
21

30 set 2013

Estreia nesta segunda-feira, 30, a nova 
campanha da Mastercard com foco em 

futebol e Copa do Mundo. Com pegada 
promocional, “Encontro de Seleções” terá 
veiculação na TV e na internet. Apesar de 
não ser patrocinadora oficial do evento, a 
marca vem apostando em diversas ações 
que aproveitam o contrato que mantém 
com a seleção e a Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF). 

A campanha convida o consumidor a 
utilizar os cartões Mastercard para con-
correr aos sorteios que irão selecionar 
dez pessoas para encontros com a sele-
ção brasileira. Cada sorteado levará três 
amigos ao encontro, que poderá ocorrer 
durante visita ao centro de treinamento 
ou mesmo em uma viagem com a seleção. 
A marca ainda estuda outras possibilida-
des de experiências para oferecer ao con-
sumidor. “A Mastercard sempre diz que 
os momentos que realmente importam 
não têm preço. Além disso, o comparti-
lhamento está no DNA da marca. E fute-
bol é algo feito em união, com amigos, fa-
mília”, frisa Max Lacerda, vice-presidente 
de atendimento da WMcCann. 

Antes de lançar a promoção, o anun-
ciante fez um pré-teste em uma escoli-
nha de futebol de Brasília, que comuni-
cou aos alunos que gravariam um docu-
mentário, que não poderia ser filmado no 
campo em que eles normalmente treinam. 
Quando o ônibus estacionou na porta do 
estádio Mané Garrincha, a expressão das 
crianças e seus pais foi de surpresa e ale-
gria — tudo registrado em um documen-
tário que será veiculado na internet. Lá,  
assistiram do camarote da Mastercard a 
partida amistosa entre Brasil e Austrália. 
Pé-quente, as crianças presenciaram uma 
goleada por 6 a zero. 

“Essa experiência marcou a vida des-
sas crianças, que nunca teriam a opor-
tunidade de entrar em campo com a se-
leção. Não há dinheiro que compre isso”, 
comenta Cris Paslar, diretora de marke-
ting da marca. De acordo com ela, a Mas-
tercard mantém a mesma comunicação 
global desde 1997, com a campanha “Pri-
celess”, ou “Não Tem Preço”. 

“Fizemos uma série de campanhas só 
com histórias reais de consumidores e 
momentos inesquecíveis. Agora, quere-
mos mostrar que esse momento existe 
para todas as pessoas, basta que elas fa-
çam esses momentos. E a Mastercard vai 
proporcionar”, completa Lacerda.

Em uma próxima fase, a marca levará 
consumidores para assistir aos jogos da se-
leção durante a Copa do Mundo, por meio 
de um concurso cultural, que, segundo a 
diretora de marketing, é um formato que 
tem grande aderência do público.  
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Marca sorteará 10 consumidores que levarão mais três convidados para visitas à seleção
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