MUDANÇAS NO CARTÃO DE CRÉDITO - PEQUENA CONCORRÊNCIA É O
GRANDE PROBLEMA
“Governo está tentando corrigir a enorme distorção que existe entre os preços dos empréstimos
e os juros cobrados pelos cartões de crédito”, afirma Pedro Paulo Silveira, Economista-Chefe da
Nova Futura Investimentos.

Os juros embutidos nos cartões de crédito são os mais elevados da economia e com isso,
recentemente o governo declarou que iria limitar juros do rotativo do cartão e dar fim ao
pagamento mínimo de 15% da fatura. O CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou novas
mudanças que implicam diretamente nos juros que são cobrados pelas operadoras de cartões
de crédito. Tais mudanças se tornam válidas a partir de 1° de junho, agora será obrigação das
instituições a definição de um percentual mínimo de pagamento em cada fatura.
Conforme dados do Banco Central, após a entrada da regra de pagamento mínimo de 15% da
fatura dos cartões e renegociação do saldo devedor, o juros médios declinaram de 490% aa
para 334% aa. De acordo com Vicente Koki, Analista – Chefe da DMI Group, o que se pretende
agora é continuar baixando os juros cobrados pelos cartões de crédito, eliminando o percentual
mínimo de pagamento da fatura, o que deverá ser objeto de negociação entre os clientes
devedores e as administradoras de cartões (bancos).
“Em nossa opinião, mesmo após a entrada desta medida a taxa de juros embutida nos
parcelamentos da dívida continuará muito elevada. No Brasil é pequena a concorrência entre as
instituições financeiras, de forma que as taxas de juros cobradas ainda serão muito altas. A
nossa sugestão é que os consumidores procurem outras formas de equacionar as necessidades
financeiras, minimizando o financiamento através de cartões, que sempre apresentam o maior
custo”, finaliza Vicente.

“O governo tá tentando corrigir a enorme distorção que existe entre os preços dos empréstimos
em geral e os juros cobrados pelo cartão de crédito. É uma tentativa, a partir de junho, para
permitir que o cliente consiga financiar o seu saldo com linhas mais acessíveis, que impeça a
evolução da dívida de uma forma descontrolada – de uma forma que possa levar à
inadimplência”, afirma o Economista-Chefe da Nova Futura Investimentos, Pedro Paulo Silveira.
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