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“AOlimpíada será umgrande
catalisador para a entrada do
Brasil na economia global”

“As pessoas daqui não são as
melhores para julgar comoestá a
imagemdoPaís lá fora”

“É umaoportunidade única para
levar oMade inBrazil para o
mundo”

‘Olimpíadavaiserumestímulo
paraasmarcasbrasileiras’

MÍDIA&PUBLICIDADE

Renato Cruz

A Olimpíada no Rio de Janeiro
será uma oportunidade de pro-
mover o Brasil mundialmente,
e transformar asmarcas locais
em globais, na visão do presi-
dentemundial da agência Ogil-
vy, Miles Young. “A Olimpíada
e a Copa do Mundo são muito
importantesparaoPaís,princi-
palmente a Olimpíada”, disse
Young,quevisitouSãoPaulohá
duas semanas, para reuniões
deorçamentocomosresponsá-
veis pelas operações da Améri-
ca Latina.
Antes deassumir o comando

daOgilvy em janeiro deste ano,
em Nova York, o executivo vi-
veu 14 anos na China: “Ajudei a
montar a operação chinesa e
acompanhei a preparação para
a Olimpíada de Pequim, do co-
meçoaofim.”“Destacoamanei-
ra com que o país e o governo
usaram a Olimpíada para atin-
gir objetivos nacionais.”
OmesmoefeitoobtidonaChi-

na pode ocorrer no País. “O
evento vai marcar a emergên-
cia do Brasil como uma grande
potência econômica, cultural e
em todos os sentidos da pala-
vra”. explicou. “Ele vai formali-
zar o que já está acontecendo
naturalmente. A Olimpíada se-
rá um grande catalisador para
a entrada do Brasil na econo-
mia global.”
Na visão do executivo, o País

tem oportunidade de aprender
com a Olimpíada anterior.
“Além de trazer investimentos
de empresas internacionais, o
evento fornece estímulo para
marcaslocais.NaChina,permi-
tiu que marcas como Lenovo e
ChinaMobile se tornassem pe-
la primeira vez reconhecidas
mundialmente.”
ParaoBrasil,aoportunidade

vai além de projetar as marcas

locais para o mundo, segundo
Young.“O evento é uma vitrine
fantástica para tudo o que exis-
te noBrasil. É umaoportunida-
de única na história do seu país
para levar oMade in Brazil pa-
raomundoexterior”, afirmou.”
A Olimpíada de Pequim in-

centivounaquelepaísumdeba-
te sobre o que oMade In China
significava. “A discussão ficou
não somente noMade in China
(fabricado na China). Chegou
aoDesigned inChina(criadona
China). Porque muitas coisas
costumam ser projetadas fora
daChinaefabricadaslá.AOlim-

píada será um grande estímulo
à criatividade no Brasil.”
O primeiro passo, segundo

Young, seria entender como as
pessoas de fora veem o Brasil.
“Aspessoasquevivemaquinão
são asmelhores para julgar co-
mo está a imagemdo País lá fo-
ra”, explicou. “O Brasil tem
uma imagem em grande parte
ainda indefinida. Se você falar
com alguém na China sobre o
Brasil,provavelmenteessapes-
soa não saberá que aqui se fala
português. Acham que é igual
aos outros países latino-ameri-
canos. Existem coisas que se

destacam,comoaseleçãobrasi-
leira.Mas,emgeral,nãohámui-
to conhecimento a respeito.”
Existe a oportunidade de o

Brasil traçarumaestratégia de
marca nacional. “O Vietnã e a
China têmumapolíticadecriar
umcertonúmerodemarcasre-
conhecidas mundialmente em
10 ou 15 anos”, apontou. “Não
conheço uma iniciativa do Bra-
sil tão consciente quanto essa.
Estamos começando a falar
comnossos clientes daqui, e es-
peramos atrair novos clientes
comessa ideia.”
Eleacrescentouqueapublici-

dade institucional sobre turis-
mo não ajuda. “Naminha visão
pessoal, ela não é muito boa. A
publicidade de turismo muitas
vezesnãousa inglêscorreto.Se
você é uma pessoa que fala in-
glês, olha para ela e pensa: esse
não é um país sofisticado. A
Olimpíadaforçaospaísesaado-
tarem alguns padrões. Na Chi-
na, impôs padrões para as co-
municações do governo.”
Segundo Young, o mercado

latino-americano de publicida-
de vai bem, com destaque para
oBrasileoMéxico.“Acriseeco-
nômica não está sendo tão pro-
fundana região, comoestá sen-
do na Ásia e nos Estados Uni-
dos”, disse. “Particularmente
noBrasil,houveiniciativasreal-
mentefortesdogovernoepolíti-
caseconômicassensatasduran-
te a recessão.Talvez aArgenti-
na e a Venezuela não estejam
tãobem.”Eleressaltouocresci-
mento demercados como aCo-

lômbia eoPeru, quedeveultra-
passar oChile em importância.
Ao analisar os Brics, grupo

depaísesquereúneBrasil,Rús-
sia,ÍndiaeChina,Youngdizque
a China e o Brasil vão melhor
que os outros dois. “Existem
muitas coisas similares. A Chi-
napassaporumdesenvolvimen-
tomassivodeinfraestrutura,as-
sim como o Brasil. Ambos têm
grandedensidadedeTV,telefo-
nes celulares e internet, e uma
grande classe média. E, para
sersincero,vindoparaSãoPau-
lo, até os prédios se parecem
comos de Xangai e Pequim.” ●

INTERNACIONALIZAÇÃO

Presidente mundial da Ogilvy afirma que evento esportivo é uma oportunidade para globalizar marcas nacionais

JustiçacondenaMcDonald’saigualarsalários

Marianna Aragão

OMcDonald’sfoicondenadope-
la Justiça do Trabalho, em pri-
meira instância, ao pagamento
dediferenças salariais e indeni-
zaçõesaseusfuncionáriosdaci-
dade de São Paulo. A decisão,
publicada na semana passada,
obrigaaempresaa igualarosa-
láriodosempregadosdacapital
paulista à remuneração de gar-
çonsecozinheirosderestauran-
tes convencionais, cujo piso é
R$210maior.Cercade7miltra-
balhadoresseriamatingidospe-
la medida, da qual ainda cabe
recurso. A empresa emprega
cercade48milpessoasnoPaís.
Autor da ação, o Sindicato

dos Trabalhadores em Gastro-
nomia e Hospedagem (Sintho-
resp) questiona a legitimidade

daentidadecomaqualoMcDo-
nald’s negocia os salários de
seus funcionários em São Pau-
lo, o Sindicato dos Trabalhado-
res emFast Food doMunicípio
de São Paulo (Sindifast). Em
sua argumentação, afirma que
aConstituiçãoFederal proíbe a
pluralidade de sindicatos da
mesma categoria.
O juiz Homero Batista Ma-

teus da Silva, da 88ª Vara de
SãoPaulo,acolheupartedosar-
gumentosdoSinthoresp,deter-
minando o pagamento da dife-
rença salarial entre as catego-
rias. Na sentença, o juiz afirma
que oMcDonald’s “agiu de for-
ma temerária ao aceitar nego-
ciarcomentidade inviável, cuja
concepçãooriginaléinsustentá-
vel”.Eleacrescentaqueé“inviá-
velquecadaescolaculináriade-

senvolva sua própria entidade,
muitomenos num ambiente de
unicidade sindical”.
Adisputa entre os dois sindi-

catoséantiga.Desde2000,eles
discutemarepresentaçãodaca-
tegoriados funcionáriosderes-
taurantes de comida rápida na
Justiça. Atualmente, o caso es-
tánoSuperiorTribunal deJus-
tiça (STJ).
OMcDonald’s informou, por

meiodenotaenviadapelaasses-
soria de imprensa, que vai re-
correr.Acompanhiadiz que foi
notificada pelo Sindifast, em
2001, acerca de seu registro no
MinistériodoTrabalhocomore-
presentante da classe de traba-
lhadores,emdetrimentodoSin-
thoresp.“Oenquadramentosin-
dical no Brasil é compulsório e
não cabe à empresa escolher

qual sindicato deseja seguir”,
diz o texto. A empresa afirma,
ainda, que tem “preocupação
genuínacomocumprimentoda
legislação trabalhista, sendo o
critériolegaloúnicoadotadopa-
raoenquadramentosindicalde
seus empregados”.
O valor total da condenação

será apurado na decisão defini-
tiva.Casoadecisãodeprimeira
instância seja mantida, a soma
chegaria a R$ 88,2 milhões –
considerando-seapenasopaga-
mentodadiferençanossalários
(de R$ 210) dos cerca de 7 mil
atuais e ex-funcionários da re-
de em São Paulo, nos últimos
cinco anos, e semconsiderar os
impactosdaequiparaçãoembe-
nefícios como décimo terceiro
salário e férias, nem correções
monetárias. ●

Trabalhadores da rede de lanchonetes na cidade de São Paulo recebem piso menor do que em outros municípios

MÃODUPLA–SegundoYoung,daOgilvy, ganhosnão ficarãoapenasnos investimentosdeempresasestrangeirasnoBrasil
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REAÇÃO–McDonald’s dizquevai recorrerdadecisão,dadaem1ª instância

Young ajudou a
cuidar da imagem
da China na
última Olimpíada
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