
Cartões de crédito predominam nos supermercados 
 
O de débito, sinônimo de dinheiro, também é utilizado de forma crescente pelos consumidores.  
 
Os supermercados se adaptam ao perfil dos clientes, com apoio do sistema financeiro.  
 
O dinheiro perde espaço na rotina dos supermercados. As compras com cartão de crédito 
responderam, em média, por 33,4% do movimento das empresas em 2004, superando pela 
primeira vez os negócios em dinheiro (32,4%), segundo a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras).  
 
Em 2003, a proporção era de 31,6% e 33,6%, respectivamente. Há 20 anos, entrava 
principalmente dinheiro nos caixas.  
 
Reflexo da baixa capacidade de compra dos consumidores, as operações a prazo respondem 
hoje por 48,9% do faturamento do setor supermercadista, envolvendo cartões de crédito 
(próprios e de terceiros), cheques pré-datados, tíquetes-alimentação e outras formas de 
pagamento, como descontos em salários. Nos hipermercados, utilizados para grandes 
compras, o dinheiro já está em segundo plano.  
 
Nos últimos quatro anos, a participação dos cartões de crédito de terceiros no faturamento das 
empresas cresceu de 15,6% para 20,2%. A fatia dos cartões próprios, de 13,2%, mostra uma 
evolução ainda lenta, mas tende a crescer de forma mais rápida com os lançamentos feitos 
pelas empresas e pela própria Abras. O cartão Abrascard, criado no final de 2004, pretende 
fortalecer o pequeno varejo, com o apoio de financeiras regionais.  
 
O cartão de débito, sinônimo de dinheiro, também é utilizado de forma crescente pelos 
consumidores. Entre 2000 e o ano passado, sua participação nas vendas dos supermercados 
praticamente duplicou, passando de 7,2% para 13,4%.  
 
Enquanto crescem os meios eletrônicos de pagamento no comércio, diminui o peso dos 
cheques. Há quatro anos, os cheques à vista respondiam por 9,1% das vendas. Com o avanço 
dos cartões de débito, a fatia caiu para 5,5%. Nos cheques pré-datados, o recuo foi menor, de 
9,2% para 7,6%.  
 
Contraste  
Para os supermercados, a expansão das vendas a prazo "é um mal necessário", na definição 
de João Carlos de Oliveira, presidente da Abras.  
 
Ele observa que a realidade atual contrasta com há de 20 anos atrás, quando se falava em 
prazo somente na negociação com os fornecedores: na média, o pagamento era feito 40 dias 
depois da compra. Agora, o intervalo está em torno de 26 dias. Em alguns produtos de grande 
consumo, como óleo de soja, o prazo é de apenas sete dias.  
 
Na prática, o comércio varejista se adapta, como sempre fez, ao perfil dos consumidores, que 
precisam de novas alternativas para comprar a prazo. Desta vez, com apoio do sistema 
financeiro, numa aliança que já transforma a aparente fragilidade do mercado em 
oportunidades de negócios.  
 
A nova situação acomoda interesses dos três principais elos da cadeia: o consumidor tem 
acesso a produtos que não poderia comprar à vista, inclusive alimentos; os bancos e 
financeiras incorporam milhões de pequenos clientes; e o varejista diminui os riscos de 
inadimplência na operação das lojas.  
 
Hoje, a tendência é de aproximação maior entre as redes varejistas e os bancos. Prova disto 
são os acordos dos gigantes Pão de Açúcar/Itaú, Casas Bahia/Bradesco e Magazine 
Luiza/Unibanco. 
 
Fonte: 
http://www.produtivo.com.br/Conteudo.asp?Nome=vendas_mkt&IDProfissao=1&I
DConteudo=9551&IDTipoConteudo=1 


