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 O presente sumário executivo apresenta as atividades 
desenvolvidas e as conclusões obtidas no projeto de pes-
quisa Repercussões jurídicas e econômicas do mercado 
de cartões de crédito, desenvolvido no âmbito do Núcleo 
de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Finan-
ceiro Nacional (NEASF), da FGV Direito Rio. O tema da 
pesquisa é a estrutura do mercado de cartões de crédito 
no Brasil, bem como suas repercussões no mercado de 
crédito brasileiro e no endividamento dos consumidores. 

O tema foi delimitado à realização dos seguintes objeti-
vos: (I) realizar o levantamento histórico das práticas de 
concessão de crédito por meio de cartões no Brasil; (II)
identificar e descrever os riscos do mercado de cartões 

de crédito para participantes de arranjos de pagamentos de cartões, como emissores, creden-
ciadores, bandeiras, estabelecimentos comerciais e consumidores; e (III) analisar a relação 
entre as práticas de concessão e formas de utilização dos cartões de crédito no Brasil e o endi-
vidamento dos consumidores. 

No que diz respeito à abordagem metodológica, foram adotadas (I) pesquisa bibliográfica e 
documental; (II) pesquisa empírica qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas de 
profundidade junto a 6 (seis) profissionais e especialistas atuantes no mercado de cartões de 
crédito, sendo 2 (dois) do setor privado, 2 (dois) do setor público e 2 (dois) da academia.

Essa técnica de pesquisa empírica permitiu identificar as percepções de peritos sobre o mer-
cado de cartões de crédito brasileiro em relação aos principais pontos de constrição do mer-
cado vislumbrados na pesquisa bibliográfica e documental. Dessa forma, as perguntas das 
entrevistas se deram com base em quatro eixos:



1. histórico das práticas de concessão de crédito por meio de cartões no Brasil;

2. principais características do mercado de cartões de crédito no Brasil;

3. riscos do mercado de cartões de crédito para emissores, instituições
 e arranjos de pagamentos e consumidores;

4. relação entre as práticas de concessão e formas de utilização dos cartões
 de crédito no Brasil e o endividamento dos consumidores.

O presente sumário executivo busca resumir, de maneira objetiva, as conclusões da pesquisa 
realizada pela FGV Direito Rio, que se encontram detalhadas no livro publicado pela Editora 
FGV Direito Rio e disponíveis no Repositório Digital da FGV1.  

Dessa forma, baseado em estudos e análises desenvolvidos no projeto, foi possível identificar 
os seguintes pontos de atenção, que merecem destaque:

HISTÓRICO DAS PRÁTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO POR MEIO DE 
CARTÕES NO BRASIL 

- Visão convergente dos entrevistados em relação à origem do parcelamento sem juros no 
cartão de crédito, atribuída à prática brasileira difundida de pagamento a prazo, adquirida com 
o crediário e, sobretudo, com o cheque pré-datado. 

Constatou-se ainda que as redes de varejo contribuíram de maneira relevante, tanto para a 
expansão do uso de cartões de crédito no Brasil quanto para o desenvolvimento da prática do 
parcelamento sem juros. As entrevistas corroboraram as hipóteses identificadas na pesquisa 
bibliográfica e documental, por meio da qual se observou que, a partir dos anos 2000, houve 
um processo de intensificação da financeirização do varejo brasileiro. Tal processo foi viabiliza-
do, em larga medida, pela ampla disseminação de políticas públicas com foco no aumento do 
consumo, aliadas às estratégias de grupos privados dos setores financeiro e comércio varejista 
no sentido de, respectivamente, ampliar a oferta de cartões de crédito — que substituíram os 
cheques como principal artefato das famílias para a aquisição de bens de consumo ou duráveis 
de maior valor — e realizar vendas parceladas sem juros aos consumidores por meio de cartões 
de crédito, cada vez mais acessíveis.

Com as inovações regulatórias e a concorrência no mercado de pagamentos brasileiros — 
proporcionada em especial pela desverticalização do setor e pelo ingresso de novos agentes 
nos mercados de aquisição e de emissão de cartões —, algumas ineficiências estruturais do 
mercado brasileiro de cartões de crédito, como a adoção desmedida das vendas parceladas 
sem juros e o baixo nível de educação financeira da população, ganharam mais relevância 
prática para a viabilidade do setor e a promoção do bem-estar econômico e social — finan-
ceirização do varejo. 

1 Para acessar o livro, disponível no Repositório Digital da FGV: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/31139



SUBSÍDIOS CRUZADOS NA ESTRUTURA DE PRECIFICAÇÃO DE CARTÕES 
DE CRÉDITO

- Na pesquisa documental e bibliográfica, foi possível observar algumas ineficiências atre-
ladas à prática do parcelamento sem juros, que geraria externalidades negativas:

  (I) os emissores de cartão não teriam uma remuneração ajustada ao risco das opera-
ções de crédito, uma vez que o parcelamento fora definido no ponto de venda. Por consequ-
ência, essa impossibilidade resultaria no aumento dos juros cobrados pelas instituições emis-
soras de cartões;

  (II) os consumidores que pagam à vista estariam financiando as compras de quem opta 
pelo parcelado sem juros, e os emissores de cartões recompensariam a margem de lucro per-
dida com outras fontes, como anuidades do cartão de crédito (subsídio cruzado). 

 - Ao contrário do que se esperaria de maneira intuitiva, a despeito de representarem inte-
resses teoricamente antagônicos, tanto o representante dos consumidores quanto o de asso-
ciação do mercado de cartões concordaram que há juros embutidos/ocultos no PSJ. Os 
entrevistados abordaram a hipótese de que o parcelamento sem juros gera subsídios cruza-
dos no mercado de cartões e afeta o preço final pago pelos consumidores.

- A maioria dos entrevistados considerou que há subsídios cruzados no PSJ e atribui esse 
problema às distorções geradas na cadeia de arranjos pela remuneração do risco, que recaem 
essencialmente sobre os emissores de cartões de crédito. A única opinião divergente foi a do 
representante acadêmico, um economista que considerou que não existem juros embutidos 
no caso do parcelamento no cartão. Em razão dessas eventuais distorções na precificação, 
observou-se que seria necessário avaliar empiricamente e com profundidade se há efetiva-
mente a cobrança de sobrepreço (ou juros embutidos) nos preços praticados e quais seriam 
as regras de formação de preço empiricamente verificáveis no varejo brasileiro.

RISCOS DO MERCADO DE CARTÕES DE CRÉDITO PARA EMISSORES, 
INSTITUIÇÕES E ARRANJOS DE PAGAMENTOS E CONSUMIDORES 

- Houve um elevado grau de divergência entre os entrevistados em relação à distribuição 
dos riscos, sobretudo aqueles associados à emissão de cartões de crédito e a forma de paga-
mento parcelado sem juros.

 - Em razão dessas eventuais distorções na precificação, observou-se que seria necessário 
avaliar empiricamente e com profundidade se há a cobrança de sobrepreço (ou “juros embu-
tidos”) nos preços praticados pelos varejistas que vendem no PSJ, quais seriam as regras de 
formação de preço adotadas empiricamente verificáveis no varejo brasileiro e se há transfe-
rência de margem entre os participantes dos arranjos de pagamentos.



 – O representante do setor público I ressaltou que, na estrutura do arranjo de pagamento 
atual, o emissor suporta o risco de crédito, pois é o responsável por garantir o pagamento das 
compras feitas pelo portador do cartão cujo pagamento será em parcelas diferidas no tempo. 
Assim, o entrevistado afirmou que, embora seja o emissor responsável pelo risco de crédito, 
quem decide sobre a oferta do parcelamento sem juros é o varejo. Alinhado a essa percepção, 
o representante do setor público II concordou que há distorção na remuneração pelo risco 
incorrido no PSJ e que esta recai essencialmente sobre os emissores, que precisariam, em 
alguma medida, compensar o pagamento diferido no tempo dado pelo PSJ. Os representan-
tes do setor público consideraram que existem distorções significativas nesse modelo híbrido 
de distribuição de riscos, uma vez que, embora sejam os emissores responsáveis por arcar 
com os riscos de crédito, quem decide pela modalidade de pagamento, pela oferta do PSJ e 
pela quantidade de parcelas admitidas é varejo. 

Nessa mesma linha, o representante de associação do mercado de cartões compreendeu que 
há desequilíbrio na distribuição dos riscos na cadeia de obrigações do arranjo de pagamento, 
que recai de maneira preponderante sobre os emissores. O representante acadêmico (econo-
mista) apresentou uma crítica direcionada à concentração dos riscos de crédito sob os emis-
sores, proferindo uma reprovação à prática de antecipação de recebíveis, arguindo que o 
emissor não participa dessa cadeia financeira de antecipação. Em sentido contrário aos 
demais entrevistados, a representante dos consumidores defende que os riscos se encontram 
distribuídos em toda a cadeia de obrigações do arranjo de pagamento, mas pontuou que o 
risco do crédito seria compensado pela cobrança de altas taxas de juros e que, ao final, os 
consumidores arcariam com os riscos inerentes à cadeia de arranjos de pagamentos.

Por fim, merece destaque o posicionamento do representante acadêmico (administrador de 
empresas) que considerou que o risco está centralizado mais na cadeia financeira, entre emis-
sor, bandeira e adquirente, do que do lado do varejo, o que, segundo afirmou, seria compensa-
do pelo pagamento do merchant discount rate (MDR) pelos estabelecimentos comerciais. 

– O elevado grau de divergência entre os entrevistados evidenciou a necessidade do 
desenvolvimento de pesquisas teóricas e empíricas mais aprofundadas, a fim de verificar se o 
parcelamento sem juros no cartão de crédito geraria uma transferência de margem dos emis-
sores de cartões de crédito para os demais agentes ao longo da cadeia de prestação de servi-
ços de pagamento e se há, efetivamente, a compensação dos riscos de crédito mediante o 
pagamento de MDR pelos estabelecimentos comerciais. 

MITIGAÇÃO DOS RISCOS NA CADEIA DOS ARRANJOS DE CARTÃO DE CRÉDITO

Embora haja elevado grau de divergência entre os entrevistados sobre a distribuição dos 
riscos na cadeia de pagamentos, observou-se que, ao serem indagados sobre formas de miti-
gar esses riscos e eventuais alternativas ao PSJ, os entrevistados compartilham a percepção 
de que o PSJ, ainda que cause distorções na formação de preços, integra a cultura de consu-



mo da população brasileira e dificilmente será extinto. A partir daí, é possível concluir que, 
não obstante os ganhos de bem-estar agregados possivelmente observados com a extinção 
do PSJ, uma eventual intervenção regulatória dependeria da superação de uma significativa 
barreira cultural.

RELAÇÃO ENTRE AS PRÁTICAS DE CONCESSÃO E FORMAS DE UTILI-
ZAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO NO BRASIL E O ENDIVIDAMENTO 
DOS CONSUMIDORES

Identificou-se que a expansão dos cartões de crédito poderia ter contribuído para a 
ampliação do superendividamento, ao ser desacompanhada de avanços na educação finan-
ceira dos consumidores, e que não houve consenso entre os entrevistados sobre a relação de 
causalidade do endividamento da população brasileira e a estrutura do mercado de cartões 
de crédito brasileiro. 

 Adicionalmente, com a pesquisa, foi possível identificar:

Papel fundamental que instituições públicas e privadas devem exercer para promover a ampla 
conscientização da população sobre a importância da educação financeira para a redução do 
nível de endividamento das famílias. Além disso, conjeturou-se que a solução para as inefici-
ências estruturais observadas atualmente no mercado de cartões de crédito brasileiro talvez 
não requeira o desincentivo ao uso de cartões, como se estes fossem artefatos criadores de 
impulsos consumistas, e sim a adoção de medidas que promovam maior difusão do conheci-
mento sobre as formas com que os cartões de crédito — com ou sem parcelamento — podem 
ser utilizados para a sua finalidade original de meio de pagamento, bem como o desenvolvi-
mento de maiores pesquisas empíricas e teóricas para aprofundar a compreensão da estrutu-
ra de riscos legais e operacionais dos mercados de varejo e de pagamentos.
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