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Proteção

Luiz Guilherme Gerbelli

OBrasil já integra o gru-
po de nações que po-
dem ser palco de um

ato de terrorismo. Pelo me-
nos para a seguradora AIG,
que começa a partir de hoje a
comercializar um seguro que
protege as empresas de ata-
ques terroristas. É o primei-
ro produto do tipo no País.

“O Brasil em dois ou três
anos pode se tornar palco de
terrorismo. O País não tem
grupos terroristas e é politi-
camente amigável, mas vai
ganhar importância econô-
mica e política no cenário in-
ternacional por hospedar

grandes eventos”, afirmou
Frank Moraes, gerente de Pro-
perty da AIG Brasil.

Além da Copa das Confedera-
ções já em andamento, o Brasil
vai ser sede da Copa do Mundo
no ano que vem e dos Jogos
Olímpicos em 2016.

No caso de um ataque, o segu-
ro protege as propriedades dos
danos materiais. Em abril deste
ano, no atentado da Maratona
em Boston, nos Estados Uni-
dos, a AIG cobriu os danos mate-
riais dos imóveis que ficaram da-
nificados por estarem próxi-
mos ao local da explosão.

O produto também protege
as empresas de uma perda de
lucro no caso de o imóvel ser

afetado pela interdição de uma
determinada área. “Também
em Boston, o governo america-
no decidiu isolar completamen-
te uma área e as empresas não
puderam funcionar”, afirmou
Moraes.

A capacidade de cobertura do
seguro é de R$ 200 milhões,
mas, com recursos da AIG dos
Estados Unidos, pode chegar a
R$ 500 milhões. No caso de co-
bertura num valor maior, a em-
presa depende de uma ressegu-
radora. Neste primeiro ano, a
expectativa é de emissão de R$
500 mil em prêmios.

Na lista de negociação para a
aquisição do seguro, estão as
empresas interessadas em ad-

ministrar os estádios esporti-
vos, as concessionárias de aero-
portos e os hotéis.

Mesmo depois do encerra-
mento dos grandes eventos, a
companhia acredita que o mer-
cado brasileiro deve seguir atra-
tivo. “Deve existir uma queda

(na procura desse produto),
mas o Brasil vai continuar sen-
do atrativo em função da mu-
dança de importância do País
no cenário internacional”, afir-
mou Moraes. A empresa tam-
bém aposta em novos eventos
de grande porte que serão sedia-

dos no Brasil. No radar da se-
guradora, por exemplo, está
a realização da Expo 2020,
que tem a cidade de São Pau-
lo como uma das candidatas
a sede.

Pelo mundo. A AIG já ofere-
ce esse tipo de cobertura em
diversos países da Europa,
nos Estados Unidos e no Ca-
nadá. Nesses locais, a contra-
tação desse tipo de serviço já
é comum desde o atentado
de 11 de setembro de 2001
nos Estados Unidos. Tam-
bém já está oferecendo o se-
guro contra terrorismo em
países da América Latina, co-
mo México e Colômbia, on-
de fez a cobertura de um ata-
que a uma aeroporto local e
que causou um prejuízo de
US$ 20 mil.

No Brasil, a Superinten-
dência de Seguros Privados
(Susep), autarquia do Mi-
nistério da Fazenda, autori-
zou a comercialização do
produto há cerca de 20 dias.

REUTERS

O investidor bilionário Carl
Icahn prometeu ontem aos acio-
nistas da Dell que a empresa po-
derá comprar de volta US$ 16
bilhões em ações caso eles se
unam à campanha dele contra o
fechamento de capital da fabri-

cante de computadores.
O tempo está se esgotando

para Icahn. No mês que vem, os
acionistas da Dell votarão se
aceitam a oferta de US$ 24,4 bi-
lhões – feita pelo fundador Mi-
chael Dell e o fundo de investi-
mentos Silver Lake – para com-
prar a empresa. O investidor
tem dito repetidamente que a
oferta de Michael Dell faz uma
avaliação subestimada do valor
da empresa.

Carl Icahn apresentou on-
tem uma nova proposta pela
Dell, invocando o terceiro
maior fabricante de computa-

dores a comprar de volta 1,1 bi-
lhão de ações e permitindo que
o Icahn se torne um acionista
maior.

Icahn disse, em uma carta
aberta aos acionistas da Dell,
que ele e o fundo Southeastern
Asset Management ainda tenta-
riam impedir a oferta de com-
pra do fundador Michael Dell
pela empresa e que, se tivessem
sucesso, elegeriam novos dire-
tores para o conselho em uma
reunião de acionistas marcada
para 18 de julho.

Esses diretores, por sua vez,
implementariam uma oferta pú-

blica de aquisição a US$ 14 por
ação, disse Icahn na carta.

O bilionário e a Southeas-
tern concordariam em não con-
correr nessa oferta. Michael
Dell e o fundo Silver Lake ofere-
cem US$ 13,65 por ação, em sua
proposta para comprar a fabri-
cante.

A Southeastern, que é o
maior acionista independente
da Dell, vendeu quase US$ 1 bi-
lhão de suas ações para Icahn
por US$ 13,52 cada, tornando o
bilionário no maior acionista ex-
terno da empresa. A Southeas-
tern e Icahn, que juntos têm

13% das ações da Dell, concorda-
ram em não vender suas ações,
disse Icahn em sua carta.

A batalha do bilionário pela
terceira maior fabricante de

computadores tem sida amarga
e prolongada.

A Dell tem sofrido à medida
que a indústria mundial de PCs
desacelerou. Michal Dell e exe-
cutivos da empresa argumen-
tam que o futuro do mercado é
desanimador e a fabricante pre-
cisa se transformar em uma es-
pécie de consultoria tecnológi-
ca para grandes empresas, a
exemplo do que fez a IBM. Para
Michael Dell, a mudança seria
mais bem feita se a empresa ti-
vesse o capital fechado.

Icahn, a Southeastern e ou-
tros acionistas dizem que o pla-
no é enganoso para os investido-
res e beneficia principalmente
Michael Dell, que fundou a em-
presa nos anos 1980.

Com a divulgação do resultado
de mais quatro categorias da
premiação do Cannes Lions
Festival Internacional de Criati-
vidade, o Brasil já contabiliza
mais de 50 Leões na edição
2013. Além dos 25 Leões con-
quistados na segunda-feira, as
agências brasileiras angariaram
mais 31 prêmios ontem.

A maior parte dos Leões veio
em uma categoria em que o Bra-

sil é tradicionalmente forte, a
de Outdoor. Foram 16 Leões ao
todo, sendo 3 ouros, 2 pratas e 11
bronzes. Segundo o presidente
de júri de Outdoor, Tony Gran-
ger, a peça da Leo Burnett Tai-
lor Made para o Esporte Clube
Vitória – que incentivava a doa-
ção de sangue pelos torcedores
– chegou a ser considerada para
o Grand Prix. No entanto, o
grande prêmio acabou nas

mãos da IBM, para um outdoor
que embutia usos úteis, como a
proteção da chuva.

AcampanhadaLeoBurnettle-
vou o Ouro em Outdoor, assim
como uma da AlmapBBDO para
a Pedigree e a da Ogilvy para o
SportClubRecife.AYoung&Ru-
bicam levou duas pratas para
campanhas distintas para a LG.
Os bronzes foram para DDB
(Masp), Ogilvy (Unilever), Al-

map (Bauducco, Bayer e Gol),
Young & Rubicam (LG), Ogilvy
(BandSports,Miami Ad School e
Billboard), Giovanni+DraftFCB
(Nivea) e Publicis (Arno).

Em Mobile Lions, uma cate-
goria em que o País não tem tra-
dição, o maior prêmio foi a pra-
ta para uma ação da Young &
Rubicam para a Peugeot. Os
bronzes foram para Africa (Hi-
poglós), Loducca (duas peças

para a escola de idiomas Easy
Way), AlmapBBDO (Audi) e
DDB (Obra do Berço).

Em Media Lions, a Ogilvy le-
vou o ouro para a campanha da
Dove. A Giovanni+DraftFCB e
a Africa levaram pratas por
ações para a Nivea e para a as-
sociação Mães da Sé. Os bron-
zes foram para: Talent (Alpar-
gatas), JWT (Coca-Cola), Lo-
ducca (Shopping Villa-Lo-
bos), Ogilvy (duas peças para
Dove) e Binder Visão Estraté-
gica (o banco de sangue Hemo-
rio). / F.S.

Carl Icahn faz nova proposta para impedir venda da Dell

Brasil já ganhou mais de 50 leões em Cannes
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‘A música
agora é das
pessoas’,
diz Fiat
Jingle da campanha da Fiat virou “hino”
das manifestações que tomam ruas do País

Dias contados. João Ciaco, da Fiat, afirma que campanha ficará no ar pelo período planejado, que se encerra no sábado

Fernando Scheller
ENVIADO ESPECIAL / CANNES

Uma música criada por duas
agências de publicidade, pa-
ra um comercial da montado-
ra Fiat, virou o hino do movi-
mento que tomou as ruas do
País e reuniu na noite de se-
gunda-feira cerca de 230 mil
pessoas em 12 capitais brasi-
leiras. A canção interpretada
pelo cantor Falcão e a ‘hash-

tag’ usada em redes sociais –
ambas com o título “Vem pra
Rua” – foram originalmente
criadas para um comercial
da Fiat para celebrar os even-
tos esportivos que vão acon-
tecer no Brasil entre 2013 e
2016.

De acordo com o diretor de
marketing da Fiat, João Ciaco, o
jingle da campanha – que foi
criado no fim do ano passado –
acabou ganhando contornos so-
ciais inimagináveis para os pu-
blicitários. “A música não é
mais da Fiat, é das pessoas”, diz
o executivo.

Ele ressalva, porém, que o
conteúdo foi criado para dar o
pontapé inicial em uma série de
filmes que vão celebrar os even-
tos esportivos que o Brasil vai
sediar. A primeira campanha fo-
cou a Copa das Confederações
e haverá novas peças para Copa
do Mundo e Olimpíadas.

Com as redes sociais, diz Cia-
co, a forma que as pessoas vão
interpretar e usar os conteúdos
das marcas não fica, necessaria-
mente, restrito à intenção origi-
nal. “O que esse caso mostra é
que nós conseguimos criar um
conteúdo relevante para as pes-
soas”, diz o executivo. A campa-
nha foi criada pela agência Fiat
– formada por um ‘pool’ entre
Leo Burnett Tailor Made e
Click Isobar –, e Falcão, do gru-
po O Rappa, só participou co-
mo intérprete”, diz o diretor de

marketing da Fiat.

Exibição. Pelo fato de a campa-
nha não ter relação com o movi-
mento, a empresa decidiu dei-
xar o comercial no ar pelo perío-
do originalmente planejado.

A empresa negou informa-
ções divulgadas ontem de que a
companhia planejava tirar o co-
mercial do ar abruptamente. Se-
gundo a Fiat, os comerciais fica-
rão no ar até sábado, seguindo o
cronograma original. “Não exis-
te motivo para tirá-la do ar, até
porque a campanha e o movi-
mento não estão relaciona-
dos”, diz Ciaco.

Após o fim da campanha insti-
tucional, no sábado, a Fiat ini-
ciará a fase de ativação de varejo
com um filme de humor feito

para o automóvel Idea, pelo
“Porta dos Fundos”, sensação
do YouTube. “Nós vamos conti-
nuar a pensar as campanhas da-
qui para frente. Mas os filmes
institucionais vão continuar a
ser feitos com uma só intenção:
celebrar os eventos esportivos
até as Olimpíadas de 2016.”

Para a montadora, a música
acabou ganhando as ruas pela
qualidade do conteúdo, e não
houve qualquer tipo de mani-
festação do público relacionan-
do a Fiat ao movimento. “An-
tes mesmo dos protestos, a
campanha já tinha mais de 20
milhões de visualizações no
YouTube. E nós não recebe-
mos nenhuma ligação no nos-
so call center com perguntas so-
bre o tema”, diz Ciaco. A empre-
sa continuará, de qualquer for-
ma, monitorando as redes so-
ciais para entender a evolução
do fenômeno “Vem pra Rua”. A
Fiat tem hoje 2,4 milhões de fãs
no Facebook.

AIG TRAZ SEGURO CONTRA
TERRORISMO AO BRASIL
Para seguradora, grandes eventos fazem do Brasil um palco para ataques

Boston. AIG cobriu danos causados pelo atentado

● Redes sociais
A hashtag “vemprarua”, criada
pela Fiat e que virou hino dos pro-
testos, estava ontem entre os 10
tópicos mais usados no Twitter.

Mais informações sobre
as manifestações no Brasil

● OfertaEm carta aberta aos
acionistas da fabricante
de PCs, investidor traça
plano para manter aberto
o capital da empresa

Págs. A12 a A19

US$ 24,4 bi
é o valor oferecido pelo fundador
da empresa, Michael Dell, e pelo
fundo Silver Lake para comprar
os papéis da empresa dos acio-
nistas e fechar o capital da tercei-
ra maior fabricante de PCs
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