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A virada do ano de 2009 para 2010 é um 
marco para a estratégia de marketing 

da Visa no Brasil. Na ocasião, a empresa 
fez um levantamento de mercado que 
identi� cou que seu principal concorren-
te, na verdade, era o dinheiro, e não as 
demais bandeiras de cartão. No mesmo 
período, a empresa começou a trabalhar 
fortemente os patrocínios esportivos, com 
destaque para a Copa do Mundo da Áfri-
ca do Sul, em 2010, e os Jogos Olímpicos 
de Londres, em 2012, eventos que ante-
cederam o Mundial de 2014 e a Olimpí-
ada de 2016, ambos no Brasil.

Com as duas oportunidades no hori-
zonte, a Visa decidiu unir ativos esporti-
vos e novas oportunidades de negócios 
em sua comunicação. A partir de então 
as campanhas passaram a dialogar com 
o público entrante do segmento de car-
tões e com as pessoas que optam pelo uso 
do dinheiro, e a destacar os patrocínios 
da marca. Além do Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) e da Fifa, a empresa é 
parceira da Copa Bridgestone Libertado-
res e da Copa Perdigão do Brasil.

Segundo Luis Cassio de Oliveira, dire-
tor executivo de marketing da Visa, os re-
sultados têm sido muito bons, não só em 

Território de um player só até o começo 
deste ano, o mercado de pagamento de 

pedágios em rodovias e estacionamentos 
por meio de tag eletrônica ganhou nova di-
nâmica nos últimos seis meses. A entrada  
de dois concorrentes para disputar as fa-
tias do bolo até então todo nas mãos da 
STP, donas das marcas Sem Parar e Via Fá-
cil, fez a líder partir para o contra-ataque.  

Na semana passada, por R$ 250 milhões, 
a Raízen (joint venture entre a Shell e a Co-
san) adquiriu 10% de participação na STP. 
Com a sociedade, os usuários dos servi-
ços da empresa terão pagamento facilita-
do nos quase cinco mil postos Shell. A base 
de clientes ativos do Sem Parar é de quatro 
milhões, com crescimento de 20% ao ano. 

“Aproveitamos uma oportunidade ali-
nhada ao nosso processo de uma maior 
aproximação com o consumidor. A STP 
domina uma tecnologia que tem total si-
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Contra o papel, 
Visa vai de esporte
Empresa foca transações em dinheiro como principal concorrente 
e leva patrocínios para a comunicação em busca de crescimento

Por FERNANDO MURAD fmurad@grupomm.com.br
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Dos pedágios aos postos 
Sociedade com a Raízen é contra-ataque do 
Sem Parar à concorrente ConectCar 

prêmios — como o Caboré de Anunciante 
do Ano, em 2012, por exemplo. “Analisa-
mos como o mercado, o usuário e o não 
usuário avaliam os serviços da empresa 
em termos de praticidade, utilidade e be-
nefício, e todos os índices têm crescido. 
Modéstia à parte, deu certo. Não vamos 
alterar a estratégia”, aponta o executivo.

Para o porta-voz, a estratégia de 
mercado  da empresa tem tudo a ver com 

nergia com nosso negócio: pagamento de 
pedágio, estacionamento e abastecimen-
to tem tudo a ver com nossos clientes”, 
afirma Leonardo Línden, vice-presidente 
de marketing da Raízen. As companhias 
aguardam a aprovação do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica (Ca-
de) para consolidar o acordo. 

Pioneiro no mercado nacional, o Sem 
Parar opera há 13 anos e recebe investi-
mento gradativo em ações de marketing. 
“Desde 2008, direcionamos R$ 2 milhões, 
por ano, para patrocínio a eventos cultu-
rais”, comenta Pedro Donda, presidente 
da STP. Os próximos espetáculos a rece-
ber o apoio são Alô Dolly e La Veritá, ins-
pirado em Salvador Dalí.

A reação da STP ao aumento da com-
petição iguala um dos principais diferen-
ciais de seu maior concorrente no seg-
mento, a ConectCar, que iniciou o mo-

os patrocínios. “Quando nos associamos, 
capitalizamos de uma forma melhor. 
Fizemos levantamentos nas cidades-
sede da Copa das Confederações e houve 
mais consumo”, afirma. Bares, restauran-
tes, shoppings-center e os segmentos tra-
vel e entretenimento responderam pelos 
melhores resultados no período.

A empresa não divulga números de 
clientes, participação de mercado ou 

delo de união com uma rede de postos 
de gasolina. No mercado desde abril, a 
marca é uma parceria entre a Odebrecht 
TransPort, subsidiária da Odebrecht, e 
a Ipiranga, do grupo Ultra. Nos postos 
com a bandeira de sua coproprietária, 
o serviço pode ser usado no pagamen-
to de combustível e produtos das lojas 
de conveniência.  

Embora tenham feito uma movimen-
tação parecida para atrair novos consu-
midores em deslocamentos urbanos, as 
concorrentes não disputam o mesmo pú-
blico-alvo em relação às rodovias. A Co-
nectCar tem como foco a comunicação 
com consumidores que fazem viagens es-
porádicas. Já o Sem Parar, que cobra men-

faturamento, mas dados da Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs) dão uma me-
dida do crescimento do setor no período. 
Foram realizadas mais de cinco bilhões 
de transações com cartões em 2009, o 
que representou um faturamento de R$ 
400,3 bilhões. No ano passado foram re-
gistradas 8,1 bilhões de transações e R$ 
724,3 bilhões em faturamento.

Entre 2009 e 2012 o segmento pratica-
mente dobrou e a perspectiva de incre-
mento segue para este ano. De acordo 
com projeções da Abecs, a indústria de 
cartões de crédito e de débito deve cres-
cer 16,9% em 2013, atingindo o patamar 
de R$ 847 bilhões. “Novas bandeiras, co-
mo as regionais, por enquanto, não têm 
impactado. É o dinheiro nosso principal 
concorrente. E é de lá que virá o cresci-
mento da empresa”, projeta Oliveira.

Verba em alta
Se o tamanho do mercado dobrou nos 

últimos quatro anos, os investimentos em 
mídia da Visa seguiram o ritmo e tam-
bém duplicaram, segundo o Especial 
Agências e Anunciantes, publicado por 
Meio & Mensagem. A verba aplicada pe-
la companhia passou de R$ 55,6 milhões, 
em 2009 (quando ocupou a 62ª posição 
no ranking), para R$ 109,5 milhões, em 
2012 (saltou para o 47° lugar).

Além das ações atreladas ao esporte e 
à promoção do uso de cartões, o aumen-
to da verba foi embalado pela campa-
nha “Go”, lançada ainda em 2009 e que 
marcou o primeiro esforço de comuni-
cação efetivamente global da marca. Já 
em 2014 um eventual reforço em mídia 
pode acontecer graças à nova campanha 
global da companhia, que será criada pe-
la brasileira AlmapBBDO. “A decisão foi 
da matriz, mas com indicação nossa. A 
comunicação começa no início de 2014. 
A campanha já está filmada”, diz Oliveira, 
escondendo o jogo quanto ao conceito 
e o conteúdo das peças. 

salidade de seus clientes, atende  usuários 
que utilizam as estradas com frequên-
cia. “A competição acentuada favorece 
o consumidor e cria segmentações. Em 
São Paulo, vai gerar mais comunicação”, 
avalia Donda. 

Após a abertura de mercado feita pela 
Agência de Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp) e o anúncio da quebra de 
monopólio do Sem Parar, em 2012, a pri-
meira empresa a entrar na disputa com a 
STP foi a DBTrans/AutoExpresso, em fe-
vereiro. Até o fim do ano, há a expectati-
va da chegada de mais uma concorren-
te, a Move Mais (empresa que pertence a 
Dux Participações e Compsis), na disputa.

Mirella Portiolli
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Luis Cassio de Oliveira, da Visa:  investimento da marca em mídia dobrou entre 2009 e 2012

Aceito nos postos Ipiranga, ConectCar chegou ao mercado paulista em abril deste ano
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1572, p. 25, 12 ago. 2013.




