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As mudanças estruturais nos meios de pagamentos usados pelas pessoas vêm ocorrendo 
velozmente, segundo estudo divulgado ontem pelo Banco Central. De 1999 a 2005, o número 
de cheques emitidos caiu 27%, enquanto o de cartões de crédito aumentou 240% e o de 
cartões de débito, 982%. Em valores, a proporção é semelhante: queda de 38% nos cheques, 
avanço de 285% e 958% nos cartões de crédito é débito. O documento (atualização do 
Diagnóstico de Pagamentos de Varejo do Brasil) mostra ainda um aumento de 10% na base de 
cartões ativos, passando de 202 milhões para 223 milhões. As operações com cartão de 
crédito representaram 11% do total de transações bancárias de pagamentos para varejo em 
2005, contra 7% do cartão de débito e 15% de cheques. Só no ano passado, ao todo, foram 
efetuadas transações no valor de R$ 136,7 milhões com cartões de crédito (48% a mais do 
que em 2004) e R$ 53,2 milhões com cartões de débito (crescimento de 26% em relação ao 
ano anterior). O número de terminais de auto-atendimento aumentou 5% no ano passado, 
chegando a 146.795 mil.  
 
O Banco Central quer que as empresas de cartões de pagamento (crédito, débito e as 
chamadas moedas eletrônicas, como cartões de vale-refeição) utilizem suas redes de forma 
compartilhada. Em diretiva anunciada ontem, o BC recomendou que o setor utilize "todo o 
potencial da cooperação em infra-estrutura". Para o BC, isso baratearia os custos para lojistas 
e consumidor final.  
 
Segundo o diretor de Política Monetária do Banco Central, Rodrigo Azevedo, a economia com o 
aumento do uso de meios eletrônicos - e conseqüente diminuição de uso de papel-moeda - se 
daria sobretudo com a redução de custos de transporte, estocagem e segurança do dinheiro. 
Além disso, os lojistas seriam diretamente beneficiados, já que precisariam utilizar apenas 
uma só máquina para as operações. "Para o usuário final, podemos ter ganhos do ponto de 
vista de tarifas e de condições e produtos, estimulados pela concorrência", afirmou.  
 
A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito divulgou nota afirmando estar 
alinhada com a opinião do banco central. "As redes de captura e transporte de transações com 
cartões são relativamente jovens e, dada a dimensão continental de nosso país, permitem 
melhorias que estão sendo naturalmente buscadas".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 maio 2006, Finanças & Mercados, p. B1. 


