
Banco reforça marca financiando projetos 
 
O Banco Mercedes-Benz senta praça no mercado cultural investindo em programas de TV e uma 
peça teatral. 
 
Um novo nome surge entre empresas patrocinadoras de cultura, embora seja apenas um 
substituto de outra instituição que já aplicava no setor. O Banco DaymlerCrhysler é agora Banco 
Mercedes-Benz e para reforçar o lançamento da marca sua diretoria de marketing resolveu 
associa-la a projetos que difundam a cultura por todo o Brasil. Os escolhidos foram dois 
programas de TV e uma peça de teatro.  
 
Para não errar, o espetáculo elegido foi A Casa dos Budas Ditosos, que tem direção e dramaturgia 
de Domingos de Oliveira e rendeu à atriz Fernanda Torres o Prêmio Shell de melhor atriz em 2004 
por interpretar uma bailarina sexagenária que detalha as experiências sexuais que teve ao longo 
da vida. Utilizando incentivo da lei Rouanet, o apoio do Banco permitirá que o espetáculo, baseado 
em obra de João Ubaldo Ribeiro, viaje por Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Porto Alegre. 
 
Os programas de TV são Sr. Brasil e Jornal da Cultura, ambos gerados pela TV Cultura de São 
Paulo. O Sr. Brasil mostra manifestações da cultura regional brasileira, entre elas, músicas, 
causos, peças de teatro, danças e documentários. Apresentado por Rolando Boldrin, vai ao ar 
todas as terças-feiras, às 22h, e aos domingos, às 11h. Já o Jornal da Cultura, que vai ao ar de 
segunda a sexta-feira, às 21 horas, é um telejornal apresentado por Heródoto Barbeiro e Celso 
Zucatelli, que situa o telespectador nos principais acontecimentos nas áreas da saúde, educação, 
comportamento e economia.  
 
A instituição terá como contrapartida de seu investimento na produção, inserções de sua marca 
na TV Cultura. Serão apresentadas vinhetas de abertura, encerramento e passagem de cinco 
segundos, um filme institucional de 60 segundos e chamadas caracterizadas de patrocínio. 
 
“Além de resgatar o lançamento da nova marca, nosso objetivo, é a associação do Banco 
Mercedes-Benz a projetos que difundam a cultura por todo o Brasil. Assim, incetivaremos dois 
programas em uma emissora reconhecida por educadores e formadores de opinião por seu 
compromisso com a credibilidade e a qualidade, além de uma peça teatral bastante elogiada pela 
crítica“, explica José Licciardi, gerente de Marketing do Banco Mercedes-Benz.  
 
 
UMA DÉCADA – O Banco Mercedes-Benz atua no segmento de veículos comerciais (caminhões, 
ônibus e vans). Emprega 250 funcionários e em dez anos de atuação no Brasil alcançou uma 
carteira de R$ 2,6 bilhões, com mais de 21 mil contratos ativos e mais de 47 mil unidades 
financiadas. 
 
O Banco Mercedes-Benz, no Brasil, pertence à divisão de financiamentos do Grupo, a 
DaimlerChrysler Financial Services. Logo após a fusão da alemã Daimler-Benz com a americana 
Chrysler, em novembro de 1998, o Banco Daimler-Benz iniciou suas atividades no Brasil. O 
patrimônio atual do Banco DaimlerChrysler é de R$ 1,5 bilhão (junho/2004). O novo banco nasceu 
com dois desafios: voltar-se para o varejo, preparando-se para financiar veículos do segmento de 
passeio para dar suporte ao Classe A, e adaptar-se para atender a Mercedes-Benz e um outro 
perfil de cliente. O nome da empresa foi alterado para DaimlerChrysler Serviços, visando a criação 
de uma marca única para todos os produtos bancários que atendem as marcas de veículos do 
Grupo. Em 2003 o nome foi alterado para Banco DaimlerChrysler visando criar uma parceria mais 
forte com a montadora. Agora virou Banco Mercedes-Benz.  
 
Em 2005 o grupo DaymlerChrysler investiu R$ 340.000,00 em projetos culturais via Lei Rouanet. 
 



SERVIÇO: www.bancodaymlerchrysler.com.br. 
 
Investimento do Grupo em 2005 
 
Banco Daimler Chrysler S.A 200.000,00  
DaimlerChrysler Leasing Arrendamento Mercantil S/A 120.000,00  
Daimler Chrysler do Brasil Ltda. 20.000 
 
Disponível em: <http://www.marketingcultural.com.br>. Acesso em 6 mar. 2006.  


