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A classe C faz parte, claro, da estratégia de expansão de qualquer empresa de grande porte 
que atue na ponta final do consumo hoje no Brasil. Mas é para abocanhar uma parte maior da 
parte de cima da pirâmide social que Mastercard e Visa, as duas maiores empresas do 
mercado de cartões de crédito, travam neste ano uma disputa acirrada, usando o marketing 
de eventos como ferramenta.  
 
A Mastercard, que em 2005 lançou o Mastercard Black, dirigido a consumidores com limite 
mensal de crédito a partir de R$ 20 mil, saiu na frente, com degustações de vinhos, jantares e 
shows - apenas para convidados indicados pelos bancos emissores do Black: Itaú Unibanco, 
Banco do Brasil, Bradesco, Citi e Santander. Mas neste ano a Visa, que lidera o mercado com 
uma fatia de 59% e 220 milhões de cartões, vai reagir.  
 
O vice-presidente de produtos para alta renda da Mastercard, Venâncio Castro, diz que neste 
ano serão feitos 12 jantares para 24 convidados no Fasano, regados a vinhos da Toscana 
selecionados pelo sommelier Manoel Beato. No Baretto, o bar do hotel Fasano, serão feitos 
quatro shows, para 50 pessoas, sendo os dois primeiros, em meados de abril, com o 
compositor Arnaldo Antunes. O primeiro jantar está marcado para o dia 28 de abril.  
 
É justamente para o fim de abril, início de maio, que a Visa programa lançar sua campanha de 
marketing dirigida ao público afluente. O diretor-executivo dos produtos Visa, Percival Jatobá, 
lembra que há quatro anos foi feito um projeto-piloto, com eventos exclusivos voltados ao 
consumidor mais endinheirado. "Agora, vamos lançar um projeto para os próximos cinco 
anos", diz Jatobá. 
 
Além de degustações de vinhos e cafés, haverá convites para avant-premières em cinemas e 
para testar carros no autódromo de Interlagos. "Teremos pelo menos um evento por mês 
neste ano", disse o diretor da Visa, que planeja revelar os nomes das marcas-parceiras nas 
próximas semanas. Os eventos serão todos realizados em São Paulo.  
 
Castro, da Mastercard, nos últimos três anos, já usou em suas campanhas para os usuários da 
bandeira Black marcas como Land Rover, Harley-Davidson, Montblanc e Le Creuset. Em 
junho/julho, quando uma boa parte de paulistas com dinheiro no bolso viajam a Campos do 
Jordão para sentir um friozinho, Castro deve realizar mais eventos. A Mastercard vai patrocinar 
o campeonato de tênis na cidade montanhosa do interior do Estado e já fechou parcerias com 
a marca de café Nespresso, da Nestlé, e a cerveja Stela Artois, distribuída pela AmBev.  
 
Os perfis que Visa e Mastercard traçam dos seus consumidores de alta renda são parecidos: 
discretos, refinados, não gostam de ostentação e um de seus sonhos de consumo é ter paz e 
sossego.  
 
Castro observa que o gasto desse consumidor em produtos de luxo cresce a uma taxa anual de 
cerca de 15% no Brasil. "No ano passado essa taxa desacelerou para cerca de 8%, mas neste 
início de 2010 já se nota um gasto no ritmo pré-crise", diz Castro. Jatobá, da Visa, disse que 
no ano passado não notou desaceleração nos gastos. Mas, observou, "a proposta de parcelar 
pagamentos é cada vez mais comum. O parcelamento, mesmo no cliente de alta renda, 
cresceu em 2009 em relação a outros anos." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1,2,3 e 4 abr. 2010, Empresas & Tecnologia, p. 
B4. 


