“E DALHE O CARTÃO DE CRÉDITO”
BRASILEIRO ESTÁ GASTANDO 23,97% A MAIS NO CARTÃO DE CRÉDITO
DO QUE EM 2010 POR TRANSAÇÃO.

Segundo levantamento feito pelo Instituto Assaf a partir de dados do BACEN, o
em fevereiro de 2010 eram realizadas 505 milhões de transações com o cartão de
crédito. O último dado disponível no BACEN aponta que em junho de 2013 esse
número saltou para pouco mais de 731 milhões de transações. Um aumento de 44,8%.
No mesmo período (fev/2010 a junho/2013) a quantidade de cheques
compensados caiu de 86,7 milhões de cheques compensados para 65,5 milhões, uma
queda de 24,5%.
O valor monetário em Reais das transações com cartão salta de, em média R$
72,89 em fevereiro de 2010 para R$ 90,36 em junho de 2013. Um aumento de 23,97%
no valor médio das transações.
Embora os dados sejam apenas de junho de 2013, acaba mostrando que o
brasileiro está gastando mais no cartão de crédito do que em 2010. Em fevereiro de
2010 o volume total das transações era de cerca de R$ 36,8 bilhões de reais, em junho
de 2013 esse valor subiu para pouco mais de R$ 66 bilhões, um aumento cerca de 80%
considerando os valores inteiros.
Nos cheques compensados este volume movimentado era de R$ 74,3 bilhões e
em junho de 2013 este valor era de pouco mais de R$ 81 bilhões. Aumento de 9%.
Em fevereiro de 2010 estavam em circulação 576 milhões de cartões de crédito.
O último dado disponível no BACEN revela que em dezembro de 2012 esse número
caiu para pouco mais de 487 milhões de cartões, uma redução de 15,5%.
Os números são observados na tabela a seguir:
Cartões de Crédito
Núm.
Valor das Valor
Número de
Data
Transações
Transações Médio
Cartões
(milhões)
(R$ bilhões) (R$)
(milhões)
Fev/2010 505
R$ 36,8
R$ 72,89
576,24
Jun/2013
731,6
R$ 66,11
R$ 90,36
487,22*
Fonte: BACEN; * número de dez/2012 – última informação disponível

Cheques Compensados
Núm. Cheques Valor
Data
comp. (milhões) (R$ bilhões)
Fev/2010 86,69
R$ 74,36
Jun/2013
65,51
R$ 81,02
Fonte: BACEN;

