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Com novos aportes, Slim estuda opções na Europa
Serviços móveis
Adam Thomson
Financial Times, da Cidade do México

O mexicano Carlos Slim — o ho-
mem mais rico do mundo, segun-
do a revista “Fo r b e s ” — lançou em
maio uma investida em duas fren-
tes na Europa, um mercado que os
reguladores da região lhe tinham
negado em tentativas anteriores.

A América Móvil, sua empresa
pan-americana de telecomunica-
ções [controladora da Claro, no Bra-

sil], fez uma oferta parcial de com-
pra não solicitada de 27,7% do capi-
tal da tele holandesa K P N. Um mês
mais tarde, a América Móvil infor-
mou que pretendia adquirir 23% de
participação na Telekom Austria.

Na semana passada, apesar da gé-
lida reação da direção da KPN à ofer-
ta, Slim elevou sua fatia de 8,7% no
capital da empresa para pouco me-
nos de 21%, por meio da aquisição
de ações no mercado aberto –— apa -
rentemente a preços inferiores à sua
oferta formal de €8 por ação.

Analistas disseram que a inicia-

tiva faz sentido, porque a América
Móvil esgotou seu espaço de cres-
cimento na América Latina. Ela já é
a maior operadora de telecomuni-
cações da região e atua em 18 paí-
ses, entre os quais os EUA.

Mas eles dizem também que
ambas as iniciativas são típicas de
um dos mais conhecidos pratican-
tes mundiais de estratégia de valor
— que consiste em investir em em-
presas negociadas a preços inferio-
res ao seu valor intrínseco. As ofer-
tas, por exemplo, ocorreram du-
rante a crise da dívida na Europa e

num período em que ainda pen-
dem interrogações sobre o futuro
da moeda única da região.

Outro fator que ilustra a estraté-
gia de valor de Slim é que, no caso
da KPN, a oferta foi apresentada
num momento em que a empresa
holandesa enfrentava problemas.

Essas condições, que, segundo os
analistas, fizeram com que as avalia-
ções das empresas de telecomunica-
ções europeias parecessem baratas,
se ajustam, ao que tudo indica, qua-
se perfeitamente ao comportamen-
to de investimentos típico de Slim.

Afinal, ele fez sua fortuna, inicial-
mente, ao abocanhar ativos mexica-
nos durante o início da década de
80, quando o país deixou de honrar
suas dívidas, o que desencadeou
uma debandada dos investidores.

Por meio de teleconferência com
investidores na semana passada,
Carlos García Moreno, diretor de in-
vestimentos da América Móvil, disse
que a tele implementaria seu em-
preendimento europeu na condição
de investidora estratégica de longo
prazo, e não como operadora.

Ao contrário do que ocorre na

América Latina, onde fusões e
aquisições são, há muito, o propul-
sor do crescimento da empresa, a
Europa é um mercado desconheci-
do, sobre o qual, antes de mais na-
da, a América Móvil precisa apren-
der, como reconhece o grupo.

“Não podemos fazer de conta
atualmente que conhecemos co-
mo [os mercados europeus de tele-
comunicações] operam. Temos de
desenvolver uma compreensão
melhor da dinâmica competitiva e
do ambiente regulador”,
afirmou Moreno.

Disputa por mapas
abre frente de
batalha com Apple
Brad Stone
Bloomberg Businessweek,
de San Francisco

Apenas alguns anos e vários
paradigmas técnicos atrás, o Go -
ogle e a  Apple eram felizes alia-
dos, e nada demonstrava melhor
isso do que sua cooperação na
área de mapas digitais. Desde seu
lançamento, em 2007, o iPhone
da Apple apresentava o software
de imagens por satélite do Goo-
gle em sua tela inicial, que per-
mitia que os donos de iPhones
encontrassem endereços e mo-
dos de chegar e conhecessem os
arredores rapidamente.

Esses tempos ficaram para trás.
No dia 11, no grande centro de
peregrinação anual dos “geeks”,
conhecido como Worldwide De-
velopers Conference (WWDC), o
vice-presidente-sênior da Apple,
Scott Forstall, anunciou o tão es-
perado divórcio: o Google Maps
foi defenestrado como aplicativo
padrão no iPhone e no iPad em
favor da alternativa de fabricação
própria da Apple.

O relacionamento vinha en-
frentando dificuldades desde
que o sistema operacional An-
droid, do Google, tornou-se o
principal obstáculo à hegemonia
total do iPhone sobre o planeta.
Os mapas estão entre os aplicati-
vos mais requisitados nos smart-
phones, e os dados de localização

que geram são essenciais para
entender os usuários e interagir
com eles — permitindo às empre-
sas mandar-lhes, digamos, anún-
cios da Starbucks mais próxima.
A Apple viu-se incomodamente
dependente de um de seus prin-
cipais concorrentes.

Em 2008, o relacionamento ti-
nha alcançado novo patamar de
desgaste. O vice-presidente-sê-
nior da Apple encarregado de
marketing, Phil Schiller, e o vice-
presidente-sênior do Google res-
ponsável por engenharia, Vic
Gundotra, tiveram violentas dis-
cussões no terceiro trimestre da-
quele ano sobre qual das empre-
sas detinha os dados fornecidos
pelo aplicativo Google Maps exi-
bido no iPhone, segundo várias
pessoas familiarizadas com os in-
cidentes que não foram autoriza-
das a falar oficialmente.

O Google continuou a investir
em sua própria tecnologia de ela-
boração de mapas digitais, a lan-
çar recursos como instruções fala-
das de como chegar, passo a passo,
mas esse jeitoso artifício conti-
nuou sendo exclusivo do Android
— a Apple não pôde ou não quis fe-
char um acordo com o Google pa-
ra trazê-lo para o iPhone. A Apple,
nitidamente, “não queria comer
na mão do Google”, disse Greg
Sterling, analista-sênior da Opus
Research. As duas empresas prefe-
riram não comentar.

DAVID MORRIS/BLOOMBERG

Vic Gundotra vice-presidente do Google: disputa pelo mercado de dados

RYAN ANSON/BLOOMBERG

Scott Forstall, vice-presidente da Apple: opção por aplicativo próprio

Os mapas da Apple oferecem
belas vistas da cidade, semelhan-
tes às captadas em voos de heli-
cóptero — iguais às do Google.

Os novos mapas da Apple para
o iPhone têm semelhança notá-
vel com os do Google. Trazem
uma vista de satélite análoga à
apresentada pelo Google Earth,
dados em tempo real sobre o
trânsito e navegação de voz — o
anúncio da novidade foi recebi-
do com aplausos calorosos pelos
vários milhares de aficionados
da Apple na WWDC.

Depois do evento, a Apple dis-
se que os dados de seu aplicativo
são fornecidos pela empresa ho-
landesa To m To m (fabricante de
sistemas pessoais de navegação
que está sistematicamente per-

dendo participação de mercado
para aparelhos de uso múltiplo,
como o iPhone). O Google conti-
nuará oferecendo seu aplicativo
de mapas digitais na App Store,
da Apple, mas ele não virá como
recurso pré-instalado em ne-
nhum dos novos aparelhos.

O Google pressentiu o distan-
ciamento. A gigante do setor de
buscas realizou seu próprio
evento de mapas digitais no dia 6
para anunciar alguns novos re-
cursos. O Google Maps estará em
breve disponível off-line em tele-
fones equipados com o Android,
o que significa que os usuários
poderão baixar em seus celulares
as partes das cidades que estão
navegando — ou seja, não preci-
sarão de uma conexão móvel pa-

ra evitar a perda de rumo.
A empresa também anunciou a

evolução do recurso de sobrevoo
do Google Earth. Em vez das sim-
ples imagens em 3D do passado, o
Google lançará em breve uma vi-
são vívida que “cria efetivamente a
ilusão de que você está sobrevoan-
do a cidade, quase como se você es-
tivesse em seu próprio helicóptero
pessoal”, disse Peter Birch, gerente
de produto do Google Earth.

O Google propagandeou os re-
cursos de sua frota de aviões, con-
trolada e operada por compa-
nhias terceirizadas, que voam em
padrões quadriculados sobre
áreas densamente ocupadas, ti-
rando fotos das cidades sob vá-
rios ângulos. A empresa usa, em
seguida, tecnologia que conecta

todas essas imagens em modelos
em 3D. O Google também anun-
ciou que estava fazendo uma in-
vestida em países menos desen-
volvidos para fotografar ruas e
mapear áreas ainda em grande
medida não registradas. Exibiu
novas mochilas equipadas com
câmeras e veículos para a neve,
que permitirão levar ‘os olhos’ de
seu serviço Street View para a ma-
ta atlântica e áreas montanhosas.

A Apple tem, sem dúvida, o di-
nheiro e o impulso competitivo
para igualar o significativo investi-
mento do Google. Por onde esse
conflito enveredar, enquanto esses
dois continuarem se engalfinhan-
do, jamais seremos obrigados a pe-
dir orientação de como chegar.
(Tradução de Rachel Warszawski)

Internet Companhia quer provar que tem mais vitrines a oferecer a anunciantes do que mecanismo de busca

Publicidade unificada é meta do Google
RÉGIS FILHO/VALOR

Margo Georgiadis, presidente do Google nas Américas: mais agilidade para a empresa enfrentar a competição crescente em torno da propaganda digital

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Eu voltei, agora pra ficar, por-
que aqui, aqui é o meu lugar. Os
versos da música “O Portão”, de
Roberto Carlos, não são familia-
res à americana Margo Georgia-
dis, mas representam o atual
momento profissional da execu-
tiva e da empresa em que ela tra-
balha, o Google

Margo, que trabalhou na empre-
sa de internet entre 2009 e 2011, es-
tá de volta depois de uma passa-
gem de apenas quatro meses pelo
cargo de executiva de operações do
Groupon. “É mais interessante es-
tar em um lugar que pode mudar o
mundo em diferentes aspectos do
que em outro onde as mudanças
são em um mercado específico”,
disse Margo em entrevista ao Va -
lor, durante sua primeira visita ao
Brasil como presidente das opera-
ções do Google nas Américas.

O retorno de Margo ao Google es-
tá diretamente relacionado às mu-
danças pelas quais a companhia
vem passando desde abril de 2011,
quando seu cofundador, Larry Page,
substituiu Eric Schmidt no coman-
do dos negócios. Page, que também
assumiu as áreas de desenvolvimen-
to de produtos e tecnologia, elimi-
nou projetos que não davam resul-
tado e mexeu na organização inter-
na da companhia. Com isso, planeja-
va dar mais agilidade ao Google.
Contribuiu para essas mudanças o
fato de que o cenário competitivo
tem-se intensificado não apenas em
busca de verbas publicitárias, item
que representa 96% das receitas do
Google. Com tantas empresas ini-

ciantes na web, há disputa também
pela conquista dos melhores funcio-
nários dos concorrentes estabeleci-
dos, como foi o caso da própria Mar-
go, atraída pelo Groupon.

Segundo Margo, as novas medi-
das foram anunciadas apenas uma
semana depois de sua saída do Go-
ogle, o que a deixou empolgada
com as perspectivas de crescimen-
to do antigo empregador. Por isso,
quando foi procurada para assu-
mir as operações nas Américas, ela
não teve dúvidas em aceitar.

Em sua segunda fase no Google, a
executiva assumiu o posto que ficou
vago em setembro depois que Den-
nis Woodside — que comandou a re-
gião por dois anos — passou a dedi-
car-se ao processo de integração da
fabricante de celulares Motorola

Mobility, adquirida pelo Google em
agosto, por US$ 12,5 bilhões. Margo
foi bem-recebida, disseram funcio-
nários do Google ao Va l o r . “O Wo-
odside é um executivo linha dura,
difícil de lidar. A Margo é mais fácil”,
afirmou uma fonte. A região Améri-
cas é a mais relevante para a compa-
nhia, pois inclui os negócios nos
EUA, seu maior mercado individual
(46% da receita em 2011).

Nessa nova etapa, a executiva te-
rá como principal desafio apresen-
tar o Google como uma mídia
completa para publicidade digital,
não só uma empresa de links em
resultados de buscas. O anuncian-
te pode se relacionar com seu
cliente a qualquer momento, além
de ter à sua disposição uma grande
variedade de ferramentas, como os

links na web, dispositivos móveis,
redes sociais etc., disse Margo. A
abordagem tem como principal
alvo a atração de mais investimen-
tos de grandes anunciantes, ainda
reticentes em investir muito di-
nheiro na publicidade digital.

No Brasil, por exemplo, as cem
maiores empresas aplicaram
13,4% de seus orçamentos publi-
citários em internet durante
2011, segundo o Interactive Ad-
vertising Bureau (IAB). A maior
parte das verbas vai para a TV
aberta. “A internet é um impor-
tante complemento para os
anúncios na TV”, disse Fábio Coe-
lho, responsável pelo escritório
do Google no Brasil.

Para ilustrar seu argumento,
Coelho citou o exemplo de uma re-

cente campanha da cerveja
Budweiser com o lutador brasilei-
ro Anderson Silva e o ator Steven
Segall, que contou com propagan-
da na TV e vídeo no YouTube. O
conteúdo on-line foi assistido
mais de 11 milhões de vezes. Em-
presas como a Ambev (dona da
Budweiser) pagam ao Google para
ter canais patrocinados no site e
também por ações especiais como
o “Google in a Day”, modalidade
de anúncio em que todas as pági-
nas da empresa de internet exibem
publicidade de uma empresa du-
rante um dia inteiro. Coelho diz
que o Brasil foi o primeiro país a
realizar esse tipo de ação.

Segundo Margo, o Brasil está en-
tre as prioridades na estratégia da
companhia e figura na lista dos

cinco países mais importantes pa-
ra o grupo. A posição representa
um ganho de importância nos úl-
timos 12 meses. Quando veio ao
Brasil em março de 2011, o então
executivo-chefe do Google, Eric
Schmidt, afirmou que o Brasil esta-
va entre os sete países mais rele-
vantes. Margo não revela quanto a
receita da operação local cresceu
no último ano, mas em termos de
pessoal, a expansão foi de 50%,
com quase 400 pessoas.

O desempenho está direta-
mente ligado à expansão dos gas-
tos com publicidade on-line no
país. Segundo o IAB, o setor movi-
mentou R$ 3,34 bilhões em 2011.
A cifra representa alta de 37,3%
em relação a 2010 e indica que o
segmento está crescendo mais rá-
pido que a própria evolução da
internet local. O número de inter-
nautas no Brasil tem aumentado
em torno de 10% ao ano, com evo-
lução anual média de 16% no nú-
mero de PCs em funcionamento.

Apesar disso, a fatia da web no
bolo publicitário total ainda é re-
lativamente modesta, sendo que
o ciberespaço representa 11%
dos investimentos em publicida-
de no país. A expectativa é que es-
se percentual chegue a 13,7% em
2012, com R$ 4,64 bilhões em
gastos. “As empresas estão come-
çando a entender que as coisas
funcionam melhor juntas. Se a
campanha de TV é muito boa, o
natural é ter complementos no
mundo on-line, porque o consu-
midor vai querer mais informa-
ções sobre aquele assunto. É uma
oportunidade que os anuncian-
tes nunca tiveram”, disse Margo.

A utiliz
açã

o deste
 artig

o é excl
usiv

a para fin
s e

duca
cio

nais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun.  2012, Empresas, p. B3.




