
Estudo feito pela McCann Erickson em par-
ceria com o Instituto Data Popular em mar-
ço deste ano mostra que, apesar de d i fun -

dida na classe C, a utilização do cartão de crédito
ainda é cercada de receios referentes ao endivi-
damento. A necessidade de informações mais
detalhadas sobre o funcionamento do dinheiro
de plástico foi apontada por 70% dos entrevista-
dos, dos quais 59% afirmaram possuir cartão de
crédito. Essa sede de mais informações, ou seja,
relacionamento mais próximo com as empresas
oferecedoras de crédito, tem feito com que diver-
sas companhias que têm contato direto com essa
camada da população passem a oferecer também
crédito e outros serviços agregados ao plástico.

O movimento começou com as redes varejistas,
mas já atinge outros segmentos ligados à baixa
renda. Um deles é o de vale-transporte, como no
caso da companhia RioCard, do Rio de Janeiro.

A empresa começou a oferecer crédito aos seus
clientes, primeiramente em um cartão diferente do
utilizado para as passagens de ônibus, sem anui-
dade e sem taxa de adesão. A intenção, no entan-
to, é u n i r as duas funções em um único plástico
no futuro. "Já temos o produto testado e desen-
volvido, porém, em razão do resultado de pesqui-
sas feitas com consumidores, estamos iniciando
a operação com cartões separados, para que eles
possam se adaptar ao novo produto e ao seu uso.
Posteriormente, juntaremos os dois", explica Ed-
mundo Fornasari, diretor comercial da RioCard.

O cartão de crédito RioCard, f ruto de uma par-
ceria com a financeira Fininvest e com as bandei-
ras Visa e MasterCard, oferece 40 dias para pagar,
quatro unidades adicionais grátis e também a
função saque emergencial em dinheiro. A renda
mínima exigida é de apenas R$ 150, com limite
mínimo de crédito de R$ 50 e máximo de R$ 5



mil. "A média do limite oferecido até o momento
é de R$ l mil e a expectativa é que o tíquete mé-
dio atinja R$ 700", prevê o diretor.

A empresa espera que, nesta primeira fase, 500
mil cartões sejam emitidos, sendo que a base to-
tal de clientes da companhia é de 2,5 milhões de
trabalhadores. Fornasari afirma não ter receio de
oferecer crédito para a população de baixa renda,
já que "a maioria dos usuários do vale-transporte
RioCard estão empregados". Segundo ele, "pro-
gramas desse tipo praticados no Brasil e no resto
do mundo já provaram que pessoas de baixa ren-
da são merecedoras de crédito, pois têm capaci-
dade e disposição de pagamento".

No mundo, pode-se destacar uma ação similar,
que também envolve integração do meio de paga-
mento do transporte com o cartão convencional, o
que a RioCard deve implementar em breve. O Car-
tão TaiwanMoney, utilizado no sistema rápido de
trânsito em massa de Kaohsiung, a segunda me-
trópole de Taiwan, foi desenvolvido em colabora-
ção com o Governo Municipal de Kaohsiung e com
a Kaohsiung Rapid Transit Corporation. Segundo
a MasterCard, esse foi o primeiro cartão de paga-
mento com e sem contato de interface dupla para
transporte e despesas cotidianas.

Aproveitando o acesso crescente da classe
C à internet, a RioCard está investindo em uma
campanha de comunicação para divulgar o ofere-
cimento de crédito que inclui um hot site sobre
o assunto, e-mail marketing para toda a base de
clientes e até mesmo ações em mídias sociais,
como o Orkut, o Facebook e o microblog Twitter.

Além de oferecer crédito, a RioCard também
pretende, por meio do novo cartão, disponibilizar
para os clientes alguns serviços agregados, entre

os quais o Seguro Perda e Roubo, que cobre os
débitos com compras e empréstimos não reco-
nhecidos pelo titular, e o Seguro Pagamento Ga-
rantido, que, em caso de morte natural, invalidez,
incapacidade ou desemprego do titular, cobre os
valores já gastos. Segundo Fornasari, a expectati-
va é atingir 50% de adesão aos produtos.

TENDÊNCIA
Para Boanerges Ramos, presidente da Boaner-

ges & Cia, consultoria em varejo financeiro, ofere-
cer crédito por meio de cartão de transporte é uma
tendência que pode se expandir no Brasil, já que as
empresas da área estão percebendo o potencial de
usar a bilhetagem eletrônica para atingir a popula-
ção de baixa renda. A RioCard é uma das empresas
que já trabalha com esse modelo, mas outros car-
tões nos mesmos moldes devem surgir em breve.
"A oportunidade está sendo percebida e explorada,
pois é uma porta de entrada para a classe C", diz.
Para o especialista, a mesma tendência deve ocor-
rer também com o mercado de vale-refeição, mas
ainda é preciso que haja uma mudança na legisla-
ção para que isso seja possível, já que, por enquan-
to, a modalidade de crédito ou débito agregada ao
cartão de alimentação. Boanerges aposta, no entan-
to, que a modificação não vá demorar.
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