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O cartão com chip completa este ano dez anos no país e começa finalmente a ganhar mercado. Só 
com a bandeira Visa, já foram emitidos mais de 1 milhão destes plásticos apenas em 2006, 
informa Percival Jatobá, diretor de produtos da Visa do Brasil. Com isso, a bandeira chegou a 6 
milhões de cartões e pretende fechar o ano com 10 milhões. 
 
A MasterCard tem cerca de 4 milhões de cartões com chip emitidos desde 2000, quando começou 
a trabalhar comercialmente com esta tecnologia no Brasil. Agora, o ritmo de expansão deve 
aumentar, pois alguns bancos emissores da bandeira estão trocando os plásticos existentes por 
cartões com chip, informa o presidente da empresa, Desmond Rowan. Um deles é o Itaú. A 
projeção da bandeira é chegar ao final do ano com 12 milhões destes cartões. 
 
As estimativas do mercado são de que existem hoje em torno de 10 milhões de cartões com chip 
no Brasil, número ainda considerado baixo pelo setor. O país tem 244 milhões de cartões de 
crédito e débito, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs). A 
principal vantagem do cartão com chip é que ele não pode ser clonado. 
 
Para Gilberto Dib, da Dib & Associados, empresa que organizou a Cards 2006, principal feira do 
setor de cartões, a queda do preço do chip é um dos fatores que está deixando o produto mais 
atrativo para os bancos. Em 1999, por exemplo, um cartão com chip custava US$ 8,00. Hoje, já é 
possível emitir um plástico por US$ 0,99. 
 
Para Jatobá, da Visa, os últimos dez anos foram necessários para criar no Brasil a infra-estrutura 
para o uso do cartão com o chip. Hoje, a Visanet, a empresa que credencia estabelecimento para 
aceitarem os cartões da bandeira, tem a segunda maior rede do mundo de terminais preparados 
para aceitar chip, em torno de 950 mil pontos. 
 
"Cem por cento da nossa rede aceita o chip", afirma Antonio Luiz Rios, presidente da Visanet. 
Anastácio Ramos, presidente da Redecard, responsável pela rede dos cartões MasterCard, 
também diz que sua rede, com cerca de 900 mil máquinas leitoras (conhecidas como "POS") 
também está preparada para o uso do chip. 
 
O chip ganhou mais mercados em países com alta incidência de fraudes. Um deles foi a Malásia. 
Lá, todos os cartões passaram a ser com chip, inclusive com a ajuda do governo. "O problema foi 
que as fraudes acabaram na Malásia, mas migraram para países vizinhos onde não se usava esta 
tecnologia", diz Jatobá. 
 
No mundo, os maiores usuários do chip são a Inglaterra e a França. O Brasil é o segundo país em 
número de transações com cartões com chip e o quinto em plásticos emitidos, considerando 
apenas a bandeira Visa. Nos Estados Unidos, o produto não pegou. Uma das razões é que o total 
de empresas que credenciam estabelecimentos para aceitarem cartões supera 300 empresas. "É 
mais complicado operacionalmente", diz o presidente da MasterCard. 
 
Outra vantagem deste cartão é poder agregar uma série de serviços no chip, que incluem desde 
programadas de fidelidade a transações "off-line", feitas em pontos de intenso movimento (como 
fast foods e estádios de futebol). Estas transações são de pequeno valor, abaixo dos US$ 20, e 
movimentam US$ 1 trilhão na América Latina e Caribe. No Brasil, em algumas universidades, o 
chip do cartão já é usado para armazenar dados de acesso ao campus, à biblioteca e às notas dos 
universitários. 

 
 
 
 



Leia Mais 
 
Idosos gastaram R$ 13,6 bilhões 
De São Paulo   
 
Nem os idosos conseguem mais fazer compras sem usar o cartão de crédito. As pessoas com mais 
de 60 anos estão usando cada vez mais o plástico no dia-a-dia, conclui uma pesquisa da 
Credicard, divulgada ontem. A chamada terceira idade gastou R$ 13,6 bilhões no ano passado 
com cartões de crédito, movimentando 10,7% dos volumes do setor. Os velhinhos já possuem 5,6 
milhões de plásticos, equivalente a 8,4% dos cartões de crédito existentes no Brasil. 
 
Para o diretor de marketing da Credicard, os resultados da pesquisa derrubaram o mito de que a 
população mais velha usa o cartão apenas para sacar a aposentadoria no banco. "Isto é verdade 
apenas para as classes com renda bem mais baixa", diz. 
 
O estudo concluiu que as pessoas acima de 60 anos realizam, em média, uma transação por 
semana. O gasto médio dos idosos é de R$ 103, acima da média do setor, de R$ 79. 
 
Segundo Chacon, a população mais velha, com o aumento da expectativa de vida, está 
trabalhando cada vez mais. Segundo dados do IBGE, 20% do total da população responsável pela 
manutenção da casa tinha mais de 60 anos. Três em cada 10 pessoas com mais de 60 anos é 
economicamente ativa. Com isso, o rendimento médio destas pessoas não depende apenas da 
aposentadoria. Números do IBGE mostram que a renda média desta faixa de idade está em R$ 
780, 11,2% acima da renda mensal dos brasileiros entre 15 e 59 anos. 
 
As projeções da Credicard são de que os cartões vão crescer mais entre os idosos do que entre o 
resto da população. Para 2006, a expectativa é de aumento de 24% no número de plásticos, 
acima dos 20,3% previsto para o total do mercado. Segundo a pesquisa, 47% dos idosos 
adquiriram o cartão nos últimos cinco anos. 
 
Outra conclusão é que as pessoas mais velhas parcelam menos as compras: 64% fazem compra à 
vista, frente a 53% da faixa entre 15 a 59 anos. 
 
Alimentação, turismo e saúde são os setores em que a terceira idade mais usam os cartões.  

 
 
Leia Mais 
 
MasterCard aposta nas pequenas empresas 
De São Paulo  
 
Com a saturação do mercado de cartões de crédito para pessoas físicas de alta renda, a 
MasterCard resolveu apostar, além da baixa renda, nas pequenas e médias empresas. "A pequena 
empresa é um segmento ainda bastante inexplorado e com alto potencial", diz Regina Rocha, 
diretora de vendas e produtos corporativos da MasterCard. 
 
A estimativa é que os cartões corporativos tenham potencial para movimentar R$ 120 bilhões no 
Brasil. Hoje, porém, as transações movimentam apenas R$ 8 bilhões, o dobro do que era em 
2003, mas ainda longe do ideal, avalia Regina.  
 
"Percebemos que há demanda por cartões pelas próprias empresas", diz a executiva. Regina 
participou ontem da Cards 2006, feira que reúne as principais empresas do setor de cartões do 
Brasil. 
 
 



No ano passado, o total de recursos movimentados pelos cartões corporativos subiu 50%, frente a 
24% das pessoas físicas. Considerando apenas as pequenas e médias empresas, os gastos 
subiram 40%. Vários bancos, como o Banespa, Banco do Brasil, Nossa Caixa, Bradesco e Itaú 
resolveram apostar no segmento. O Santander lançou seu produto anteontem. 
 
Segundo Regina, pesquisas da Mastercard, indicam ainda algumas resistências das empresas, 
principalmente por desconhecimento do produto. Alguns diretores têm medo de fornecer os 
plásticos para motoristas ou secretárias, temendo abuso de gastos. Segundo ela o cartão pode ser 
desenhado com limite de gastos e permissão para usar apenas em determinados lugares. Os 
motoristas, por exemplo, só podem usar o plástico em um posto de gasolina.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2006, Finanças, p. C2. 
 
 
 


