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RESUMO 

A dinâmica do mercado de cartões de pagamento está ligada a diversos fatores, incluindo 

socioeconômicos e institucionais, nesse trabalho expressos pela liberdade econômica e 

regulação governamental dos países. Por se tratar de uma indústria sujeita a falhas de 

mercado, intervenções governamentais tendem a ser necessárias para um melhor 

funcionamento do setor. O objetivo desse trabalho é estudar a relação entre liberdade 

econômica e regulação governamental com o desenvolvimento do mercado de cartões de 

pagamento dos países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. O método de 

pesquisa adotado baseia-se em um modelo de regressão de dados em painel. As bases 

utilizadas são de dados secundários extraídos da The Heritage Foundation e da 

Euromonitor International, assim como informações coletadas dos Bancos Centrais e das 

mídias sociais eletrônicas desses países, no período entre 2002 e 2016. Os resultados 

obtidos com o modelo de efeitos fixos permitem concluir que as variáveis 

socioeconômicas PIB Per Capita e Índice de Gini têm significância estatística e afetam o 

crescimento das transações com cartões de pagamento nos países aqui estudados, porém  

as variáveis institucionais “Liberdade Econômica (EF)”, “Regulação Governamental 

(REG), não apresentam nenhum efeito sobre o crescimento das transações com cartões 

de pagamento nos países estudados durante o período considerado nessa análise.   
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1 INTRODUÇÃO 

Com o advento dos cartões de pagamento em 1950, consumidores e comerciantes 

puderam comprar e vender produtos e serviços com mais comodidade. Desde então, a 

popularidade das transações realizadas com cartões tem crescido entre os diversos meios 

de pagamento. Os instrumentos eletrônicos de pagamento, especialmente os cartões de 

crédito e de débito, têm assumido participação cada vez mais relevante nas transações 

comerciais do varejo no cenário econômico mundial.  

No Brasil, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e 

Serviço (ABECS, 2015), a indústria de cartões de pagamento é um dos setores que mais 

crescem no país, cujo valor transacionado migrou de R$ 336 bilhões em 2008 para R$ 

1,08 trilhão em 2015. De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB, 2010), trata-se de 

um mercado em grande expansão e os cartões representam uma tendência inquestionável 

e, ainda, com grande potencial de crescimento: de 2000 a 2009 houve um incremento de 

375%, 455% e 576% do número de cartões, do número de transações com cartões e do 

valor das transações, respectivamente.  

Do ponto de vista socioeconômico dos países, alguns estudos indicam ainda que o 

crescimento de pagamentos eletrônicos pode reduzir substancialmente os custos sociais 

do sistema de pagamento de um país (HUMPHREY; KIM; VALE, 2001). Outros 

apontam como menores os custos de transação de um pagamento eletrônico cuja redução 

pode representar até um terço do custo de um pagamento em papel. Afirmam ainda que 

migração completa de pagamentos com instrumentos em papel para eletrônicos, tem o 

potencial de produzir uma economia anual de 1% a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) 

em um país (HUMPHREY; PULLEY; VESALA, 1996; ROBINSON; FLATRAAKER, 

1995; SWARTZ, 2006). 

Como os bancos centrais dos países buscam eficiência e segurança na realização de 

seus pagamentos, existe uma forte evidência empírica de que a eletronização dos 

instrumentos de pagamento do varejo, pode gerar significativa redução de gasto anual 

com a realização de pagamentos (VALVERDE et. al., 2009; HUMPHREY et. al., 2001; 

BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2007; BRITS; WINDER, 2005).  

Desse modo, os pagamentos com cartões aquecem o crescimento das nações gerando 

um impacto significativo na economia mundial, pois além de promoverem eficiência 

nesse setor, criam uma série de benefícios aos países: aumento potencial da receita fiscal 

(com a maior arrecadação de impostos), menores custos de manuseio de instrumentos em 
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papel, pagamento garantido aos comerciantes, redução da economia paralela (em virtude 

de transações de dinheiro não declaradas ou ainda declaradas com valores mais baixos do 

que os realizados), e ainda, maior inclusão financeira da população (MOODY’S  

ECONOMY, 2013). 

Assim sendo, deve ser de grande interesse dos governos fomentar o desenvolvimento 

dessa indústria, possibilitando-lhes o rastreamento e a formalização de todas as transações 

financeiras efetuadas com cartões de pagamento em seus países. Entretanto, estudos 

indicam que uma das principais barreiras para a expansão do uso do cartão é o alto preço 

que as credenciadoras cobram dos estabelecimentos comerciais por venda realizada 

(VALVERDE; CHAKRAVORTI; RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, 2009), o que os leva a 

preferir receber em dinheiro, cheque ou outros meios de pagamento. 

Diante desse cenário, intervenções podem ser necessárias em busca de uma maior 

concorrência e da eliminação de possíveis ineficiências no setor.  No entanto, há de se 

considerar que trata-se de um mercado de dois lados (BAXTER, 1983; ROCHET; 

TIROLE, 2002), o qual é muito diferente dos mercados tradicionais. Dados sua 

complexidade e seu grande número de agentes envolvidos, torna-se imprescindível 

entender as peculiaridades de seu funcionamento para a decisão sobre a regulação: 

diretamente sobre os preços (Austrália), obrigatoriedade de maior concorrência (Itália e 

Holanda), ameaça de regulação ou negociação (Chile, México, União Européia) e 

permissão para cobrança de preços diferenciados (Suécia, Inglaterra, Dinamarca, Holanda 

e Estados Unidos) (BCB, 2010). 

Associado ao papel desempenhado pela regulação governamental no mercado de 

cartões de pagamento uma outra medida de interesse nesse estudo é o grau de liberdade 

econômica alcançado pelos países. Esse índice de liberdade econômica publicado pela 

The Heritage Foundation (2017) analisa a evolução da política econômica em 186 países 

e fornece evidências convincentes dos amplos benefícios mensuráveis de se viver em 

sociedades mais livres. Atualmente ele encontra-se na sua 23ª edição e, é composto de 12 

medidas de liberdade econômica que avaliam o estado de direito, o tamanho do governo, 

a eficiência regulatória e a abertura de mercado desses países. Em sociedades 

economicamente livres, o trabalho, o capital e os bens movem-se livremente sob a 

permissão dos governos, os quais inibem a coerção ou restrição da liberdade, além do 

necessário, para a garantia da proteção e manutenção da própria liberdade (THE 

HERITAGE FOUNDATION, 2017). 
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Ainda segundo The Heritage Foundation (2017), as nações mais prósperas são as com 

graus de liberdade econômica mais elevados, pois tendem a empregar de forma mais 

integrada a capacidade dos seus sistemas de livre mercado para geração de crescimentos 

econômico e dinâmico, através da alocação eficiente de recursos, criação de valor e 

inovação. Essas economias fornecem ambientes institucionais nos quais os indivíduos e 

as empresas privadas são beneficiados pelo alto grau de liberdade econômica na busca 

por maior competitividade, crescimento e prosperidade. 

Dada à relevância desse mercado para o crescimento econômico dos países e às 

especificidades institucionais envolvidas na prática de intervenções regulatórias ou da 

promoção de uma maior liberdade econômica pelos seus governos a esse setor nos seus 

respectivos países, surge a motivação para realização do presente trabalho. É de interesse 

desse estudo pesquisar em que medida alguns fatores institucionais e socioeconômicos  

podem afetar o desenvolvimento do mercado de cartões de pagamento desses países, e 

consequentemente, o crescimento econômico dos mesmos. 

Daí deriva-se a pergunta de pesquisa dessa pesquisa: “Qual o impacto dos fatores 

institucionais e socioeconômicos no mercado de cartões de pagamento de países latino-

americanos?” 

Para buscar respostas a essa problemática, propôs-se um modelo teórico com análise 

de dados em painel, baseando-se na revisão teórica de mercado de dois lados, teoria 

institucional e teoria da liberdade econômica versus crescimento econômico.  

Após essa breve introdução, este trabalho está dividido em: no capítulo 2 há uma 

contextualização do mercado de cartões de pagamento; a revisão teórica está apresentada 

no capítulo 3; na sequência, tem-se o capítulo 4 onde apresenta-se a formulação do 

problema dessa pesquisa e no capítulo 5, descreve-se a metodologia utilizada nesse 

estudo; no capítulo 6, apresentam-se as conclusões e no capítulo 7 encontram-se as 

referências utilizadas nesse trabalho. 
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2 MERCADO DE CARTÕES DE PAGAMENTO 

O primeiro cartão de crédito com conceito universal surgiu na década de 1950, 

mediante a constituição do Diner´s Club, o qual se limitava a 200 participantes membros 

desse clube, podendo ser utilizado apenas em restaurantes de Nova Iorque. Essa ideia 

difundiu-se rapidamente para outros lugares e, em 1952, surgia o Diner´s Club Great 

Britain. Sucessivamente, através de franquias, fundaram-se clubes independentes na 

França e Espanha (1954), no México (1955), na Suíça, Alemanha, Austrália e Brasil 

(1956), no Benelux (1957), na Itália, Grécia, Filipinas, Índia e Portugal em (1958); e em 

1969, estavam presentes já em 138 países, somando-se mais de 350.000 portadores do 

cartão Diner´s. Em seguida, outros cartões surgiram: o American Express, lançado em 

1958, o primeiro voltado para o segmento de viagens; e o cartão Visa,  em 1959 na cidade 

de São Francisco. Em 1966 foi lançado o Mastercharge, o cartão da Mastercard 

(CADETE, 2007). 

Para a aceitação de cartões pelos comerciantes como meio de pagamento dos 

consumidores é necessário um sistema ou uma rede exclusiva para a captura, a 

transferência e a liquidação dessas transações comerciais. 

Ardizzi (2004) refere-se ao sistema de pagamento com cartões como um conjunto de 

regras, mecanismos técnicos e instituições para a transferência de dinheiro entre pagador 

e recebedor. Alguns princípios como interoperabilidade e compatibilidade são relevantes 

para o sistema de pagamentos com cartão, de modo que ele só pode ser aceito num 

terminal se ambos possuírem uma tecnologia em comum, parâmetros de segurança 

idênticos e relações contratuais diretas e indiretas entre as partes interessadas na operação. 

O sistema (rede) depende da obtenção de massa crítica e de economias de escala: há uma 

relação direta entre o incentivo do consumidor adquirir e utilizar o cartão com o número 

de comerciantes que aceitam o cartão e vice-versa (CADETE, 2007). 

Por envolver diversos agentes no seu funcionamento, esse mercado está estruturado 

em uma plataforma de três ou quatro partes, diferenciadas unicamente, pelas figuras do 

credenciador e do banco emissor. Como exemplos de modelos de plataformas de quatro 

partes, temos a Visa e a Mastercard, na qual o emissor e o credenciador são figuras 

distintas. Já numa plataforma de três partes, que pode ser visualizada na figura 1, os 

serviços de emissão e credenciamento são exercidos por uma única entidade, como é o 

caso da Hipercard, Amex e Diners (BACEN; SEAE; SDE; 2010; pg. 5). 
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Fonte: Elaborado pela autora com base em informações extraídas Banco Central do Brasil 

(BACEN), Secretaria Especial de Acompanhamento Econômico (SEAE) e Secretaria de 

Direito Econômico (SDE), (2010), pg. 22. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações extraídas Banco Central do Brasil 

(BACEN), Secretaria Especial de Acompanhamento Econômico (SEAE) e Secretaria de Direito 

Econômico (SDE), (2010), pg. 22. 

 

 

 

 

Figura 1 – Esquema do mercado de cartões de pagamento de três partes  

Figura 2 – Esquema do mercado de cartões de pagamento de quatro partes  
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Como participantes desse mercado (BACEN, SEAE e SDE, 2010; CADETE, 2007), 

destacam-se:   

 

 Emissor: entidade que assegura a relação com o portador do cartão (geralmente 

um banco) voltada à habilitação, identificação e autorização, liberação de limite 

de crédito ou saldo de conta corrente, fixação de encargos financeiros, cobrança 

de fatura e definição de programas de benefícios; 

 

 Credenciador (acquirer ou adquirente): entidade licenciada da marca do 

sistema de pagamentos com cartão, responsável pelas transações e administração 

do contrato junto ao comerciante; 

 

 Proprietário do esquema: empresa (comumente conhecida como bandeira), que 

define a marca e as regras de funcionamento do negócio; 

 

 Comprador/Consumidor/Portador de cartão: que é o titular do cartão e que 

aciona a transação para pagamento da compra de um bem ou serviço; e 

 

 Vendedor/Comerciante/Estabelecimento Comercial: prestador de serviço que 

aceita receber o pagamento da venda efetuada por intermédio de um esquema de 

cartão de pagamento e que dispõe de um terminal de pagamento (via de regra, 

automático), contratado com os credenciadores. 

 

Vale lembrar que o emissor pode ter a função de credenciador (acquirer ou 

adquirente), assim como o credenciador pode ser também emissor de cartões. 

Com o propósito de se equilibrar as demandas dos dois lados, para atrair e manter os 

dois conjuntos de clientes na rede efetuando negócios, geralmente são cobrados os preços 

finais, tanto dos consumidores como dos estabelecimentos comerciais. Portanto, o 

aspecto crucial desse mercado é o balanceamento da demanda entre os portadores de 

cartão e os estabelecimentos comerciais (BACEN; SEAE; SDE; 2010). 

Em geral, em um esquema de três partes (Figura 1), uma empresa com fins lucrativos, 

normalmente um banco, serve diretamente ambos os lados do mercado, ou seja, os 

portadores de cartão e os comerciantes, apropriando-se das funções de emissor e 

adquirente do sistema. 
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Através do esquema de quatro partes (Figura 2), é possível visualizar melhor o 

mercado de cartões de pagamento como um mercado M2L, ou seja, um mercado 

caracterizado por externalidades bilaterais: de um lado o sistema tem mais valor para os 

comerciantes quanto maior for o número de compradores que utilizem o cartão como 

meio de pagamento, ao passo que, o sistema tem mais valor para os portadores de cartão 

quanto maior for o número de comerciantes que aceitem o cartão bancário como 

pagamento. Ele reúne múltiplos atores, que tendem a especializarem-se em um dos lados 

do mercado: como “emissor”, a serviço dos titulares dos cartões bancários ou como 

“adquirente”, a serviços dos comerciantes. Nesse caso, o sistema se estrutura em torno 

das empresas donas da marca ou da manutenção dos cartões de pagamento, como a Visa 

Internacional e Mastercard Internacional, que são as entidades que outorgam as licenças 

de emissão e adquirência de suas marcas (BACEN, SEAE e SDE, 2010; CADETE, 2007). 

Como observa-se nas Figuras 1 e 2 anteriores, o emissor do cartão de pagamento 

mantém uma relação direta com os portadores do cartão e é responsável pela identificação 

e autorização de suas transações financeiras, bem como estabelecer-lhes os limites de 

crédito. Em troca, ele recebe comissões, e no caso dos cartões de crédito, pode haver o 

acréscimo de juros, resultantes do uso dos cartões no comércio. Por sua vez, os emissores 

enfrentam custos associados ao processamento das transações como também custos 

associados ao risco creditício, no caso dos cartões de crédito (BACEN, SEAE e SDE, 

2010; CADETE, 2007). 

Por outro lado, o adquirente que é o encarregado de relacionar-se com o comerciante, 

é o responsável pelo processamento das transações e pela liquidação das mesmas junto 

ao emissor, a fim de pagar o comerciante. Ele também é responsável por desenvolver as 

redes e plataformas transacionais, motivando os comerciantes a se associarem e a 

aceitarem os cartões como meios de pagamento. É comum os adquirentes cumprirem a 

função de provedor dos serviços de apoio aos comerciantes, tais como equipamentos e 

manutenção de POS (Point Of Sale) (BACEN, SEAE e SDE, 2010; CADETE, 2007). 

O comerciante remunera o adquirente através da taxa de desconto (merchant 

discount). Nos esquemas de quatro partes, o adquirente remunera o emissor pagando-lhe 

a tarifa de intercâmbio (interchange fee), que historicamente é ou tem sido fixada, 

semestralmente, pelas marcas de cartões e que, em um mercado competitivo de 

adquirentes, a taxa de desconto deve convergir para a tarifa de intercâmbio mais o custo 

marginal da transação (BACEN; SEAE; SDE; 2010). 
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A tarifa de intercâmbio é composta por um valor fixo, mais uma porcentagem do valor 

da transação, que varia dependendo do tipo de cartão em questão, do modo de 

processamento e do ramo de atividade do comerciante ou profissional envolvido nessa 

transação. Na prática, a tarifa de intercâmbio é um mecanismo de compensação através 

da qual uma parte dos custos são cobertos pelo lado do adquirente (BACEN; SEAE; SDE; 

2010). 

Desse modo, um intenso debate entre as autoridades reguladoras e de defesa da livre 

concorrência tem sido criado em torno da quantidade e da forma em que a tarifa de 

intercâmbio é determinada, o que levou vários países a introduzirem diferentes 

mecanismos de regulação. A fixação unilateral das tarifas de intercâmbio é preferível à 

fixação multilateral entre os diferentes adquirentes em mercados concentrados, porque 

nesses, os grandes compradores podem impor estruturas de tarifas de intercâmbio, que se 

tornam barreiras à entrada de adquirentes menores, como por exemplo, a inclusão de 

estruturas tarifárias com grandes descontos por volume (BACEN; SEAE; SDE; 2010). 

O Banco Central do Brasil, seguindo uma tendência internacional, recomenda e regula 

a fixação da tarifa de intercâmbio, unilateralmente, pelos fabricantes de cartões de 

pagamento. Como mencionado, se deixada livre esta taxa para negociação entre os 

compradores, os grandes tendem a deslocar os pequenos através do estabelecimento de 

estruturas de tarifas discriminatórias (BACEN; SEAE; SDE; 2010). 

Através das figuras 1 e 2, também pode-se observar que o adquirente deve pagar às 

bandeiras (proprietários do esquema) outra taxa denominada assessment fee a cada 

transação realizada. Ela se dá em função do uso das licenças dessas marcas e por serviços 

prestados pela rede internacional, montante esse que também deve ser pago pelo emissor.  

Além disso, as bandeiras têm estabelecido um conjunto de regras para padronizarem 

suas operações em diferentes países. Entre elas está a “regra do honor all cards ", ou seja, 

obriga os comerciantes a aceitarem todos os cartões de uma determinada marca, 

independente do emissor, da modalidade e do produto. Essa regra, além de ser necessária 

à credibilidade do esquema, estimula a concorrência na emissão de cartões a todos os 

emissores, independentemente do seu porte. Outra regra é chamada “regra de não 

sobrepreço” que proíbe os comerciantes a diferenciarem os preços dos produtos em 

função do instrumento de pagamento utilizado. A principal preocupação da indústria em 

se permitir a diferenciação de preços é que a utilização de cartões de pagamento seja 

desestimulada. Por outro lado, proibir a diferenciação de preço por instrumentos de 
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pagamento aumenta a necessidade de regulação da estrutura de preços da indústria de 

cartão (BACEN, SEAE e SDE, 2010; CADETE, 2007). 

 

2.1 Vantagens associadas à utilização dos cartões de pagamento  

Uma melhor infraestrutura de pagamentos favorece os consumidores e gera vantagens 

mais aparentes e imediatas aos governos e às instituições financeiras (THE 

ECONOMIST, 2005). Todos os agentes do sistema financeiro se beneficiam da utilização 

dos instrumentos eletrônicos de pagamento, gerando vantagens econômicas para a 

sociedade como um todo através de um crescimento mais rápido da economia. A seguir, 

encontram-se relacionadas os principais benefícios associados à utilização dos cartões de 

pagamento entre os diversos atores envolvidos nessa plataforma: 

 

a) Compradores ou portadores de cartões: meio de pagamento cômodo e 

mais seguro, pois substitui o transporte de dinheiro em espécie e cheques, e evita a 

perda de valor por roubo, furto, perda ou extravio. Além disso é eficiente porque 

possibilita ao comprador a inserção de um código, senha ou assinatura, resolvendo de 

forma imediata todo o processo de pagamento da transação. No caso do cartão de 

crédito, o consumidor pode fazer a gestão do tempo para pagar as suas dívidas e 

mesmo que optar pelo pagamento à vista, ele desfruta de um período de carência de 

juros, o grace period (que compreende o período entre a realização da compra e a data 

efetiva do pagamento da fatura do cartão). Além de acesso ao crédito, ele pode ainda 

se beneficiar de incentivos por utilizar o cartão, como programas de recompensa e de 

vantagens, como acúmulo de pontos, descontos, trocas por produtos ou serviços 

parceiros. Compras online podem ainda ser realizadas com o uso do cartão 

possibilitando aos consumidores acesso aos produtos das mais diversas localidades, 

de forma segura, limitando a responsabilidade do portador, no caso de uso fraudulento 

do cartão. Sem disponibilizar qualquer tipo de garantia ao emissor, o cartão permite 

ao portador acesso ao crédito por período de tempo significativo. Ele ainda possibilita 

aos compradores a utilização dos caixas eletrônicos onde e quando quiser para 

realização de diversos serviços financeiros, como pagamentos, saques de seus fundos, 

consultas de saldos, realização de transferências financeiras, entre outros, durante 24 

horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias do ano (BACEN, SEAE e SDE, 2010; 

CADETE, 2007). 
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b) Vendedores ou estabelecimentos comerciais: são pagos de forma 

automática, cômoda e segura pelo credenciador ou acquirer. A adesão ao sistema de 

pagamentos com cartão, oferece maior segurança aos estabelecimentos comerciais 

pois evita acúmulo de dinheiro no caixa, e consequentemente, elimina riscos de roubo 

e furto por funcionários e terceiros, além de risco e custos associados ao transporte 

dos mesmos, inclusive segurança jurídica, porque o credenciador garante essa 

remuneração ao estabelecimento no caso do não pagamento dos clientes. Para 

estabelecimentos do ramo de hotéis e agências de locação de automóveis, por 

exemplo, o cartão também representa uma forma de garantia de pagamento, 

incluindo-o como meio de pagamento e de cancelamento da reserva do cliente 

(BACEN, SEAE e SDE, 2010; CADETE, 2007). Estudos apontam, entre outros 

benefícios aos comerciantes, o aumento das vendas com a opção de recebimento 

através dos cartões de pagamento. Segundo a Ernst & Young (EUA, 1996), 83% dos 

comerciantes afirmaram que com a aceitação dos cartões de pagamento suas vendas 

aumentaram, e 58% confirmaram que seus lucros cresceram mediante a aceitação do 

cartão de crédito como instrumento de pagamento. Pesquisa realizada pelo The 

Economist (2005), indica que os estabelecimentos comerciais ganham também em 

processos operacionais mais seguros, com um rápido acesso ao pagamento definitivo, 

assim como, com a redução de custos e uma maior proteção contra roubo e fraude 

nesses pontos de venda. 

 

c) Bancos ou Emissores: são beneficiados através do processamento de 

operações de pagamentos mais seguras, com menores custos e riscos. Eles também 

podem oferecer produtos novos e inovadores a seus clientes, inclusive produtos de 

entrada de crédito para clientes de baixa renda com limitações de acesso aos bancos 

(THE ECONOMIST, 2005). 

 

d) Governos: estudos do The Economist (2005) afirmam que os governos 

(tanto como fornecedores de serviços quanto como guardiões do interesse público), 

talvez sejam os maiores beneficiados com a modernização dos sistemas de 

pagamentos de seus países. As reduções de riscos sistêmicos alcançadas, aumentam 

bastante a capacidade dos bancos centrais de administrarem os seus sistemas 

financeiros nacionais, e isso tende a melhorar a classificação de risco dos seus 
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respectivos países. Os próprios governos são os principais usuários dos sistemas de 

pagamentos eletrônicos, o que aumenta a sua própria eficiência e transparência. A 

disponibilidade de produtos para pagamentos mais rápidos, menos dispendiosos e 

mais seguros, aumenta a velocidade do dinheiro e reduz os atritos econômicos, 

promovendo um crescimento econômico mais rápido do país. Os instrumentos de 

pagamentos eletrônicos têm também contribuído para migrar pessoas e empresas para 

a economia formal e para captar uma fatia maior de remessas familiares dentro do 

sistema bancário. 
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3 REVISÃO TEÓRICA 

Como busca-se com esse trabalho investigar a relação entre a liberdade econômica e 

a regulação governamental com o desenvolvimento do mercado de cartões de pagamento 

e o crescimento econômico de alguns países, a revisão da literatura para este estudo 

sustenta-se em dois grandes pilares: um econômico e outro institucional. Como a indústria 

de cartões de pagamentos está inserida na teoria econômica de Mercado de Dois Lados - 

Two Sided Market ou M2L (BAXTER, 1983; ROCHET; TIROLE, 2002), a seguir será 

abordado esse tema, e na sequência, apresentada a abordagem institucional. 

 

3.1 Mercado de Dois Lados (M2L) 

Uma característica importante desse mercado é a presença de dois grupos distintos de 

usuários finais interligados por uma mesma plataforma, cujo benefício final, resulta da 

interação comum entre eles. Daí a importância dos proprietários dessas plataformas ou 

patrocinadores dessas indústrias ouvirem ambos os lados do mercado (ROCHET; 

TIROLE, 2003). 

Como alguns exemplos de mercados de dois lados, podem ser citados: agências de 

encontro de casais, corretoras, clubes noturnos, jornais e revistas, agências de 

propaganda, sistemas operacionais de computadores, videogames, shopping centers e 

cartões de pagamento. Para eles, em comum, há a presença de dois grupos distintos de 

participantes e a existência de externalidades positivas de rede, que geralmente não são 

internalizadas diretamente pelos grupos (EVANS; SCHMALENSEE, 2005). 

Em todos esses casos têm-se dois grupos de consumidores diferentes que necessitam 

um do outro de alguma forma, uma plataforma que fornece bens ou serviços 

simultaneamente a ambos e que intermedia suas transações, externalidades indiretas e a 

não neutralidade da estrutura de preços, já que ela afeta o nível de transações entre os dois 

grupos de consumidores.  Essas importantes características são classificadas por Rochet 

e Tirole (2004), como os elementos básicos para a existência de uma plataforma ou 

mercado de dois lados. 

A plataforma tentará definir o preço dos bens e serviços fornecidos para cada tipo de 

usuário final, de modo a colocar ambos os lados a bordo (CHAKRAVORTI; ROSON; 

2005). Desse modo, o fortalecimento da plataforma depende do número de usuários em 

um dos lados: os anunciantes só farão propaganda num jornal que tenha um número 

considerável de leitores, e, no caso do mercado de cartões de pagamento, os 
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estabelecimentos comerciais só se afiliarão às credenciadoras, se houver consumidores 

suficientes pagando com cartão, assim como esses só terão cartões, se vários 

estabelecimentos comerciais os aceitarem como meio de pagamento, configurando-se, 

assim, o que chama-se de externalidade da rede (TIROLE, 1990). 

Caillaud e Jullien (2001) definem essa condição como o problema “do ovo e da 

galinha”. Para atrair compradores, o intermediário deve ter uma base grande de 

vendedores cadastrados, os quais estarão dispostos a se registrarem nesse cadastro desde 

que apareçam muitos compradores para os seus produtos.  

A demanda num mercado de dois lados é estimulada principalmente pela sua estrutura 

de precificação: enquanto um grupo de consumidores, usualmente, paga o preço de custo, 

cabe ao outro grupo, pagar o preço do qual se extrai o lucro da indústria (CAILLAUD; 

JULLIEN, 2001; ROCHET; TIROLE, 2003; ARMSTRONG, 2006).  

No caso do mercado de cartões de pagamento, são os estabelecimentos comerciais 

que pagam esse lucro. Apesar do alto custo, os estabelecimentos que aceitam pagamento 

com cartões o fazem porque esse é um dos principais fatores pelos quais os consumidores 

decidem onde comprar (ROCHET; TIROLE, 2006).  

Chakravorti (2003) afirma que, nos Estados Unidos, o custo do cartão de crédito para 

o lojista é duas vezes maior que o do cheque, dinheiro ou cartão de débito e, na Austrália, 

é duas vezes maior que o do cheque e seis vezes maior que o do dinheiro ou o do cartão 

de débito. No caso de cartões de crédito no Brasil, por exemplo, a maior parte da 

arrecadação é proveniente dos lojistas (através da taxa de descontos - MDR), enquanto 

que os portadores de cartões, em alguns casos, são até pagos (por meio de programas de 

bônus ou de milhagens) para participarem desse mercado (SENADO FEDERAL, 2007). 

Nesse sentido, Rochet e Tirole (2006) mencionam que a forma como o preço se 

distribui entre os diferentes participantes do mercado, assume um papel relevante ao lado 

da variável preço total, devendo ser desenhada de forma que ambos os lados tenham 

incentivos para entrarem no mercado. Eles afirmam ainda que a quantidade total de 

transações pode ser afetada pela elevação das taxas cobradas de um dos lados e pela 

respectiva redução na cobrança das taxas para o outro lado. Desse modo, consideram 

importante levar-se em conta estes três fatores na estrutura de precificação: a elasticidade 

da demanda dos dois lados do mercado, o poder de mercado das empresas e a intensidade 

da competitividade da indústria (ROCHET; TIROLE, 2003).  

Já Evans e Schmalensee (2005) identificam essas três variáveis econômicas como  

centrais em um mercado de dois lados (M2L): a estrutura de preços, as decisões quanto 
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ao desenho do negócio e a existência de regras e regulamentos específicos. Agora com 

relação à estrutura e ao tamanho da plataforma, eles apontam para quatro fatores 

determinantes:  

 efeitos indiretos de rede  - no caso do mercado de cartões de pagamentos, o 

consumidor irá valorizar mais uma bandeira de cartão de crédito quanto maior for 

o número de lojistas que aceitarem essa bandeira; 

 economias de escala - as plataformas têm um custo fixo alto para prover o sistema; 

considerando-se o sistema de cartões de pagamentos, há uma forte economia de 

escala já que o custo de desenvolvimento, manutenção e estabilização da 

plataforma para as bandeiras, não depende do volume de transações;   

 multihoming - representa a possibilidade do consumidor escolher qual tipo de 

plataforma usará; no caso dos cartões de pagamento, o portador poderá escolher 

a bandeira do cartão que mais lhe for conveniente;   

 diferenciação da plataforma – trata-se da possibilidade das plataformas se 

diferenciarem entre si, ou seja, de criarem suas próprias marcas e regras de 

negócio de modo a contribuir para que o M2L não convirja para um monopólio 

ou um mercado altamente concentrado. 

Do ponto de vista de análise de políticas de regulação e de competição de mercados, 

estudar os mercados de dois lados assume uma grande relevância (EVANS; 

SCHAMALENSSE, 2005). A seguir serão aprofundadas as principais características do 

mercado de cartões de pagamento, considerado como um mercado de dois lados (M2L). 
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3.1.1 O mercado de cartões de pagamento e a regulação governamental 

Sob à luz da teoria econômica, Baxter (1983) foi quem desenvolveu, originalmente, 

a ideia de que o mercado de cartões compõe-se de um mercado de dois lados e lhe 

formulou suas principais características, inclusive, a de que o sistema de pagamentos 

oferece um serviço, somente se, o portador e o lojista aceitarem usar um cartão para 

transacionar.  

Porém, somente a partir dos trabalhos de Rochet e Tirole (2002) que a literatura sobre 

esse assunto ganhou maior consistência no meio acadêmico ao analisar um esquema de 

quatro partes: o portador do cartão, o emissor, o lojista e o credenciador. Pela definição 

de Guthrie e Wright (2006) temos os emissores – bancos e outras instituições financeiras 

que se especializam na manutenção dos titulares dos cartões e os adquirentes ou 

credenciadores – bancos e outras instituições financeiras que se especializam na 

manutenção dos comerciantes. 

Os mercados são considerados de dois lados se a oferta e a demanda de um lado do 

mercado são determinadas pela oferta e pela demanda do outro lado, devendo ser 

satisfeitas de maneira simultânea. No caso, do mercado de cartões de pagamento, há dois 

tipos de clientes: de um lado temos os portadores de cartões, que utilizam os cartões para 

a compra de bens ou serviços, ou ainda, para retirada de dinheiro nos caixas automáticos; 

e do outro, os comerciantes que oferecem a possibilidade de pagamentos com cartões a 

seus clientes. Tratam-se de dois grupos distintos e interdependentes de consumidores, 

ambos usuários finais e que realizam transações via essa plataforma (BACEN; SDE; 

SEAE, 2006; pg. 21). 

Devido à relação de interdependência existente entre os dois grupos desse mercado, 

o valor da rede para um dos lados aumenta à medida que cresce o número de participantes 

do outro lado. Assim sendo, os portadores de cartão vão dar preferência a um cartão de 

grande aceitabilidade pelos estabelecimentos, ao passo que esses, preferirão participar de 

uma plataforma que aceite os cartões mais utilizados pelos portadores (BACEN; SDE; 

SEAE, 2006; pg. 21). 

Essa interdependência e valoração dos participantes do lado oposto constituem 

externalidades de rede no mercado de cartões de pagamento, e a plataforma preocupa-se 

em fixar sua estrutura de preços de modo que ambos os lados de usuários finais, 

portadores e estabelecimentos, sejam trazidos e estimulados a participarem desse 
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mercado (BACEN; SDE; SEAE, 2006; pg. 21). Assim, uma ação (des)estimuladora em 

um desses grupos de usuários traz consequências diretas ao outro lado do mercado. 

Para se tornar bem-sucedido, o sistema de pagamentos com cartões deve atrair um 

número mínimo de portadores de cartão para que a plataforma seja, suficientemente, 

atraente para os estabelecimentos comerciais, sendo a análise inversa também verdadeira. 

Para que o mercado de dois lados possa ser considerado eficiente, cada grupo de 

consumidores deve pagar o custo da plataforma, descontada (ou acrescida) das 

externalidades, ou seja, cada grupo internaliza (através do preço) as externalidades de 

rede geradas no mercado de cartões (SENADO FEDERAL, 2007). 

As particularidades do M2L fazem com que possa haver intervenção do governo nas 

estruturas do mercado, para que assim, haja ganhos de bem-estar e de eficiência (Simon, 

2005). Nesse sentido, a regulação por parte dos órgãos do governo pode promover um 

ambiente de maior competição ao promover mudanças nas estruturas mercadológicas, 

porém, não há consenso entre os autores sobre como essa interferência deverá ser 

realizada, tendo como ponto comum que ela deverá ocorrer em apenas algumas situações 

(CARLTON; FRANKEL, 1995; VALVERDE; CHAKRAVORTI; FERNÁNDEZ, 2009; 

HAYES, 2007). 

Carlton e Frankel (1995), analisaram os casos NaBanco e MountainWest nos EUA, 

que tratavam-se de disputas legais entre joint ventures de cartões de crédito onde 

intervenção governamental no mercado de cartões foi necessária para reduzir o poder de 

mercado dessas empresas. 

Nessa mesma linha de estudo, Valverde, Chakravorti e Fernandez (2009) analisaram 

os impactos da intervenção regulatória do governo espanhol no mercado de meios de 

cartões de pagamento entre 1997 e 2007.  Ela foi responsável por reduzir as taxas de 

intercâmbio cobradas na indústria local de cartões, resultando em um aumento de bem-

estar social tanto para os consumidores quanto para os lojistas. De acordo com esses 

autores, isso se fez necessário dados os altos preços cobrados por essa indústria no lado 

do credenciamento, contribuindo para que o uso de cartões na Espanha fosse inferior aos 

demais países da Europa. Observaram ainda com essa redução de preços, um aumento no 

volume de transações, dada a maior adesão ao uso de cartões entre os portadores e de sua 

aceitação pelos lojistas e, consequentemente, um aumento dos lucros dos bancos e das 

credenciadoras. 

Na Austrália, Hayes (2007) pesquisou sobre a intervenção governamental ocorrida na 

indústria de cartões em 2003, a qual promoveu uma redução de até 50% nas taxas de 
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descontos praticadas pelas credenciadoras e o surgimento de novos competidores. Houve 

o estabelecimento pelo governo de uma cobrança de um preço máximo por transação de 

US$0,12 e não mais um valor percentual sobre o valor da venda, e com a entrada dos 

novos competidores, esse reduziu-se para US$0,08 por transação. 

Simon (2005), Guthrie e Wright (2006), também realizaram importantes estudos 

empíricos envolvendo questões relativas à competição e à regulação dos mercados meios 

de pagamento. Para Simon (2005), forças competitivas que ocorrem em outros tipos de 

negócios podem operar de modo diferente num mercado de meios de pagamento, dada às 

suas características de mercado de dois lados. Nesse caso, a cooperação entre 

competidores do mercado, o que tende a concentrá-lo (algo que é normalmente 

indesejável para a competição), tem o potencial de aumentar a eficiência econômica do 

sistema; ao passo que a competição entre plataformas pode elevar as taxas do mercado, 

mesmo com diminuição dos custos em questão. Sendo assim, há a necessidade da 

regulação dessa indústria já que as forças de mercado podem levar a um resultado que 

não é socialmente ótimo.  

Já Guthrie e Wright (2006) realçam os perigos de se utilizar a lógica unilateral para 

se fazer inferências em mercado de dois lados e, no caso do mercado de meios de 

pagamento, mostram que uma estrutura de preços mais eficiente pode não ser resultado 

da competição entre duas plataformas, a qual, inclusive, pode levar à diminuição ou 

aumento das taxas do sistema. O fato de os consumidores possuírem diversos tipos cartões 

de pagamentos (multihoming), podendo escolher o que lhe for mais conveniente é o que 

faz as plataformas, de fato, competirem entre si para atraírem os comerciantes, 

diminuindo-lhes os preços cobrados. Nesse estudo, eles também assumem que emissores 

e credenciadores são perfeitamente competitivos, de modo que a regulação 

governamental das tarifas de intercâmbio não se aplica a essa indústria. 

Portanto, compreender o papel das instituições bem como as especificidades 

institucionais de cada país torna-se fundamental para avançarmos com os achados desse 

estudo. 
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3.2 O papel das instituições no desenvolvimento econômico dos países 

O termo instituição é usado em diferentes sentidos por diferentes autores - alguns 

referem-se a normas sociais, como confiança, enquanto outros se referem aos tipos de 

organizações, como universidades (JOHNSON; EDQUIST; LUNDVALL, 2003).  

North (1990) considera que as instituições são invenções humanas criadas para 

estruturar as interações políticas, econômicas e sociais, ao longo do tempo, de modo que 

as mudanças históricas de uma sociedade devem ser entendidas por suas mudanças 

institucionais. 

Machado-da-Silva e Gonçalves (1999) declaram que a teoria institucional incorpora 

em suas preposições, a ideia de instituições e padrões de comportamento, de normas e de 

valores, crenças e de pressupostos, nos quais se encontram imersos em organizações, 

grupos e indivíduos. Lundvall et al. (2002) diz que instituições podem ser entendidas 

como normas, hábitos e regras que estão profundamente enraizados na sociedade e que 

desempenham um papel importante na determinação de como as pessoas se relacionam 

entre si, como elas aprendem e usam seu conhecimento.  

Uma definição abrangente amplamente aceita para instituições é a de sistemas 

duráveis de regras estabelecidas e interações sociais, dentro de uma estrutura social que 

compreendem a linguagem, o dinheiro, o direito, os sistemas de pesos e medidas, as 

convenções de trânsito, os modos à mesa, as empresas e outras organizações 

(HODGSON, 2002). 

O que a literatura econômica atual considera como causas do crescimento econômico 

das nações ou organizações nada mais são do que consequências de uma dada matriz 

institucional específica. No limite, as causas do crescimento, identificadas por essa visão, 

são o próprio crescimento (NORTH; THOMAS, 1973). Desse modo, para esses autores, 

estudar o desenvolvimento econômico, significa estudar o desenvolvimento institucional. 

Assim sendo, a chave do problema econômico não está no avanço tecnológico ou na 

acumulação de capital, mas sim nas regras ou arranjos institucionais que estimulam ou 

inibem as atividades dos indivíduos, empresas, organizações ou países (NORTH, 1973). 

Na sua conceituação clássica, North (1981) afirma que as instituições podem ser 

interpretadas como sendo as regras de um certo jogo, formais e informais, que 

determinam o que os jogadores podem e não podem fazer. A principal fonte das mudanças 

nessas regras, residiria nas mudanças ocorridas nos preços relativos, que alterariam os 

incentivos dos agentes econômicos no processo de interação. Uma outra fonte de 
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mudança institucional seriam as alterações nas preferências dos indivíduos (NORTH, 

1990).  

Coase (1988) contribui nesse sentido e em linha com essa pesquisa, ao apontar que os 

governos influenciam as ações dos agentes econômicos por meio da mudança das leis 

e/ou suas administrações. 

O presente trabalho, dado o seu viés econômico, adota como recorte teórico a 

abordagem ao institucionalismo defendida pela “nova economia institucional” cuja 

expressão foi criada por Williamson em 1975, em expansão à teoria neoclássica acerca 

dos fenômenos econômicos. North (1990) e Williamson (2000) foram os principais 

expoentes do novo institucionalismo econômico ao buscarem entender o papel das 

instituições, a partir da economia institucional. Os novos institucionalistas apesar de 

defenderem o posicionamento das instituições como elemento central para o 

desenvolvimento econômico, reconhecem também a importância das forças de mercado 

(DA ROCHA; ÁVILA, 2015). 

A nova economia institucional defende três importantes contribuições trazidas pelas 

instituições para o bom funcionamento dos mercados (DA ROCHA; ÁVILA, 2015 apud 

DUMLUDAG, SARIDOGAN & KURT, 2007): 

 Reduzem os custos de transação com a diminuição da assimetria informacional, a 

partir de melhorias nas qualidades das informações disponíveis; 

 Protegem os direitos de propriedade; 

 Balizam o ambiente de competição ao imporem regras. 

Para os novos institucionalistas, existe o reconhecimento de que a operação e a 

eficiência de um sistema econômico têm suas limitações e gargalos influenciados pelo 

conjunto de instituições que regulam o ambiente econômico (FARINA; AZEVEDO; 

SAES,1997). Desse modo, como as instituições se comportam, como se relacionam e de 

que maneiras elas estão arranjadas na sociedade é o que caracteriza a eficiência, ou não, 

do sistema econômico, sendo, portanto, as responsáveis pelo desempenho econômico das 

sociedades e de sua evolução (NORTH, 1994).  

A estabilidade das regras é de suma importância para que uma instituição possa 

permanecer em funcionamento por considerável período de tempo. Regras que sofrem 

alterações a todo o momento não podem ser consideradas instituições, pois não garantem 

a estabilidade necessária para reduzir a incerteza e os custos de transação (SZTAJN; 

AGUIRRE, 2005). 
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Nos estudos de North (1990), identifica-se uma preocupação evidente em se 

aprofundar a interrelação entre o político e o econômico, para além da simples relação 

entre o governante em busca de receita fiscal e a sociedade que demanda a definição de 

direitos e oferta de bens públicos. Para ele, as instituições representam, ao longo da 

história, a manutenção da ordem e a redução das incertezas nas sociedades. As instituições 

com as restrições econômicas definem o conjunto de alternativas e oportunidades a que 

os agentes econômicos se sujeitam na sociedade, favorecendo, ou não, a elevação dos 

custos de transação, transformação e lucratividade existentes no sistema econômico 

(NORTH, 1994). 

Para Scott (2001), as instituições impõem restrições, definindo limites legais, morais 

e culturais que legitimam ou não as atividades e que apoiam os atores que as executam, 

providenciando-lhes recursos para que possam agir perante as estruturas sociais. Ele 

considera que as instituições são compostas por elementos regulatórios, normativos e 

culturais-cognitivos que associados à atividades e recursos, conferem estabilidade e 

sentido à vida social, classificando-os em pilares institucionais. O pilar regulatório 

compreende as leis e regras vigentes, o pilar normativo envolve normas e valores seguidos 

pela população e o pilar cultural-cognitivo corresponde ao modo como os indivíduos 

interpretam e interagem aos estímulos do ambiente (ROCHA; ÁVILA, 2015). 

Para efeitos de avanços e de convergência dos achados para esse estudo, interessa-se 

pelo aprofundamento nas pesquisas empíricas realizadas que envolvem o pilar 

institucional regulatório. Rocha e Ávila (2015) caracterizam os ambientes institucionais 

regulatórios dos países como de maior ou menor qualidade. O respeito aos direitos e 

liberdades civis e às leis e regulamentos são encontrados em contextos de maior qualidade 

regulatória, ao passo que, em ambientes de menor qualidade regulatória, o governo pode 

intervir inesperadamente nos negócios. Esses autores citam ainda alguns estudos 

empíricos e diversos fatores utilizados para medir o grau regulatório nos países, sendo o 

índice de liberdade econômica um deles. 

Desse modo, países com maior ou menor qualidade regulatória apresentam um certo 

grau de liberdade econômica, ou seja, um determinado nível de intervenção do governo. 

Por isso, interessa aqui nesse estudo realizar também uma revisão da literatura sobre 

liberdade econômica e sua relação com o crescimento econômico dos países. 
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3.2.1 A relação entre liberdade econômica e o crescimento econômico das nações 

Na literatura empírica há um consenso de que a liberdade econômica tem um efeito 

positivo sobre o crescimento econômico dos países quando se analisa a relação entre 

liberdade econômica e crescimento econômico das nações (AKIN et. al, 2014).  

Desde meados da década de 1990, a relação entre liberdade econômica e crescimento 

econômico tem sido um dos importantes temas de pesquisa da comunidade científica. 

Estudos empíricos e análises teóricas realizados nesse campo revelam que a liberdade 

econômica pode ser um fator de explicação dos diferentes de desempenhos econômicos 

dos países, e sugerem contribuições positivas para o crescimento da produtividade, o 

desenvolvimento de um ambiente inovador e o uso eficiente de recursos (TÜREDI, 2013). 

Mas o que é liberdade econômica? Beach e Miles (2006) definem a liberdade 

econômica como ausência de restrição estatal à produção, distribuição e consumo de bens 

e serviços para além das limitações necessárias dos indivíduos. Uma outra definição 

também é proposta por Garret e Rhine (2010), os quais consideram a liberdade econômica 

como a proteção da propriedade privada e do funcionamento dos mecanismos do mercado 

privado sob intervenção pública mínima. 

Islam (1996) considera que há uma relação positiva entre liberdade econômica e o 

crescimento da renda per capita em todos os países com diferentes níveis de renda. Um 

outro estudo desse mesmo autor, envolvendo dados de 99 países durante o período de 

1970-2010, mostra que países ricos em recursos naturais podem aumentar seu 

crescimento melhorando a qualidade da liberdade econômica (FARHADI; ISLAM; 

MOSLEHI, 2015). 

Considerações ainda relacionadas à renda per capita, encontram-se também nos 

trabalhos de Acemoglu e Robinson (2012), os quais revelam que o aumento da renda per 

capita pode ser considerado como um fator explicativo para o crescimento econômico das 

nações, quando associado à variável liberdade econômica. 

De Haan e Sturm (2000) comparam vários indicadores de liberdade econômica e 

analisam a robustez da relação entre liberdade e crescimento, e concluem que uma maior 

liberdade econômica promove o crescimento econômico, porém que o nível de liberdade 

econômica não está relacionado ao crescimento econômico dos países. 

Também descobriu-se pesquisas que estudam a relação entre liberdade econômica e 

competitividade nacional dos países. Bujancă e Ulman (2015) analisaram dados dos 

relatórios mundiais sobre Competitividade Global e Liberdade Econômica, e descobriram 
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a existência de uma influência positiva e significativa entre o nível de liberdade 

econômica e a competitividade dos países selecionados. Nesse sentido, países com 

elevados índices de liberdade econômica foram percebidos como altamente competitivos. 

Essa pesquisa demonstrou ainda que o padrão de vida, a taxa de emprego, a produtividade, 

o equilíbrio comercial, a atratividade nacional e a capacidade objetiva de implementação 

dos países são diretamente determinados pelo grau de liberdade econômica dos mesmos. 

Por outro lado, encontrou-se críticas aos estudos envolvendo a relação entre 

crescimento econômico e liberdade econômica. A grande maioria sugere haver uma 

relação causal entre essas variáveis (AKIN et al., 2014). Barro e Sala-i-Martin (1995) 

relatam a possibilidade de uma relação inversa do crescimento para a liberdade 

econômica. Farr et. al (1998) indicam uma relação bilateral entre o crescimento 

econômico e o nível do PIB. No estudo realizado por Dawson (2003), a causalidade 

também foi questionada e verificou-se que ela é bilateral. 
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4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

A partir dessas considerações prévias, se pretende investigar aqui, empiricamente, a 

relação entre fatores institucionais e socioeconômicos com o desenvolvimento do 

mercado de cartões de pagamento de alguns países latino-americanos. 

Para isso, levantou-se os principais marcos regulatórios governamentais 

implementados de 2002 a 2016 na indústria de cartões de pagamento da Argentina, Brasil, 

Chile, Colômbia, México e Peru. A base de dados inicial para essa pesquisa era composta 

de dados coletados das três maiores economias latino-americanas em 2015 (IMF, 2015), 

composta de Brasil, Argentina e México. Porém, para se utilizar a técnica de análise de 

dados em painel, foi-se necessário ampliar essa base de dados a uma quantidade tal de 

países, suficiente para se buscar resultados estatísticos significativos para a metodologia 

aqui proposta. Então, foram acrescidos ao estudo países como a Colômbia, o Chile e o 

Peru, cujo critério de seleção foi possuírem diferentes graus de liberdade econômica e de 

regulação governamental no mercado de cartões de pagamento.  

É de interesse desse trabalho pesquisar em que medida alguns fatores institucionais e 

socioeconômicos podem afetar o desenvolvimento do mercado de cartões de pagamento 

desses países. Nações que desfrutam de uma maior intervenção governamental, e que, 

portanto, gozam de baixos índices de liberdade econômica e política, tendem a 

desenvolver mais ou menos suas respectivas indústrias de cartões de pagamento?  

Para se refletir sobre essas questões e buscar respostas a essa problemática, estudou-

se a relação entre as variáveis “liberdade econômica” e “regulação governamental” 

acrescidas das variáveis socioeconômicas “renda per capita” e “índice de Gini” da 

população desses países, propondo-se um modelo teórico com análise de dados em painel. 
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4.1 Definição dos objetivos da Pesquisa 

Verificar a relação entre fatores institucionais e socioeconômicos com o 

desenvolvimento do mercado de cartões de pagamento dos países. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar as principais intervenções dos governos no mercado de cartões de 

pagamento dos países investigados; 

 Avaliar o impacto dos aspectos institucionais relacionados à regulação governamental 

e à liberdade econômica no mercado de cartões de pagamento; 

 Avaliar o impacto dos aspectos socioeconômicos no mercado de cartões de 

pagamento. 
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4.3 Justificativa Teórica e Prática 

Estudar o mercado de cartões de pagamento dos países, por tratar-se de um mercado 

de dois lados, apresenta características singulares e requer uma análise cuidadosa para 

qualquer tomada de decisão que envolva regulação governamental.  

Do ponto de vista teórico, não se localizou nenhum estudo relacionado à indústria de 

cartões de pagamento que viesse a associar variáveis institucionais como liberdade 

econômica e regulação governamental com variáveis socioeconômicas, numa tentativa 

de se buscar uma explicação ao crescimento do mercado de cartões de pagamento dos 

países. 

Hussain e Haque (2016) mostram que fatores institucionais desempenham papel 

crucial no crescimento econômico dos países. Efeitos positivos da variável “liberdade 

econômica” na taxa de crescimento da economia dos países também foram encontrados 

em estudos conduzidos por Easton e Walker (1997), Goldsmith (1997), Dawson (1998), 

Wu e Davis (1999), Hanson (2000) e De Haan e Sturm (2000). Se liberdade econômica 

de um país está relacionada ao crescimento econômico e à migração completa de 

instrumentos de pagamento em papel para eletrônicos tende a produzir economia anual 

de 1% a 3% do PIB (HUMPHREY; PULLEY; VESALA, 1996; ROBINSON, 1995; 

SWARTZ, 2006), logo, a variável “liberdade econômica” deve estar relacionada ao 

crescimento das transações com cartões. 

Buscou-se selecionar países latino-americanos com diferentes graus de liberdade 

econômica e intervenções governamentais no mercado de cartões de pagamento de 2002 

a 2016. Estudos revelam que em ambientes institucionais com maior qualidade 

regulatória, respeita-se os direitos, liberdades civis, leis e regulamentos, aplicando-se 

mecanismos coercitivos e de controle, quando necessário, para garantir-se o cumprimento 

das leis e regulamentos e a proteção dos direitos dos indivíduos e organizações. Já em 

contextos de menor qualidade regulatória, a força da lei não é consistente e eficientemente 

imposta, os mecanismos de controle e enforcement não são confiáveis, de modo que o 

governo pode intervir inoportunamente nos negócios (ROCHA; ÁVILA, 2015). 

Do ponto de vista prático este trabalho visa auxiliar a importância de se implementar 

medidas e eventuais políticas públicas que criem ambientes institucionais com maior 

liberdade econômica e que incentivem o pagamento das transações comerciais com 

cartões, promovendo, assim, ganhos de bem-estar social, eficiência e crescimento 

econômico dos países. 
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4.4 Desenvolvimento de Hipóteses e Modelo Conceitual 

Com o intuito de se verificar o efeito diferencial dos fatores institucionais e 

socioeconômicos no desenvolvimento da indústria de cartões de pagamento dos países 

selecionados para esse estudo, foram estabelecidas as seguintes hipóteses a serem 

testadas: 

 

H1: Quanto maior o índice de liberdade econômica dos países (menor intervenção 

do governo na economia e política do país), maior é o crescimento de suas transações 

com cartões de pagamento. 

Ambientes mais restritivos são frequentemente caracterizados por instabilidade 

política, assim como economias emergentes estão mais familiarizadas com instituições 

regulatórias mais restritivas. Em ambientes institucionais com maior qualidade 

regulatória, respeita-se os direitos, liberdades civis, leis e regulamentos, aplicando-se 

mecanismos coercitivos e de controle, quando necessário, para garantir-se o cumprimento 

das leis e regulamentos e a proteção dos direitos dos indivíduos e organizações. Já em 

contextos de menor qualidade regulatória, a força da lei não é consistente e eficientemente 

imposta, os mecanismos de controle e enforcement não são confiáveis, de modo que o 

governo pode intervir inoportunamente nos negócios (ROCHA; ÁVILA, 2015).  

Hussain e Haque (2016) mostram que fatores institucionais desempenham papel 

crucial no crescimento econômico dos países. Numa análise de dados em painel de 57 

países entre 2004-2015, eles apresentam um impacto positivo do índice “liberdade 

econômica” na taxa de crescimento do PIB per capita dos países.   

Tem-se que as teorias econômicas neoclássicas tradicionais explicam o crescimento 

econômico dos países com base na oferta de mão-de-obra, de capital e de tecnologia, 

dando pouca atenção aos fatores institucionais inerentes às nações. Porém, os defensores 

da utilização do índice “liberdade econômica” para explicar o crescimento econômico das 

nações se baseiam numa abordagem semelhante à de Adam Smith adotada em seu livro 

“A Riqueza da Nações”, ou seja, instituições básicas que protegem a liberdade dos 

indivíduos em seus próprios interesses econômicos, resultam em uma maior prosperidade 

para a sociedade (HUSSAIN; HAQUE, 2016). 

Efeitos positivos da variável “liberdade econômica” na taxa de crescimento da 

economia dos países também foram encontrados em estudos conduzidos por Ali (1997), 

Easton e Walker (1997), Goldsmith (1997), Dawson (1998), Wu e Davis (1999), Hanson 
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(2000), Heckelman (2000) e Haan e Sturm (2000). Türedi (2013) estudou os efeitos da 

liberdade econômica no crescimento econômico de 12 países islâmicos no período de 

1995-2010 utilizando dados em painel. 

 Com o intuito de se relacionar crescimento econômico dos países com o aumento 

de transações efetuadas com cartões de pagamento, Humphrey, Kim e Vale (2001) 

apontam como menores os custos de transação de um pagamento eletrônico. Desse modo, 

o incremento de transações com cartões podem reduzir, substancialmente, os custos 

sociais do sistema de pagamento de um país. A migração completa em um país de 

instrumentos de pagamento em papel para eletrônicos, tem potencial de produzir uma 

economia anual de 1% a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) (HUMPHREY; PULLEY; 

VESALA, 1996; ROBINSON, 1995; SWARTZ, 2006). 

 

H2: Quanto maior regulação governamental dos países, maior é o crescimento de suas 

transações com cartões de pagamento (melhora do equilíbrio entre as duas pontas do 

setor).  

Segundo Rochet e Tirole (2003), os sistemas de pagamentos para funcionarem 

adequadamente devem procurar equilibrar a demanda dos dois tipos distintos de usuários, 

ou seja, dos consumidores e dos varejistas. Eles propõem ainda com relação ao impacto 

da variação de preços no volume de transações, que os sistemas de pagamentos devem 

procurar encontrar parâmetros de preços compatíveis com as características de cada um 

dos lados desse mercado, de modo a contribuir para a conquista de interesse por parte dos 

compradores e vendedores (ROCHET; TIROLE, 2004).  Nesse sentido, em um mercado 

de dois lados, o equilíbrio da indústria propicia um aumento da base e a regulação pode 

exercer o papel de coordenação dessas pontas e levar a um melhor equilíbrio do mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4.5 Modelo Conceitual 

Para esse estudo, propôs-se o seguinte modelo conceitual a ser testado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 METODOLOGIA 

O desenvolvimento do mercado de cartões de pagamento cresce em função de 

diversos fatores, incluindo os socioeconômicos, como é o caso do PIB per capita e do 

índice de GINI, e os institucionais, aqui expressos pela liberdade econômica e regulação 

              Modelo Conceitual 

 

Figura 3. Modelo conceitual adotado nesse estudo 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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governamental dos países. Como o objetivo do trabalho é estudar o efeito intervenção 

governamental no desenvolvimento da indústria de cartões de pagamento dos países, a 

estratégia metodológica adotada foi de avaliar, quantitativamente, a importância desses 

fatores no crescimento do setor. 

O software estatístico utilizado nesse trabalho é o EViews 9. A amostra de países 

latino-americanos selecionados para esse estudo é composta por: Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, México e Peru. Criou-se a variável dummy “Regulação” para captar a 

influência da intervenção governamental no desenvolvimento do mercado de cartões de 

pagamento das nações em questão estudadas. 

O método de pesquisa aqui adotado baseia-se em um modelo de regressão de 

dados em painel. As bases utilizadas são de dados secundários extraídos da The Heritage 

Foundation e da Euromonitor International, assim como informações coletadas dos 

Bancos Centrais e das mídias sociais eletrônicas desses países, no período entre 2002 e 

2016. 

 

5.1 Regulação Governamental Associada aos Países Analisados 

Para se testar esse modelo conceitual e medir a influência da regulação governamental 

no desenvolvimento do mercado de cartões de pagamento, realizou-se um levantamento 

das principais regras e leis governamentais implementadas nos países selecionados no 

estudo em questão. A seguir, na tabela 1, pode-se visualizar um resumo das mais 

importantes intervenções governamentais encontradas nessas nações, separadas por 

países e pelo respectivo ano em que elas foram aplicadas nos mesmos:  
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Tabela 1.  Regulações governamentais realizadas na indústria de cartões de pagamento desses países no período de 2002-2016. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de informações extraídas dos endereços eletrônicos dos bancos centrais desses países. 
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O que cada um desses eventos, relacionados na planilha anterior, representa está 

abaixo descrito:  

 

 

5.1.1 Argentina 

 

ARG1: Agressiva intervenção governamental diante da crise cambial severa no final de 

2001-02.  Ele impôs controles sobre a retirada de dinheiro das contas bancárias, o que 

estimulou as pessoas a utilizaram cartões de débito para movimentação de verbas entre 

suas diversas contas bancárias comerciais. Também nesse ano (2001), na ocasião do 

Corralito, o governo lançou um desconto para cartões de débito, e desse modo, os titulares 

de cartões de débito passaram a receber uma redução de cinco pontos da taxa básica do 

IVA de 21% no país o que segundo observadores da indústria, teve um papel no grande 

crescimento do volume das operações com cartão de débito desde 2001 (THE 

ECONOMIST, 2005). 

 

ARG2: Em 2003, o governo lançou descontos também para pagamentos com cartões de 

crédito. Desse modo, os titulares de cartões recebem uma redução de três pontos da taxa 

básica do IVA para operações de cartão de crédito. Há também uma redução de dois 

pontos para compras de gasolina, sendo que esse reembolso é mensal, creditado à conta 

de cartão de crédito do titular ou a sua conta bancária (THE ECONOMIST, 2005). 

 

ARG3: No segundo semestre de 2015 houve o lançamento pelo Estado Nacional de um 

incentivo de descontos associados ao cartão pré-pago de transporte SUBE - Programa 

SUBEneficio. Nos primeiros trimestres desse mesmo ano, a retração percebida nas 

vendas de alguns itens levou o governo a lançar também como parte do seu plano oficial 

de incentivo a iniciativa chamada AHORA 12, um esquema que promove a compra de 

bens duráveis com descontos em doze vezes sem juros com diferentes cartões de crédito, 

para estimular o consumo de eletrodomésticos mas também de motocicletas, roupas e 

outros produtos (BSLATAM, 2016/2017). 
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5.1.2 Brasil 

 

BRA1: Lançamento pelo Banco Central da diretiva 1/2006 sobre a indústria de cartões 

de pagamento a qual recomenda-se que seja utilizado todo o potencial de cooperação na 

área de infraestrutura, viabilizando o aumento da eficiência do setor (BACEN, 2006). 

 

BRA2: Multiadquirência - fim da exclusividade na atividade de credenciamento das 

bandeiras VISA (pelo Cielo, antiga Visanet) e Mastercard (pela Rede, antiga Redecard) 

em julho de 2010. Isso possibilitou a existência de credenciador multibandeira e foi a 

forma pela qual o mercado tratou a falta de interoperabilidade na prestação de serviço de 

rede (BACEN, 2010). Foco de atuação na ponta da atividade de credenciamento ou 

adquirência que provocou intensas transformações competitivas desde então. 

 

BRA3: Em 01 de junho de 2011 entraram em vigor as novas regras para cartão de crédito, 

como a obrigatoriedade do pagamento de um percentual mínimo da fatura e a redução do 

número de tarifas cobradas (BACEN, 2011). 

 

BRA4: Regulação de arranjos de pagamentos pelo BACEN (Medida Provisória 

615/2013//Lei 12.865/2013).  

 

 

5.1.3 Chile 

 

CHI1: Circular Nº 13 de 31 de julho de 2002 – normas gerais para as empresas emissoras 

e operadoras de cartões de crédito.  Contém informações sobre cobranças por cartões de 

crédito (SBIF, 2017). 

 

 

CHI2: refere-se à circular Nº 14 publicada com o intuito de se exigir máxima 

transparência e promover um amplo conhecimento sobre as tarifas cobradas pelas 

operadoras de cartões de crédito para os prestados (SBIF, 2017). 
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CHI3: Circular Nº 15 de 15 de abril de 2005 – contêm instruções complementares para 

os emissores e operadoras de cartões de crédito no caso de perda, roubo ou furto dos 

mesmos (SBIF, 2017). 

  

CHI4: Circulares Nº 17, 18, 19 e 20 de 30 de abril de 2006 – Emissores. Regulamento 

revisado em conjunto da Superintendência de Bancos e as instituições financeiras, o qual 

incorpora principalmente o desenvolvimento da indústria e da aprendizagem acumulada 

desde a legislação vigente sobre cartões de crédito de pagamento. Ele altera as regras 

relativas à emissão e a operação com cartões de crédito contidas no capítulo III (SBIF, 

2017). 

 

CHI5: de 28 de agosto de 2007 – Adequação dos Emissores e Operadoras de Cartões de 

Crédito não bancários ao novo marco regulatório implementado pela normativa do BCCH 

(SBIF, 2017). 

 

CHI6: Circular Nº3.429 Bancos e Caixas de Substituição – cobra qualidade e 

transparências nas informações dadas ao público. Transparência da informação e a 

possibilidade de se comparar produtos entre os fornecedores, são os aspectos mais 

importantes dessa nova normativa. No caso de cobrança de taxas relacionadas à conta 

corrente ou cartão de crédito, essas devem ser informadas na fatura mensal (SBIF, 2017). 

 

CHI7: Circular Nº 2 de 2 de junho de 2009 - Operadores de Cartões de Débito. Normas 

gerais para empresas operadoras de cartões de débito. Modifica instruções do Anexo Nº 

2 da Circular Nº1 referente às operadoras de cartões de débito (SBIF, 2017). 

 

CHI8: Circulares Nº 3.505 - Boas Práticas de Contratação e Nº 3506 - Introdução de 

diversas modificações relacionadas com clareza e transparência, ambas de 22 de setembro 

de 2010 – regulam as matérias associadas a cláusulas contratuais que amparam os 

principais produtos bancários. Dentre elas, impossibilita que um banco se declare como 

isento de toda a responsabilidade por erros ou falhas de seus processos ou sistema, salvo 

força maior, no processamento e operações relacionadas a contas correntes, cartões de 

crédito entre outros, cujas causas que lhes são imputáveis (SBIF, 2017). 
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CHI9: revisão da normativa de 2006 pelo Banco Central aplicável a cartões de crédito. 

Esse processo foi realizado em conjunto com a Superintendência de Bancos e Instituições 

Financeiras (SBIF, 2017). 

 

CHI10: Circular Nº 40 – Normas gerais para empresas emissoras e operadoras de cartões 

de crédito. Essa circular contém as novas disposições que substituem as contidas na 

circular de Nº17. Essas disposições entraram em vigor em 31 de dezembro de 2013 (SBIF, 

2017). 

 

CHI11: 22 de julho de 2014 – data prazo limite em que todos os Emissores e Operadores 

de Cartões de Crédito deveriam cumprir cabalmente as exigências normativas da Circular  

Nº 40 (SBIF, 2017). 

 

CHI12: SBIF põe em consulta pública normativa sobre o uso do novo regime de 

supervisão dos emissores e operadores de cartões de crédito não bancários, 

estabelecendo-se o prazo 30 de abril de 2015 para envio do primeiro informe da avaliação 

anual (SBIF, 2017). 

 

5.1.4 Colômbia 

 

COL1: Lei Nº 795 de 14 de janeiro de 2003 – lei que ajusta algumas normas do Estatuto 

Orgânico do Sistema Financeiro (BANREP, 2017). 

 

COL2: Decreto 1400 de 2005 – define que os sistemas de pagamentos de baixo valor 

devem estar sujeitos aos princípios e regras que garantem sua eficiência, segurança, 

integridade, confiabilidade, desenvolvimento tecnológico, interconexão, transparência, 

livre concorrência, respeito e equidade com os consumidores (BANREP, 2017). 

 

COL3: Lei 1328 de 2009 - Reforma Financeira (BANREP, 2017). 

 

COL4: Projeto de Lei Nº 181-S de 2014, segundo o qual foram criadas as Empresas 

Especializadas em Depósitos e Pagamentos Eletrônicos (SEDPES).  Em 21 de outubro de 

2014 foi sancionada a Lei 1735 de 2014 pela qual se ditam medidas que tendem a 

promover o acesso a serviços financeiros transacionais (BANREP, 2017). 
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5.1.5 México 

 

MEX1: em 2005 o Banco do México propôs à Associação de Bancos do México (ABM) 

o estabelecimento de uma maior competitividade para a determinação do mecanismo de 

taxas de câmbio, de acordo com as melhores práticas internacionais como um esforço de 

se promover e agilizar os pagamentos com cartões bancários (BANXICO, 2016). 

 

MEX2: em maio de 2006, o Banco do México tornou públicas pela primeira vez as taxas 

de descontos máximas que os bancos adquirentes cobram, de acordo com o tipo de cartão 

e o giro comercial. Assim, em 08 de maio de 2006, o Banco do México publicou as taxas 

de descontos e cotas de intercâmbio para cartões de crédito e débito (BANXICO, 2016). 

 

MEX3: em 2007, por solicitação do Banco do México, a Associação de Bancos do 

México (ABM) realizou ajustes para diminuir as cotas de intercâmbio (CI) em transações 

com cartões de débito. Para cartões de débito, as cotas médias de intercâmbio se fixaram 

em 0.71% e o limite máximo permaneceu em $13,50 pesos. Para cartões de crédito não 

se realizaram ajustes pelos quais a cota de intercâmbio permaneceu em 1.84% 

(BANXICO, 2016). 

 

MEX4: Em janeiro de 2008 a cota de intercâmbio acordada para transações com cartões 

de crédito se reduziu para 1.61% já que se realizou uma nova distribuição da cota de 

intercâmbio permitida para cada linha de negócio (BANXICO, 2016). 

 

MEX5: em março de 2011 entraram em vigor as taxas de descontos máximas para as 

operações com cartões de débito (BANXICO, 2016). 

 

MEX6: em junho de 2013, depois de negociar com a Associação de Bancos do México, 

o Banco do México conseguiu uma nova redução nas cotas de intercâmbio dos cartões de 

crédito, diminuindo a 1.39%, ao mesmo tempo que foram descontinuadas algumas linhas 

de negócios que se incentivava uma cota de intercâmbio de 0% para pagamentos com 

esse tipo de cartão (BANXICO, 2016). 
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MEX7: em outubro de 2015 entraram em vigor as taxas de descontos máximas para as 

operações com cartões de crédito (BANXICO, 2016). 

 

5.1.6 Perú 

 

PER1: CIRCULAR No.018-2007 de 7 de setembro de 2007. Essa circular tem a 

finalidade de melhorar a qualidade da informação sobre os instrumentos e meios de 

pagamentos diferentes de dinheiro em espécie, assim como sobre as comissões pelo uso 

dos serviços de transferências interbancárias e seus diversos canais (BCRP, 2017). 

 

PER2: em 19 de novembro de 2009 foi promulgada a Lei dos Sistemas de Pagamento e 

Liquidação de Valores (Lei 29440) que fortaleceu o marco jurídico para fomentar 

sistemas mais seguros e eficientes para a transferência de fundos e valores entre seus 

participantes. Ao estabelecer uma estrutura legal sólida dos sistemas mencionados, 

facilitou a eficácia da política monetária, reforçou a estabilidade do sistema financeiro e 

favoreceu a confiança interna e externa dos mecanismos através dos quais se mobilizam 

o dinheiro e os investimento. Essa lei incentivou o maior uso dos sistemas de pagamentos 

eletrônicos, fornecendo aos usuários uma maior segurança e eficiência em seus 

pagamentos e transferências de valores, reduzindo os custos de suas transações (BCRP, 

2017). 

 

PER3: Circular 013-2010-BCRP de 03 de maio de 2010. O presente regulamento 

normatiza a organização do funcionamento das Empresas de Serviços de Transferências 

e Compensação (ESEC) que operam no âmbito dos Sistemas de Pagamento (BCRP, 

2017). 

 

PER4: Circular 026-2011-BCRP vigente desde 05 de setembro de 2011 – regulamenta o 

Sistema de Liquidação Bruta de pagamentos em Tempo Real (BCRP, 2017). 

 

PER5: em janeiro de 2013 se promulgou a Lei Nº 29985 que regula as características 

básicas do dinheiro eletrônico como instrumento de inclusão financeira. Teve como 

objeto regular a emissão do dinheiro eletrônico, determinar as empresas autorizadas a 

emiti-lo e estabelecer o marco regulatório e de supervisão das Empresas Emissoras de 

Dinheiro Eletrônico (EEDE) que são entidades não-financeiras (BCRP, 2017). 
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PER6: Projeto de Lei 159/2016 – regula o pagamento de uma taxa de adesão aos 

portadores de cartões de crédito pelos serviços que as empresas do setor financeiro 

oferecem a seus clientes (BCRP, 2017). 

 

Como o modelo conceitual propõe-se a trabalhar com dados relacionados ao índice 

de liberdade econômica, renda per capita e índice de Gini dos países estudados, a seguir 

encontra-se uma breve discussão sobre esses indicadores nos países estudados referentes 

ao ano de 2016:  

 

 

A classificação quanto ao nível de liberdade econômica atribuída aos países foi 

realizada pela The Heritage Foundation (2012) a qual designa de nações “livres” aquelas 

com pontuações desse índice obtidas a partir de 80 pontos, como “quase livres” entre 70-

79,9,  “moderadamente livres” entre 60-69,9, “em sua maioria não-livres” entre 50-59,9 

e “reprimidas” com pontuação obtida abaixo de 50 pontos.  

Nesse sentido, observa-se que o Chile e a Colômbia, entre os países pesquisados, 

obtiveram as maiores pontuações em 2016, relativas aos seus níveis de liberdade 

econômica, sendo considerados como nações “quase livres”. Na contramão da liberdade 

econômica, encontram-se a Argentina, classificada como “reprimida” e o Brasil, 

considerado como em grande parte, uma nação não livre.  

Cabe aqui também uma pequena discussão sobre a medida de concentração de 

renda, ou seja, a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos nesses 

Tabela 2.  Dados institucionais e socioeconômicos de 2016 referentes aos países desse estudo  

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados secundários extraídos das bases The Heritage Foundation 

e Euromonitor (2017). 
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países representada pelo índice de Gini. O valor zero representa a situação de igualdade 

(todos têm a mesma renda) e o cem, o extremo oposto, o qual indica que só uma pessoa 

detém toda a riqueza da nação. 

De acordo com esse indicador, em 2016, a Argentina e o Chile representaram entre 

as nações aqui estudadas, os países com melhores distribuição de renda entre suas 

populações, ao passo que a Colômbia, seguida  pelo Brasil, os países com pior distribuição 

de renda no ano em questão. 

 

 

5.2 Descrição das variáveis e fontes dos dados 

O estudo utiliza o “Desenvolvimento do Mercado de Cartões de Pagamento” 

como variável dependente. Como trata-se de uma variável latente, para medi-la recorreu-

se a variável observável “transações com cartões de pagamento”. 

Levando-se em consideração que o setor aqui estudado “Mercado de Cartões de 

Pagamento” é classificado na literatura econômica como um “Mercado de Dois Lados 

(M2L)”, teve-se a preocupação de buscar uma variável dependente “número de transações 

com cartões de pagamento” (TRANSACTION), capaz de mensurar o crescimento em 

equilíbrio das duas pontas (portadores de cartão de pagamento de um lado e 

estabelecimentos, do outro).  

 Entre as variáveis independentes estão o Economic Freedom Index (EF) 

proveniente da The Heritage Foundation, a variável dummy “Regulação” (REG) e as 

variáveis socioeconômicas “Renda Per Capita” (GDP_PPP) e “Índice de Gini” (GINI). 

O Economic Freedom Index mede a liberdade econômica de 186 países com base 

na liberdade comercial, liberdade de negócios, liberdade de investimento e direitos de 

propriedade, entre outras. Ele abrange, ao todo, doze fatores quantitativos e qualitativos 

agrupados em quatro grandes categorias de liberdade econômica:  

 Estado de Direito (direitos de propriedade, integridade do governo, eficácia judicial); 

 Tamanho do Governo (gastos do governo, carga tributária, saúde fiscal); 

 Eficiência Reguladora (liberdade empresarial, liberdade laboral, liberdade 

monetária); 

 Mercados Abertos (liberdade comercial, liberdade de investimento, liberdade 

financeira). 
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Cada uma das doze liberdades econômicas dentro dessas categorias é classificada 

em uma escala de 0 a 100. A pontuação geral de um país é obtida ponderando-se a média 

de todas essas liberdades econômicas, dando-se o mesmo peso a cada uma delas. 

 

Sendo assim, tem-se:  

 

 

 

 

 

E o seguinte modelo teórico padronizado: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Definição das variáveis e suas fontes de dados 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 4. Modelo teórico proposto 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.3 Especificação do Modelo 

No presente estudo, adota-se a abordagem de análise de dados em painel para 

testar os efeitos de fatores institucionais (representados pelas variáveis “liberdade 

econômica” e “regulação governamental”) e socioeconômicos no crescimento das 

transações com cartões de pagamento num total de 6 países estudados, incluindo o Brasil. 

Dados de séries temporais longitudinais ou transversais, que representam os dados em 

painel, são um conjunto de dados que surgem como resultado de uma combinação de 

observações de séries temporais referentes a unidades como países, empresas ou famílias, 

em forma de seção transversal (Hsiao, 2003; Hsiao, 2006). Portanto, na literatura 

aplicada, essa metodologia é amplamente utilizada dadas as duas dimensões temporal e 

transversal utilizadas. Pode-se citar como vantagens de sua utilização, a capacidade de se 

controlar diferenças individuais, um maior grau de liberdade que aumenta a 

confiabilidade do parâmetro de estimação dependendo da grandeza do número de 

observações, a capacidade de se observar efeitos não-mensuráveis resultantes de 

estimativas das séries temporais e transversais, além de promover a oportunidade de se 

estimar modelos comportamentais complexos (Gujarati, 2003; Gujarati e Porter, 2009; 

Baltagi et al., 2007; Baltagi; Moscone, 2010). O modelo de análise de dados em painel 

adotado está representado a seguir:  

 

∆TRANSACTION = 𝛼 + 𝛽1∆𝐸𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑅𝐸𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽3∆𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝛽4𝐺𝐼𝑁𝐼 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

Na equação número (1), temos duas variáveis socioeconômicas de controle que 

são o PIB Per Capita (GDPPPP) e Índice de Gini (GINI). 𝛽𝑖 são coeficientes da equação,  

𝛼 é o termo de interceptação, ε é o erro estimado do modelo, i é país e t é tempo. A palavra 

Log utilizada na frente de GDPPPP indica que houve uma transformação nessa variável. 

O símbolo ∆ representa as variáveis que foram diferenciadas na equação de regressão. 

Na abordagem de dados em painel, há três métodos diferentes para se investigar a 

relação entre as variáveis. Um deles é o método dos mínimos quadrados ordinários 

agrupados (Pooled Ordinary Least Squares - POLS) que contém a constante comum. O 

outro refere-se ao modelo de efeitos fixos (Fixed Effects Model - FEM) que considera os 

efeitos do país e tempo como termos constantes. E há ainda o modelo de efeitos aleatórios 

(Random Effects Model – REM) que considera os efeitos do país e tempo como 

(1) 
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parâmetros aleatórios ao invés de fixos (TÜREDI, 2013; AKIN, AYTUN, AKTAKAS, 

2014).  

Quanto à decisão sobre qual desses modelos de estimação é o mais adequado ao 

estudo, aplicou-se o Hausman Test (1978). Ele examina se o termo do erro (𝜀𝑖,𝑡) está 

correlacionado com as variáveis independentes contidas no modelo estimado. Quando 

não há relação entre termo do erro (𝜀𝑖,𝑡) e as variáveis independentes, a hipótese 𝐻0é 

rejeitada e o modelo de efeitos fixos (Fixed Effects) é o mais apropriado, caso contrário, 

aceita-se 𝐻0 e opta-se pelo modelo de efeitos aleatórios (Random Effects) (TÜREDI, 

2013). 

 

5.4 Testes de Robustez do Modelo 

5.4.1 Teste - Unit Root  

Aplicou-se o teste Im, Pesaran and Shin (2003) para testar a estacionaridade dos 

dados em painel. Verificou-se que algumas séries ficaram estacionárias no nível de 

cointegração zero (0) e outras, depois da primeira diferença, ou seja, I(1), logo, é 

necessário diferenciá-las para poder rodar a regressão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Teste de Cointegração 

Para testar se há cointegração entre as variáveis aplicou-se os testes Pedroni e Kao. 

O resultado de ambos sugere que não há cointegração entre as variáveis do modelo 

adotado nesse estudo. 

 

5.4.3 Teste de Casualidade 

Para se testar a casualidade entre as variáveis aplicou-se o teste Pairwise Granger 

e foi obtido o seguinte resultado: 

 

Tabela 4. Teste Unit Root 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.5 Matriz de Correlação 

A tabela 6 mostra os resultados da matriz de correlação entre as variáveis 

utilizadas do modelo em estudo. Os resultados indicam não haver problemas de 

multicolinearidade entre as variáveis estudadas. 

 

Tabela 5. Teste de Casualidade 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 6. Matriz de Correlação 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.6 Resultados e Discussões  

Após realização dos testes de robustez do modelo teórico aqui proposto e da 

análise da correlação das variáveis presentes nesse estudo, estimou-se a relação entre 

liberdade econômica, regulação governamental e crescimento das transações com cartões 

de pagamento através de efeitos fixos e aleatórios. Embora os resultados obtidos em 

ambos os modelos foram relacionados nesse estudo, com base nos testes de Hausman, a 

relação entre as variáveis encontra-se melhor estimada pelo modelo de efeitos fixos 

(Fixed Effects), conforme dados apresentados na tabela 7, a seguir: 

Baseado nos resultados estatísticos obtidos com o modelo de efeitos fixos, 

algumas interpretações podem ser feitas: as variáveis socioeconômicas PIB Per Capita 

(GDPPPP) e Índice de Gini (GINI) têm significância estatística e afetam o crescimento 

das transações com cartões de pagamento nos países aqui estudados.  

Enquanto que uma, a variável PIB Per Capita (GDPPPP) afeta positivamente o 

crescimento das transações com cartões, ou seja, quanto maior a renda per capita de um 

país, maior a inclusão financeira de sua população, traduzida pelo maior acesso a sistemas 

bancários e aos instrumentos eletrônicos de pagamentos, a outra, representada pelo Índice 

de Gini (GINI) , impacta negativamente o crescimento do mercado de cartões de 

pagamento. Dessa forma, nota-se que um incremento de 1% no coeficiente da variável 

GDPPPP aumentaria, em aproximadamente 3147,69%, o crescimento das transações com 

cartões nos países, ao passo que se esse mesmo incremento fosse aplicado ao coeficiente 

da variável GINI, haveria uma redução no crescimento das transações com cartões nos 

 

Tabela 7. Efeitos da liberdade econômica e da regulação governamental no crescimento das transações com cartões de 

pagamento 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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países aqui estudados de, aproximadamente, 96,45%. Isso implica que quanto maior a 

renda nacional de uma população e quanto menos desigual for a distribuição da mesma 

entre seus respectivos habitantes, a tendência é a de que o cartão seja mais utilizado como 

meio de pagamento das transações financeiras entre consumidores e estabelecimentos 

comerciais. 

A relação entre crescimento econômico dos países e aumento de transações 

efetuadas com cartões de pagamento 

Outra conclusão importante aqui obtida é que as variáveis “Liberdade Econômica 

(EF)” e a “Regulação Governamental (REG) não apresentaram nenhum efeito sobre o 

crescimento das transações com cartões de pagamento nos países estudados durante o 

período considerado nessa análise.   
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6 CONCLUSÃO  

Na literatura empírica há um consenso de que a liberdade econômica tem um efeito 

positivo sobre o crescimento econômico dos países quando se analisa a relação entre 

liberdade econômica e crescimento econômico das nações (AKIN et. al, 2014). Sob o 

mesmo viés institucional, North (1994) discute a importância de se observar o 

comportamento, o relacionamento e o arranjo das instituições nas sociedades como 

medida da eficiência e evolução de seus sistemas econômicos. Associado ao fator 

determinante das variáveis institucionais para o crescimento das nações, Acemoglu e 

Robinson (2012),  revelam que o aumento da renda per capita pode ser considerado como 

um fator explicativo para o crescimento econômico das nações, quando associado à 

variável liberdade econômica. 

Nesse sentido, este estudo buscou investigar a relação entre essas variáveis e em que 

medida variáveis institucionais como Regulação Governamental e a Liberdade 

Econômica acrescidas das variáveis socioeconômicas PIB Per Capita e Índice de Gini, 

impactaram o crescimento das transações com cartões de pagamento no período de 2002-

2016 das seguintes nações latino-americanas: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México 

e Peru.  

Pretendia-se analisar também se países com nível elevado de intervenção de seus 

governos no setor privado, portanto, com menores índices de liberdade econômica, 

afetavam positivamente ou negativamente o crescimento de seus mercados de cartões de 

pagamento, e vice-versa.  

Nos últimos anos, temas de pesquisa da literatura teórica e empírica sobre a relação 

entre liberdade econômica e crescimento econômico dos países têm recebido importância 

e atenção especiais dos estudiosos. E do outro lado, a literatura de mercado de cartões de 

pagamento (M2L) tem destacado os impactos positivos da eletronização dos meios de 

pagamento dos países, com a redução dos custos de transação e sociais dessas nações, 

implicando-lhes também em um maior crescimento econômico, com uma maior 

formalização de suas economias através do rastreamento de suas transações e de uma 

maior inclusão financeira de suas respectivas populações. 

Então, a hipótese principal a ser testada era a de que países com maiores índices de 

liberdade econômica, e consequentemente, baixos graus de intervenção governamental 

no setor privado, desfrutam de um maior incremento de transações com cartões de 

pagamento, logo, de um maior crescimento econômico.  
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Porém, não foi encontrada nenhuma relação estatística entre as variáveis 

institucionais “nível de liberdade econômica” e “grau de regulação governamental” dos 

países aqui estudados com o crescimento de suas transações com cartões de pagamento. 

Esse trabalho constatou apenas que os fatores socioeconômicos parecem ser as 

variáveis-chave para a explicação do desenvolvimento do mercado de cartões de 

pagamento. 

 Os resultados dos testes realizados indicaram que o desenvolvimento do mercado de 

cartões de pagamento pode ser explicado pelas variáveis socioeconômicas PIB per capita 

e Índice de Gini. Esses indicadores referem-se à distribuição de renda e ao nível de 

desigualdade social da população dos países, respectivamente. Nesse sentido, concluiu-

se que quanto maior a renda per capita e menor a desigualdade social de um país, maior 

será o crescimento de suas transações com cartões de pagamento, ou ainda, que a 

eletronização dos meios de pagamento de um país pode gerar uma economia de seu PIB 

anual, a qual pode ser revertida numa melhor distribuição de renda de sua população. Se 

os custos de transação de um pagamento eletrônico são menores (HUMPHREY; KIM; 

VALE, 2001) e a migração de instrumentos de pagamento em papel para eletrônicos tem 

o potencial de produzir uma economia anual do PIB de um país (HUMPHREY; PULLEY; 

VESALA, 1996; ROBINSON, 1995; SWARTZ, 2006), nações que cresceram em 

transações com cartões de pagamento podem ter revertido esses benefícios em prol de 

uma maior e melhor distribuição de renda entre seus habitantes.  

Apesar dos esforços desse trabalho para contribuir com enriquecimento da literatura 

em questão, percebe-se limitações quanto ao conjunto de dados selecionados para a 

amostra.  Além de poucos países estudados, todos eles estão inseridos no mesmo contexto 

econômico, político, social e cultural latino-americano. São consideradas nações em 

desenvolvimento e que desfrutam de algumas características em comum, como, menor 

liberdade econômica, maior nível de intervenção do governo na economia e na política 

do país, grandes desigualdades sociais, economia mais informal e um baixo nível 

educacional de suas populações, em geral.  

Para estudos futuros, sugere-se aumentar o tamanho da amostra com a inclusão de 

países desenvolvidos, os quais tendem a apresentar melhores índices distribuição de 

renda, de educação formal e de bancarização de suas populações, além de nações com 

características culturais distintas, como é o caso do Japão. Trata-se de uma nação oriental 

desenvolvida com excelentes indicadores socioeconômicos mas que a participação dos 

cartões como meios de pagamento não é tão expressiva quando comparada às demais 
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nações ocidentais desenvolvidas. Nesse sentido, além da “liberdade econômica” e da 

“regulação”, inserir a variável “cultura” como um fator institucional relacionado aos 

países a serem investigados, também poderá agregar nas investigações e achados 

literários relacionados a esse tema de estudo. 
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