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Nessa semana foi encerrada uma era na história brasileira de um dos mais glamourosos negócios: 
os cartões de crédito. Como a queda do muro de Berlim simboliza o fim do século XX, assim 
também a ruptura — agora oficial — da sociedade entre Citibank , Itaú e Unibanco na Credicard 
marca o final da era romântica dos cartões de crédito em nosso País.  
 
Há exatos 27 anos, em 1977, eu e minha equipe desenhamos um projeto a que chamamos de 
“Nova Credicard”. Ele era o redesenho de toda a estrutura mercadológica, operacional e de crédito 
da Credicard. A partir da implantação desse projeto, a empresa assumiu decisivamente a 
liderança do mercado, em todos os sentidos: tamanho, lucratividade, inovação, qualidade, 
formação de profissionais, marca... 
 
Nesse projeto, tínhamos o objetivo de, no médio prazo, atingir a marca de 1 milhão de cartões, 
ou seja, 5 vezes mais do que tínhamos então! Hoje, 1 milhão de cartões é o mínimo que se 
espera de uma carteira de cartões bem-sucedida. Éramos, com muito orgulho, os jovens gestores 
que, em nome de poderosos e avançados acionistas como o Citibank, Itaú e Unibanco, tomavam 
conta de uma empresa que dominava seu mercado pelo charme e pela inovação constante. Nosso 
produto, intrigante e sofisticado, representava a modernidade do primeiro mundo então fechado 
aos brasileiros pelo lado de fora. Era um produto, naquela época, reservado a apenas uns poucos 
1 milhão de pessoas que conseguiam entendê-lo e usá-lo. Dizer que éramos presidente ou diretor 
da Credicard trazia uma aura de encantamento.  
 
A Credicard, desde sua fundação, em 1971, e mais ainda após sua “reinvenção”, em 1977, 
dominou o cenário desse mercado. Tornou-se uma gigantesca e lucrativa empresa, a ponto de ter 
mais tarde se transformado, qual organismo vivo que se multiplica, em três outras empresas 
também gigantescas, saudáveis, charmosas e lucrativas. Passou rapidamente a ser a marca mais 
conhecida de cartões, obrigando as grandes bandeiras internacionais a se curvarem e abrirem 
exceções a suas regras para que a Credicard aceitasse emitir seus cartões.  
 
A Credicard tornou-se A Escola de cartões de crédito por excelência. Por ela passou a maior parte 
dos executivos que hoje comandam essa indústria no Brasil. Tornou-se um exemplo mundial de 
excelência. Liderou essa indústria durante todo esse tempo, ditou normas, originou idéias, 
estruturas jurídicas, produtos, soluções operacionais, linhas de comunicação, até mesmo 
internacionalmente.  
 
Ainda há pouco, viajando pelo exterior, e (naturalmente) usando meus cartões de crédito, 
lembrei- me disso quando vi que todos os slips de pagamento impressos nos pontos-de-venda 
trazem a expressão “concordo e pagarei a dívida aqui representada”, fruto da invenção do 
Departamento Jurídico da Credicard há muitos anos.  
 
Qual grande prima-dona que certamente é, a Credicard começou um processo de saída de cena, 
pelo menos em sua forma original — a sociedade dos três bancos. Seu papel, para os seus 
acionistas, foi cumprido. Ela já não é mais necessária, cada banco tem sua poderosa unidade de 
cartões, carregando orgulhosamente sua própria marca.  
 
Não precisam mais do know-how, da estrutura, da marca que a Credicard lhes trazia. Portanto, 
não há como ser diferente, a Credicard tem de ser reinventada novamente, como já disse em 
outro artigo, noutra ocasião. Muito difícil (para não dizer pouco interessante financeiramente!) 
seria matá-la, pois se sua missão está cumprida para os seus acionistas, não é assim para os seus 
clientes, sejam consumidores ou comerciantes. A marca prossegue sendo a segunda mais 
reconhecida na indústria! Fazendo aqui um paralelo com a prima-dona, não é possível dizer que 
sua personagem morreu.  
 



É preciso reinventá-la. Encontrar um novo papel para ela, o público exige, os consumidores 
demandam serviços e produtos com sua marca, com seu jeito de fazer as coisas. Faz sentido 
econômico. Faz sentido mercadológico. Por que não fazer isso? Reinventar a Credicard na nova 
era do mercado de cartões, maduro, pronto para servir a todos os brasileiros. Há 27 anos, 
pretendíamos atingir um milhão de cartões.  
 
Hoje temos 50 milhões de cartões “bancários” e um número estimado em 70 milhões de cartões 
privados. Creio que existe demanda para pelo menos 200 milhões de cartões de crédito no Brasil, 
no curto prazo, servindo a todos os segmentos de consumidores, em todas as regiões geográficas. 
Essa é a característica da nova era dos cartões de crédito no Brasil, que começou nessa semana.  
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