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Go. é o ícone adotado pela Visa, que vai nortear toda comunicação global da empresa a partir 
deste mês. Diversas pesquisas apontaram que a Visa é uma das cinco marcas mais 
conhecidas no mundo, porém faltava um ícone que a caracterizasse, como a Apple, por 
exemplo. A primeira campanha, sob o título “Mais pessoas vão com Visa”, com linguagem 
unificada e mundial, começou a ser veiculada semana passada nos Estados Unidos e no Brasil 
no último domingo (8). A ação marca a virada da empresa. Há menos de um ano a Visa fez 
oferta pública de suas ações e deu o pontapé inicial à reorganização geral. O alinhamento das 
seis regiões (América Latina e Caribe; Estados Unidos; Canadá; Ásia Pacífico; África e Oriente 
Médio; e Europa) em uma única empresa global gera, segundo Luis Cássio de Oliveira, diretor 
executivo de marketing da Visa do Brasil, eficiência operacional e estratégica. “A Visa sempre 
teve produto global, mas não era uma empresa global. Hoje, sim”, argumentou. 
 
O alinhamento mundial também favorece a racionalização da verba quando o assunto é 
marketing. Além de unificar a estratégia em torno de um só tema, as campanhas têm uma 
única produção, exigindo apenas adaptações regionais. 
 
Até o ano passado, a Leo Burnett atendia a conta no Brasil e América Latina. Após 
concorrência, a TBWA a Lew’Lara é parceira da rede no mercado brasileiro – venceu a 
concorrência. É o famoso ganho em escala, segundo Oliveira, que uma única agência pode 
proporcionar ao negócio. 
 
A estratégia da primeira campanha global de Visa busca motivar o consumidor a migrar os 
pagamentos realizados em dinheiro e cheque para os cartões eletrônicos, o que não significa 
que a empresa esteja incentivando o consumidor a gastar mais. O diretor de marketing, que 
não revela o investimento, nem a verba anual de marketing, disse que a Visa sempre fez um 
trabalho junto ao consumidor para o uso consciente de cartões. A idéia da mega-ação é atrair 
para a Visa o consumidor final, os estabelecimentos e os bancos (emissores). 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 mar. 2009, p. 4.   


