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MILÃO — Quando Riccardo
Ruggiero assumiu a divisão de
telefonia fixa da Telecom Italia
Group três anos atrás, a empre-
sa travava uma batalha inglória
contra operadoras de celular e
novas empresas de internet que
invadiam seu antes inexpugná-
vel território.

Mas Ruggiero, hoje com 44
anos, estava determinado a
parar a derrocada das linhas
fixas. “Queríamos transformar
a linha fixa de uma commodity
num serviço.”

Por enquanto, Ruggiero fez
mais que segurar a maré. Ao
empregar marketing agressivo,
lançar recursos telefônicos mais
úteis aos usuários e oferecer
pacotes de preços inovadores, a
Telecom Italia, que no Brasil é
sócia da Brasil Telecom, conse-
guiu aumentar as receitas com
linhas fixas em 1,6% nos primei-

ros nove meses deste ano, o que
lhe dá sete trimestres consecuti-
vos de crescimento na operação.
A receita adicional veio princi-
palmente do crescimento de ser-
viços de valor agregado, como
mensagens de vídeo e texto, e
de mais assinantes de banda
larga que acessam a internet
pelos fios telefônicos.

Como a maioria das grandes
telefônicas, a divisão de linha
fixa da Telecom Italia estava
despreparada para lidar com a
súbita concorrência dos celula-
res. Ruggiero viu uma oportuni-
dade na banda larga, que a
Telecom Italia lançou em 2002.
Para promover suas conexões de
banda larga, tecnicamente
conhecidas como serviço de
linha digital assimétrica para
assinante (ADSL), a empresa
adotou uma marca mais simpáti-
ca, Alice, e lançou uma grande
campanha publicitária. Também
tentou torná-la mais acessível
com planos de preços flexíveis.

Uma estratégia foi lançar a ofer-
ta de um cartão pré-pago de
banda larga — depois copiado
por outras telefônicas européias.

A banda larga foi um suces-
so imediato, e Alice tem hoje
62% do mercado italiano de
acesso rápido à internet. Mas
não era o bastante para estan-
car as perdas de clientes de voz
para operadoras de celular.

Para isso, ela tinha de rein-
ventar o telefone residencial.
Enquanto os celulares continua-
mente adicionavam recursos, os
telefones fixos continuavam na
maioria sendo trambolhos anti-
quados. A Telecom Italia come-
çou a lançar novos telefones sem
fio sob a marca Aladino que se
parecem com os últimos mode-
los de celulares, cheios de recur-
sos como mensagem de texto,
câmeras fotográficas e capaci-
dade de baixar imagens.

Desde então, a Telecom Italia
tem inundado o mercado com
novos produtos. Ela recentemen-

te lançou um videofone compac-
to. Há também um serviço de
telefonia por internet chamado
Alice Mia que oferece aos assi-
nantes até cinco números dife-
rentes, de modo que todo mundo
numa casa pode ter sua própria
linha. Ele permite até três liga-
ções e cinco conexões de internet
ao mesmo tempo.

Para acompanhar tudo isso,
Ruggiero vem gastando pesada-
mente para criar uma nova iden-

tidade de marca para a empresa.
A mais recente campanha, que
inclui comerciais filmados por
Spike Lee, apresenta imagens do
líder indiano Mahatma Gandhi
em telas gigantes, a partir das
quais se comunica com multi-
dões em locais como a Times
Square em Nova York e a Praça
Vermelha em Moscou. “Imagine
como o mundo seria se ele
pudesse ter-se comunicado desta
maneira”, diz a mensagem.

Telecom Italia revitaliza a velha linha fixa
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APRINCIPAL prioridade
econômica de George

Bush em seu segundo man-
dato na Casa Branca devia
ser a redução do déficit
público, segundo pesquisa
do Wall Street Journal com
55 economistas. Os partici-
pantes da pesquisa também
destacaram o déficit comer-
cial e a queda do dólar.

* * *

n Os pilotos da Delta Air
Lines, dos EUA, aprova-
ram plano de corte de salá-
rios e benefícios que repre-
senta economia de US$ 1
bilhão por ano para a com-
panhia, que estava perto
da concordata. A Delta
disse que continua em
situação financeira difícil.
n A Lufthansa, da
Alemanha, teve lucro de Œ
125 milhões no terceiro tri-
mestre, revertendo prejuí-
zo de 2003, e a italiana
Alitalia reduziu sua perda
no mesmo período em
38,2%, para Œ 29 milhões.

* * *

n O UBS, banco suíço, não
pretende fazer grandes
aquisições por algum
tempo, mas está de olho em
compras menores em pri-
vate bank e administração
de riqueza, disse o presi-
dente do UBS, Peter Wuffli.

n A Bombardier, rival
canadense da Embraer,
teve a classificação de risco
reduzida para abaixo do
grau de investimento pela
Moody’s, que citou o risco
de ela ter de reduzir a pro-
dução de jatos regionais
por causa de cancelamen-
tos e adiamentos de pedi-
dos de companhias aéreas.

* * *

n A Nortel, fabricante de
equipamentos de telecomu-
nicações canadense, adiou
novamente a divulgação de
resultados dos dois primei-
ros semestres deste ano e
dos anos de 2001, 2002 e
2003, antes prometida para
outubro, para assegurar
“todos os ajustes e corre-
ções necessários”.

* * *

n A TNK-BP, petrolífera
russa da britânica BP e da
russa TNK, disse que rece-
beu cobrança de impostos
atrasados de US$ 86
milhões referente a 2001,
reforçando rumores de que
autoridades russas investi-
gam pagamentos de
impostos de outras petrolí-
feras além da Yukos.

* * *

n A economia alemã cres-
ceu apenas 0,1% no tercei-
ro trimestre.

I NTERNAC IONAL

AANHEUSER-BUSCH,
cervejaria americana

dona da Budweiser, deve
vender hoje em bolsa sua
participação de 20% na chi-
lena CCU. A transação
deve render uns US$ 300
milhões.

* * *

n A Petrobras Energia
Participaciones, subsidiá-
ria argentina da Petrobrás,
disse que obteve lucro de
US$ 5,1 milhões no terceiro
trimestre, 38,5% mais que
em igual período de 2003,
graças, entre outras coisas,
à alta do petróleo.

* * *

n A área aprovada para a
construção civil na
Colômbia caiu 15,4% em
agosto ante agosto de 2003,
e 10,4% ante julho. Esse é o
setor que mais impulsionou
o crescimento no primeiro
semestre, disse o governo.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Nestlé da Venezuela
disse que investirá mais de
US$ 7 milhões para
aumentar as exportações e
iniciar as vendas de choco-
late para os EUA.

* * *

n A Petroecuador, petrolí-
fera estatal equatoriana,
divulgou receita de US$
201,3 milhões com expor-
tação de petróleo em outu-
bro, 128% mais que em
igual mês de 2003, com
ajuda da alta do petróelo e
uma alta de 51% no volu-
me vendido.
n A Sinopec, petrolífera
chinesa, negocia com a
venezuelana Inepar a
exploração de uma área
marítima na península de
Posa na Venezuela, disse
fonte a par do assunto.

R E G I O N A L

Gandhi em Times Square, na campanha da Telecom Italia
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A Intel Corp. confirmou uma
histórica transição em sua dire-
toria, nomeando Paul Otellini
para suceder a Craig Barrett
em maio de 2005 como diretor-
presidente da empresa, a maior
fabricante de chips do mundo.

Barrett, de 65 anos, vai suce-
der a Andrew Grove como pre-
sidente do conselho de adminis-

tração da
Intel na pró-
x i m a
assembléia
geral, em 18
de maio.
Grove, de 68
anos, vai
deixar o
c o n s e l h o ,
mas conti-
nuará como
assessor do

conselho e da diretoria.
A promoção de Otellini, 54

anos, era esperada desde que
ele foi escolhido como diretor-
superintendente e de operações
em janeiro de 2002. Mas a
nomeação representa de todo
modo um ponto de inflexão para
a Intel e o Vale do Silício, à
medida que uma geração de
executivos que estavam entra-

nhados na produção de chips dá
espaço a sucessores mais jovens
com habilidades diferentes.

Alguns em Wall Street estão
ansiosos por uma mentalidade
nova na empresa, já que a Intel
se debateu este ano com proble-
mas técnicos, uma concorrência
mais acirrada da Advanced
Micro Devices Inc. e o desaque-
cimento da demanda pelos
microprocessadores que coman-
dam os negócios da empresa
desde o fim dos anos 80. Entre
os tropeços estão o cancelamen-
to dos projetos de montar chips
para televisores e de se alcan-
çar a velocidade de 4 gigahertz
no chip Pentium 4.

Otellini, que estudou
Economia na faculdade, é o pri-
meiro presidente da Intel não
treinado formalmente como
engenheiro. Mas ele teve bas-
tante treinamento tecnológico
prático, atuando numa série de
cargos de marketing e adminis-
tração em 30 anos na empresa.

Nos últimos anos, Otellini
pressionou por duas grandes
mudanças para fazer com que a
empresa vá além do gigahertz,
uma medida de “velocidade de
relógio” que cada vez mais
causa problemas de consumo de
energia. Ele tem proposto “pla-

taformas” de tecnologia — com-
postas de vários chips em vez de
um só microprocessador — para
públicos específicos, como tra-
balhadores que precisam de
computadores portáteis e consu-
midores que
b u s c a m
entreteni -
mento digi-
tal. A tecno-
l o g i a
C e n t r i n o
para lap-
tops é o pri-
m e i r o
exemplo.

Ote l l in i
t a m b é m
comprometeu a empresa a
mudar o desenvolvimento de
produtos para a colocação do
equivalente a múltiplos proces-
sadores num único chip, come-
çando com chips “dual-core”
previstos para o ano que vem.

Desde que sucedeu a Grove
como diretor-presidente em
1998, Barrett, que já foi profes-
sor da Universidade Stanford,
gastou mais de US$ 10 bilhões
em aquisições, como parte de
um esforço de diversificação, e
cerca de US$ 45 bilhões nos últi-
mos cinco anos em pesquisa e
tecnologia de manufatura.

Intel faz mudanças de cúpula e foco

Craig Barrett

Paul Otellini
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NOVA YORK — Num esforço
para inspirar confiança de
investidores e empregados,
desanimados por anos de resul-
tados decepcionantes, o presi-
dente da Coca-Cola Co. baixou
as metas de crescimento no
longo prazo da empresa e deli-
neou um plano para revitalizar
sua principal marca.

E. Neville Isdell disse numa
apresentação a analistas e inves-
tidores que a gigante americana
de bebidas, que tem sede em
Atlanta, aumentará seus investi-
mentos em publicidade e marke-
ting em US$ 350 milhões a US$
400 milhões por ano. No momen-
to, ela gasta US$ 2 bilhões. Ele
também admitiu que recentes
cortes no orçamento de marke-
ting com o objetivo de aumentar
os lucros haviam prejudicado a
Coca, que também respondeu
com lentidão à crescente popula-
ridade da água engarrafada e de
outras bebidas. O investimento
publicitário mundial para os
principais refrigerantes da Coca
caiu 22% desde 1999.

Muito do novo gasto será feito
fora da América do Norte e
orientado para os refrigerantes
tradicionais e outras marcas
importantes, como Minute Maid.
A Coca também planeja fazer
investimentos para melhorar sua
produção de inovações e remon-

tar seu plantel administrativo,
que está esvaziado. Ainda assim,
Isdell, que aceitou o cargo em
maio, reconheceu que uma vira-
da pode levar até dois anos e que
os resultados do próximo ano
continuarão a sofrer por causa
da fraqueza em mercados impor-
tantes como América do Norte,
Alemanha e Filipinas.

O esforço de marketing de
Isdell vai além da mera venda

de mais
Coca-Cola.
Ele também
espera recu-
perar o sta-
tus da Coca
como um
ícone cultu-
ral e restau-
rar o orgu-
lho de
empregados
frustrados

por turbulência administrativa
e demissões. “Queremos que o
nosso pessoal acredite que eles
podem ter sucesso de novo”, diz
Isdell. “Não estamos falando de
uma mudança radical em estra-
tégia. Estamos falando de uma
mudança radical em execução.”

Ainda que ele planeje promo-
ver mais agressivamente algu-
mas marcas e produtos ocasio-
nalmente negligenciados, como
o isotônico Powerade e os sucos
Minute Maid, Isdell insistiu que
os refrigerantes ainda têm

muito espaço para crescimento.
Isdell disse que Brasil, China,
Rússia e Índia vão gerar uma
parcela bem maior do cresci-
mento em refrigerantes tradi-
cionais no futuro.

Mas num sinal de quanta
melhora é necessária, a Coca
baixou sua meta de longo prazo
para um crescimento anual do
volume de vendas de 3% a 4%,
ante os anteriores 5% a 6%. O
lucro operacional agora é pre-
visto para crescer 6% a 8% por
ano, ante 10%. Muitos analistas
viram as metas reduzidas como
um sinal de que a empresa está
ficando mais realista depois de
repetidamente ficar aquém de
suas metas financeiras.

A injeção de dinheiro no
marketing tem o objetivo de dar
fim a uma seca criativa para a
marca de consumo mais conhe-
cida do mundo. a Coca não tem
uma campanha de sucesso
desde a do “Sempre Coca-Cola”
do início dos anos 90. Sua cam-
panha atual, “Essa é a Real”,
foi vista por alguns dentro da
empresa como muito audaciosa
e de foco muito estreito.

Marc Mathieu, diretor mun-
dial da marca Coca-Cola, diz
que o objetivo da empresa é
dobrar o valor da marca Coca-
Cola em uma década com uma
ênfase em publicidade mais
icônica que complemente o
marketing local.

Coca baixa metas de vendas
e eleva gastos em marketing

E. Neville Isdell
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O Grupo Votorantim fechou
um acordo preliminar para
comprar duas fábricas de
cimento da mexicana Cemex
SA nos Estados Unidos, disse-
ram pessoas familiarizadas
com o assunto.

Isso marcaria a primeira
grande venda de ativos da
Cemex depois que ela adquiriu,
por US$ 5,8 bilhões, a britânica
RMC Group PLC em fins de
setembro. O acordo com a
Votorantim chega num momento
em que o setor mundial de
cimento parece entrar numa
nova fase de consolidação.

Para a Votorantim, o maior
conglomerado industrial diversi-
ficado do Brasil, seria a mais
recente aquisição de sua divisão
Votorantim Cimentos, que ban-
queiros acreditam será um dos
principais motores de cresci-
mento internacional do grupo. 

Nem a Votorantim nem a
Cemex quiseram comentar o
assunto.

A aquisição também seria o
desdobramento mais recente
na tendência de companhias

brasileiras de comprar ativos
na América do Norte, tentando
aumentar sua receita em dóla-
res. Banqueiros e fontes do
setor apostam que o acordo
com a Cemex é só o primeiro de
uma longa lista de aquisições
da Votorantim.

“É natural que eles cresçam
fora do Brasil em cimento, por-
que eles já têm uma posição
dominante aqui, mas você tam-
bém pode esperar que eles
cresçam em outras áreas como
metais e celulose e papel”,
disse Antônio Quintella, presi-
dente do Credit Suisse First
Boston em São Paulo, acrescen-
tando que a empresa tem uma
“combinação única de boa ges-
tão, forte posição financeira e
base de ativos”.

Nesta quarta-feira, a
Votorantim Celulose e Papel
(VCP), em aliança com a
Suzano Bahia Sul, fechou acor-
do para comprar a Ripasa por
US$ 720 milhões, vencendo
gigantes internacionais como a
americana International Paper
Co. e a sueco-finlandesa Stora
Enso Oyj.

O Grupo Votorantim tem
negócios em cimento, celulose e
papel, metais e mineração,
banco e suco de laranja, assim
como uma divisão de investi-
mento de capital de risco. O
grupo divulgou receita de US$
5,8 bilhões no ano passado, e seu
fluxo de caixa cresceu 30% ao
ano nos últimos quatro anos.

A Votorantim Cimentos
estreou na América do Norte
em 2001, quando comprou a St.
Marys Cement, do Canadá, por
US$ 680 milhões. No ano passa-
do, ela comprou 50% da
Suwannee American Cement,
da Flórida.

A Votorantim Cimentos tem
8.000 empregados em 26 fábri-
cas no Brasil e na América do
Norte. Ela teve faturamento
líquido de US$ 1,5 bilhão no
ano passado.

A Cemex está sob pressão
para reduzir sua dívida. Quarta-
feira, a Standard & Poor’s rea-
firmou a classificação de crédito
da empresa, mas manteve a pos-
sibilidade de um rebaixamento.
A S&P disse esperar que a
empresa mexicana use seu fluxo
de caixa operacional livre e o
resultado de vendas de ativos
para reduzir sua dívida.

Votorantim
pode comprar
ativos nos
EUA

Acordo preliminar
com Cemex prevê
aquisição de duas
fábricas de cimento.
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