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CERVEJA 1
Briga por patrocínio
A Schincariol entrou com processo na
7ª Vara Comercial de Salvador contra
o consórcio OCP/Mago, que vende co-
tas de patrocínio do Carnaval da capi-
tal baiana. Após dez anos como cerveja
oficial da folia, a Schin foi desbancada
pela Brahma, da Ambev, que venceu a
concorrência da Empresa Salvador Tu-
rismo (Saltur). A Ambev investirá
R$ 4,9 milhões no evento. A Saltur diz
não ter sido notificada da ação.

CERVEJA 2
Schin perde no Nordeste
Agora controlada pela Kirin, a Schinca-
riol vem perdendo vendas no Nordes-
te, segundo fontes do mercado. Desde
março, quando os rumores sobre a ven-
da da Schin começaram a circular, dis-
tribuidores da marca na região estão
apreensivos. Sem o suporte da Schin,
eles não sentem segurança para inves-
tir em material promocional (guarda-
sóis, mesas). “Muitos procuram mu-
dar para outras cervejarias”, diz o exe-
cutivo de uma concorrente. A Schin e a
Associação dos Distribuidores Schinca-
riol do Nordeste não se pronunciaram.

VAREJO
Riachuelo cancela lojas Pool
A rede de varejo Riachuelo desistiu de
abrir lojas para a marca Pool. Segundo
o presidente da empresa, Flávio Ro-
cha, existiam dois projetos concorren-
tes para unidades de menor formato, e
a Riachuelo Mulher acabou por suplan-
tar a ideia da Pool. A primeira loja da
Riachuelo Mulher, que terá 700 me-
tros quadrados de área (cerca de um
terço de uma loja comum da rede), se-
rá aberta no Shopping Pátio Paulista,
em São Paulo, em março de 2012.

Primeira pessoa

Negócios por quem faz negócios

Mauricio Vargas

ONatal já começou pa-
ra o e-commerce.
Muitas empresas fi-
zeram novas contra-
tações, aumentaram
seus parceiros de lo-

gística em quase 100%, desenvolve-
ram estratégias de entregas regiona-
lizadas, fizeram pedidos com ante-
cedência em seus fornecedores, con-
trataram novos softwares de atendi-
mento e rastreamento. Enfim, se
prepararam para o maior Natal de
todos os tempos do e-commerce
brasileiro.

Apesar disso, acredito que, pela
primeira vez nos últimos cinco
anos, a taxa de crescimento não vai
ser a mesma dos anos anteriores,
mesmo com um grande número de
novos consumidores entrando to-
dos os dias na cadeia do consumo
virtual. A desconfiança é brutal
quando se trata de comprar pela in-
ternet. O recente histórico dá razão
a quem reclama. Espero, sincera-
mente, estar redondamente errado,
mas este é o sentimento que tenho
até o momento.

Analisando apenas as cerca de
três mil reclamações das catorze
maiores lojas virtuais do Brasil, pos-
so afirmar, categoricamente, que

pouca coisa vai mudar em relação ao
Natal trágico de 2010. Atrasos na entre-
ga, informações equivocadas, falta de
produto, péssimo atendimento, entre-
ga fora do prazo, entre outros proble-
mas que tomariam todo o espaço des-
te artigo se elencados.

O grande x da questão ainda é a falta
de conhecimento e, muitas vezes, a
pouca importância que se dá ao chama-
do novo consumidor. A maioria das
pessoas que compra pela internet, ca-
da vez mais, cobra o bom atendimen-
to, a seriedade, o cumprimento daqui-
lo que se prometeu no momento da
oferta, da compra, da propaganda. Es-
se consumidor é ativo, se utiliza das re-
des sociais, dos blogs, do universo da
notícia em geral para ter o maior nú-
mero de informações possível para fa-
zer um negócio seguro.

Nosso site é a prova viva de que exis-
te um clamor, cada vez maior, do con-
sumidor que exige seus direitos e quer
ser atendido com correção e transpa-
rência. A principal habilidade de uma
empresa não é mais vender, é conver-
sar, é entender as necessidades de
quem vai comprar para ter o produto
certo. No mundo virtual, não basta ter
nome forte, é preciso ter entrega, é pre-
ciso ouvir com cuidado o cliente.

Lembre-se de que o consumidor co-
meça a avaliar o desempenho da em-
presa quando se interessa por um pro-

duto até a chegada dele. Há uma gran-
de tensão no período de espera. E de-
pois ainda existe uma forte compara-
ção com suas experiências próprias an-
teriores, de amigos, conhecidos, etc.
Esse ciclo todo fará a construção, posi-
tiva ou negativa, da marca, e dessa ima-
gem dependerão as compras futuras e
a credibilidade da companhia. Um con-
sumidor indignado, mal atendido, é o
inimigo número um das empresas na
era da web.

Chance. Nesse sentido, o Natal de
2011 terá uma grande importância na
consolidação de novos players lideran-
do o e-commerce brasileiro. Será uma
chance única para recuperar a credibili-
dade perdida e mostrar quem, de fato,
tem condições de estar nesse merca-
do. Será a prova de fogo para as empre-
sas que se aventuraram no e-commer-
ce sem um planejamento adequado.

As empresas estão começando a
aprender. Muitas nos procuram que-
rendo entender o novo consumidor e
agir da forma correta para conquistar
sua confiança. Algumas centrais de
atendimento hoje estão se preparando
melhor. Mas o universo das realmente
preocupadas em ganhar clientes per-
manentes e credibilidade ainda é bem
pequeno se comparado ao universo da-
quelas que querem apenas contabili-
zar as vendas e não a satisfação.

Mas, apesar de todo investimento
para melhorar a logística e profissio-
nalizar a venda via internet, arrisco
prever que o consumidor ainda deve
sofrer em todo ano de 2012. Para as
empresas, deve ser um período de in-
vestimentos em qualidade, atendi-
mento e compromisso com o seu
cliente. Quem não entender isso, es-
tará fora do jogo. E a concorrência é
esperta e busca sempre uma brecha
nas falhas do outro para mostrar
suas qualidades.

Neste quadro um tanto pessimis-
ta, surge um alento. O Natal de 2012
tem tudo para ser o melhor de todos
os tempos para aquelas empresas
que investirem no relacionamento
com o novo consumidor e fizerem a
lição de casa com afinco.

O ano de 2010 foi do varejista, o
ano de 2011 deveria ter sido da logís-
tica e, com certeza, o ano de 2012 se-
rá do relacionamento com esse famo-
so novo consumidor.

Apenas um último alerta, muito
importante para quem que ter um fi-
nal de ano com menos problemas:
presente de Natal não se compra em
sites de compras coletivas. Aí sim, é
pedir para ter dor de cabeça e come-
çar 2012 com uma grande ressaca.

✽

PRESIDENTE DO RECLAME AQUI

A prova de fogo do e-commerce

PANORÂMICA

Durante a crise de 2008, a queda no
preço de carros seminovos atingiu
em cheio o mercado de terceiriza-
ção de frota e locação de veículos –
e em especial a Unidas, segunda
maior empresa do setor, atrás da Lo-
caliza. Endividada, a companhia con-
trolada pelo grupo português SAG
decidiu reduzir significativamente
sua frota para o mercado corporati-
vo. No ano seguinte, ela estava 30%
menor. Para poder voltar a crescer,
a empresa passou 2010 em reestru-
turação e, em junho deste ano, ven-
deu uma participação da companhia
para três fundos brasileiros.

● O que mudou com a entrada dos
fundos Gávea, Kinea e Vinci Partners?
Cada um desses fundos entrou com
R$ 100 milhões – foram R$ 300 mi-
lhões em aumento de capital. Isso
nos deu suporte financeiro para
crescer e nos permitiu reestruturar
a dívida.

● Qual é o perfil da dívida aqora?
Tínhamos dois terços da nossa dívi-
da, que era de cerca de R$ 600 mi-
lhões, concentrada no curto prazo.
Agora, quase 100% dela está no lon-
go prazo. No início do mês, fizemos
também uma emissão de debêntu-
res de R$ 500 milhões. Com isso, fi-
camos com o nível de alavancagem
mais baixo do mercado.

● Os sócios interferem na gestão?
Tratam-se de fundos cuja capacida-
de financeira e de gestão é mais do
que reconhecida. A ajuda deles no
desenvolvimento e crescimento da
empresa é muito importante.

● E agora, capitalizada, quanto a em-
presa deve crescer?
Agora que temos uma estrutura fi-
nanceira, vamos crescer no ritmo
do mercado. No aluguel de carros, o
setor cresce pelo menos três vezes
o PIB. Já na terceirização de frota, o
crescimento do setor deve ser de
dois dígitos nos próximos anos.

Editado por:
Lílian Cunha

lilian.cunha@grupoestado.com.br

Grupo WPP de olho na NeogamaBBH

RICHARD BRANSON: “Nunca me interessei pelo dinheiro ou pelos negócios em si”
MILIONÁRIO, DONO DO GRUPO VIRGIN, QUE COMPROU NA SEMANA PASSADA O BANCO NORTHERN ROCK DO GOVERNO BRITÂNICO POR 747 MILHÕES DE LIBRAS

Colaboraram:
Cátia Luz, Fernando Scheller e Marili Ribeiro

As negociações entre o maior conglo-
merado de serviços de marketing e pu-
blicidade do mundo, o britânico WPP,
e uma das dez maiores agências de pro-
paganda do Brasil, a NeogamaBBH,
fundada pelo publicitário Alexandre
Gama, estão avançadas.

Nas últimas semanas, intensificou-
se o tráfego de informações com troca
de papéis entre os departamentos fi-
nanceiros das partes. Mas a operação,
se for finalizada, terá de superar alguns
entraves na atual etapa. Entre as difi-

culdades está a BBH, a rede de agências
que é sócia minoritária da Neogama
desde 2002. A BBH, também britânica,
faz parte do grupo francês Publicis, o
maior rival do WPP e um dos maiores
do setor no mundo.

A disputa entre os dois gigantes da
propaganda no Brasil anda mais
acirrada no último ano, desde que os
franceses compraram duas das
maiores agências de capital nacional, a
Talent e a DPZ. Por isso, especula-se
qual seria o troco que o presidente do

grupo, Martin Sorrell, daria ao seu
arqui-inimigo, o francês Maurice Lévy.

Além de Gama e da BBH, a Neogama
tem dois outros sócios minoritários:
Geraldo Rocha Azevedo e Roberto
Mesquita. Com faturamento na casa
dos R$ 640 milhões e clientes
disputados – como Bradesco e Renault
–, a agência ocupa a 6.ª posição no
ranking nacional. Procurada, a WPP
i n f o r m o u q u e n ã o c o m e n t a
especulações. A Neogama não
retornou os contatos da reportagem.

● PENSAMENTO DE MAGNATA

267,4 mil m²
é a área total de edifícios comerciais
de alto padrão com entrega prevista
até o fim do ano no País, segundo a
Cushman & Wakefield. O número
supera o pico do setor, registrado em
2003, com 180 mil m2. Até setembro
foram entregues 92,9 mil m2 e outros
174 mil m2 deverão ficar prontos até
31 de dezembro. “Empresas precisam
de espaço e não há oferta disponível. Do
que existe, muito está aquém. São
prédios antigos”, diz Mariana Hanania,
gerente da consultoria.

‘Agora podemos crescer
no ritmo do mercado’

SHAMSHAHRIN SHAMSUDIN/EFE

DIVULGAÇÃO

B
A

P
T

IS
T

Ã
O

● Imóveis

Pedro Almeida
Presidente
da Unidas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 nov. 2011, Negócios, p. N2.




