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A Y&R no Brasil (Young & Rubi-
cam) volta suas atenções para
disputar com outras agências de
propaganda a conquista da con-
ta publicitária de uma empresa
do setor automobilístico e de
outra do farmacêutico. A presta-
dora de serviços na área de co-
municação vê nestes setores
uma saída para compensar a
perda de receita causada pelo
rompimento do seu contrato
com a fabricante de bebidas
Schincariol, em outubro do ano
passado. A cervejaria decidiu
transferir o trabalho de publici-
dade da sua principal marca, a
Nova Schin, para a agência Euro
RSCG, o que garantiu de imedia-
to para a nova casa R$ 70 mi-
lhões em receita, segundo infor-
mações da nova agência.

“A Schin era o nosso quarto
maior cliente e, apesar da per-
da, mantivemos nossos salá-
rios, o que, claro, gerou dimi-
nuição de receita que precisa
ser recuperada”, afirma Marcos
Quintela, presidente da Y&R
desde dezembro do ano passa-
do, empossado por Roberto
Justus que atuou na função nos
últimos cinco anos por conta da
saída da operação de seu sócio
na época, o publicitário Silvio
Matos. Justus promoveu Quin-
tela para poder voltar a se de-
dicar apenas a gestão estratégi-
ca de sua holding de propagan-
da, a Newcomm, controladora
da Y&R e gerida em sociedade
com o grupo multinacional de
publicidade, o WPP, que tem
60% da operação.

Sob a gestão de Quintela, a
Y&R acaba de contratar novos
profissionais para o departa-
mento de criação e realizar pro-
moções na gestão de áreas im-
portantes, como a de operação.
Tudo para reforçar a atuação da
Y&R diante dos desafios.

A conquista dos novos clien-
tes é importante para a agência
garantir a permanência na lide-
rença de mercado, quando o as-
sunto é compra de mídia. De
acordo com medição do Ibope
Monitor, a agência contratou R$
4,9 bilhões na compra de espaço
publicitário nos veículos de co-
municação em 2009. A conta
ainda soma os gastos em publi-
cidade da Schin. O resultado da
perda do cliente só aparecerá
nos levantamentos deste ano.

A necessidade de se fortale-
cer também vem da ameaça de
perda da conta da Casas Bahia,
seu maior cliente e maior
anunciante brasileira. No início
deste ano, a varejista fundiu
operações com o Ponto Frio, do
grupo Pão de Açúcar, de Abílio
Diniz, que mantém sua própria
agência de publicidade, a P.A.
O grupo pode promover mu-
danças. Mas, por enquanto, são
apenas hipóteses. (ver box).

Otimista, Quintela trabalha
com a perspectiva de cresci-
mento dos negócios da agên-
cia com novos clientes e dentro

da própria base.“Temos Vivo,
Danone e Colgate-Palmolive
que são clientes muito ativos.”

A empresa, por conta de
políticas com a holding WPP,
não pode comentar receitas,
mas diz que cresceu, em
2009, 10% em relação ao
exercício anterior. A previsão
de aumento de receita para
2010 é de 6% comparado com
2009. Quintela afirma que em
reservas de compra de mídia
feitas até aqui já garantiu o
correspondente a 20% do re-
sultado que é divulgado pelo
Ibope Monitor. ■

Y&R movimenta-se para não sair
Agência de propaganda da Casas Bahia ingressa na disputa por montadora e empresa do setor farmacêutico

OPORTUNIDADES

Ano começa com demanda
por estágio superaquecida no Brasil
Caso mantenha a tendência, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) espera recorde
de contratação de estagiários este ano. Em janeiro, o número de vagas
cresceu 23% em comparação ao mesmo período do ano passado.
Segundo o IEL, a razão do crescimento seria a retomada do crescimento
e ao fato de as empresas terem assimilado a nova Lei de Estágios.
O setor que mais demandou estagiários foi o de prestação de serviços.

Quintela, no comando desde dezembro, diz que já
garantiu 20% do movimento de compra de mídia
obtido no ano passado“A Schin era o nosso

quarto maior cliente
e, apesar da perda,
mantivemos nossos
salários, o que, claro,
gerou diminuição
de receita que precisa
ser recuperada

Marcos Quintela,
presidente da Y&R

■ RESULTADO

R$4,9bi

As compras de mídia
da Y&R em 2009 somaram

■ PERSPECTIVA

R$ 980mi

Quintela diz já ter
garantido em compra
de mídia este ano

Text Box
Y&R movimenta-se para não sair da liderançaAgência de propaganda da Casas Bahia ingressa na disputa por montadora e empresa do setor farmacêutico para compensar perdas de 2010
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