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Roberto Lima, presidente da Credicard: "Jovens usam melhor o cartão" 
  
Lançado há pouco mais de um ano, o Credicard One, cartão de crédito pré-pago voltado ao 
público adolescente, ganhará, nos próximos dias dois novos concorrentes, ambos lançados pelo 
Bradesco em parceria com a Visa. O primeiro deles é o Young Card Visa Buxx, que poderá ser 
carregado com até R$ 1 mil. Já o outro cartão, também pré-pago, será destinado aos fãs da dupla 
Sandy & Júnior. 
 
A Credicard, por sua vez, vai usar a experiência que já tem junto ao público adolescente e 
lançará, no final de julho, o Credicard One pós-pago. Mais de 30 mil cartões da versão pré-paga já 
foram vendidos e o objetivo, segundo a empresa, é alcançar 100 mil unidades vendidas até o final 
de 2003 - levando-se em conta as duas modalidades de cartões. 
 
De acordo com o presidente da Credicard, Roberto Lima, o potencial de mercado é de 4,5 milhões 
de adolescentes entre 12 e 18 anos e das classes A e B. Por enquanto, admite o executivo, o total 
de cartões nas mãos de adolescentes comparado com o mercado como um todo ainda é pequeno, 
mas os jovens têm mais facilidade para usar o dinheiro eletrônico e já realizam mais transações 
que os adultos: média de três contra dois. 
 
Os adolescentes concentram seus gastos em vestuário (35%), enquanto os adultos utilizam mais 
o cartão em supermercados (25%) - os números referem-se ao volume de transações. Outra 
"surpresa", de acordo com Lima, quando se comparam os portadores adolescentes e adultos, é 
que entre os jovens a maioria é do sexo feminino (55%), percentual que cai 38% entre os 
adultos. Os adolescentes também são menos resistentes ao uso do cartão mesmo em regiões 
avessas a esse meio de pagamento. No Sul, só 5% dos adultos têm cartões de crédito; já os 
adolescentes, são 12% - participação quase três vezes maior que a do mercado. 
 
Em 2003, o faturamento do setor de cartões no primeiro semestre já é de R$ 38 bilhões, 20,8% 
superior ao do mesmo período de 2002. O número de cartões emitidos subiu apenas 5,9%. 
Segundo Lima, o crescimento da base de cartões é menor que o do faturamento porque há um 
processo natural de limpeza da base. "As empresas desativam cartões que foram emitidos e 
nunca usados ou foram usados por um tempo, mas depois deixados de lado." Sobre a 
transformação da Credicard em banco - o processo ainda não foi concluído no CMN -, mantém-se 
a postura de que o foco da empresa não mudará. 
 



Leia Também: 
 
Brasil possui 45% dos plásticos na AL 
 
O Brasil respondeu por quase a metade do total de cartões de crédito da América Latina em 2002. 
Dos 92,5 milhões de plásticos existentes na região, 45%, ou 41,2 milhões, são brasileiros, 
conforme estudo elaborado pelo diretor de recursos humanos e marketing da CSU CardSystem, 
José Antônio Camargo de Carvalho, com base em números de 2002.  
 
O curioso, segundo ele, é que embora o total de cartões brasileiros seja mais que o dobro dos 
mexicanos - há 18,7 milhões de cartões no México -, os gastos anuais no Brasil são inferiores ao 
de países como Colômbia e Porto Rico, além do próprio México. No ano passado, em média, os 
mexicanos gastaram US$ 1.390 no cartão, os porto-riquenhos, US$ 1.778, enquanto os 
brasileiros, apenas US$ 534. Por concentrar mais cartões que Porto Rico, o México acaba em 
primeiro lugar quando se trata de volume negociado. O país movimentou US$ 26 bilhões com 
cartões de crédito no em 2002, enquanto o Brasil ocupou só o segundo posto - o volume foi de 
US$ 22 bilhões.  
 
Segundo Carvalho, há duas razões para que os brasileiros gastem tão menos que outros latino-
americanos no cartão de crédito: o forte apelo do cheque especial no Brasil e o fato de o país 
apresentar taxas de juros bem mais elevadas que a dos demais países da região. "O brasileiro usa 
menos o cartão como instrumento de financiamento, mesmo que as taxas de cheque e cartão 
sejam quase equivalentes", pondera.  
 
Já as taxas de juros mais altas ajudam a explicar por que, do total de transações realizadas com 
cartão no Brasil, apenas 4% sejam saques, enquanto no México o percentual é de 54% - para 
efeito de comparação, a taxa básica de juros no México é de aproximadamente 4,66% ao ano, 
enquanto no Brasil é de 26%.  
 
Quando a conta envolve o total de cartões de crédito e débito, a participação do Brasil na América 
Latina sobe a 49%. No mundo, há 2,278 bilhões de plásticos de débito e crédito. (PF)  
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