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Com o espaço para crescer garantido, já que os meios de pagamento mais utilizados no Brasil 
ainda são o cheque e o velho e conhecido dinheiro, as bandeiras e e os emissores de cartão de 
crédito e débito estão fazendo esforços para educar o público e ampliar o crescimento entre as 
classes mais pobres.  
 
A Mastercard vai substituir, a partir de agosto, os cartões de débito que hoje apresentam o 
logotipo Redeshop Maestro e lançar mão de uma campanha para aumentar o percentual de 
ativação dos cartões de débito. Embora a Mastercard, cujo cartão de débito passa agora a se 
chamar Mastercard Maestro, contabilize no Brasil 44 milhões de plásticos - em comparação aos 
53,7 milhões da concorrente Visa -, apenas 15% do total é efetivamente usado em pontos de 
venda. Como o cartão de débito é o mesmo utilizado na rede bancária, boa parte do público não 
tem consciência de que ele pode ser usado como meio de pagamento em estabelecimentos 
comerciais. De acordo com o diretor de marketing da Mastercard, Marcelo Tangione, a mudança 
de nome e a campanha "educativa" compõem uma "estratégia de alinhamento à marca-mãe e 
sinalizam que a empresa não é de cartão de crédito, mas de meios de pagamento".  
 
Tangione lembra que em alguns países da Europa, onde a marca Maestro é muito presente, o 
percentual de ativação dos cartões de débito chega a 90%. O faturamento da empresa no Brasil, 
neste primeiro semestre, foi de R$ 4,158 bilhões, 60% superior ao do ano passado.  
 
Também disposta a consolidar seu nome, a Credicard inicia nova campanha publicitária, estrelada 
pelos jovens e belos Rodrigo Santoro e Gisele Bünchen, para apresentar o programa de fidelidade 
da marca, o Credicard Cash Back. De acordo com o vice-presidente de marketing, Fernando 
Chacon, os cartões clássicos da empresa - o internacional, para quem tem renda superior a R$ 1 
mil, e o gold, para quem ganha mais de R$ 2,5 mil - vão oferecer pontos que se converterão em 
dinheiro para o cliente. "A cada fatura paga, 1% do total será transformado em pontos", afirma 
Fernando. Quando a pontuação chegar a 50, o cliente poderá convertê-la em reais. Cada ponto 
equivale a R$ 1 e segundo Chacon os pontos não expiram nunca. Também há um programa de 
premiação para quem tem renda a partir de R$ 300.  
 
O setor de cartões de crédito deve crescer 18,5% em 2003, acima das estimativas iniciais.  
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