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16 de Março de 2007 - O sistema eletrônico de pagamentos eleva a bancarização na América 
Latina. Se fizermos uma rápida retrospectiva, lembraremos que, há apenas 20 anos, eram 
poucos os privilegiados que possuíam um cartão de débito ou de crédito. Atualmente, em uma 
economia global, na qual a mudança é constante, a expansão dos sistemas de pagamento 
eletrônico chegou a cifras inimagináveis e agora fazem parte do cotidiano de milhões de 
pessoas. Hoje, os meios de pagamento eletrônico influenciam as economias e impactam 
positivamente o desenvolvimento de diversos países.  
 
O sistema eletrônico de pagamento converteu-se em uma peça fundamental para bancarizar a 
população e aproximá-la de produtos vinculados a atividades de poupança e empréstimo.  
 
A Visa estima que o seu sistema de pagamentos representa cerca de 15% do gasto total dos 
consumidores. E esse dado cresce a cada dia, devido à convergência desse sistema com as 
indústrias de telefonia móvel; fornecedores de serviços de internet; empresas de transporte e 
serviços de órgãos governamentais, assim como a penetração desses meios de pagamento em 
fornecedores e serviços de baixo montante transacional.  
 
Nesse contexto, é interessante observar o momento que a América Latina e o Caribe estão 
atravessando, já que em setembro de 2006 as compras realizadas com cartões Visa nos 
pontos-de-venda alcançaram US$ 102 bilhões.  
 
A evolução dos meios de pagamento eletrônico na região tornou-se um fator importante para o 
dinamismo comercial. Entre as contribuições mais relevantes desse sistema está o estímulo ao 
crescimento econômico, e existe uma correlação positiva entre o crescimento dos pagamentos 
eletrônicos e o Produto Interno Bruto (PIB). Estima-se, por exemplo, que se o uso dos meios 
de pagamento eletrônico crescer 10% haverá um aumento de 0,5% no gasto real dos 
consumidores, segundo a Global Insight 2003.  
 
Com base na sua estrutura de custos, os meios de pagamento eletrônico podem gerar 
economias de até 1% do PIB, segundo a mesma pesquisa.  
 
O uso de cartões fortalece a intermediação financeira. A liquidez e a bancarização de uma 
economia melhora, substancialmente, ao passar as transações de dinheiro para eletrônicas. 
Por exemplo, a cada dólar adicional depositado, a atividade creditícia aumenta entre 10 e 15 
dólares.  
 
Mais transparência eletrônica contribui para a redução da atividade informal, aumentando a 
capacidade de arrecadação fiscal do governo. O governo pode adotar os meios de pagamento 
eletrônico para aumentar a transparência de suas finanças, melhorando a eficácia do gasto 
público e o combate à corrupção.  
 
Outro efeito é a maior geração de divisas. O turismo internacional oferece um grande potencial 
para gerar divisas a uma economia. Há apenas alguns anos, os gastos mundiais de turismo 
atingiram US$ 728 bilhões, ou seja, sete vezes o PIB de uma economia como a da Colômbia. 
Por isso, a aceitação mundial e a conveniência cambial, associadas aos meios eletrônicos de 
pagamento, converteram-se em um elemento indispensável da infra-estrutura turística de 
qualquer país.  
 
Como se pode observar, o benefício que um usuário recebe ao utilizar um cartão de 
pagamento vai além da compra. Na realidade, ele está participando ativamente da economia 
local ou regional, o que se traduz em resultados macroeconômicos.  
 
Dessa forma, os meios de pagamento eletrônico estão atraindo mais gente ao sistema 
bancário, o que é bastante relevante, se considerarmos que 70% da população mundial ainda 
não é bancarizada.  



Nesse contexto, trazer dinheiro para o sistema bancário gera reservas para os bancos, 
permitindo facilitar empréstimos ao consumidor e a empresas, portanto, estimulando o 
crescimento econômico e o consumo. Dessa forma, o sistema eletrônico de pagamento 
incentiva, cada vez mais, as pessoas a ingressarem no sistema bancário, chegando inclusive às 
populações mais remotas. Ainda fornece soluções seguras para diversos perfis de usuários. 
Assim, todos os usuários estão-se convertendo em peças-chave de suas economias.  
 
Com certeza, o melhor ainda está por vir. Porém, mais que substituir o dinheiro, um sistema 
de pagamento eletrônico busca proteger os usuários através de cartões simples de usar, com 
ampla cobertura e disponibilidade de fundos para cobrir suas necessidades. Apesar do 
desenvolvimento conquistado até o momento, parece que só estamos vendo a ponta de um 
iceberg e será interessante observar a evolução desse sistema com a constante evolução 
tecnológica que, sem dúvida, continuará trazendo benefícios tangíveis.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 mar. 2007. Caderno A, pág. 3. 


