
 
Mulher reforça popularização do cartão de crédito 
Vera Dantas 
 
Cada vez mais mulheres têm cartão de crédito 
 
No ano passado, elas correspondiam a 46% do universo total; este ano vão crescer 14%. 
 
Quase a metade do total de 40,8 milhões de cartões de crédito em circulação no País está nas 
mãos das mulheres. No ano passado, elas carregaram na bolsa 18,8 milhões de cartões - o que 
representou 46% do universo total - e gastaram R$ 26,3 bilhões, o equivalente a 38% do volume 
de transações efetuadas no ano, que somaram R$ 69,3 bilhões. A perspectiva para este ano é que 
as mulheres detenham 21,4 milhões de cartões, 14% a mais do que em 2002, e que gastem R$ 
32,4 bilhões. O comportamento feminino no gasto com cartões de crédito faz parte de uma 
pesquisa divulgada pela Credicard.  
 
 A consumidora de baixa renda tem sido a maior responsável pelo aumento da participação dos 
cartões no universo feminino. Em todas as faixas de renda a mulher tem mais cartões em relação 
aos homens, mas entre R$ 300 e R$ 499 a diferença é mais significativa. Neste caso, 31% das 
mulheres possuem cartão, contra apenas 15% dos homens.  
 
 Entretanto, o fato de o público feminino ter um número maior de cartões não significa que elas 
gastem mais do que os homens, como já foi constatado em outra pesquisa. "É irreal essa história 
de que a mulher não se contém diante de um cartão e que seus gastos superam o dos homens", 
diz o vice-presidente de marketing da Credicard, Fernando Chacon.  
 
As mulheres têm renda menor, observa, e, por isto, suas despesas são inferiores em relação às 
feitas pelos homens. O valor da compra média do tíquete feminino é de R$ 56 ante R$ 76 do 
mercado. Eles utilizam o cartão com maior freqüência e 55% fazem mais de cinco transações 
mensais ante 46% do público feminino. As mulheres representam 44% da população 
economicamente ativa (PEA) que soma 64,3 milhões de pessoas e a maior parte, em comparação 
aos homens, está concentrada na faixa de renda mais baixa.  
 
A dona de casa Clécia Maria da Silva, por exemplo, faz parte do perfil que foi destacado na 
pesquisa. Com renda de R$ 400, que recebe de pensão do pai, ela concentra seus gastos e dos 
cinco filhos no cartão. "Pago supermercado, roupas para as crianças, farmácia e açougue. Sempre 
tento parcelar para controlar melhor a despesa." As mulheres, mostra a pesquisa, estão 
parcelando mais seus gastos. O pagamento em parcelas sem juros que representava 39% das 
compras femininas em 2000 subiu para 62% em 2002. As compras parceladas dos homens 
representaram 53% no ano passado. As mulheres usam mais o cartão na compra de roupas, no 
cabeleireiro, na farmácia e em joalherias. Eles em postos, restaurantes, hotéis e internet.  
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