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As compras online realizadas com cartão de crédito pela Internet totalizaram R$ 745 milhões em 
2002, o que representa um aumento de 62% em relação à 2001, que totalizou R$ 460 milhões. 
Com este aumento, o cartão de crédito passou a ser o meio de pagamento utilizado em 83% das 
compras online feitas no País, de acordo com o estudo “Cartões de Crédito e a Internet”, 
divulgado nesta segunda-feira (24/03) pela Credicard.  
 
Segundo o estudo, baseado em dados coletados pelo e-Bit, Ibope e-Ratings, IBGE e dados da 
própria Credicard, o porcentual de portadores de cartões que realizam compras online dobrou 
entre 2000 e 2002, indo de 5% para 10%. Os números apontam que em 2003 as vendas online 
deverão movimentar cerca de R$ 1,2 bilhão, com um crescimento de 33% sobre 2002.  
 
Este desempenho será resultado do aumento de internautas residenciais que devem sair de 14,3 
milhões em 2002 para 17 milhões em 2003. O estudo prevê que o uso de cartões de crédito nas 
compras online deverá ganhar participação para 85% das transações, o que corresponderá a 
1,3% do faturamento do mercado de cartões em 2003.  
 
A maioria dos clientes que compra com cartão pela Web é do sexo masculino, entre 30 e 49 anos, 
da região Sudeste e com renda superior a R$ 1,5 mil. Os produtos mais comprados são CDs, 
seguidos por livros/revistas e brinquedos. O valor médio das compras online feitas por este 
consumidor é de R$ 250,00. De acordo com Fernando Chacon, vice-presidente de marketing da 
Credicard, é o amadurecimento da relação do consumidor com a Web que faz com que ele se 
sinta mais seguro e compre produtos cada vez mais caros.  
 
 
O estudo ainda afirma que as vendas online representam 0,3% do consumo privado brasileiro 
contra 0,6% nos Estados Unidos, apesar da grande diferença entre o número de internautas 
ativos dos dois países em 2002 - Brasil, com 7,4 milhões e EUA com 132,8 milhões. As compras 
online realizadas no País representam 65% do volume da América Latina.  
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