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Iniciativa enfoca principalmente os clientes de pré-pago, 80% do mercado de celular.  
 
Ainda que o cliente de celular pré-pago - 80% do mercado no Brasil - não seja tão rentável para 
uma operadora de telefonia móvel, ele não deixa de ser lembrado. A Claro, por exemplo, 
apresenta ao mercado uma iniciativa inédita, que envolve, inclusive, a parceria com uma 
instituição financeira, no caso o Unibanco. Trata-se do lançamento de dois cartões de crédito. Um 
é o Claro Mastercard, direcionado principalmente para os clientes de pré-pago, e o outro é o Claro 
Clube Unicard Mastercard, que exige uma renda maior e está disponível a todos os clientes da 
operadora.  
 
"Dentro do nosso posicionamento, buscamos sempre levar benefícios aos clientes", menciona a 
diretora de relacionamentos e produtos da Claro, Cristina Duclos. "É um produto com um público 
muito grande. Um conceito que leva a empresa a mostrar inovação para se diferenciar", diz o 
presidente da operadora, Luis Cosio.  
 
No Claro Mastercard (que o cliente pode conseguir pela internet ou mesmo via telefone), a 
cobertura é nacional e é exigida renda mínima de R$ 200, com limite mínimo de crédito de R$ 
200. O titular tem de ter ao menos 18 anos e pode haver até quatro cartões adicionais.  
 
A anuidade é gratuita, desde que este cliente gaste pelo menos R$ 90 por mês ou faça, no 
mínimo, a menor recarga permitida pela operadora, também a cada mês. "Unimos duas coisas 
que todos querem. Crédito e celular", ressalta Cristina.  
 
Já no Claro Clube Unicard Mastercard, a cobertura é internacional, o cliente paga uma anuidade 
de R$ 69, a rende mínima exigida é de R$ 800, sendo o limite mínimo de crédito R$ 200. "É 
possível usufruir de uma série de vantagens, já que temos parcerias com algumas empresas, a 
exemplo de restaurantes, academias, entre outras", explica a diretora de relacionamentos e 
produtos da operadora.  
 
"É bom para empresa e também para o cliente, que tem prazo para pagar até mesmo a sua 
recarga, se o celular for pré-pago. Para alguns pessoas, o fato de não pagar anuidade é muito 
importante", lembra Cristina Duclos.  
 
Desejo do consumidor  
 
Para basear este lançamento, a executiva explica que a Claro pesquisou o mercado, a fim de 
saber exatamente o que os seus clientes desejam. Com um dos cartões, aliás, o cliente passa a 
ter um sistema de milhagem, sendo que R$ 1 vale um ponto, que podem ser trocados, por 
exemplo, por novos aparelhos. "As pessoas trocam os celulares com muito mais freqüência, pois 
estes estão cada vez mais modernos. O preço, no entanto, ainda é elevado. As milhagens 
favorecem muito", diz a diretora.  
 
O cartão mais simples (azul) passa a ser oferecido a partir da semana que vem, enquanto o Claro 
Clube Unicard Mastercard (vermelho) estará disponível a partir do dia 13 deste mês. "Esta é uma 
iniciativa que desenvolvemos localmente. Uma ação importante que traz para o cliente benefícios 
reais", considera o presidente Luis Cosio.  
 
Por meio desta parceria, que há alguns meses vem sendo preparada, o Unibanco oferece a opção 
de o cliente receber em seu celular uma mensagem informando local da compra, valor da 
transação, nome do cartão e data e hora de uso, o que favorece a segurança. "O Unibanco é o 
parceiro ideal para esta iniciativa", considera Cosio, lembrando que já existem outras iniciativas 
unindo as duas empresas.  



 
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2, 3 e 4 set. 2005, Comunicação, p. C-6. 
 


