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Vice-presidente de marketing da Visa explica como o entretenimento
tem contribuído para a imagem da bandeira de cartão de crédito que,
atualmente, gera US$ 4,8 trilhões em volume de vendas globais
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Marketing - Hoje, a Visa está entre as empresas que
mais investem em marketing de entretenimento. Em
que ano e porque a companhia decidiu direcionar
sua verba para esse tipo de ação?
Andréa Cordeiro - Começamos a utilizar essa
estratégia em 1999, quando realizamos a pri-
meira ação de patrocínio, em parceria com o
CIE. Na época, a Visa do Brasil patrocinou um

"O objetivo do marketing de
entretenimento não é aumen-
tar o tíquete médio e sim
fazer o cliente reconhecer os
benefícios que tem ao ser por-
tador de cartão Visa"

show da Marisa Monte. A idéia foi oferecer
um presente diferente para os participantes da
promoção "Momento Mágico". Não estava na
empresa ainda, mas posso afirmar que essa ini-
ciativa rendeu frutos interessantes para a marca,
que decidiu ampliar seus investimentos nesse
tipo de estratégia, que hoje é um dos pilares do
marketing da Visa.

Marketing - Naquela época, o mercado não utilizava
o marketing de entretenimento tanto quanto hoje.
O que levou a empresa a investir nessa ferramenta?
Andréa - Ao longo de cinco anos, a Visa realizou
pesquisas que indicaram uma grande afinidade do
público com o entretenimento. O brasileiro preza
muito isso. Outro ponto ressaltado nos estudos foi
que o consumidor, principalmente o paulistano,
que não tem praia por perto, quer ter acesso a
atrações que fazem sucesso tanto no Brasil quanto
no exterior. Com base nesses dados, passamos a
fortalecer nossa posição na área de patrocínio, por
meio de associação com outras grandes marcas,
como Disney e Cinemark. Antigamente, o patro-
cínio era usado apenas para promover a marca
durante um show ou uma coletiva de um artista.
Hoje, o mercado mudou 900%, assim como nossa
atuação. Basta ver a exposição que a Visa teve ao
promover, este ano, a vinda de Blue Man Group
e Slava's Snowshow. Aprendemos a desenvolver
essas plataformas de maneira completa.

Marketing - É possível citar um exemplo disso?
Andréa - Nos eventos que patrocinamos, a marca
está presente na recepção da casa de espetácu-
lo, no convite, na ação de relacionamento com
parceiros da Visa e na promoção para clientes,
que além ganharem convites para assistir à atra-
ção, têm a oportunidade de conhecer o camarim
do astro e tirar uma foto com ele, por exem-



pio. Passamos a olhar o
patrocínio como uma
plataforma completa,
capaz de ativar todas as
iniciativas de marketing
da empresa. Assim, o
tema do evento é desdo-
brado em ações de mídia
exterior, eventos de rela-
cionamento, campanhas
institucionais, promoção,
venda exclusiva de con-
vites para portadores de
cartões Visa, entre outras
iniciativas. No ano pas-
sado, quando patrocina-
mos o Cirque du Soleil,
promovemos o "Visa
Experience", um progra-
ma de relacionamento
que privilegiou os por-
tadores de cartões Visa
Infinite e Visa Platinum. Quinze dias antes de
inaugurar o espetáculo para o público, convida-
mos 400 clientes para assistir a um pocket show
do Cirque du Soleil. Foi um benefício exclusivo e
único que oferecemos para esse target, algo que,
mesmo tendo dinheiro, o público em geral não
pode comprar.

Marketing - Neste segundo semestre, o Cirque du
Soleil retorna ao Brasil com o patrocínio do cartão
American Express. Porque a Visa não apoiou nova-
mente essa iniciativa?
Andréa - O investimento na propriedade foi
muito bacana. No ano passado, fazia sentido
patrocinarmos o Cirque du Soleil porque era a
primeira vez que ele estava vindo para o Brasil. A
Visa foi precursora dessa iniciativa, que foi muito
esperada pelo público e gerou uma grande mídia
espontânea. Conseguimos fazer a ativação 360°
graus e trabalhar todos os meios em cima de uma
única plataforma de entretenimento. Este ano,
os espetáculos do circo só começam no final de
2007. Assim, o patrocínio ficou inviável porque
teríamos que esperar nove meses até a sua chega-
da. Optamos por expandir nossa plataforma para
oferecer mais espetáculos durante o ano em vez

de apenas um. De junho a setembro investimos
em quatro grandes eventos: Blue Man Group,
Slava's Snowshow, Disney On Ice e Jogos Pan-
Americanos Rio 2007.

Marketing - Qual o retorno obtido pela empresa
ao apostar no patrocínio dessas grandes apresen-
tações?
Andréa - Aliada às demais ações de marketing, a
plataforma de entretenimento gera mais volume
de utilização dos nossos cartões, além de agregar
valor para a marca, já que promove o reconhe-
cimento de que Visa traz para o Brasil as maio-
res oportunidades de entretenimento do mundo.
Somente essa associação já justifica o investimen-
to. O objetivo do marketing de entretenimento
não é aumentar o tíquete médio e sim fazer o
cliente reconhecer os benefícios que tem ao ser
portador de cartão Visa.

Marketing - Que iniciativa ofereceu maior visibilida-
de para a marca até hoje?
Andréa - Os Jogos Olímpicos, dos quais somos
patrocinadores oficiais desde 1988. A marca está
presente nas Olimpíadas de Verão e de Inverno.
Nos locais onde acontecem as competições,



aproveitamos para atuar na comunidade. Nas
Para-Olimpíadas, por exemplo, realizamos a refor-
ma dos comércios da região para a recepção de
pessoas com deficiência. Dessa forma, temos o
maior evento do mundo dos esportes alinhado
com a marca Visa, que tem exclusividade no local,
tanto para a compra de ingressos como para ações
de merchandising. Outro projeto de expressão foi
a associação com a Disney. Essa é uma aliança
global que já dura quatro anos e possibilita à Visa
ser o cartão preferencial em todos os parques da
Disney. Isso nos permite realizar grandes ações,
como o espetáculo "Disney On Ice - A Viagem
Mágica de Mickey & Minnie", a Casa do Mickey,
em Campos do Jordão (SP) ou ainda a "Unlock the
Magic", uma promoção mundial na qual o parque
Magic Kingdom foi fechado por um dia para rece-
ber os ganhadores dessa iniciativa. Cada vendedor
podia convidar sete amigos para passar um dia no
parque da Disney.

"Há oito anos a Visa é "top of
mind" da categoria, segundo
o Datafolha. Isso é reflexo da
consistência do uso de todas as
ferramentas do marketing"

Marketing - Anualmente, quanto a empresa investe
em marketing de entretenimento?
Andréa - Não posso revelar esse dado, mas asse-
guro que hoje a Visa enxerga o marketing de
entretenimento como um pilar estratégico para o
seu negócio.

Marketing - Sua principal concorrente, a MasterCard,
apresenta um dos comerciais mais lembrados da
atualidade. Como a Visa estruturou seu marketing
para combater a campanha "Não tem preço"?
Andréa - Não temos nenhum trabalho específico
estruturado para combater trabalho da concorrên-
cia. Como líder do segmento, a Visa não procura
nada para ser combatido. Na região da América
Latina trabalhamos com a assinatura "Porque a

vida é agora", que tem um alto índice de recai l e
afinidade com as pessoas ao passar a idéia de que
não se deve deixar nada para amanhã. Há oito
anos, a Visa é "top of mind" da categoria, segun-
do o Datafolha. Isso é reflexo da consistência do
uso de todas as ferramentas do marketing, desde a
campanha institucional até os patrocínios e parce-
rias que realizamos com a Disney, o Cinemark e,
desde o último mês de junho, também com a Fifa
(Federação Internacional de Futebol Association).

Marketing - No mesmo mês em que fechou o
contrato com a Fifa, a empresa passou a veicular
um novo comercial para divulgar a promoção
"Visa Futebol Clube". A partir de agora, os inves-
timentos em marketing da Visa serão focados
nesse esporte?
Andréa - Estaremos presentes nas Copas do
Mundo de 2010 e 2014 como cartão oficial da
competição (posto assumido nos anos anteriores
pela MasterCard). Antes disso, em novembro, ire-
mos realizar a primeira ação em conjunto com a
Fifa no Brasil, que é o patrocínio do Beach Soccer
World Cup, torneio de futebol de areia a ser reali-
zado no Rio de Janeiro.

Marketing - Com o avanço tecnológico e a utiliza-
ção do celular como meio de pagamento, qual o
futuro do "dinheiro de plástico"?
Andréa - Temos uma série de iniciativas e proje-
tos piloto em andamento, pois sabemos que, no
futuro, a presença física do cartão não será mais
necessária. Por isso, nos posicionamos como uma
empresa de meios eletrônicos de pagamento.
No Cinemark, por exemplo, é possível comprar
o ingresso via celular e utilizar o aparelho para
ter a entrada liberada na sala de cinema. Já o
torcedor do Figueirense, de Santa Catarina, pode
se cadastrar no portal www.futebolcard.com e
realizar pela internet a compra de ingresso para
qualquer jogo da equipe realizado no seu estádio.
O pagamento é feito apenas com Visa e o torce-
dor utiliza seu próprio cartão de crédito da marca
para entrar no estádio. No futuro, as formas de
pagamento serão as mais diversas possíveis e já
estamos testando todas. *»
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