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A American Express, que tem suas ações de marketing divididas entre o B2B e o consumidor final, 
acaba de colocar em operação a campanha "100 dias". A ação foi elaborada após uma pesquisa 
realizada com clientes.  
 
Para que estes associados utilizem o cartão de crédito mais freqüentemente, os 100 primeiros 
dias são os mais importantes, afirma a American Express. E foi justamente para que os 
associados tenham um acompanhamento mais próximo da empresa, desbloqueiem o cartão 
rapidamente e comecem a gastar, que foi criada uma área específica na American Express, com 
um treinamento especial.  
 
"Com este trabalho, passamos a identificar mais claramente o perfil de nossos clientes. Assim, 
podemos melhorar a qualidade e a forma de atendê-lo", garante o responsável pelo marketing da 
American Express, Claudio B. Teixeira.  
 
Nessa busca pela proximidade com o consumidor, que possibilita entender melhor os seus desejos 
em relação à companhia, o objetivo é um só: fidelização. "Utilizamos muito o marketing direto 
para nos certificarmos de que o cliente está bem informado sobre nosso produto."  
 
Há dois anos, a conta da American Express é atendida pela agência Ogilvy, como parte de um 
alinhamento mundial. A empresa, que não divulga a sua base de clientes e nem os investimentos 
em marketing, diz que do total de seus gastos nesta categoria, 60% vão para ações de marketing 
direto e os 40% restantes para a propaganda.  
 
A American Express trabalha em dois segmentos - o de pessoas com renda a partir de R$ 15 mil e 
num outro, que são a de consumidores que ganham a partir de R$ 1,5 mil. De acordo com 
Teixeira, apesar de a American Express ter a maioria de seus associados nesta segunda faixa, a 
empresa se mantém como uma marca mais elitizadas.  
 
Com um crescimento de 24% registrados na sua operação brasileira, a empresa está em fase de 
definir a verba de marketing para os próximos três anos. "Deveremos ter novidades em 
campanhas de mídia."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 mar. 2005, Mídia & Marketing, p. A -18 


