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J.C. Penney sobe 17%
com executivo da Apple

Marili Ribeiro

A escolha de propagandas bem-
humoradas foi regra entre parti-
cipantes brasileiros de mais uma
edição do Cannes Predictions.
Para o evento, são listados 50 tra-
balhos publicitários que podem
se sagrar campeões no Cannes
Lions, o maior festival de publici-
dade do mundo.

A rede global de agências Leo
Burnett elabora a lista conside-
rando todos os trabalhos que fo-
ram premiados em outras dispu-
tas publicitárias no ano. O índice
de acerto é alto, em torno de
70%. Este ano, a edição do Can-
nes Predictions no Brasil con-
templou 40 filmes, acrescidos
de dez anúncios locais.

Com a autoestima elevada,
profissionais do meio publicitá-
rio e executivos de marketing
que compareceram à Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM) para votar não se
acanharam e, entre as cinco apos-
tas possíveis, elegeram três pe-
ças brasileiras.

Em primeiro lugar ficou o co-
mercial com garotinho fantasia-
do de mini Darth Vader, o vilão

do clássico Guerra nas Estrelas.
Realizado para a Volkswagen, o
filme da agência alemã Deutsch
já atingiu 40 milhões de acessos
no YouTube. Na segunda e quar-
ta posição estão filmes da campa-
nha feita pela agência Talent pa-
ra a marca esportiva Topper, da
Alpargatas, no Brasil.

Para popularizar o rugby, es-
porte patrocinado pela Topper,
a Talent ironiza a obsessão pelas
estatísticas. Na tentativa de de-
monstrar que o Brasil melhora
significativamente seu desempe-
nho, um engravatado diz absur-
dos como: “O time do Brasil hu-
milhou o Chile. Em 2009, o Bra-
sil perdeu por 79 a três. No ano
seguinte, perdeu por 31 a 8. Foi
uma performance 70% melhor”.

A terceira escolha é uma cam-

panha na internet para o corre-
tor de textos Tipp-Ex, criada pe-
la agência Buzzman de Paris.

O vídeo “manobrista bêba-
do”, criado pela Ogilvy, recorre
ao clima de pegadinha. Nele, um
ator se faz passar por manobris-
ta na porta dos bares Ferraz e Au-
rora, em São Paulo. Quando as
pessoas percebem o estado de
embriaguez e tentam desistir de
deixar o veículo com ele, rece-
bem um aviso de que dirigir al-
coolizado é um perigo.

O Cannes Predictions 2011 foi
realizado no Brasil por iniciativa
da Leo Burnett Tailor Made, da
Editora Referência e do jornal O
Estado de S. Paulo, represen-
tante oficial do Cannes Lions
Festival Internacional de Criati-
vidade.

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Depois de uma série de más notí-
cias, a finlandesa Nokia conse-
guiu ontem vencer uma batalha
na Justiça que obrigou a Apple a
aceitar acordo para pagar cente-
nas de milhões em patentes ago-
ra e mais cerca de 1% para cada
iPhone vendido.

O anúncio, que impulsionou
as ações da Nokia e elevou a pers-
pectiva de faturamento no tercei-
ro trimestre, ocorre ao mesmo
tempo que a fabricante de celula-
res, que por anos liderou o mer-
cado, deve cair para a terceira po-
sição, com sua participação se re-
duzindo de 25% para 16%, atrás
da Apple (18%), em segundo, e
da coreana Samsung (20%), que
assumiria a primeira colocação.

Como a Apple já faturou US$

65 bilhões com a venda de iPho-
nes até hoje, e levando em conta
que a Nokia teria direito a pelo
menos 1% do total, a fabricante
finlandesa receberia imediata-
mente US$ 650 milhões. Além
disso, este número continuaria
se multiplicando com o avanço
nas vendas do celular da empre-
sa de Steve Jobs.

As patentes usadas pela Apple
que foram desenvolvidas pela
Nokia incluem tela com touchs-
creen, operações de multitare-
fas, Wi-Fi, sincronização de da-
dos, posicionamento, qualidade
das ligações e acessórios por
bluetooth.

A disputa na Justiça começou
em 2009. A Apple confirmou o

acordo depois da derrota. A
expectativa é de que os celula-
res que usem a plataforma An-
droid, do Google, sejam os
próximos alvos de processos
da empresa finlandesa.

Futuro. Em comunicado, o
presidente da Nokia, Steven
Elop, disse que as patentes po-
dem se transformar em um
grande negócio para a empre-
sa no futuro. “Estamos felizes
por a Apple estar usando um
número crescente de licenças
da Nokia. Isso nos permite fo-
car em novas patentes no mer-
cado de celulares”, disse.

No total, a empresa inves-
tiu cerca de US$ 50 bilhões pa-
ra desenvolver tecnologias, re-
gistrando cerca de 10 mil pa-
tentes. Atualmente, cerca de
1,3 bilhão de pessoas utilizam
os aparelhos da Nokia.

A empresa passou a enfren-
tar dificuldades na competi-
ção no mercado de celulares
nos últimos anos, com o cres-
cimento do Blackberry, do
iPhone e, mais recentemente,
de uma série de aparelhos que
utilizam a plataforma An-
droid, da Google. A fabricante
finlandesa vem usando o siste-
ma Symbian, mas já anunciou
em fevereiro que optará pela
plataforma Windows Phone
7, da Microsoft.

Humor e otimismo pautam escolhas para Cannes

Nokia vence a Apple em disputa
judicial de patentes do iPhone

NOVA YORK

A rede de varejo americana J.C.
Penney atraiu o homem que su-
pervisiona a bem sucedida área
de lojas da Apple para sua presi-
dência executiva, catapultando
as ações da companhia em 17%
ontem. Ron Johnson, vice-presi-
dente sênior para varejo da
Apple, vai assumir o comando da
Penney das mãos de Myron Ull-
man em 1o de novembro. Ull-
man, que é presidente executivo
desde 2004, será presidente do
conselho da varejista.

A mudança ocorre meses de-
pois que a Pershing Square Capi-
tal Management, do bilionário
investidor William Ackman, se
tornou principal acionista da
J.C. Penney. Em outubro, a Per-
shing comprou 16,5% das ações
da Penney e Ackman afirmou
que a rede de varejo era culpada

por ficar atrás de rivais como
Macy’s e Kohls Corp. Ele ingres-
sou no conselho da Penney em
fevereiro.

“O conselho parece estar con-
siderando que varejo tradicional
não é a resposta para os proble-
mas da Penney”, disse Paul Swi-
nand, da Morningstar. “Espera-
se que alguém como Ackman agi-
te um pouco as coisas.”

O valor de mercado da Penney
cresceu em mais de US$ 1 bilhão
com o anúncio da mudança na
gestão. A empresa sofreu queda
dramática nas vendas durante a
recessão. Desde então, as ven-
das apresentam recuperação,
mas ainda estão muito abaixo
dos níveis de 2008.

A Penney já se arriscou no vare-
jo eletrônico, mas analistas afir-
mam que contratar um executi-
vo da Apple é uma forma de acele-
rar o processo de integração das
vendas online com as lojas físi-
cas. Johnson entrou na Apple
em janeiro de 2000 e supervisio-
nou a abertura de 300 lojas da
marca no mundo. Um porta-voz
da Apple afirmou que a empresa
está recrutando um substituto
para Johnson. / REUTERS
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Burger
King tem
novo sócio
no Brasil
Grupo americano cria, com a Vinci Partners,
nova empresa para gerir o negócio no País

Ações da rede disparam
após anúncio de que será
comandada pelo atual
vice-presidente sênior
para varejo da Apple

Crescimento. De acordo com a recém-criada Burger King do Brasil, atuais franqueados serão incluídos na expansão da rede

Melina Costa

A rede americana de fast-food
Burger King fechou um acor-
do com a gestora de investi-
mentos Vinci Partners, de Gil-
berto Sayão. Serão sócios de
uma nova empresa, a Burger
King do Brasil, que será a mas-
ter franqueada responsável pe-
la gestão e o desenvolvimento
da cadeia de lanchonetes no
País. O valor do negócio não
foi revelado, mas o ‘Estado’
apurou que a Vinci investiu R$
500 milhões por meio de seu
fundo de private equity.

A meta da companhia recém-
criada, de acordo com pessoas
próximas, é ambiciosa: abrir mil
lojas nos próximos cinco anos.
“Será muito difícil”, diz Marcelo
Cherto, consultor especializado
em franquias. “Para uma expan-
são assim, não basta ter dinhei-
ro. É preciso encontrar pontos
para abrir as lojas e gente treina-
da, o que é escasso no Brasil.”

Entre alguns franqueados, a
notícia do novo modelo de ges-
tão causou desconforto. A preo-
cupação está no fato de que a Bur-
ger King do Brasil poderá, ao

mesmo tempo, abrir suas pró-
prias lojas e definir regras para a
expansão dos atuais franquea-
dos – como a localização das no-
vas lanchonetes.

Por meio de sua assessoria de
imprensa, o banco BR Partners,
que há cerca de dois meses com-
prou o controle da maior fran-
queada da rede no Brasil, infor-
mou ver com preocupação um
modelo que mistura os papéis de
franqueadora e franqueados. “A
relação entre ambos tem de ser
de parceria, com atuações clara-
mente delimitadas, sem qual-
quer conflito de interesses”, diz.

Pequenos. Até agora, a rede
americana atuou no Brasil por
um modelo de “franquias-con-
domínio”, formado por diversos
pequenos investidores. Hoje

são, ao todo, 11 franqueados. Pa-
ra especialistas, essa escolha
atrasou o crescimento da rede.

Após dez anos no País, o núme-
ro de unidades do Burger King é
o equivalente a um sexto do exi-
bido pelo McDonald’s. A ideia de
criar um grande grupo com
maior capacidade de investimen-
to na expansão veio no fim do
ano passado, depois que o fundo
3G Capital, dos investidores bra-
sileiros Jorge Paulo Lemann,
Marcel Telles e Carlos Alberto
Sicupira – principais acionistas
da AB Inbev –, comprou o Burger
King por US$ 4 bilhões.

“Nitidamente, a marca Burger
King não se desenvolveu como
poderia no Brasil. Então, faz sen-
tido colocar um peso-pesado pa-
ra controlar a operação. Mas é
natural que os franqueados se
sintam incomodados com a mu-
dança, já que foi inserido um ele-
mento novo em um jogo já em
andamento”, diz Cherto.

O executivo Iuri Miranda, que
assume como presidente do Bur-
ger King do Brasil, afirma que os
novos planos de expansão da re-
de incluem os atuais franquea-
dos. “Todos os contratos exis-
tentes serão respeitados”, diz.

“No nosso ponto de vista, a figu-
ra de um master franqueado
com lojas próprias não é confli-
tante com os atuais franquea-
dos. Esse modelo já existe em ou-
tros países, como nos Estados
Unidos, México e Espanha. O
que queremos é que a rede acom-
panhe o crescimento do consu-
mo no mercado brasileiro.”

Com um faturamento global
superior a US$ 2,5 bilhões, o Bur-
ger King tem mais de 12,2 mil res-
taurantes em 76 países. A rede
tem 108 lojas no Brasil, mercado
que a companhia classifica, hoje,
como prioritário.

Humor. Campanha para popularizar o rugby agrada jurados

Ação. Apple perde centenas de milhões de dólares com derrota

● Descontentamento
O banco BR Partners, que recen-
temente adquiriu o controle da
maior franqueada do Burger King
no Brasil, acredita que o novo
modelo “mistura os papéis de
franqueadora e franqueados”.

● Novo modelo

Acordo fechado entre
as companhias prevê o
pagamento à Nokia de
1% do valor de cada
iPhone vendido no mundo

MARCELO CHERTO
CONSULTOR ESPECIALIZADO EM
FRANQUIAS
“Nitidamente, a marca Burger
King não se desenvolveu como
poderia no Brasil. Então, faz
sentido colocar um peso pesado
para controlar a operação. Mas é
natural que os franqueados se
sintam incomodados com a
mudança, já que foi inserido um
elemento novo em um jogo já em
andamento.”
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