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RESUMO  

 

O presente estudo teve a finalidade de discorrer, de forma concisa, sobre os meios 
de pagamentos mais utilizados nas transações comerciais, sendo estes: cartão de 
crédito, cartão de débito, cheque e dinheiro em espécie, bem como, apresentar 
alguns dados históricos, características e diferenças entre eles. Neste contexto, o 
objetivo geral consistiu em verificar a percepção do consumidor quanto ao uso do 
cheque e dos cartões magnéticos. Tais meios de pagamento têm como objetivo 
representar um crédito relativo a uma transação específica de mercado, e desta 
forma, facilitar a sua circulação entre diversos consumidores, vindo a substituir, num 
dado momento, o dinheiro em espécie, além de garantir maior segurança e 
comodidade nas transações. Considerando as principais características, pode-se 
conceituar que os cartões de crédito e de débito representam, respectivamente, a 
segunda e terceira opção dos consumidores, logo após o dinheiro em espécie e que, 
o cheque vem em último lugar. Percebeu-se, neste estudo, que houve uma grande 
aceitação por parte dos consumidores e, ainda, que a cada ano, há um crescimento 
nos números referentes ao uso do cartão de crédito e débito. Mais do que nunca, 
muitos setores da economia estão ligados a esses meios de pagamento. Além 
destas facilidades, observou-se que os consumidores procuram mais comodidade e, 
sobretudo, segurança no pagamento em suas transações comerciais.  
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, o meio de pagamento que prevalece nas transações comerciais 

ainda é o dinheiro em espécie. Porém, o uso dos cartões magnéticos vem 

apresentando grande crescimento nos últimos anos. Já o cheque, mesmo com 

queda no número de emissões, ainda demonstra considerável volume nas 

transações comerciais, segundo relatório do Banco Central do Brasil - BACEN 

(2015). 

Conforme relatórios da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN (2015), 

o cheque, com o passar dos anos, vem perdendo espaço no mercado para o cartão, 

o qual representa maior garantia e comodidade tanto para comerciantes como 

consumidores. Contudo, o cheque ainda é bastante utilizado, principalmente em 

locais em que o comércio não está habituado ao uso do cartão, por clientes que não 

estão acompanhando as tendências de mercado, nos parcelamentos através de 

cheque pré-datado e por pessoas que encontram dificuldade no uso de meios 

eletrônicos de pagamento. 

De acordo com Abrão (2011), os cartões possibilitam que mais de 100 

milhões de brasileiros, sem predileções, afrontem o mercado e utilizem o meio 

magnético. É uma incrível revolução que, a cada dia que se passa, faz parte do 

cotidiano e que comporta milhões de negócios, tendo em conta os incríveis 

benefícios que os magnéticos oferecem. Desta maneira, estes possuem um 

fascinante reflexo, sendo utensílios essenciais para todos que desejam ter acesso 

ao mercado. A segurança é um dos principais quesitos que fez com que milhões de 

usuários trocassem o dinheiro/cheque pelo magnético, aumentando o leque de 

comercializações.  

Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo geral, analisar a 

percepção do usuário do cartão magnético e do cheque, tendo como pergunta de 
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pesquisa: qual o motivo que levou o cartão a ser utilizado como principal meio 

de pagamento, em detrimento do cheque?  

Para o alcance do objetivo geral, têm-se como objetivos específicos: 

comparar o cartão com o cheque, como meios de pagamento, baseado na 

percepção de seus usuários; identificar se há e quais são as dificuldades na 

utilização dos mesmos; apresentar os benefícios no seu uso, tanto para 

consumidores como comerciantes. 

A elaboração deste artigo está dividida em duas etapas: teórica e prática. Na 

primeira, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, baseada em livros, artigos 

científicos e dados estatísticos. Na segunda, foi realizada uma pesquisa quantitativa 

para obter um levantamento dos usuários sobre a preferência de utilização dos 

cartões magnéticos ou cheque. Segundo Flick (2004), a metodologia quantitativa 

tem por objetivo medir e quantificar fenômenos, isolar causas e efeitos e criar planos 

de pesquisa.  

 Um questionário com perguntas objetivas foi respondido por um grupo de 

cento e cinquenta pessoas. O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser 

definido “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas, etc”. 

Ainda de acordo com Gil (1999), é essencial que: a) as perguntas sejam 

formuladas de maneira clara, concreta e precisa; b) se leve em consideração o 

sistema de preferência do interrogado, bem como o seu nível de informação; c) a 

pergunta possibilite uma única interpretação; d) a pergunta não induza a uma 

resposta; e) as perguntas referiram-se a uma única idéia de cada vez.    

Através deste trabalho, consumidores e comerciantes poderão conhecer melhor os 

produtos, analisar as tendências de mercado, as mudanças no perfil do consumidor, 

aprimorando e estabelecendo relações mais duradouras entre ambos.   

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 
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Conforme Abrão (2011), os cartões surgiram para facilitar os pagamentos no 

comércio e para evitar dificuldades no controle do crédito.  Os primeiros relatos de 

utilização de cartão de crédito foram em meados do século XX. Isso veio a acontecer 

pela realidade da ampliação da produção industrial e, como consequência, o 

consumo. 

 

Agregando o elemento ao tipo de sociedade industrial e de consumo em 
massa, anotava o saudoso, Fran Martins, que a origem histórica do cartão 
de crédito se liga aos Estados Unidos, com o lançamento de diversos 
modelos que foram se incorporando à realidade e a partir da segunda 
metade do século XX ingressaram com maior significação no Brasil 
(ABRÃO, 2011, p. 3).  

 

Ainda segundo Abrão (2011), os cartões magnéticos eram apenas utilizados 

para efetuar pagamento durante as refeições. Após a Segunda Guerra Mundial é 

que realmente os cartões tomaram espaço no mercado, assumindo papel de grande 

importância nas relações comerciais. 

Conforme Abrão (2011), o primeiro cartão de crédito lançado nos Estados 

Unidos foi da bandeira Diners Club, e a partir deste, mudou-se a maneira de 

consumo. Em seguida, entraram no mercado outras importantes bandeiras, como 

MasterCard, Visa e American Express. E, além dessas, muitas outras que as 

próprias instituições financeiras criaram. 

 Existem várias primordialidades básicas da vida em que se traduz exatamente a 

relação do consumo. O cartão de crédito pode ser utilizado como um instrumento 

econômico de satisfação de uma necessidade, sem que o consumidor precise 

desembolsar de imediato os recursos para realizar o pagamento. O pagamento 

poderá ser feito no vencimento da fatura integralmente, em parcelas definidas no ato 

da compra ou pagamento parcial com financiamento do saldo devedor (ABRÃO, 

2011). 

O cheque entrou no mercado com o intuito de substituir o dinheiro 

temporariamente, sendo utilizado como um método para assegurar o crédito e 

facilitar a circulação. Além disso, o cheque veio para facilitar e dar mais acesso à 
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economia, procurando reduzir os problemas encontrados através do deslocamento 

da moeda e, desta forma, sempre buscando facilitar o uso, conforme Abrão (2011, p. 

3), 

 

desatrelado de uma origem tipicamente atrelada ao transporte, na sua 
característica contratual, onde ficará o portador de fundos com um recibo, o 
cheque ganhou modernos conceitos e finalidades diversas, sem perder, 
contudo a sua função essencialmente econômica. 

 

Conforme Trigueiros (1987), o cheque surgiu na Idade Média, mas o primeiro 

país que legislou sobre o cheque foi a França, com a Lei de 14/06/1865. Na 

Inglaterra, onde ele se expandiu mais rapidamente, a legislação específica só foi 

feita em 18/08/1882. Nesta primeira fase, o cheque foi utilizado para evitar os 

percalços referentes à forma insegura de transportar as moedas. No Brasil, a 

primeira referência ao cheque ocorreu em 1845, quando se fundou o Banco 

Comercial da Bahia, mas, mesmo assim, sob a denominação de cautela. Só em 

1893, surgiu a primeira citação referente ao cheque pela Lei nº 149-B. A 

regulamentação do cheque veio através do Decreto nº 2.591, de 7 de agosto de 

1912.  

De acordo com Abrão (2011), o valor subscrito no cheque é pago através da 

compensação, momento em que o valor será creditado em conta corrente do 

favorecido, trazendo benefícios para o mesmo, como economia de tempo e 

segurança.  Além disso, pode ser pago em espécie, ao portador, na agência 

bancária do emissor. O uso do cheque é regulamentado pela Lei do Cheque n° 

7.357, de 02 de setembro de 1985. 

Tanto o cheque como o cartão magnético estão no mercado com o intuito de 

reduzir a circulação do papel moeda. As transações de compensação de cheque e 

dos cartões são feitas, atualmente, através de modernas tecnologias.  

Num mercado altamente competitivo e dinâmico, as operadoras de cartão e as 

instituições financeiras precisam contar com ferramentas de marketing para 

conquistar clientes, mantê-los por longo tempo e estimulá-los ao uso de seus 

produtos e serviços.  
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De acordo com Kotler (2011, p. 27), “marketing é um processo social e 

gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através 

da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros”. 

 Diante de tantas transformações na economia, em função da globalização e 

da mudança tecnológica, torna-se cada vez mais difícil definir o perfil do consumidor. 

Nesse contexto, é necessário saber como o mercado tem reagido a essas 

mudanças, quem são os consumidores de hoje, quais as suas necessidades e 

desejos e o que eles procuram. Para estudar o comportamento do consumidor faz-

se necessário considerar algumas variáveis que podem ajudar a compreender as 

percepções, as preferências e as satisfações do consumidor, e assim, descobrir as 

vantagens e desvantagens para este mercado.  

Ainda de acordo com Kotler (2011), o comportamento do consumidor é 

influenciado por quatro fatores: culturais, sociais, pessoais e psicológicos. A cultura é 

o fator mais influente na determinação dos desejos e comportamento de uma 

pessoa. No fator social, o comportamento do consumidor é influenciado por grupos 

de referências, famílias e posição social. No fator pessoal, destacam-se a idade, 

estágio do ciclo de vida, ocupação, situação econômica, estilo de vida, 

personalidade e autoestima. Por fim, no fator psicológico, as influências que afetam 

a escolha na hora da compra são: motivação, percepção, aprendizagem, crenças e 

atitudes. 

Conforme Kotler (1998), o estudo do comportamento do consumidor é 

direcionado a analisar como as pessoas satisfazem suas necessidades e desejos, 

de que maneira selecionam, compram, usam e descartam idéias, produtos, 

experiências e serviços.   

Para Drucker (2001), mais importante do que a venda é fazer com que os 

clientes estejam prontos para a compra. Para tanto, é necessário conhecer suas 

necessidades, desejos e demandas para que os produtos ou serviços se adaptem 

naturalmente. 

Além de conquistar clientes, faz-se necessária uma fidelização dos mesmos. 

Sendo assim, as empresas passaram a investir no marketing de relacionamento que, 
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segundo Limeira (2003, p. 7), é “uma estratégia de marketing que visa construir uma 

relação duradoura entre cliente e fornecedor, baseado em confiança, colaboração, 

compromisso, parceria, investimentos e benefícios mútuos”.  

Segundo McKenna (1992), o marketing de relacionamento consiste em 

“integrar o cliente à elaboração do produto e desenvolver um processo sistemático 

da integração que dará firmeza à relação”. 

Na busca por essa fidelização de clientes, as operadoras de cartão 

agregaram novos produtos e diferenciais em suas bandeiras, ao longo dos anos. 

Atualmente, os cartões apresentam muitos benefícios para os usuários: segurança 

nas transações; ampla rede credenciada no Brasil e no exterior; promoções; 

descontos; pontos para troca por produtos; pontos para troca de milhas aéreas; 

saques em dinheiro; controle facilitado; acesso a extratos; serviços de assistência e 

seguros em viagens; seguros; parcelamento de compras sem juros; flexibilidade nas 

formas de pagamentos; possibilidade de comprar e pagar entre 30 a 45 dias após a 

compra; evita o porte de dinheiro em espécie; anuidade zero ou de baixo valor. 

Os estabelecimentos credenciados também têm benefícios em aceitar os 

cartões como forma de pagamento, sendo alguns deles: segurança nas transações 

financeiras; diversificação nas formas de pagamentos; aumento de vendas; rapidez 

e facilidade no fechamento da compra; parcelamento facilitado; garantia de 

recebimento; controle facilitado; extratos; antecipação de recebíveis; evita o porte de 

dinheiro em espécie. O cartão magnético desempenha, portanto, duplo papel, tendo 

a praticidade para o consumidor e de igual forma na percepção do estabelecimento, 

que pode usufruir com segurança do benefício.  

Além disso, segundo a Serasa Experian (2015), através do cartão de crédito é 

possível detectar hábitos de utilização e direcionar melhor as ofertas para os 

usuários, pois o comportamento e o perfil do consumidor auxiliam na criatividade de 

ofertas personalizadas. Desta forma, as operadoras aproveitam melhor as 

oportunidades e os recursos que possuem para manter a satisfação do cliente, 

aumentando a rentabilidade dos negócios. 
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É interessante salientar, ainda, a possibilidade que o consumidor tem de 

utilizar mais de um cartão, podendo programar os vencimentos e aumentar o limite 

conforme a sua necessidade e os seus rendimentos mensais. Existe uma grande 

variedade de cartões no mercado, para uso nacional ou internacional, com perfil 

Gold, Platinum e outros, conforme características do cliente. Segundo dados 

divulgados pelo BACEN (2015), o mercado de cartões de crédito movimentou R$ 

534 bilhões em 2013 e o de débito atingiu R$ 293 bilhões no mesmo período, 

representando um crescimento de 14,7% e 23,4%, respectivamente, em relação ao 

ano de 2012. O número de cartões de crédito ativos em 2013 foi de 87,5 milhões 

(alta de 7,3%). O número de cartões de débito ativos em 2013 foi de 106,2 milhões 

(alta de 9,8%). Em 2013, foram realizadas 5,0 bilhões de transações com cartões de 

crédito, o que representa crescimento de 12,2% sobre o ano anterior. A quantidade 

de transações com cartões de débito foi de 4,9 bilhões no período, 18,9% maior do 

que em 2012.  

Ainda segundo relatório do BACEN (2015), comparando-se os anos de 2012 

e 2013, observa-se queda no uso do cheque. Em 2012, foram 1,4 bilhões e em 

2013, 1,3 bilhões de transações através de cheque (queda de 9,3%). Apesar desta 

queda, houve um aumento no valor das transações que, em 2012 foi de R$ 2,8 

trilhões e, em 2013, R$ 2,9 trilhões (aumento de 2,9%).    

 Os avanços tecnológicos e a desmaterialização de alguns instrumentos 

financeiros não foram capazes de eliminar o instituto do cheque. Ainda que, 

evidentemente, o cheque venha perdendo espaço no mercado e até mesmo sua 

credibilidade junto aos estabelecimentos comerciais, sua tendência ao 

desaparecimento ainda está muito distante (ABRÃO, 2011). Em compras de 

baixo valor, os meios eletrônicos de pagamento são muito utilizados, porém, em 

transações de valor mais elevado, ainda persiste a utilização do cheque. Contribui 

para isso o desconto percentual sobre o valor de pagamento que é feito no caso dos 

cartões, interferindo diretamente na aceitação do mesmo como meio de pagamento. 

No caso do cheque, o custo de liquidação independe do seu valor. Além disso, as 

ordens de transferência de crédito (boletos, Documento de Ordem de Crédito - DOC 
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e Transferência Eletrônica Disponível - TED) não se mostraram satisfatórias, 

principalmente em transações presenciais e de liquidação de grandes valores, como 

compra de veículos e imóveis. Consequentemente, sem alternativas, essas 

operações utilizam amplamente o cheque (BACEN, 2015).  O uso do cheque 

também apresenta muitas vantagens: facilita a movimentação de grandes valores; 

diminui a possibilidade de roubo; economiza o tempo para se contar somas em 

espécie; diminui a necessidade de entesouramento do dinheiro; possibilita realizar 

compras a prazo ou parcelada, com o uso do cheque pré-datado e ainda possibilita 

a compra mesmo que não haja fundos suficientes em conta, por uso do limite do 

cheque especial. 

 Conforme Abrão (2011), o cartão magnético trata-se de um dispositivo que 

visa instrumentalizar maior consumação de produtos disponíveis no comércio, 

permitindo ao usuário concretizar as suas compras com maior segurança. Porém, o 

limite do seu cartão é o retrato da sua vida econômica e esse limite deve ser 

monitorado, vindo assim a evitar o endividamento. A mesma situação se apresenta 

em relação ao uso indiscriminado do cheque, principalmente quando se utiliza o 

limite de crédito em conta corrente que, historicamente, possui taxas de juros muito 

elevadas.  

A falta de pagamento de uma obrigação financeira na data contratada leva o 

devedor a uma situação de inadimplência. Segundo Silva (1997, p. 314), créditos 

inadimplentes são “aqueles que apresentam dificuldades de serem recebidos e 

consequentemente acarretam perdas para o credor”.  Ainda para Silva (1997), a 

inadimplência influencia diretamente na concessão de crédito por parte das 

instituições, bem como no volume de crédito disponibilizado. Em períodos de altos 

níveis de inadimplência, as instituições financeiras tendem a restringir a concessão 

de crédito, visando uma maior proteção e menores riscos. 

Conforme a Serasa Experian (2015), para evitar a inadimplência, as 

instituições financeiras recorrem a bancos de dados disponíveis para verificar o perfil 

do consumidor, grau de endividamento ou se o mesmo encontra-se inadimplente em 

outras instituições ou credores, dentre os quais, destacam-se: SPC (Serviço de 
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Proteção ao Crédito), SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), Serasa 

Experian, CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos); CADIN (Cadastro 

Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal), SCR (Sistema de 

Informações de Crédito do Banco Central). De acordo com a Serasa Experian 

(2015), os consumidores dispõem de um histórico e um risco de crédito diferenciado. 

Esse risco é capturado através da utilização de um registro chamado scoring, o qual 

proporciona uma visão completa do consumidor, e é através deste histórico e 

através dos seus rendimentos mensais que é feito o processo de avaliação para ser 

implantado o limite do cartão de crédito ou limite de conta corrente. A inadimplência 

da carteira de cartão de crédito, modalidade mais sensível a eventuais pioras no 

cenário econômico, pelo menor nível de robustez de suas garantias e pelo perfil do 

tomador, manteve a tendência de elevação observada desde o início de 2015, 

revertendo, assim, um ciclo de redução que vinha ocorrendo a partir do segundo 

semestre de 2012. Apesar disso, a participação das operações de crédito rotativo do 

cartão de crédito na carteira total de cartões e o nível médio de pagamento das 

faturas, que são indicadores antecedentes considerados no monitoramento, pelo 

Banco Central do Brasil, do risco da carteira de cartões, mantiveram-se estáveis no 

semestre, de acordo com o BACEN (2015). 

 Em 2014, segundo dados do SCPC (2015), foram devolvidos pela segunda 

vez por falta de fundos, 1,99% dos cheques compensados em todo o país. Ao todo, 

foram devolvidos 15,35 milhões de cheques em 2014, de um total de 771,17 milhões 

de cheques compensados. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A partir dessas informações, elaborou-se um questionário para se averiguar, 

na prática, a percepção do consumidor em relação ao uso do cheque e cartões 

magnéticos. Essa pesquisa foi aplicada na cidade de Marechal Cândido Rondon, no 

oeste do Paraná, Brasil. A cidade conta com 46.819 habitantes, sendo a população 

economicamente ativa 27.560 habitantes (IBGE, 2010). A renda per capita na cidade 
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é de R$ 1.018,98 (IBGE, 2010) e a economia do município está baseada 

principalmente na prestação de serviços, mas também na indústria e na 

agropecuária. 

 

 

                   Gráfico 1 – Produto Interno Bruto de Marechal Cândido Rondon - 2012 
                   Fonte: IBGE (2012) 

 

O questionário continha 18 questões e foi aplicado a consumidores em 

diversos estabelecimentos do comércio na região central da cidade, em que, 150 

questionários foram respondidos, no período de 01 a 15 de outubro de 2015. A 

Tabela 1 apresenta o perfil do público entrevistado. 

 

Tabela 1 – Perfil do público entrevistado 

Sexo 
Masculino 
Feminino 
    

 
63 
87 

 
42,00 % 
58,00 % 

Faixa etária 
Até 20 anos 
21 a 30 anos 
31 a 40 anos 
41 a 50 anos 
Acima de 50 anos 
 

 
5 
75 
20 
35 
15 
 

 
3,33 % 
50,00 % 
13,33 % 
23,33 % 
10,00 % 

Estado civil 
Solteiro(a) 
Casado(a) 
Divorciado(a)/Separado(a) 

 
53 
81 
12 

 
35,33 % 
54,00 % 
8,00 % 

Questão Quantidade % 
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Outros 
 

4 2,67 % 

Nível de instrução 
Fundamental completo 
Fundamental incompleto 
Ensino médio completo 
Ensino médio incompleto 
Superior completo 
Superior incompleto 
Pós-graduação completa 
Pós-graduação 
incompleta 
Mestrado/doutorado 
completo 
Mestrado/doutorado 
incompleto 

 
4 
3 
41 
6 
31 
42 
19 
0 
3 
1 
 

 
2,67 % 
2,00 % 
27,33 % 
4,00 % 
20,67 % 
28,00 % 
12,67 % 
0,00 % 
2,00 % 
0,67 % 
 

Onde reside 
Zona rural 
Zona urbana 
Não respondeu 
 

 
38 
111 
1 

 
25,33 % 
74,00 % 
0,67 % 

Renda mensal 
Até R$ 1.000,00 
R$ 1.001,00 a R$ 
4.000,00 
R$ 4.001,00 a R$ 
7.000,00 
R$ 7.001,00 a R$ 
10.000,00 
Acima de R$ 10.000,00 

 
14 
94 
23 
10 
9 

 
9,33 % 
62,67 % 
15,33 % 
6,67 % 
6,00 % 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Na pesquisa, os entrevistados quando questionados sobre o meio de 

pagamento mais utilizado, o dinheiro em espécie apresentou o maior número de 

respostas, com 44,69 %, seguido do cartão de crédito com 29,05 %, cartão de débito 

com 18,44 % e, por último, o cheque com 7,82 %. Em relação à freqüência de uso 

do cartão de crédito, 49,33 % responderam que o utilizam com frequência, enquanto 

que 29,33 % ocasionalmente, 20,67 % nunca o utilizam e 0,67 % dos entrevistados 

não responderam à questão proposta. Já para o cartão de débito, 38 % o utilizam 

ocasionalmente, 37,33 % frequentemente e 24,67 % nunca o utilizam. Em relação 

ao cheque, 44,67 % responderam que nunca o utilizam, 41,33 % ocasionalmente, 
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12,67 % fazem o uso com frequência, enquanto que 1,33 % não responderam à 

questão. Dos entrevistados que possuem renda entre R$ 1.001,00 a R$ 4.000,00, 

39,36 % declaram utilizar o cartão frequentemente. Dentre os que possuem renda 

entre R$ 4.001,00 a R$ 7.000,00,  34,78 %  utilizam o cartão com frequência e, dos  

que possuem  renda  entre  R$ 7.001,00 a R$ 10.000,00, esse percentual sobe a 40 

%.  

Esses dados mostram que há ainda um grande mercado a ser explorado 

pelas operadoras de cartão, podendo disponibilizar esse meio de pagamento para 

praticamente todas as faixas de renda. Ainda em relação ao uso do cartão de crédito 

e cheque, dos entrevistados que afirmaram utilizar o cartão de crédito como principal 

meio de pagamento, 84,61 % declararam ter o cheque como menor utilização entre 

os meios de pagamento. Esse dado mostra uma clara tendência de substituição do 

pagamento em cheque pelo cartão magnético. 

 

                    Gráfico 2 – Meios de pagamento mais utilizados 
                    Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Em relação ao conhecimento sobre o funcionamento dos produtos, a maioria 

respondeu conhecer os mesmos. Para o cartão de crédito, 87,33 % afirmam 

conhecer o seu funcionamento, 6,67 % conhecem parcialmente, 5,33 % não 

conhecem e 0,67 % não responderam. Já para o cartão de débito, 88,67 % 

conhecem o seu funcionamento, 6 % parcialmente, 2 % não conhecem e 3,33 % não 

responderam e para o cheque, 83,33 % conhecem o seu funcionamento, 9,33 % 

parcialmente, 4,67 % não conhecem e 2,67 % não responderam. 
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Questionados sobre os motivos mais usuais que levam os entrevistados a 

utilizarem o cartão de crédito como forma de pagamento, a comodidade e 

praticidade representaram 38,05 % das respostas, enquanto que a possibilidade de 

parcelamento obteve 29,76 %. A segurança na transação ocupou o terceiro lugar 

com 16,10 %, seguido da aceitação com 6,83 % e a possibilidade de pagamento 

apenas no vencimento da fatura com 9,27 %. Portanto, o que mais motiva o 

consumidor a utilizar o cartão de crédito são a comodidade e a possibilidade de 

parcelamento. 

 

                Gráfico 3 – Motivos principais para utilização do cartão de crédito 
                Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

Em relação ao pagamento da fatura do cartão de crédito, 66,67 % 

responderam que pagam integralmente o valor da fatura em seu vencimento, 8,67 % 

habitualmente pagam parcialmente o valor da fatura, enquanto que 2,67 % 

costumam pagar apenas o valor mínimo. Adicionalmente, 22 % não responderam à 

questão proposta. Dos entrevistados com renda entre R$ 1.001,00 a R$ 4.000,00, 

48,93 % afirmaram pagar integralmente o valor da fatura do cartão. Dos 

entrevistados com renda entre R$ 4.001,00 a R$ 7.000,00, 65,21 % afirmaram pagar 

o valor integral da fatura. Enquanto que, dos que possuem renda entre R$ 7.001,00 

a R$ 10.000,00, esse percentual sobe para 70 %. Esses dados mostram que, quanto 
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maior a renda, maior a tendência de quitação total do valor da fatura, evitando-se 

assim a cobrança de juros no crédito rotativo do cartão de crédito.  

Ainda em relação ao cartão de crédito, 34,01 % dos entrevistados 

responderam que realizam o uso do mesmo para pagamento de gastos com 

alimentação, seguido de 25,17 % com gastos em vestuário. 17,69 % afirmam utilizá-

lo para gastos em lazer, 0,68 % com gastos relacionados à saúde e 22,45 % com 

outros gastos. 

Questionados sobre os motivos principais para utilização do cheque, 44,92 % 

apontaram a possibilidade de parcelamento como principal motivo, seguido de uma 

parcela de 20,34 % dos entrevistados que optam por conta da comodidade e 

praticidade que este oferece. Outros 14,41 % afirmaram utilizá-lo devido à aceitação, 

11,86 % pela possibilidade de pagamento do cheque em data futura, 5,93 % pela 

segurança e 2,54 % pela possibilidade de crédito com o uso do limite do cheque 

especial. 

 

 

Gráfico 4 – Principais motivos para utilização do cheque 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 



ARTIGO 

 
 

Classificação da Informação: Uso Irrestrito 

 [Digite texto] 
 

Em relação ao uso do limite do cheque especial, 35,65 % responderam que 

às vezes utilizam esse recurso, outros 35,65 % afirmaram que nunca precisaram 

utilizá-lo, enquanto que 24,35 % já utilizaram o limite do cheque especial em algum 

momento e 2,61 % afirmaram que já utilizaram por mais de um mês consecutivo. 

Apenas 1,74 % declararam fazer o uso deste limite pelo menos uma vez ao mês.    

 

  CONCLUSÃO 

 Neste trabalho, ao avaliar-se a percepção do consumidor quanto ao uso do 

cheque e dos cartões magnéticos, percebeu-se que o dinheiro em espécie ainda é o 

principal meio de pagamento utilizado, porém, o uso dos cartões vem apresentando 

um grande crescimento nos últimos anos, ao passo que o número de emissões de 

cheques está diminuindo. No entanto, vale ressaltar que, se por um lado, o número 

de emissões de cheques vem diminuindo, o montante movimentado por este produto 

ainda tem apresentado aumento a cada ano, pois é o meio de pagamento principal 

quando se trata de transações comerciais de grande valor. 

 O aumento no uso dos cartões vem acontecendo pelo fato de os 

consumidores buscarem maior comodidade e facilidade no pagamento de suas 

obrigações comerciais. Além disso, a segurança também é muito valorizada, uma 

vez que os cartões dispensam o transporte e posse do dinheiro em espécie. Os 

avanços na tecnologia e o surgimento de novas formas de pagamento não foram 

suficientes para eliminar o cheque que, mesmo perdendo espaço para outros meios 

de pagamento, tem sua extinção ainda muito distante. Os cheques, primeiramente, 

e, depois, o cartão, surgiram no mercado para diminuir a circulação do papel moeda, 

o que traz segurança, rapidez e agilidade nas transações comerciais. Diante de tudo 

o que foi apresentado, ao longo deste trabalho, verifica-se um grande potencial no 

mercado, referente ao cartão de crédito e débito, com muitas oportunidades a serem 

aproveitadas pelas operadoras de cartão, comerciantes e consumidores. As 

operadoras, disponibilizando o recebimento por meio de cartões para mais 

empresas, agregando novos benefícios tanto para o comerciante como para o 

usuário e investindo em tecnologia para agilizar as operações. Os comerciantes, 
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disponibilizando esse meio de pagamento nas diversas bandeiras de cartões 

magnéticos, facilitando o pagamento parcelado, oferecendo descontos e vantagens. 

Os usuários, conhecendo melhor o produto e seus benefícios, habituando-se a 

utilizá-lo com mais frequência, mas dentro dos limites de sua realidade financeira. 

Porém, se faz necessário que, operadoras, comerciantes e consumidores se 

adequem à essa nova realidade nos meios de pagamento, para que o uso destes 

cartões continue apresentando aumento em sua participação no mercado. 

 Por fim, considera-se que este artigo atingiu seus objetivos e evidenciou a 

grande importância destes meios de pagamento, cartão de crédito, cartão de débito 

e cheque, para a sociedade em geral.   
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