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Tecnologia

Nick Wingfield
THE NEW YORK TIMES

Uma pergunta vem sen-
dosussurrada nas am-
plas instalações da

Microsoft: o que Bill Gates fa-
rá? O papel de Bill Gates na
Microsoft desperta sempre
um enorme interesse desde
que ele deixou o dia a dia da
companhia, em 2000. Mas es-
te interesse aumentou nos úl-
timos anos com os tropeços
da Microsoft e se intensifi-
cou drasticamente depois
que Steven A. Ballmer anun-
ciou que deixará seu posto de
diretor executivo da empre-
sa no próximo ano.

Muitos funcionários e in-
vestidores se lembram de for-
ma saudosa dos dias de auge
da Microsoft sob a condução
de Gates. E Gates está sendo
visto na sede da empresa em
Redmond, em Washington,
com mais frequência desde o
comunicado de Ballmer, o
que provoca rumores de que
ele poderia assumir um pa-
pel mais importante para ten-
tar uma virada na Microsoft.

Independente de suas obri-
gações futuras, Gates já tem
um grande peso nas decisões
da diretoria da empresa. Ain-
da é o chairman da Micro-
soft, seu maior acionista indi-

vidual e um dos quatro mem-
bros do comitê que está em bus-
ca do próximo diretor executi-
vo. Sua opinião no processo de
seleção terá mais influência do
que a de outros.

Gates reduziu muito sua par-
ticipação na companhia nos últi-
mos anos, colocando boa parte
do seu dinheiro nos projetos fi-
lantrópicos que toca ao lado da
mulher, Melinda. Mas ainda de-
tém 4,52% das ações da empre-
sa, o equivalente a US$ 12,8 bi-
lhões. Há uma década sua parti-
cipação era de 10,75%.

Apesar das especulações, é
improvável que Gates voltará
ao dia a dia na companhia. Se-
gundo pessoas próximas, ele
não tem intenção de trocar o tra-
balho de filantropia por uma jor-
nada em período integral na Mi-
crosoft. John Pinette, seu porta-
voz, não comentou o assunto.

Mas esta história do funda-
dor que volta para salvar a com-
panhia é poderosa, especial-
mente porque Steve Jobs, rival
de Gates, retornou à Apple e fez
dela uma das mais lucrativas
companhias do mundo.

A Microsoft vem lutando em
novos mercados importantes
nos últimos anos, especialmen-
te no campo dos celulares e ta-
blets, o que levou alguns execu-
tivos do setor a pedir o retorno
de Gates à direção executiva.

A busca de um substituto de
Ballmer ainda está no começo.
Embora o processo possa acele-
rar repentinamente, o conselho
diretor da companhia não mos-
tra pressa em agir antes do fim
do ano, disse uma fonte envolvi-

da nos planos de sucessão.
De acordo com duas fontes

com conhecimento do proces-
so, a lista dos executivos que
vêm sendo analisados inclui
Alan Mulally, diretor executivo
da Ford; Paul Maritz, ex-execu-

tivo da Microsoft que hoje diri-
ge uma empresa de tecnologia
em nuvem chamada Pivotal;
Tony Battes, atual executivo da
Microsoft que veio para a em-
presa com a compra do Skype; e
Stephen Elop, executivo da No-

kia que já anunciou sua inten-
ção de retornar à Microsoft
quando ela concluir a com-
pra da unidade de telefonia
da empresa.

Convidado a sair. Há uma
facção de investidores den-
tro da companhia que acha
que ela precisa menos, e não
mais, de Gates. E que ele é
responsável pelas dificulda-
des da empresa.

Na semana passada surgi-
ram novas notícias de que
três acionistas passaram a
pressionar a diretoria da Mi-
crosoft no sentido da afastar
Gates do cargo de chairman,
pois acham que ele será um
obstáculo às mudanças de es-
tratégia do novo diretor exe-
cutivo.

Mas a pressão dificilmente
conseguirá obrigar Gates a
se distanciar da companhia,
de acordo com várias pes-
soas que o conhecem e a dinâ-
mica do conselho diretor.

Na última quinta feira, o
conselho recomendou a ree-
leição dele como conselhei-
ro, de acordo com documen-
to registrado na Comissão de
Valores Mobiliários. A fun-
ção futura de Gates em parte
dependerá do novo diretor
executivo. / TRADUÇÃO DE TE-

REZINHA MARTINO

NA WEB

A fabricante de alumínio Alcoa
divulgou ontem lucro líquido
de US$ 24 milhões no terceiro
trimestre, ou US$ 0,02 por
ação, abrindo a temporada de
balanços corporativos no mer-
cado americano. O resultado
da companhia, que reverteu
um prejuízo de US$ 143 mi-

lhões registrado no mesmo
período do ano passa-
do, animou os investi-
dores e as ações da em-
presa subiam 2,3%
após o fechamento do
mercado, negociadas
a US$ 8,12.

Alcoa lucra US$ 24 mi
no terceiro trimestre

O presidente da Gerdau, André
Gerdau Johannpeter, disse on-
tem que a utilização da capaci-
dade instalada da empresa no
Brasil está entre 78% e 80% e
nos EUA, onde está concentra-
da boa parte da receita da side-
rúrgica, a utilização está em
65%.

Ele reiterou que a empresa
começa nas próximas semanas
a comercialização de aços pla-
nos e que, neste início de pro-
cesso, as vendas serão realiza-
das em uma fase de testes, des-
tinando sua produção para o

mercado interno.
O executivo prometeu para

novembro núme-
ros atualizados
sobre as vendas
para novembro,
quando a compa-
nhia apresenta-
rá o balan-
ço do
tercei-
ro tri-
mes-
tre.

SIDERURGIA
Aurora inaugura
centro de distribuição

Budweiser deixará de
ser vendida na Itália

Vídeo. Confira a
nova campanha do

Estadão
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‘Estado’ estreia nova campanha
Filmes, que serão exibidos a partir de hoje, destacam importância da informação com profundidade na formação de opinião

tv.estadao.com.br

NECO VARELLA/ESTADÃO

JIM LO SCALZO/EFE

Gerdau diz que fábricas no Brasil
usam 80% da capacidade instalada

José Antonio do Prado Fay, ex-
diretor presidente da BRF, de-
verá ser eleito para compor o
conselho de administração da
J. Macêdo em assembleia ex-
traordinária a ser realizada no
dia 24 de outubro. A indicação
de Fay para conselheiro consta
do edital de convocação da as-
sembleia da J. Macêdo.

REPRODUÇÃO/W/MCCANN

A Coopercentral Aurora Ali-
mentos inaugura na próxima
sexta-feira seu novo centro de
distribuição, o CD Sul, no mu-
nicípio catarinense de Chape-
có. Com investimentos de cer-
ca de R$ 10 milhões, o novo
estabelecimento ocupa terre-
no de 8.220 metros quadrados,
tem área total construída de
3.200 metros quadrados e pá-
tio de estacionamento e mano-
bra de caminhões com 2.953
metros quadrados. O comple-
xo foi edificado e locado para a
Aurora pela Real Estate Comér-
cio de Imóveis e Participações.

Fay, ex-BRF, vai para
conselho da J. Macêdo

A Anheuser-Busch InBev,
maior grupo cervejeiro do mun-
do, informou que vai parar de
vender a cerveja Budweiser na
Itália, após a Suprema Corte
do país reverter uma decisão
judicial que permitia que a em-
presa utilizasse essa marca. O
nome é uma referência à cida-
de checa de Budejovice, que
em alemão se chama Budweis,
e o uso da marca é reclamado
pela cervejaria checa Budejo-
vicky Budvar. O porta-voz da
AB InBev disse que a empresa
fará uma transição para a mar-
ca BUD para garantir a oferta.

O MISTERIOSO
PAPEL DE GATES
NA MICROSOFT
Fundador está mais perto da gestão depois de
presidente anunciar que sairá do cargo em 2014

Retorno. É pouco provável que Bill Gates copie Steve Jobs e volte à empresa que fundou

A nova campanha publicitá-
ria do ‘Estado’, que estreia ho-
je, ataca o principal ponto ne-
gativo do mundo das notícias
em excesso: a superficialida-
de. Quem traz essa questão à
tona é um leitor em forma de
marionete, de humor ácido,
que está frustrado com o fato
de não conseguir formar opi-
nião própria.

“Eu sou tudo que você aí não
é”, diz o boneco no filme. “Eu
falo e penso com a cabeça de ou-
tra pessoa. Não tenho opinião
formada. Minhas reflexões são
breves e superficiais. Mas a cul-
pa não é minha (...)”

O vídeo, que estreia no inter-
valo do Jornal Nacional, é o pri-
meiro de uma série de três fil-
mes e dá continuidade ao mote
Quer saber? Estadão, trabalhado
nos comerciais do jornal desde o
ano passado. A diferença é que,
desta vez, a crítica ganhou a voz
e o corpo de um personagem
que será assimilado facilmente
pelo espectador.

“Os bonecos são muito fasci-
nantes e, como representam a
opinião do outro, achamos que
poderiam simbolizar muito
bem o contrário do leitor daque-
le jornal para quem tem cabeça,
para quem tem cérebro, o Esta-
dão”, diz o publicitário Wa-
shington Olivetto, diretor de
criação da W/McCann, que ela-

borou a campanha.
A agência encomendou o bo-

neco de ventríloquo a Luiz Fer-
ré, diretor de cinema e artista

gráfico famoso pela criação dos
cães em forma de bonecos do TV
Colosso, programa exibido pela
TV Globo na década de 1990. A
materialização do personagem,
de 70 centímetros, envolveu
uma equipe de cerca de 20 artis-
tas e durou 25 dias.

Profundidade. Para a diretora
de marketing do Grupo Estado,
Renata Ucha, o comercial refor-
ça a ideia de que o Estado é um
jornal profundo, analítico e com
maisopinião.“Fazemos um con-
vite para as pessoas se informa-

rem e transmitimos a mensa-
gem de que, frente a um monte
de feed de notícias existentes por
aí, o Estado tem atributos que o
diferenciam.”

O boneco encerra o filme com
uma autocrítica: “Eu juro que, se
tivesse um cérebro como o seu,
tudo estaria diferente”. Ama-
nhã, o comercial será veiculado
no intervalo da novela das 21h da
TV Globo. Também está previs-
ta a divulgação em canais de TV
por assinatura, revistas e sites.

Outros dois filmes com a ma-
rionete irão ao ar até o fim do

ano. Em um deles, o boneco re-
flete sobre a falta do que falar
quando se está dentro do eleva-
dor, momento em que é co-
mum a pessoa começar a mexer
no celular.

Olivetto observa que, em to-
dos os comerciais, o boneco ini-
cia sua fala com um caricato
“é...”, como uma forma de intro-
duzir um pensamento. “É o lei-
tor que gostaria de saber muito
mais, tem certa inveja do leitor
do Estado e se acha meio ‘maria
vai com as outras’”.

A campanha publicitária leva

em consideração as pesquisas
que revelam que o leitor vê no
Estado um jornal de credibili-
dade que entrega notícias mais
aprofundadas que outros veícu-
los. Desde 2009, o jornal ocupa
opostodemais admiradonoBra-
sil, segundo pesquisa realizada
pelo Grupo Troiano de Bran-
ding.

Divulgado no início do ano, o
estudo, em sua 13ª edição – das
quais o Estado liderou nove –
ouviu 200 profissionais de alto
escalão de empresas anuncian-
tes e agências de propaganda.

● Diluição

Para não ser
manipulado. ‘Estado’ vai
mostrar, em comerciais,
o efeito da informação
bem apurada na
qualidade de vida
das pessoas

US$ 12,8 bi
é quanto vale a fatia de 4,52%
que Bill Gates ainda detém na
Microsoft

10,75%
era a participação que Gates
detinha na companhia dez
anos atrás

● Diferencial
“Achamos que (os bonecos)
simbolizariam muito bem o
contrário do leitor daquele
jornal para quem tem
cabeça, para quem tem
cérebro, o Estadão.”
Washington Olivetto
DIRETOR DE CRIAÇÃO DA W/MCCANN
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 out. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




