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Ter cartão de crédito no bolso é sinônimo de 
praticidade e comodidade. Além de ser uma 
alternativa para o pagamento em dinheiro, cheque ou 
débito, o cartão de crédito permite parcelar compras 
― muitas vezes sem juros ― e ainda pode render 
pontos em clube de vantagens, que posteriormente 
podem ser trocados por passagens aéreas, produtos 
e outros benefícios. A modalidade ainda garante 
alguns dias entre a realização da compra e seu 
pagamento de fato, quando vence a fatura.

Somente em 2016, o valor total de transações com 
cartões de crédito no Brasil foi de R$ 674 bilhões, 
número que aumentou três vezes em relação a 2008, 
início da série1. No entanto, o dinheiro de plástico 
deve ser usado com muita cautela, já que uma em 
cada cinco pessoas que usam essa ferramenta utilizam 
o cartão de crédito como extensão da própria renda.

Além disso, quase um terço dos usuários de cartões 
de crédito não analisam as tarifas, os juros e outras 
taxas cobradas pelo serviço, na hora de adquirir o 

cartão. Esses e outros dados fazem parte da pesquisa 
Uso do Cartão de Crédito, conduzida pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). 

O levantamento buscou mapear a posse e o uso 
do cartão de crédito, considerando as formas de 
aquisição, percentual de posse entre consumidores, 
finalidade de uso, conhecimento das taxas e juros 
embutidos no serviço, grau de inadimplência, 
frequência de uso e formas de controle de gastos. 
A pesquisa também buscou captar a abrangência, o 
grau de conhecimento e o real efeito da regra sobre 
o rotativo do cartão de crédito implementada no ano 
passado pelo Banco Central.

Para chegar a todos esses apontamentos foram 
ouvidos 910 consumidores de todas as capitais 
brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, de 
todas as classes econômicas, entre os dias 8 e 22 de 
março de 2018.

UM EM CADA CINCO CONSUMIDORES USAM O CARTÃO 
DE CRÉDITO COMO COMPLEMENTO DO SALÁRIO

1	 Relatório	Estatísticas	de	Pagamentos	de	Varejo	e	de	Cartões	no	Brasil,	publicado	pelo	Banco	Central	do	Brasil	(BC)	e	disponível	em 
http://www.bcb.gov.br/?id=SPBADENDOS&ano=2016
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SETE	EM	CADA	DEZ	BRASILEIROS	QUE	UTILIZAM	
CARTÃO	FAZEM	USO	FREQUENTE	DESTA	
MODALIDADE DE CRÉDITO

O estudo mostra que o uso do cartão de crédito é 
amplamente difundido no Brasil. Sete em cada dez 
consumidores (67,5%) fizeram uso desta modalidade 
de pagamento nos últimos 12 meses, sendo que este 
percentual aumenta para 84,8%, quando analisadas as 
classes A e B. Na contramão, a minoria (30,4%) afirma 
não ter utilizado essa forma de crédito no período, em 
especial entrevistados das classes C, D e E (34,8%).

Questionados sobre as principais razões para ter 
adquirido o cartão de crédito, 43,7% mencionam o 

fato de suprir alguma necessidade ou imprevisto, 
em especial as classes C, D e E (47,8%). 38,3% citam 
a facilidade de parcelar compras ― principalmente 
as classes A e B (47,9%), 34,1% a facilidade de pagar 
compras na internet, 31,2% para não precisar andar 
com muito dinheiro na carteira e dois em cada dez 
entrevistados (19,8%) justificam dizendo que adquiriram 
um cartão para poder continuar comprando, quando o 
dinheiro do mês acabar, especialmente consumidores 
das classes C, D e E (22,4%).
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Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil, 
explica que utilizar o cartão de crédito como renda 
complementar funciona da mesma maneira que um 
cobertor curto: ou se cobre os pés ou a cabeça. “Se o 
dinheiro que o consumidor dispõe já não está sendo 
suficiente para cobrir seus atuais gastos, certamente 
não será suficiente para cobrir as despesas do mês 
seguinte, quando ainda terá de arcar com a fatura 
do cartão de crédito. Sendo assim, ou o consumidor 
pagará as contas do mês ou a fatura do cartão”, 
alerta Kawauti.

A maior parte (30,4%) dos consumidores que não 
utilizaram o cartão nos últimos 12 meses afirma que 
não têm como fazer um cartão, porque estão com 
o nome sujo ― principalmente entrevistados entre 
35 e 54 anos (41,6%) e das classes C, D e E (32,9%). 
19,8% alegam que preferem pagar as contas à vista 
para ganhar desconto e 19,3% preferem pagar à vista, 
mesmo não tendo desconto.

PRINCIPAL	RAZÃO	PARA	TER	ADQUIRIDO	O	CARTÃO	DE	CRÉDITO

Para alguma necessidade ou imprevisto

Para facilitar o parcelamento das minhas compras

Para facilitar o pagamento de compras na internet

Para não precisar andar com muito dinheiro 
no bolso/bolsa/carteira

Para poder continuar comprando quando o dinheiro 
do mês acabar e adiar o pagamento das compras

Para poder pagar todas as minhas compras 
de uma única vez em uma única fatura

Para poder fazer mais compras

Porque não tinha muita burocracia para adquirir

Para fazer compras no exterior

Para poder realizar um sonho de consumo

Porque algum amigo ou familiar 
pediu para que eu adquirisse

Não sei

44%

34%

20%

13%

8%

3%

38%

31%

14%

10%

5%

6%
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MAIOR	PARTE	DOS	ENTREVISTADOS	RECEBEU	UMA	
OFERTA	PARA	ADQUIRIR	O	CARTÃO	DE	CRÉDITO

39,3% dos entrevistados que utilizam o cartão 
adquiriram-no passivamente, ou seja, receberam 
uma oferta de algum banco, instituição ou loja ― 
percentual que diminui entre entrevistados de 18 a 
34 anos (27,7%) e aumenta entre consumidores das 
classes A e B (50,6%). Por outro lado, 35,4% adquiriram 
o cartão de forma espontânea, fazendo a solicitação 
em bancos, instituições ou lojas.

Três em cada dez entrevistados (30,3%) não analisaram 
as tarifas e/ou juros ao adquirir o cartão, sendo que 
18,2% sequer pensaram nisso na hora ― com menor 
frequência entre consumidores com mais de 55 anos 
(6,1%). Por outro lado, 60,0% estudaram os custos 
incidentes, sendo que 29,1% verificaram as tarifas e 

os juros cobrados ― especialmente as classes A e B 
(39,9%) ―, 17,2% somente as tarifas e 13,7% somente 
os juros.

Marcela Kawauti explica que muitos consumidores 
podem ter a falsa ideia de que a anuidade é o único 
custo cobrado pelo uso do cartão de crédito. “Ao pagar 
contas e boletos no cartão, por exemplo, o consumidor 
está sujeito a tarifas e taxas contratuais que variam 
dependendo do banco. Concentrar as conta em um 
único dia do mês pode trazer praticidade e também 
benefícios em programas de vantagens, mas antes o 
consumidor deve estudar cautelosamente cada caso 
para saber se a operação realmente vale a pena”, 
orienta Kawauti.
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83,7% acreditam que existe algum risco em possuir 
cartão de crédito ― percentual que aumenta para 
88,8% entre as mulheres ―, especialmente o de 
clonagem de cartão (38,2%) ― sobretudo nas classes 
A e B (48,6%) ―, 32,8% temem perder o controle do 
quanto já foi gasto e ficar endividado ― principalmente 
as mulheres (39,0%) ― e 29,8% pagar juros altos, caso 
atrasem o pagamento da fatura. Por outro lado, 11,1% 
não percebem qualquer risco.

A principal vantagem mencionada por quem utiliza 
cartão de crédito é poder parcelar o valor das 
compras (17,4%), percentual que cai para 6,7% entre 
entrevistados com mais de 55 anos. 16,2% mencionam 
a segurança de não precisarem andar com dinheiro ou 

cheque ― especialmente os homens (20,4%) ―, 14,8% 
o fato de poderem fazer compras mesmo quando não 
se tem dinheiro disponível e outros 14,3% ter maior 
prazo para pagar as compras, em maior percentual as 
mulheres (18,7%).

PRINCIPAL	VANTAGEM	EM	PAGAR	AS	COMPRAS	COM	O	CARTÃO	DE	CRÉDITO

Poder parcelar o valor das compras

Segurança, não precisar andar com dinheiro ou cheque

Poder fazer compras mesmo quando 
não tem dinheiro disponível

Ter prazo para pagar (período entre a data 
da compra e o pagamento da fatura)

Fazer compras online com mais agilidade e facilidade

Ter maior controle dos pagamentos das compras

Evitar a burocracia do crediário

Ganhar pontos em programas de milhagens

Não vejo nenhuma vantagem

Não sei

17%

15%

12%

7%

16%

14%

8%

4%

3%

2%

84% ACREDITAM 
QUE	EXISTE	ALGUM	RISCO	EM	
POSSUIR CARTÃO DE CRÉDITO
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ENTRE	OS	QUE	POSSUEM	
CARTÃO DE CRÉDITO, 

74% TÊM 
CARTÕES	DE	BANCOS

68%	UTILIZAM	O	CARTÃO	DE	CRÉDITO	PELO	MENOS	
1	VEZ	AO	MÊS.	QUASE	A	METADE	NÃO	PAGA	
ANUIDADE

Em média, os que admitiram ter usado cartão de 
crédito nos últimos 12 meses possuem 2 unidades, 
sendo que este número aumenta para 2,26 unidades 
entre consumidores das classes A e B. O motivo para 
ter mais de um cartão? 44,8% alegaram o fato de 
não pagarem anuidade, 36,4% gostam de ter mais 
de uma opção de bandeira, 32,7% para conseguirem 
os melhores prazos de pagamento da fatura, 26,3% 
porque há lugares que aceitam apenas uma marca de 
cartão e 21,6% porque o banco/instituição enviou mais 
de duas opções de cartão.

No que diz respeito ao tipo de operador de cartão de 
crédito, a maioria (74,3%) possui cartões de banco, 
principalmente os homens (83,3%) e consumidores 
das classes A e B (86,1%). 39,4% têm cartões de loja de 
grandes redes varejistas ― especialmente as mulheres 
(46,3%) ― e 12,7% possuem cartões de fintechs ou 
bancos 100% digitais. Em geral, a quantia média paga 

pela anuidade é de R$ 69,95, sendo que esta cifra 
aumenta para R$ 91,90 entre consumidores das classes 
A e B. Por outro lado, 45,2% não pagam anuidade.

A maioria dos consumidores (68,0%) afirma utilizar o 
cartão de crédito pelo menos uma vez ao mês, sendo 
que 11,7% usam quase todos os dias ― principalmente 
os homens (15,8%) e consumidores das classes A e B 
(19,3%) ―, 24,4% toda semana ― sobretudo pessoas 
com mais de 55 anos (38,9%) e consumidores das 
classes A e B (34,3%) ― e 31,9% entre uma e três vezes 
por mês.

O número médio de parcelas em aberto no cartão 
de crédito, ou seja, quantidade de parcelas a pagar, 
é de 6,2 prestações, sendo esse número maior entre 
os consumidores do sexo masculino (7,2) e com mais 
55 anos (8,1). 19,6% não possuem parcelas a pagar 
atualmente e 20,2% não sabe ou não se lembram.

7



ROUPAS,	ARTIGOS	ELETRÔNICOS	E	ITENS	DE	
SUPERMERCADO SÃO OS ITENS MAIS COMPRADOS

Na maior parte das vezes (45,9%), o cartão de 
crédito é utilizado para fazer compras pela internet, 
principalmente consumidores das classes A e B (57,7%). 
44,5% usam quando não possuem dinheiro para pagar 
à vista e precisam parcelar ― sobretudo as mulheres 
(52,6%) ―, 37,5% quando o valor da compra é alto e 
24,2% afirmam que utilizam em praticamente todas as 
compras.

Mais da metade das compras realizadas no cartão de 
crédito (53,9%) são para comprar roupas, calçados 
e acessórios ― percentual que aumenta para 60,1% 
entre as mulheres. Na sequência surgem no ranking 
os eletrônicos (43,8%) ― principalmente entre as 
classes A e B (58,0%) ―, as compras de supermercado/
mantimentos (42,7%) ― sobretudo entre pessoas 
com mais de 55 anos (60,7%) ― e itens de farmácia/
remédios (40,3%).

8



PRODUTOS/SERVIÇOS	QUE	NORMALMENTE	COMPRA 
COM O CARTÃO DE CRÉDITO

Roupas, calçados e acessórios

Eletrônicos (celular/smatphones, TV, DVD, 
aparelho de som, computador, tablete, notebook, etc)

Compras de supermercado/mantimentos

Farmácia/remédios

Eletrodomésticos e eletroportáteis 
(geladeira, fogão, cafeteira, etc)

Perfumes/cosméticos

Ida a Bares/restaurantes

Móveis

Viagens

Livros

Salão de beleza/tratamentos estéticos

Jogos, brinquedos em geral

Tratamento odontológico

Tratamento médico (inclusive cirurgia 
plástica e outros procedimentos)

Carro/moto e acessórios

Imóvel (aquisição, reforma)

Outro

Não sei

54%

43%

38%

25%

22%

44%

40%

25%

23%

16%

10%

6%

4%

12%

8%

5%

1%

4%

Para o educador financeiro do SPC Brasil, José 
Vignoli, o consumidor deve ter cuidado ao comprar 
itens de consumo frequente no cartão de crédito 
como compras de supermercado, mantimentos e 
combustível. “Existem dois tipos de consumidores 
que pagam itens de consumo frequente no crédito: 
aqueles que são extremamente organizados e os que 

estão extremamente apertados. Passar uma compra no 
crédito para aproveitar uma mega promoção pode até 
ser um bom negócio, mas a pessoa precisa ser rigorosa 
no controle financeiro para não gastar mais do que 
deve e não correr o risco de se enrolar com as parcelas 
futuras”, explica.

9



TIPOS	DE	ESTABELECIMENTOS	QUE	DEIXOU	DE	FAZER	COMPRAS 
POR NÃO ACEITAREM O CARTÃO DE CRÉDITO

Bares, restaurantes, lanchonetes

Camelô/vendedor ambulante

Postos de combustível

Lojas de roupas, calçados e acessórios

Estabelecimentos que vendem alimentos ou produtos 
para casa onde costumo fazer compras grandes

Estabelecimentos que vendem alimentos ou produtos 
para casa onde costumo fazer compras pequenas

Salão de beleza/centros de estética

Estabelecimentos com opção de 
recarga para telefone celular

Papelaria

Lojas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis

Farmácias

Lojas de brinquedos

Outro

Não sei/não lembro

41%

18%

14%

10%

35%

16%

12%

10%

3%

19%

15%

10%

7%

6%

Quatro em cada dez consumidores (40,6%) usuários 
de cartão já deixaram de fazer compras em 
estabelecimentos por não aceitarem essa forma de 
pagamento, sendo que entre esses consumidores, 
40,7% deixaram de ir à bares, restaurantes e lanchonetes, 
34,7% deixaram de comprar com ambulantes/camelôs, 
sobretudo os homens (42,1%), 19,0% deixaram de 
abastecer em postos de combustível, principalmente 
os homens (28,6%), e 18,0% deixaram de comprar em 
lojas de roupas, calçados e acessórios. Outra parcela 
considerável dos entrevistados (19,7%) afirma que isso 
nunca aconteceu, mas que deixaria de comprar, caso 
o estabelecimento não aceitasse cartão de crédito. E 
26,6% acabam pagando as compras de outra forma.

41% JÁ	DEIXARAM 
DE FAZER COMPRAS EM 
ESTABELECIMENTOS	QUE 
NÃO ACEITAM CARTÕES
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METADE	DOS	CONSUMIDORES	QUE	PARTICIPAM 
DE	PROGRAMAS	DE	FIDELIDADE	NÃO	TROCAM 
SEUS PONTOS

Muitas vezes, o consumidor opta por adquirir 
um cartão de crédito para participar dos famosos 
programas de fidelidade ou clube de benefícios. De 
maneira geral, cada compra realizada no cartão gera 
pontos, que são acumulados e posteriormente podem 
ser trocados por produtos e serviços de empresas 
parceiras, por descontos na anuidade do cartão crédito 
e, o mais usual, por pontos em programas milhagens 
de empresas aéreas. 

Nesse sentido, três em cada dez consumidores 
(27,7%) utilizam o cartão de crédito em compras 
que normalmente fariam de outra forma apenas 
para acumular pontos em programas de fidelidade 
― principalmente consumidores das classes A e B 
(36,2%) ―, sendo que 20,3% fazem isso somente com 
as compras ― especialmente as classes A e B (29,6%) 

― e 7,4% têm esse hábito com as compras e também 
com contas de água, luz e telefone ― especialmente 
jovens entre 18 e 34 anos (12,0%). Por outro lado, 
30,6% dizem que não e que somente pagam no cartão 
quando consideram que seja a melhor opção.

Quando o assunto é utilização dos pontos acumulados 
em programas de fidelidade, os entrevistados se 
dividem. A pesquisa revela que metade (50,0%) dos 
que fazem parte desses programas não utiliza os 
pontos, sendo que 19,2% porque sempre esquecem 
e 19,0% porque os pontos nunca são suficientes para 
realizar as trocas. No sentido inverso, metade (50,0%) 
costuma utilizar os pontos, sendo que 34,2% trocam 
com frequência por produtos diversos e 15,8% trocam 
com frequência por passagens ou hospedagens ― 
sobretudo consumidores das classes A e B (25,5%).

UTILIZAÇÃO	DOS	PONTOS	DOS	
PROGRAMAS	DE	FIDELIDADE	
QUE	FORAM	ACUMULADOS

Sim, troco com 
frequência por 
produtos diversos

Não, pois 
sempre 
esqueço

SIM

NÃO

34%

19%

50%

50%

16%

19% 12%

Sim, troco com frequência 
por passagens ou 
hospedagens

Não, pois os 
pontos nunca 
são suficientes 
para troca

Não, pois 
os pontos 
acabam 
expirando
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MAIORIA	DOS	BRASILEIROS	QUE	JÁ	PAGARAM	O	
MÍNIMO	DA	FATURA	CONHECEM	AS	REGRAS	DO	
ROTATIVO	DO	CARTÃO	DE	CRÉDITO

66,9% fazem controle efetivo dos gastos mensais 
feitos no cartão de crédito, principalmente por meio 
de anotações em caderno, agenda e papel (22,3%) ― 
sobretudo as mulheres (28,3%) e as classes C, D e E 
(25,0%) ― e por uso frequente do aplicativo do cartão 
(21,7%). No entanto, 29,6% não fazem controle efetivo.

45,9% dos entrevistados nunca pagam o mínimo da 
fatura, pagando sempre o valor integral e 20,6% já 
pagaram o valor mínimo, embora não façam isso há 
pelo menos 12 meses. “Se o consumidor precisa pagar 
o valor mínimo da fatura é sinal de que está gastando 
além do que deve. Quem usa cartão de crédito deve 
manter um controle rigoroso dos gastos para evitar 
pagamento mínimos, uma vez que os juros são altos 

e dificultam o pagamento da dívida”, alerta Vignoli. 
Outros 12,9% já chegaram a pagar somente uma parte 
da fatura deixando a outra em aberto e 2,1% dos 
entrevistados sempre pagam apenas o valor mínimo. 

Marcela Kawauti explica que diferentemente do 
que ocorria até abril do ano passado, o consumidor 
que hoje não consegue pagar o valor integral de sua 
fatura pode fazer o pagamento mínimo apenas uma 
única vez. “Na fatura seguinte, esse consumidor não 
consegue rolar a dívida como antes, porque precisa a 
pagar a fatura total. Caso isso não aconteça, o banco é 
obrigado a oferecer uma linha de crédito mais barata 
do que a taxa do rotativo, de modo que o consumidor 
negocie e parcele sua dívida”.
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 Além disso, a partir de junho de 2018, o consumidor que 
não pagar nem o mínimo da fatura passa a ter direito 
a mesma linha de crédito que a oferecida para aquele 
que pagou o valor mínimo, porém acrescida de multa 
e juros de mora. Essas novas regras sobre o rotativo do 
cartão de crédito foram publicadas pelo Banco Central 
do Brasil para que, na prática, o consumidor em vez de 
alongar indefinidamente sua dívida, pagando sempre o 
mínimo da fatura a juros que ultrapassam 400% ao ano, 
tenha a opção de assumir um financiamento com juros 
menores e com prazo determinado de pagamento.

Nesse sentido, a maioria dos consumidores que já 
pagaram o mínimo da fatura conhecem as regras do 
cartão de crédito implementadas em 2017 (79,6%) ― 
percentual que aumenta para 91,5% entre as classes 
A e B ―, sendo que 52,8% entenderam as mudanças 
― principalmente as classes A e B (65,5%) ― e 26,8% 

confessam que não entenderam bem a nova regra. 
Por outro lado, 20,4% não sabiam das mudanças, 
principalmente pessoas das classes C, D e E (24,6%).

Com o intuito de sondar a efetividade da nova regra do 
Banco Central em vigor desde abril do último ano, os 
pesquisadores perguntaram se elas de fato ajudaram 
os entrevistados a pagarem as dívidas do cartão do 
crédito. Dentre aqueles que já pagaram o mínimo da 
fatura do cartão de crédito alguma vez e conhecem 
a nova regra do rotativo, a maioria (58,1%) considera 
que as novas regras ajudaram, principalmente porque 
o valor da parcela negociada junto ao banco coube no 
orçamento (45,6%). Por outro lado, 28,4% acreditam 
que não, sobretudo porque, na opinião desses 
entrevistados, os juros ainda foram abusivos e o valor 
da dívida ficou muito alto (10,5%).

AS	NOVAS	REGRAS	DO	BANCO	CENTRAL	AJUDARAM 
A	PAGAR	AS	DÍVIDAS	DO	CARTÃO	DE	CRÉDITO

NÃO 
(total)

Não, pois os juros ainda 
foram abusivos e o valor da 

dívida ficou muito alto
10%

10%

8%

5%

Não, pois o número de 
prestações era grande

Não tive necessidade 
de usá-la

Não, pois o valor da 
prestação foi feito de 

forma automática, sem 
que eu autorizasse

3%Não, por outros motivos

28%

Sim, pois o valor 
da parcela coube 
no meu orçamento

SIM 
(total)

Não sei

46%

9%

2%

2%

5%

Sim, por outros motivos

Sim, pois os juros 
são menores

Sim, pois impede de fazer 
novas compras até que 
pague as anteriores

58%
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UM	TERÇO	DOS	QUE	UTILIZAM	CARTÕES	DE	CRÉDITO	
JÁ	TIVERAM	O	CARTÃO	BLOQUEADO	POR	ATRASO	NO	
PAGAMENTO	DA	FATURA

32,8% já tiveram o cartão bloqueado por conta de 
atrasos no pagamento da fatura, percentual que 
aumenta para 36,6% entre os consumidores das 
classes C, D e E. Nesse mesmo sentido, o estudo 
mostra que 47,7% já ficaram com o nome sujo devido 
à inadimplência no pagamento do cartão de crédito, 
com maior frequência entre as classes C, D e E (53,5%) 
e com menor frequência entre consumidores com 
mais de 55 anos (31,4%). Entre esses consumidores 
com histórico de inadimplência, 29,6% afirmam já ter 
regularizado a situação e 18,1% ainda estão nessa 
situação.

A recessão econômica brasileira, que se iniciou no país 
a partir do final de 2014, gerou reflexos negativos em 
toda a cadeia produtiva nacional, afetando diretamente 
a empregabilidade e o poder de compra das famílias, 
o que consequentemente aumentou os índices de 
inadimplência do consumidor. Neste sentido, os 

bancos e credores de maneira geral foram forçados a 
serem mais seletivos na hora de conceder crédito, o 
que na prática significa aumento dos juros, maior rigor 
na concessão de cartões de crédito, financiamentos de 
qualquer natureza e empréstimos.

Neste sentido, levando em consideração todos os 
entrevistados da pesquisa ― 30,2% tentaram adquirir 
um cartão nos últimos 3 meses, percentual que aumenta 
entre os mais jovens (42,5%) e entre as classes C, D e 
E (33,5%) ―, sendo que 21,1% tentaram, porém não 
conseguiram ― percentual que aumenta entre os mais 
jovens (28,8%) e entre as classes C, D e E (24,3%) ― e 
9,1% conseguiram. Na contramão, 66,6% não tentaram 
― sobretudo os consumidores mais velhos (80,2%) e 
das classes A e B (80,2%). 60,3% consideram difícil ou 
muito difícil adquirir um cartão ― principalmente as 
classes C, D e E ―, 24,9% consideram nem fácil e nem 
difícil e somente 12,0% avaliam ser fácil ou muito fácil. 
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CONCLUSÕES

 » 67,5% utilizaram o cartão de crédito nos últimos 12 meses; 

 » As principais razões para a aquisição do cartão de crédito são suprir a necessidade de algum imprevisto (43,7%), 
facilitar o parcelamento das compras (38,3%) e facilitar o pagamento das compras pela internet (34,1%);

 » Entre os 30,4% que não utilizaram, 30,4% não têm como fazer o cartão devido ao nome sujo, 19,8% preferem 
pagar as compras à vista para ganhar desconto e 19,3% preferem comprar à vista mesmo sem desconto;

 » Entre os que utilizaram cartão nos últimos doze meses, 39,3% adquiriram o cartão ao aceitar uma oferta de 
banco/loja e 35,4% solicitaram o cartão;

 » 60,0% analisaram as tarifas e/ou os juros na aquisição do cartão, mas 30,3% não verificaram;

 » 17,4% acreditam que a principal vantagem em pagar as compras no cartão de crédito é poder parcelar o valor das 
compras, 16,2% acreditam seja a segurança de não precisar andar com dinheiro e 14,8% a possibilidade de fazer 
compras mesmo sem ter dinheiro disponível;

 » 83,7% acreditam que existem riscos em possuir um cartão de crédito, especialmente o de clonarem o cartão 
(38,2%) e o de perder o controle do quanto já foi gasto e ficar endividado (32,8%); 

 » Em média os entrevistados possuem 2 cartões atualmente;

 » Para os que têm mais de um cartão, os principais motivos são não pagar anuidade (44,8%), gostar de ter mais de 
uma opção de bandeira (36,4%) e para conseguir os melhores prazos e datas de fechamento da fatura (32,7%);

 » O valor médio da anuidade do cartão é de R$ 69,95. Entretanto, 45,2% não pagam anuidade e 32,1% não sabem 
o valor; 

 » A média de parcelas em aberto no cartão de crédito é de 6,2 prestações; 

 » As situações mais frequentes em que o cartão de crédito é usado são para compras na internet (45,9%), para 
parcelar compras em que não dispõe de dinheiro para pagar à vista (44,5%) e quando o valor da compra é alto 
(37,5%);
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 » Os produtos mais comprados com o cartão são roupas, calçados e acessórios (53,9%), eletrônicos (43,8%) e 
compras no supermercado (42,7%);

 »  40,6% já deixaram de fazer compras em estabelecimentos que não aceitam cartão de crédito e 19,7% deixariam 
de fazer caso isso acontecesse. Os principais estabelecimentos que os entrevistados deixaram de fazer compras 
por não aceitar o crédito são bares, restaurantes e lanchonetes (40,7%), camelô e vendedores ambulantes 
(34,7%) e postos de combustível (19,0%);

 » 27,7% utilizam o cartão em compras e para pagamento de contas que normalmente pagariam com dinheiro para 
acumular pontos em programas de fidelidade; 

 » 50,0% costumam utilizar pontos dos programas de fidelidade, sendo que 34,2% trocam com frequência os pontos 
por produtos diversos. 50,0% não utilizam, porque sempre esquecem (19,2%);

 » 66,9% fazem controle dos gastos mensais com o cartão;

 » 45,9% nunca pagaram o mínimo da fatura do cartão, pagando sempre o valor integral e 20,6% já pagaram, mas já 
não fazem isso há mais de um ano;

 » Dentre aqueles que já pagaram o mínimo da fatura do cartão alguma vez, 79,6% conhecem a nova regra do 
crédito rotativo do cartão – que passou a valer em abril de 2017 -, sendo que 52,8% afirmam ter entendido a 
regra e 26,8% não conseguiram entender bem;

 » Entre os que conhecem a nova regra, 58,1% consideram que ela foi positiva, principalmente porque o valor da 
parcela coube no orçamento (45,6%). 28,4% acreditam que não, sobretudo porque os juros ainda foram abusivos 
e o valor da dívida ficou muito alto (10,5%); 

 » 32,8% já tiveram o cartão bloqueado pelo atraso no pagamento da fatura;

 » 47,7% já ficaram com o nome sujo por atraso no pagamento da fatura do cartão, sendo que 18,1% ainda estão 
negativados;

 » 30,2% tentaram adquirir cartão de crédito nos últimos 3 meses, sendo que 21,1% não conseguiram. 60,3% 
consideram difícil ou muito difícil conseguir o cartão, 24,9% nem fácil nem difícil. Apenas 12,0% acham fácil ou 
muito fácil.
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METODOLOGIA	

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA	PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Consumidores de todas 
as capitais brasileiras, 
homens e mulheres, 
com idade igual ou 

maior a 18 anos, 
de todas as classes 

econômicas.

Pesquisa realizada 
pela web. Os 
dados foram 

pós-ponderados 
para ficarem 

representativos do 
universo estudado.

910 casos, gerando uma 
margem de erro no geral de 
3,2 p.p. para um intervalo de 

confiança a 95%.

08 a 22 de março 
de 2018.
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