
Brasileiro carrega o salário no bolso, diz pesquisa do BC 
Viviane Monteiro 
 
A maior parte dos brasileiros ainda recebe salário e faz transações por meio de dinheiro físico, 
o que demonstra resistência ao uso de cheque ou cartões. De acordo com pesquisa do Banco 
Central divulgada ontem, 55% da população brasileira recebe o salário em dinheiro. Se 
considerar apenas o Nordeste, o percentual sobe para 70%, diz o estudo do BC solicitado ao 
Datafolha. A margem de erro da pesquisa, que faz parte da segunda edição do estudo "O 
brasileiro e sua relação com dinheiro", é de três pontos percentuais. O estudo foi realizado em 
outubro de 2007 com 2.041 entrevistados nas 26 capitais, mais o Distrito Federal.  
 
O chefe do departamento de Meio Circulante da autoridade monetária, João Sidney de 
Figueiredo Filho, explica que o resultado da pesquisa mostra que os brasileiros ainda têm a 
cultura de usar o dinheiro físico em suas transações e que alguns pequenos negócios, como 
lanchonetes e bares, preferem pagar salários em espécie. Ele admite também que as pessoas 
evitam usar outros meios de pagamentos, como cartão e cheque, para não arcar com o custo 
de transação que tais modalidades exigem.  
 
Entretanto, Figueiredo Filho explica que esses mecanismos opcionais são positivos, porque 
ajudam a aumentar a renda mensal dos brasileiros, pois as pessoas podem parcelar as 
compras.  
 
A pesquisa revela que 29% dos entrevistados recebe o salário em conta corrente e poupança e 
retira os valores em quaisquer caixa eletrônico de banco. Outros 5% recebem a renda também 
em conta corrente e poupança e sacam dentro da agência bancária. Uma fatia de 3% recebe 
apenas em conta corrente e retira o dinheiro dentro da agência.  
 
Moedas  
Sobre o uso das moedas, os entrevistados disseram que 75% são usadas diariamente e o 
restante é guardado em casa.  
 
Conforme a pesquisa, entre os entrevistados, 77% declararam usar o dinheiro físico para o 
pagamento de dívidas e compra de produtos. Verifica-se que o papel e as moedas são mais 
usados em compras de menor valor, geralmente no pequeno comércio. Já o cartão de crédito é 
usado por 11% nas transações diárias, de débito (8%), cheque (3%) e débito automático e 
vale refeição, 1% cada.  
 
Estima-se que o gasto mensal com pagamento de contas e compras de produtos seja de R$ 
500 para 64% dos entrevistados. Para outros 34%, a despesa mensal supera os R$ 500.  
 
Notas  
Os dados indicam que a maioria dos brasileiros costuma transportar notas de R$ 10 e R$ 5 
para as despesas diárias. O valor médio é de R$ 20 em cédulas e R$ 3,64 em moedas.  
 
O Banco Central mostra que houve aumento de moedas e notas em circulação nos últimos 
anos em decorrência da estabilidade econômica e da moeda. Em 1994, início do Plano Real, 
disse Figueiredo Filho, existiam R$ 10 bilhões circulando no mercado, o equivalente a 0,8% do 
PIB (Produto Interno Bruto). Em 2007, a cifra atingiu R$ 110 bilhões, ou 3,7% do PIB. A 
estimativa é de que o valor triplique nos próximos dez anos.  
 
Essa participação vem se aproximando da relação nos países desenvolvidos. No bloco europeu, 
por exemplo, o percentual varia entre 6% e 7%, enquanto nos Estados Unidos é de 6%. Já o 
Japão, devido aos maiores aspectos culturais, o dinheiro físico em circulação representa a 
maior fatia, correspondente a 14% do PIB.  
 
Os percentuais, considerados elevados, devem-se ao fato de o uso do dinheiro em espécie 
trazer algum conforto à sociedade, ou seja, a disposição de dinheiro para custear as despesas, 
segundo o chefe de departamento de Meio Circulante do BC.  
 



Custos  
No ano passado, o Banco Central desembolsou R$ 140 milhões para a substituição de notas 
desgastadas, cuja vida útil é bem menor que a de moedas - de 30 anos em média. E gastou 
R$ 40 milhões para adicionar novos recursos em circulação, totalizando R$ 180 milhões. No 
ano passado, foram adicionados à economia R$ 1,7 bilhão em dinheiro pelo Banco Central, 
ante R$ 1,2 bilhão em 2006. Quanto menor é o valor do papel, maior é o desgaste. A pesquisa 
de 2007 mostra que os valores de R$ 1 e R$ 2 têm vida útil de três anos, enquanto as de R$ 
50 podem durar no máximo até 27 anos. " A vida útil tem a ver com velocidade de circulação", 
disse Figueiredo Filho.  
 
Mas o brasileiro tem o cuidado de verificar se a nota é falsa. Dos entrevistados, 58% disseram 
conferir se estão recebendo ou não uma nota verdadeira, sendo que a marca d''água é o item 
mais observado. A pesquisa indicou ainda que o brasileiro é cuidadoso com o dinheiro, pois 
63% dos entrevistados disse guardar dinheiro em carteiras e 22%, em bolsas.  
 
O Banco Central prevê desembolsar este ano R$ 400 milhões para ofertar mais moedas de R$ 
1 na praça. Até o ano passado, o estoque de moedas em circulação no valor de R$ 1 era de R$ 
900 milhões. Figueiredo Filho disse que a idéia é chegar ao fim deste ano com R$ 1,3 bilhão 
em moedas desse valor distribuídas no mercado.  
 
A autoridade monetária decidiu colocar novas moedas em circulação por uma questão de 
necessidade, pois ao observar a pesquisa percebeu o interesse das pessoas de ter mais 
moedas de R$ 1,00 no mercado.  
 
Alto custo  
A pesquisa, segundo Figueiredo Filho, é usada como um parâmetro pelo BC para tomar 
decisões no que se refere à circulação de dinheiro no País. O grande problema é o custo. O 
gasto da instituição para fazer a moeda de R$ 1,00 é de R$ 0,26. Ele acredita também que 
algumas pessoas ainda guardam as moedas nos "famosos cofrinhos". O valor supera o gasto 
médio que o BC tem para manter todo o dinheiro em circulação, que é de R$ 0,13 em média, 
por unidade. Em 2007, o BC adicionou R$ 1,7 bilhão em novas notas de papel em circulação, 
sendo que 80% é reposição de notas estragadas.  
 
A pesquisa identificou ainda o aumento de interesse das pessoas em ter mais moedas de R$ 
5,00 em circulação. "Se houver pressão da população, é possível que se crie a moeda neste 
valor", acrescentou Figueiredo Filho. Houve crescimento de interesse ainda de moedas de R$ 
3,00 por 20% dos entrevistados, ante 16% em 2005. Para as moedas de R$ 2,00 o Banco 
Central apurou uma estabilidade no interesse. 
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