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Comprafacil.com adquire
site de compras coletivas
Comprafacil.com,
um dos maiores no
comércio eletrônico
do País, fechou ontem a aquisição do site de compras coletivas Oferta X. O valor do negócio não
foi divulgado. Com a operação, pela
primeira vez no mercado nacional o
sistemadecomprascoletivasvaivender bens de consumo, como câmeras, TVs e computadores, com descontos agressivos. Até agora, esse tipo de site – que virou febre no Brasil
no último ano, com o surgimento de
competidores locais e internacionais – só oferecia serviços.
No site de compras em grupo, os
clientes cadastrados recebem ofertas de descontos de até 90% em estabelecimentos como restaurantes ou
salões de beleza. Mas o vale-compras
só passa a valer se um número mínimo de pessoas adquirir a promoção.
“Para nós, o Oferta X é um negócio
complementar à nossa operação. Vamosusá-locomomeio de escoar nosso estoque. Podemos ainda adquirir
sobras de estoque da indústria para
serem oferecidas no site”, diz Gustavo Bach, diretor de Marketing e de
Recursos Humanos do Grupo Hermes, controlador do Comprafacil.
com.Alémdositedecomércioeletrônico, o grupo, com sede no Rio de
Janeiro e fundado há quase 70 anos,
mantém operações de vendas por catálogo e no porta a porta. Bisneto do
fundador, Bach comanda a empresa
aoladodamãe,Cláudia,eesperafaturar R$ 2,1 bilhões este ano.
Com menos de seis meses de atividade, o Oferta Xtem uma base de 100
mil clientes cadastrados e está entre
oscincomaiores sitesdecompras coletivas.“Coma aquisiçãodo controle
pelo Comprafacil.com e o acesso aos
seus 2 milhões de clientes, espera-
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Multiplus deve faturar
R$ 1 bi com venda de pontos
A Multiplus, empresa de fidelidade da
TAM, está ganhando muito dinheiro
com a compra e venda de pontos de
programas de seus parceiros. A empresa, que nasceu há um ano e abriu capital em fevereiro passado, obteve um
faturamento de R$ 264 milhões no segundo trimestre de 2010. A projeção é
que a Multiplus encerre o ano com
mais de R$ 1 bilhão de faturamento.
Segundo Eduardo Gouveia, presidente
da Multiplus, o negócio funciona como
uma casa de câmbio. “Compramos
pontos que expiraram por um preço
mais baixo e vendemos por um preço
mais caro”, diz Gouveia. E são muitos
os pontos negociáveis. Em 2009, a rede Multiplus contabilizou 36 bilhões
de pontos acumulados e 27 bilhões de
pontos resgatados – 75% do total.
Atualmente, a Multiplus conta com 7,2
milhões de consumidores participantes e nove parcerias – a última acabou
de ser fechada ontem, com a Sky.

do em US$ 27 milhões. Com capacidade para 21 passageiros e cinco horas de autonomia de voo, o aparelho
é o quarto da categoria adquirido
pela empresa mineira nos últimos
12 meses e deverá ser empregado no
apoio às operações offshore de petróleo no Pré-Sal. Com 54 helicópteros e 20 aviões em sua frota, a Líder
é a maior empresa do setor na América Latina, com um faturamento de
R$ 612 milhões em 2009.
ALIMENTAÇÃO

Selleti chega ao
Rio de Janeiro
A rede de lanchonetes paulista Seletti, especializada em saladas, wraps e
sucos, está dando seu primeiro passo fora de São Paulo. O destino escolhido foi o Barra Shopping, no Rio.
O motivo, segundo Luis Felipe Campos, fundador da Seletti, é a afinidade dos cariocas com a chamada alimentação saudável. Hoje com oito
unidades (apenas uma franqueada),
a Seletti quer atingir 20 lojas em
2011 e receitas de R$ 17 milhões.

BATERIAS

Johnson Controls investe
US$ 51 milhões em expansão

Receita. Bach, do Grupo Hermes, que espera faturar R$ 2,1 bilhões neste ano
mos alcançar a liderança”, diz Daniel
Deivisson, diretor de Marketing e um
dos quatro fundadores do site. “Com
essa ação,o fenômeno ‘redes sociais’ invade e se mescla com o tradicional comércio eletrônico.”
Três dos fundadores vão permanecer
no dia a dia do Oferta X. O site de compras coletivas deve terminar o ano com
um faturamento de R$ 7,5 milhões. E

esperamultiplicarareceitapor pelomenos seis vezes em 2011.
A assessoria financeira da aquisição
foi feita pela empresa de investimentos
Vinci Partners, do banqueiro Gilberto
Sayão. E a primeira oferta de desconto
de produto seria feita no fim da noite de
ontem.Umacâmera,normalmentevendida a R$ 249, seria oferecida por menos
da metade do preço: R$ 99.

O plano de investimentos da americana Johnson Controls, dona da marca
de baterias Heliar, está começando a
sair do papel. Calculado em US$ 51 milhões para os próximos três anos, o
aporte vai ampliar a produção de sua
fábrica de baterias de Sorocaba (SP)
em 3 milhões de unidades. A Johnson
Controls, que deve faturar US$ 37 bilhões globalmente em 2011, está lançando neste mês o primeiro produto
dessa nova fase: uma bateria que oferece garantia de 24 meses, o dobro do
praticado no mercado brasileiro.

A VOLTA DOS HÓSPEDES
l De janeiro a setembro, a ocupação e

as receitas dos hotéis dos principais
centros financeiros do mundo
voltaram a crescer
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Líder compra helicóptero
para usar no Pré-Sal
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A Líder, de Belo Horizonte, anunciou
na NBAA, feira de aviação realizada em
Atlanta, nos Estados Unidos, a compra
de mais um helicóptero S-92, da Sikorsky Aircraft Corp, avaliado no merca-
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rem presenteados com um iPad,
também vão viajar para o maior
festival de publicidade mundial,
o Cannes Lions 2011, com tudo
pago pelo Estado, que é o representante no Brasil do Festival de
Publicidade de Cannes.

‘Estado’ premia
profissionais de mídia

TAXA DE OCUPAÇÃO
ANTE 2009

Valorização. A entrega do

Luiz Ritton, da Lew,Lara/TBWA, foi eleito Mídia do Ano, enquanto a
campanha ‘Juntos’, da Talent para o Santander, recebeu o Grand Prix Case
Marili Ribeiro

Luiz Ritton, diretor da agência
de propaganda Lew,Lara/
TBWA, foi eleito o Mídia do Ano
no 13.º Prêmio de Mídia Estadão,
entregue na segunda-feira, em
São Paulo. “O mercado todo espera o resultado do Prêmio do
Estadão porque sabe que é referência das tendências do segmento e também um referendo
dos trabalhos que mereceram
destaque no ano”, disse Ritton.
Também concorreram ao prêmioDaniel Chalfon,da Loducca,
e Fábio Freitas, da Africa.
Ao todo, nesta edição foram
inscritos 140 trabalhos, entre os
implantados por profissionais
de mídia e as monografias realizadas por estudantes de publicidade.Entreostrabalhosdosprofissionais, o eleito pelo júri e que
recebeu a categoria máxima, o
Grand Prix Case, foi o planejamento de mídia da agência Talent para o Banco Santander na
campanha denominada “Concorrentes Históricos Juntos”.

● Qualidade

LUIZ RITTON
DIRETOR DA LEW,LARA/TBWA

“O mercado todo espera o
resultado do Prêmio do Estadão
porque sabe que é referência
das tendências do segmento e
também um referendo dos
trabalhos que mereceram
destaque no ano.”

SILVIO GENESINI
DIRETOR-PRESIDENTE DO
GRUPO ESTADO

“Conteúdo de qualidade é a busca
constante do ‘Estado’ e, por isso
mesmo, estamos festejando este
ano as três indicações para o
Prêmio Esso de Jornalismo,
assim como a indicação de
veículo do ano no prêmio
Caboré.”

No planejamento da Talent,
concorrentes, como os jornais O
Estado de S. Paulo e Folha de
São Paulo, foram distribuídos
juntos para seus assinantes sob

opatrocíniodobanco,parareforçar o conceito de que é possível
tomar decisões levando em conta mais pontos de vista. Com isso, o Santander queria suavizar
resistências dos clientes do antigo Banco Real, adquirido pela
instituição espanhola.
O responsável pelo projeto do
Santander, o diretor da Talent
Paulo Stephan, comemorou a vitória relembrando ter sido bem
mais simples que o inicialmente
imaginado juntar os dois jornais
paulistanosnessaaçãodemarketing, “Todos compreenderam
que o espírito da campanha era
mostrar que, juntas, as melhores
práticas dos dois bancos não iam
desaparecer, mas sim formar
uma banco mais forte e melhor,
onde as diferenças são respeitadas e consideradas.”
Os vencedores do Grand Prix
de Case, ganho pela Talent, assim como do Grand Prix de Monografia – recebido pelos profissionais da agência AlmapBBDO,
com o estudo “Copa do Mundo:
Cabe Mais Um?”–, além de se-

iPad, uma mistura de notebook e
leitor digital que causa sensação
onde é lançado mundo afora,
agradouoscontempladosdanoite, entre os profissionais e estudantes que se classificaram nos
primeiros lugares nas diferentes
categorias. Para o diretor-presidente do Grupo Estado, Silvio
Genesini, a escolha do presente
é uma boa forma de mostrar como o jeito anárquico da internet
também carece do trabalho de
edição realizado diariamente
nas redações dos jornais. “A busca pelas leitura de jornais no
iPad é a valorização da edição no
meio digital”, disse.
O executivo lembrou ainda
que a iniciativa do Grupo Estado, ao incentivar os universitários a participar, é um caminho
para atrair a atenção das novas
gerações do ponto de vista da valorização do conteúdo, independentemente da plataforma em
que for consumido. “Conteúdo
de qualidade é a busca constante
doEstado e, por isso mesmo, estamos festejando este ano as
trêsindicaçõesparaoPrêmioEsso de Jornalismo, assim como a
indicação de veículo do ano no
prêmio Caboré.”
A noite de entrega do prêmios

Imagem

Referência. ‘Prêmio é um referendo do trabalho’, diz Ritton
prestou homenagem a Paulo CésarQueiroz,escolhidoPersonalidade de Mídia por sua contribuição ao longo de uma profissão
dedicadaàatividade.Hoje, Queiroz é vice-presidente executivo
da agência DM9DDB.

estadão.com.br
Prêmio. Veja a premiação
realizada na segunda-feira
http://tv.estadao.com.br/

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 out. 2010, Economia & Negócios, p. B16.

Telefônica vai adotar a marca Vivo
Karla Mendes
Renato Cruz

ATelefônica abandonaráseunome, que será usado somente de
maneira institucional, para ado-

tar a marca Vivo no Brasil, inclusivenatelefoniafixa.OpresidentedogruponoPaís,AntonioCarlos Valente, evita estipular um
prazo para a migração, mas ressalta que o processo ocorrerá de
forma gradual, com a integração
das operações fixas e móveis.
“Estamos avançando com
muito cuidado”, disse o executivo ontem, durante o evento Fu-

turecom, em São Paulo. “Estamos trabalhando e não gostaria
de antecipar nenhum movimento.” Segundo Valente, equipes
desistemaederededas duasempresasestãosereunindoparaviabilizar o processo.
Valentelembrouqueamudança da marca do grupo no Brasil
ocorrerá de forma semelhante à
adotada em outros mercados.

ElecitoucomoexemploaMovistar, que teve origem na telefonia
móvelesetornouamarcadaoperadoradogruponos paísesdelíngua espanhola. Na Europa, a empresa usa a marca O2 em países
como Reino Unido, Alemanha,
República Tcheca e Eslováquia.
A única exceção é a Espanha, onde a marca é Movistar. No Brasil,
a concorrente Oi fez um movi-

mento semelhante, deixando de
usar a marca Telemar na telefoniafixa.Comono casodaTelefônica, a imagem da marca da telefonia móvel era melhor que da
fixa.
Inovação. Ontem, o presidente

do grupo Telefônica também
anunciou a criação de uma empresa de inovação no País. Ogrupo Telefónica investe cerca de
8% da sua receita em inovação.
No ano passado, esses investimentos somaram € 4,3 bilhões.

Também durante o Futurecom, a GVT informou que lançará amanhã suas operações de telefonia fixa e banda larga em
Campinas e Piracicaba, no interior de São Paulo. A empresa,
que atua em Jundiaí e Sorocaba
desde julho, prepara sua entrada
nacapitaldoEstadoparaopróximo ano. “Queremos ser a melhor operadora do Brasil, e não a
maior”, afirmou Amos Genish,
presidente da GVT. “Esse prazer
(de ser a maior) deixarei para os
meus colegas.”

