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Os cartões de crédito já se tornaram um meio de pagamento familiar para o contingente 
classificado de "baixa renda".  
 
No final de 2005, esse público era portador de 15 milhões de cartões, o equivalente a 22,6% dos 
mais de 66,7 milhões de plásticos em circulação no País. Para este ano, a expectativa é de que a 
participação dessa faixa da população alcance 23,1%, com 18,5 milhões de cartões (de um total 
de 80,127 milhões). A constatação é do estudo Mercado de Baixa Renda, que integra a Pesquisa 
Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento da Credicard. São considerados da 
baixa renda indivíduos com rendimento entre R$ 300 e R$ 499 por mês.  
 
"De fato, o consumidor de baixa renda está começando a colocar o plástico no bolso", afirmou o 
diretor-executivo de marketing da Credicard, Fernando Chacon. No entanto, o faturamento 
proveniente das compras com cartão por este nicho de mercado ainda é baixo. Em 2005, a baixa 
renda movimentou R$ 8,2 bilhões, ou 6,5% do mercado total de R$ 127,3 bilhões. Segundo o 
levantamento, essa participação deverá ficar estável em 2006, em torno de 6,6%.  
 
O faturamento previsto para 2006, porém, é de R$ 10,3 bilhões, o correspondente a um aumento 
de 24,9% em relação a 2005. O crescimento previsto para esse contingente está acima da taxa 
prevista para o mercado total de cartões. O setor inteiro deve atingir faturamento de R$ 155,6 
bilhões este ano, uma expansão de 22%.  
 
Segundo o estudo da Credicard, nos últimos cinco anos a participação do público de baixa renda 
no mercado de cartão de crédito cresceu 97%, saindo de 7,66 milhões de plásticos em 2001 para 
15 milhões no ano passado. Já o faturamento proveniente do setor de baixa renda passou de R$ 
3,4 bilhões para os R$ 8,2 bilhões em 2005, um avanço de 144%.  
 
Mais gasto  
 
Para o executivo da Credicard, o bom desempenho obtido com a inclusão do público de baixa 
renda influi na estratégia do setor. É o caso dos lançamentos de cartões de marca própria, que 
devem se manter neste ano, na avaliação de Chacon. "Os bancos devem se aproximar ainda mais 
das redes varejistas", destacou. "Essa é uma tendência natural."  
 
Chacon destaca que a tendência é de que as varejistas sigam o exemplo da rede Casas Bahia, que 
aumentou muito seu faturamento depois de optar por lançar um cartão em parceria com o 
Bradesco. Antes, a Casas Bahia só trabalhava com financiamento próprio.  
 
Outra tendência para 2006, segundo a pesquisa da Credicard, é o aumento dos gastos realizados 
no cartão de crédito. Pelo levantamento, o ticket médio das compras com o plástico em 2006 
deverá atingir R$ 1.942 no ano, ante um gasto de R$ 1.908 registrado em 2005. "Este aumento 
reflete o amadurecimento no uso do cartão, o que deve aumentar o consumo", disse Chacon.  
 
Levando-se em conta apenas a "baixa renda", o gasto médio no cartão deverá passar dos R$ 
544,00 em 2005 para R$ 577,00 este ano. Já o ticket médio da população de renda mais elevada 
deverá ficar em R$ 2.358 este ano, ante R$ 2.306 de 2005.  
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