
PROGRAMA 
CAUSAS VISA

CASE



Embora seja premiada globalmente 
como “top of mind”, a VISA 
enfrentava um problema no Brasil:

DESAFIO



A maior parte dos consumidores 
não via diferença entre os cartões 
Visa e os da concorrência.



Como tocar o coração do consumidor 
para que ele prefira VISA em vez de 
outras bandeiras – ou mesmo dinheiro?

PROVOCAÇÃO



Fonte: Edelman Earned Brand

dos brasileiros dizem consumir ou boicotar
marcas de acordo com o posicionamento

delas diante de questões sociais relevantes

56%



“O brasileiro é generoso
e se sente bem ao exercer a 

generosidade.” 
Country Giving Report Brasil (Charities Aid Foundation)



Para resolver o desafio de diferenciação,
a Visa procurou a CAUSE para que chegasse a uma 
solução que atendesse ao seu propósito global –
conectar o mundo por meio da rede de pagamento 
digital mais inovadora, confiável e segura e que 
promove a prosperidade de indivíduos, empresas e 
economias - e, ao mesmo tempo, tocasse os 
brasileiros a partir de suas demandas.

OPORTUNIDADE





Apoio ao 
desenvolvimento
da dinâmica do 
Programa

Identificação 
das causas 
próximas
ao propósito 
da Visa

Análise crítica 
da estratégia de 
comunicação

Plano de ação 
para potenciais 
cenários de 
crise

Desenvolvido ao longo de 3 meses
O PROJETO



Conheça e selecione 
quem apoiar
Escolha onde você quer 
fazer a diferença.
Você pode apoiar uma causa 
ou uma instituição específica

Insira seu cartão Visa
Precisamos identificar ser 
cartão para fazer doações a 
cada pagamento realizado

Agora é só usar
o seu cartão
Pronto! Doaremos um 
centavo a cada pagamento. 
Com a ajuda de todos, 
podemos chegar a milhões.

COMO FUNCIONA



Foram selecionadas
5 causas importantes
para o país e com alto 
poder de engajamento 
dos brasileiros



IDOSOS SAÚDEADOLESCENTES

CRIANÇAS E

CAPACITAÇÃO

EDUCAÇÃO E

ANIMAIS



Veja os bastidores da campanha
https://goo.gl/e5gPFv



A escolha das instituições beneficiadas respondeu 
a critérios de gestão, transparência e impacto

IDOSOSSAÚDE
CRIANÇAS E

ADOLESCENTES
EDUCAÇÃO E

CAPACITAÇÃO ANIMAIS

INSTITUIÇÕES



REPERCUSSÃO



PARCERIA COM AGÊNCIAS
TRAZ MAIS COESÃO

Nossa estratégia
Norteou a atuação de 

6 fornecedores da Visa

CONVICÇÃO, COERÊNCIA 
E CONSISTÊNCIA

Nossa metodologia contribuiu 
para diminuir os riscos de um 
projeto totalmente inovador 

para a Visa

ALINHAMENTO LOCAL 
COM ESTRATÉGIAS GLOBAIS

O Programa está se 
consolidando como uma 

referência global e 
posicionou a subsidiária 
brasileira em destaque

PRINCIPAIS APRENDIZADOS




