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A Redecard vai investir R$ 8,6 milhões em patrocínios culturais neste ano, um acréscimo de 
47% em relação aos R$ 5,5 milhões aplicados no ano passado. O aporte, por meio da Lei 
Rouanet e outras leis municipais de incentivo fiscal, será destinado a festivais de cinema, 
apresentações teatrais, publicações gastronômicas e espetáculos de dança.  
 
O aumento do investimento é reflexo do fato de a empresa ter aberto o capital em julho do 
ano passado, o que provocou crescimento nos resultados financeiros, elevou o Imposto de 
Renda e, consequentemente, a fatia direcionada ao investimento em cultura, informa o diretor 
executivo de marketing e produto da Redecard, Ronaldo Varela. "Com o aumento do montante 
para investir, o desafio é achar a forma mais inteligente para tirar proveito da lei, e ao mesmo 
tempo contribuir para favorecer a cultura", diz Varela.  
 
O foco da empresa é investir em projetos para descobrir novos talentos, como o Oficina da 
Imagem, voltado para a capacitação de jovens de 18 a 24 anos de comunidades carentes nas 
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e projetos que buscam ampliar o acesso da população à 
cultura, como festivais de cinema e teatro.  
 
Impacto no varejo  
 
Varela observa que, apesar de a empresa não ter uma relação direta com o consumidor final, 
uma vez que atua na captura e transmissão das transações de cartões de crédito, a Redecard 
se relaciona com cerca de 1,2 milhão de estabelecimentos credenciados - lanchonetes, bares, 
salões de beleza, entre outros -, que possuem milhões de funcionários que são impactados 
pelos investimento culturais da marca  
 
A Redecard acredita que investir em eventos como festivais de cinema ou teatro, por exemplo, 
ajudam a movimentar o comércio local, o que aumenta o consumo por meio dos cartões de 
crédito das bandeiras MasterCard, MasterCard Electronic e Diners Club International, e dos 
cartões de débito MasterCard Maestro, RedeShop e Maestro.  
 
Ações de relacionamento  
 
A empresa, que realiza cerca de 1,5 bilhão de transações por ano, aproveita também o 
patrocínio de eventos culturais para realizar ações de relacionamento com os clientes. Na 
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo deste ano, a empresa realizou promoções na 
qual o detentor de cartão de crédito Mastercard podia parcelar a compra do pacote de 
ingressos. No show do "The Police", a marca disponibilizou ingressos antecipados. 
"Aproveitamos cada um dos eventos para apresentar a marca Redecard e a forma como a 
empresa dedica esforço para estimular a arte e cultura", comenta Varela. .  
 
No primeiro trimestre deste ano, a empresa patrocinou a 11 Mostra de Cinema de Tiradentes, 
o carnaval do Recife, o 16 Festival de Teatro de Curitiba, o filme Polaróides Urbanas, escrito e 
dirigido por Miguel Falabella e duas edições do Saberes do Brasil, projeto cultural da chef Ana 
Luiza Trajano. Estão previstos investimentos no Festival de Cinema de Miami, Festival de 
Cinema de Gramado, Festival de Cinema de Brasília, entre outros.  
 
E no teatro, a empresa patrocina 15 Festival de Teatro de Porto Alegre, no Teatro Bourbon, 
além das comemorações dos 150 anos do Theatro São Pedro. A empresa, que também investe 
eventos de música e dança, lançará neste ano o prêmio Redecard / Canal Brasil de curta-
metragem. Já a Coleção Chefs Brasileiros III será distribuída em escolas e bibliotecas 
municipais.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18, 19, 20 e 21 abr. 2008, Comunicação, p. C8. 


