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Tecnologia

V ocê tem uma ideia de
tecnologia e quer ga-
nhar uma fortuna
ainda na adolescên-

cia? Coloque-a em prática,
aconselha o estudante londri-
no que acaba de vender seu
aplicativo (app) de notícias
Summly para o Yahoo por esti-
mados US$ 30 milhões.

O dinheiro está lá, à espera
de ideias novas e inteligentes,
disse Nick D’Aloisio, 17, que
tem entre seus investidores
gente como Yoko Ono e Ru-
pert Murdoch. “Se você tem
uma boa ideia, ou acredita
que haja uma lacuna no merca-
do, aja logo e lance seu produ-
to, porque existem investido-
res em todo o mundo em bus-
ca de empresas para investir”,
disse à Reuters em uma entre-
vista por telefone.

Os termos da venda, acerta-
da quatro meses depois do lan-

çamento do aplicativo para iPho-
ne, não foram revelados, e D’Aloi-
sio, que ainda está no segundo
grau, não quis falar a respeito.
Mas o blog AllThingsD estimou o
valor da aquisição em cerca de
US$ 30 milhões. O adolescente
vai se tornar o mais jovem funcio-
nário do Yahoo.

D’Aloisio disse que é dono da
maior parte do Summly e que
pretende investir a quantia obti-
do com a venda, embora sua ida-
de imponha limites legais para
acessar o dinheiro. “Estou feliz
que seja assim e trabalhando
com os meus pais para resolver
todo o processo”, disse.

D’Aloisio, que mora em Wim-
bledon, um subúrbio endinheira-
do de Londres, enfatiza o apoio
da sua família e da escola onde
estuda, que lhe concedeu um pe-
ríodo de licença, mas também
destaca as ideias provenientes
de seus entusiasmados investi-

dores.
Ele vislumbrou o aplicativo en-

quanto estudava para uma prova
de História dois anos atrás, e
criou um protótipo de um pro-
grama que resume artigos noti-
ciosos em porções de texto facil-
mente legíveis nas pequenas te-
las dos smartphones. O que o ins-
pirou, disse, foi a frustrante expe-
riência de vasculhar resultados
de busca do Google e inúmeros
sites a fim de obter as informa-
ções de que precisava ao estudar
para a prova.

A primeira versão do aplicati-
vo se chamava Trimit e resumia

um artigo em cerca de 400
caracteres por meio de um
algoritmo.

O projeto atraiu a aten-
ção da Horizon Ventures,
empresa de venture capital
do bilionário de Hong
Kong Li Ka-shing (que fez
aporte de US$ 250 mil), e
também de investidores cé-
lebres. Entre eles estão os
atores Ashton Kutcher e
Stephen Fry, a artista plásti-
ca Yoko Ono, viúva de John
Lennon, e o magnata da mí-
dia Rupert Murdoch. / REU-

TERS

Anatel vai
analisar acordo
entre TIM e Oi

Leandro Modé

O empresário Carlos Alberto de
Oliveira Andrade, controlador
do Grupo Caoa, não chegou a um
acordo com parte dos credores
do banco BVA e a instituição,
que está sob intervenção do Ban-
co Central (BC) desde outubro,
pode ser liquidada a qualquer
momento.

Formalmente, a intervenção
tem prazo de 6 meses, que termi-
na em 19 de abril. No entanto,
segundo negociadores ligados a
Oliveira Andrade, o BC havia
concedido um prazo extraoficial

para as negociações do empresá-
rio com os credores, que se en-
cerraria ontem.

Como não houve acordo que
satisfaça as condições estabeleci-
das por Oliveira Andrade, “a si-
tuação tornou-se crítica”, segun-
do ele mesmo informou por
meiode uma nota. O Estado apu-
rou que os negociadores do Gru-
po Caoa pediram ao BC uma no-
va extensão de prazo.

A conversa emperrou em um
grupo de 47 fundos de pensão
que possuem dinheiro aplicado
em um fundo de investimentos
que, por sua vez, tem na carteira

CDBs emitidos pelo BVA. Origi-
nalmente, esses CDBs valem R$
50 milhões, têm prazo entre 10 e
15 anos e remuneração média de

33% ao ano – taxa considerada
irreal pelos negociadores de Oli-
veira Andrade, levando em con-
ta que o juro básico no Brasil é
hoje de 7,25% ao ano.

O detentor original desses
CDBs é um investidor pessoa físi-
ca, que os revendeu para o fundo
de investimento em questão. No
patrimônio do fundo, os CDBs
foram registrados por R$ 200 mi-
lhões, que já incorporam parte
da remuneração dos papéis.

No entanto, os negociadores
de Oliveira Andrade avaliam que
o valor real é o original, ou seja,
R$ 50 milhões. Em cima disso,

fizeram a mesma proposta apre-
sentada a todos os credores da
instituição: pagamento de 35% à
vista e possibilidade de mais 35%
dependendo da recuperação dos
créditos do banco.

“O problema é que eles acham
que têm R$ 200 milhões, quan-
do, na verdade, possuem apenas
R$ 70 mil, que é o montante co-
berto pelo Fundo Garantidor de
Créditos (FGC)”, disse uma fon-
te. “Estamos propondo R$ 17,5
milhões (35% de R$ 50 milhões)
e, mesmo assim, eles acham insu-
ficiente. A solução para o BVA
depende de esses credores acei-
tarem nossa proposta”, afirmou.

Segundo a nota do Grupo
Caoa, uma assembleia foi marca-
da para o dia 12 de abril, na qual

os fundos avaliarão “se vale a pe-
na recuperar parte do dinheiro
dos funcionários públicos” ou se
deixarão que “esse dinheiro fi-
que para a massa falida do BVA”.
Até lá, porém, o BC pode liquidar
o banco.

Um grupo de cerca de 10 pes-
soas físicas, com investimento
total de R$ 250 milhões, também
está resistindo à oferta de Andra-
de. Até agora, estima-se que 60%
dos credores procurados te-
nham aceitado a proposta. “Ain-
da faltam 40%”, disse uma fonte.
“A situação realmente é difícil.”

Caoa tenta mais prazo para comprar o BVA
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Marcas querem
mais voz ativa
sobre a criação
Para CEO do festival de Cannes, empresas agora buscam pessoal
criativo para definir estratégias de comunicação com as agências

Multifunção. Empresas como o Google já fazem papel de agência e produtora, diz Thomas

A RECEITA DE UM
JOVEM MILIONÁRIO
‘Aja logo’, diz criador de app vendido ao Yahoo

Fernando Scheller

Em apresentação no Cannes
Lions Festival Internacional
de Criatividade de 2012, a agên-
cia Deutsch LA identificou em
uma pesquisa que as referên-
cias dos publicitários em ino-
vação não são as agências, mas
marcas como Google, Face-
book e Apple. De acordo com o
CEO do Cannes Lions, Philip
Thomas, a recíproca é verda-
deira: as grandes empresas
também perceberam que ter
pessoal criativo em sua equi-
pe lhes dará mais voz ativa na
hora de discutir com as agên-
cias os rumos de suas marcas.

Tanto é assim, disse Thomas
ontem, durante palestra na Fun-
dação Armando Álvares Pentea-
do (Faap), em São Paulo, que um
número cada vez maior de clien-
tes participa de Cannes. No ano
passado, 25% das inscrições vie-
ram de empresas. E o motivo pa-
ra tanto interesse no festival –
evento que tem o Estado como
representante oficial no País – é

puramente econômico: grandes
companhias já conseguiram pro-
var em números que campanhas
mais criativas são mais eficazes
– e, portanto, se traduzem em re-
torno maior para os acionistas.

Uma das empresas que estão
investindo fortemente na defini-
ção da própria estratégia de mar-
ca é o Google. Esse esforço para
tomar as rédeas da própria cria-
ção se reflete no aumento do nú-
mero de Leões que a empresa ga-
nhou nos últimos anos: em 2010,
foram apenas 4; no ano passado,
o total chegou a 33, o suficiente
para fazer do Google o Anuncian-
te do Ano. Uma das peças premia-
das, referente ao Google Play, foi
criada e produzida dentro da em-
presa. “O Google fez o papel de
cliente, agência de publicidade e
de produtora”, explicou.

Isso não quer dizer que as
agências vão desaparecer, afir-
mou Thomas, mas que as marcas
passarão a internalizar parte do
trabalho que hoje é terceirizado.
“O crescimento do talento criati-
vo dentro das empresas não vem
para substituir as agências”, dis-

se Thomas. “No entanto, a ma-
neira de vender o trabalho terá
de mudar. Os publicitários terão
de estar mais preparados para
discutir em pé de igualdade com
o cliente. Além disso, não vão
mais vender horas de trabalho, e
sim as ideias que tiverem.”

Diferença no resultado. A pre-
sença maciça de grandes empre-
sas no festival Cannes Lions é
um sinal de que as empresas
acreditam que um prêmio de
criação realmente faz diferença
no resultado de um negócio – e
não serve apenas para os profis-
sionais de comunicação celebra-
rem o próprio trabalho. “O
McDonald’s calculou que uma
campanha que ganha um Leão
em Cannes tem um retorno so-
bre o investimento 54% superior
àquelas que não vencem nada”,
disse Thomas. É por isso, expli-
cou, que as marcas vão contratar
pessoal criativo capaz de avaliar
o real potencial das propostas
das agências.

Tanto as empresas quanto as
agências de publicidade terão de
buscar o melhor pessoal criati-
vo. Após a morte de Steve Jobs,
em 2011, circulou pela internet a
imagem de uma maçã da Apple
com o perfil do fundador no lu-
gar da tradicional mordida que
caracteriza a logomarca. A agên-
cia Ogilvy China tentou locali-
zar o responsável pelo trabalho
– e chegou a Jonathan Mak, um
estudante de design de 19 anos
de Hong Kong. Após ser contra-

tado, ele desenhou a campanha
Coke Hands, para a Coca-Cola,
que levou o Grand Prix na cate-
goria Outdoor no ano passado.

Talento na ‘periferia’. Thomas
diz que as economias menores
estão mostrando boas soluções
criativas que estão sendo reco-
nhecidas em Cannes. Ele diz
que, quando o tamanho da eco-

nomia do Brasil é levado em con-
ta, a quarta posição em número
de Leões no ano passado (atrás
de Estados Unidos, Reino Unido
e Alemanha) não parece tão rele-
vante. “Quando o número de
Leões é cruzado com o total de
recursos gastos em anúncios no
País, o Brasil cai para a 16.ª colo-
cação”, explicou.

Para o CEO do Cannes Lions,

o Brasil pode crescer em áreas
como Cyber e Titanium & Inte-
grated – iniciativas digitais e inte-
gradas em várias mídias, respec-
tivamente –, já que tradicional-
mente a premiação do País se
concentra em categorias mais
tradicionais. No ano passado,
dos 79 Leões que o Brasil trouxe
para casa, 18 vieram de Press
Lions (mídia impressa).

Acordo. Aplicativo de D'Aloisio foi vendido por US$ 30 mi

● Reta final

● Criação conjunta

Anne Warth / BRASÍLIA

O vice-presidente de Assuntos
Regulatórios da TIM Brasil, Ma-
rio Girasole, entregou ontem à
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) o contrato
que firmou com a Oi para o com-
partilhamento de antenas de ce-
lular para a rede 4G. O serviço
será oferecido a partir de abril,
primeiramente nas cidades que
receberão jogos da Copa das
Confederações.

O contrato terá de passar pela
avaliação do conselho diretor da
Anatel, mas a expectativa de Gi-
rasole é que seja aprovado em
poucas semanas. Com o compar-
tilhamento, uma mesma antena
vai transmitir a frequência das
duas operadoras. “Para o cliente
final, isso é imperceptível”, afir-
mou Girasole. “Por um lado, isso
dá mais eficiência aos investi-
mentos e, por outro, resolve al-
guns problemas de urbanismo e
espaço físico.”

Segundo o presidente da Ana-
tel, João Rezende, o contrato era
a principal pendência para o iní-
cio das operações compartilha-
das. De acordo com Rezende, era

preciso que o documento deixas-
se claros termos como responsa-
bilidade operacional e o cumpri-
mento de metas de qualidade do
serviço. “Resolvidas essas ques-
tões, a Anatel tem todo interesse
que esse processo avance.”

Responsabilidade. Girasole ex-
plicou que cada empresa será res-
ponsável por seus serviços e res-
pectivos clientes. “Do ponto de
vista de responsabilidade por en-
trega de qualidade, cada empre-
sa é responsável por si só. Plano
de melhorias, indicadores de
qualidade, não muda absoluta-
mente nada. Nenhuma transfe-
re para a outra a responsabilida-
de”, afirmou.

O vice-presidente da TIM dis-
se ainda que o contrato permite
flexibilidades e não impede que
as empresas optem por ampliar
a cobertura de forma indepen-
dente. “Se uma operadora quer
ampliar a própria cobertura em
um lugar, independente da ou-
tra, poderá fazê-lo. Isso, obvia-
mente, significa um grande tra-
balho de engenharia”, afirmou.

Segundo Girasole, a TIM man-
terá seus investimentos, que de-
vem chegar a R$ 10,7 bilhões nos
próximos três anos. “Não tem
economia de investimento. O
que acontecerá é que talvez a
gente, com esse montante, consi-
ga fazer mais, dando viés de efi-
ciência ao nosso compromisso.”

35% à vista
é a oferta do Grupo Caoa pelos
créditos do banco BVA

60%
dos credores procurados já
teriam aceitado a proposta

PHILIP THOMAS
CEO DO CANNES LIONS
“A maneira de vender o
trabalho terá de mudar. Os
publicitários terão de estar mais
preparados para discutir em pé
de igualdade com o cliente.”A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B18.




