
A cada dez metros caminha-
dos na Praia Grande de Ubatuba, 
uma das mais freqüentadas do 
litoral norte de São Paulo, o turis-
ta se depara com uma banquinha 
de camelô ostentando o cartaz: 
“Pague com Visa”. Em alguns 
pontos-de-venda ambulantes da 
areia é possível comprar cangas, 
saídas de praia e vestidos, cada 
um com preço médio de R$ 35, 
em até três vezes no cartão. Já 
na capital paulista, quem estiver 
à procura de fl ores e hortifru-
tigranjeiros fresquinhos pode 
lançar mão da moeda de plástico 
na Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo 
(Ceagesp) aos sábados, domingos 
e quartas, quando o lugar abre ao 
público. Pelo interior do País, em 
Araçuaí, cidade de 38 mil habitan-
tes na região do Vale do Jequi-
tinhonha, semi-árido mineiro, a 
Drogaria Nosso Senhor do Bonfi m 
permite que o consumidor pague 
os medicamentos com Visa.

Esses são alguns exemplos 
da capilaridade que a Visa, líder 
mundial em pagamentos eletrô-
nicos, vem atingindo no mercado 
brasileiro. A empresa fechou o 
ano de 2006 com mais de 1 mi-
lhão de estabelecimentos fi liados 
em todo o País — um cresci-
mento de pelo menos 54% sobre 
2004, quando 650 mil lojistas 
aceitavam Visa como opção de 

pagamento. Hoje, 145 milhões 
de clientes utilizam a bandeira, 
entre cartões de débito (107 
milhões) e crédito (38 milhões) 
emitidos por bancos, adminis-
tradoras ou pelas próprias redes 
de varejo, somando vendas de 
US$ 167 bilhões. “Nosso negócio 
depende de um círculo virtuoso: 
quanto mais estabelecimentos 
aceitam o cartão, mais pessoas 
tendem a preferi-lo como forma 
de pagamento, em detrimento 
do cheque e do dinheiro, levando 
mais comerciantes a desejar a 
bandeira na sua loja”, diz Eduar-
do Chedid, vice-presidente de 
produto da Visa do Brasil.

Interior, periferia
e ambulantes

No País, há expectativas pro-
missoras para o mercado de 
cartões, que é protagonizado por 

três grandes atores — os emisso-
res (bancos e administradoras, 
que mantêm o contato direto 
com o cliente), os adquirentes 
(que fi liam os estabelecimentos 
para receber cartões, como é o 
caso da Visanet, para a Visa, e da 
Redecard, para a Mastercard) e 
as próprias bandeiras, que conce-
dem licenças aos emissores para 
permitir o uso do seu sistema de 
pagamento (exemplos de Visa, 
Mastercard e American Express). 
Segundo o The Nilson Report, 
relatório que avalia o mercado 
mundial de cartões, a América 
Latina é a região que apresenta 
o maior índice de crescimento de 
plásticos. Só no Brasil, que conta 
com 360 milhões de unidades, de 
acordo com a Associação Brasi-
leira das Empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços (Abecs), 
eles devem chegar ao patamar 

de 1 bilhão em 2010, incluindo 
as modalidades de crédito, débito 
e loja (estes últimos chamados 
private labels).

A Visa vem cumprindo a sua 
parte na expansão do mercado, 
ao trabalhar em conjunto com a 
Visanet na fi liação de novos esta-
belecimentos em três segmentos 
emergentes: a periferia das gran-
des capitais (para que possa ser 
aceito nas padarias, farmácias 
e supermercados de bairro), os 
rincões do País (cidades peque-

nas onde não existe sequer rádio 
local e as campanhas precisam 
ser feitas em carros de som) e 
também os comerciantes ou pres-
tadores de serviços em pontos 
móveis, a exemplo de feirantes, 
ambulantes e taxistas, em que é 
empregada a tecnologia GPRS 
(General Packet Radio Service) 
para a transferência de dados. 
“Só em 2005, foram 38 mil esta-
belecimentos fi liados com GPRS 
— isso é mais do que o número 
de lojas do Peru”, diz Chedid.
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As promoções são uma 
parte importante da estratégia 
da Visa para cativar clientes e 
convencê-los a usar cada vez 
mais seu serviço de pagamento 
eletrônico. “Se nos anos 90 hou-
ve a preocupação de explicar o 
que era o produto, agora o ob-
jetivo é aumentar a percepção 
de valor em torno da marca”, 
diz Andréa Pinotti (vice-presi-
dente de marketing da Visa do 
Brasil), que não revela quanto 
é dirigido à comunicação. Se-
gundo a publicação Agências
& Anunciantes, de Meio & 
Mensagem, porém, a empresa 
investiu em mídia em 2005 R$ 
51,5 milhões, 82% dos quais 
foram dirigidos à TV aberta.

Como um dos principais 
segmentos em que o plástico 

é utilizado, os restaurantes 
estão envolvidos em boa parte 
das promoções. Uma delas 
foi a Visa Convida, que às 
terças-feiras proporcionava 
desconto de 30% na conta 
do cliente paga com o cartão 
em um dos estabelecimentos 
participantes, dando direito 
ainda a cupons que poderiam 
ser trocados por uma minicaça-
rola. Outra promoção foi a dos 
Chefs, quando a Visa convidou 
altos nomes da gastronomia, 
como Giancarlo Bolla e Alex 
Atala, para desenvolver um 
menu exclusivo em seus res-
pectivos restaurantes, sobre o 
qual os clientes tinham descon-
to de 50%. Ambas as iniciativas 
responderam por 32 mil transa-
ções ao longo de 2006.

Quando as entradas para 
a apresentação do Cirque du 
Soleil já estavam esgotadas, 
a Visa realizou o sorteio de 
7 mil ingressos, que podiam 
ser descobertos em uma ras-
padinha que vinha dentro de 
uma caneca com a grife do 
espetáculo. Para ter acesso 
à caneca, era preciso efetuar 
uma compra no valor mínimo 
de R$ 200. Ao todo, a promo-
ção distribuiu 500 mil cane-
cas. “Só o patrocínio não quer 
dizer muita coisa, é preciso 
que as pessoas percebam que 
a marca oferece algo mais”, 
declara Andréa. A regra vale 
principalmente para clientes 
de alto poder aquisitivo, do-
nos dos cartões Visa Platinum 
e Infi nite. Para 500 desses as-

sociados, a empresa promoveu 
uma apresentação exclusiva 
com quatro números do Cir-
que du Soleil na Casa Fasano, 
em São Paulo, três dias antes 
da estréia ofi cial.

As táticas de sedução para 
que o usuário opte pelo cartão 
no lugar de outros meios de 
pagamento vem dando resul-
tados. Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços 
(Abecs), de cada dez ope-
rações (excluindo dinheiro) 
oito são realizadas com cartão 
e duas com cheques — mo-
dalidade cujo uso vem caindo 
7% ao ano no País, ao passo 
que a do cartão tem taxa de 
crescimento anual de 22%. “O 
brasileiro tem a ilusão de que 

ele está levando vantagem ao 
não pagar algo à vista”, comen-
ta Gilberto Cavicchioli, pro-
fessor de pós-graduação em 
marketing de serviços e gestão 
da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM). 
“É um traço cultural que favo-
rece o crescimento do uso de 
cartões de crédito.” As altas 
taxas de juros cobradas pelos 
emissores, no entanto (11,9% 
ao mês, em média, para cartões 
internacionais, ou 285,4% ao 
ano), são uma desvantagem 
para o consumidor e já levaram 
muitos à inadimplência, lem-
bra o professor. “Há quem se 
entusiasme com a facilidade de 
não precisar tirar dinheiro vivo 
do bolso e acaba amargando 
altos juros.” (DNM)

Paparicos para compensar os juros altos Andréa e Chedid: círculo virtuoso entre estabelecimentos comerciais e clientes
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a do dinheiro de plástico
m procurado expandir o uso do cartão para substituir outros meios de pagamento

Indústria começou por causa de um “dinner”

Critérios para fi gurar nesta seção
As regras para a defi nição 

das empresas ou marcas que 
serão retratadas na seção 
Case Report foram elabora-
das em conjunto pelo Comitê 
de Branding da Associação 
Brasileira de Anunciantes 
(ABA) e a redação de Meio
& Mensagem. Basicamente, 
consistem no seguinte:

a) lembrança espontânea 
ou reconhecimento pelo pú-
blico como marca forte em 

desempenho (inclusive fi nan-
ceiros) tanto no quesito conhe-
cimento/lembrança quanto no 
de diferenciação;

d) longevidade da marca;
e) independentemente 

dos resultados obtidos, serão 
desconsiderados casos de 
marcas em que existam indí-
cios de utilização de práticas 
de marketing e comunicação 
consideradas antiéticas;

f) não serão avaliados 
casos ligados 
a  p a r t i d o s 
p o l í t i c o s  e 
religiões.meio&mensagem

sua categoria de atuação;
b) capacidade de diferencia-

ção que agrega valor aos produ-
tos/serviços na categoria em que 
atua, gerando resultados como 
expansão de vendas, aumento de 
participação de mercado, fi deli-
dade e/ou preços premium;

c) será dada preferência às 
marcas que apresentem melhora 
comprovada por indicadores de 

Empresas e
governo na mira

Mas a grande aposta para este 
ano são os cartões corporativos, 
utilizados por grandes empresas 
e governo (neste último caso, por 
sinal, a fatura dos cartões da Presi-
dência da República foi responsável 
por algumas farpas trocadas du-
rante os debates eleitorais entre os 
então candidatos Geraldo Alckmin 
e Luiz Inácio Lula da Silva, no ano 
passado). “O cartão corporativo 
apresentou um desempenho es-
petacular nos últimos anos”, diz 
Chedid, informando que o produto 
representou 10% do volume de 
transações em 2006, contra 3,93% 
verifi cados em 2001. Não é só esse 
alvo, no entanto, que está sob a 
mira da Visa. A empresa espera 
uma utilização maior do cartão 
no segmento de saúde (como 
hospitais e consultórios), na mo-
dalidade de débito (como principal 
substituto ao dinheiro), e também 
trabalha os dois extremos das clas-
ses sociais no Brasil: alta e baixa 
rendas, enxergando possibilidades 
de crescimento em ambos.

“O mercado vem sendo impul-
sionado pela estabilidade econô-
mica, pela maior oferta de crédito 
por parte dos grandes bancos de 
varejo e também pelo nosso es-
forço em buscar novas frentes de 
atuação”, diz Chedid. Segundo o 
executivo, mesmo entre os atuais 
clientes ainda há muito espaço 
para crescer. “Nossos usuários 
mais assíduos, que utilizam o cartão 
todo mês, somam 15% da base, 
ao passo que nos Estados Unidos 
esse índice atinge 60%”, afi rma o 
vice-presidente, que completa: “Os 
heavy users brasileiros fazem seis 
compras por mês, menos da meta-
de dos norte-americanos na mesma 
categoria, que usam o cartão, em 
média, 15 vezes a cada 30 dias”

Apelo emocional
E como convencer o cliente 

a usar mais o cartão de deter-

minada bandeira em relação à 
outra? Isso não depende de o 
estabelecimento estar ou não 
fi liado à bandeira? A resposta 
é sim, e por isso tanto Visanet 
quanto Redecard se dedicam a 
aumentar a cobertura das suas 
respectivas redes. Mas as duas 
principais bandeiras também 
se esforçam para criar valores 
intrínsecos às suas marcas, a 
fi m de direcionar a escolha do 
cliente no momento em que o 
banco lhe oferecer as opções 
de cartão Visa e Mastercard. 
Até 1996, cada emissor deveria 
escolher apenas uma bandeira (o 
que explica, por exemplo, a forte 
associação que existe ainda hoje 
entre as marcas Credicard e Mas-
tercard). A partir da mudança, a 
disputa entre as duas bandeiras 
na mente do consumidor ganhou 
relevância muito maior.

Por se tratar de um serviço 
que é praticamente uma com-
modity, ambas as marcas apelam 
para o emocional em suas ações 
de comunicação, destaca Gui-
lherme Belluzzo, sócio-consultor 
da Top Brands. “Fica claro que 
a Mastercard, com a sua cam-
panha mundial ‘Priceless’ (‘Não 
tem preço’, feita pela McCann 
Erickson), lançada há dez anos, 
tem uma solução criativa mais 
forte do que a da Visa, apesar de 
esta última ser a marca de maior 
lembrança no mercado nacional, 
segundo a Pesquisa ABA Top 
Brands”, diz Belluzzo. O levan-
tamento de 2006 apontou a Visa 
— que mantém no ar a campanha 
“Porque a vida é agora”, criada 
pela Leo Burnett para o mercado 
latino-americano — com 48% 
de lembrança de marca, contra 
26% de Mastercard. Quando se 
fala no índice de adesão à marca, 
no entanto, que refl ete o nível 
de lealdade dos usuários, é a 
Mastercard que leva vantagem, 
ainda que ligeira: 67,9% contra 
67,5% de Visa.

Corria o ano de 1949, em 
Nova York, quando o advoga-
do Frank McNamara convi-
dou alguns amigos para jan-
tar. Quando veio a conta, ele 
passou o constrangimento de 
perceber que havia deixado 
a carteira em outro terno. Se 
o fato tivesse ocorrido com 
um grupo menos endinhei-
rado, todos teriam ido lavar 
pratos naquela noite. Mas 
McNamara assinou o próprio 
cartão de visitas e o ofereceu 
como garantia. Alguns meses 
depois, em 1950, ele voltou 
ao restaurante e, no mo-
mento da conta, apresentou 
aquele que seria o primeiro 
cartão de crédito: o Diners 
Club Card, oferecido pri-
meiramente a cerca de 200 
pessoas na cidade, a maioria 
amigas de McNamara, que 
àquela altura já havia nego-
ciado a aceitação do cartão 
com algumas dezenas de res-
taurantes nova-iorquinos. O 
Diners era a garantia de que 
a pessoa, sem ter o dinheiro 
em mãos àquele momento, 
não daria o calote.

Um pouco depois foi a 
vez de o Ameri-

can Express lançar o seu car-
tão, em 1958, mesmo ano em 
que o Bank of America criou 
o BankAmericard, anteces-
sor da marca Visa (lançada 
apenas em 1976). Em 1970, 
o Bank of America trans-
feriu o controle do BankA-
mericard para a NBI, uma 
sociedade entre milhares de 
instituições financeiras que 
passaram a deter a bandeira. 
Pouco antes, em 1966, foi 
fundada a Interbank Card 
Association, uma união de 
17 bancos regionais norte-
americanos que deu origem 
ao Mastercard. Hoje, a con-
corrência está concentrada 
entre Visa e Mastercard, com 
vantagem para a primeira.

A inovação tecnológica 
pauta a disputa: enquanto 
Mastercard detém a avan-
çada tecnologia PayPass 
(um cartão que permite o 
pagamento de compras de 
pequeno valor apenas por 
aproximação, sem senha ou 
assinatura) e vem testando 
o modelo em estádios nor-
te-americanos na forma de 
pulseira, a Visa acaba de 

anunciar uma plata-
forma tecnológica 

que permitirá o 
pagamento via 
celular (fazendo 
as vezes do car-
tão, o aparelho 
efetua a compra 
ao ser aproxima-

do da leitora). Outra novida-
de desenvolvida no Brasil em 
conjunto com o Bradesco é 
o Powered Card, um cartão 
alimentado por bateria que 
pode, por exemplo, gerar 
uma senha dinâmica a partir 
do toque dos dedos.

Enquanto investem pe-
sado em novas tecnologias, 
adquirentes e bandeiras 
não entusiasmam os comer-
ciantes com as altas taxas 
cobradas.  Hoje,  as lojas 
pagam uma tarifa em torno 
de 3,5% em cada uma das 
transações de crédito e de 
1,75% quando se trata de 
débito, além de um aluguel 
mensal de aproximadamen-
te R$ 100 pelo terminal de 
captura, conhecido como 
POS. O Banco Central e a 
Secretaria de Direito Eco-
nômico (SDE), do Ministé-
rio da Justiça, iniciaram no 
ano passado um diagnóstico 
da indústria de cartões para 
avaliar se há falhas nesse 
mercado, extremamente 
complexo, tendo os bancos, 
ao mesmo tempo,  como 
parceiros das bandeiras e 
acionistas das adquirentes 
(no Brasil, a Visanet, por 
exemplo, é controlada por 
Visa, Bradesco, Banco do 
Brasil e Real ABN Amro). 
Dessa forma, os bancos ga-
nham dos dois lados do ne-
gócio — tanto dos clientes 
quanto dos lojistas. (DNM)

Text Box
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