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Versátil, prático e largamente aceito pelas lojas, 
supermercados e estabelecimentos comerciais em 
praticamente todos os segmentos de consumo, o 
cartão de crédito é um dos instrumentos de crédito 
mais populares para a aquisição de bens e serviços. 
Ao estabelecer um limite de gastos e oferecer ao 
usuário a possibilidade de parcelar suas despesas, o 
cartão se torna um grande facilitador para as compras. 
Segundo a pesquisa “Uso do Cartão de Crédito 2019”, 
feita em conjunto pelo SPC Brasil e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), sete em cada 
dez usuários de cartão utilizaram esta modalidade de 
crédito todos os meses, considerando o período dos 
últimos 12 meses. 

Porém, assim como qualquer outro meio de pagamento 
futuro, o uso consciente é que vai determinar o 
impacto positivo ou negativo dessa ferramenta nas 

finanças pessoais: praticamente cinco em cada dez 
consumidores que utilizam o cartão já ficaram com o 
nome sujo por falta de pagamento da fatura. 

O estudo apresenta o mapeamento da posse e do uso 
do cartão de crédito pelos brasileiros, considerando 
fatores como aquisição, quantidade, formas de 
solicitação, finalidade, parcelamento, inadimplência, 
percepção das vantagens e riscos envolvidos, frequência 
de uso e produtos adquiridos, adesão e uso dos 
programas de fidelidade vinculados a esta modalidade, 
bem como o controle dos gastos e o conhecimento das 
taxas e juros no momento da aquisição. Foram ouvidos 
consumidores de todas as capitais brasileiras, homens 
e mulheres com idade igual ou maior a 18 anos, de 
todas as classes econômicas, e que utilizaram cartão de 
crédito nos doze meses anteriores à pesquisa. 

66% DOS QUE POSSUEM CARTÃO DE CRÉDITO 
UTILIZAM ESTA MODALIDADE TODOS OS MESES 
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Oferecido e administrado por financeiras, Fintechs, 
grandes varejistas e, sobretudo, por instituições 
bancárias tradicionais, o cartão de crédito disponibiliza 
um valor pré-estabelecido para despesas diversas, 
permitindo que o usuário adquira produtos e 
serviços em compras físicas e online realizadas em 
estabelecimentos credenciados. 

Além do parcelamento (com ou sem taxas de juros) e do 
vencimento em data fixa no mês, o cartão pode incluir 
inúmeros benefícios, como assistência em viagens, 
seguro pessoal ou familiar, programas de descontos, 
recompensas, milhagens etc. No Brasil, a ferramenta 
está bastante incorporada ao dia a dia das pessoas: 
praticamente oito em cada dez entrevistados usaram 
o cartão de crédito ao menos uma vez nos últimos 12 
meses (76,7%, com aumento de 9,2 p. p. em relação a 
2018, chegando a 90,9% na Classe A/B).

Em contrapartida, 21,4% não o fizeram (aumentando 
para 25,2% na Classe C/D/E), sendo que, dentre esses, 
a principal justificativa é o fato de preferir pagar as 
compras à vista para ganhar desconto (27,1%), seguido 
da decisão de pagar as compras à vista, mesmo não 
tendo desconto (24,0%) e de nunca ter tido cartão e 
nem sentir falta (16,0%). 

Em média, os consumidores ouvidos possuem 2,05 
cartões (aumentando para 2,34 na Classe A/B), sendo 
que a maioria possui entre um e dois cartões (59,6%), 
12,6% garantem ter três cartões (aumentando para 
17,5% na Classe A/B) e 11,1% possuem quatro ou 
mais (aumentando para 17,7% na Classe A/B). Apenas 
7,4% afirmam não ter cartão de crédito atualmente 
(aumentando para 8,9% na Classe C/D/E). 

77% USARAM CARTÃO DE CRÉDITO NOS ÚLTIMOS 
12 MESES; UM EM CADA CINCO FOI EMITIDO POR 
BANCO 100% DIGITAL
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Fintechs 
ou bancos 

100% digitais

21%

USO DO CARTÃO DE CRÉDITO

A pesquisa procurou estabelecer as razões dos 
consumidores para ter mais de um cartão de crédito. 
Nesse caso, 45,3% alegam gostar de ter mais opções 
de bandeira no caso de uma não ser aceita pelas 
lojas, enquanto 38,8% esperam conseguir melhores 
prazos ao escolher o cartão de acordo com a data de 
fechamento da fatura e 28,4% por que não pagam 
anuidade (com queda de 16,4 p. p. em relação a 2018).

Tendo em vista o meio utilizado para adquirir os 
cartões de crédito, quatro em cada dez fizeram a 
solicitação junto ao banco/instituição/loja (40,5%, 
aumentando para 45,7% entre os homens), enquanto 
37,4% garantem que o banco/instituição/loja ofereceu 
e eles aceitaram; outros 10,3%, por sua vez, garantem 
que o banco/instituição/loja enviou um cartão sem 
que tivessem solicitado. 

Situações em que os consumidores 
mais costumam utilizar o cartão:

46% Compras pela internet

33%
Quando não há dinheiro 
para pagar à vista e é 
necessário parcelar

Em média, 
os consumidores 

possuem

2,05 cartões

Valor médio pago 
pela anuidade dos 

cartões é de

R$ 135,00

Fizeram a 
solicitação 

junto ao banco/
instituição/loja

Banco/
instituição 
loja ofereceu e 
eles aceitaram

40% 37%

Emissão:

Bancos 
tradicionais

76%

Lojas

36%
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O valor médio pago pela anuidade dos cartões é de R$ 
135,00 (com aumento de R$ 65,05 em relação a 2018, 
chegando a R$ 165,51 na Classe A/B). No entanto, 
41,6% não pagam anuidade. 

Seis em cada dez entrevistados utilizaram o cartão de 
crédito todos os meses como forma de pagamento nos 
últimos 12 meses (65,9%, aumentando para 76,0% na 
Classe A/B), enquanto 20,4% utilizaram a cada 2 ou 3 
meses (aumentando para 27,5% entre os mais jovens) 
e 10,7% 3 vezes no ano ou menos (aumentando para 
12,6% na Classe C/D/E). Em média, serão pagas 4,9 

parcelas do cartão de crédito nos próximos meses 
(com queda de 1,38 parcelas em relação a 2018).

As situações em que os consumidores mais costumam 
utilizar o cartão são as compras pela internet (46,2%), 
quando não há dinheiro para pagar à vista e é 
necessário parcelar (32,9%, com queda de 11,6 p.p. 
em relação a 2018, embora aumente para 40,6% entre 
as mulheres), quando o valor da compra é alto (31,7%) 
e em quase todas as compras (27,5%, aumentando 
para 34,3% na Classe A/B).

Os produtos e serviços mais comumente adquiridos 
são roupas, calçados e acessórios (54,4%, aumentando 
para 60,7% entre as mulheres), eletrônicos (54,3%, 
com aumento de 10,5 p. p. em relação a 2018, 
chegando a 66,1% na Classe A/B), itens de farmácia/

remédios (46,8%, aumentando para 51,9% entre as 
mulheres), compras de supermercado/mantimentos 
(46,4%), eletrodomésticos e eletroportáteis (44,6%) 
e perfumes/cosméticos (32,3%, aumentando para 
40,0% entre as mulheres). 
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PRODUTO(S) OU SERVIÇO(S) QUE COMPRA(VA) COM O CARTÃO DE CRÉDITO

54%

45%

27%

16%

47%

29%

19%

10%

2%

54%

32%

21%

13%

9%

46%

28%

18%

9%

3%

Roupas, Calçados e Acessórios

Eletrônicos (Celular/smartphones, TV, DVD, aparelho de 
som, computador, tablete, notebook etc)

Farmácia/remédios

Compras de supermercado/mantimentos

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

Perfumes/cosméticos

Móveis

Ida a Bares/restaurantes

Viagens

Pagamento de serviços em geral

Livros

Salão de beleza/Tratamentos estéticos

Tratamento odontológico

Jogos, brinquedos em geral

Reforma do imóvel

Tratamento médico (inclusive cirurgia plástica e outros 
procedimentos)

Carro/moto e acessórios

Outro

Não sei

Considerando a origem do cartão, 75,8% são 
provenientes de bancos tradicionais (aumentando 
para 85,2% na Classe A/B), ao passo em que 35,8% 

foram emitidos por lojas e 21,5% por Fintechs ou 
bancos 100% digitais (aumentando para 32,4% entre 
os mais jovens).
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Com proposta de atuação inteiramente mediada 
pela tecnologia, as Fintechs (abreviação que vem do 
termo “financial technology”, em inglês) oferecem 
uma grande variedade de serviços financeiros, tais 
como conta corrente, crédito e empréstimo, meios 
de pagamento online, modalidades de investimento, 
cartões de débito e crédito etc. Sem agências físicas 
ou atendimento presencial, a ideia dessas empresas 
é conduzir todos os processos por meio de aplicativos 
em smartphones – desde a aprovação do cadastro até 
a utilização cotidiana do produto ou serviço escolhido 
pelo usuário.

No caso das Fintechs, a maioria dos entrevistados as 
conheceu pesquisando na internet (53,1%), bem como 
por meio de propaganda (32,6%) e indicação de amigos 
(31,0%) ou parentes (19,3%). A decisão de contratar 
uma instituição não convencional/banco 100% digital 
se deve à intenção de economizar no pagamento de 
taxas, juros e anuidade, pois são mais baixos que dos 
bancos tradicionais (53,7%), além de considerar que é 
possível resolver tudo rapidamente pela internet e por 
aplicativos no celular, sem burocracia de atendimento 
presencial no banco (48,8%) e por que a aprovação do 
crédito/serviços foi mais rápida e menos burocrática 
(41,3%). 

Sete em cada dez pessoas ouvidas analisaram as 
tarifas e os juros cobrados ao adquirir o cartão de 
crédito (69,8%), sendo que 49,0% analisaram as tarifas 
cobradas (aumentando para 64,6% na Classe A/B) e 
29,7% os juros cobrados por atraso no pagamento 

ou uso do rotativo. Em contrapartida, 19,8% não 
analisaram – seja por que não tiveram interesse ou não 
pensaram nisso (14,2%), seja por que precisavam do 
limite do crédito independente dos custos envolvidos 
(5,6%). 
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O controle dos gastos no cartão de crédito é 
realizado por 60,0% da amostra, sendo que 21,3% 
o fazem frequentemente pelo aplicativo do cartão 
(aumentando para 25,2% entre as mulheres), 
16,9% anotam em um caderno, agenda, papel etc. 
(aumentando para 20,6% entre as mulheres) e 15,9% 
anotam em planilha de computador. 

Por outro lado, 39,4% admitem não realizar o controle 
financeiro (com aumento de 10,3 p.p. em relação a 
2018), sobretudo alegando guardar os comprovantes 
da compra (13,7%), lendo a fatura fechada somente 
no fim do mês (12,2%, aumentando para 15,7% entre 
os homens) ou fazendo o controle de cabeça (9,6%). 

“O controle financeiro do cartão de crédito, feito com 
regularidade e antecedência, é a única maneira de o 
consumidor saber o quanto já gastou e o quanto ainda 
pode gastar. De nada adianta conferir a fatura no fim do 

mês, quando as despesas já foram realizadas, de cabeça 
ou guardando os comprovantes da compra. O certo, 
antes de fazer uma aquisição com o cartão, é saber 
se essa despesa está mesmo dentro do orçamento 
previsto. Se for necessário parcelar, o consumidor 
também precisa avaliar o impacto desse compromisso 
na renda e nas finanças, ao longo do tempo.” – alerta o 
educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli.

Quando o usuário não consegue quitar a fatura integral 
do cartão, em geral é permitido pagar uma quantia 
inferior, ou mesmo o percentual mínimo estabelecido 
no contrato entre as partes. Contudo, essa opção 
costuma envolver o acréscimo de altas taxas de juros 
e outras tarifas para o consumidor, que vão incidir no 
mês seguinte sobre o restante devido – podendo fazer 
com que a dívida cresça e fuja ao controle rapidamente. 
Assim, o chamado “crédito rotativo” deve ser evitado a 
qualquer custo. 

QUANTIDADE MÉDIA DE FATURAS EM ATRASO 
NO CARTÃO DE CRÉDITO É DE 1,6
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Além disso, vale lembrar que desde abril de 2017 o 
consumidor não pode mais pagar a fatura mínima e 
ficar no crédito rotativo por vários meses seguidos, 
uma prática que contribuía muito para aumentar 
drasticamente o nível de endividamento. Hoje o Banco 
Central estabelece a regra de que só é permitido pagar 
as taxas de juros da modalidade rotativa por um único 
mês; após 30 dias, a instituição bancária é obrigada a 
entrar em contato com o consumidor e oferecer outra 
modalidade de crédito para que a pessoa parcele a 
dívida. 

A esse respeito, a pesquisa revela que, 30,8% dos 
entrevistados que utilizaram o cartão nos últimos 
12 meses já pagaram apenas o mínimo da fatura 
alguma vez, mas há mais de um ano não pagam dessa 

forma, enquanto 15,8% costumam pagar o mínimo 
ocasionalmente ou quando necessário. Vale notar que 
47,8% nunca pagaram o mínimo da fatura.

Percebe-se ainda que é muito comum os consumidores 
e usuários de cartão de crédito estarem desinformados 
sobre algumas das obrigações decorrentes da 
contratação do serviço rotativo: oito em cada dez 
pessoas que utilizaram o cartão nos últimos 12 meses 
não sabem qual é a taxa de juros mensal a pagar 
(85,7%), enquanto dentre os que garantem saber, a 
média estimada é de 11,5%. De acordo com o Banco 
Central no Brasil, a taxa de juros média do rotativo total, 
praticada no crédito a pessoas físicas, foi de 12,2% ao 
mês em março de 2019.

É importante que o consumidor entenda os riscos 
envolvidos no atraso do pagamento da fatura: os juros 
e tarifas praticados pelos bancos e operadoras no 
crédito rotativo estão entre os mais altos do mercado, 
podendo chegar a quase 700% ao ano em alguns casos. 
De acordo com a pesquisa, 14,6% possuíam, em abril, 
alguma fatura no cartão de crédito em atraso, sendo 
a média de 1,58. Porém, 77,2% garantem não ter (com 
queda de 4,7 p. p. em relação a 2018, embora aumente 
para 88,7% entre os mais velhos e 86,1% na Classe A/B). 

Quatro em cada dez já ficaram com o nome sujo por 
falta de pagamento da fatura do cartão de crédito 

(46,3%, aumentando para 57,5% na faixa etária dos 35 a 
49 anos), sendo que 32,6% já regularizaram a situação 
(aumentando para 40,3% na faixa etária de 35 a 49 
anos) e 13,7% ainda estão negativados (aumentando 
para 16,3% na Classe C/D/E). 

Além disso, três em cada dez já tiveram o cartão de 
crédito bloqueado por falta de pagamento da fatura 
(32,0%, aumentando para 42,4% na faixa etária de 35 
a 49 anos e 36,5% na Classe C/D/E), ao passo em que 
63,2% nunca passaram por essa situação (aumentando 
para 76,8% na Classe A/B). 

46% JÁ FICARAM 
COM O NOME 
SUJO POR FALTA 
DE PAGAMENTO 
DA FATURA
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87% ACREDITAM QUE EXISTE ALGUM RISCO 
ENVOLVIDO NA POSSE DE UM CARTÃO DE CRÉDITO

Praticamente todos os entrevistados enxergam 
vantagens em pagar as compras com cartão de crédito 
(97,3%), sendo as vantagens mais percebidas pelos 
consumidores a possiblidade de parcelar o valor 
das compras (41,5%), fazer compras online (38,7%), 
a segurança de não precisar andar com dinheiro 

ou cheque (29,1%), ter crédito fácil para alguma 
necessidade ou imprevisto (29,1%) e poder fazer 
compras mesmo quando não há dinheiro disponível 
(28,4%). Somente 1,0% não veem nenhuma vantagem 
no uso do cartão. 

Poder parcelar o valor das compras 41%

Fazer compras online 39%

Segurança, não precisar andar 
com dinheiro ou cheque 29%

Ter crédito fácil para alguma 
necessidade ou imprevisto 29%

Poder fazer compras mesmo quando 
não tem dinheiro disponível 28%

Ter prazo para pagar (período entre a 
data da compra e o pagamento da fatura) 28%

Ganhar pontos em programas 
de milhagens 14%

Ter maior controle dos pagamentos 
das compras 13%

Evitar a burocracia do crediário 12%

Fazer compras no exterior 8%

Poder emprestar o nome para algum  
migo ou familiar que possa precisar 3%

Outro 1%

Não vejo nenhuma vantagem 1%

Não sei 2%

De clonarem o cartão de crédito 39%

Se atrasar o pagamento da fatura, 
o valor a pagar fica muito alto, 
por causa das taxas de juros

37%

Perder o controle do quanto 
já foi gasto e ficar endividado 34%

Fazer compras não planejadas/ 
por impulso 30%

Comprar mais coisas 
além do que precisa 27%

Não percebo nenhum risco 11%

Não sei 1%

PRINCIPAIS 
VANTAGENS EM 
PAGAR AS COMPRAS COM 
O CARTÃO DE CRÉDITO

RISCOS EM 
TER CARTÃO 
DE CRÉDITO

10



Embora haja muitos benefícios potenciais, os 
entrevistados que utilizam o cartão também entendem 
que pode haver aspectos negativos: 87,2% acreditam 
que existe algum risco envolvido na posse de um 
cartão de crédito (aumentando para 89,0% na Classe 
C/D/E), sendo que os principais são a clonagem 
(38,8%), o fato de atrasar o pagamento da fatura e 

o valor a pagar ficar muito alto por causa das taxas 
de juros (37,1%), perder o controle do quanto já foi 
gasto e ficar endividado (33,8%) e fazer compras não 
planejadas/por impulso (29,8%). Ao mesmo tempo, 
11,5% julgam que não há nenhum risco envolvido 
(aumentando para 23,8% entre os mais velhos e 17,4% 
na Classe A/B). 

36,0% já deixaram de fazer compras em lojas ou 
estabelecimentos que não aceitam cartão de crédito 
e 24,4% deixariam de comprar, caso isso acontecesse. 
Em contrapartida, 27,8% fazem pagamento de outra 
forma quando não é possível pagar no cartão. Diante 

desta situação, 34,5% já deixaram de fazer compras 
em bares, restaurantes ou lanchonetes, 31,3% em 
camelôs/vendedores ambulantes e 24,6% deixaram de 
comprar roupas, calcados e acessórios (aumentando 
para 28,5% na Classe C/D/E).
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TIPOS DE LOJAS QUE DEIXA OU JÁ DEIXOU DE FAZER 
COMPRAS POR NÃO ACEITAREM CARTÃO DE CRÉDITO

34%

17%

10%

6%

25%

16%

9%

31%

16%

9%

5%

6%

20%

12%

9%

Bares, restaurantes, lanchonetes

Camelô/vendedor ambulante

Roupas, calçados e acessórios

Estabelecimentos que vendem alimentos ou produtos para 
casa onde costumo fazer compras de valores menores tais 

como supermercado, mercearias, padarias, delicatessen

Postos de combustível

Salão de beleza/centros de estética

Estabelecimentos que vendem alimentos ou produtos para 
casa onde costumo fazer compras de valores maiores tais 

como supermercado, mercearias

Papelaria

Material de construção

Móveis

Farmácias

Eletrodomésticos, eletroeletrônicos

Brinquedos/jogos

Outro

Não sei/não lembro

* Somente para quem utilizou/contratou cartão de crédito nos últimos 12 meses e que já deixou de fazer compras numa loja por não 
aceitarem o cartão.
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Os programas de milhagens são um meio de estimular 
e recompensar a fidelidade entre os usuários do cartão 
de crédito. Quanto mais o consumidor utiliza o cartão 
para adquirir bens e serviços, maior a chance de 
poder trocar os pontos acumulados por milhas aéreas, 
percentuais de desconto e aquisição de uma infinidade 
de produtos em lojas, estabelecimentos e companhias 
aéreas parceiras. 

Dentre aqueles que utilizaram o cartão nos últimos 
12 meses, 48,1% participam de algum programa 
de fidelidade vinculado ao cartão de crédito para 
acumular pontos e trocar por benefícios, com 
percentual ainda maior entre os pertencentes à Classe 
A/B (57,8%). Além disso, 60,8% costumam utilizar o 
cartão de crédito em compras para acumular pontos 
nos programas (aumentando para 70,6% na Classe 

A/B), sendo que 40,6% fazem isso com as compras em 
geral (aumentando para 50,8% na Classe A/B), 19,2% 
somente com as compras de maior valor e 8,1% para 
pagar contas de água, luz e telefone (aumentando 
para 15,9% entre os mais jovens). 

68,3% costumam utilizar os pontos dos programas 
de fidelidade que foram acumulados nas compras 
(aumentando para 81,0% na Classe A/B), sendo que 
51,6% trocam com frequência por produtos diversos 
e 23,1% trocam com frequência por passagens/
hospedagens (aumentando para 39,3% na Classe A/B). 
Contudo, 31,7% não utilizam os pontos acumulados 
(aumentando para 38,0% na Classe C/D/E), 
principalmente pelo fato de nunca serem suficientes 
para trocas (16,4%).

SEIS EM CADA DEZ COMPRAM COM O CARTÃO 
DE CRÉDITO PARA ACUMULAR PONTOS

Participam de 
algum programa de 
fidelidade vinculado 
ao cartão de crédito 

para acumular pontos 
e trocar por benefícios

48%

Costumam utilizar 
o cartão de crédito 
em compras para 
acumular pontos

61%

Costumam 
utilizar 

os pontos

68%

DENTRE AQUELES QUE UTILIZARAM 
O CARTÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
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SUMÁRIO GERAL

 » 76,7% usaram o cartão de crédito ao menos uma vez nos últimos 12 meses. 

 » Em média, os consumidores ouvidos possuem 2,05 cartões, 

 » Dentre as razões para ter mais de um cartão de crédito, 45,3% alegam gostar de ter mais opções de bandeira no 
caso de uma não ser aceita pelas lojas, 38,8% esperam conseguir melhores prazos ao escolher o cartão de acordo 
com a data de fechamento da fatura e 28,4% por que não pagam anuidade.

 » O valor médio pago pela anuidade dos cartões é de R$ 135,00. No entanto, 41,6% não pagam anuidade. 

 » 65,9% utilizaram o cartão de crédito todos os meses como forma de pagamento nos últimos 12 meses, enquanto 
20,4% utilizaram a cada 2 ou 3 meses e 10,7% 3 vezes no ano ou menos

 » Em média, serão pagas 4,9 parcelas do cartão de crédito nos próximos meses. 

 » As situações em que os consumidores mais costumam utilizar o cartão são as compras pela internet (46,2%), 
quando não há dinheiro para pagar à vista e é necessário parcelar (32,9%), quando o valor da compra é alto 
(31,7%) e em quase todas as compras (27,5%).

 » Os produtos e serviços mais comumente adquiridos são roupas, calçados e acessórios (54,4%), eletrônicos 
(54,3%), itens de farmácia/remédios (46,8%), compras de supermercado/mantimentos (46,4%), eletrodomésticos 
e eletroportáteis (44,6%) e perfumes/cosméticos (32,3%). 

 » Considerando a origem do cartão, 75,8% são provenientes de bancos tradicionais, ao passo em que 35,8% foram 
emitidos por lojas e 21,5% por Fintechs ou bancos 100% digitais.

 » A decisão de contratar uma instituição não convencional/banco 100% digital se deve à intenção de economizar no 
pagamento de taxas, juros e anuidade, pois são mais baixos que dos bancos tradicionais (53,7%), considerar que 
é possível resolver tudo rapidamente pela internet e por aplicativos no celular, sem burocracia de atendimento 
presencial no banco (48,8%) e por que a aprovação do crédito/serviços foi mais rápida e menos burocrática 
(41,3%). 
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 » O controle dos gastos no cartão de crédito é realizado por 60,0% da amostra e 39,4% admitem não realizar 
controle financeiro. 

 » 30,8% dos entrevistados que utilizaram o cartão nos últimos 12 meses já pagaram apenas o mínimo da fatura, 
enquanto 15,8% costumam pagar o mínimo ocasionalmente ou quando necessário. 47,8% nunca pagaram o 
mínimo da fatura.

 » 85,7% não sabem qual é a taxa de juros mensal a pagar; dentre os que garantem saber, a média estimada é de 
11,5%. 

 » 46,3% já ficaram com o nome sujo por falta de pagamento da fatura do cartão de crédito e 32,0% já tiveram o 
cartão de crédito bloqueado por falta de pagamento da fatura. 

 » 97,3% enxergam vantagens em pagar as compras com cartão de crédito, sendo as maiores: a possiblidade de 
parcelar o valor das compras (41,5%), fazer compras online (38,7%) e a segurança de não precisar andar com 
dinheiro ou cheque (29,1%).

 » 87,2% acreditam que existe algum risco envolvido na posse de um cartão de crédito, sendo os principais a 
clonagem (38,8%), atrasar o pagamento da fatura e o valor a pagar ficar muito alto por causa das taxas de juros 
(37,1%) e perder o controle do quanto já foi gasto e ficar endividado (33,8%). 

 » Dentre aqueles que utilizaram o cartão nos últimos 12 meses, 48,1% participam de algum programa de fidelidade 
vinculado ao cartão de crédito para acumular pontos e trocar por benefícios. 

 » 60,8% costumam utilizar o cartão de crédito em compras para acumular pontos nos programas e 68,3% costumam 
utilizar os pontos dos programas de fidelidade que foram acumulados nas compras. 

 » 31,7% não utilizam os pontos acumulados, principalmente pelo fato de nunca serem suficientes para troca 
(16,4%).
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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 via 
web e pós-ponderada 

considerando sexo, 
idade, escolaridade, 

classe e região do país.

805 casos, gerando 
margem de erro no 

geral de 3,4 p. p. 
para um intervalo de 

confiança a 95%.

05 a 15 de abril 
de 2019.
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