
NÃO ACEITAMOS CARTÕES 
 

Em fevereiro de 2005 o comércio de Belo Horizonte iniciou um movimento para redução das 
taxas cobradas pelas administradoras de cartões de crédito.  
  
O único jeito de reinvidicar foi parar de receber cartões. 
  
As taxas cobradas atualmente são as mesmas de 15 anos atrás, quando a situação do país era 
outra, com inflação e juros bem acima dos de hoje. 
  
Hoje para se trabalhar com cartão, a empresa tem um custo em torno de 7%, dependendo do 
contrato. 
  
As taxas são pagas diretamente para as administradoras, mas além das taxas existem outros 
custos agregados que o comécio paga sozinho, e que na maioria das vezes os comerciantes 
não somam ou não detectam. 
  
Uma empresa que recebe R$50.000,00 de vendas por mês com cartões tem um custo médio 
de R$3.000,00 no mesmo período. 
  
O comércio em geral trabalha com duas administradoras, Visanet e Redecard, que cobram em 
média 3,5% sobre as vendas com cartão de crédito e depositam o valor das vendas 31 dias 
depois, já descontando a taxa. As máquinas utilizadas para as vendas com cartões, chamadas 
de POS são alugadas, e o valor cobrado na maioria dos casos é de R$80,00 por máquina... Se 
a máquina for sem fio, o valor pode dobrar. Cada administradora trabalha com uma rede 
bancária diferente, isso obriga a empresa a ter no mínimo 2 contas bancárias para poder 
receber os dois cartões. 
  
Abaixo segue uma demonstração com valores reais: 
  
- VENDAS COM CARTÕES DE CRÉDITO -                                                              R$50.000,00 
- TAXA COBRADA PELAS ADMISTRADORAS (3,5%) -                                           R$  1.750,00 
- ALUGUÉL DAS MÁQUINAS PARA UTILIZAR CARTÕES (2) -                               R$     180,00 
- CONTA DE TELEFONE USADA PARA AS VENDAS COM POS -                          R$    280,00 
- TAXA DE MANUTENÇÃO COBRADA PELOS BANCOS (2) -                                 R$      80,00 
- O DEPÓSITO FEITO 31 DIAS APÓS AS VENDAS DESCONTADO A  
  TAXA DE 3,5%  SERÁ DE R$48.070,00, PORTANTO, EXISTE A  
  COBRANÇA DE CPMF PARA SE RETIRAR O DINHEIRO (0,38%) -                     R$     182,66 
- UMA APLICAÇÃO DE R$48.070,00 DURANTE UM MÊS A UMA TAXA 
  DE 1,3% TERIA O RENDIMENTO DE -                                                                    R$    624,91 
  
Se somarmos todas as despesas, encontramos o VALOR TOTAL de:                     R$ 3.097,57 
  
Este valor corresponde a 6,195% do valor de R$50.000,00. 
  
Quem não pode esperar os 31 dias para receber, paga uma taxa média de mais 3% para 
antecipar os créditos. 
 
Os cartões de DÉBITO têm uma taxa de 2,5% e é pago em 2 dias úteis, fora as outras 
despesas citadas acima, e é uma operação sem risco para as administradoras. 
  
Os cartões REFEIÇÃO têm uma carga bem maior, já que a taxa cobrada pelas admistradoras é 
de 7%, fora os demais custos...  
  
Agora calcule tudo isso em um ano. Quem paga a conta? Isso é repassado para o preço final 
dos produtos. 
  
VALE A PENA VENDER COM CARTÕES?  




