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Para fisgar clientela de alta renda, administradoras de cartões oferecem atendimento exclusivo  
 
Não foram apenas as classes C e D que ascenderam economicamente nos últimos anos. O 
seleto grupo dos ricos brasileiros ganhou 300 mil novas famílias nos últimos dois governos do 
presidente Lula. Um contingente de mais de 1 milhão de pessoas com rendimento domiciliar 
mensal acima de 20 salários mínimos (R$ 10,2 mil), segundo a Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF), do IBGE. Essas famílias já superaram os efeitos da crise global de 2009 e 
voltaram a ser um importante filão no mercado de crédito.  
 
Há meses, bancos e administradoras de cartões de crédito mapeiam esses clientes para 
oferecer produtos competitivos. Isenções de taxas e limites altíssimos viraram commodities. É 
preciso lançar mão de serviços diferenciados e exclusivos, além de um atendimento de 
excelente qualidade.  
 
A Mastercard disponibiliza os cartões Platinum e Black a esse segmento, com vários mimos. O 
Personal Assistance Service, por exemplo, sugere e organiza roteiros especiais de viagem 
(travel designers), compra ingressos para peças e musicais, faz reservas em restaurantes, 
encarrega-se de buscar os filhos do cliente na escola caso isso seja necessário, prepara festas 
surpresas, dá assistência em situações emergenciais. Recentemente, a empresa fechou uma 
parceria com o evento Restaurant Week, no Rio. Os portadores dos cartões Platinum e Black 
puderam fazer reservas antecipadas. 
 
Para ter um cartão Mastercard Black, o cliente tem de ser convidado pelo banco. "São, em 
geral, executivos e grandes empresários com poder de decisão", afirma Beatriz Galloni, vice-
presidente de marketing da MasterCard Brasil e Cone Sul.  
 
Já a Visa oferece os cartões Platinum e Infinite, que dispõem de programas que premiam seus 
melhores clientes com voos de balão, cursos de maquiagem, degustação de vinhos, aulas de 
golfe, entre outros. O Infinite é o produto mais exclusivo para pessoas físicas. Segundo a 
administradora, é destinado ao cliente AAA, que viaja ao exterior com frequência e demanda 
benefícios diferenciados.  
 
A classe B também merece atenção. De olho nos correntistas cuja renda é superior a R$ 3 mil, 
a Credicard, administradora de cartão de crédito do Citibank, fechou parceria de exclusividade 
com a Visa e passou a emitir o cartão Credicard Exclusive. A meta do grupo é colocar 300 mil 
cartões na rua em um ano. De acordo com Leonel Andrade, presidente da Credicard, os novos 
produtos fazem parte das comemorações de 40 anos da marca.  
 
Andrade ressalta que a maior vantagem do produto está no programa de incentivo, que 
permite que cada dólar gasto seja transformado em até quatro pontos. Os pontos podem ser 
utilizados para aquisição de automóveis e seguro, entre outros bens e serviços. O programa 
vale também para a versão Platinum, para qual a renda mínima é de R$ 7 mil.  
 
Acumular pontos em promoções exclusivas, aliás, já se mostrou grande atrativo para esse 
setor. No caso do cartão Citi AA Black, essas bonificações podem ser trocadas por desconto de 
até R$ 20 mil na compra de um carro Mitsubishi. O ItaúUnibanco é responsável pela 
promoção.  
 
Embora ainda representem uma pequena parcela da população (cerca de 3%), os 
consumidores com renda mensal superior a R$ 4,5 mil respondem por 42% de toda a receita 
dos cartões de crédito, segundo estudo da Mastercard.  
 
Os dados mostram ainda que apenas 2% desses usuários baseiam suas decisões de compra 
apenas no preço - a maioria dos consumidores de alta renda espera atendimento 
personalizado e inovação. 
 



O levantamento, parte do Projeto Insights da Mastercard, que ajuda os bancos emissores de 
seus cartões a entender seus clientes, também identificou que a expectativa dos consumidores 
de alta renda é que as marcas de luxo proporcionem produtos de alta qualidade. 
 
"Essa análise permite a segmentação dos clientes de acordo com seus interesses, o que pode 
ajudar bancos a desenvolver soluções relevantes e identificar os canais de marketing 
apropriados para abordar esse público", afirma Rogério Bonfiglioli, vice-presidente de B2B 
Marketing para a Mastercard na América Latina e Caribe. 
 
Nos próximos dias, Visa e Mastercard começarão a dividir o mercado com um novo 
participante, a Elo, que chega com a força de distribuição de Banco do Brasil, Bradesco e Caixa 
Econômica Federal, donos da nova bandeira.  
 
A companhia nasce robusta, com ativos de até R$ 20 bilhões e a missão de conquistar 120 
milhões de clientes em cinco anos. A estratégia é lançar a Elo como uma bandeira brasileira de 
cartões, oferecendo à classe média uma alternativa mais barata para os selos Visa, MasterCard 
e American Express. 
 
Indústria deve crescer 20% em 2010 
 
O faturamento da indústria de cartões deve ser de R$ 534 bilhões em 2010, 20% superior ao 
do ano passado, quando a indústria registrou R$ 444 bilhões. A projeção é da Associação das 
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).  
 
Segundo a entidade, o crescimento deve se sustentar nos próximos anos: em 2020, o mercado 
de meios de pagamento eletrônico deverá praticamente quadruplicar de tamanho, atingindo 
R$ 2,188 trilhões. Até 2015, cerca de 900 milhões de plásticos devem ser emitidos, o que 
possibilitará 15 bilhões de transações no ano.  
 
O presidente da Abecs, Paulo Rogério Caffarelli, afirma que mais de 71% dos brasileiros já 
usam cartões - ou cerca de 17 milhões de pessoas em 11 capitais (entre a população adulta, 
com mais de 18 anos). Entre 2008 e 2009, esse percentual não passava de 68%. Os dados 
são de pesquisa realizada em parceria com o Datafolha. 
 
Os cartões de crédito foram os que mais cresceram, superando as taxas dos anos anteriores. 
Era utilizado por 48% da população em 2008, contra 50% neste ano. Mesmo assim, os cartões 
de débito seguem como os mais populares, com 56% do total.  
 
Os meios eletrônicos já são responsáveis por 52% da preferência de uso dos consumidores. O 
dinheiro vem em segundo lugar, com 44%. 
 
A associação diz que a posse de cartão de crédito e débito ainda é mais presente nas classes 
mais favorecidas: 63% das pessoas com mais de 18 anos que têm cartão são das classes A ou 
B. 
 
Apesar disso, a pesquisa mostra que, entre 2009 e 2010, o acesso aos meios eletrônicos 
também cresceu nos segmentos menos favorecidos (classes C, D e E). Uma das explicações é 
o aumento da participação dos cartões de loja.  
 
De acordo com o executivo, no mês passado, a associação anunciou uma proposta de 
autorregulação concorrencial para o setor de cartões. O documento avalia cinco medidas 
sugeridas pelo governo para estimular a concorrência no setor, como criação de bandeiras 
nacionais de cartões, abertura do credenciamento e o compartilhamento de terminais que 
fazem a leitura das transações com cartões. 
 
No credenciamento de lojistas, que está aberto à concorrência externa desde julho, o código 
diz que as bandeiras "permanecerão abertas a licenciar qualquer credenciadora" e veda 
relação de exclusividade entre as duas partes como havia no passado, por exemplo, entre a 
Visa e a Cielo. 



 

 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2010, Especial Crédito, p. F5. 


