
Briga entre famílias gera queixa
HSBC vai ao Conar contra Unibanco: Fininvest estaria imitando Losango

ROSEANI ROCHA

O Conar (Conselho Nacional
de Auto-Regulamentação Publi-
citária) aceitou queixa do HSBC
contra a Fininvest (financeira
que pertence ao Unibanco), sob
alegação de que a campanha
publicitária desta imita a da
Losango (do HSBC), criada pela
JWT Curitiba. Com isso, a en-
tidade avalia a partir de agora
se concede ou não a suspensão
da veiculação da campanha da
Fininvest, acatando a solicitação
de liminar do HSBC.

Desde o dia 20 de janeiro,
a Losango tem veiculado co-
merciais e spots protagonizados
pela "família Veloso", represen-
tação de uma família de classe
média baixa, ou seja, o públi-
co-alvo das financeiras (casal,
dois filhos e sogro do senhor
Veloso).

E a Fininvest, até pouco tempo
restringia sua atuação a mer-
chandising no programa "Do-
mingão do Faustão", mas em 11
de março começou a veicular
também teaser, no qual é mos-

Bonecos do merchandising da Fininvest A família Veloso, protagonista dos filmes da Losango

trada a família Fininvest.
Segundo Glen Valente, diretor

de marketing do HSBC, a ação
é somente um processo de defe-
sa do investimento grande feito
na campanha: R$ 10 milhões.
"Uma das partes tem que parar
de falar a mesma coisa. E não
achamos que temos de ser nós,
que já estávamos com a campa-
nha no ar há mais tempo", diz
Valente.

O executivo acrescenta que já
houve ocasião em que voltou
atrás em uma campanha pelo
fato de ter visto abordagem se-
melhante, mesmo sendo de um
anunciante de segmento dife-
rente. A campanha em questão
era de mídia impressa para o
HSBC. Para ele, dizer que não
acompanha o que a concorrên-
cia está fazendo não é justifica-
tiva. "Tinham começado com

o merchandising, mas até aí
tudo bem. Só que depois, em
comercial, até o avô brincando
com o genro colocaram e a am-
bientação da casa é parecida!",
queixa-se o diretor de marke-
ting do HSBC.

O problema é agravado, de
acordo com o executivo, pelo
fato de serem empresas com
o mesmo tipo de produtos,
buscando o mesmo público.

Utilização de referências mais
distantes, não seria problema.
"Nós evitamos coisas parecidas;
temos uma agência que tem co-
mo base fazer algo inédito. Tem
que usar a cabeça e trabalhar",
resume Valente.

A campanha da Losango pos-
sui cinco filmes e o mote da
família Veloso está presente
também nos materiais de co-
municação direta, marcando o

posicionamento da empresa pa-
ra todo o ano de 2007, em todo
o Brasil.

Procurada pela reportagem
do P&M, a QG diz não ter
o que comentar enquanto não
for notificada oficialmente pe-
lo Conar. Já o Unibanco não
vê relação de imitação entre
as campanhas, porque "o mote
família é utilizado em diversas
campanhas publicitárias". Res-
salta, ainda, que o formato de
bonecos protagonizando o mer-
chandising já é em si bastante
diferente.

Se for solicitado pelo Conar,
o Unibanco diz que apresenta-
rá também documentação que
comprova a contratação, em
março de 2006, do trabalho da
agência e o acerto do formato
do merchandising com a Re-
de Globo em junho do mesmo
ano. Acrescenta que a ação do
HSBC é infundada e que só
a comentou para não parecer
estar assumindo uma culpa que
não tem. O banco ainda não re-
cebeu qualquer notificação do
Conar.
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