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GrupoinglêsAegiscompra
abrasileiraAgênciaClick

● Novos cargos:Coma reestrutu-
ração da empresas, atividades
comoControladoria e Finanças
tornaram-semais dinâmicas. Os
destaques são os setores deCa-
deia deSuprimentos, Logística,
Planejamento Financeiro, Tecnolo-
gia da Informação e Estruturação
deCapitais.

● FormaçãoAcadêmica:Só um
curso técnico ou de graduação
nãobasta. O novo executivo do
campo fazMBAemáreas relacio-
nadas a seu negócio, está atualiza-
do comasnovas tecnologias e pre-
cisa falarmais de um idioma, devi-
do ao crescente interesse de inves-
tidores estrangeiros noPaís.

● Interiorizaçãode talentos:As
novas oportunidades de trabalho
não estão apenas nas grandes ci-
dades, onde algumas empresas
mantémescritórios. A grande de-
manda ocorre por profissionais
que possam trabalhar no interior,
especialmente de SãoPaulo e nos
Estados da regiãoCentro-Oeste.

● Bônus:Benefícios antes ofereci-
dos apenas pelasmultinacionais,
os bônus por desempenho já es-
tão sendo pagos aos profissionais
de grupos nacionais, assim como
aoferta de salários compatíveis
comodas grandes cidades e pla-
nos de previdência privada.

Investimento no agronegócio leva
à profissionalização da gestão

PUBLICIDADE

Ana Paula Lacerda

Durante quinze meses, 26 exe-
cutivosdaCosan–maiorgrupo
deaçúcar eálcool doPaís –par-
ticiparão de um curso de MBA
Gestão e Tecnologia no Setor
Sucroalcooleiro, realizado em
parceria com a USP. “O setor
está passando por uma intensa
modernização”,dizovice-presi-
dente da Cosan, PedroMizuta-
ni. “Odinheiropodecompraras
máquinasmais modernas, mas
os melhores executivos preci-
samde formação.”
ACosan, controladaporRu-

bensOmetto,queéformadoem
engenharia pela USP, está in-
vestindo R$ 450 mil na forma-
ção de executivos nas áreas de
mercado,finanças,gestãoelide-

rança.“Nenhumaempresades-
te setor pode ficar na zona de
conforto.A concorrência só vai
aumentar,” diz o diretor geral.
“Por isso, queremos pessoas
comformaçãosólidaevisãoglo-
bal do negócio.”
Nospróximosseisanos,ose-

tor sucroalcooleiro brasileiro
vai receber US$ 14 bilhões em
investimentos,segundoestima-
tiva daUnião daAgroindústria
Canavieira (Unica). Com esse
capital, a produção de álcool
combustível deve subir dos
atuais 17,5 bilhões para 35,7 bi-
lhões de litros.
“Esse crescimento violento

faz com que os grandes grupos
familiares sintam necessidade
de modernizar sua gestão”, diz
odiretor-sóciodaPanelliMotta
Cabrera e Associados, Luiz Al-
berto Panelli. “A maioria deles
passouporconsultoriasecome-
çouamexeremsuagestão.”Pa-
nelli já atuou junto à usina São

Martinho, que abriu capital na
Bolsa,ecomaCopersucar.“Em
geral, o conselho, antes forma-
dopor familiares, foi oxigenado
com pessoas de fora, de forma-
ção acadêmicamuito sólida, fa-
miliaridade com a tecnologia,

domínio de línguas. Enfim, o
mesmo tipo de exigências de
umexecutivo urbano.”
No caso da Cosan, a mudan-

çacomeçoupelosexecutivosda
áreaagrícola e industrial. “Pre-
cisamos de gente familiarizada

com o meio para lidar com os
investidores”, diz Mizutani. E
oferecer o curso de formação,
além dos benefícios para a em-
presa, seriaumaformadereter
– e atrair – talentos.
“Estaéumapreocupaçãore-

cente das empresas de agrone-
gócio”, diz Panelli. “Antes,
erampoucasasquefalavamem
benefícioscomobônusouprevi-
dênciaprivada.Agora, para re-
ter talentos, as empresas estão
cada vez mais alinhadas com o
mercado. A divisão entre cam-
po e cidade está desaparecen-
do.” Segundo ele, os processos
demudança podem ficar ainda
mais rápidos com o aumento
dos investimentosdeempresas
estrangeiras, em geral mais fa-
miliarizadascommodernastéc-
nicas de gestão.
Aparticipação do capital es-

trangeiroemativosparaprodu-
ção de álcool ou açúcar é ainda
de4,5%edevechegara6,5%em
seis anos, se considerados os
projetos previstos agora.
“Tem brasileiros construin-

do e estrangeiros comprando”,
resumeCíceroJunqueiro, acio-
nistadaValedoRosário,quees-
tásendovendida,provavelmen-
te para os sócios minoritários,
coma ajuda de bancos e fundos
deinvestimentos.“Vamosman-
ter a mesma cara, porém com
menos pessoas com maior vi-
são de produção e mercado de
capitais. Quemnãomudar ago-
ra, sorrindo, vai ter de mudar
depois, chorando.”
“OBrasil temavantagemde

ter ficadoumséculo na lideran-
çadaproduçãomundialdeaçú-
car”, diz o sócio responsável
por agronegócios da empresa
de recrutamento de executivos
Fesa, Francisco Ramirez. A
existência de centros como a
Embrapa e empresas de ponta
contribuem para que não haja
falta de profissionais no País.
“O Brasil tem as melhores pes-
soas para atuar nessa área.” ●

NOVOSOTAQUE-Aprimeiraagência interativadoBrasil, aClick, foi fundadaedirigidaporPedroCabral, quecontinuaránagestãodaempresa

Maior agência brasileira de publicidade e serviços online foi vendida por cerca de US$ 40milhões

FORMAÇÃO

Marili Ribeiro

O namoro era antigo. Há cerca
de um ano, uma proposta já ti-
nha sido feita para a compra da
brasileira AgênciaClick pelo
grupo inglês Aegis, uma das
grandes companhias mundiais
em serviços demarketing e ne-
gociaçãodemídia, presente em
60 países, com mais de 12 mil
funcionários, e que tem como
um dos maiores acionistas
(29,12%) o grupo francês Bollo-
ré, detentor também do grupo
de publicidade e mídia francês
Havas.
Ontem, o mesmo grupo Ae-
giscomunicouaosórgãosregu-
ladores do mercado acionário
britânico a aquisição da maior
agência brasileira em serviços
online e interativos. O valor
anunciado para a operação foi
de US$ 31,1 milhões em dinhei-
ro,alémde3,4milhõesdenovas
ações do grupo global, que se-
rão repassadas nos próximos
cincoanosaossócios-investido-
res noBrasil, o bancoOpportu-
nity, condicionadas ao desem-
penho da agência. Hoje, essas
açõessãoavaliadasemcercade
US$ 10milhões.
O interessedoAegispelaCli-
ck tem algumas explicações. A
primeiradelas équeogrupo in-
glês está crescendo em vários
países, apostando em serviços
online, mas ainda não estava
presente no Brasil. Embora a
Click não divulgue os números
defaturamento,sabe-sequeela
temseexpandidoemritmoace-
lerado. Em 2006, seu fatura-
mento aumentou 45% em rela-
ção ao ano anterior.
A outra razão é uma aposta
no futuro da internet no Brasil.
Hoje, o País tem 5 milhões de
residências conectadas à inter-
net banda larga. Segundoespe-
cialistas,essenúmerovaidispa-
rar nos próximos anos.
O presidente daClick, Pedro
Cabral, seguirá no comando da

agência, mas também respon-
derá pela Isobar para América
Latina.AIsobaréamarcaguar-
da-chuva do Aegis para servi-
çosdemarketingdigital,queen-
globa mídia online, links patro-
cinados,e-commerce,anúncios
em celular, entre outros ações.
Atualmente, a Isobar está posi-
cionada como a primeira rede
internacional nesse segmento.
Tanto o presidente da Iso-
bar,NigelMorris, comoopresi-
dente do Aegis Group, Robert
Lerwill, estiveram há duas se-
manas em São Paulo para con-
versarcomCabral.Maselepre-
feriunãocomentaroquesecon-
versounoencontro. Limitou-se

a divulgar comunicado em que
ponderava que a Click sempre
esteve aberta a negociações,
por contados interessesdos in-
vestidores de fundos private
equity (especializados emcom-
prar participação em empre-
sas)quecontrolampartedoca-
pital da agência.
AAgênciaClick foi criadaem
1999 e obteve 16Leões noFesti-
val Internacional de Cannes .
Ao ser incorporada à Isobar,
presente em 34 dos 40 princi-
pais mercados de internet de
bandalarga,aClickpodeesten-
der sua área de atuação para
seus clientes, entre eles Coca-
Cola, Fiat e Bradesco.

“Essa é uma grande opor-
tunidade para a AgênciaCli-
ck, que hoje já trabalha com
clientes da América Latina,
e agora passa a ser a marca
da Isobar no continente lati-
no-americano”, diz Cabral
nocomunicadoemqueanun-
ciou a aquisição.
A agência tem escritórios
emSãoPaulo, BeloHorizon-
te, Rio de Janeiro, Brasília,
com 280 funcionários. “A
AgênciaClick nos dará boa
exposição no Brasil _ uma
economia de grande poten-
cial futuro”, disse, em Lon-
dres, o presidente da Aegis,
Robert Lerwill. ●

Portugal
Telecom
reforçaaposta
noBrasil

DIPLOMA-ACosan,deOmetto, criouumMBAparaseusexecutivos

NÚMEROS

TELECOMUNICAÇÕES

CLAYTON DE SOUZA/AE-7/12/2006

US$ 31,1milhões
foi a parcela paga emdinheiro pe-
lo grupo inglêsAegis

3,4milhões
será a parte, emnovas ações do
Aegis, que oOpportunity embolsa-
rá em cinco anos

45%em2006
foi quanto cresceu a receita da
AgênciaClick ante 2005

16Leões emCannes
foramganhos em6anos

SERGIO CASTRO/AE

LISBOA

Depoisderejeitarapropostade
compra da Sonaecom, a Portu-
gal Telecom resolveu reforçar
sua aposta no Brasil. Ontem, o
vice-presidente da empresa,
ZeinalBava,dissequeaPTestá
noPaísparaficar,equeconside-
ra boa a parceria operacional
com a espanhola Telefónica na
Vivo,maior empresa brasileira
de celular.
“APortugalTelecomtemum
comprometimento de estar no
Brasil e naÁfrica”, afirmouBa-
va.“Esteposicionamentoestra-
tégico tem a aprovação do nos-
so conselho. A Vivo é o nosso
maior ativo internacional e, em
conjunto com nosso parceiro
Telefónica, estamos focados
emfazeroturnaround(reestru-
turação) da empresa.”
OdiscursodeBavacontraria
o interesse da Telefónica de
comprar de seus sócios portu-
gueses os 50% que não possui
na Vivo. Recentemente, o jor-
nalFinancialTimes,citandofon-
tes não-nomeadas, informou
que “a Telefónica tem cada vez
mais confiança em garantir o
controle daVivo semdepender
do resultado da oferta de com-
pra” da Portugal Telecom pela
Sonaecom.
Na terça-feira, a Telefónica
se absteve de votar na reunião
do Conselho de Administração
da Portugal Telecom, de quem
é acionista minoritária, que re-
jeitou a propostamelhorada de
€ 10,50 para cada ação da So-
naecom.
AVivocomeçaadarsinaisde
que sai da crise, que combinou
grandes prejuízos e perda de
clientes.Noquarto trimestre, a
empresamostroumelhoraope-
racional. Em janeiro, sua base
de clientes se manteve estável
em 29,056 milhões, segundo a
AgênciaNacionaldeTelecomu-
nicações (Anatel). A participa-
ção demercadodaVivo caiu de
29,08% para 28,85%. Quem
mais cresceu foi a TIM, segun-
da colocada, com 263mil novos
clientes nomês passado.ACla-
ro ganhou 251mil assinantes. ●
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