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Alguns aproveitam as vantagens e utilizam vários, enquanto outros preferemmanter distância da ‘armadilha’

Paraconsumidor,relaçãoédeamoreódio

Número de estabelecimentos beneficiados já chega a
ummilhão, mas há espaço para mais crescimento

Cartõesdevem
crescer18%até
ofinaldoano

DINHEIRODEPLÁSTICO
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COLEÇÃO-AsecretáriaMay temacarteira cheiadecartões,mesmoapósser vítimadeclonagem

AVESSO–Encinas fogedas insistentesofertasdecartõesque recebe

PAULO PINTO/AE

Renée Pereira

Marcadopor grandesnúmeros
e cifras superiores a nove dígi-
tos, o setor de cartão de crédito
foi eleito pelos bancos como o
principal foco de negócios em
2006. Coincidentemente, há
exatos 50 anos o Brasil conhe-
ciaseuprimeirocartãodecrédi-
to, o Diners Club, do empresá-
rioHanus Tauber,mas que era
aceito emraros estabelecimen-
tos.Delápracá,muitacoisamu-
dou. Coma economia estável, o
dinheiro de plástico passou a
ser aceito em mais de 1 milhão
de estabelecimentos, mas ain-
da não está nos bolsos de todos
os brasileiros.
Atéabril, oPaís contava com
71milhõesdecartõesdecrédito
combandeiras – 144%mais que
em 2000. O volume de transa-
çõessubiudeR$48,4bilhõespa-

raR$ 129,1 bilhões – crescimen-
to de 166,7%.Mas, apesar de al-
tos, os númerosmostramque o
potencialde crescimentoébas-
tanteelevado.SegundoFernan-
do Chacon, diretor-executivo
deMarketing eVendas daCre-
dicard Itaú, líder com 19,4% do
mercado, apenas 40milhões de
pessoas no País têm cartão de
crédito. “Algunsnãopodemter
eoutrosaindanãodescobriram
as facilidades do produto.”
Atéofinaldoano,aexpectati-
va é colocar mais 9 milhões de
cartões no mercado, alcançan-
do80milhõesdeunidades,cres-
cimento de 18% sobre 2005.
Mas, para elevar a base e suas
receitas, os bancos terão de se-
duziroconsumidorcompropos-
tascriativas, jáquetodosdecidi-
ramvoltarsuasatençõesparao
produto este ano.
Cada um aposta num tipo de

estratégia,masumaécomuma
todas instituições: a parceria
com redes varejistas para colo-
carbandeirasnoscartõesde lo-
ja. No mercado, dizem que é a
migraçãodoscartõesprivatela-
bel(bandeiraprópria)paraoco-
branded (bandeira comparti-
lhada), uma alternativa para
atingir também classes mais
baixas. Ou seja, quem tem car-
tões de loja poderá usá-los em
outros estabelecimentos.
Alógicaésimples:hojeomer-
cado brasileiro conta com 103
milhões de cartões de loja, com
um volume de transação que
beiraR$22bilhões (bemabaixo
dos R$ 129 bilhões dos cartões
com bandeiras). Fazer parce-
riascomosvarejistasepôrban-
deiras nos cartões seria cortar
um bom caminho na conquista
doconsumidor.Atéporquemui-
tos dos clientes de lojas não são

bancarizados. Foi o que fez a
C&A ao criar o Ibicard. Ela
aproveitou sua base de clientes
e lançou sua própria bandeira,
afirma o diretor-executivo do
Bradesco, Paulo Isola. “É um
mercado comgrande potencial
de crescimento.”
Emnovembrode2005,oBra-
desco tambémentrou nesse ni-
cho. A instituição fechou acor-
do com a Casas Bahia e lançou
um cartão com bandeira Visa,
que não tem anuidade no pri-
meiroano.Nestaparceria,aex-
pectativa é atingir 3milhões de
plásticos até o fim do ano e ele-
var a carteira de private label
do banco para 6,8 milhões. Na
base de cartão de crédito – sem

considerar cartões de loja e 1,2
milhãodeunidadesdaAmérica
Express(Amex)–,obancoespe-
raalcançar10milhõesdeplásti-
cos no final do ano.
O presidente da Associação
BrasileiradasEmpresasdeCar-
tão de Crédito e Serviços, Jair
Delgado, explica que o interes-
sedosbancospelocartãodecré-
ditodeve-seespecialmenteàes-
tabilidade econômica do País:
“O produto se transformou
num instrumento que pode ser
usado em qualquer estabeleci-
mento”.O executivodiz que, na
média, o Brasil tem 1,3 cartão
por pessoa. Nos Estados Uni-
dos, chega a quatro.
Por isso, os bancos acredi-

tamnumaforteexpansão.Oge-
rente executivo da área de car-
tões do Banco do Brasil, Alde-
mirBendine,dizque, dos22mi-
lhões de clientes da instituição,
apenas 10 milhões têm cartão
de crédito. O banco também
apostanas parcerias comvare-
jistas. A primeira, em fase de
montagem, será com a Lojas
Maia, noNordeste.
O diretor-executivo de Mar-
keting da Credicard Citi, Mar-
cos Almeida, espera adicionar
este ano 1 milhão aos seus
atuais 4,4 milhões de cartões.
Embora não tenha nenhuma
parceriacomvarejistas, a insti-
tuição conversa com possíveis
parceiros. ●

MONALISA LINS/AE - 31/5/2006

Osconsumidorestêmumarela-
ção de amor e ódio com os car-
tões de crédito. Alguns não vi-
vem sem, outros não querem
ver umnemde longe.MayLing
Akioka, de 37 anos, por exem-
plo, temmaisdedezcartões. Já
Gustavo Encinas, de 25, os de-
testa. São retratos dos dois ex-
tremos. Ela já não temmais lu-
gar na carteira para guardar
tanto cartão. Entre os dez que
usa,estãooscartõesdelojasco-
mo C&A, Renner e Riachuelo.
“Adoro cartão de crédito”, diz.
“Além das facilidade dos pra-
zos de pagamento, émais segu-
ro que cheque pré-datado.”

May, que teve seu primeiro
cartão aos 18 anos, no início se
empolgou e teve alguns proble-
mas para quitar as contas.Mas
nadaqueafizessedesistirdodi-
nheirodeplástico.Nemaclona-
gem de um cartão diminuiu o
gosto da secretária. “O proble-
ma foi solucionado muito rapi-
damenteenãotivenenhumpre-
juízo”, lembra.“Issomedeuain-
damais segurança.”
Hoje ela paga quase tudo

com o cartão, desde compras
de supermercados, abasteci-
mentodecarro até remédios.A
preferência são os cartões com
bandeira,cujopagamentopode

ser feitopelobanco. “Nãogosto
de ter de ir até uma loja para
pagar uma fatura.” A secretá-
riaalerta,noentanto,queépre-
ciso ter controle sobre as con-
tas. “Não passo vontade, mas
seime controlar.”
Para Gustavo Encinas, ao

contrário, é quase uma ofensa
falar emcartãode crédito.Eco-
nomista,eleafirmaqueoprodu-
to é uma armadilha. “A princí-
pio existe uma ilusão sobre as
facilidades, mas em muitos ca-
sos as pessoas não conseguem
pagaroquecomprameacabam
se afogando em juros.”
Encinas procura pagar suas

compras em dinheiro ou com o
cartãodedébito.Quandopreci-
sa de umprazomaior, não abre
mão de um cheque pré-datado.
A falta de um cartão de crédito
não é um grande empecilho.
“Sei que pagar em várias vezes
significa pagar mais caro, por
isso prefiro abdicar de algum
gasto no presente para consu-
mirno futuropagandomaisba-
rato.” Apesar de odiar cartão
de crédito, ele recebe pelo me-
nosduas correspondências por
semanaperguntandosequeral-
gum. Além de propostas, Enci-
nas já recebeu o cartão e vários
telefonemas. ● R.P.
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