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Volume de transações de crédito e débito registra crescimento de 14%. 
 
Na véspera do Dia das Mães, a Visa contabilizou 8,5 milhões transações em seus cartões de 
crédito e débito, volume que supera em 14% o número de operações registradas na mesma data 
de 2005, crescimento que é reflexo não apenas do aumento de clientes e estabelecimentos 
credenciados, mas do amadurecimento do mercado de cartões de crédito. Atenta a este 
movimento, a empresa vem desenvolvendo ações para aumentar a participação em dois públicos 
com grande potencial de incrementar a emissão de cartões: o mercado corporativo e as classes D 
e E. 
 
O vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil, Fernando Castejon, esse 
público representa uma das maiores oportunidades de crescimento na adoção do cartão em suas 
transações. "Com o controle da inflação e o início das operações de duas bandeiras no Brasil, o 
mercado de cartões começou a desenvolver-se, há cerca de dez anos.  
 
Mais recentemente, há pouco mais de dois anos, houve reviravolta na concessão de crédito e os 
bancos passaram a apostar em formas de empréstimos para as classes de rendas mais baixas, 
através de cartões ou de financiamentos". De acordo com o executivo, apesar de não ter traçado 
metas de participação nas camadas D e E, a Visa tem apostado fortemente em parcerias para 
incentivar o uso dos cartões nestas classes sociais. Em sua maioria, são capitaneadas pelos 
bancos, mas é no varejo que ganham força. Um exemplo recente foi a ação do Bradesco e das 
Casas Bahia para emissão de cartões da bandeira Visa que podem ser usados tanto nas lojas da 
rede como em outros estabelecimentos. "As estratégias de emissão de cartões para uso em lojas 
próprias e em outros estabelecimentos são novas, mas é possível dizer que têm sido impactantes 
para atingir o público.  
 
Vale citar os bons resultados das parcerias com financeiras", comenta Castejon. Nesta última, o 
cliente que pede empréstimo sai da loja com cartão em vez de levar o dinheiro, e pode utilizá-lo 
até esgotar o limite do crédito solicitado. Entre outros parceiros da Visa, destacam-se os 
varejistas Carrefour, Pão de Açúcar, Americanas e Colombo. Questionado se a empresa teme o 
aumento da taxa de inadimplência com a disseminação dos cartões em classes com menor poder 
aquisitivo, o executivo diz que os produtos são formatados para evitar perdas.  
 
As taxas de juros são adequadas ao grau de risco, assim como as taxas de anuidade, que podem 
ser divididas em até um ano ou cobradas quando o cartão é utilizado. Além disso, é feita 
verificação de cadastro antes da aprovação do cliente. Outra diferença é que estes cartões 
oferecem menos serviços agregados, como seguros e benefícios. "Em primeiro momento, 
pequenas perdas não são descartadas, mas aos poucos as operações vão ajustando-se", 
acrescenta. 
 
Média, pequena e microempresas deverão ser outra alavanca  
 
O mercado corporativo, mais precisamente a média, pequena e microempresa (MPME), deve ser a 
outra alavanca para chegar ao esperado aumento de 30% no faturamento deste ano, em relação 
aos R$ 93,5 bilhões registrados pela Visa em 2005. Um estudo realizado pela empresa estima que 
as MPMEs representam cerca de US$ 64 bilhões em oportunidade de negócio para o setor 
bancário no País. Segundo Castejon, a estimativa da empresa é que o volume de transações do 
mercado corporativo tenha um incremento de 50% em 2006, na comparação com o total do ano 
passado. Atualmente, o Brasil tem 1,4 milhão de cartões, dos quais 950 mil são usados por 
pequenas e microempresas, volume 42% superior ao de 2004.  



No passado, os produtos corporativos movimentaram R$ 3,4 bilhões, um acréscimo de 49% sobre 
o ano anterior. Deste total, R$ 1,9 bilhão foram gerados por pequenas e microempresas, o que 
representou alta de 54%. 
 
O potencial de adesão aos cartões é expresso em outra pesquisa da Visa com 1.082 MPMEs latino-
americanas segundo a qual apenas 5% das transações são pagas com cartões e 87% com cheque 
e dinheiro.  
 
O levantamento mostra, ainda, que os principais financiadores das pequenas empresas são os 
fornecedores, já que 83% destes costumam dar um mês de prazo para o pagamento. De acordo 
com o estudo, uma em cada quatro empresas tem acesso a linhas de crédito e 9% não chegam a 
ter relacionamento com bancos. 
 
Todas essas apostas têm como objetivo aumentar a participação dos cartões corporativos, que 
representam cerca de 1% dos 131 milhões de cartões de crédito e débito da Visa no Brasil. 
Atualmente, os produtos voltados para companhias são divididos em Visa Empresarial, para 
pequenas empresas; Visa Corporativo e Visa Compras, para pequenos e médios negócios; e Visa 
Distribuição, para cadeia de distribuidores, além do Visa Vale, utilizado como benefício-
alimentação.  
 
Este último tem 3 milhões de unidades vendidas para 26 mil empresas clientes, é aceito em 103 
mil estabelecimentos e gerou faturamento de R$ 2,9 bilhões em 2005.  
 
Crescimento acima da projeção de 20% 
 
O crescimento do mercado de cartões este ano deverá superar a projeção inicial do setor, de 
20%. Segundo dados do Itaú, o faturamento do ano passado foi 27,1% maior que o de 2004, 
saltando para R$ 127,6 bilhões. Até dezembro, a estimativa é de que este montante cresça em 
25%, atingindo R$ 160 bilhões.  
 
O número de cartões emitidos, de acordo com a instituição, aumentou 14 milhões em 2005, para 
66,7 milhões, e deve alcançar 77 milhões até o final deste exercício. 
 
O vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa, Fernando Castejon, diz que o 
mercado de cartões ainda tem muito espaço para crescer, substituindo o uso do cheque. "A cada 
três anos, a gente dobra de tamanho, o que mostra que existe um grande espaço a ser ocupado", 
afirma.  
 
Para isso, a Visanet, responsável pela ponte entre a empresa e os estabelecimentos, tem como 
missão fazer com que pelo menos uma loja em cada município aceite pagamentos com cartões da 
bandeira Visa.  
 
"Estamos perto de atingir 100% do Brasil", comemora Castejon. Ele lembra que, há dez anos, a 
empresa tinha cerca de 40 mil terminais de pagamento no País e hoje são 600 mil. Somando as 
antigas máquinas manuais em operação, o número de estabelecimentos onde é possível utilizar os 
cartões da Visa chega a 1 milhão. 
  
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 maio 2006, Empresas, p. B-3. 
 
  


