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Para reduzir em até 65% os custos das operações de venda por cartões de crédito — parte da 
alta de 81,1% dos pagamentos feitos por meios eletrônicos ano passado —, o comércio 
varejista aumenta a atenção para que sejam aprovados no Senado, dois projetos de lei sobre 
esse meio de pagamento. Um deles refere-se à implementação de um teto de repasse de até 
2% no valor da venda às administradoras. A outra proposta fala da implementação de uma 
única máquina para a operação de várias bandeiras de cartões. De acordo com Fernanda Della 
RoSa, gerente do departamento de economia da Federação do Comércio do Estado de São 
Paulo (Fecomércio), a implementação dessas normas teria um impacto importante nos 
negócios do setor, principalmente para os pequenos comerciantes. "O custo é muito elevado, 
principalmente para os pequenos comerciantes. Algumas taxações chegam a 6%, superiores 
ao imposto supersimples, que é de 4%", observa.  
 
Segundo o executivo Bruno Bueno, diretor da rede americana de fast-food especializada em 
saladas, a Salad Creations, 60% dos pagamentos nas lojas da rede são feitos através de 
cartão de débito e crédito. "Se acontecerem estas melhorias, o comércio em geral ganhará na 
operacionalização do sistema, pois evitará que os funcionários precisem fazer treinamento 
para cada máquina, facilitando a questão do uso de linhas telefônicas, e diminuindo filas, e a 
soma desses fatores faz com que não se percam vendas. Quanto à questão da taxação em 
2%, é uma medida positiva, pois quase todas as redes superam este percentual. Seria muito 
mais justo", afirmou.  
 
A opinião é partilhada por Fábio Buglia, gerente financeiro da rede Leroy Merlin, especializada 
em materiais de construção. Para ele, a maior vantagem dessa mudança de cenário seria 
reduzir o custo do aluguel das máquinas. "Temos 15 lojas na rede, e cada loja possui uma 
máquina para cada bandeira. Imagine quantas máquinas são! Usando menos máquinas, até 
mesmo as operadoras de cartão ganham, pois não precisariam investir em equipamentos que 
já estão ficando obsoletos. Baixa também o risco de fraudes", ressalta o executivo.  
 
Outra questão importante, para especialistas do varejo e do atacado, é o fato de o 
comerciante demorar até 40 dias a receber os dividendos, quando a operação é no cartão de 
crédito. No cartão de débito, o período chega até mesmo a 15 dias, apesar de o valor ser 
descontado da conta do cliente de imediato. "Se a operação for realizada no crédito, são 
necessários de 30 a 40 no crédito— não esquecendo dos gastos com impulso telefônico", 
completa a especialista da Fecomércio, que lembra ainda um cálculo, feito pela entidade, sobre 
a locação dos equipamentos de venda a cartão.  
 
No caso de um aluguel de duas máquinas, com taxas de administração de 6%, o custo atinge 
em média R$ 340 e correspondem a 30,60% da margem de lucro. Logo, se houver mudança 
com a redução para apenas um equipamento, o valor cairia para R$ 114,45 — equivalente a 
10,30% da margem. Ou seja, um aumento de 20,3% no lucro.  
 
Antonio di Gianni, presidente da Associação Brasileira de Automação Comercial (Afrac), explica 
que existe falta de compartilhamento no meio de pagamento via cartões, mas apenas por 
conta da legislação em vigor, pois há um sistema único e um leitor universal. "Basta ir ao 
supermercado: há uma máquina só. O problema é a legislação de cupom fiscal; tem de ser 
sistema integrado", declara. Di Gianni salienta que o modelo de unificar os sistemas já é uma 
ambição do governo paulista, mas que agora ganha âmbito nacional. "Tem -se de 
regulamentar às leis para esse tipo de sistema funcionar", alertou.  
 
Terminais  
 
Apesar da falta de tecnologia para atender à avassaladora demanda do comércio brasileiro por 
uma única plataforma para pagamento no meio cartão de crédito, segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), cerca de 45% do volume de 
compras efetuadas hoje com cartões já passa por terminais compartilhados. Neste caso, as 



transações são feitas diretamente nos caixas dos estabelecimentos. Outros 5% são 
compartilhados de maneiras distintas, como via Internet.  
 
A associação afirma que com relação ao percentual das transações que efetivamente 
acontecem em terminais independentes de máquinas de crédito e débito (terminais POSs), já 
existem iniciativas postas em prática pelas maiores credenciadoras do mercado com o objetivo 
de compartilhar o equipamento. Para que isso aconteça, será necessário o uso de 
equipamentos e sistemas mais robustos, que consigam operar toda a quantidade de produtos 
e serviços que cada credenciadora oferece ao lojista.  
 
A bandeira Mastercard diz deter mais de 45% do volume financeiro da indústria de cartão de 
crédito e débito no País, e afirma ser favorável ao compartilhamento. Em nota, a empresa 
ressaltou ainda que "como os emissores [de cartões] conquistaram uma nova faixa de clientes 
em termos de renda, sabemos que a utilização dos cartões depende de uma rede de 
estabelecimentos credenciados sintonizada com estes consumidores e que sua contínua 
expansão, levando os serviços aos locais mais distantes, também exigirá investimentos 
adicionais". Disse também que apesar do esforço desenvolvido pelas empresas no Brasil, 
existe uma parcela significativa de terminais POS instalados cuja base de equipamento não 
comporta o software de mais de uma bandeira e deverá ser substituída, exigindo 
investimentos importantes.  
 
A concorrente Visanet declara que as redes de captura, tráfego e processamento de transações 
com cartões de crédito e débito são relativamente jovens e, portanto, é natural que, dada a 
dimensão continental do País e as recentes evoluções da infra-estrutura tecnológica e 
telefônica, permitam melhorias que estão sendo naturalmente buscadas. A empresa diz que 
tem estudado as possibilidades de compartilhamento de POS, levando em consideração os 
limites e a viabilidade da infra-estrutura dos equipamentos, para aumentar a eficiência do 
serviço. 
 
 
Leia mais: 
 
 
Cliente prefere pagar com cartão a usar cheques 
 
Estudos do Banco Central sobre meios de pagamento no varejo indicam que a presença de 
cartões aumenta, em detrimento do uso de cheques. Entre os instrumentos eletrônicos, os 
cartões de pagamento tiveram aumento para as vendas do varejo de 46,2%, em 2006, para 
cerca de 50% em 2007. O uso dos cheques caiu de 23,1% para cerca de 19%, na mesma 
comparação.  
 
Ainda nos meios de pagamento, para reduzir as perdas do varejo por conta de falsificação, a 
FRT Automação, criada em Cambará (PR) por Fábio Roberto Teodoro, desenvolveu soluções de 
combate à falsificação de dinheiro, cartões de crédito e refeição e código de segurança de 
ingressos. Trata-se da Contadora de Cédulas e do Identificador de Cédulas Falsas, para 
combater esses problemas.  
 
Um diferencial do produto é avaliar cédulas de real, dólar, peso e euro, cartões de crédito, 
código de segurança de ingressos, cartão-refeição. A tecnologia utiliza identificação por tarja 
magnética e raio ultravioleta (UV). No Brasil, a falsificação de dinheiro cresceu após o plano 
Real, por conta da estabilidade da moeda. São apreendidas mais de 500 mil notas falsas por 
ano, sendo 70% delas são de notas de R$ 50. Em 2007 houve apreensão recorde de 450 mil 
cédulas falsas. 
 
                             Fonte: DCI, São Paulo, 21 ago. 2008. Empresas & Negócios, p. B14. 
 


