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Quem usar o cartão de débito agora vai poder pedir troco quando pagar as compras. A 
bandeira Visa está trazendo para o Brasil um serviço que permite ao portador do cartão pegar 
dinheiro em estabelecimentos comerciais quando adquire algum produto, como se fosse um 
saque em um caixa eletrônico.   
 
Toda vez que fizer uma compra acima de R$ 40 e pagar com o cartão de débito da bandeira, o 
portador pode pedir até R$ 100 em dinheiro. Com isso, não precisa ir ao caixa eletrônico para 
sacar dinheiro para pequenos gastos, como pagar estacionamento, ou gorjetas. O valor é 
debitado na conta corrente.   
 
Segundo Eduardo Chedid, vice-presidente de produtos da Visa do Brasil, o serviço já existe em 
18 países, incluindo Estados Unidos e Inglaterra. Na América Latina, México, Peru e Argentina 
também já possuem. "Em todos os 18 países, a receptividade do serviço foi alta", disse.   
 
No Brasil, três bancos estão testando o produto: Banco Real, Sudameris e Banco do Brasil. O 
Real começou na semana passada a enviar cartas para seus clientes anunciando a novidade. 
Os testes vão durar 60 dias, em São Paulo e Brasília. Ao todo, foram credenciados para o 
piloto 125 estabelecimentos comerciais (como lojas de conveniência, bancas de jornal, lojas de 
roupas e drogarias).   
 
Toda vez que o estabelecimento comercial faz uma venda com cartão de débito ou crédito, ele 
paga uma taxa sobre o valor da operação (normalmente na casa dos 2%, dependendo do 
tamanho do local). Para este novo serviço, a tarifa não incide sobre o valor do saque, apenas 
no montante da compra.   
 
Segundo Chedid, outros bancos vão começar a oferecer o cartão com troco nas próximas 
semanas. Os pontos credenciados também vão aumentar. As pesquisas da Visa mostraram 
que com o serviço, a ativação do cartão de débito aumenta. Para as lojas que ofereçam o 
serviço, a expectativa é que aumente a circulação de pessoas e as vendas.   
 
O Brasil tem nada menos que 189 milhões de cartões de débito, segundo dados da Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). No quarto trimestre, estes 
plásticos fizeram 415 milhões de transações e movimentaram R$ 17,7 bilhões. Este plástico é 
visto pelos bancos como a porta de entrada das pessoas no mundo dos meios eletrônicos de 
pagamento. Os programas de prêmios e bônus dos cartões de crédito, porém, têm feito os 
consumidores preferirem pagar as compras com o crédito e terem direito a milhas aéreas ou 
eletrodomésticos depois.   
 
Segundo Chedid, o valor mínimo de R$ 40 em compras para ter direito a pedir o troco, foi 
determinado a partir de pesquisa dos gastos médios com os cartões de débito. Os R$ 100 
também foram determinados após pesquisas dos hábitos do consumidor.   
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