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MÍDIAEPUBLICIDADE

Boletimde
publicidadenorádio
Ovice-presidente de criação
da agência Leo Burnett, Ruy
Lindenberg, passa agora a
atuar tambémno rádio. O pu-
blicitário começou na semana
passada a apresentar umbole-
tim semanal na rádio Band-
News comcomentários sobre
comunicação – em especial o
mundo da publicidade, sua
especialidade – e a indústria
de consumo. O boletim vai ao
ar todas as quintas-feiras, às
13h37, com reprise nomesmo
dia, às 20h37. A chegada de
Lindenberg à rádio foi um con-
vite do programaComercial
&Cia.

Ogilvycompraa
F.A.V.Propaganda
AOgilvyBrasil comprou a
F.A.V. Propaganda, agência
especializadaemcomunica-
çãono setor imobiliário. Coma
aquisição, a agência busca ga-
nharmais espaçonomercado
de imóveis, quemovimentou
cerca deR$60bilhões em
2006.Anova empresapassa-
rá a se chamarOgilvyFav. Se-
gundoa empresa, a agência
“terá umaatuação inovadora
nomercadodemarketing imo-
biliário, oferecendo ferramen-
tas já consagradasmundial-
mente pelaOgilvy,mas nunca
antesutilizadaspelas empre-
sasdo segmento”.

Foco

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

PROGRAMA

LIVRO

Doisbilionáriosentram
nadisputapelaTribune
Proposta de última hora bate oferta demagnata de imóveis

Umlivro organizadoporMitsu-
ruHiguchiYanaze,professorde
cursosdegraduaçãoepós-gra-
duaçãodaEscoladeComunica-
ção eArtes daUniversidade de
SãoPaulo(USP).EmGestãode
Marketing e Comunicação:
Avanços&Aplicações (576pá-
ginas,R$115,00),daEditoraSa-
raiva(www.saraiva.com.br),es-
tão muitas críticas às diversas
formasdevulgarizaçãodapala-
vramarketing.Olivrotrazaoslei-
toresumanovavisãodomarke-
ting,colocandocomoumprincí-
piodetrabalhoeficaz,queenvol-
ve não somente omercado ex-
terno,mastodososníveishierár-
quicosdeumaempresa.

Katharine Q. Seelye
THE NEW YORK TIMES

OdramaparaocontroledaTri-
bune Co. intensificou-se na
quinta-feira passada, quando
dois bilionários de Los Angeles
apresentaramumaofertadeúl-
tima hora, suplantando uma
proposta do magnata do ramo
imobiliário de Chicago, Sam
Zell, emUS$ 1 por ação.
Os dois bilionários, Ronald

W.BurkeeEliBroad,enviaram
umacartananoitedequinta-fei-
ra à administração da Tribune
antes da data limite de sábado
(dia31/03) impostapelaempre-
sa, segundo uma pessoa a par
dos acontecimentos.
Os dois investidores disse-

ram que, como Zell, vão esque-
matizar uma transação emque
partedasaçõesserádeproprie-
dadedos funcionários,masofe-
recerãoUS$34poração,umdó-
lar a mais que a proposta de
Zell. Eles afirmaram, também,
que investirão US$ 500 mi-
lhões do seu próprio dinheiro,
enquanto Zell planejou injetar

aomenosUS$ 300milhões.
Estaoferta tardiaquasecer-

tamente complica as delibera-
çõesdaTribune, jáqueaempre-
sa estábuscandouma formade
aumentarovalordaação.Edei-
xa emdúvida o cronograma es-
tabelecido anteriormente para

umadecisão sobre a empresa.
Ambasaspropostastêmpor

base a proposta relativamente
incomumque a propriedade da
empresa fique em parte nas
mãos dos funcionários, o que
temdadocertoparamuitasem-
presas pequenas, mas que, no

caso de empresas maiores, os
resultados têm sido díspares.
Segundo especialistas, nos

últimos 20 anos esses planos
não foram testados, na prática,
em empresas do tamanho da
Tribune, que tem cerca de 20
mil funcionários.
Aproposta deBurkle-Broad

conferiria aosdois investidores
40% da empresa, transferindo
60% para os empregados. Já a
divisão da propriedade da Tri-
bune na oferta de Zell não está
detalhada, embora o seu plano
também torne os empregados
proprietáriosmajoritários.
A Tribune, cujos ativos in-

clui o The Los Angeles Times,
The Chicago Tribune, 23 esta-
ções de televisão e o Chicago
Cubs (uma equipe de beisebol),
foi obrigada a pôr-se em leilão
há quase seis meses, a pedido
deseusmaioresacionistas,a fa-
mília Chandler, insatisfeita
com a administração e a queda
no preço das ações.
A proposta de Zell compra-

ria a participação dos Chand-
lers, embora não tenha sido ex-
plicitado de que forma o plano
deBurkle-Broad irá lidarcoma

família. Mas, ao oferecer
mais dinheiro, o plano de
Burkle-Broad provavelmen-
te inclui uma oferta pelas
ações dosChandlers.
Zell temditoquemanterá

a empresa intacta, embora
seus planos de longo prazo
não tenham sido divulgados.
Inicialmente e cada um

por si, Broad, um incorpora-
dor de imóveis e líder cívico,
eBurkle, ummagnatado va-
rejodealimentosquecoman-
da a Yucaipa, uma firma de
investimentos de fundos de
aposentadorias públicas e
privadas, manifestaram seu
interesse em adquirir só o
The Los Angeles Times.
Seus objetivos de longo pra-
zo para a empresa como um
todo não foram revelados.
Em setembro, a Tribune

disse que exploraria suas al-
ternativas estratégicas e
que apresentaria um plano
no final do ano. Como a res-
postaao seu leilão foi fraca, a
empresa adiou seu prazo fi-
nalparaofimdoprimeirotri-
mestre, ou seja, no sábado.
Burkle e Broad já tinham

apresentado uma proposta
anterior que chegou a cerca
deUS$27poração,masessa
ofertatambémfoiconsidera-
da inadequada. Zell entrou
maistardenojogo,eaempre-
sa hesitou em relação a sua
oferta inicial, o que fez com
que ela a elevasse. ●

Agênciasseguemasempresas
emigramparaointerior

Umadiscussãosobre
oqueémarketing

Mercado publicitário do interior de São Paulo chega a R$ 3,4 bi e já é o terceiro maior do País

QUALIDADEDEVIDA-ASaviezza,deSimoneRodrigues, atrai publicitáriosquequeremsairdacapital paramoraremCampinas

ÀVENDA-Sededo ‘LosAngelesTimes’, disputadopor investidores

JORNAIS

AQUISIÇÃO

INVESTIMENTO

Marili Ribeiro

As agências de publicidade do
interior paulista crescem e en-
saiamdeixar opapel de coadju-
vantes dos grandes grupos da
capital. O que leva a essa situa-
çãoéoaumentodosinvestimen-
tos publicitários na região, que
já somamR$ 3,4 bilhões, ou 8%
da receita total da publicidade
brasileira.Aregiãoocupao ter-
ceiro lugar no ranking elabora-
do a partir de dados do Ibope
Monitor. Fica atrás apenas da
GrandeSãoPaulo(36%darecei-
ta) e Rio (14%).
A transferência de indús-
trias e empresas de serviços da
capitalpaulistaparaointerioré
uma das causas desse cresci-
mento.Essemovimento levaao
aumento do PIB da região, que
totalizou, no ano passado, US$
135,9bilhões, segundoprojeção
da consultoria MBAssociados.
O valor é, por exemplo, 12%
maior que o do PIB chileno, de
US$ 121 bilhões nomesmo ano.
Essesnúmerossãoajustifica-
tivaparaasofisticaçãonoaten-
dimento das agências do inte-
rior. Serviços antes feitos pelas
agênciasdacapitalagorasãoas-
sumidosporagênciascomsede
principalmente em dois fortes
pólos de expansão desse setor:
Campinas e Ribeirão Preto.
Paraalémdasredesdesuper-
mercados regionais e das con-
cessionárias de veículos, que
semprelançarammãodasagên-
cias locais, empresas como
Dow AgroSciences, Cargill,
Unilever, 3M, Bosch, Interna-
tional Paper, Magazine Luiza e
GasBrasiliano,entreoutras, in-
tegram o portfólio de agências
como Saviezza Propaganda e
Portal Publicidade, ambas em
Campinas, ou NW3 Comunica-
çãoeEtcoComunicação,emRi-
beirãoPreto,ouaindaaPDI/Vo-
lume 4, deAraraquara
De olho no crescimento des-
semercado,SergioAmado,pre-
sidente de uma das maiores
agênciascomatuaçãonoPaís,a
Ogilvy,comprou40%departici-
pação na Etco, que detém con-
tas comoMagazine Luiza, Café
TrêsCoraçõeseRossiConstru-

tora . Segundo Amado, a agên-
cia já tem um faturamento em
tornodeR$150milhões,compa-
tível com o porte de algumas
das agênciasmédia da capital.
“Com o avanço da bioener-
gia,quepromete investimentos
substanciais em especial no in-
teriordeSãoPaulo, temosboas
razões para acreditar que va-
mos crescer junto com a Etco
no interior”, diz. A diretora da
Etco, Márcia Rodrigues, vê
com bons olhos o potencial do
agronegócio, mas explica que,
muito antes disso, já detectava
mudança de comportamento
dos empresários do interior.
“Somos muito procurados por
empresas familiares que che-
gam e perguntam: o que tenho
defazerparasergrandecomoo
Magazine Luiza?”.
TadeuBretas,diretordecria-

ção daPortal Publicidade – que
tem contas como 3M e Bosch –
acha que, mesmo com a evolu-
ção nessas relações, ainda há
preconceitosobreacapacidade
deproduçãodasagênciasdo in-
terior. Isso faz com que muitas
empresas busquem serviços

em São Paulo. Trabalhos que,
depois,acabamsendodesenvol-
vidos em parceria com uma
agência regional, justamente
porelaconheceracultura local.
A contratação de profissio-
nais que estão trocando a capi-

tal pelo interior em busca de
qualidadedevida,naopiniãode
SimoneRodrigues, sóciaedire-
tora da Saviezza – agência que
tem no portfólio contas como
Dow Agrosciences, Cargill e
Unilever/responsabilidade so-
cial,entreoutras–,ajudamava-
lorizar a atividade no interior.
Na equipe dela há duas publici-
tárias vindas daYoung&Rubi-
cam e da LeoBurnett.
Há também quem tenha fei-
toomovimentocontrárioepro-
curado parcerias no interior
justamente por ter percebido
que esse seria um bom cami-
nho de crescimento na capital.
Caso da agência Volume 4 que,
comoexplicaseudiretor,Ricar-
do Lacerda, se associou à anti-
gaPontodeIdéia,deAraraqua-
ra, para criar a PDI/Volume 4.
“Assim, podemos atender me-

lhor à Gas Brasiliano, que
tem operação na região su-
deste do Estado.”
Nacontramãodessemovi-
mento em direção ao inte-
rior,masatentaaootimismo
que está embalando o agro-
negócio, a agência Fischer
América preferiu abrir um
departamento para se espe-
cializar no tema, em vez de
estabelecer parcerias com
agências regionais, ou abrir
as portas fora da capital.
“Há ainda incompatibilida-
deentrea receita e os custos
para se manter grandes es-
truturas comoanossa no in-
terior”, pondera o presiden-
te da agência, Antônio Fadi-
ga. “As companhias locais
são na maioria familiares e
investem pouco em comuni-
cação.” ●

Investidores dizem
que vão investir
US$ 500 milhões
do próprio bolso

GENE BLEVINS/REUTERS–5/10/2006

GUSTAVO MAGNUSSON/AE - 9/3/2007

Grandes grupos
começam a
buscar parcerias
no interior
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