
O show tem que continuar 
Marcio Kroehn 
 
Credicard investe em marketing cultural para recuperar a liderança perdida. 
 

Almeida, diretor: musical da Broadway Miss Saigon é a aposta para 
reforçar o prestígio da marca. 

 
Lembranças do Vietnã costumam incomodar os Estados Unidos. Mesmo assim, uma empresa 
americana acaba de escolher o tema para promover a sua marca de cartões de crédito no 
Brasil. O Citibank, que há seis meses comprou a exclusividade da Credicard - outrora dividida 
com o Itaú e o Unibanco -, aposta no patrocínio do musical Miss Saigon para reconquistar o 
território perdido para os grandes bancos. A megaprodução, que conta uma história de amor 
entre um soldado americano e uma moça vietnamita, estréia em julho em São Paulo. A nova 
Credicard-Citi está investindo 10% de sua verba de marketing somente nesse espetáculo, a 
arma cultural mais reluzente que irá utilizar na guerra do dinheiro de plástico. 
 
Quando dominava esse meio de pagamento no País, a Credicard chegou a ter oito milhões de 
plásticos. Depois da cisão entre os sócios, a Credicard-Citi ficou em terceiro lugar, com uma 
base de 4,8 milhões de cartões. Os concorrentes Bradesco e Itaú administram 13,9 milhões e 
13,5 milhões, respectivamente. Crescer nesse mercado cada vez mais competitivo não é 
apenas uma questão de sobrevivência, mas de alavancar boas receitas e os lucros melhores 
ainda para os acionistas. Os 81 milhões de cartões de crédito existentes movimentaram R$ 
157 bilhões em 2006 e R$ 71 bilhões até maio deste ano. E renderam milhões em anuidades e 
juros. Não foi à toa, portanto, que o Citibank pagou R$ 280 milhões pela parte do Itaú na 
marca Credicard no final do ano passado. Com 11% do volume das transações do setor, o 
banco americano quer ir mais longe e amealhar mais 1,3 milhão de cartões neste ano. 
 
Ao contrário dos concorrentes, o Citibank não vai transformar a administradora em mais um 
departamento de uma enorme estrutura. A Credicard- Citi continua como uma empresa 
separada e verbas próprias, com mais agilidade para enfrentar o campo de batalha. Esta é 
uma das vantagens competitivas para subir no ranking do setor a médio prazo, aposta Marcos 
Almeida, diretor-executivo da empresa e ex-diretor de cartões do BankBoston.  
"A Credicard-Citi não divide a atenção com nenhuma outra área. Somos especializados em 
cartão", diz Almeida. 



Seu objetivo é aproveitar o histórico de 37 anos da empresa que formou o mercado do 
"comprar agora para pagar depois". E, seguindo a recente tendência do mercado financeiro, 
conquistar clientes na massa de 70 milhões de pessoas de baixa renda que ainda não têm 
cartão de crédito. Esse enorme potencial ainda tem muito para oferecer às administradoras. "O 
mercado [de cartões de crédito] não está saturado e tende a continuar crescendo nos 
próximos anos, principalmente porque o cartão de crédito deixou de ser elitizado", diz Simone 
Escudêro, analista da consultoria Austin Asis. Grande parte desse público dificilmente entraria 
em uma agência tradicional do Citibank. 
 
Por isso, há especulações de que a financeira do grupo, a Citifinancial, poderá ser utilizada 
para atrair consumidores para o cartão. "Em algum momento a Citifinancial vai ser aproveitada 
para alavancar os negócios da Credicard", avalia Paulo Cury, sócio da Condere Consultoria. 
 
A Credicard já é uma marca popular. Mais de três quartos da base de portadores são das 
classes C e D. Por isso, além de agradar às classes A e B com ações de marketing especiais 
como o patrocínio de Miss Saigon, a empresa investirá nos públicos de menor renda vinculando 
a marca a espetáculos de massa, como shows sertanejos, de pagode e infantis. Na guerra do 
dinheiro de plástico, toda munição é pouca. 
 
R$ 157 Bilhões foi o movimento dos cartões de crédito no Brasil em 2006. 

Fonte: Istoé Dinheiro, ano 10, n. 508, p. 90-91, 20 jun. 2007.  

 


