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Uma das frentes de batalha das empresas que trabalham com cartão de débito no mercado 
brasileiro hoje é a ativação dos cartões que estão em circulação. Muita gente já dispõe do 
plástico, mas por falta de hábito, ou por qualquer outro empecilho, ainda prefere sacar dinheiro e 
ir às compras em um supermercado, por exemplo, a utilizar o cartão de débito diretamente na 
boca do caixa. "A ativação ainda é muito baixa no Brasil", diz o diretor de desenvolvimento de 
negócios da Visa, Luiz Antônio de Almeida.  
 
Em comparação com o desempenho em países em que o uso dos meios eletrônicos de pagamento 
é mais desenvolvido, baixo é baixo mesmo. Segundo levantamento feito pela MasterCard, dos 
pouco mais de 80 milhões de cartões de débito aptos à utilização circulando hoje no País, algo em 
torno de 10% estão ativos - termo que o mercado usa para dizer que o plástico já foi utilizado 
para consumo em períodos que vão de 30 a 60 dias; cartões que só são usados para saques em 
caixas eletrônicos não entram nessa conta. Nos Estados Unidos, grande referência para o setor, o 
nível de ativação é de 40%, patamar também distante de Bélgica e Holanda, países campeões no 
quesito, nos quais a ativação chega a 85%. Se um cartão foi às compras uma única vez e depois 
foi esquecido em uma gaveta por muito tempo, volta à conta dos não-ativados.  
 
"O comportamento dos consumidores é muito similar lá fora e aqui. A nossa grande barreira é 
fazer com que o portador utilize o cartão pela primeira vez. Existe um problema muito grande de 
desconhecimento", diz Murilo Barbosa, vice-presidente de marketing da MasterCard. Luiz Antônio 
de Almeida, da Visa, segue o raciocínio. "Muita gente não está acostumada a usar o cartão para 
as compras, apenas para o saque. A mudança de hábito é difícil, mas depois que a pessoa usa 
pela primeira vez, continua a usar”. 
 
Se, como diz Barbosa, o problema maior da ativação do plástico está no desconhecimento de suas 
funções, o caminho pode estar na educação do público-alvo. E é o que as bandeiras estão 
preparando. A MasterCard tem no forno planos de incentivo à utilização dos cartões de débito, 
mas não seguirá sozinha na batalha. "O cartão de débito é um produto amplo porque não é só das 
bandeiras, mas também dos bancos. O trabalho é integrado entre as bandeiras, os bancos e os 
pontos de venda", disse. A MasterCard tem como trunfo no aumento da base de utilização de seus 
cartões de débito a compra da marca Redeshop, fechada no final do ano passado. Segundo o 
executivo, os portadores de cartões Redeshop têm, em geral, hábito mais desenvolvido de 
utilização de cartão para compras, já que, até a compra feita pela MasterCard, um plástico 
Redeshop destinava-se apenas a esse fim, não servindo para saques em caixas eletrônicos. 
Segundo o executivo da Visa, a bandeira vai investir R$ 40 milhões nos próximos três a quatro 
anos em campanhas para que cresça o nível de ativação de seus cartões de débito. "As classes A 
e B já são, em geral, usuárias de cartão. Temos que penetrar nas faixas mais baixas", disse. Uma 
novidade que a bandeira espera trazer ao País é a possibilidade de se receber troco em compras 
com cartão de débito, conhecida nos EUA como cashback.  
 
kicker: Estudo mostra que, dos 80 milhões dos cartões no mercado, 10% estão ativos  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 jun. 2003. 


