
 
 

Compras com cartões somam R$ 720 bilhões no 1º semestre 
 

Valor transacionado cresce 13,6% em comparação  
com igual período de 2017 

 

Segundo levantamento da Abecs, associação que representa o setor de meios 

eletrônicos de pagamento, os brasileiros movimentaram R$ 720 bilhões em 

compras com cartões no 1º semestre de 2018, crescimento de 13,6% em relação 

aos seis primeiros meses de 2017. Os cartões de crédito registraram R$ 450 

bilhões (alta de 14%), os cartões de débito, R$ 265,4 bilhões (alta de 12,3%), e os 

cartões pré-pagos, R$ 4,6 bilhões (alta de 62,3%).  

 

No mesmo período, a quantidade total de transações com cartões cresceu 15%, 

chegando a 8,8 bilhões. Os cartões de crédito foram usados 4,4 bilhões de vezes 

pelos brasileiros, enquanto os cartões de débito, 4,3 bilhões, e os cartões pré-

pagos, 69,6 milhões. 

 

Com o resultado, a participação dos cartões no total movimentado pelo consumo 

das famílias brasileiras chegou a 34% – 2,3 pontos percentuais acima do registrado 

no 1º semestre de 2017 (31,7%). O aumento é reflexo da substituição de meios de 

pagamento que vem ocorrendo no Brasil, já que o consumidor tem usado cada vez 

mais os cartões em detrimento de dinheiro e cheque. 

 

Cross border 

 

Segundo dados do Banco Central, o uso do cartão de crédito por brasileiros no 

exterior também ajudou a impulsionar o crescimento do setor no período, somando 

R$ 15,8 bilhões (US$ 4,6 bilhões) e registrando um avanço de 21,4% em relação 

ao 1º semestre do ano passado. Da mesma forma, os gastos de estrangeiros no 

Brasil tiveram incremento de 12,5%, chegando a R$ 8,3 bilhões (US$ 2,5 bilhões). 

 

Benefícios 

 

Os dados mostram ainda que, no 1º semestre de 2018, os emissores de cartão de 

crédito no Brasil desembolsaram R$ 2,3 bilhões em vantagens e benefícios aos 

seus clientes por meio dos programas de recompensa. O valor é 15,7% maior do 

que o registrado em igual período de 2017, o que significa que o brasileiro tem 

aproveitado cada vez mais esse benefício do cartão para adquirir produtos e 

serviços. 

 

 



 
 

Uso consciente 

 

Em paralelo à popularização e ao crescimento dos meios eletrônicos de 

pagamento, a parcela de brasileiros que usam o cartão de crédito de forma 

consciente continua alta. De acordo com pesquisa da Abecs realizada pelo 

Datafolha, a grande maioria (87%) dos consumidores paga o valor integral da sua 

fatura e, portanto, não recorre a nenhum tipo de financiamento. Apenas 4% usam o 

rotativo do cartão. 

 

Dados do Banco Central mostram ainda que o índice de inadimplência do cartão 

mantém-se em baixa, chegando a 6,2% em junho de 2018, um dos menores 

patamares da série histórica. 

 

 

Informações à imprensa 
 
 

 


