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A marca Nossa Caixa está 
com os dias contados. Com a 
aquisição da instituição pelo 
Banco do Brasil, anunciada na 
semana passada pelo valor de R$ 
5,39 bilhões (e que pode chegar a 
R$ 7,5 bi, incluindo negociações 
com acionistas minoritários), em 
um período de 15 meses o logo 
do banco do governo do Estado 
de São Paulo deve desaparecer. 
Segundo o presidente do BB, An-
tonio Francisco de Lima Neto, as 
duas marcas conviverão por um 
período. “Depois, uma deixará 
de existir”, disse. 

Por enquanto, BB e Nossa 
Caixa assinaram um memorando 
de compromisso. A expectativa 
é de que, até março, o negócio 
tenha a aprovação dos órgãos 
reguladores e que as demais pen-
dências legais sejam resolvidas, 
para a assinatura do contrato 
definitivo. A partir daí, o BB co-
meçará a pagar pela compra, em 
18 parcelas de R$ 299,25 milhões 
corrigidas pela taxa básica de 
juros. Com tudo correndo bem, 
será necessário um período de 

Antonio Francisco de Lima Neto, presidente do BB: só uma marca prevalecerá

Mercado

O fim da marca Nossa Caixa
mais 12 meses para a incorpora-
ção total da Nossa Caixa.

Hoje, o BB é atendido pela 
Artplan e pela Master e é o 
terceiro maior anunciante do go-
verno, atrás de Caixa Econômica 
Federal e Petrobras. A institui-
ção investiu R$ 148,36 milhões 
na compra de espaço em 2007, 
segundo o ranking Agências 
& Anunciantes, de Meio & 
Mensagem. O Itaú, por exem-
plo, destinou R$ 106,5 milhões 
ao mesmo fim. O BB também 
tem uma contundente política 
de patrocínio, fortemente focada 
em esportes como vôlei, futsal, 
iatismo e tênis. 

Já a Nossa Caixa é atendida 
pela Adag (institucional) e a 
Contexto (produtos) e aplicou 
R$ 25,78 milhões em mídia 
no ano passado. É o oitavo 
maior anunciante de governo. 
Há poucos dias, também saiu 
o resultado da concorrência 
por uma nova conta do banco 
recém-adquirido, voltada ao 
segmento de servidores públicos 
e estimada em R$ 20 milhões. A 

Matisse foi a vencedora, depois 
de derrotar Agnelo Pacheco, 
Famiglia e White. 

Contra-ataque
Com a finalização do negócio, 

o BB contra-ataca após a fusão 
dos bancos Itaú e Unibanco, no 

começo do mês, e a compra do 
Real pelo Santander, no fim de 
2007. O mote de “maior banco 
do País”, no entanto, continua 
com o recém-formado conglo-
merado das famílias Setubal e 
Moreira Salles: Itaú e Unibanco 
têm, juntos, R$ 575 bilhões de 

ativos, ante os R$ 512,4 bilhões 
que o BB passa a ter. 

No entanto, a instituição fe-
deral assume a liderança no nú-
mero de agências no Estado de 
São Paulo, o mais rico do País: 
são 1.324 agências, contra as 
1.240 do principal concorrente. 
Santander e Real têm 1.204, e o 
Bradesco, 1.168. Essa presença 
estratégica foi uma das razões 
que levaram o BB à compra.

E a briga promete se acirrar. 
Além de Nossa Caixa, Banco 
de Santa Catarina e Banco do 
Piauí, o BB estuda comprar o 
Banco de Brasília (BRB). “Mas 
a liderança não será buscada a 
qualquer preço. Só entraremos 
em ativos que façam sentido”, 
afirmou Lima Neto. Parte do 
banco Votorantim, da família 
Ermírio de Moraes, também 
estaria na mira do BB. A ex-
pectativa agora é saber quais 
serão os próximos passos do 
Bradesco para voltar a dispu-
tar o topo do ranking bancário 
brasileiro. 
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Na semana passada, o mer-
cado ficou na expectativa a 
respeito de um processo de 
revisão do modelo de produção 
publicitária da Unilever, que fun-
ciona como um pool, coordenado 
internamente pela companhia. 
Informações colhidas por Meio 
& Mensagem apontam que a 
multinacional está discutindo o 
assunto já há alguns meses. 

Uma das possibilidades seria 
a manutenção do atual formato, 
que envolve Bossa Nova Films, 
O2, Cine e Margarida Flores e 
Filmes. Outra seria voltar ao 
anterior, no qual as agências es-
colhem as produtoras, contando 
também com a expertise dos 
especialistas em comunicação 
da Unilever. Com isso, estaria de-
cretado o fim do pool. Procurada 
pela reportagem, a Unilever nega 

ter tomado essa decisão. 
De todo modo, o assunto 

movimentou o mercado. “A 
mesa de compras da Unilever 
não utiliza os mesmos cri-
térios da compra de pregos 
para a cotação de produções 
publicitárias. O novo modelo 
não representaria uma volta 
ao passado. Seria apenas a 
incorporação de toda a experi-
ência da companhia adquirida 
ao longo desses anos em um 
aprimoramento do modelo an-
tigo”, afirma uma fonte ligada à 
empresa. A revisão do modelo 
de produção da Unilever teria 
coor denação do vice-presiden-
te de assuntos corporativos, 
Luiz Carlos Dutra.

As produtoras Cine e Marga-
rida Flores e Filmes não foram 
comunicadas sobre o possível 

fim do acordo. O2 Filmes e Bos-
sa Nova não se pronunciaram. 
Nenhuma delas, no entanto, foi 
avisada a respeito de mudanças 
no contrato de regras do pool, 
que está em vigor até março do 
próximo ano. 

As discussões sobre a extin-
ção do pool podem estar relacio-
nadas ao crescimento da produ-
ção publicitária da Unilever na 
Argentina, que oferece preços 
mais atraentes em comparação 
com as cotações do Brasil. É o 
que diz um produtor do merca-
do. A publicidade argentina tam-
bém acumula diversos prêmios 
em festivais internacionais. E a 
comunicação de alguns produtos 
da Unilever (Axe e Seda) já está 
centralizada naquele país, com 
adaptação da JWT brasileira. 

A Associação Brasileira da 

Produção de Obras Audiovisuais 
(Apro) já comemorou a decisão 
não oficializada da Unilever. Em 
comunicado, a entidade informa 
que vê com bons olhos a “volta 
do controle das compras de 
filmes para as mãos de quem 
realmente tem mais qualificação: 
a agência de publicidade”.

A Apro acredita ainda que 
as mesas de compras (ou pools) 
transformam o preço no único 
critério para definição de pro-
dutoras: “Qualidade artística, 
expertise, estilo, entre outros 
valores intangíveis, são simples-
mente deixados de lado”.

Para o sócio da Cine, Raul 
Dória, posicionar-se contra a 
formação de pools pode ser um 
ato de ingenuidade. No passado, 
ele criticou a adoção de um pool 
pela Telefônica, formado há 

Produ ção

Mercado à espera de revisão da Unilever
mais de seis anos. Antes, dizia 
que utilizar sempre as mesmas 
produtoras limitava o trabalho 
da agência. Mas o cenário atual 
é outro. “Muitas empresas hoje 
têm pool e não vejo mudanças 
nisso.” 

Embora não seja possível 
cogitar tendências de extinção 
dos pools, há alguns dias ocorreu 
um movimento significativo de 
descentralização no mercado. As 
Casas Bahia delegaram à Y&R a 
concorrência para produção do 
Super Casas Bahia 2008, da qual 
a Mixer, que até então centrali-
zava esse trabalho, participou. 
A escolhida para a produção de 
filmes do evento em São Paulo 
e no Rio de Janeiro foi a Bossa 
Nova Films. A Mixer continua 
com a comunicação da rede.

Sandra Silva
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