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Marili Ribeiro

Não há dúvida. O mercado publi-
citário brasileiro vive um de seus
melhores momentos no que diz
respeito à visibilidade mundial.
Não só os maiores conglomera-
dos do setor compram empresas
no Brasil, caso recente do fran-
cês Publicis, como as agências as-
sociadas a redes globais ganham
relevância no negócio da matriz.
A agência Borghierh/Lowe, por
exemplo, acaba de se consolidar
como a operação mais rentável

entre as 70 agências do Grupo
Lowe no mundo.

Para festejar o feito e, lógico,
fazer uma visita aos clientes que
impulsionaram esse resultado, o
inglês Michael Wall, presidente
mundial do Grupo Lowe, veio ao
Brasil. Amanhã, visita em Brasí-
lia os clientes donos das contas
públicas que hoje representam
20% do faturamento da Bor-
ghierh/Lowe, como Caixa Eco-
nômica Federal, Ministério da
Saúde e a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex)).

“A retração da economia mun-
dial favorece um melhor posicio-
namento do Brasil”, reconhece
Wall, uma figura pragmática, co-
mo manda o manual de conduta
anglo-saxão. “Mas, embora o
mercado americano continue

sendo o mais importante para o
negócio da propaganda – domi-
nado pelo eixo Nova York / Lon-
dres –, São Paulo se desenha co-

mo um polo relevante no flores-
cente mercado dos países emer-
gentes”, acrescenta.

Para a rede Lowe, os escritó-

rios do Brasil e da Índia, graças
aos bons ventos da economia,
apresentam os melhores desem-
penhos da rede inglesa perten-

cente ao conglomerado america-
no Interpublic. Na China, a ope-
ração não decola. Esbarra nas im-
posições do regime político fe-
chado. “A sociedade que temos
aqui, com a dupla Erh Ray e José
Henrique Borghi, tem a equação
ideal para a essência do nosso ne-
gócio, que é movido a energia e
talento”, elogia Wall. A rede Lo-
we é majoritária na sociedade.

Os publicitários Borghi e Ray
assumiram o comando do escri-
tório da Lowe em 2006, com a
marca Borghierh/Lowe. Eles fun-
daram a própria agência após car-
reiras nas maiores agências do
mercado, em 2002. Começaram
por baixo. Nem sequer figura-
vam entre as 50 agências do ran-
king preparado pelo Ibope Moni-
tor. No ano passado, ocupavam
a 6.ª posição, com faturamento
bruto de R$ 1,699 bilhão. Nesse
montante está contabilizado o
dinheiro de compra de mídia pa-
ra seus clientes. Não é a receita.

Evelyn M. Rusli
THE NEW YORK TIMES

Kimball Thomas e Davi Smith,
cofundadores do site de e-com-
merce Baby.com.br, tiveram ape-
nas seis horas no Brasil para ven-
der seu peixe para investidores
em potencial e recrutar um exe-
cutivo promissor para o cargo de
diretor de operações.

Com pouco tempo sobrando
após uma reunião de quatro ho-
ras com a Monashees Capital, o
candidato em potencial, In

Hsieh, concordou em levar os
empresários de carro ao aeropor-
to para sua entrevista, desbra-
vando as ruas notoriamente con-
gestionadas da cidade enquanto
respondia a suas perguntas. Tho-
mas e Smith, que são primos, fi-
zeram seu voo noturno, e Smith
chegou em tempo para seu exa-
me final da faculdade de adminis-
tração.

“Entre meus voos noturnos,
eu não tinha tempo para estu-
dar”, disse Smith. “Mas aí perce-
bi que a razão toda porque eu vol-
tei para a escola foi construir
uma empresa como esta.”
Smith, que frequenta a Wharton
School, da Universidade da Pen-
silvânia, e Thomas, da Harvard
Business School, fazem parte de
um número crescente de alunos
de escolas de administração que

rejeitam os caminhos tradicio-
nais, como empregos em bancos
de investimento, fundos de hed-
ge e consultoria.

É uma tendência que está se
acelerando na esteira da crise fi-
nanceira em que Wall Street per-
de o charme e o Vale do Silício
reluz com uma nova safra de em-
presas iniciantes multibilioná-
rias. Em Harvard, alguns colegas
de classe de Thomas estão apli-
cando suas ambições empresa-

riais em empresas de tecnologia.
Kevin Nazemi, um ex-gerente de
produtos da Microsoft, iniciou o
Done, um serviço de produtivida-
de pessoal, no ano passado. Da-
niel Gulati, um estudante que
ajudou Thomas a esboçar suas
primeiras apresentações a inves-
tidores, fundou o site de varejo
Fashionstake.com com uma co-
lega, Vivian Weng.

Os formandos da turma de
2010 começaram 30 a 40 negó-
cios no ano passado, um aumen-
to de 50% sobre o ano preceden-
te, disse William A. Sahlman, pro-
fessor de empreendedorismo na
Harvard Business School. “O ní-
vel da atividade de empreende-
dorismo aqui, e eu presumo em
outras escolas, aumentou drama-
ticamente nos dois últimos
anos”, disse Sahlman.

O Baby.com.br é a segunda em-
presa iniciada por Thomas, de 31
anos, e Smith, 32. Em 2004, os
estudantes começaram a Pool-
Tables.com, com cerca de US$
20 mil arrecadados com amigos
e familiares. A empresa – que

lhes ensinou os elementos bási-
cos, como a coordenação com
fornecedores na China e como
tocar um site de e-commerce –
foi lucrativa no seu primeiro
ano. Agora, os dois estão enca-
rando um mercado mais amplo e
mais complexo.

Smith teve a ideia do Baby.

com.br após tentar encontrar
fraldas descartáveis para seu fi-
lho Jack durante uma viagem da
família ao Rio de Janeiro no ano
passado. Ele teve de visitar três
lojas para encontrar um pacote
de Pampers do tamanho certo.
Espantado com a falta de produ-
tos de alta qualidade para cuida-
dos com bebês, Thomas viu uma
oportunidade no mercado em rá-
pido crescimento do Brasil, on-
de nascem mais de 3 milhões de
bebês por ano.

“Nós realmente vemos muito
potencial para e-commerce no
Brasil”, disse Thomas, o presi-
dente executivo da empresa ini-
ciante. Mesmo assim, eles en-
frentam mais desafios do que
em seu site anterior, incluindo
um regime regulatório e fiscal di-
ferente do que existe nos Esta-
dos Unidos. No Brasil, o sistema
de processamento de pagamen-
to é mais fragmentado também.
O plano é começar o serviço em
julho, mas Thomas diz que pode-
rá ter de adiá-lo. / TRADUÇÃO DE

CELSO PACIORNIK

Agência brasileira é a mais rentável na rede global Lowe

Nos EUA, estudantes começam
a ‘fugir’ de Wall Street

● O ex-funcionário da Sony Mar-
cio Roberto Santos de Souza, de
25 anos, foi indiciado ontem na
Delegacia de Roubos e Furtos de
Manaus por furto de nove DVDs
originais do jogo Mortal Kombat
9 de dentro da empresa Sony
DADC.

O furto, realizado há um mês,
só foi descoberto porque um dos
compradores, Kaleb Yuzo Ketle,

de 26 anos, exibiu a compra do
jogo furtado em redes sociais na
internet. Ketle foi indiciado por
receptação de furto.

O jogo seria lançado nos Esta-
dos Unidos no 19 de abril e só no
dia 28 do mesmo mês no Brasil,
mas Ketle divulgava o conteúdo
desde o dia 9 de abril. Ao desco-
brir o furto, a empresa detentora
dos direitos autorais do jogo, a
Warner Bros Entertainment, re-
gistrou boletim de ocorrência em
Manaus.

Segundo a assessoria da polí-
cia civil, a Sony teria demitido
Marcio Roberto após descobrir o

furto. A reportagem procurou
Marcio Roberto, Ketle e a asses-
soria da Sony, mas não obteve
resposta.

A história da série de jogos de
luta Mortal Kombat estreou em
1992, pela Midway Games. Des-
de 2009, a franquia pertence à
Warner.

A nova versão, que inclui gráfi-
cos tridimensionais, foi bem rece-
bida pelos críticos, sendo um dos
lançamentos mais esperados do
mercado mundial de jogos para
este ano. Ele está disponível nas
versões PlayStation 3 e Xbox
360. / LIEGE ALBUQUERQUE
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Governo
questiona
Sony por
vazamento
Em meio à crise de roubo de informações,
empresa reduz preço do PlayStation 3

MICHAEL WALL
PRESIDENTE GLOBAL
DA REDE LOWE
“A China ainda vai precisar de
décadas para abrir o mercado
para a competição capitalista
necessária ao avanço do negócio
da publicidade. Na Índia,
já somos a segunda agência no
mercado interno. O futuro de
nossa expansão passa pelo
Brasil. Há muito para crescer no
Sul e no Nordeste. Vou comprar
uma casa em Natal,
adoro o mar.”

Carreiras

● Prêmio
O site Baby.com.br foi nomeado
um dois três vencedores
do Concurso de Plano de
Negócios anual de Harvard,
que veio com um prêmio em
dinheiro de US$ 25 mil.

Eixo. Erh, Wall e Borghi põem o Brasil na rota global da Lowe

Fundada pelos
publicitários José Borghi
e Erh Ray, a agência
Borghierh/Lowe triplicou
de tamanho em 4 anos

Futuro. Thomas está
abrindo um site no Brasil

Nova versão do
‘Mortal Kombat’
é roubada

Reação. A Sony teve de dar satisfações ao Congresso americano por causa do vazamento de informações de consumidores

Alunos de escolas como
Harvard já não veem
empregos em bancos
de investimento como
o único caminho

Célia Froufe
BRASÍLIA

O roubo de informações de mi-
lhões de usuários da PlaySta-
tion Network tem levado go-
vernos do mundo inteiro ques-
tionarem a Sony, incluindo o
Brasil. Ontem, o Departamen-
to de Proteção e Defesa do
Consumidor (DPDC) do Mi-
nistério da Justiça pediu à em-
presa o número de brasileiros
afetados pelo vazamento. A
empresa terá dez dias para en-
tregar os dados e poderá ser
multada, com base no Código
de Defesa do Consumidor.

Segundo a diretora do DPDC,
Juliana Pereira, a empresa pode-
rá até ser punida no âmbito do
direito penal. Na semana passa-
da, a Sony admitiu o vazamento
de informações de seus clientes.
Até o momento foram registra-
das três invasões no sistema da
companhia por hackers. A Sony
Brasil informou que ainda não re-
cebeu o pedido de informações
do DPDC.

O secretário de Direito Econô-
mico, Vinícius Carvalho, apro-
veitou o episódio para defender
o anteprojeto que prevê regula-
ção específica para a proteção de
informações de consumidores.
A proposta, que passou por con-
sulta pública, recebeu 794 contri-
buições e está em fase final de

atualização. Essa consolidação
deverá ser concluída até o final
do ano, quando o anteprojeto de-
verá ser encaminhado à presi-
dente Dilma Rousseff.

Em meio a tantas notícias
ruins, a Sony Brasil resolveu
anunciar uma redução de 20%
no preço do PlayStation 3 de 160
gigabytes, para R$ 1.599.

A promoção tem validade de 5
de maio a 31 de junho. Segundo a
empresa, a redução de preço era
um objetivo da operação brasilei-
ra há vários meses, e não está re-
lacionada ao vazamento de da-
dos.

Na PlayStation Network, os
usuários do videogame da Sony
podem jogar online, além de
comprar jogos e outros conteú-
dos. Apesar de não estar disponí-
vel para o Brasil, existem brasilei-
ros que usavam o serviço identifi-
cando-se como residentes de ou-
tros países.

Vítima. A Sony teve que dar sa-
tisfações sobre o roubo de infor-
mações ao Congresso america-
no. Em carta ao Comitê de Co-
mércio, divulgada ontem, Kazuo
Hirai, presidente do conselho da
Sony Computer Entertainment
America, afirmou que a empresa
foi “vítima de um ciberataque
cuidadosamente planejado, mui-
to profissional e altamente sofis-
ticado, projetado para roubar in-

formação pessoal e de cartões de
crédito para propósitos ilegais”.

Na semana passada, a Sony in-
formou que os criminosos vir-
tuais tiveram acesso a dados de

cartão de crédito e outras infor-
mações pessoas de 77 milhões
de usuários da PlayStation
Network. Na segunda-feira, a
empresa disse os dados de mais

24,6 milhões de contas online po-
dem ter sido roubados. Enquan-
to investiga o que houve, a em-
presa tirou do ar os serviços afe-
tados.

Segundo a Sony, os hackers
que atacaram os sistemas da em-
presa se identificaram como o
grupo de ativistas da internet
Anonymous (anônimo, em in-
glês). Entre 16 e 19 de abril, fo-
ram invadidos três serviços da
empresa: PlayStation Network,
Qriocity e Sony Online Enter-
tainment. O arquivo deixado pe-
los hackers, sob o nome Anony-
mous, também trazia a mensa-
gem: “Somos legião”.

O grupo Anonymous negou
qualquer vinculação com o ata-
que. Os hackers vinham atacan-
do sites da Sony, mas pararam
em 11 de abril depois de a empre-
sa fechar um acordo com George
Hotz (GeoHot).

Hotz, que tinha sido processa-
do pela empresa japonesa por di-
vulgar na internet como desblo-
quear o sistema antipirataria do
PlayStation 3, também negou
participação. / COM EFE E AP
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