
Ajuda a quem ajuda
Operadora de cartão de crédito mobiliza
parceiros e incentiva clientes a realizar
doações em prol da AACD Por Luciana Reis

AS INSTITUIÇÕES sem fins lucrativos
que abraçam causas sociais, ofere-
cendo assistência a pessoas caren-
tes, não sobrevivem sozinhas. São ra-
ras as que têm o privilégio de ter um
financiador exclusivo para as suas
atividades, sem depender de con-
tribuições alheias. O que salva e dá
condições de funcionamento à maio-
ria delas, além do apoio da socie-
dade, é a participação de empresas
dispostas a contribuir para tais cau-
sas, patrocinando o desenvolvimento
das entidades e, assim, permitindo a
compra de equipamentos, a realiza-
ção de parcerias, o financiamento de
obras e a remuneração das pessoas
que trabalham nas instituições.

Um bom exemplo é a AACD (As-
sociação de Assistência à Criança
Deficiente). Hoje, graças a esse tipo
de ajuda, a instituição ostenta uma
das principais estruturas de apoio a
pessoas com deficiência do País, re-
alizando cerca de 5.000 atendimen-
tos por dia em suas nove unidades
espalhadas pelo Brasil. Não é por
acaso: a instituição é patrocinada por
empresas de peso, como a operado-
ra de cartões de crédito Hipercard,
do grupo Itaú Unibanco, que iniciou
recentemente a edição 2009 da sua
campanha para incentivar doações
por meio do cartão. Nos últimos três
anos, a empresa tem sido um dos
principais canais de doação à AACD

- só em 2008, foram arrecadados
R$ 2,6 milhões por meio da Hipercard.

A campanha deste ano consiste
em sensibilizar clientes da empresa
a doar, mensalmente, cotas de R$ 2,
R$ 5 ou R$ 10 à AACD por meio das
centrais de atendimento da operado-
ra. A meta é arrecadar até o f inal de
setembro R$ 3,5 milhões, que serão
entregues em outubro durante o Te-
leton - programa televisivo que an-
garia fundos para a entidade e conta
com a participação de vários artistas.

A Hipercard mobilizou seus par-
ceiros comerciais - entre os quais a
Contax, a Midia Vox, a Promonov, a F/
Nazca e o Wal-Mart - para desenvolver
uma campanha e divulgá-la para a sua
base de clientes, que cresceu mais de
20% de 2008 a 2009 e soma mais de 10
milhões. "Somos um catalisador de es-
forços que contribui com a viabilização
da autossuficiência da AACD", destaca
Augusto Lins, diretor da Hipercard.

Para chamar a atenção do público,
foram criados filmes televisivos, anún-
cios de mídia impressa e spots de rádio
com o mote "Você vai se sentir nas nu-
vens. Ajude a AACD com seu Hipercard
e crie heróis". As peças foram veicula-
das nos jornais Destak e O Dia e nas
emissoras Rede TV e SBT. Houve ain-
da divulgação por e-mail, mala-direta,
mensagens no extrato do cartão e SMS,
além de centrais exclusivas de atendi-
mento. "Investimos para aumentar o

número de posições de atendimento,
contratando pessoas e ajustando a ro-
tina diária", conta Lins.

Engajamento
Para o diretor da Hipercard, boa par-

te do sucesso das últimas campanhas
veio não só da intensa participação
dos clientes mas também da ação dos
colaboradores da empresa. Eles visi-
tam o call center, onde são feitos os
contatos para mobilizar os clientes, e
também as unidades da AACD. "Cria-
mos um engajamento motivacional
que permeia toda a empresa e ajuda a
fortalecer a nossa marca", ressalta.

A prática de ações sociais também
é bastante benéfica para as empre-
sas, pois essas iniciativas ajudam na
construção de uma boa imagem, ge-
ram credibilidade perante a opinião
pública e fazem com que os funcioná-
rios se sintam valorizados.

Além da Hipercard, a AACD recebe
patrocínio do Bradesco, da Votoran-
tim, do Itaú Unibanco e do SBT, além
da colaboração de diversos apoia-
dores, como a American Express, o
Santander e o Banco PanAmericano,
entre muitos outros.
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