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A Visa quer implantar no Brasil um tipo de parceria que já acontece em alguns países da América 
do Sul e consiste em um desconto nos impostos para quem utiliza cartão de crédito ou de débito 
na compra de bens e serviços. Além dos países sul-americanos, os incentivos fiscais também 
acontecem na Coréia do Sul, primeiro país a adotar a medida. “Lá, o governo registrou um 
aumento de cerca de 30% na arrecadação depois que a compra com cartões passou a ser 
estimulada”, conta o vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Visa, Ernauton Pires. 
 
Pires afirma, ainda, que já está em fase de conversação com o governo brasileiro e com a 
Prefeitura de São Paulo para começar a conceder estes benefícios. “Por enquanto, não posso dar 
maiores detalhes, mas acredito que em cerca de dois meses já teremos notícias positivas sobre 
isso.” A Receita Federal não quis se pronunciar sobre a negociação. 
 
Na Coréia do Sul o projeto foi implantado em 1997, com o objetivo de diminuir a sonegação por 
parte das empresas de varejo e, assim, incrementar a arrecadação e o crescimento econômico. 
“Eles nem esperavam um resultado tão positivo: ficaram surpreendidos com a eficácia da 
medida”, conta Pires. Outro país que já possui este tipo de acordo é a Argentina. Lá, desde 2002 
os consumidores que usam cartões de crédito e débito em compras de bens e serviços gerais 
conseguem um reembolso de três e cinco pontos percentuais, respectivamente, do Imposto sobre 
Vendas (IVA) — que é semelhante ao nosso Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços (ICMS) — cuja tarifa é de 21%. 
 
Colômbia, Uruguai e México também incentivam o uso de cartões por parte dos consumidores. Os 
colombianos recebem também um desconto de dois pontos percentuais, em uma taxa que está 
atualmente em 16%. No Uruguai, o benefício só vale para gastos com empresas do segmento de 
turismo, incluindo restaurantes e locadoras de carros. Lá, o IVA é de 23%, e os descontos podem 
chegar a nove pontos percentuais. O governo mexicano promove uma loteria federal para quem 
faz compras com cartões. 
 
Os reembolsos, segundo o próprio Pires, podem ser feitos em dinheiro, no ato da compra, ou 
através de crédito no próprio cartão. “Esta é uma solução nova. Antes, a pessoa tinha de 
preencher um formulário com todos os seus dados pessoais e endereço, para receber um cheque 
com o valor do reembolso. Então, se você precisasse descontar esse cheque aqui no Brasil, já 
seriam 20 dólares que se pagava ao banco.” 
 
Incentivo às empresas  
 
Pires afirma que, na Argentina e na Coréia, os empresários também são incentivados a aceitar 
cartões de crédito e de débito. “Na Coréia, se a empresa atingir um certo nível de operações feitas 
com cartões de crédito e débito, ela pode ficar até três anos sem sofrer auditoria fiscal por parte 
do governo. Na Argentina, as companhias vão acumulando pontos de acordo com o número de 
operações, e podem deduzir uma parte dos valores do Imposto de Renda a pagar.” 
 
O vice-presidente da Visa acredita que esta medida pode significar uma “minirreforma fiscal”. “Na 
prática, aconteceria o que todos defendemos: o bom pagador paga menos imposto, já que a 
sonegação de impostos, quando uma operação de compra e venda é feita com cartão, é 
praticamente impossível. É como um programa de milhagem: você é premiado à medida que usa 
os meios de pagamento eletrônicos, entre eles os cartões”, disse. 
 
Não há uma estimativa de quanto um incentivo fiscal como este impactaria o volume de 
operações feitas com cartões de crédito e débito no Brasil. Mas este é um dos objetivos da Visa ao 
apoiar a adoção deste mecanismo. E o benefício deve se estender a todas as outras bandeiras de 
cartão de crédito do País. Na opinião de Pires, o Brasil não pode ficar para trás nessa questão. 



“Um país grande como o nosso precisa estar à frente, e estamos estudando alternativas para que 
o modelo daqui seja ainda melhor do que nos outros países.” 
 
O governo já tem tentado diminuir a sonegação de impostos utilizando o sistema de cartões de 
crédito e de débito. A Receita Federal brasileira tem aumentado o cerco aos sonegadores do 
ICMS. Através da Declaração de Operações com Cartão de Crédito (Decred), todas as operações 
com cartão acima de R$ 5 mil e R$ 10 mil — de pessoas físicas e jurídicas, respectivamente — 
devem ser comunicadas pelas administradoras à Receita. Além disso, o Fisco tem feito convênio 
com os estados para que estes tenham acesso ao Sistema Integrado de Informações sobre 
Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra) em troca das informações 
contidas no banco de dados da Receita. Na semana passada, o governo federal firmou uma 
parceria com o município de São Paulo nesse sentido. 
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