
A Visa, líder mundial em solu-
ções eletrônicas de pagamento, foi
eleita a marca mais lembrada pelos
usuários de cartões de crédito e dé-
bito. Em meio a um processo de
abertura de capital, a Visa foi con-
siderada uma marca de prestígio e
confiança por 71% dos entrevista-
dos, uma ligeira vantagem sobre
seu principal concorrente, a Mas-
terCard, com 70%. Por trás da força
das duas marcas junto ao público
brasileiro estão campanhas de mar-
keting de sucesso.

A Visa, mais antiga das bandeira
de cartão controladas por institui-
ções financeiras, segue os passos
trilhados há pouco pela Master-
Card. A Visa, após reestruturar sua
operação global, prepara agora sua
abertura de capital. Dados mais re-
centes divulgados pela bandeira
mostram que, no Brasil, existem
45,3 milhões de cartões de crédito
Visa no bolso do brasileiro.

Desde seu surgimento, nos anos
60, a história da empresa foi mar-
cada pela inovação, com produtos
tecnológicos de ponta. A forma de
trabalhar a marca não sofreu gran-
des mudanças nos últimos anos.
Com a campanha "Porque a vida é
agora", desenvolvida pela agência
de publicidade Leo Burnett, são
abordados temas como entreteri-
mento, esportes e compras.

A Visa tem investido pesado em
parcerias e patrocínios esportivos e
culturais. A empresa é patrocina-
dora oficial das Olimpíadas, da Co-
pa Libertadores, da Sul-Americana
e da Copa do Brasil. Em 2007, a
bandeira apoiou ainda a vinda ao
Brasil de espetáculos como Disney
on Ice e Blue Man Group.

Já a MasterCard, segunda marca
de cartão mais citada pelos entre-
vistados, tem como responsável
por suas campanhas de marketing
a McCann-Erickson. O ponto alto
no ano foi o projeto Viajante Mas-
terCard. O projeto teve um intenso
plano de mídia com veiculação de
sete comerciais em TV aberta, jin-
gle em rádio para mais de cem
emissoras do País e mídia impres-
sa, que foram produzidos no de-
correr da viagens. Também foram
veiculados filmes em salas de cine-
mas de São Paulo e Rio de Janeiro
e feitas ações de mídia exterior
com peças promocionais nas lojas
da rede credenciada.
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