
Credicard agora mira público de alta renda  
 
Depois de crescer, nos últimos anos, embalada pela animação das classes de baixa renda com 
o consumo, a administradora de cartões de crédito Credicard Citi decide reajustar o foco. Vai 
centrar forças a partir de 2009 nos clientes de alta renda. "Estamos procurando equilibrar os 
diferentes perfis do nosso público, uma vez que muita atenção foi destinada, até agora, aos 
consumidores de menor renda", diz Leonel Andrade, há três meses na presidência da 
Credicard Citi.   
 
Entre os próximos passos, está o lançamento de um pacote de vantagens para usuários do 
Diners Club, bandeira da Credicard Citi. Também está prevista a entrada, em fevereiro, do 
Fone Shop, projeto da bandeira Mastercard que prevê a compra por celular. "O número do 
cartão de crédito estará vinculado ao número do telefone", afirma Andrade, que testa o novo 
serviço em um projeto-piloto.   
 
O executivo reconhece que a turbulência global mudou as estratégias da Credicard Citi, 
controlada pelo Citigroup, dono também do Citibank. "É hora de sermos conservadores no 
crédito e agressivos comercialmente", diz Andrade. Por "agressividade comercial", entenda-se 
o lançamento de produtos e explorar novos canais usando a marca Credicard, que passa a ser 
exclusiva da empresa a partir de 1º de janeiro de 2009, conforme acordo firmado com o Itaú 
há dois anos. "Poderemos usar apenas o nome 'Credicard' e oferecer produtos como títulos de 
capitalização, por exemplo, e dar início a operações via celular".   
 
Maior fôlego também será observado no investimento em mídia, que deve saltar dos atuais 
15% para 30% da verba total de marketing, não revelada. "Este ano, mantivemos os 
investimentos em comunicação, mas no próximo ano a verba total vai crescer 10%", diz 
Andrade. Segundo o ranking da editora Meio & Mensagem, a Credicard Citi investiu R$ 27,6 
milhões em mídia em 2007 (40% a mais do que em 2006). Em 2009 a Credicard quer crescer 
em 5% o número atual de 6 milhões de cartões.   
 
Na noite de ontem, 10, a empresa lançou uma campanha institucional na TV, com o mote "O 
melhor da vida passa por aqui", assinada pela Publicis Brasil. A ação envolve cinema, internet 
e revistas. O apelo ao uso do cartão para realizar os sonhos é a estratégia para convencer o 
consumidor a usar mais o plástico em 2009. Mas há certa desconfiança no ar. Levantamento 
feito no início de outubro pela empresa de pesquisas Qualibest para o Valor , sobre o impacto 
da crise no consumo, já apontava a disposição do público em aumentar o pagamento à vista e 
evitar o uso do cartão, com medo de se endividar.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


