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Agência de Paulo
Giovanni se une
à americana
Leo Burnett
Publicitário transferirá
100% das ações da
Tailor Made até 2016

Ronaldo D’Ercole

● SÃO PAULO. Depois de 38 anos
no país, a americana Leo Burnett
está se associando a uma agên-
cia brasileira. Recém-criada pelo
publicitário Paulo Giovanni, a
Tailor Made foi comprada e Gio-
vanni vai presidir a agência, que
passa a se chamar Leo Burnett
Tailor Made. O anúncio do ne-
gócio foi feito ontem por Tom
Bernardin, presidente mundial
da Leo Burnett, que veio ao
Brasil especialmente para divul-
gar a operação e apresentar os
novos planos da agência aos
clientes locais. A transação en-
volveu troca de ações e o valor
não foi divulgado.

— Nossos objetivos para a
Leo Burnett Brasil são ousa-
dos e agressivos. Queremos
estar entre as cinco maiores
do mercado em três anos —
disse Bernardin.

Em 2010, a agência faturou R$
1,17 bilhão e ocupava a 13a- po-
sição no ranking das maiores
agências brasileiras. Entre seus
clientes no país destacam-se
marcas como Fiat, Samsung e a
Procter & Gamble. Com sede em
Chicago, a Leo Burnett tem es-
critórios em 84 países e é con-
trolada pelo grupo francês Pu-
blicis, o terceiro maior conglo-
merado de comunicação do
mundo. Há duas semanas, o gru-
po anunciou ter adquirido o
controle da brasileira Talent, da
qual detinha 49% do capital des-
de setembro do ano passado.

As negociações com a Leo
Burnett começaram há oito me-
ses, segundo Giovanni, quando
ele ainda estava estruturando a
Tailor Made. Inicialmente, o pu-
blicitário está transferindo 5%
do capital da sua agência à Leo
Burnett, fatia que chegará aos
100% até o ano de 2016. O grupo
de Giovanni tem duas outras
agências, a Mix Brand Expe-
rience e a Pop Trade. ■

Americanas.com e
Submarino em queda
Sites de venda da B2W despencam em
ranking que mede qualidade de atendimento

Gilberto Scofield Jr.

● SÃO PAULO e RIO. Problemas
envolvendo a entrega de pro-
dutos e serviços levaram os dois
maiores portais de comércio on-
line do país — Submarino.com e
Americanas.com, ambos da
B2W — a despencarem no ran-
king anual de satisfação dos con-
sumidores que o Instituto Bra-
sileiro de Relacionamento com o
Cliente (IBRC) prepara desde o
ano passado a pedido da revista
“Exame”, que chega hoje às ban-
cas de todo o país.

Na versão deste ano, o site
Submarino, que já foi apontado
como modelo de varejo eletrô-
nico em termos de qualidade de
atendimento, caiu da terceira pa-
ra a 41a- posição. A America-
nas.com despencou do nono pa-
ra o 45o- lugar. O estudo foi rea-
lizado entre setembro de 2010 e
janeiro deste ano com base em
mais de três mil entrevistas com
consumidores de todo o país.

— Essa foi, sem dúvida, a
grande surpresa do ranking
deste ano — diz Alexandre
Diogo, presidente do IBRC e
coordenador da pesquisa.

O número de queixas rece-
bidas, este ano, contra a Ame-
ricanas.com pela seção “Defesa
do Consumidor” do GLOBO cor-
roboram a pesquisa. O total de
reclamações nos quatro primei-
ros meses do ano já supera o de
2010 inteiro: 1.173 contra 1.1072.
Juntas, as queixas sobre demora
na entrega e não entrega de pro-
dutos chegam a 70% do total.

O número de reclamações so-
bre o Submarino também cres-
ceu no ranking da “Defesa”. Fo-
ram 544, no ano passado, e já
somam 291 apenas nos primei-
ros quatro meses de 2011.

Em comunicado da B2W, os
portais apontam para o extraor-
dinário crescimento das vendas
on-line e problemas de parcerias
(na área de transporte) como as
razões para as queixas sobre
entregas de mercadorias. Tanto

Submarino quanto Americanas.
com informaram que problemas
operacionais logísticos de alguns
parceiros resultaram em trans-
tornos para clientes nos últimos
meses de 2010, gerando impacto
na agenda de entrega. A empresa
afirma que está renegociando
contrato com esses parceiros a
melhora de suas operações e
investindo em logística, de en-
trega, de tecnologia e de trei-
namento de pessoal para ofe-
recer uma melhor experiência de
compra aos clientes.

— São desculpas que ser-
vem para minimizar prováveis
problemas internos na B2W,
sejam administrativos, estru-
turais ou logísticos — diz o
professor da Faculdade de
Economia e Administração da
USP Nelson Barrizelli, especia-
lista em marketing de varejo.

Ações da B2W caíram
39,08% nos últimos 12 meses

A B2W foi formada em 2006
com a fusão dos dois portais,
ficando o grupo Lojas Ame-
ricanas com o controle acio-
nário (53,25% das ações) e o
Submarino com o restante
(46,75%). Hoje, a B2W inclui
em sua carteira de negócios as
marcas Shoptime, Ingres-
so.com, Submarino Finance,
B2W Viagens e Blockbuster.

A B2W, no entanto, tem de-
cepcionado os investidores.
Quando estreou na Bolsa, em
agosto de 2007, seu valor de
mercado era de R$ 9,689 bilhões
(soma do valor das ações da
companhia na Bolsa), segundo
dados da Economatica. Ontem, a
companhia valia R$ 3,347 bi-
lhões, o que representa uma que-
da de 65,45%. Considerando o
mesmo período de comparação,
a ação recuou 73,69%. Em 2011,
as ações recuaram 29,41%. E a
queda foi ainda maior, de 39,08%,
nos últimos 12 meses. ■
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A CONTINENTAL Airlines terá chef a bordo nos voos Rio-Houston-Rio,

amanhã e dia 6. Vai preparar menu sofisticado para os participantes

da OTC. A feira de óleo e gás no Texas lotou os aviões da empresa.

E-mail: colunanegocios@oglobo.com.br

COM GLAUCE CAVALCANTI E MARIANA DURÃO

Quem vai
● O Hortifruti aderiu ao Rock
in Rio 2011. A rede vai
montar loja de sucos, saladas
e frutas frescas na área do
festival. Será a primeira vez
que a empresa terá ponto de
venda num evento. É
estratégia para aproximar a
marca do público jovem e
reforçar atuação no ramo de
alimentação saudável, diz o
diretor Fabio Hertel.

Quem vem
● Joe Celia, número um da
G2 Worldwide, chega ao
Brasil dia 3. Quer conhecer o
mercado publicitário
nacional, onde o grupo atua
desde 2005 via G2 Brasil. A
agência é 5a- do setor no
mundo. Está em 42 países.

Quem fica
● Luiz Lara será reeleito
presidente da Abap por mais
dois anos. A eleição é amanhã
e não há chapa de oposição.

“Empresa do Rio deve
usar agência carioca”
● Glaucio Binder, sócio da
Binder Visão estratégica, será
eleito presidente da Abap-Rio
amanhã. Quer convencer
corporações do Rio a serem
atendidas por agências daqui.

● O bom momento econô-
mico ajuda a publicidade?
GB: A publicidade é o reflexo
da economia local. A virada
do Rio garante solo fértil para
a expansão do setor. Vamos,
inclusive, recuperar talentos
perdidos para São Paulo. E já
há uma nova geração de pro-
fissionais extremamente ta-
lentosa. Em poucos anos, o
Rio subiu de 10% para quase
15% do que a publicidade
movimenta no país.

● Qual será sua maior meta
à frente da Abap-Rio?
GB: Convencer as empresas
instaladas no Rio a desen-
volverem seus projetos de
marketing com agências ca-
riocas. A cidade está madura
para ser um polo de lança-
mento de campanhas com-
pletas, usando os diversos
canais de mídia de forma
complementar.

● E focará em concorrência?
GB: Também. Vamos apoiar
com força o projeto da Abap
Nacional para criar uma su-
gestão de modelo mais pro-
dutivo para as concorrências
privadas. Nosso sonho é que
as agências sejam remune-
radas pelos projetos apre-
sentados às corporações.

• CASAS BAHIA e Ponto Frio
estarão no Via Brasil, Jardim
Guadalupe e Boulevard Shopping
Campos. Os três shoppings abrem
este ano no Rio. No Via Brasil, as
duas redes criaram 70 vagas.

• A FUNDIÇÃO Filomena abrirá lojas
no Via Parque (Barra) e Via Brasil
(Irajá). Vai investir R$ 510 mil.

• A MARIA FILÓ inaugura hoje
loja no Iguatemi Alphaville (São
Paulo). Até o fim do ano, abrirá
outras quatro, três no Nordeste.
Espera crescer 25%.

Ligue grátis ou consulte seu corretor:

0800 979 2001
www.go ldenc ross . com.br

Compare as vantagens e venha para a Golden.

Sua empresa pode ter
um plano de saúde que
oferece muito mais.

71,23R$
a partir de

Golden
Empresas

Mensais*

• Ampla rede de médicos, hospitais
e laboratórios

• Abrangência regional ou nacional**

• Amp

• Atendimento médico-domiciliar
de urgência e emergência**

• Redução de carência**
• Assistência empresarial**

•

• Assistência 24h no Brasil
e no exterior**

• Seguro de acidentes pessoais***
• Plano odontológico****

• Ass
e no

* Preço referente ao Plano MPE (3 a 29 beneficiários cod 10110), na faixa de 0 a 18 anos. Acomodação em
quarto coletivo. ** Conforme condições e limites contratuais. *** Válido enquanto estiver em vigor a parceria
entre a Golden Cross e a seguradora Chubb do Brasil. **** Consulte condições especiais de contratação.
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