
A EVOLUÇÃO DAS MARCAS
IMERSO EM UM MANANCIAL DE AÇÕES E FERRAMENTAS PUBLICITÁRIAS,

O MERCADO BRASILEIRO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO

SEMPRE APOSTOU EM ARROJADAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA

SE COMUNICAR COM O CONSUMIDOR POR LUCAS MOTA

Oacirramento da concorrência e o constante
desafio de atrair a atenção do consumidor
fizeram com que a comunicação assumis-

se papel estratégico para os players do mercado
brasileiro de meios eletrônicos de pagamento. Em
acompanhamento às mudanças desses últimos 15
anos do cartão de crédito no Brasil, diversas com-
panhias desenvolveram ousados planos de marke-
ting. Em determinados momentos, não hesitaram
em alterar a identidade visual de suas marcas e
investiram em campanhas que se tornariam mar-
cantes na história da publicidade brasileira.

INOVAÇÃO
Criada originalmente em outubro de 1997 nos

Estados Unidos, a premiada campanha "Não tem
preço" (priceless), da MasterCard, foi lançada no
Brasil em setembro de 1999, em evento no Jockey
Clube de São Paulo - fato registrado pela Card-
news, na longínqua edição 43. O slogan assumiu
personalidade global, estabelecendo um contra-
ponto emocional sobre as experiências que real-

EMPREITADA DIGITAL

A internet revolucionou a comunicação das empresas, que vi-
ram na rede a oportunidade de estreitar o relacionamento com
os clientes. Com a ascensão de redes sociais como o Orkut, o
Facebook, o MySpace, o Flickr e o YouTube, além da recente
explosão de popularidade do miniblog Twitter, as companhias
passaram então a manter contato constante com seu público-
alvo, disseminando seus conceitos institucionais e esclarecendo
questões relacionadas aos seus produtos e serviços.

mente importam na vida das pessoas. Criada pela
McCann Erickson, a ação foi vista por 34 bilhões
de pessoas durante a Copa do Mundo de 1998, na
França. Os 274 bancos que patrocinaram o cam-
peonato investiram, junto com a bandeira, US$
125 milhões. Flexíveis para adaptações regionais,
as peças criadas no Brasil têm sido alinhadas aos
resultados da pesquisa denominada "What Re-
ally Matters?", aplicada pela bandeira para apurar
tendências de comportamento do consumidor.

Patrocinadora oficial da Copa até 2006, a Mas-
terCard sempre dispensou atenção especial ao
futebol. Na Copa da Alemanha, em 2006, sua pro-
moção "Gol de Placa" premiou mais de mil pes-
soas, entre clientes e parceiros, com viagens para
assistir aos jogos. No Blog da Copa criado pela
bandeira, torcedores postavam conteúdo sobre o
dia a dia do campeonato mundial.

Paralelamente, atenta à inventividade em suas
peças, em 1996, a Visa publicou um inusitado anún-
cio na revista Vip Exame (atual Vip - Editora Abril).
Os exemplares foram encapados com um plástico
transparente e fechados a cadeado. Junto à capa,
uma chave com um cartão Visa trazia a descrição:
"Visa. O cartão que mais abre portas no mundo.
Começando por esta revista". A ação destacava a
aceitação de seus plásticos nos mais diversos ti-
pos de estabelecimentos e fez um enorme sucesso.
A bandeira foi além. Em junho de 1999, para refor-
çar o cartão de débito como substituto do cheque e
do dinheiro, inseriu personagens de Hanna Barbera
em um filme criado pela AlmapBBDO. Ao pagar a



conta em uma loja drive-thru, George ]etson sacava
o seu Visa Electron e saía de cena em frações de se-
gundo em sua aeronave. Enquanto isso, Fred Flints-
tone, em seu lendário carro de pedras, nem se quer
havia preenchido um cheque de pedra com uma
caneta em formato de lâmina e marreta.

CRIATIVIDADE
Muitas vezes, para evidenciar um produto em

meio a tantas ofertas, diversas empresas diversi-
ficaram suas ações. Presente há mais de 25 anos
no Brasil, o mais antigo cartão de crédito da Ame-
rican Express ganhou cara nova em junho de 2002.
Adaptada ao público brasileiro, a campanha do
American Express Green tinha o objetivo de mu-
dar a percepção do público que, mesmo tendo
perfil adequado, não solicitava o cartão. Para isso,
a agência Ogilvy & Mather criou o personagem Sér-
gio, um cidadão comum que, com o plástico, sabia
aproveitar o que a vida oferece de bom. As peças,
inicialmente, apresentaram teasers e despertaram
a curiosidade dos consumidores com a pergun-
ta: "Cadê o Sérgio?". Em seguida, trouxeram as

respostas: "O Sérgio tá num resort na Bahia. De
graça." e "O Sérgio foi ver aquele show sem pegar
fila". Em outras ações, a Amex utilizou slogans
como "Não saia de casa sem ele", "Ser um asso-
ciado tem seus privilégios" e "Você reconhecido".
Focada no segmento premium, a Diners - bandei-
ra administrada com exclusividade pelo Citi no
Brasil - estreou, em junho do ano passado, a di-
vulgação do Diners Club Exclusive. O filme "Mão",
da Publicis Brasil, trazia imagens que retratavam
o melhor em viagens, entretenimento e gastrono-
mia. Para comprovar sua sofisticação, o envio do
novo cartao com design em preto e prata foi fei-
to em um luxuoso material de welcome package.
Patrocinadora oficial do carnaval de Salvador
desde 2000, a Credicard levou para a folia a top
model Gisele Bündchen, em 2003. Ela estrelou a
campanha "Credicard. O melhor da vida", junto
com o ator Rodrigo Santoro. Em 2002, a adminis-
tradora aplicou R$ 4 milhões na turnê da dupla
Sandy e Júnior, ampliando em 40% seu volume
de patrocínio naquele ano. Em conjunto com a
CIE do Brasil, sua parceira em marketing cultural,
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apoiou os musicais Chicago, Les Misérables, A
Bela e a Fera, O Fantasma da Ópera e Miss Sai-
gon, entre outros eventos musicais. No Credicard
Hall , casa de espetáculos inaugurada em 1999,
depositou US$ 10 milhões nos últimos dez anos.
Alinhada à estratégia de apoiar a cultura bra-
sileira e usá-la como meio de exposição, a Re-
decard patrocinou durante anos as festas ju-
ninas de Caruaru (PE) e de Campina Grande
(PB). Por meio da Lei Rouanet e de outras leis
de incentivo fiscal, a companhia aumentou, em
2008, em 47% seus investimentos em cultura.
Em março de 2009, a Visa era destaque na edição
158 de Cardnews ao lançar sua primeira campa-
nha publicitária global. Com ações alinhadas no
mundo inteiro após a sua oferta pública inicial de
ações em março de 2008, a bandeira adicionou o
ícone de identificação "go", representando a idéia:

"vá", "siga em frente". Criado pela Lew'Lara TBWA,
o bordão "Mais pessoas vão com Visa" realçou os
benefícios dos meios eletrônicos de pagamento.

ESTRATÉGIA DE AÇÃO
A chegada de novas tecnologias aos meios

de comunicação somada a ajustes de direciona-
mento nas campanhas alteraram alguns passos
na publicidade dos cartões. Para Bety Tichauer,
diretora de marketing da Visa do Brasil, uma das
mudanças mais significativas foi o aumento de
confiabilidade do consumidor em relação ao car-
tão de débito. "Há 15 anos, nosso foco era prin-
cipalmente [combater] o cheque. Hoje, ele quase
desapareceu e não o consideramos mais como
concorrente". Cristina Paslar, diretora de marke-
ting da MasterCard, lembra que nas campanhas
mais recentes da companhia a internet tornou-se
eixo estratégico para consolidar o diálogo com o
público. Quanto ao foco das ações: "ainda hoje o
dinheiro é o nosso maior concorrente".

MUDAR PARA MELHORAR
Por quanto tempo uma marca consegue trans-

mitir os valores e a missão de uma companhia?
Ao longo dos anos, diversos players se movimen-
taram para reafirmar sua posição de mercado.
O setor bancário também não poupou esforços
em busca de modernização. Em junho de 1997,
o Bradesco veio à tona com uma completa mo-
dificação de marca. Uma árvore formada por tra-
ços geométricos futuristas simbolizavam a idéia
de vida, crescimento, abrigo e suporte. Desen-
volvida pelo escritório americano Landor Asso-
ciates, a imagem foi elaborada durante mais de
um ano e meio de trabalho sigiloso no banco.
O mesmo fez a Credicard em março de 1996. Com
anéis elípticos, seu novo logo simbolizava a gran-
deza e o vasto universo de negócios de uma em-
presa global de meios eletrônicos de pagamento.
Produzido pela DPZ com as mais modernas técni-
cas de animação daquele momento, o filme trazia
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efeitos cinematográficos de ficção científica. Uma
década depois, em 2006, com a cisão da Credi-

card entre Citibank e Itaú, a W/Brasil foi a agên-

cia responsável por transmitir a disposição da

Credicard Citi em nortear sua identidade baseada

na visão dos clientes. Em janeiro do ano passa-

do, chegou ao fim a gestão compartilhada e o Ci-

tigroup ficou com a exclusividade nas operações.
Caracterizada durante décadas pelo logoti-

po azul, branco e dourado - cor que por mui-

to tempo foi sinônimo de glamorização -, a

Visa se atualizou em 2005. Após pesquisas em

diversos países, a bandeira tornou seu logo

mais flexível para unificar seus produtos e ser-

viços por meio de uma leve serifa na letra V.
Também por razões estratégicas, em julho de



2006 a MasterCard alterou seu nome corporati-
vo de MasterCard International para MasterCard
Worldwide. Além de estar relacionada ao seu IPO, a
troca ocorreu com base em um estudo que revelou
a denominação "International" como de uma em-
presa norte-americana com escritórios em outros
países - conceito oposto ao de uma companhia
que vislumbrava ser reconhecida como integrada
globalmente. Além da nomenclatura, os dois cír-
culos interligados foram substituídos por três, que
representam as frentes de negócios da companhia:
franquias, comércio de suas marcas, processamen-
to e consultoria para a indústria de pagamentos.
E as mudanças não pararam por aí. Recentemente,
a adquirente Visanet virou Cielo - "céu" em italiano
e em espanhol. O nome foi escolhido para trans-
mitir a mensagem de uma empresa sem limites.
A mudança marcou o reposicionamento da com-
panhia para se transformarem credenciadora mul-

tibandeira. Com a mesma intenção, a Redecard -
que já não tem exclusividade da MasterCard, mas
continua sendo a única a credenciá-la - iniciou,
pela primeira vez, uma campanha institucional. O
filme apresentava "a rnaquininha mais democráti-
ca do Brasil", para reforçar aos consumidores que
já aceita diversos outros cartões. Com a abertura
do mercado de adquirência, a disputa se acirrará.
Novas campanhas serão lançadas para conquistar
a preferência dos lojistas.

CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

Com o amadurecimento da indústria de car-
tões, o desafio inicial da conquista ao consumi-
dor se transformou na missão de manter uma
relação sólida e duradoura entre empresa e clien-
tes. Em fevereiro de 2007, a Cardnews registrou
uma tendência no mercado publicitário do setor:
a humanização do marketing por meio de criações
colaborativas. O Banco do Brasil, por exemplo,
colocou nomes de clientes em suas fachadas. O
Itaú apostou em filmes com diferentes persona-
gens que mostravam a diversidade de produtos
do banco, sob o mote "Itaú. Feito para você". O
HSBC investiu R$ 20 milhões para retratar pes-
soas com características individuais no modo de
lidar com o dinheiro. As peças convidavam o con-
sumidor para fazer um teste na web e descobrir
com qual dos atores mais se identificavam e assim'
conheciam os produtos adequados ao seu perfil.
Se há quinze anos as peças exigiam apresen-
tações mais ostensivas, nos últimos tempos a
participação do consumidor ganhou espaço nas
divulgações. Apoiada no sucesso da plataforma
"priceless", a MasterCard estreou, em abril de
2008, uma campanha em 12 principais cidades
do País, em que convidava os consumidores a
contar histórias "que não têm preço". Os dois
melhores relatos se tornaram comerciais de tele-
visão e outros viraram anúncios on-line, de rádio
e de mídia impressa.
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Text Box
Fonte: Cardnews Magazine, São Paulo, ano, 14, n. 167, p. 44-48, jan. 2010.




