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A administradora de cartões de crédito e débito MasterCard programou investimentos de R$ 100 
milhões em marketing para 2003 e está iniciando o processo de unificação das marcas de débito 
Maestro e RedeShop, anunciaram Desmond Rowan e Jean Roswadowski, respectivamente 
presidentes para o Brasil e para América Latina da multinacional.  
 
A unificação começa com a adaptação dos softwares que comandam a aceitação dos cartões pelos 
equipamentos dos pontos de venda (POS), e com a substituição dos sinais de aceitação em 70 mil 
check-outs (caixas) de cerca de 2,5 mil supermercados e 225 mil dos 650 mil pontos comerciais 
em todo país, que pertencem à rede de aceitação do cartão. A adaptação tecnológica consumirá 
investimentos R$ 80 milhões, que ficarão a cargo da RedeCard, empresa que captura e processa 
transações da MasterCard.  
 
"A RedeShop ainda é a que tem maior reconhecimento de mercado, então queremos capitalizar a 
força dessa marca", afirmou Desmond Rowan, comparando com a concorrência. No entanto, a 
Maestro, tradicional marca mundial de débito da MasterCard, com apenas seis milhões de cartões 
no Brasil, não estava conseguindo sozinha alavancar a posição da MasterCard frente sua principal 
concorrente, a Visa, que tem 54 milhões de cartões com a marca Visa Electron.  
 
A RedeShop foi comprada pela MasterCard em novembro de 2002, por R$ 25 milhões, da 
administradora Credicard. A aquisição permitiu à MasterCard dar um segundo grande salto para 
ultrapassar o concorrente. O primeiro foi o contrato com a Caixa Econômica Federal, anunciado 
ano passado na Espanha, que colocará nada menos que 20 milhões de novos clientes na bandeira 
de débito da MasterCard. Com a aquisição, a MasterCard passa a ter 44 milhões de clientes de 
cartões de débito, sendo 42 milhões da Redeshop e seis milhões da bandeira Maestro, já 
descontando os cartões que possuem as duas bandeiras.  
 
A operação abre espaço, também, para a estratégia da administradora de atingir cada vez mais 
novos clientes entre a população de renda nas classes C e D, "a de maior potencial de 
crescimento" na opinião de Roswadowski. Outro passo, segundo Rowan, é atingir o mercado 
empresarial, fornecendo cartões a funcionários de mais baixa renda. "Qualquer pessoa hoje que 
recebe salário no banco, mesmo que ganhe pouco, pode ter um cartão de débito", acredita o 
executivo, lembrando que esses contratos podem, eventualmente, se transformar também em 
microcrédito.  
 
Até agora, segundo Rowan, cerca de cinco milhões de cartões da Caixa foram substituídos, 
processo que ainda deve levar dois anos para ser concluído - os cartões são trocados à medida 
em que a validade expira. Dessa forma, a MasterCard atinge uma base de 61 milhões de plásticos 
em circulação no país (19 milhões de cartões de crédito e 42 milhões de débito), contra 73 
milhões da Visa.  
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