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Panorama do Mercado de Meios de
Pagamento e Mercado Brasileiro de Private
Labels em 2015
Março de 2016

Material preparado pela Conexão AIX.
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•

•

Considerações sobre as fontes de dados utilizadas neste relatório:
– As informações referentes ao mercado e suas estatísticas foram obtidas de fontes disponíveis publicamente, produzidas por órgãos do governo,
associações e empresas.
– As administradoras de cartões utilizadas neste estudo são aqueles assessoradas pela Conexão AIX. Para preservar o sigilo das informações de
negócio, seus nomes estão codificados.
As administradoras de cartões private label utilizadas neste estudo não representam a média do mercado nacional, uma vez que estão bastante concentradas
na região sudeste do Brasil. No entanto, podem servir como referências para outras operações.
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Introdução

Este relatório foi preparado com o objetivo de trazer aos clientes e parceiros da Conexão AIX um overview do mercado de meios de
pagamento no Brasil e no mundo, especialmente no que se refere ao segmento de cartões de crédito de operações private label e/ou
pertencentes a redes varejistas.
O material está estruturado de forma a permitir a visualização dos principais indicadores de mercado, bem como o desempenho de
operações selecionadas (não identificadas) de private label. Adicionalmente, traz alguns indicadores conjunturais da economia, além de
comparativos entre as operações e o desempenho do varejo.
Por assessorar diversas operações de cartões private label, a Conexão AIX adquiriu, ao longo de mais de dez anos, expressivos knowhow e expertise neste segmento, o que pode ser comprovado pelo relacionamento de longo prazo existente entre a Conexão AIX e seus
clientes.
Boa leitura!
Equipe Conexão AIX
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Highlights

Mercado Geral

• Transações com cartões de crédito e débito superam o valor de R$ 1 trilhão no ano
• Aumento da quantidade de famílias endividadas e com contas em atraso
• Inadimplência* na carteira de cartões cresceu 23% (dez/15 vs dez/14), atingindo 8,1%

Operações de Private Label
• Crescimento médio da base de clientes das carteiras de Private Label acompanhadas foi de 13,5% em 2015
• 30% das contas são ativas **

• Quantidade de compras com crescimento de 17% (dez/15 vs dez/14) e valor das compras com crescimento de 15% (dez/15 vs
dez/14)
• Ticket médio girando entre R$90 e R$100
• Receita Média por conta ativa da ordem de R$ 30 por mês

* Contas com atrasos superiores a 90 dias
** Com compra no mês
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Panorama do Mercado de
Meios de Pagamento
Mundo
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São realizadas quase 400 bilhões de transações “Non-Cash” por ano no mundo todo...

Número de Transações Non-Cash – Mundo (bilhões) – 2012-2013
World Payment Report 2015

% Famílias Endividadas

389,7
357,9
332,7
309,4
285,2
269,0

Mudanças no Mercado de Pagamentos:
•

Crescente fragmentação da cadeia de valor

•

Surgimento de um mercado de meios de
pagamento oculto

•

Inovações no processamento e no back-office

•

Aumento da competição entre bancos e “nãobancos”

•

Evolução do ambiente regulatório

247,0
232,0
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Fonte: World Payment Report 2015 – Capgemini e Royal Bank of Scotland

...sendo que os EUA, EU e Brasil lideram este volume de transações.
Número de Transações Non-Cash nos Top 10 Mercados (bilhões) – 2012-2013

% Famílias Endividadas

World Payment Report 2015

Mix de Transações Non Cash por Produto e Mercado (%)

% Famílias Endividadas

World Payment Report 2015

•

Os EUA representam 1/3 do volume de
transações non-cash, seguidos pela
Eurozona (17% ) e pelo Brasil, com 7%.

•

Cartões detém a maior participação destas
transações, mas há variações significativas
dependendo da região analisada

9

# Transações Escondidas

Existe ainda um volume dito “escondido” de transações “Non- Cash” que pode
representar cerca de 10% do volume total destas transações
Tipo de transação

TransaçõesNon
Non Cash
Cash Escondidas
Transações
Escondidas--Mundo
Mundo
# transações - bilhões
mín

Closed loop (pedágios, estacionamentos,
cartões de transporte)
e-wallet
Mobile Money
Moedas Virtuais
Total

máx

15,1
8,2
1,1
0,0
24,4

Obs.

22,6 mi cro pa ga mentos
16,5 forma fl exível e conveni ente de tra ns feri r di nhei ro
1,8 foco em nã o ba nca ri za dos
0,0
40,9

•

Entre 6,5% e 10,3% das transações “non-cash” do mundo são realizadas por instituições do tipo “não banco”

•

Principais drivers de crescimento para estas transações:
•

Demanda dos clientes: transações mais rápidas e convenientes

•

Gaps nas propostas de valor atuais: “engessamento” da infra-estrutura dos bancos, tornando mais difícil a disponibilização
de novas propostas de valor

•

Ausência de acesso a meios tradicionais de pagamento

•

Ambiente regulatório: “não bancos” são regulados, normalmente, por normas menos rígidas que os bancos
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Fonte: World Payment Report 2015 – Capgemini e Royal Bank of Scotland

Os principais drivers de transformação apontados para o mercado de meios de
pagamento nos próximos anos são:

• Pagar qualquer coisa em qualquer lugar (on line, POS, mobile)

• Promoções e ofertas enviadas aos clientes
• Formas mais convenientes de comprar
• Integração de pagamentos com e-wallet
• Integração de pagamentos com APPs
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Fonte: Global Payments 2020 – Transformation and Convergence – BNY Mellon

Mercado de Cartões de Crédito no Mundo

• Visa e MasterCard detêm mais de 70% do mercado
mundial.
Indicadores de Cartões de Crédito por Bandeira - Mundo
Bandeira
Visa 1
Mastercard 2
Amex 3
Discover + Diners Club
JCB 5
Union Pay 6
TOTAL
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Volume Total
US$ bilhões
3.347
2.542
1.040
152
178
nd
7.259

Qtde de
Transações
milhões
40.461
29.841
6.892
2.020
195
nd
72.322

Qtde de
Cartões
milhões
887
780
117
102
88
331
2.306

• Apenas as 6 maiores bandeiras de cartões de crédito do
mundo transacionam o equivalente a quase 10% do PIB
mundial.
• Existe, na média, 1 cartão de crédito para cada 3
habitantes do planeta.
• Cada habitante da Terra faz, aproximadamente, 10
transações com cartão por ano, gastando em torno de
US$1000.

• 2.300 transações realizadas por segundo.
Notas:
1

Volumes e transações: Operational Performance Data (até Dez/15); Quantidade de cartões: até Set/15.

2

Volumes e transações: Supplemental Operational Performance 2015Q4-2013Q1.

3

Annual Report 2015. Qtde de Transações: estimativa Conexão AIX.

4

Volumes e transações: Annual Report 2014; Quantidade de cartões: dados de 2012: Statista.com

5

JCB World Report n. 55. Qtde de Transações: estimativa Visa.

6

Quantidade de cartões: dados de 2012: Statista.com

PIB Mundial: US$ 77.869 bilhões (World Bank, 2014)
População Mundial: 7,4 bilhões (Geohive)
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Panorama do Mercado de
Meios de Pagamento
Brasil
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Panorama: Meios de Pagamentos
60% da população adulta brasileira é bancarizada

Dinheiro em espécie representa 44% dos pagamentos. Cartões
respondem por 16%
Participação por Meio de Pagamento

BANCARIZAÇÃO

Febraban – Pesquisa de Tecnologia Bancária 2014

Abecs

... mas brasileiros ainda continuam utilizando muito o dinheiro em
espécie, apesar da quantidade de saques por conta estar diminuindo.

Número de Cartões em Milhões (2014) – crédito/débito/lojas

Valor dos Saques em ATMs (R$ bilhões) e Número de Saques por conta corrente

Febraban –Pesquisa de Tecnologia Bancária 2014

BC (RedBook) e Febraban –Pesquisa de Tecnologia Bancária 2014

SQUES ATMS

# CARTÕES

Existem no Brasil cerca de 900 milhões de cartões em circulação...

PARTIC. MEIOS PAGTO

Nível de bancarização por país em 2014 (% da população adulta)
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Panorama: Cartões de Crédito e Débito
...sendo que as transações de débito representaram 53% do total de
transações, uma vez que seu ticket médio é aproximadamente a
metade do de crédito
Número de transações com cartões de crédito e débito (Milhões)

ABECS

ABECS

VALOR GASTO

Valor das transações com cartões de crédito e débito (R$ Bilhões)

FORMA DE PAGAMENTO

Mercado somado de crédito e débito já ultrapassou a marca de
R$ 1 trilhão por ano

20% das transações são parceladas, mas representam mais da metade
do valor transacionado
Indicadores de 12 meses (Out/14 a Set/15) – Cartão de Crédito

Indicadores de 12 meses (Out/14 a Set/15)

ABECS

Crédito
Valor (R$ bilhões)
Transções (# bilhões)
Ticket Médio (R$)

Débito

Total

669,15

386,92

1.056,07

5,24

5,96

11,21

127,60

64,90

94,24

VAREJO ALIMENTÍCIO

VALOR CARTÕES

63% do valor são decorrentes de transações de crédito...

ABECS

À Vista

Parcelado

Total

% Valor

49%

51%

100%

% Transções

81%

19%

100%

Ticket Médio (R$)

76,54

346,53
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Panorama: Cartões de Crédito no Brasil
% de Cartões de Crédito no Brasil por Bandeira

Bacen - 2014

Bacen - 2014

PARTIC. POR BANDEIRA

Número de Cartões de Crédito no Brasil – Total e Ativos - Milhões

São quase 5 bilhões de transações realizadas por ano ...

TRANSAÇÕES

Visa e MasterCard detêm mais de 80% dos cartões emitidos no país

...resultando em um volume financeiro de R$ 625 Bi em 2014

Evolução do # Transações c/ Cartões de Crédito - Brasil - (milhões /ano)

Evolução do Valor Transações c/ Cartões de Crédito - Brasil - (R$ bilhões /ano)

Bacen - 2014

Bacen - 2014

CAGR: 13,0% a.a

VALOR – R$

# CARTÕES DE CRÉDITO

São 162 milhões de cartões de crédito, sendo que 53% deles estão ativos

CAGR: 18,3% a.a
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Uso do Cartão de Crédito
Valor médio da transação c/ cartão de crédito atingiu R$ 128 em 2014

95% dos clientes de cartão de crédito o utilizam pelo menos 1 vez por
mês, sendo que 69% deles utilizam a compra parcelada sem juros

Bacen - 2014

Abecs (2)

CAGR: 4,7% a.a

86% dos clientes pagam o valor integral da fatura

Tempo de permanência no Rotativo (2)

Pagamento da última Fatura – Consumidores (2)

Bacen

Abecs/Datafolha - Jul/2015

Fonte: (1) Pesquisa Datafolha – Mercado de Meios Eletrônicos de pagamento 2013 – ano VI – População e Comércio
(2) Monitor Abecs – 1º Sem/2015

PAGTO FATURA

PERMAN. ROTATIVO

Consumidor que entra no crédito rotativo fica em média 18 dias, o que
sugere necessidade emergencial

USO

Frequência de Uso do Cartão de crédito

TICKET MÉDIO

Evolução do Ticket Médio de Cartão de Crédtio (R$/transação) - Nominal
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Endividamento das Famílias
No total das famílias da RMSP*, em jan/16 52% das famílias estavam
endividadas (+13pp vs jan/15), sendo que destas, 17% estavam com contas
em atraso (+6pp) e 7% declararam que não conseguiriam pagar estas
contas (+2,5pp)

Já no segmento de famílias com renda de até 10 SM mensais, em jan/16
56% das famílias estavam endividadas (+14pp vs jan/15), sendo que
destas, 21% estavam com contas em atraso (+7pp) e 8,5% declararam
que não conseguiriam pagar estas contas (+2,6pp)
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) – Até 10 SM
Fecomércio SP (RMSP)

% Contas em Atraso

% Famílias Endividadas

Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) - Total
Fecomércio SP (RMSP)

* Região Metropolitana de São Paulo
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Visão dos Estabelecimento que aceitam Cartões
Aceitação de meios não eletrônicos de pagamento (exceto dinheiro) vem
diminuindo (2013 x 2008)

54% dos lojistas preferem o pagamento através de cartões de crédito
ou débito
Participação e Preferência dos ME – estimulada (1)

• Dos estabelecimentos comerciais que aceitam Meios Eletrônicos de
pagamento

• 100% aceitam débito
• 97% aceitam crédito

PARTICIPAÇÃO

ACEITAÇÃO

Aceitação de Meios Eletrônicos de pagamento (1)

Cartões de crédito e débito já respondem por mais da metade do
faturamento dos estabelecimentos

Taxas de desconto médias vêm caindo

Representatividade dos ME no Faturamento do Comércio (1)

2,76%
Crédito

Débito

1,54%

% FATURAMENTO

TAXA DE DESCONTO

Taxa de Desconto Média – 1º Sem 2015 - Abecs (2)

Em estabelecimentos que aceitam ME R

Fonte: (1) Pesquisa Datafolha – Mercado de Meios Eletrônicos de pagamento 2013 – ano VI – População e Comércio
(2) Monitor Abecs – Ago/2015
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Meios de Pagamento para Compras de E-Commerce
Brasil

20
Fonte: Ebit- Relatório WebShoppers 2016 – 33ª edição

Desempenho de operações
selecionadas de Private Label
e de Redes Varejistas
Brasil

NOTA: Os indicadores das operações selecionadas foram construídos a partir dos dados disponíveis. Assim, algumas operações não estão representadas em algumas das
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Evolução da Base de Contas: crescimento médio de 13,5% em 2015 (dez/15 vs dez/14)
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Evolução das Contas Aptas*: 47,5% das contas são aptas

* Contas sem Bloqueio
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Evolução das Contas Ativas*: 29% das contas estão ativas a cada mês

* Contas com compra no mês
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Evolução das Contas Ativas sobre Aptas*: aprox. 60% das contas aptas estão ativas

* Das contas que podiam comprar (sem bloqueio), quantas compraram no mês
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Evolução da Quantidade de Compras (transações): + 17% (dez/15 vs dez/14)

26

Evolução do Valor Total das Compras: + 15% (dez/15 vs dez/14)

27

Evolução do gasto médio mensal por conta ativa (nominal): + 4,6% Vs dez/14

28

Evolução do Ticket Médio (R$): - 1,1% Vs dez/14

29

Evolução do % de Contas em Cobrança*

*3 faturas não pagas, atraso > 60 dias, portanto
Média: considera média simples entre operações
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Evolução do % de Saldo em Cobrança sobre Saldo Total

Média: considera média simples entre operações

31

Evolução das Contas em Negociação sobre as Contas Totais em Cobrança

Média: considera média simples entre operações
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Evolução dos Recebimentos (% sobre saldo em cobrança)

33

Média: considera média simples entre operações

Evolução do Total de Pagamentos sobre o Valor das Compras do mês

34

Nota: no gráfico são mostrados apenas os valores que se enquadram na faixa de 80% a 120%

Evolução da Propensão a Financiar*
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* Parte do Valor Total de faturas com vencimento no mês que é rolada para o vencimento seguinte.

Evolução da Receita Mensal* por Conta Ativa

* Receitas de Serviço e Financeiras
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Indicadores de Mercado vs
Média de Administradoras
selecionadas de Private Label
Brasil
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Vendas Varejo Autosserviço (Abras) Vs Venda média das Administradoras

Fonte: ABRAS – Índice Nacional de Vendas
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Ticket Médio Autosserviço Vs Ticket Médio Administradoras

Fonte: Kantar / ABRAS Índice Nacional de Vendas

39

Idas ao PDV (Autosserviço) Vs Qtde de Compras Administradoras
Índice

Fonte: Kantar / ABRAS Índice Nacional de Vendas
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Conjuntura
Brasil
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Indicadores Macroeconômicos
Após crescimento zero em 2014, quede de 3,8% no PIB em 2015

Selic mantida no patamar de 14,25% aa durante todo o 2º Tri de 2015

IBGE

Bacen

Inflação acumulada em 12 meses acima de 10% a.a

TAXA DE JUROS - SELIC

Taxa de Juros – Selic (% a.a)

PIB

PIB (%) – Valor Acumulado (Últimos 4 Trimestre)

Cotação do dólar perto do patamar de R$ 4 no 2º Tri
Evolução da Cotação do Dólar (R$/US$)

IPCA (%) – Acumulado 12 meses e Evolução 2015

Bacen

CÂMBIO (R$/US$)

INFLAÇÃO

IBGE
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Indicadores Macroeconômicos
Leve queda no rendimento real das pessoas ocupadas (-1,2%) Vs 2014

Taxa de desocupação – (+14 anos, semana de referência)

Rendimento méd. todos os trabalhos – R$ (+ 14 anos, ocupadas, Sem. Ref)

IBGE – PNAD Contínua

IBGE – PNAD Contínua

RENDIMENTOS

DESEMPREGO

Crescimento de 2,5 p.p na taxa de desemprego em 1 ano
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Desempenho do Setor de Supermercados
Queda no valor real das vendas a partir do 2º trimestre de 2015
Evolução das Vendas do Setor de Supermercados : Var. mês x mesmo mês ano anterior e Var. Acumulada

VENDAS SUPERMERCADOS

ABRAS – Evolução das Vendas do Varejo
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Crédito e Inadimplência
Participação Cartão de Crédito na Carteira Total de Crédito PF – Rec. Livres

Bacen – Recursos Livres

Bacen

PARTIC. CARTÃO

Carteira de Crédito Cartões de Crédito PF – R$ Bilhões

Taxa de juros média cobrada no rotativo atingiu 431% a.a
TAXA DE JUROS ROTATIVO

... Representando 21,5% do total da carteira PF Recursos Livres

Inadimplência > 90 dias em 8,1%, alta de 1,5p.p Vs dez/14
Inadimplência Cartão de Crédito PF (% s/ saldo) – Atraso 15 a 90 dias e >90 dias

Taxa Média de Juros Cartão de Crédito PF – Rotativo (% a.a)

Bacen – Recursos Livres

Bacen

INADIMPLÊNCIA

CARTEIRA DE CRÉDITO

Carteira de crédito de cartões de crédito em R$ 173 bilhões...
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Considerações Finais
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Considerações Finais
O cenário econômico em 2015 não foi dos mais favoráveis aos consumidores. A inflação manteve-se persistentemente elevada, corroendo
parte do poder de compra das pessoas, houve queda no nível de renda real, além de aumento do desemprego, que atingiu patamar próximo
a 10% da população. Adicionalmente, as taxas de juros praticadas nas operações de crédito rotativo atingiram impressionantes 431,4% ao
ano, quase 100 pontos percentuais acima do mesmo indicador para dez/14.
Como reflexo desta conjuntura, 2016 começou com um nível maior de famílias endividadas e com contas em atraso. A inadimplência
(contas com mais de 90 dias de atraso) nas carteiras de cartão de crédito atingiu 8,1% em dez/15, alta de 23% em relação ao mesmo
período do ano anterior.
Ainda assim, o volume financeiro transacionado com cartões de crédito cresceu 10,5% entre outubro de 2014 e setembro de 2015 versus o
mesmo período do ano anterior, atingindo um valor de aproximadamente R$ 670 bilhões em 12 meses. Paralelamente, o nível de
bancarização da população adulta brasileira segue em evolução, tendo superado a marca de 60% ainda em 2014.

As carteiras das administradoras de cartões private label acompanhadas pela Conexão AIX apresentaram evolução positiva em 2015, com
crescimento de 13,5% na base de contas, progressão de 17% na quantidade de transações e de 15% no valor transacionado. No entanto,
houve queda de 1,1% no valor do ticket médio e avanço de 10% no total de contas em cobrança (dez/15 vs dez/14).
Diante deste contexto, os principais desafios a serem superados pelas administradoras de cartões de crédito relacionam-se à inadimplência
e à manutenção dos níveis de consumo (compras) da base de clientes. Uma gestão atenta e próxima dos indicadores de inadimplência fazse necessária, bem como estratégias de segmentação da base com o objetivo de ativação e retenção de clientes com potencial e boa saúde
financeira.
Por fim, é importante que se mantenha em mente as obrigações exigidas pelo Banco Central, como o envio das informações anuais (que
todo arranjo de pagamento deve fazer até o dia 31/março de cada ano) e a obrigatoriedade da constituição de uma área de ouvidoria, que
deve ser implementada até dia 30 de junho de 2016 (resolução 4433 de 23 de maio de 2015).
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