
Terceira idade gasta cada vez mais com cartão 
Karina Costa  
 
As pessoas com 60 anos ou mais são responsáveis por 8,4% do total de cartões de crédito em 
circulação no país. Faixa etária cada vez mais crescente na população economicamente ativa, 
a chamada terceira idade recorre ao cartão de crédito para gastos prioritariamente em 
alimentação - representando 26% das compras, turismo e entretenimento (13%) e saúde 
(10%), segundo o estudo "A Terceira Idade e o Cartão de Crédito", realizado pela Credicard. A 
facilidade de pagamento oferecido pelo meio eletrônico porém deve tornar mais atentas as 
atitudes da terceira idade para o consumo a fim de não prejudicarem seu orçamento. 
 
Segundo o estudo, o número de cartões de crédito entre as pessoas de 60 anos ou mais 
crescerá 24% em 2006. Já ao final do ano passado, as pessoas dessa faixa etária tinham em 
mãos 5,6 milhões de cartões de crédito, respondendo a R$ 13,6 bilhões em compras feitas 
com cartão. A estimativa é que em cinco anos, 4,1 milhões de pessoas entrarão na faixa de 60 
anos ou mais e poderão trazer ao mercado um total de 760 mil novos cartões. 
 
A terceira idade representava já em 2004, 9,7% dos habitantes do país. Parcela significativa 
da população economicamente ativa (22,6%), as pessoas com mais de 60 anos têm trabalho 
até mais tarde, sendo cada vez mais responsáveis pelos lares. No mesmo ano, 20% do total 
da população responsável pela manutenção da casa tinha 60 anos ou mais, e o rendimento 
médio dessas pessoas girava em torno de R$ 780. 
 
"Acredito que não seja só à volta ao mercado de trabalho responsável por este crescimento. 
Também temos uma parcela significativa de pessoas que ao longo dos anos investiram em 
planos de previdência e hoje tem poder de consumo maior. Isso pode explicar gastos 
prioritários com turismo e entretenimento, segundo aponta a pesquisa", esclarece Araújo. 
 
A terceira idade usa o cartão de crédito para compras de alto valor. Só em 2005, as pessoas 
com mais de 60 anos realizaram em média uma transação com cartão de crédito por semana 
no valor médio de R$ 103.  Cerca de 36% dos usuários de cartão de crédito dizem utilizar as 
vantagens da compra parcelada sem juros - só em 2005, 33,3% dessa faixa etária utilizou 
essa vantagem pelo menos quatro vezes no ano. 
 
Segundo o advogado André Araújo, da Pró-Teste - empresa de defesa do consumidor 
brasileiro, a maioria dos especialistas não recomenda que se gaste mais do que 40% com uma 
mesma dívida. "Algumas despesas são impossíveis de incluir na fatura do cartão de crédito por 
isso é preciso estar alerta e ter consciência para manter o controle de gastos," explica. 
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