
A meta é a população de baixa renda 

Em 2003, cartões de pessoas que recebem até R$ 500 mensais podem girar R$ 5,6 bilhões. O 
cartão de crédito deixou de ser um produto voltado exclusivamente para a elite. É no segmento 
da população com renda mensal entre R$ 200 e R$ 500 que a indústria do plástico enxerga o 
maior potencial de crescimento. Afinal, das 25 milhões de pessoas da baixa renda - que 
equivalem a 39% da População Economicamente Ativa (PEA) do País -, menos da metade possui 
cartão. Para 2003, a estimativa, segundo dados fornecidos pela Credicard, é de que o segmento 
atinja 10,5 milhões de plásticos, ou 22,6% do total emitido. O volume de transações deverá 
somar R$ 5,6 bilhões, correspondente a cerca de 7% dos R$ 82,1 bilhões projetados para o 
mercado total e a um crescimento de 28,4% em relação a 2002.  

"É claro que o principal segmento é a baixa renda, principalmente depois do programa de 
microcrédito lançado pelo governo", ressalta o vice-presidente de Desenvolvimento da Visa do 
Brasil, Luiz Antonio Almeida. O presidente do Conselho de Administração da Credicard, Orbitall e 
Redecard, Roberto Lima, afirma que a popularização do cartão, ao lado da melhoria do nível de 
renda da população, é o caminho para o crescimento do mercado de cartão. "Focar nesse 
segmento significa ainda socializar o instrumento financeiro", afirma. "A Redecard, inclusive, já 
iniciou um processo de filiação de estabelecimentos no interior e periferia", acrescenta Lima.  

De acordo com o gerente executivo da Diretoria de Varejo do Banco do Brasil, Douglas Macedo, 
além do processo de substituição de meios de pagamento tradicionais pelo cartão, a retomada da 
economia irá refletir na concessão de crédito para toda a população. "Neste momento, a política 
econômica do governo está focada principalmente para o segmento de baixa renda. Estão sendo 
implementadas medidas de estímulo ao microcrédito e ao cooperativismo". Para ele, o cartão é 
uma boa e eficiente solução para agilizar, baratear e incentivar o crédito ao consumo. "O 
crescimento do mercado de cartões é iminente."  

O grande potencial dos consumidores de baixa renda pode ser medido também pelas taxas de 
crescimento que o segmento vem registrando nos últimos anos. De acordo com dados da 
Credicard, o número de cartões nessa faixa de renda subiu de 900 mil em 1998 (10% do total 
emitido) para 9,2 milhões em 2002 (22% do total). Já o volume de gastos saltou de R$ 485 
milhões para R$ 4,32 bilhões no mesmo intervalo. O mercado de baixa renda deu ainda sinais de 
que está amadurecendo. No ano passado, enquanto o número de cartões emitidos cresceu 20%, o 
faturamento aumentou 28%, o que indica o maior uso do meio de pagamento pelos portadores.  

 



Mercado subaproveitado 

A exploração de novos nichos de mercado foi uma das estratégias encontradas para crescer em 
uma indústria já consolidada no Brasil, principalmente entre as classes A e B, mas com enorme 
potencial se comparados a outros mercados no mundo. O setor de cartão de crédito no País conta 
com 44,5 milhões de plásticos emitidos, que representam 44% do total de cartões da América 
Latina, e um faturamento próximo de R$ 70 bilhões. Para 2003, a estimativa é de R$ 82,1 bilhões 
de receita (crescimento de 18,5%). O Brasil ocupa ainda a sétima posição do ranking mundial em 
número de transações, com 938 milhões de operações no ano passado.  

 

Por outro lado, a indústria nacional de cartões possui um baixo número de transações mensais por 
cartão (1,9). Na França, por exemplo, a média é de 10,5. Além disso, a relação de cartões sobre a 
PEA é de apenas 0,6 - a segunda menor média entre os dez maiores mercados. Outro indicativo 
de que o mercado ainda é subaproveitado se comparado a outros países é a média de cartões por 
pessoa. Enquanto o americano tem em média 4,7 cartões, a média brasileira é de dois cartões por 
portador.  

"O mercado no Brasil ainda é muito jovem", afirma Almeida, da Visa. "A indústria de cartão 
começou a crescer, de fato, em 1994, com a estabilização da moeda. Desde então, temos 
registrado taxas de crescimento que variam entre 16% e 18% por ano", diz o vice-presidente da 
Credicard, Fernando Chacon. Roberto Lima reitera que é uma questão de tempo. "Se 
continuarmos crescendo a essas taxas, em cinco anos o mercado irá dobrar", diz.  

O setor de cartões só foi intensamente explorado a partir de 1994, com a implantação do Plano 
Real e a conseqüente estabilização da moeda. "Com a redução da inflação, os bancos adquiriram 
capacidade de oferecer novos serviços, como investir no mercado de cartões", explica Almeida.  

Mudança de cultura 

Durante esses nove anos, a industria de cartões passou a fazer parte do dia-a-dia dos brasileiros. 
Prova disso é o aumento do uso do plástico para o consumo privado, que saltou de 2% 
registrados em 1994 para 8,8% em 2002. Para este ano, a participação estimada do volume de 
transações sobre o consumo privado é de 9,2%. "Esse crescimento resulta principalmente da 



migração dos meios de pagamento tradicionais para o cartão, uma vez que a economia brasileira 
está estagnada", explica Chacon.  

De acordo com o executivo, no período marcado pela inflação desenvolveu-se a cultura do cheque 
no País. "Porém, o alto índice de inadimplência e a facilidade de uso dos meios eletrônicos fizeram 
com que os consumidores e comerciantes migrassem para os plásticos, principalmente para os 
cartões de crédito", diz. Entre 1994 e 2003, o número de transações feitas com cheques caiu 
44%, enquanto que as transações realizadas por meio de cartões de crédito cresceram 397%. 
"Mas ainda há espaço para a migração do cheque para o cartão", acrescenta.  

Os emissores e as bandeiras têm ampliado a quantidade de produtos e serviços disponíveis. 
Títulos de capitalização, carteira de seguros e pagamentos de boletos bancários por meio do 
cartão de crédito são algumas das alternativas oferecidas.  
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