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A mudança de hábito do consumidor brasileiro no uso de instrumentos de pagamento, 
migrando de cheques, dinheiro e boletos para cartões de crédito, débito e plásticos 
bandeirados de varejistas, e a bancarização das classes C e D são os principais estímulos para 
o crescimento do mercado de cartões. No primeiro quadrimestre, o volume de gastos por meio 
dos plásticos foi 25% superior a igual período de 2007, atingindo R$ 114,4 bilhões.  
 
O resultado fez a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) 
rever a estimativa para o ano. "A avaliação era um crescimento de 20% no volume financeiro 
este ano, mas o desempenho no início do ano mostra que somente nas transações com crédito 
o crescimento não será menor que 22%, atingindo um volume financeiro combinado de pelo 
menos 23%", afirma Marcelo Noronha, diretor de comunicação da entidade.  
 
O mês de abril contribuiu para a alavancagem, quando os gastos com cartões atingiram R$ 
29,1 bilhões, um crescimento de 24% sobre o mesmo mês do ano anterior e volume recorde 
para a data - mesmo sem o tradicional aquecimento de vendas de Páscoa, creditadas este ano 
em março. "Desde a década 1990 vemos a bancarização da população brasileira, agora mais 
forte nas classes de baixa renda, com aumento de 44% no número de contas correntes 
somente nos últimos cinco anos", ressalta Eduardo Gouveia, diretor executivo da Visanet. 
"Além disso, há um movimento forte de ‘embandeiramento’ das varejistas, inclusive criando 
bancos e financeiras próprias para atuar no mercado de crédito, caso da C&A e Carrefour." 
Gouveia cita como exemplo nessa tendência o crescimento acelerado de cartões antes locais, 
como Hipercard e Sorocred, que ganham importância regional. "O Hipercard nasceu como um 
cartão de papelão na rede de supermercados Bom Preço, do Nordeste, apenas para apresentar 
no check-out para aceitação do cheque", lembra Gouveia. A bandeira cresceu quando o grupo 
Wal-Mart adquiriu a rede nordestina, mas sob controle do Unibanco. Nessa linha, também se 
consolidam no mercado os cartões Aura (da Cetelem) e Goodcard (da mineira Embratec), este 
de benefícios pré-pagos ou consignados.  
 
Conforme a associação, em 12 meses foram adicionados no mercado 55 milhões de cartões, 
totalizando 456 milhões de plásticos em circulação no País. Em abril, o maior incremento foi 
registrado em cartões de varejistas que, com 21% mais, somaram 152 milhões de plásticos.  
 
Números absolutos  
 
Apesar do crescimento em números absolutos, a expansão contínua também dos cartões de 
crédito e débito faz com que os plásticos de varejistas como Renner, Marisa, C&C, Magazine 
Luiza e tantas outras redes permaneçam com participação estável no volume financeiro total 
no segmento. Esses plásticos tiveram incremento de 23% no valor de transações em abril 
deste ano, em comparação ao mesmo mês de 2007, atingindo R$ 4,2 bilhões. Mas a 
participação no volume total permaneceu na casa dos 14,5%.  
 
Noronha destaca ainda o crescimento de compras parceladas sem juros, que passou de 55% 
do saldo total de crédito com cartão em março de 2006 para 65% em março deste ano, 
conforme dados do Banco Central.  
 
Em linha, o índice de inadimplência (considerados atrasos acima de 90 dias) caiu de 9,9% para 
8,5% em dois anos. "O consumidor percebeu o benefício das parcelas sem juros e, mesmo 
quando optam pelo parcelado com juros, já têm taxas melhores", afirma Noronha.  
 
O primeiro levantamento da entidade sobre as taxas de juros praticadas pelo mercado mostra 
que a baixa renda paga juro entre 30% e 40% maior que o consumidor de alta renda. A média 
de juros no rotativo (parcelamento optativo sem juros) para o cartão de compras restrito ao 
mercado doméstico, concedido ao usuário de rendas mais baixas, é de 10,9% ao mês, com 
mínima de 2,2% e máxima de 16%. A classe média utiliza o cartão internacional, com taxa de 
juros média de 9,6% no rotativo, com mínima de 2,2% e máxima de 13%. No segmento 



premium (cartões "gold"), a média é de 7,4%, com mínima equivalente aos segmentos 
anteriores e máxima de 11,9%.  
 
"É bem mais acessível que há cinco anos. Ainda não são juros comparáveis ao de 
financiamento de carros ou imobiliários porque é um crédito sem garantia, com risco maior", 
pondera.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2008, Finanças & Negócios, p. B2. 


