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dasmaioresanunciantes
globais,mudançasnamídia
trazemmaisoportunidades
paraascampanhas

Marili Ribeiro

Babs Rangaiah, inglês de ori-
gem indiana, ocupa hoje um
posto chave da publicidade glo-
bal. É o vice-presidente global
de planejamento de comunica-
ção da gigante Unilever – que
disputa com a Procter & Gam-
ble o posto de maior anuncian-
te do mundo. Ele ascendeu ao
posto que ocupa, entre outras
razões, por conta da bem-suce-
dida e premiada campanha on-
line criada para a linha Dove,
quemostrava a transformação
de uma mulher comum em
uma deusa graças aos recur-
sos da tecnologia. O executivo
vive em Londres, com a mu-
lher e os três filhos, e, antes de

trabalhar para a Unilever, pas-
sou por agência dedicada à mí-
dia online. Apesar do reconhe-
cimento do meio com o qual
trabalhou e de lidar com as sig-
nificativas mudanças nas for-
mas de comunicação, com o
uso das plataformas digitais,
Rangaiah defende que cada
campanha deve avaliar os ca-
nais que melhor se adaptam
aos propósitos da mensagem
publicitária. “Não há predomi-
nância de um meio sobre o ou-
tro, mas uma oferta de canais
que semisturam”, diz. O execu-
tivo chega ao Brasil esta sema-
na para fazer uma palestra no
evento Proxxima, organizado
Grupo M&M para discutir os
avanços da mídia digital. Em
férias numa viagem de bicicle-
ta pela França, Rangaiah deu
a seguinte entrevista, por
e-mail:

Omundo vive intenso processo de
transformação da forma de se co-
municar. O que isso muda na vida
de um dos maiores anunciantes
globais, como aUnilever ?
Confiamos na publicidade tra-
dicional pormuitos anos e tive-
mos sucesso com essa estraté-
gia. Mas, claramente, ocorre-

ram mudanças drásticas que
tomaram espaço diante do con-
sumidor e da mídia, em todo o
mundo, e nós usamos e conti-
nuaremos adotando canais
que estejam alinhados com as
mudanças de comportamento
dos consumidores. Além disso,
nossa estratégia é de envolvi-
mento cada vez maior com os
usuários. Para cada campanha
nós tentamos “penetrar na cul-
tura”. Isso significa que quere-
mos de criar uma comunica-

ção que realmente interesse. E
com todas as mudanças na mí-
dia e na indústria do entreteni-
mento, nós teremosmais opor-
tunidades em áreas como mú-
sica, games, vídeo online, mí-
dia social, celulares entre ou-
tras.

Você considera que a campanha
da linhaDove foi ummarco da no-
va forma de os anunciantes se co-
municaram com os seus consumi-
dores?

Muitas pessoas fizeram parte
do time que criou a comunica-
ção de Dove. Acredito que o ví-
deo “Dove Evolution” (visto na
internet por milhões de pessoas e
que resultou em várias paró-
dias), ganhou Cannes (onde se
realiza o maior festival de publi-
cidade do mundo) porque foi
um grande marco, não apenas
para nós, mas para toda a in-
dústria. Esse vídeo mostrou o
impacto e o potencial do “ví-
deo online” em atingir os con-
sumidores e o poder da mídia
online que ainda despontava.

Osanunciantes já conseguemme-
dirosresultadosdecampanhasfei-
tasnoscanaisonline?Quais recur-
sos sãomais usados pela Unilever
para medir os resultados de seus
investimentos empropaganda?
Campanhas digitais talvez se-
jam as mais mensuráveis. So-
mos capazes de medir engaja-
mento, alcance, transmissão, e
até mesmo o impacto como
nunca fizemos antes. As agên-
cias que trabalham com a Uni-
lever têm painéis de controle
proprietários, que usamos pa-
ra mostrar essas medidas, o
que nos permite facilmente oti-
mizar qualquer campanha. Pa-
ra aferir resultados de ações
feitas em mídias sociais (como
o Twitter ou sites de relaciona-
mento) e medir a repercussão
provocada existem excelentes
programas como o Radian 6 e
Cymphony.

Como aUnilever escolhe as plata-
formasemqueirácomunicaro lan-
çamento de novos produtos?

Usamos um bom mix para dar
objetividade à campanha.
Mas, claro, cada vezmais acre-
dito que canais digitais nos
dão a ótima chance de intera-
gir e se envolver com nossos
consumidores. O futuro da pro-
paganda envolve um mix de
campanhas online e offline.
Acredito que veremos uma di-
versidade muito maior. Nada
tão pesado quanto a dependên-
cia que tivemos, por anos a fio,
com a publicidade tradicional.
Mas, o mais importante talvez
não seja nada disso, mas a efi-
ciência e efetividade da campa-
nha como um todo.

Oqueconhecedapublicidadebra-
sileira?
Não muito. Mas o marketing
no Brasil parece muito criati-
vo. E mais importante do que
isso é que o Brasil é um dos
mercados mais importante do
mundo atualmente.

Qual será a linha de sua palestra
naProxxima?
A palestra se chama “O clima
mudou”, porque é exatamente
o que está acontecendo. O cli-
ma está mudando em volta de
nós… negócios globais, mudan-
ças econômicas, até a forma co-
mo enxergamos energia e
meio ambiente. Todas as indús-
trias foram forçadas a repen-
sar seus modelos de negócio
tradicionais. Isso vem sendo
amplamente falado, mas nun-
ca antes em nossa história nós
havíamos visto esse tipo demu-
dança de clima em praticamen-
te tudo. ●

Babs Rangaiah:Vice-presidente deplanejamento de comunicação daUnilever
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Entrevista

Banco resolve pagar para ficar livre
para atuar com outras redes varejistas

Em parceria com o grupo DPWorld, de Dubai, grupo serámajoritário em
projeto estimado emUS$ 500milhões, que deve iniciar operação em 2012

PãodeAçúcare
Itaúfazemacordo
deR$600milhões

Rodrigo Petry

Menos de uma semana depois
de anunciar uma fusão na área
de seguros com a Porto Segu-
ro, o Itaú-Unibanco fechou um
novo acordo milionário. Desse
vez, porém, não se tratou de
compra, venda, fusão ou asso-
ciação: o banco resolveu pagar
R$ 550 milhões ao grupo Pão
de Açúcar simplesmente para
encerraro contratode exclusi-
vidade das duas companhias
em operações de serviços fi-
nanceirosnaredevarejista,co-
mo a concessão de crédito aos
clientes. Esse acordo, fechado
em 2004, teria perdido o senti-
do, já queascondiçõesdosdois
grupos mudaram completa-
mentedesdeentão,comopera-
çõesde fusões e aquisiçõesque
deram novo porte às opera-
ções.
Coma fusão entre os bancos

Itaú e Unibanco, fechada no
ano passado, amanutenção do
acordo acabou gerando um
conflitode interesses.Enquan-
to o Itaú tinha exclusividade
comoPão deAçúcar, pormeio
da Financeira Itaú CBD (FIC),
oUnibanco já operavaacordos
semelhantes com outras redes
de varejo, como o Magazine
Luiza,Wal-MarteLojasAmeri-
canas. O Unibanco também
temparceriacomoPontoFrio.

Poréma rede foi comprada em
junho,porR$824,5milhões,pe-
lo próprio Grupo Pão de Açú-
car. A aquisição deu ao Pão de
Açúcar a liderança no varejo
brasileiro, com mais de mil lo-
jas equase80mil empregados.

NOVO PERÍODO
Entretanto, ao contrário do
Itaú-Unibanco, que está livre
para oferecer serviços finan-
ceiros agora a qualquer rede
de varejo, a FIC continuará
operandoexclusivamente com

oPão deAçúcar. A vigência do
acordo entre as companhias
foi ampliada por mais cinco
anos: agora, seguirá até 28 de
agostode2029.OItaú-Uniban-
co pagou mais R$ 50 milhões
ao Pão de Açúcar para esten-
der esse acordo – ou seja, oPão
deAçúcarvaiembolsarR$600
milhões com toda essa opera-
ção. A participação da FIC no
total das vendas da rede vare-
jistaestavaem13,8%emjunho,
com uma carteira de 5,8 mi-
lhões de clientes.
De acordo com comunicado

dasempresasenviadonasexta-
feira à noite à Comissão deVa-
lores Mobiliários (CVM), a no-
varegravaleparatodasasope-
rações do grupo varejista: su-
permercados, hipermercados,
lojas de conveniência, lojas pa-
ra comercialização de produ-
tos eletroeletrônicos, lojas de
“atacarejo”(modeloquemistu-
ra atacado com varejo), postos
de combustíveis, drogarias e
vendas por meio da internet.
Ainda de acordo com o fato re-
levanteencaminhadoàCVM,o
acordoproduziráefeito imedia-
tonosresultadosdasduascom-
panhias. ●

LOGÍSTICA–Áreaondeseráerguidoo terminalportuáriodaEmbraport: projetoprevêomaiorportoprivadodeusomistodoPaís

Odebrechtcompraporto
daCoimexemSantos
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‘O futurodapropaganda
envolveummixdemídias’

FUTURO– ‘Oclimaemvoltadenósestámudando’, dizRangaiah

INFRAESTRUTURA

Andrea Vialli

AOdebrecht Investimentosem
Infraestrutura (OII), emparce-
ria comaDPWorld, operadora
determinaisportuárioscomse-
deemDubai,nosEmiradosÁra-
bes Unidos, fechou a aquisição
da Empresa Brasileira de Ter-
minais Portuários (Embra-
port), terminalportuáriopriva-
do do grupo capixaba Coimex
que será construído ao lado do
Porto de Santos (SP). Os ter-
mos financeiros do acordo não
foramrevelado.Os investimen-
tos para a construçãodo termi-
nal estão estimados em US$
500milhões.
Juntas,OII eDPWorld terão

51,5% do empreendimento, en-
quanto oFundo de Investimen-
toFI-FGTS,daCaixaEconômi-
ca Federal, terá 33,3% de parti-
cipação. O grupo Coimex per-
manece no projeto, com 15,2%.
Asobrasdo terminaldevemco-
meçar ainda neste semestre,
após a estruturação financeira
do negócio, que deve ter aporte
financeirodoBancoInterameri-

cano de Desenvolvimento
(BID) e do BNDES. Serão US$
350 milhões em investimentos
próprios da joint venture. Ou-
trosUS$150milhõesserãoobti-
dos por meio de financiamen-
tos.Aexpectativaéqueotermi-
nal fique pronto no segundo se-
mestre de 2012.
Trata-sedaprimeira investi-

da da OII em terminais portuá-
rios. “É um investimento estra-
tégico, pois infraestrutura por-
tuária é um campo que deve
crescermuitonoBrasilnospró-
ximosanos”,dizFelipeJens, di-
retor-presidente da OII. O ter-
minal terá capacidade total de
1,5 milhão de TEU (medida de
umcontêiner equivalenteavin-
te pés) e poderá escoar aproxi-
madamente 2 bilhões de litros
de etanol.
“Oterminalagregaumacapa-

cidade importante para San-
tos, especialmente em granéis
líquidos”,dizOrlandoMachado
Júnior,vice-presidenteexecuti-
vo do grupo Coimex. O Embra-
port começou a ser desenhado
no início da década, mas houve

atrasos na concessão das licen-
çasambientaise tambémnaes-
truturação do modelo de negó-
cio.“Acrisefinanceirafezocré-
dito para grandes projetos es-
cassear e os investidores fica-
rammais cautelosos.”

ETANOL
Onovoterminaldevedarsupor-
te aos planos de exportação da
ETH Bioenergia, empresa de
produçãodeaçúcar,etanoleco-
geração de energia do grupo
Odebrecht.Aprimeiraunidade

de produção construída pela
empresa foi inaugurada na se-
mana passada em Goiás, com
capacidade para moer 3 mi-
lhões de toneladas de cana-de-
açúcar. Até setembro, mais
duas plantas, em São Paulo e

Mato Grosso do Sul, devem
entrar em operação, na pri-
meira fase de operação da
empresa de açúcar e álcool.
Juntas, as três usinas repre-
sentam um investimento de
R$ 1,5 bilhão. “A expectativa
é que o mundo comece a de-
mandar o etanol brasileiro,
por isso estamos nos prepa-
rando”, diz Jens, da Odebre-
cht.Alémdas trêsnovasuni-
dades, a ETH opera outras
duas usinas, aAlcídia, locali-
zada em Teodoro Sampaio
(SP), e a Eldorado, localiza-
da emRio Brilhante (MS).
O terminal portuário tam-

bémdeve beneficiar a petro-
química Braskem, que faz
partedoconglomerado. “Se-
rá o maior porto privado de
usomistodoPaís, comlocali-
zação privilegiada e ligação
por rodovia e ferrovia, e de
suma importâncianãosópa-
raosnegóciosdogrupoOde-
brecht, mas também de ou-
tras empresas que estejam
aumentando suas exporta-
ções”, diz Jens. ●

R$ 550 milhões
é quanto o Itaú-Unibanco vai
pagar aoGrupoPão deAçúcar
para encerrar o contrato de
exclusividade emoperações
de serviços financeiros na rede
varejista, pormeio da financeira
FIC, uma associação entre o
Itaú e oPão deAçúcar criada
em2004. Com isso, o Itaú fica
livre para oferecer serviços a
qualquer rede de varejo

R$ 50 milhões
é quanto o Itaú-Unibanco
vai pagar aoPãodeAçúcar para
estender pormais cinco anos,
até 2029, o contrato de
exclusividade da FIC como
PãodeAçúcar. Com isso, a
rede varejista não poderá
fechar acordos de serviços
financeiros comoutro grupo
até essa data

Unibanco já tinha
acordos com redes
comoWal-Mart e
Magazine Luiza

DIVULGAÇÃO

Terminal privado
será estratégico
para escoar etanol
da ETH Bioenergia
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