
Nos últimos anos, as bandeiras
de cartões de crédito têm movi-
do mais esforços para alcançar
a classe C, aquela com renda do-
miciliar mensal entre R$ 1.200
e R$ 5.174. Isso porque ela não
para de crescer — para se ter
uma ideia, ela atingiu neste
ano nada menos do que 105,4
milhões de pessoas, mais de
duas vezes a população da Espa-
nha. As companhias têm inves-
tido em pesquisas para saber os
hábitos de consumo da classe C
e, assim, oferecer serviços e
promoções por meio do cartão
de crédito para aumentar a par-
ticipação neste mercado.

De acordo com a vice-presi-
dente de marketing da Master-
card no Brasil e Cone Sul, Bea-
triz Galloni, a empresa sempre
teve a preocupação com a clas-
se C, mas com esse “boom”, es-
tá olhando com mais cuidado
para o segmento. "Começamos
a oferecer mais benefícios para
este público porque eles são
tão exigentes quanto as classes
A e B. Eles querem vivenciar al-
go diferente do que já vivencia-
ram", afirma a executiva, que
exemplifica com a parceria de
quase três anos com a CVC para
dar viagens a quem nunca teve
esta oportunidade.

Dentro da classe C, é a mu-
lher que atrai a atenção da ban-
deira. "Porque é ela quem deci-
de cerca de 80% das compras",
diz a executiva.

A Visa também tem se preocu-
pado em estudar esse público. "O
primeiro grande passo é definir
os perfis desses indivíduos, para
conseguir gerar propostas de va-
lor", diz o diretor executivo sê-
nior de produtos, Percival Jato-
bá, que em pesquisa destaca três
perfis nesta classe: o financeiro
(considera crédito e usa cartões),
institucional (desconfia das li-
nhas de crédito e não costuma
usar cartão) e o desconfiado (re-
corre mais ao varejo ou à microe-
conomia, sem usar os plásticos).

Uma pesquisa realizada pela
bandeira com 1,1 mil pessoas,
com amostra aleatória de resi-
dências, revelou que a penetra-
ção do cartão de crédito na clas-

se C chegou a 51%. A prova de
que esta classe tem hábitos si-
milares às das mais altas está
nos dados da pesquisa que mos-
tram que 28% dos consumido-
res da classe C usam o cartão
de crédito nos supermercados,
ante 30% da classe A. Nas far-
mácias, o índice é de 20% para
a classe C e de 22% para a A,
percentuais próximos.

O levantamento aponta que,
em 2010, 71% dos pagamentos
feitos nas compras pela internet,
54% dos pagamentos de passa-

gens aéreas e 40% dos pagamen-
tos de móveis foram feitos pela
classe C com cartões de crédito.

Concorrência
Em relação à concorrência nes-
se mercado, Beatriz considera
que é mais acirrada do que nas
classes de renda mais alta. "Exis-
tem muitos cartões de varejis-
tas e muitas outras oportunida-
des de crédito para essa popula-
ção. No público de alta renda é
diferente, até porque há um nú-
mero menor de marcas para

atendê-los, pelo menor núme-
ro de pessoas", justifica.

Para sair à frente, Jatobá, da
Visa, indica que é preciso es-
tar onde esta população com-
pra. "Aceitação é fundamental
ou então o consumidor vai
comprar com dinheiro", diz o
executivo. Ele aponta como
desafios para chegar a essa po-
pulação a educação e a segu-
rança, com o investimento em
mecanismos que façam com
que estas pessoas se sintam à
vontade usando o cartão.

Para a população de menor
renda, Beatriz diz que existe
uma preocupação maior com o
pagamento em dia das contas.
"O consumidor da classe C se
preocupa muito com o nome,
para ter um bom relacionamen-
to social", afirma.

A bandeira, explica, incenti-
va o uso do meio de pagamen-
to cartão de crédito no lugar
de outros, sem campanhas que
façam com que o consumidor
seja levado a comprar mais do
que precisa. ■

REGULAÇÃO

Corte de orçamento da SEC pode deixar
xerife de mercado mais vulnerável

CÂMBIO

Mudança na formação de Ptax movimenta
mercado e dólar cai 1,13%

Bandeiras de cartão investem para
conhecer e alcançar a classe C

A corrida pela formação da taxa Ptax gerou maior movimentação no
mercado de câmbio e o dólar fechou com queda de 1,13% frente ao real,
a R$ 1,576 para compra e R$ 1,578 para venda, menor cotação da
moeda desde o dia 7 de junho. Este mês é o último em que o volume de
operações vai pautar a taxa oficial de negociação da moeda calculada
pelo BC, que agora passará a formar cotação por consulta ao mercado.

“

O esforço republicano para cortar o orçamento da SEC, reguladora do
mercado de capitais americano, em US$ 222 milhões abre caminho para
o próximo Bernie Madoff, uma vez que a agência fica pouco equipada
para combater fraudes, defenderam ontem senadores democratas nos
EUA. “A SEC precisa de recursos para trazer sua tecnologia para o século
XXI”, disse o senador Jack Reed, rebatendo recomendação da Câmara.

Começamos a
oferecer mais
benefícios para
este público
porque eles são
tão exigentes quanto
as classes A e B
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BeatrizGalloni, daVisa,diz
queempresa focamulherda
classeC,queéquemcompra

PIRÂMIDE POPULACIONAL

Dados mostram que a classe C 
foi a única que cresceu entre os 
anos de 2010 e 2011, em milhões 
de pessoas

Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV,
a partir dos microdados da Pnad e PME/IBGE
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 28.




