


INTRODUÇÃO

Quem nunca usou um cartão de crédito? Quem nunca enfrentou uma fila no banco ? 

As formas de pagamentos, compras, depósitos, organizações financeiras entre outras, vieram se 
atualizando com o tempo! Começamos no dinheiro, fomos ao cheque, depois ao ted, doc e hoje temos ate 
as famosas chaves pix.

Os serviços bancários vêm se ampliando ao longo do tempo. Cabe a cada um de nós a tarefa de 
conhecê-los melhor e, dessa forma, garantir a satisfação do que buscamos. Com o avanço da internet, 
hoje os bancos, por meio de seus portais eletrônicos, proporcionam um verdadeiro cardápio de seus 
serviços: opções de investimentos, modalidades de seguro, consórcios, empréstimos, planos de 
previdência entre outros.

Dessa forma, fica muito mais fácil apurar o máximo de informações antes de contratar algo, o que 
agiliza o atendimento.



BANCOS

O setor financeiro é constituído por empresas com atividade econômica bastante diversificada. Entre 
elas, destacam-se os bancos, as seguradoras, as ‘financeiras” e as empresas de cartões de crédito. 

Mas há ainda cooperativas de crédito, empresas de factoring, corretoras e distribuidoras de títulos 
etc. Isto justifica-se pelo fato de que boa parte da oferta de serviços financeiros está concentrada no 
setor bancário. 

Atividade comercial que soma prestação de serviços à compra de ativos financeiros. Uma 
empresa de factoring trabalha com um mecanismo denominado fomento mercantil, que possibilita à 
empresa fomentada vender seus créditos gerados por suas vendas a prazo, a empresa de factoring.

Esta prática revela não só uma estratégia de distribuição de produtos e serviços, como também a 
conglomeração financeira das empresas do setor. 



BANCOS

O papel dos bancos como protagonistas e articuladores do setor financeiro apresenta diversas 
instituições financeiras que revelaram-se vinculadas a bancos. 

Por exemplo, um banco que possui uma sociedade de capitalização vinculada a ele tem a 
possibilidade de utilizar seus funcionários e recursos, como computadores e outros. Pelos 
aspectos apontados acima, optou-se por restringir a análise somente ao segmento bancário, por 
ser o mais representativo do setor financeiro



HISTÓRICO

O surgimento das grandes civilizações proporcionou, num curto intervalo de tempo, a necessidade de
algum objeto que pudesse representar um valor, para trocas e comercializações. Esse objeto acabou
se consagrando como as moedas.

Como consequência, novos hábitos como emprestar, tomar emprestado e guardar moedas acabaram
proporcionando o surgimento de instituições com essas finalidades.

Acredita-se que as primeiras operações bancárias da história tenham sido desenvolvidas pelos fenícios,
enquanto o nome “Banco” (mesa em que eram realizadas as trocas de moedas) foi concebido pelos
romanos.

No fim da Idade Média, o comércio voltou a florescer e a função de banqueiro acabou se tornando algo
muito comum na Europa. Toda a troca de moedas era realizada em troca de uma comissão.
Posteriormente, passaram a ser realizadas as atividades de empréstimos, mediante pagamento de
juros. Esse foi o fator principal no processo de enriquecimento dos bancários.

Com essa acumulação de capital, as famílias dos banqueiros acabaram criando seus negócios, no
modelo dos bancos, como conhecemos hoje. Isso ocorreu por volta do século XV.



TIPOS DE CONTAS E SERVIÇOS

• Conta Corrente:

A conta corrente é o tipo mais comum, na qual o dinheiro fica à disposição do correntista para ser
sacado a qualquer momento. Logo, não há geração de rendimentos. Pode ocorrer tarifas bancárias.

É um estilo de conta onde o cliente bancário poderá realizar empréstimos, utilizar limite (caso seja
conta especial), pedir cartões de crédito e ter algumas operações que somente o tipo de conta
corrente lhe permite fazer. A conta corrente pode ser de dois tipos: Conta Corrente Simples (sem
juros) ou Conta Corrente Especial (com juros).

A conta corrente Simples é aquela que o cliente bancário não possui limites, portanto são
cobrados dela apenas a manutenção da conta bancária, cartões de crédito (se for o caso) e
outros serviços vigentes de acordo com cada banco. A conta corrente Especial é aquela que o
cliente bancário possui limites, portanto são cobrados dela, taxas de manutenção da conta,
cartões de crédito (se for o caso), cestas de serviços (se for o caso) e outros serviços
vigentes de acordo com cada banco.



• Conta Poupança:

Foi criada para estimular o hábito de poupança. Neste tipo de conta o beneficiário efetua
depósitos com o intuito de receber juros.

Os rendimentos (juros) referentes a poupança são mensais, por tanto se houver saques antes
do mês de depósito o cliente perderá o direito aos juros;

• Conta Salário:

É destinada a receber salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões
e outros. Esta não pode ser aberta por iniciativa da pessoa física, mas sim a partir de acordo
entre o banco e o empregador.



• Conta eletrônica:

É uma conta que não tem cobrança mensal de nenhum tipo de tarifa. Esta conta permite a realização
de DOC e TED por meio de aplicativos ou internet banking, além de saques e depósitos por meio dos caixas
eletrônicos. Com uma conta eletrônica, as transações efetuadas fora da agência para a realização desses
serviços que não usarão interação pessoal, por isso não há cobrança de tarifas.

• Conta Digital:

Qualquer conta que não passe pela interação de agência física pode ser chamada de conta digital.

A diferença das contas digitais para as contas eletrônicas é que elas têm uma cobrança de tarifa
mensal pelos serviços disponíveis e não isentam as transações efetuadas através de canais
eletrônicos. Ou seja, ela funciona exatamente como uma conta corrente comum, porém não exige contato
físico com o banco. Atualmente, não se exige a presença física do cidadão para a abertura da conta que
pode ser feita pela internet e, mesmo os cheques podem ser depositados por meio de fotografias.



• Internet Banking:

É um serviço que os bancos oferecem via internet onde você pode controlar suas contas, 
visualizar seus créditos, administrar seus gastos, de qualquer lugar do mundo que estiver e 
a qualquer hora.

Isto pode ser feito sem a necessidade de sair de casa, sendo necessário apenas seu computador 
ou app no celular ter acesso a rede e possuir um navegador, sem a necessidade de instalação de 
nenhum programa.  O número de pessoas que escolhem esse tipo de serviço vem crescendo a 
cada dia. Como a maior parte delas tem uma vida muito corrida e não possuem tanto tempo para 
se locomover até uma agência bancária física, a internet banking ajuda e muito para que elas 
tenham controle de suas finanças e movimentações bancárias.



SERVIÇOS BANCARIOS 

• Débito automático:

Com o Débito Automático, os pagamentos das faturas são agendadas e debitadas automaticamente na conta 

corrente. Para usufruir desta facilidade, deve-se preencher uma Autorização de Débito em Conta na agência da 

bancária onde se possui conta ou junto às empresas emitentes dos boletos ou faturas.

• Cartão de crédito:

O cartão de crédito é um meio de pagamento com um limite de crédito predefinido, que é oferecido pelos bancos ou

instituições financeiras, sendo elas correntistas ou não. Permite ao consumidor comprar bens e/ou serviços

nos estabelecimentos que aceitam cartão. O consumidor só paga por esses valores no dia do vencimento

da fatura do cartão.

• Cheques:

É uma ordem de pagamento, emitida pela pessoa que possui fundos disponível no respectivo banco.



TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS

• Saque: é realizado quando o dinheiro é retirado de uma conta bancária e transferido para
o caixa.

• Depósito: é a passagem dos recebimentos do caixa para uma conta bancária.

• Resgate: é utilizado para transferir dinheiro de uma conta de aplicação para uma conta
corrente (Ex.: conta poupança).

• Aplicação: é o oposto do resgate, ou seja, é a transferência de dinheiro de uma conta
corrente ou do caixa, para uma conta de aplicação.

• Transferência: é a movimentação do dinheiro entre duas contas bancárias.



TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS

• IOF: Imposto sobre Operações Financeiras É uma taxa que é cobrada quando há 
operações relativas emissão títulos, operações de câmbio, operações de seguros 
etc.

• Tarifas bancárias: São valores cobrados por todos os bancos, sejam públicos ou 
privados, pela prestação dos serviços efetuados pelo banco em relação a conta do 
cliente.



SERVIÇOS ESSENCIAIS GRATUITOS E 
PACOTES

1. A Resolução 3.919, art. 2º, inciso I, do BACEN foi criada para regulamentar um número mínimo de serviços que 
devem ser oferecidos por todos os bancos sem a cobrança de tarifas. Tratam-se dos serviços essenciais. 

2. Cartão de Débito

3. 4 Saques em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou em terminal de autoatendimento

4. 2 transferências de recursos entre contas na própria instituição, em guichê caixa, em terminal de
autoatendimento ou pela internet

5. 2 Extratos contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio do guichê de caixa ou terminal de
autoatendimento

6. Realização de consultas ilimitadas mediante utilização da internet

7. Fornecimento anual de extrato consolidado

8. Compensação de cheques

9. 10 folhas de cheque

10. Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos



SERVIÇOS BANCARIOS 

• TED: É uma forma de transferência de dinheiro entre contas. Movimentação aceita apenas para 
contas no valor superior há R$ 5.000,00 O crédito ocorre no mesmo dia.

• DOC: É uma forma de transferência de dinheiro entre contas de banco diferentes no valor de até 
R$5.000,00. O crédito ocorre no dia seguinte.

• PIX: Pix é o meio de pagamento eletrônico instantâneo, gratuito e com segurança, do Brasil. A 
iniciação de um Pix para uma pessoa física é gratuita. Foi lançado oficialmente no dia 5 de 
outubro de 2020 com início de funcionamento integral em 16 de novembro de 2020.



CARACTERÍSTICAS 
DO SETOR BANCÁRIO

A importância dos bancos no conjunto do setor financeiro pode ser avaliada igualmente com base nas 
informações sobre o número de empregos e estabelecimentos (unidades locais) das empresas nas 
diversas atividades financeiras. 

O setor bancário é responsável por 69,9% do total de empregos do setor financeiro, segundo 
dados da Rais. A Relação Anual de Informações Sociais é um relatório de informações 
socioeconômicas solicitado pelo Ministério do Trabalho e Emprego brasileiro às pessoas 
jurídicas e outros empregadores anualmente. 

O mesmo ocorre em relação ao número de estabelecimentos: o setor bancário representa mais de 
50% do total de estabelecimentos de setor financeiro.



ESTRUTURA DO 
SETOR BANCÁRIO

A estrutura do setor bancário pode ser indicada pelos vários tipos de bancos e pelas principais 
características destas empresas bancárias, tais como: porte dos ativos, número de pessoas ocupadas, 
número de clientes, número de agências, entre outros indicadores.

Os bancos selecionados como objeto da pesquisa Paep/Paer deveriam atender às seguintes características: possuir 
pelo menos uma agência no Estado de São Paulo; ter operado em 2001; e ter sido localizado a partir das informações 
cadastrais. 

A Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer é um levantamento primário que visa caracterizar as 
atividades industriais e do setor de serviços.

Os bancos que efetivamente responderam à pesquisa correspondem a 87% do total de ativo do setor bancário,2 
sendo este um conjunto representativo para o setor. Um recorte regional para as informações do setor bancário, 
mesmo tratando-se do Estado de São Paulo, cria limites estreitos, tanto pela impertinência de tratar certas 
informações, especialmente as contábeis, no nível regional, como pela forte atuação nacional dos principais bancos 
do País. 



Uma tipificação dos bancos que atuam no Estado permite identificar: grandes e médios bancos de varejo 
que operam em escala nacional classificados, em geral, como múltiplo ou comercial; bancos de 
negócios ou de nicho, que são classificados como bancos de investimento, com pouquíssimas agências 
ou com apenas uma (as chamadas agências aéreas).

A estrutura do setor destaca-se também pelo pequeno número de “empresas” atuando na atividade bancária. 
Atualmente, no Brasil, há em torno de uma centena de bancos. Mesmo depois de 1988, quando a legislação 
sobre os bancos múltiplos permitiu um aumento significativo deste número, o total de bancos não chegou a 
ultrapassar 250. Para se ter uma comparação, nos Estados Unidos, mesmo com o processo de fusões e 
aquisições na década de 90, existem alguns milhares de bancos. Pelo pequeno número de empresas, o 
setor financeiro é o que apresenta maior concentração. A caracterização dos bancos pode ser indicada, entre 
outros, pelo ativo total. Este é o indicador mais amplamente utilizado para mensurar o tamanho dos bancos, 
estabelecendo, via de regra, um ranking. 4 De fato, existe a vantagem de o ativo total refletir propriamente a 
dimensão financeira deste tipo de atividade. Para esta análise, optou-se por classificar os bancos por 
porte de ativo, segundo participação no ativo total do setor bancário.



Além da concentração setorial, observa-se também grande concentração dentro do próprio setor. Isso pode ser 
visto quando analisado o ativo total (bem como os demais indicadores apresentados neste relatório). São 11 bancos 
(grandes) com porte de ativo acima de 2% do ativo total do setor, 28 (médios) com ativos entre 0,2% e 
2%, e 52 bancos (pequenos) que detêm, cada um deles, menos de 0,2% do total setorial. Por simplificação, 
estes três grupos de bancos serão tratados daqui em diante, apenas como pequenos, médios e grandes bancos

A análise do setor bancário a partir dos ativos totais, contudo, apresenta limites para a abordagem regional. Visto 
que o ativo total do banco refere-se à empresa, para os bancos com atuação nacional, a análise diz respeito ao 
Brasil e não ao Estado. Para obter maior foco na análise regional, foram considerados outros indicadores, como o 
número de agências, o total de pessoas ocupadas no Estado e o número de clientes. O Estado de São Paulo 
possui cerca de um terço das agências bancárias de todo o Brasil. O significativo número de agências no 
Estado indica o peso do Estado de São Paulo no mercado bancário nacional. Esta enorme participação no 
país justifica-se pelo nível de atividade econômica do Estado.



CARACTERIZAÇÃO PATRIMONIAL

O intenso processo de fusões e aquisições no setor bancário constitui o aspecto mais marcante de 
transformação do setor no que diz respeito às questões patrimoniais no período de 1995 a 2001. Todavia, para 
entender este processo, vale propor uma caracterização patrimonial geral do setor, identificando, além dos 
ativos totais visto no item anterior, origem do capital, data de constituição, entre outros indicadores. 

Para a análise das informações dos demais setores (indústria, comércio e serviços), e para atender aos 
objetivos da Paer, optou-se por ter como referência do tamanho das empresas tratadas em cada grupo de 
informações o número de pessoas ocupadas. No que se refere à caracterização patrimonial, é preferível ter um 
indicador do tamanho das empresas de cada grupo com base no ativo total, pois guarda maior pertinência com o 
tema patrimonial. Assim, SEADE 397 para manter a padronização com os demais setores e para servir melhor à 
análise do tema, optou-se por apresentar as duas informações: pessoal ocupado e total de ativo. Os grandes 
bancos de varejo que dominam atualmente o mercado bancário nacional foram constituídos antes de 1969. Isto 
quer dizer que mesmo com uma presença mais marcante do capital estrangeiro e um intenso processo de 
fusões e aquisições no setor, o mercado bancário no Brasil preserva, na liderança do mercado, as 
instituições com mais de 30 anos de operação. 



Os 31 bancos criados antes de 1969 representavam 81,6% do total de ativos e respondiam 
por 76,18% do pessoal ocupado, no setor, em 2001. Dos 88 bancos que responderam a esta 
questão, 31 bancos já haviam sido criados antes de 1969. De fato, o setor bancário brasileiro 
foi estruturado a partir de 1964, com base em um conjunto de leis para o sistema financeiro. 
Apenas 5 bancos foram criados no período de 1970 a 1979, o que se explica, em grande 
medida, pela exigência das cartas patentes, o que dificultou a criação de novos bancos. 

No período de 1980 a 1989, foram criados 21 novos bancos. A legislação de 1988 sobre os 
bancos múltiplos contribuiu para a expansão do setor. Bancos novos foram criados 
especialmente no final da década de 80 e início da década de 90. Na década de 90, foram 31 
novos bancos.



Tecnologia bancária

Uma das características principais da tecnologia do setor bancário nos anos 90 
é estar fortemente associada à oferta de serviços, situando-se muito mais 
como uma tecnologia voltada ao autoatendimento. Nos últimos anos, os 
bancos continuaram introduzindo novos produtos e serviços intensivos em 
tecnologia. 



TECNOLOGIA DE AUTOATENDIMENTO 
E AUTOMAÇÃO BANCÁRIA

O Brasil foi um dos pioneiros na tecnologia bancária. O início do desenvolvimento da tecnologia bancária no Brasil ocorreu 
em um período relativamente curto e com grande aporte de recursos. As condições relacionadas à situação 
macroeconômica e monetária do país motivaram este processo. As altas taxas de inflação aumentavam a necessidade 
tanto de captar mais, o que ocorreu com a abertura sistemática de novas agências − como de administrar 
rigorosamente no dia-a-dia este imenso volume de recursos. 

“A difusão de tecnologia bancária no Brasil intensificou-se nos anos noventa, bem como houve mudança no patamar 
tecnológico, com sofisticação dos sistema e dos serviços oferecidos pelo banco. Além disso, houve um aumento SEADE 402 
na associação entre telecomunicações e tecnologia bancária na prestação dos serviços pelos bancos. Em paralelo a isto, os 
condicionantes macroeconômicos fizeram mudar tanto a forma de atuação dos bancos no Brasil, de modo geral – em 
decorrência do fim do período de inflação alta – como o próprio papel da tecnologia no setor bancário, que deixa de ser um 
recurso para melhor gerenciar recursos e passa a constituir-se como barreira a entrada.” 

Neste contexto de desenvolvimento tecnológico, destaca-se o papel preponderante dos grandes bancos. Observe-se que os 
maiores bancos eram os que mais disponibilizavam equipamentos de autoatendimento para os seus clientes, o que é 
coerente com as características de grandes bancos de varejo. Os bancos pequenos, que estão mais voltados para o 
mercado de atacado e de nicho, praticamente não disponibilizam equipamento de autoatendimento.



REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DO SETOR BANCÁRIO 

Uma caracterização do setor bancário no que diz respeito à qualificação de pessoal pode ser feita com base em três 
ordens de questionamento: primeiro, como e em que condições os bancos realizam a contratação de pessoal 
(isto é, quais são as necessidades já identificadas pelos bancos); segundo, o que está envolvido nas rotinas de 
trabalho e as carências identificadas no desempenho profissional; terceiro, se os bancos investem em cursos, 
se aproveitam os sistemas profissionalizantes existentes e, ainda, se há carência de cursos no mercado para 
reciclagem ou requalificação de pessoal. 

As informações relativas à contratação e qualificação de recursos humanos no setor reflete as diretrizes, isto é, a 
política dos bancos nos processos de seleção, contratação, reciclagem, promoção e concessão de benefícios, em 
relação à maioria de seus empregados. E, por isso, no caso dos bancos a referência é à empresa, isto é ao banco. No 
que se refere à quarta categoria (diretores), os bancos não tiveram de responder às questões relacionadas a RH 
propostas para as demais categorias. Isto porque as questões não se aplicam tão adequadamente à identificação de 
qualificações exigidas para as ocupações de direção – que, de modo geral, são relacionadas a uma extensa experiência 
profissional. Um primeiro aspecto relacionado à qualificação visa caracterizar o processo de entrada de pessoal no 
mercado de trabalho do setor bancário, especificamente no que diz respeito à seleção e contratação. 



No processo de seleção de pessoal, os bancos privilegiavam, para todas as categorias ocupacionais, 
os mesmos instrumentos de seleção: a entrevista, a análise de currículo e a indicação (ou 
recomendação). Para a categoria auxiliares e básicos, a seleção de pessoal levava em conta 
especialmente a entrevista (93%), a análise de currículo (88,9%) e a indicação ou recomendação 
(83,3%). Também para os técnicos de nível médio e assemelhados e para os analistas e gerentes, 
esses mesmos três instrumentos de seleção eram altamente privilegiados. Os testes de 
conhecimento e a avaliação com psicólogos eram menos utilizados no processo de seleção 
em todas as categorias ocupacionais.



JOVEM APRENDIZ BANCÁRIO

As funções do jovem aprendiz bancário são nas áreas de atendimento a clientes, administrativa e atividades relacionadas à informática. O 

trabalho é dinâmico e proporciona ao jovem trabalhador participar de várias atividades, como reuniões e também a participação na elaboração 

de projetos.

Embora a norma diga que jovens de 14 a 24 sejam elegíveis a essa forma de contratação, a faixa etária diferencia de banco para banco, 
conforme você verá abaixo:

• Itaú: o programa é para jovens de 16 a 22 anos;

• Bradesco: de 16 a 23 anos;

• Banco do Brasil: há dois programas de aprendizes, o Programa Aprendiz BB (15 a 16 anos incompletos) e Programa Jovem 

Aprendiz (18 a 22 anos incompletos).

A Lei que regulamenta o Programa Jovem Aprendiz é a nº 10.097, sendo regulamentada pelo Decreto nº5.598/2005 e pelo Decreto nº 
9.579/2018. A contratação de aprendizes também segue normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

about:blank


BANCO E O CONSUMIDOR

Hoje os bancos administram grande parte da situação econômica brasileira, trazendo novas formas de compras, 
consumos e pagamentos, seja alguns situações a seguir;

As formas de pagamento são os meios disponibilizados pela empresa e escolhidos pelo cliente para pagar um 
produto ou serviço. O mais tradicional é o dinheiro em espécie, principal meio de troca e que, até hoje, é aceito 
em qualquer transação.

Por outro lado, algumas formas de pagamento que foram comuns durante tantos anos estão cada vez mais raras. Um 
exemplo são os talões de cheques: você lembra qual foi a última vez que viu alguém utilizando?

Em compensação, surgiram vários outros meios de pagamento mais seguros e práticos, como o cartão de 
crédito e/ou débito, boleto, TED, DOC e, por último, Pix. Com o avanço da tecnologia e as mudanças no perfil do 
consumidor, a tendência é que as formas de pagamento evoluam ainda mais na direção da transformação digital. 
Hoje, já é possível pagar por uma compra aproximando o smartphone ou smartwatch (relógio inteligente) a uma 
máquina de cartão ou apontando a câmera do celular para um QR Code, por exemplo.



FORMAS DE PAGAMENTO MAIS 
USADAS NO BRASIL

Os hábitos do consumidor brasileiro vêm mudando rápido, principalmente quando se trata de formas de pagamento.

De acordo com o IX Relatório de Tendências de Meios de Pagamento da Minsait, publicado em 2020 na Veja, os
brasileiros triplicaram o uso de pagamentos pelo celular, saltando de 8% em 2018 para 21% em 2019.

Essa categoria inclui os pagamentos “in-app”, como aqueles realizados via iFood e Uber, com QR Code e por
aproximação (contactless). Já os cartões de débito e crédito eram usados em 2019 como principal forma de
pagamento por 52% do público — em 2018, o percentual era de 27%.

Outro resultado interessante foi a queda no uso do dinheiro vivo: apenas 25% da população ainda utilizava as
cédulas e moedas nas compras, em comparação com os 40% do ano anterior. Esses números confirmam a
tendência de digitalização dos pagamentos. Agora, os clientes se sentem cada vez mais à vontade com o uso do
“dinheiro plástico” e dos pagamentos digitais no dia a dia.



POR QUE DIVERSIFICAR AS FORMAS DE 
PAGAMENTO?

Algum cliente já desistiu da compra porque o seu estabelecimento não aceitava cartão de crédito e/ou débito? Ou então, 
já presenciou ou viveu uma situação parecida? Isso é inconveniente tanto para o consumidor, que sai frustrado ou 
constrangido, quanto para o empreendedor, que perde muitas vendas por não diversificar suas formas de pagamento. A 
boa notícia é que parte dos comerciantes já se deu conta de que a maquininha de cartão é um item indispensável.

Nas lojas virtuais, diversificar os meios de pagamento online, investir em um site seguro e divulgar esses recursos é 
fundamental. Afinal, não há limite geográfico para a concorrência e a prioridade para transações via internet é a 
segurança. Com a multiplicação dos meios de pagamento, o desejo dos consumidores é que as empresas acompanhem o 
ritmo dessas mudanças, oferecendo cada vez mais opções para facilitar suas compras. Por isso, se você quer atingir um 
público mais amplo e alavancar as vendas, independente do seu modelo de negócio, é preciso se adaptar a essa 
nova realidade. Isso porque quanto mais meios de pagamento você fornecer, maior é o seu grau de diferenciação do 
concorrente e melhor é a experiência dos seus clientes.



FORMAS DE PAGAMENTO 
PREFERIDAS DOS CONSUMIDORES?

No estudo "O Brasileiro e sua relação com o dinheiro”, publicada pelo Banco Central em 2018, a principal forma que os brasileiros utilizavam 
para realizar seus pagamentos era o dinheiro, preferido por 96% da população.

Em segundo lugar estava o cartão de débito, em terceiro o cartão de crédito e, em quarto lugar no pódio, o débito automático. Porém, 
muita coisa mudou desde então. Além de todos os avanços tecnológicos, os últimos dois anos foram marcados pelo Coronavírus, que acelerou 
alguns processos já iniciados.

Um exemplo disso é o que foi apresentado pelo 10º Relatório de Tendências em Meios de Pagamento da Minsait, publicado este ano. O estudo 
indicou que mais da metade da população mundial com internet banking abandonou os pagamentos em dinheiro desde o começo da 
pandemia. 

Mas, antes disso, o cartão já ganhava espaço, conforme a pesquisa realizada em 2020 pelo Distrito DataMiner. Hoje em dia, essa forma de 
pagamento já supera o dinheiro na preferência dos consumidores - são 41,5% contra 36,5%.

Outra tecnologia que também cresceu foi o pagamento por aproximação. Para se ter uma ideia, só no ano passado, a modalidade foi realizada 
em 587 milhões de transações, o que representou um aumento de 374% em relação a 2019. É o que apontam dados da Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). 
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8 FORMAS DE PAGAMENTO 
PARA OFERECER NO SEU NEGÓCIO

1. DINHEIRO EM ESPÉCIE

Por mais que o “dinheiro plástico” seja cada vez mais usado pela praticidade, o dinheiro em espécie ainda tem seu lugar na 
carteira dos brasileiros.

Ele é usado principalmente pela população desbancarizada e em estabelecimentos com ticket médio baixo. E não são poucas 
as pessoas sem conta em banco ou acesso a serviços financeiros. Segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva publicada 
na Época em 2019, o Brasil conta com 45 milhões de pessoas desbancarizadas. Logo, não dá para ignorar os pagamentos em 
dinheiro, por mais avançada que esteja a tecnologia nessa área.

As vantagens para o empresário são duas: a liquidez, pois você recebe o dinheiro no ato da venda; e a economia, pois não é 
cobrada taxa sobre cada transação, ao contrário de outros meios de pagamento. Por outro lado, acumular dinheiro em 
espécie no caixa não é tão seguro e pode colocar o estabelecimento na mira de assaltantes, infelizmente.

Além disso, aceitar apenas dinheiro como forma de pagamento prejudica o desempenho do negócio, por menor que seja.



2. MÁQUINA DE CARTÃO

Se você tem uma loja física e não aceita pagamentos em cartão de crédito e/ou débito, certamente está deixando de 
conquistar uma grande parcela do seu público-alvo. Andar com dinheiro em espécie pode ser perigoso para os clientes. 
Além disso, não é prático ter que sacar dinheiro o tempo inteiro.

Devido a esses dois aspectos, o uso dos cartões de crédito e/ou débito aumentou consideravelmente.

Ainda de acordo com Abecs em dados publicados no Uol, os brasileiros gastaram R$1,84 trilhão em compras com cartões 
só em 2019, o que representa um crescimento de 18,7% em relação a 2018. Por outro lado, há o risco de fraude e prazos 
demorados para receber o valor pago com cartão. Utilizando essa forma de pagamento, é preciso aguardar cerca de dois 
dias para receber compras no débito e um mês para crédito à vista, caso não haja antecipação de recebíveis. Além disso, 
são cobradas taxas sobre cada transação, que geralmente vão de 1% a 5% sobre o valor da venda, mais o valor do aluguel 
ou compra da maquininha. Mas, ainda que o pagamento com cartão saia mais caro, atender às necessidades do cliente é 
mais importante.

Sendo assim, vale a pena ter alguns custos extras com a maquininha se isso aumentar as vendas, atrair mais consumidores 
e melhorar a experiência dos clientes.



3. INTERMEDIADORES DE PAGAMENTO NO E-COMMERCE

Caso o seu negócio seja totalmente virtual, você precisa investir em uma boa plataforma de e-commerce e 
diversificar, com segurança, as formas de pagamento aceitas.

Para micro e pequenas empresas, há soluções que podem ser personalizadas. Boa parte delas, inclusive, integram o 
sistema de pagamentos com ERPs e análise de fraudes. Plataformas de comércio virtual como Magento, Shopify e 
Nuvem Shop já oferecem a integração com intermediadores de pagamento, como PayPal e PagSeguro.

Assim, a vantagem é que você não precisa desenvolver o próprio sistema de pagamento, e boa parte dos usuários já 
conhece e confia nos serviços desses intermediadores.

Porém, vale lembrar que existem taxas sobre cada transação. Nas vendas à vista pelo PagSeguro, é cobrado 3,99% 
mais R$0,40; já no PayPal, é preciso pagar 4,79% mais R$0,60, por exemplo. Além disso, para ingressar no ambiente 
de pagamento, os usuários acessam um site externo, o que pode deixá-los inseguros.
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4. BOLETO BANCÁRIO

O boleto bancário é uma das formas de pagamento mais comuns nas lojas online, além de ser utilizada em faturas de 
cartão de crédito e outras contas do dia a dia.

Ele pode ser gerado a partir de um software, que permite à empresa emitir um boleto com código de barras e número.

Assim, o cliente pode imprimi-lo e pagá-lo em caixa eletrônico ou casa lotérica, ou simplesmente copiar o código 
numérico e pagar por internet banking, carteira digital ou app do banco.

A partir do pagamento do boleto (que é identificado via conciliação bancária), a entrega do produto é liberada e o 
dinheiro entra na conta da empresa em até três dias úteis. De modo geral, a taxa cobrada pelo banco por boleto emitido 
é menor do que as que envolvem uma transação por cartão de crédito ou débito. Porém, a desvantagem é o prazo de 
compensação, como mencionado acima.

Nesse contexto, vale lembrar que, desde 2018, as empresas só podem emitir boletos registrados. Ou seja, que possuam 
identificação do cliente e fiquem no sistema do banco.



5. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

A transferência bancária é uma forma de pagamento muito simples, onde o cliente pode transferir ou depositar o 
dinheiro para a conta da empresa. Depois, ele deve enviar o comprovante da transação.

É livre de taxas para quem recebe o pagamento e o dinheiro entra em poucas horas ou, no máximo, no dia seguinte.

Como ainda é uma solução pouco automatizada, só vale a pena se você não tem muitas transações por dia e/ou 
oferece produtos sob encomenda ou exclusivos, com alto valor agregado. Afinal, isso é o que mantém o interesse do 
público.

Uma opção parecida é o débito online, ou TEF (Transferência Eletrônica de Fundos): uma solução que alguns 
bancos oferecem para fazer pagamentos instantâneos no e-commerce.

Nesse caso, o cliente só precisa acessar uma página de conexão segura com o banco, digitar seus dados bancários e 
fazer a transferência. Há ainda uma pequena taxa para a empresa, que não costuma ser maior do que R$1.



6. PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO

De acordo com uma pesquisa da Mastercard, publicada em 2020 na MobileTime, 69% dos brasileiros passaram a 
usar mais os pagamentos por aproximação durante a pandemia para reforçar o distanciamento social e as 
medidas de prevenção. Mesmo no pós-pandemia, essa tendência veio para ficar - e é importante ter uma 
maquininha que suporte esse tipo de pagamento.

O pagamento por aproximação permite que o cliente pague pela compra aproximando um dispositivo na máquina 
de cartão.

Para isso, ele pode usar um smartphone (pagamento por meio de carteira digital), o próprio cartão de débito e/ou 
crédito ou um dispositivo vestível (como pulseiras e relógios inteligentes), desde que seja compatível com a 
tecnologia NFC (Near Field Communication). Na maioria das compras abaixo de R$50,00, o cliente nem 
precisa digitar a senha, tornando o processo mais ágil e prático.



7. PAGAMENTOS PELO CELULAR

Por fim, os pagamentos pelo celular vêm ganhando cada vez mais espaço pela sua praticidade.

Uma das principais razões para a popularidade dessa forma de pagamento é que não precisa ter conta
bancária para usá-la: basta utilizar uma carteira digital, por exemplo. Mas o grande propulsor dos pagamentos pelo
celular é o Pix, o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Ele permite transferências em até 10
segundos e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Assim, os pagamentos dos clientes vão cair diretamente na sua conta, sem intermediários, e as taxas para
empresas são menores do que aquelas praticadas hoje pela rede bancária.
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8. LINK DE PAGAMENTO

Para empresas que vendem por redes sociais como Facebook, Instagram ou WhatsApp, o link de pagamento é uma
solução prática para receber o dinheiro sem precisar de uma maquininha ou loja virtual.

Basta ter conta em um intermediador de pagamentos ou carteira digital e enviar o link com o valor a ser
pago diretamente para o cliente. Depois, ele será direcionado para escolher entre diferentes formas de
pagamento (cartão de crédito, débito, saldo da conta, boleto etc). Da mesma forma que em outras formas de
pagamento intermediadas, são cobradas taxas pela operação, mas vale a pena pela conveniência oferecida ao
cliente. Afinal, ele só precisa clicar no link e fazer o pagamento imediato, despertando o senso de urgência e
aumentando as chances de fechar a venda.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

https://www.financaspraticas.com.br/planejar/servicos-bancarios

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/bancos

https://www.gabarite.com.br/dica-concurso/719-jovem-aprendiz-bancario-o-que-e-o-que-faz-e-
quanto-ganha

https://blog.contaazul.com/formas-de-pagamento

https://www.serasa.com.br/

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


NURAP

ÓTIMA SEMANA 
PARA VOCÊS E 

ATÉ SEMANA QUE 
VEM.



PEDAGÓGICO: pedaogico@nurap.org.br - (11) 2344-2477/2465
SAAP: saap@nurap.org.br - (11) 2344-2483/2434/2453 ou (11) 94719-5084

PSICOLOGIA: psicologia@nurap.org.br - (11) 2344-2467
RH: rh@nurap.org.br - (11) 2344-2423/2465/2426 
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