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Comerciantes reclamam das taxas, mas dinheiro de plástico ganha espaço. 
 
A tendência do varejo é ter, cada vez mais, volume maior de vendas realizadas por meio do 
chamado dinheiro de plástico, ou seja, por cartões de crédito e de débito. A afirmação é do diretor 
do Centro de Estudos de Varejo, Luiz Freitas, que sabe dos inconvenientes apresentados pelas 
formas mais avançadas de pagamento - as altas taxas de administração das operadoras dos 
cartões é o principal deles.  
 
Ainda assim, Freitas alerta que essa é a forma mais segura de venda. "Ao contrário do cheque, 
uma compra realizada com cartão de crédito ou de débito oferece a certeza de que o lojista 
receberá o dinheiro em torno de 30 dias após a data da venda", explica o consultor.  
 
A garantia do recebimento é dada pelas operadoras dos cartões, segundo destaca Freitas. "A 
venda com cartão de crédito só é liberada se o cliente tiver limite disponível e as operações com 
débito só acontecem se houver dinheiro na conta corrente do cliente. Muitos lojistas reclamam 
das altas taxas de administração dos cartões, que hoje variam entre 3% e 5%, mas a tendência é 
que o cheque entre em desuso. O grande número de cheques sem fundo e fraudados fará com 
que essa forma de pagamento seja extinta", diz ele, acrescentando que a vantagem do cheque é 
o recebimento do valor líquido da compra.  
 
Há mais de dez anos no mercado de bijuterias, a Rsobral é um exemplo de loja que aceita todas 
as formas de pagamento, mas com ressalva a todas elas. O designer e presidente da marca, 
Carlos Alberto Sobral, diz que as taxas das operadoras de cartão de crédito são muito altas, assim 
como as praticadas no caso de débito. "Por mim não trabalharia com cartões, mas se não 
aceitarmos perdemos 30% do potencial de venda. Infelizmente, as taxas geram custo muito 
elevado. No caso dos cartões de débito, por exemplo, a taxa cobrada é de 5% sobre o valor da 
compra", diz ele. 
 
Receber cheque sem fundo ou falsificado é o risco  
 
Por outro lado, na opinião de Sobral, os cheques são opção arriscada de pagamento, apesar de 
não ter taxas e de o comerciante receber o valor líquido. "Já tive problemas com cheques 
falsificados. Nesse ponto, os cartões oferecem mais segurança. As empresas que fazem análise 
dos cheques não bancam os riscos de inadimplência", afirma o designer, acrescentando que os 
cartões é que impulsionam o preço das mercadorias, devido às taxas cobradas. "Temos que 
colocar os custos nos produtos. Infelizmente, o consumidor é que paga a fatura", lamenta. 
 
O proprietário da loja de vestuário feminino Aquamar, Abrão Calixto, atualmente só trabalha com 
cheques de clientes preferenciais, ou seja, daqueles que tenham linha de crédito aprovadas por 
outras instituições bancárias, há dois anos. Ele diz que cada cliente tem seu crédito aprovado 
pessoalmente por ele. "A loja já aceitou cheques de todos os clientes, mas, mesmo com todas as 
garantias, como a do Telecheque, o cliente se enrolava. A suspensão da aceitação de cheques não 
ofereceu nenhum prejuízo para a loja. Hoje, são aceitos cartões de crédito e débito, que são 
muito mais seguros", afirma Calixto.  
 
Papel ainda tem peso no sistema de pagamentos  
 
Apesar do crescimento dos cartões de débito e crédito, os cheques ainda têm peso entre as 
formas de pagamento, segundo dados do Banco Central. De acordo com o Diagnóstico do Sistema 
de Pagamentos de Varejo do Brasil, embora o uso dos cartões venha crescendo desde 1999, em 
2005, os cheques movimentaram R$ 2,3 trilhões, ou 12,2% do total.  



O desempenho do cartão de crédito e de débito ficou abaixo, com R$137 bilhões (0,7%) e R$53 
bilhões (0,3%) em transações, respectivamente. A maioria das transferências se concentra em 
DOCs e demais formatos eletrônicos.  
 
Na Cavendish, loja de roupas femininas, a preferência fica por conta dos cheques. De acordo com 
Paula Cavendish, diretora de marketing da rede, as clientes podem optar por todas as formas de 
pagamento, mas a loja incentiva a venda quando o cheque é utilizado. "Sei que muitos lojistas 
sofrem com devoluções, mas nunca tivemos esse problema. Tentamos nos preservar de todas as 
maneiras, inclusive com a consulta de idoneidade. Parcelamos em mais vezes quando o 
pagamento é feito em cheque", explica ela. 
 
Ainda que o cheque seja a prata da casa, as vendas com cartão de crédito representam cerca de 
50% do total. "Não é vantajoso, porque para o comerciante o custo é muito alto. Mas, ao mesmo 
tempo, gera facilidades para o cliente e dá maior segurança, com a certeza de que receberemos", 
ressalta Paula. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 jun. 2006, Jornal do Lojista, p. B-9. 


