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Grandes operadoras fazem promoções com prêmios de R$ 100 mil ou previdência privada de R$ 5 
mil mensais.  
 
O fim de ano torna-se cada vez mais hora de festa para as operadoras de cartão de crédito. As 
bandeiras disputam acirradamente cada espaço na mídia para anunciar ao consumidor suas 
promoções e aumentar os lucros no período em que mais são sacados dos bolsos em todo o ano. 
E nesta dura "guerra" de propaganda, as operadoras sabem que precisam ser muito atraentes 
para serem eleitas pelo usuários no momento de cada compra.  
 
A MasterCard, por exemplo, está trabalhando com a promoção "Pé de Meia MasterCard", a maior 
campanha já feita entre emissores, adquirentes e a própria bandeira, no valor de R$ 20 milhões. 
Esta ação envolve um sorteio que irá brindar apenas um consumidor com o prêmio de R$ 5 mil 
mensais, durante dez anos, valor corrigido mensalmente. Para concorrer, todas as compras 
devem ser efetuadas com os cartões de crédito MasterCard ou cartão de débito MasterCard 
Maestro. Há uma pergunta impressa no comprovante de compra, na via do estabelecimento. 
Basta respondê-la. Não é necessário realizar cadastro, nem depositar o papel em urna.  
 
De acordo com a MasterCard, concorrem apenas os consumidores que realizarem transações 
cadastradas por meio dos terminais eletrônicos (POS), até o dia 31 de dezembro de 2004. Cada 
compra eqüivale a um cupom, independentemente do valor. Os clientes titulares e adicionais que 
se cadastrarem na promoção também concorrem. Qualquer um dos dois pode ser premiado.  
 
O custo envolve campanhas de divulgação, material promocional, prêmio, logística, mídia, entre 
outros detalhes. "Além do prêmio atrativo, não há valor mínimo para concorrer, ou seja, a cada 
compra realizada com um de nossos cartões é uma chance a mais que o consumidor tem de 
participar", explica o vice-presidente de marketing da MasterCard Brasil, Murilo Barbosa.  
 
O sorteio e a apuração do prêmio serão realizados no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 
12 de janeiro de 2005. A McCann-Erickson Brasil é a agência que assina as campanhas da 
MasterCard. Produziu uma linha de materiais promocionais com adesivos, display, wobbler e 
móbile, que estão distribuídos em cerca de 150 mil lojas. Um comercial de 30 segundos é 
veiculado nas principais emissoras de TV aberta. Existe ainda anúncio para revista e rádio. "A 
promoção tem a finalidade de reforçar a marca e ao mesmo tempo estimular o uso do cartão de 
débito e crédito MasterCard", reforça Barbosa.  
 
Sobre o fato de ser a maior promoção da empresa, o executivo comenta que ela está inserida 
numa nova plataforma, a qual vem sendo trabalhada há dois anos. "Estamos evoluindo com 
novidades que aumentam a premiação para os clientes, com relações mais amplas e duradouras." 
Barbosa conta ainda que existe na carteira da MasterCard um total de 84 milhões de usuários. 
"Para a promoção deste ano, a participação deve ser de 3,5 a 4 vezes maior que as de anos 
anteriores."  
 
Já a Redecard - empresa responsável pela captura e transmissão de transações com cartões de 
crédito e débito de bandeiras como MasterCard, MasterCard Maestro e Diners Club International - 
pelo sexto ano consecutivo investe na decoração de Natal de ruas da cidade de São Paulo. Além 
disso, ainda promove uma ação de cunho social que prevê a doação de dinheiro, por parte da 
Redecard, a ser destinado para 12 entidades assistenciais. "Com estas ações queremos estar 
presente nos principais pontos de atração de público", afirma o vice-presidente de marketing e 
produtos da Redecard, Fernando Pantaleão. O executivo lembra que as ações de marketing da 
Redecard são mais direcionadas para o business to business, ou seja, para os lojistas. "Estamos a 
todo momento buscando criar o diferencial com ações que chegam a envolv er 800 mil 
estabelecimentos", diz Pantaleão.  



 
A Visa International, por sua vez, trabalha com uma campanha promocional ligada ao lançamento 
do filme "Os Incríveis", criado pela Disney e apresentado pela Pixar Studios, com estréia para o 
dia 10. A ação faz parte de uma aliança estratégica de longo prazo entre a Visa e a Disney e 
ocorrerá de forma integrada em 19 países da América Latina, incluindo uma campanha publicitária 
e eventos especiais ligados ao filme e seus personagens.  
 
No Brasil, os clientes que realizarem compras durante o período de 15 de novembro a 25 de 
dezembro deste ano terão a oportunidade de ganhar o Cartão Visa Incrível que sorteará 20 
prêmios de R$ 100 mil, em cartões pré-pagos Visa. Para participar, o consumidor deve cadastrar 
seu cartão de crédito e responder a uma pergunta. Depois do cadastramento, o cliente estará 
concorrendo com um cupom gerado automaticamente a cada transação de R$ 70 realizada e/ou 
múltiplos de R$ 70. O sorteio será realizado no dia 10 de janeiro.  
 
A Diners Club International também está se movimentando, com uma ação criada pela agência 
SM Comunicação, focada no Shopping Iguatemi. Trata-se do Iguatemi Celebration Time by Diners, 
que propõe aos clientes elaborar frases com o conceito Celebration Times e eleger as vitrines mais 
chiques do shopping. Os autores das cinco melhores frases ganham o Celebrate Box Diners, com 
champanhe e guloseimas de Natal. A mecânica prevê a troca de cupons por presentes 
sofisticados. Especialmente para a ação, foi criada uma mala direta enviada à 61 mil clientes da 
bandeira administrada pela Credicard.  
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