
Bolloré entre os maiores
Compra de ações do Havas e do Aegis abriu espaço para
o grupo de mídia francês na lista dos maiores de 2005
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Um balanço parcial da indús-
tria de planejamento e compra
de mídia, publicado na semana
passada pelo instituto francês
Recma, trouxe algumas sur-
presas. Uma delas é que, no
período de janeiro a novembro,
o share global de mídia do Om-
nicom Group ultrapassou o do
Interpublic Group (11,7% con-
tra 10,9%) e que uma de suas
agências, a OMD, subiu para a
primeira posição do ranking de
unidades especializadas, ocupa-
da no ano passado pela Starcom
MediaVest (Publicis Group). A
maior novidade, porém, foi a
emergência de um novo player
no quadro classificatório das
grandes holdings de mídia - - o
conglomerado industrial Grou-
pe Bolloré, do megainvestidor
francês Vincent Bolloré - -, que
não só passou a ocupar o ter-

ceiro lugar da lista dos Top 6,
após o WPP Group e o Publicis
Groupe (share de 12,7% ver sus
respectivamente 22,3% e 16%),
como também deixou para trás
os agora rivais Omnicom e Inter-
public (11,7% e 10,6%).

A nova ordem da mídia in-
ternacional reflete os sucessivos
avanços do bilionário francês
no setor, iniciados em junho de
2004 com a compra de ações do
Havas (do qual eventualmente
se tornou chairman) e intensifi-
cados neste ano com a aquisição
de parte do capital do grupo bri-
tânico Aegis. Hoje, por meio de
seu braço investidor Financière
Du Loch, Bolloré é o maior acio-
nista dos dois conglomerados
(respectivamente sexto e sétimo
do ranking global da Advertising
Age), dos quais possui 21% e
25% das ações.

MERCADO
Segundo as estimativas do Re-

cma, os seis maiores grupos (ver
tabela) agora controlam 74% do
mercado global de planejamento
e compra de mídia, e o seu fa-
turamento está crescendo mais
rápido do que o do restante do
mercado - - 7,4%, contra apenas
3,3% das agências não afiliadas às
holdings e à frente da média geral
da indústria, de 6,3%.

Se as especulações dos ana-
listas internacionais se confir-
marem e Bolloré efetivamente
se aliar ao WPP Group e à in-
vestidora americana Hellman
& Friedmann para comprar o
Aegis (ver box), esse consórcio
responderá por mais de um terço
do faturamento global de compra
e planejamento de mídia, esma-
gando as concorrentes e conso-
lidando ainda mais o setor.

Negociação de gigantes
Ima fonte próxima aos

grupos Havas e Aegis confir-
mou na semana passada ao
jornal The New York Times
que Vincent Bolloré (Groupe
Bolloré), Sir Martin Sorrell
(WPP Group) e a investi-
dora americana Hellman &
Friedman (H&F) pretendem
oferecer uma proposta con-
junta de compra do Aegis
Group, matriz das agências
de mídia Carat, Vizeum,
Isobar e Posterscope e da
especialista em pesquisa de
mercado Synovate.

Para evitar problemas com
os reguladores europeus, o
plano seria dividir o grupo da
seguinte forma: o WPP ficaria
com a Synovate (por £ 350
milhões, ou US$ 600 milhões
em dinheiro), além de uma
fatia minoritária das unidades
de planejamento e compra de
mídia. Bolloré, que dá as car-
tas do jogo graças aos 25% que
já possui do Aegis, compraria
o restante da holding por 143
centavos de libra a ação (o
que daria ao Aegis um valor
de mercado de S 1,6 bilhão),

também em cash. Já a H&F
entraria com ações para
adquirir ativos não especifi-
cados do grupo.

O problema é que por
determinação das leis bri-
tânicas, se o consórcio não
apresentasse uma oferta
formal para o Aegis até a
sexta-feira passada, 25, só
poderia voltar à disputa após
um intervalo de seis meses.
Por isso, até o fechamento
desta edição de Meio &
Mensagem, Bolloré ainda
tentava convencer o board
do Aegis a exercer um di-
reito garantido pelo governo
de pedir uma prorrogação do
prazo original.

Microsoft é a empresa
mais respeitada do planeta

Bolloré é quem dá as cartas nessa negociação
\

O WPP, de Sorrell, deverá ficar com a Synovate

Após sete anos ocupando a
segunda posição na pesquisa
global World's Most Respected
Companies, realizada conjun-
tamente pelo jornal britânico
Financial Times e o instituto de
pesquisa PricewaterhouseCoo-
pers, a Microsoft finalmente tro-
cou de lugar no topo do ranking
de 2005 com a tradicional líder
General Electric.

A empresa de Bill Gates
foi escolhida por 954 CEOs de
25 países, consultados entre
agosto e outubro, como a fa-
vorita das categorias Melhor
Valor para Acionistas e Melhor
para Inovação, ocupando tam-
bém o quarto lugar em Best
Customer Service (liderado
pela Toyota) e em quinto Me-
lhor Recuperação, categoria
dominada pela Nissan.

Bill Gates, por sua vez,
manteve o status de Mais res-
peitado líder de negócios (à
frente do ex-CEO da GE, Jack
Welch) e só perdeu para Peter
Drucker apontado como o
Escritor ou guru de negócios
mais influente que faleceu
no começo do ano.

GRANDE VIRADA
"Em 2005, a nova economia

finalmente venceu a velha. A
Microsoft é uma empresa inova-
dora, que se refere a quase tudo
em nossas vidas e cujos produtos
preenchem necessidades sociais

importantes", disse o comunica-
do do Financial Times.

O diário aponta "que, entre
as Top 10 da lista, quatro são
da área de tecnologia da infor-
mação Microsoft; IBM, que
recuou do quarto lugar em 2004
para o quinto neste ano; Apple,
a que mais avançou (da 42a po-
sição para a nona); e Siemens,
que saltou do 23º lugar para o
décimo. Embora não participe
desse grupo de elite, a Google
apareceu no ranking das Top 50
pela primeira vez, avançando da
58a posição para a 39a. Já a HP
foi a que sofreu a maior queda
na preferência mundial, caindo
da décima posição para a 46a.

Do lado da velha economia,
muitas gigantes foram excluídas
das Top 50 (entre elas DuPont.
Caterpillar e Unilever), enquanto
outras estrearam na lista (como
a Starbucks, em 14º lugar). (CS)
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