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O cartão de crédito foi o modo de pagamento preferida pelos internautas e, junto com os 
novos e-consumidores, impulsionaram as vendas on-line de bens de consumo realizadas em 
2006. Os plásticos foram responsáveis por 73% - o equivalente a R$ 3,2 bilhões - dos R$ 4,4 
bilhões transacionados na rede no ano passado, segundo o estudo "Comércio on-line e o 
cartão de crédito", realizado pelo área de cartões do Banco Itaú, em parceria com a e-bit, 
especializada em pesquisa e marketing on-line.  
 
O estudo mostra que 68% das compras na internet são pagas com cartão de crédito, a um 
valor médio de R$ 310,00. A quantia é três vezes superior ao tíquete médio (de R$ 91,00) de 
todas as transações realizadas por portadores de plásticos. "Os private labels no varejo on-line 
ainda é pequeno e via de regra está voltado para a baixa renda. Esse paradigma tem que ser 
quebrado", diz o diretor de marketing de cartões do Itaú, Fernando Chacon.  
 
Segundo o estudo, 42% dos portadores de cartão têm acesso à internet. As mulheres são as 
mais adeptas à essa modalidade como meio de pagamento. Em 2006, 81% das que 
compraram pela internet usaram o plástico, contra 71% dos homens. A expectativa é de que 
os plásticos respondam por 75% das transações na internet em 2007 e mantenham 
participação de 73% no valor.  
 
O uso do cartão para compras on-line é maior entre 30 e 39 anos. A maior incidência é nos 
itens de telefonia celular (80%), produtos eletrônicos (78%) e eletrodomésticos (78%).  
 
Em 2006, sete milhões de brasileiros compraram pela internet pelo menos uma vez, 46% 
acima dos 4,8 milhões de e-consumidores de 2005. Para este ano, a expectativa da e-bit, é de 
o número consumidores na internet cresça 40%, para 9,8 milhões e movimente cerca de R$ 
6,4 bilhões, 45,5% acima de 2006. "A adesão de novos consumidores deverá impulsionar as 
vendas", afirma o diretor geral da e-bit, Pedro Guasti.  
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