
Uso de cartões de crédito e débito cresce 40%  
 
Aumento foi de 2004 para 2005; BC sugere às administradoras investir na integração das 
redes de atendimento 
 
O uso de cartões de crédito e de débito cresceu 40% no Brasil entre 2004 e 2005, enquanto a 
emissão de cheques caiu 6,5% no mesmo período, segundo levantamento feito pelo Banco 
Central. O estudo mostra que, principalmente nos pagamentos de menor valor, os meios 
eletrônicos são cada vez mais utilizados. 
 
Diante desse crescimento, o BC divulgou ontem um documento sugerindo às empresas que 
operam com cartões que invistam na integração de suas redes de atendimento. De acordo com 
o texto, isso permitiria que o setor ganhasse em eficiência e, assim, cobrasse tarifas menores 
tanto dos consumidores como dos lojistas que trabalham com esse tipo de meio de 
pagamento. 
 
"Recomendamos que a indústria de cartões utilize todo o potencial de cooperação em infra-
estrutura para possibilitar o aumento da eficiência do setor", disse o diretor de Política 
Monetária do BC, Rodrigo Azevedo, ao divulgar o estudo. 
 
A idéia do compartilhamento é permitir que um mesmo terminal e uma mesma rede de 
transmissão de dados sejam usados por cartões de diversas bandeiras. Hoje, na maioria das 
vezes, cada um tem o seu próprio sistema. 
 
Azevedo afirmou que o assunto tem sido discutido com as empresas do setor e a receptividade 
à idéia tem sido boa, embora ainda não se fale em prazos para que o compartilhamento seja 
adotado. 
 
Para evitar que essa integração prejudique a competição no setor, o BC pretende fazer um 
convênio com órgãos de defesa da concorrência para realizar estudos sobre o impacto que o 
compartilhamento terá na disputa pelo mercado de cartões. 
 
Em nota divulgada ontem, a Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e 
Serviços) se disse "alinhada" com a avaliação feita pelo BC sobre a necessidade de maior 
proximidade entre as administradoras. 
 
Menos cheques 
 
De acordo com o estudo do BC, 1,878 bilhão de transações com cartões de crédito foram feitas 
no ano passado, sendo que cada pagamento, em média, foi de R$ 73. As transações feitas 
com cartão de débito chegaram a 1,156 bilhão, com valor médio de R$ 46. 
 
O uso de cheques tem apresentado sucessivas quedas ao longo dos últimos anos, também 
segundo o BC. Em 1999, foram compensados 2,505 bilhões de cheques, número que caiu para 
1,839 bilhão em 2005. O valor médio de cada pagamento desse tipo, porém, é bem maior do 
que o registrado nos cartões: em 2005, a média foi de R$ 558 por transação. 
 
Esses números não incluem cheques em que tanto a pessoa que emite como a que recebe o 
pagamento possuem conta no mesmo banco. 
 
Mesmo com essa queda, o uso de cheques no Brasil continua próximo do observado em outros 
países. Nos EUA, 39,8% dos pagamentos, excluindo os gastos em dinheiro, são feitos com 
cheques. No Brasil, essa proporção é de 33,9%; na França, de 29,7%. 
 



 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 5 maio 2006, Dinheiro, p. B8. 


