
McDonald’s e
MTV fecham
acordo mundial
Rede de fast-food vai patrocinar
programa exibido em 162 países

MARKETING

Carlos Franco

“Somos gratos à Débora Bloch
e ao Miguel Falabella pelo exce-
lente trabalho realizado ao lon-
go dos últimos anos como Casal
Unibanco.” Foi assim que o dire-
tor de Comunicação Corporati-
va do Unibanco, Marcos Caeta-
no, pôs fim, ontem, a uma estra-
tégia de marketing protagoniza-
da pela dupla, que nos últimos
12 anos ofereceu ao público os
produtos e serviços da institui-
ção financeira controlada pela
família Moreira Salles. Mais: en-
cerrou, com o mesmo agradeci-
mento de praxe, uma relação de
décadas com a agência W/Bra-
sil, de Washington Olivetto.

A partir de agora, a verba do
Unibanco para marketing, que o
mercado publicitário estima gi-
rar em torno de R$ 60 milhões,
ficará em poder da agência
F/Nazca, comandada por Fábio
Fernandes, o criador do mote
“desce redondo”, da cerveja
Skol. A F/Nazca cuidará de tu-
do o que se refere à marca Uni-
banco, enquanto a agência QG,
do Grupo Talent, do publicitá-
rio Júlio Ribeiro, passa a respon-
der pelas ações de Fininvest e
da Hipercard. Já a fatia que an-
tes estava em poder da Almap/
BBDO – Unibanco AIG Segu-
ros e Previdência – passa tam-
bém para a F/Nazca. O casal
Unibanco sai definitivamente
de cena.

As mudanças na comunica-
ção do banco não mexem ape-
nas com as agências de publici-
dade. O público também come-
çará a percebê-las já a partir da
próxima semana, quando a mar-
ca trocará o tradicional preto e
branco pelo azul, num projeto
que Caetano classifica de rejuve-
nescimento. A empresa respon-
sável pela reformulação da mar-
ca foi a consultoria Ana Couto
Branding & Design.

Num mercado onde, pelo me-
nos na publicidade, a concorrên-
cia é grande, com Itaú e Brades-
co investindo pesado, o Uniban-
co, terceira instituição financei-
ra privada do País, corre para
não perder terreno para o San-
tander/Banespa, o Real e o HS-

BC, com os quais disputa – ca-
beça a cabeça – o mercado.

CASAL
Criado em 1993, o Casal Uniban-
co entrou em crise, enfrentou pro-
blemas de falecimento e conse-
guiu se impor como estratégia de
comunicação. A estréia foi com
Felipe Pinheiro e Katia Brons-
tein, em 1993, mas um ano de-
pois, com a morte do ator, a

W/Brasil e o Unibanco fizeram
umconcurso para a escolha dono-
vo par.

Bianca Byington e Pedro Car-
doso perderam a vez para Cláu-
dio Gonzaga e Drica Moraes, que
fizeram a primeira campanha em
1994. Em 1999, agência e cliente
deram um tempo na fórmula. Em
2001, a fórmula foi retomada, só
que com a preocupaçãode Olivet-
to de evitar que Luiz Fernando

Guimarães e Débora Bloch fos-
semexatamente umcasal substitu-
to, e sim uma dupla, explorando o
humor para vender, por exemplo,
um seguro de vida.

Um ano depois, Guimarães
saiu de cena, mas a idéia do casal
teve continuidade com a escala-
ção de Miguel Falabella. Essa no-
va dupla chegou até a ganhar a
companhiadivertidadahienaHar-
dy, aquela do “Oh vida, oh
céus...”, além de celebridades co-
mo Erasmo Carlos e Joãosinho
Trinta. Nos episódios mais recen-
tes, um dos mais bem humorados
foi o que transformou Deborah
Bloch na gerente Lucia Helena,
que mimava os clientes.

Para Olivetto, o casal sempre
foi um canal eficiente de comu-
nicação com a classe média,
tanto que durou mais de uma
década. Mas, agora, o banco pa-
rece querer nova fórmula para
atingir seus mais de 6 milhões
de clientes e seduzir novos.

CONCORRÊNCIA
O Itaú, com as agências Afri-

ca e DPZ, parece ter encontra-
do no “feito para você”, o mote
ideal para agregar empresários,

estudantes, engenheiros, em-
preendedores, baladeiros e
quem mais vier ao banco. O
Bradesco, por sua vez, inves-
te pesado para mostrar que
“está sempre à frente” e com
acordos como o que fez as
Casas Bahia, vai ampliando
a sua gigantesca carteira,
uma vez que as aquisições
parecem ter cessado.

O Real, com as agências
de publicidade Lew,Lara e
Talent tem procurado focar
em estudantes e na terceira
idade, cobrindo todo o leque
de clientes. Da mesma for-
ma, o HSBC, agora com as
campanhas em poder da J.
Walter Thompson, tem pro-
curado por meio de campa-
nhas regionais mostrar iden-
tidade com os clientes de di-
ferentes lugares. Já o Santan-
der Banespa jogou o foco na
qualidade do serviços.

Nessa disputa, o Uniban-
co quer passar uma imagem
mais moderna. A Lúcia Hele-
na, de Débora Bloch, agora
não terá mais clientes, como
o interpretado por Miguel Fa-
labella, para mimar.●

Justiça rejeita denúncia contra a Wal-Mart
MP do Rio acusou rede de omitir informações tributárias para fraudar fisco estadual em R$ 40 milhões

GIGANTES

The Guardian

Elas estão provavelmente en-
tre as sandálias mais famosas

Bancos concorrentes,
como Itaú, Bradesco,
Real, Santander e
HSBC, também agem

FIM DE UM CICLO – Débora Bloch e Miguel Falabella em campanha que explorava o humor

CasalUnibancosaide
cena,dozeanosdepois
Banco troca a agência de publicidade W/Brasil pela F/Nazca e muda a
estratégia de comunicação, que movimenta algo em torno de R$ 60 milhões

400
milhões de lares têm acesso
aos programas da MTV em 162
países

30
mil é o número de lanchonetes
do McDonald’s no mundo

48
milhões é o número de
consumidores que o
McDonald’s atende por dia em
119 países

19
bilhões de dólares foram as
vendas da rede de lanchonetes
no ano passado

O McDonald’s, dentro da sua es-
tratégia global de melhorar a ima-
gem, especialmente com o consu-
midor jovem, fechou acordomun-
dial com a rede de televisão MTV
pelo qual passa a patrocinar opro-
grama MTV Advance Warning,
exibido em 162 países, atingindo
400 milhões de lares e que, no
Brasil, leva o nome de “Novas
Bandas”.

O patrocínio vale para o perío-
do de março a dezembro e a rede
reforçará em suas peças promo-
cionais essa união. O gerente do
Departamento de Marketing do
McDonald’s Brasil, Daniel Aran-
tes, diz que a rede também irá
aproveitar essa oportunidade para
estabelecer uma comunicação
mais forte com o público de 15 a
35 anos, mais ligado nesse tipo de
programação.

O MTV Advance Warning,
com 12 episódios mensais de 30
minutos cada um, tem dado im-
pulso às carreiras de jovens artis-
tas como Joss Stone, Kanye
West, Franz Ferdinand e Maroon
5, que já tiveram indicação para o
Grammy. O programa já estreou
na América Latina e Estados Uni-
dos e versões adaptadas come-
çam a ser transmitidas na Europa
a partir de 19 de fevereiro e, na
Ásia, a partir de 21 de fevereiro.

Como uma atração especial do
programa, o episódio de abertura
irá destacar “5 in '05”, um quadro
com cinco artistas que a MTV
acredita terem potencial para fa-
zer sucesso. Os artistas escolhi-
dos para esse primeiro episódio
são Kasabian, The Game, Lucie
Silvas, Keyshia Cole e Razorli-
ght.

Esta programação global caiu
como uma luva nos planos da re-
de de lanchonetes que corre para
dar um lustro na sua imagem glo-
bal, arranhada depois das acusa-
çõs nos Estados Unidos de esti-
mular a obesidade. Desde então,
a rede tem procurado sustentar
uma comunicação mais transpa-
rente e estabelecer canais que a
aproximem do consumidor preo-
cupadocomaobesidade, especial-
mente o jovem que troca refei-
ções completas por sanduíches.

Maior rede de fast-food do pla-
neta, com 30 mil restaurantes e
um atendimento de 48 milhões de
consumidores diários, o McDo-

nald’s também tem apresentando
inovações constantes no cardápio
nos últimos seis meses, incluindo
o Brasil. Já entraram saladas, io-
gurtes e sucos naturais – até água
de coco – e sorvetes mais leves.

Desde ontem, a rede passou a
vender no País o Salad Burger
Junior, um novo sanduíche de
carne bovina, composto por
pão, molho à base de maionese,
alface e tomate, que vai comple-
tar a linha McMenu, de sanduí-
ches vendidos a R$ 2,95 cada.
O McMenu é composto por oito
opções de produtos vendidos e
respondeu por 20% das vendas
da rede na cidade de São Paulo,
em janeiro.

Para Arantes, as inovações têm
como alvo esse mesmo jovem
que a rede espera atingir com o
acordo com a MTV. Essa aposta
é tão alta que um novo slogan co-
meça a ser usado: “Amo muito
música no McDonald’s e na
MTV”, um indicativo de que a
companhia começa, como uma
plataforma de lançamento musi-
cal, a ter como pano de fundo
aquilo que a MTV estará apresen-
tando em toda a sua rede.● C.F.

DIVULGAÇÃO

VAREJO

Alberto Komatsu
RIO

O juiz da 14.ª Vara Criminal do
Rio, Joaquim Domingos de Al-
meida Neto, rejeitou ontem de-
núncia contra a rede de varejo
Wal-Mart por sonegação fiscal.
Na semana passada, quatro exe-
cutivos da empresa foram denun-
ciados pelo Ministério Público
(MP) por causa de uma suposta

omissão de informações para
fraudar a fiscalização tributária
fluminense em R$ 40 milhões.

Segundo o MP, tal manobra te-
ria sido feita pelos diretores Vi-
cent Trius, Manfred Wilhelm
Wagner, Giuliano Rocha Pavan e
Marcelo Rocha Fernandes, com
o objetivo de sonegar o ICMS
que incidiu sobre as vendas da
Wal-Mart, no Rio, entre os anos
de 2002 e 2003. “Não pode a pre-
sente ação penal servir de meio
coercitivo para satisfazer o apeti-

te tributário do Estado, sem que
esteja encerrado em definitivo o
processo administrativo”, senten-
cia o juiz Almeida Neto, em seu
despacho.

Vice-presidente jurídico e de
assuntos corporativos da Wal-
Mart, Wilson Newton de Melo
Neto conta que há um processo
administrativo sendo discutido
com a Secretaria Estadual de Fa-
zenda do Rio para apurar even-
tuais quantias que a empresa te-
nha deixado de pagar ao Estado.

Segundo ele, a rede não terá ne-
nhum problema em quitar impos-
tos que, por um acaso, não te-
nham sido recolhidos. “O que o
juiz decidiu foi exatamente o que
entendemos ser o correto. Foi
uma denúncia precipitada, por-
que o que existe hoje é um proces-
so administrativo em curso que
precisa ser decidido em primeira
instância. O Ministério Público,
sem que houvesse essa decisão,
fez a denúncia”, afirmou, enfati-
zando que um dos denunciados,

Marcelo Rocha Fernandes, dei-
xou a companhia em 1999, antes,
portanto, do período em que teria
ocorrido a suposta sonegação.

AMEAÇAS
Duas unidades do Wal-Mart, lo-
calizadas na província de Qué-
bec, no Canadá, foram evacuadas
ontem pela polícia depois de liga-
ções telefônicas infomando sobre
a existência de explosivos no lo-
cal, noticiou a agência EFE.

As ameaças ocorreram depois

que os sindicatos canadenses pe-
diram um boicote à rede após o
anúncio feito pela empresa de
que a rede fecharia a unidade de
Jonquiere, a primeira da América
do Norte a ter trabalhadores per-
tencententes ao sindicato.

Os funcionários de Jonquiere,
cidade situada a 200 quilômetros
a noroeste de Québec, negocia-
vam com a companhia o primei-
ro contrato coletivo de trabalho,
quando foram surpreendidos
com o anúncio do fechamento e a
demissão de 190 funcionários
por “falta de rentabilidade” do es-
tabelecimento.

Os sindicatos negam que esta
seja a verdadeira razão e dizem
que o Wal-Mart se opõe, de for-
ma sistemática, à atividade sindi-
cal em seus centros comerciais.●
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