"Este foi o primeiro grande trabalho
de branding que a Santa Clara
realizou. Recebemos o briefing do
Citibank no final de 2007. O desafio
foi desenvolver uma proposta
de valor para a marca Credicard
e que fosse capaz de cobrir o
equity da marca Citibank. Foi uma
tarefa difícil, já que uma marca
é extremamente democrática e
bem aceita em todas as classes
sociais, enquanto a outra figura na
categoria premium. Realizamos
milhares de estudos e pesquisas
que nos ajudaram a construir uma
nova arquitetura de marca para a
Credicard, Reorganizamos todo o
portfólio de cartões do Citibank e
promovemos uma 'ressignificação'
de valores da Credicard, que passou
a oferecer soluções de crédito
para o consumidor final. C o m base
nesse conceito, desenvolvemos
desde o visual do cartão até uma
ação interna para apresentar a
nova comunicação da marca aos
prossionais da empresa. Ajudamos
a construir uma marca que realiza
desejos, Esse foi o trabalho mais
bonito e completo que já fiz"

sócio e diretor de
planejamento da agência Santa Clara
ULISSES ZAMBONI,

AC/DC, Donna Summer, Pet Shop Boys e The Prodigy foram
algumas das estrelas internacionais que se apresentaram no
Brasil durante o ano passado. Mesmo com estilos musicais
diferentes, elas têm algo em comum: todas participaram do
"Credicard é show!", a plataforma de entretenimento criada
pela administradora de cartões de crédito do Citi Group com
o objetivo de fidelizar clientes e associar a Credicard com a
imagem de uma marca que realiza desejos. "Além de batizar
três casas de shows com as marcas Credicard e Citibank,
utilizamos os espetáculos trazidos ao Brasil pela Time For Fun
para estreitar o relacionamento com nossos clientes por meio
de benefícios exclusivos", observa a diretora executiva de
varejo e marketing do Citi Brasil, Paula Cardoso.
De acordo com ela, a estratégia faz parte de um projeto
de reposicionamento de marca associado a um plano de
marketing diferenciado. "Em janeiro de 2009, a Credicard do
Brasil assumiu um posicionamento que significou um divisor
de águas para a marca. " Isso porque no ano passado a marca
voltou a assinar somente Credicard, sem o complemento
Citi, fato que vinha ocorrendo desde a fusão com o Itaú, em
2006. "Aproveitamos o momento para desenvolver uma nova
arquitetura de marca", observa a executiva.
O projeto teve início com a reformulação de toda a estrutura do
departamento de marketing da Credicard, que antes era dividido
em pequenos grupos de atuação. "Implantamos um novo modelo
de gestão, mais eficiente e dinâmico, além de promover uma

"O
entretenimento está ligado
diretamente ao DNA da Credicard,
que é uma marca divertida,
moderna e democrática. Essa
associação tende a ficar ainda
mais forte no decorrer de 2010.
No ano passado, a Credicard
assumiu o posicionamento de
prover soluções de crédito
aos clientes por meio de uma
série de produtos. Com esse
conceito consolidado, a meta
agora é crescer"
PAULA CARDOSO,

diretora de varejo e marketing
do grupo Citi Brasil

reorganização das agências de marketing que atendem a conta",
comenta Paula, ressaltando que não houve uma redução, mas sim
uma otimização do trabalho em equipe, "Nosso departamento de
marketing é composto por 45 profissionais, e 28 deles atendem
exclusivamente a marca Credicard. A diferença é que antes da
reestruturação cada produto tinha um portfólio, uma agência e
um criténo próprio para aprovação das campanhas."
A partir de janeiro do ano passado, a companhia promoveu uma
padronização da imagem de seus produtos, que passaram a ter
uma comunicação uniforme e alinhada aos objetivos da marca,
"O que fizemos foi centralizar o marketing em uma diretoria que
responde diretamente à presidência da Credicard; com isso
aumentamos o controle e a otimização das ações", detalha Paula,
lembrando que, em paralelo, a marca ganhou um novo significado.
"Definimos desde as cores da companhia até o formato no qual
as fotos deveriam ser utilizadas nas campanhas."
Todo esse processo de mudança demandou um ano e meio de
planejamento e mais sete meses de implantação do projeto, que
começou a ser pensado no final de 2007. Em parceria com a
agência Santa Clara, o Citibank reorganizou todo o seu portfólio
de marcas no segmento de cartões, além de refazer a arquitetura
de todas as suas marcas. Assim, toda a linha de produtos
de crédito da empresa, incluindo as lojas de financiamento
CitiFinancial, virou Credicard. Já a bandeira CitiCard passou a
identificar as marcas de cartão somente do Citibank.

"A marca Credicard sempre foi
um ícone de cartões de crédito,
Um ícone que nasceu no Brasil. E
nada melhor do que ver marcas
brasileiras c a d a vez mais fortes.
Em 2009, a Credicard deu um
passo superimportante: além
de cartão passou a oferecer
soluções de crédito completas,
c o m o financiamento, por exemplo.
Ser reconhecida c o m o Empresa
Marketing do Ano, na m e s m a
é p o c a em que a Credicard
decidiu se expandir em novos
mercados, nos enche de orgulho.
C o m o parceira da Credicard, a
Publicis sabe a responsabilidade
que é trabalhar para uma
marca vencedora, democrática,
aspiracional e c o m atributos reais,
Esse reconhecimento do mercado
que veio em forma de prêmio
comprova tudo isso e nos enche de
vontade de trabalhar ainda mais em
2010 para a Credicard"
HUGO RODRIGUES,

Publicis Brasil

VP de criação da

Implantadas de janeiro a agosto de 2009, essas mudanças
começaram a apresentar os primeiros resultados já no final
do ano: "Encerramos 2009 com um desempenho 15% acima
da meta de vendas do período." Ao todo, 1,6 milhão de novos
cartões da Credicard foram comercializados no ano passado.
Para a diretora de marketing da Credicard, o ganho dessa
reformulação não está relacionado apenas com a uniformidade
das ações, mas também com o entrosamento dos profissionais
da empresa com as seis agências de marketing que atendem a
conta, "já que a cada 15 dias realizamos um comitê com todas
as agências para avaliar o que foi feito e definir novas metas
para a próxima quinzena."
Divertida e democrática
"Credicard é, por sua própria
natureza, uma marca dos 'tempos
digitais'. Ou seja, uma marca que
soube e sabe se posicionar e
obter todo o valor da presença em
plataformas dinâmicas e mutantes,
c o m o são os meios digitais. Isso
nos faz entusiasmados pelo cliente,
e não simples fornecedores.
A AgênciaClick desenvolve há
sete anos um trabalho contínuo,
evolutivo e vencedor para a
Credicard na internet, que vai do
site às redes sociais, passando
também pelo celular"
ABEL REIS,

presidente da AgênciaClick

Para Cintia Yamamoto, superintendente executiva de marketing
da Credicard, esse novo modelo de gestão gerou ações mais
segmentadas, principalmente, em relação à plataforma de
entretenimento, "Nossa verba de marketing não é tão grande
quanto a de nossos concorrentes, mas ainda assim pesquisas
apontam a Credicard como sendo a marca mais lembrada do
segmento quando o assunto é entretenimento."
Segundo a profissional responsável pela reformulação da marca,
o bom resultado está relacionado também com a parceria com
a Time For Fun, a maior empresa de entretenimento da América
do Sul. "Esse é um pilar importante no marketing da Credicard,
que dedica grande parte de seu orçamento à manutenção de
sua plataforma de entretenimento. Essa estratégia mantém
a marca na mídia o ano inteiro, além de oferecer benefícios
exclusivos para os clientes."

" Esse novo modelo de gestão
gerou ações mais segmentadas,
principalmente, em relação à
plataforma de entretenimento.
Nossa verba de marketing não é
tão grande quanto a de nossos
concorrentes, mas ainda assim
pesquisas apontam a Credicard
c o m o sendo a marca mais
lembrada do segmento quando
o assunto é entretenimento"

superintendente
executiva de marketing da Credicard
CÍNTIA YAMAMOTO,

Um dos principais diferenciais é a pré-venda exclusiva para os
usuários dos cartões Credicard, Citi e Diners Club International,
além de desconto de 25% na compra de ingressos com cartões
do grupo para shows nas casas Credicard Hall e Citibank Hall
(de São Paulo e do Rio de Janeiro) e da isenção da taxa de
entrega de ingressos comprados pela Central de Atendimento
ou pela internet, entre outros benefícios. "Em 2009, apenas o
serviço de pré-venda de ingressos registrou um aumento de
77% em relação ao ano anterior", compara Paula, que no último
mês de setembro renovou a parceria com a Time For Fim.
"Há dez anos investimos nessa parceria, que está alinhada à
estratégia de associar a marca ao entretenimento, reforçando
valores como proximidade, jovialidade e diversão,"
Vale lembrar que a marca investe no conceito "naming
right" desde 1999, quando lançou o Credicard Hall, casa de
espetáculos da Time For Fun que foi projetada para abrigar
eventos para mais de 7 mil pessoas. Desde então, a marca não
parou mais de investir em entretenimento.
No ano passado, por exemplo, a equipe de Paula lançou a
plataforma de mídia Credicard é Show! nas redes sociais
Orkut, Facebook, Twitter e YouTube, visando facilitar o
acesso dos clientes às ações de marketing promocional e
de relacionamento desenvolvidas pela marca. "Hoje, 50% de
nossa verba de marketing é dividida entre a plataforma de
entretenimento e o lançamento de novos produtos." Segundo
ela, com esse posicionamento a Credicard conseguiu aumentar
sua visibilidade, fortalecer o relacionamento com públicos

"Melhor do que falar sobre a
empresa de marketing do ano
é contar sobre o aprendizado
de trabalhar para a lovemark'
que é sinônimo de soluções de
crédito no Brasil há 40 anos. Para
a Fábrica é um exercício infinito
de inovação, aprimoramento por
resultados e agilidade. É falar
b o m dia todo dia e sempre de
uma maneira diferente. Ainda
mais agora, c o m a ampliação da
oferta de crédito e das conexões
digitais. Isso estimula a nossa
criatividade e nos leva a novos
desafios. É muito b o m , no entanto
exige muito mais em termos
de assertividade e geração de
negócios, A sorte é que toda a
Credicard é comprometida em
fazer a diferença, São pessoas
apaixonadas pelo que fazem e
muitas delas são apaixonantes,
líderes que você quer ter por perto.
É um orgulho para a Fábrica
viver tudo isso intensamente,
há cinco anos"

de criação da
Fábrica Comunicação Dirigida
MARISA FURTADO, VP

"A gente sabe que está no auge
da carreira quando se p e g a
atendendo uma empresa c o m o
a Credicard. Primeiro, porque
se a maioria das pessoas votou
na Credicard é porque é notório
que o trabalho que se faz ali é de
primeiríssima linha, o que nos leva
a uma concorrência acirrada para
ser aceito no pequeno time de
parceiros estratégicos da marca. É
c o m o vestibular: tem sempre umas
30 agências querendo a sua vaga.
Em segundo lugar, é uma prática
diária da satisfação em operar no
limite, dando tudo o que se tem e
realizando tudo o que você tiver a
ousadia de sonhar. E, por último,
é a convivência c o m uma equipe
preocupada em inovar, em bater
metas, mas que nunca sacrifica a
ética e o respeito pelos parceiros"
MILTON ANGELI, diretor de planejamento
criativo da RS Direct

de diferentes perfis, consolidar sua presença no mercado
brasileiro de cartões e ainda ampliar a base de clientes. "Essa
plataforma de entretenimento nos permite atender e interagir
com todos os públicos. Por isso, dizemos internamente que
queremos ser a 'Havaianas' do crédito, uma marca que todo
mundo usa", brinca Paula.
Para tanto, em maio deste ano a empresa apresentou aos
brasileiros o Credicard D.Super, um cartão destinado a
clientes interessados em converter as compras feitas em
supermercado em descontos de até 10% para novas compras
realizadas em qualquer estabelecimento do segmento, que
são creditados automaticamente na fatura. Visando superar
a marca dos 100 mil cartões no primeiro ano, o novo produto
conta com uma campanha assinada pela agência Publicis
Brasil e protagonizada pelo casal Malu Mader e Tony Bellotto.
"Com base no objetivo de posicionar a marca como sinônimo
de inovação, diversão e entretenimento acessíveis a todos,
optamos por utilizar a imagem desse casal que, apesar de
ter aura de celebridade, é acessível e não usa isso como pilar
de carreira", explica Paula, ressaltando que essa foi uma das
fórmulas utilizadas pela Credicard para aproximar ainda mais
a marca dos brasileiros.
INVESTIMENTOS EM ALTA
"Em 2010 vamos continuar investindo em novos produtos, além
de anunciar parcerias importantes firmadas para a emissão de
cartões em conjunto com outras marcas", adianta a executiva,
revelando que neste ano a marca estará presente no horário
"prime" do "Domingão do Faustão". "Acabamos de fechar
contrato para essa arena, que vai nos dar a possibilidade
de apresentar novidades e reforçar nosso conceito de
entretenimento,"
Em 2010, a Credicard também irá investir pesado na internet
e em mídia de massa. "Permanecemos muito tempo fora do
ar, Agora estamos utilizando todos os canais disponíveis para
divulgar a marca e promover ações de marketing relacionadas às

necessidades de negócios da
empresa, que em 2010 pretende
alcançar 40% de crescimento
nas vendas de cartões."
Outra ação que irá ocorrer no
próximo mês é a participação
da marca no Carnaval de
Salvador pelo nono ano
consecutivo. Por meio de uma
parceria com a banda Chiclete
com Banana, a Credicard será
novamente a patrocinadora
master dos blocos Camaleão,
Nana Banana e Voa-Voa.
Entre as ações de m a r k e t i n g de
"Mais do que expor a marca,
e n t r e t e n i m e n t o realizadas pela
buscamos sempre oferecer
Credicard está o p a t r o c í n i o do
Carnaval d e Salvador p o r m e i o
benefícios inovadores para
d a parceria c o m bandas, c o m o
os clientes, como a pré-venda
Chiclete c o m Banana
de abadás para o Carnaval do
próximo ano e o parcelamento em 10 vezes sem juros e com 5%
de desconto", informa Cintia. Nos próximos meses a Credicard
também irá investir em uma promoção que irá levar consumidores
para assistir aos jogos da Copa na África do Sul. O evento
também será tema de uma campanha de endomarketing.
Paula acrescenta ainda que o departamento de marketing da
Credicard está preparando mais novidades para o decorrer do
ano. "Em 2010 o investimento em marketing foi ampliado em
20%. Este será um ano marcado por ações inovadoras e muitas
comemorações, já que teremos dois aniversários: a Credicard
completando 40 anos de Brasil, e o Citi, 95 anos."

"Sucesso e ousadia são palavras
que b e m definem a já duradoura
parceria entre a Time For Fun (T4F)
e o Grupo Citibank. Iniciada em
1999, o Citibank inauguraria no
País o conceito de naming right
ao batizar as casas de shows
administradas pela T4F. Renovar
essa parceria por mais dez
anos, portanto, é a prova de que
esse casamento segue sólido,
c o m ampliação do leque de
benefícios exclusivos aos clientes
nos shows da T4F A expectativa
é uma contribuição para que a
marca Citibank ganhe ainda mais
força. É fato que hoje o Brasil
está definitivamente na rota dos
grandes shows internacionais. O
notável crescimento econômico do
País e a consequente expansão da
classe consumidora fazem c o m
que a d e m a n d a por entretenimento
cresça c a d a vez mais. Através de
consumidores mais exigentes,
o Citibank, c o m sua forma
vanguardista de atuação, mais
uma vez se coloca à frente de seus
competidores na busca por gerar
diferenciais aos seus clientes."
IVAN MARTINHO, gerente comercial da

Time For Fun
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