
MENSAGEM ALINHADA
CAMPANHA PUBLICITÁRIA LANÇADA MUNDIALMENTE CRIA CONCEITO GLO-

BAL E ENALTECE OS ME!OS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO POR BRUNO ROSSI

udo começou com um IPO: após a sua ofer-
ta pública inicial de ações, realizada no

ano passado, a Visa passou a se compor-
tar como uma empresa global, com estratégias e

ações alinhadas no mundo inteiro. O mais novo

passo da bandeira em direção a esse posiciona-
mento foi o lançamento da primeira campanha
publicitária global, que leva a mesma mensagem

a todos os países em que atua.
"Mais pessoas vão com Visa." Esse é o conceito

e o slogan da nova ação, que incentiva os consumi-

dores a deixar de lado o cheque e o dinheiro para
se renderem aos benefícios dos meios eletrônicos

de pagamento. O filme inicial da campanha, que
estreou no Brasil no dia 8 de março, no interva-

lo do programa "Fantástico", da Rede Globo, não
mostra em nenhum momento a figura do cartão e

tem forte apelo emocional, com imagens de pes-
soas e lugares espalhados pelo planeta - o Edifício

Copan, um dos símbolos de São Paulo, é uma das
referências brasileiras que aparecem no filme que

está sendo veiculado no mundo todo. Mais do que
aquisições materiais, o comercial estimula o usuá-

rio do cartão a colecionar experiências de vida.

"Não queremos que as pessoas gastem mais, mas

que usem o cartão Visa para tudo aquilo que elas
consideram importante, substituindo o cheque e o
dinheiro em seu dia-a-dia", afirma Luis Cássio de Oli-

veira, diretor-executivo de marketing da Visa do Bra-

sil. O mote da campanha quer dizer exatamente isso:
mais pessoas vão com Visa, ou seja, mais pessoas

incorporam o cartão em sua rotina e mais estabeleci-
mentos aceitam essa forma de pagamento.

Antes de lançar a campanha - que, no Brasil,
chegou um pouco mais tarde por causa do Car-

naval -, o primeiro desafio da Visa foi alinhar as
equipes de marketing e escolher urna entre tantas

agências de publicidade para assumir a criação.
Quem ganhou a concorrência foi a rede TBWA, re-

presentada aqui no Brasil pela Lew'Lara. O segun-

do passo foi reunir criadores de diversos países -
entre os quais sete brasileiros - para desenvolver
a campanha que agora norteia a publicidade mun-

dial da empresa. Obviamente, alguns ajustes tive-

ram de ser feitos para que a ação se adaptasse às
circunstâncias regionais. A escolha da voz que nar-
ra o filme também foi outra etapa importante. No

Brasil, a voz usada é a do ator Antônio Fagundes.
Nos Estados Unidos, é a de Morgan Freeman.

Além de construir uma linguagem única, a Visa

também criou um ícone de identificação da mar-
ca. O símbolo go. passa a acompanhar a comu-

nicação da companhia e representa exatamente
o que ela deseja transmitir aos seus públicos:

"vá", "siga em frente". Na publicidade impressa,

as peças da campanha apresentam o ícone go.
com diversas aplicações temáticas, simbolizando

situações e experiências que os consumidores
podem viver. Um exemplo é o go. estilizado com

elementos da cultura mexicana, posicionado em
diversos aeroportos internacionais como um con-

vite às pessoas a visitar aquele país.
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A campanha também está presente na mídia

de internet e há planos para que o ícone go. ga-
nhe espaço em vinhetas de programas de TV por

assinatura. Ern breve, a campanha também che-
gará ao futebol, j.á que a Visa é responsável pelo

patrocínio da Fífa e tem contrato para as próxi-
mas duas Copas do Mundo.

VISIBILIDADE
No dia do lançamento da campanha aqui, no

Brasil, a Visa reforçou a notoriedade da ação ao

estampar seu novo ícone e sua logomarca na
camisa dos jogadores do Corinthians durante o

grande clássico contra o Palmeiras, válido pelo
Campeonato Paulista de 2009. A empresa desem-

bolsou algo em torno de R$ 450 mil no acordo e

contou com uma repercussão acima do comum,
já que, na ocasião, o astro Ronaldo fez o seu se-

gundo jogo pelo clube alvinegro e marcou o seu
primeiro gol após mais de um ano afastado dos

gramados, episódio retransmitido inúmeras ve-
zes pela mídia do mundo inteiro.
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