
Big Brother, o sucesso de
televisão criado pela produtora
holandesa Endemol Holding, foi
vendido para 27 países. Mas
uma potencial venda da própria
Endemol tem se mostrado muito
mais difícil.

A Endemol, que tem uma
sociedade com a Globo, é vista
como possível aquisição por
algumas das maiores empresas
de mídia do mundo — mais
recentemente pela americana
Time Warner Inc. — depois que
a controladora dela, a espanhola
Teléfonica SA, declarou que a
produtora não era um dos seus
bens essenciais. 

Mesmo assim, a Endemol,
que produziu cerca de 25.000
horas de programas de TV no
ano passado, pode ser difícil de
vender. Há muitas questões que
dificultam um negócio em poten-
cial — entre elas, a amarga
saída, este ano, do co-fundador e

diretor de criação da compa-
nhia, John De Mol. Pelo menos
uma outra grande empresa de
mídia, a RTL, unidade de TV da
alemã Bertelsmann AG, já pulou
fora depois de examinar as ope-
rações da Endemol no começo
deste ano.

O preço é um dos principais
obstáculos à venda, demons-
trando como é difícil avaliar
produtoras de televisão depois
do boom da internet, mesmo
uma tão fértil como a Endemol.

A Endemol foi comprada pela
Telefónica por Œ 5,5 bilhões (US$
7,3 bilhões) em ações no auge da
febre das pontocom em 2000,
quando reality shows como Big
Brother — em que os participan-
tes ficam confinados numa casa
e vão sendo “despejados” pelos
telespectadores até restar um
vencedor — eram grandes pro-
messas da convergência entre
TV, internet e telefonia. Mesmo
então, o preço era considerado
alto por muita gente do setor.
Greg Dyke, ex-diretor-geral da
British Broadcasting Corp., a
BBC, qualificou-o de “ridículo”.

A empresa agora está avalia-

da em Œ 866 milhões (US$ 1,15
bilhão) nos livros da Telefónica.
Executivos da controladora, no
entanto, insistem que o preço
da Endemol deveria ser de Œ 2
billhões a Œ 2,5 bilhões. No ano
passado, a Endemol teve lucro
líquido de Œ 61,5 milhões para
uma receita de Œ 914 milhões.

A nuvem de incerteza sobre o
futuro da Endemol já está crian-
do complicações para a empresa,
e a diretoria está em mutação.
Recentemente, Ronald Goes,
diretor operacional, anunciou
que vai sair em 31 de dezembro.

Na semana passada, a
Endemol nomeou para sua dire-
toria dois altos executivos de
sua bem-sucedida subsidiária
britânica: o presidente do con-
selho, Peter Bazalgette, e o dire-
tor-presidente, Tom Barnicoat.
Bazalgette será diretor de cria-
ção e Barnicoat, operacional.
Eles assumem em 1o de janeiro
para ocupar as vagas abertas
com as saídas de De Mol e Goes.

Apesar dos obstáculos, a
Endemol pode acabar encon-
trando uma nova casa, mas
muitos acreditam ser difícil
vendê-la por completo em pouco
tempo. Entre outras opções
estão a venda de unidades indi-
viduais a membros da diretoria
ou a outras partes, ou a venda
de ações em bolsa. De sua parte,
a Time Warner informou à
Telefónica estar interessada na
Endemol, segundo pessoas a par
da questão, mas não está clara a
estrutura de qualquer negócio.
O cenário mais provável é que a

Time Warner seja uma distri-
buidora do conteúdo da
Endemol, mas com uma partici-
pação acionária limitada, disse
uma pessoa a par da situação.

A Telefónica deixou claro que
não venderá a Endemol a preço
de liquidação: “A Endemol não é
estratégica para a Telefónica”,
disse um porta-voz, “mas tam-
bém não vamos colocá-la aberta-
mente à venda.” Uma porta-voz
da Endemol, Jonni Abbenhuis,
disse que a companhia espera
continuar como parte da
Telefónica “por algum tempo”. 

O preço não é o único fator
que complica a venda. O valor de
um reality show é uma das ques-
tões, pois eles raramente são
reprisados, e programas de TV
são mais valiosos com reprises.

Na reality dos negócios, Endemol
pode ser uma empresa difícil de vender

Por Charles Goldsmith em Londres
e Carlta Vitzthum em Madri, do
The Wall Street Journal
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Como na TV
Alguns programas de televisão
feitos pela produtora holande-
sa Endemol Holding

n “Big Brother”: Estranhos vivem
juntos num lugar cercado e cheio
de câmeras. A audiência vota para
retirar participantes. Produzido em
27 países

n “Hipertensão”: Participantes
comem insetos e fazem outras
coisas nojentas ou perigosas.
Produzido em 18 países.

n “Deal or No Deal”: Programa
de perguntas e respostas rápidas.
Produzido em 17 países

n “Minha Casa, Sua Casa”:
Programa em que se dá uma geral
em dois casais e dois quartos.
Produzido em 9 países.
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Participantes do 
Big Brother Africa House

POR JOEL MILLMAN
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TOLUCA, México — Quando
José Luis Chaparro começou a
trabalhar 26 anos atrás na linha
de montagem da Chrysler aqui,
a oeste da Cidade do México, o
número de modelos da empresa
disponíveis para os mexicanos
podia ser contado nos dedos das
mãos. O México era uma econo-
mia fechada e suas montadoras
tinham o luxo de produzir veícu-
los para um mercado cativo.

Agora tudo mudou. A fábrica
faz parte da florescente rede glo-
bal da DaimlerChrysler AG, ven-
dendo menos de 1% de sua pro-
dução a concessionárias locais.
Em vez de produzir alguns mode-
los para o México, a montadora
faz apenas um modelo — o PT
Cruiser — para o mundo todo.

“EUA, Canadá, Europa,
América do Sul. Mandamos até
para Israel, para a África do Sul
e para o Japão”, diz Chaparro,
sorrindo. Agora gerente de fábri-
ca, Chaparro supervisiona a pro-
dução de cerca de 160.000 veícu-
los este ano, alguns com o volan-
te à direita para compradores na
Grã-Bretanha e em Hong Kong.
A toda capacidade, a fábrica de
Chaparro produz mais de US$ 2
bilhões em PT Cruisers por ano.

Dez anos depois de o México
lançar o Acordo de Livre
Comércio da América do Norte
(Nafta) com os EUA e o Canadá,
a indústria automobilística do
país passou por uma grande
transformação. Do clássico
modelo de “substituição de
importações” — forçando as
montadoras a produzir no país os
carros que quisessem vender
aqui —, o país agora deixa o
resto do mundo vender para os
seus motoristas, enquanto faz
carros para o resto do mundo.
Essa é uma mudança que come-
çou com o Nafta, foi intensifica-
da pela desvalorização do peso
em dezembro de 1994 e continua

mesmo depois que a demanda
interna aumentou.

A indústria automobilística,
que atraiu cerca de US$ 50
bilhões em investimento estran-
geiro desde 1965, é um dos raros
pontos brilhantes num país
onde tantas outras indústrias
de exportação — principalmen-
te de eletrônicos e de roupas —
sofreram com a ascensão da
China. A indústria automobilís-
tica emprega mais de 1 milhão
de mexicanos, e o México agora
está entre os dez maiores fabri-
cantes de carros do mundo.

Há um risco óbvio: o surgi-
mento de outros fabricantes de
carros de baixo custo, como a
China e a República Checa. A
mão-de-obra mexicana é mais
cara que a de rivais na Ásia e no
Leste Europeu; a energia tam-
bém custa mais.

Por isso a indústria automobi-
lística mexicana está trocando a
marcha para continuar à frente,
tentando subir na cadeia de
valor com carros mais sofistica-
dos, que dão lucros maiores. A
lógica: a China pode fabricar
carros baratos para o consumi-
dor mexicano, enquanto o
México fará carros mais caros
para alemães e americanos.

Até agora, essa estratégia

tem funcionado porque a produ-
tividade no México vem crescen-
do. Atualmente, a fábrica de PT
Cruisers da DaimlerChrysler
tem um estoque tão pequeno que
precisa receber bobinas de aço
durante todo o dia, já que as
linhas de montagem têm mate-
rial à mão para apenas quatro
horas de produção.

O México tem também outras
vantagens, como a proximidade
com os EUA e seu fornecedores
de alta tecnologia, portos efi-
cientes e um governo compro-
metido em reduzir custos buro-
cráticos e oferecer isenção de

impostos para montadoras.
O México quer dobrar sua

capacidade para passar a fabri-
car 4,4 milhões de carros por ano
e ser o número 5 na classificação
mundial. Para tanto, autorida-
des mexicanas dizem que preci-
sam de US$ 20 bilhões em novos
investimentos.

As montadoras estão colabo-
rando. Nos últimos cinco anos,
Chaparro supervisionou uma
modernização de US$ 365
milhões em sua fábrica de
Toluca. A DaimlerChrysler inje-
tou mais US$ 200 milhões numa
nova fábrica de caminhões em
Saltillo. A Volkswagen AG tam-
bém está no meio de um investi-
mento de US$ 2 bilhões em qua-
tro anos para atualizar sua fábri-
ca em Puebla — única do mundo
que faz o New Beetle e, em
breve, o Bora. A Ford Motor Co.
está embarcando numa moderni-
zação de US$ 1,2 bilhão em sua
fábrica de Hermosillo.

Em Puebla, a mudança radi-
cal na produção da Volkswagen
de México destaca a mudança.
Há dez anos, a Volks produzia
quase 160.000 carros para o mer-
cado local, e menos de 100.000
para exportação. Hoje, a relação
é inversa: mais de 230.000 para
exportação e somente 53.000
para vendas domésticas. 

No ano passado, a Volks
parou de fabricar seu carismáti-
co Fusca para trocar a produção
para carros mais sofisticados. A
matemática era irresistível,
dizem os gerentes da Volks. O
Fusca era vendido por US$ 6.000
no México, um preço facilmente
equiparado por carros fabrica-
dos na Ásia e na América do
Sul. Hoje, a montadora atende a
esse nicho do mercado mexica-
no com o Pointer de US$ 8.000
fabricado no Brasil, liberando
suas linhas de produção mexica-
nas para fazer todos os New
Beetles, de US$ 20.000, e, a par-
tir de 2005, todos os seus Boras.

México é nova potência em automóveis
Antes voltada ao mercado interno, indústria prospera orientada para exportações

Uma nova estrada
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Exportação responde por uma fatia 
maior da produção mexicana do 
que há dez anos. (Em %)
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Fábrica da DaimlerChrysler em Toluca 
faz PT Cruisers para exportar a todo o mundo.
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CIDADE DO MÉXICO —
Apesar de grandes reservas de
petróleo e de um histórico de
ajudar os Estados Unidos
durante prévios apertos na ofer-
ta de petróleo, a Venezuela, o
México e outros países latino-
americanos produtores de petró-
leo não vão ser de muita ajuda
desta vez.

A América Latina atualmen-
te produz cerca de 10,8 milhões
de barris de petróleo por dia, ou
13% do total mundial, segundo a
consultoria do setor Wood
Mackenzie. E a região tem
potencial para muito mais. A
Venezuela esti-
ma que tenha
mais de 250
bilhões de bar-
ris de petróleo
cru extra pesa-
do em sua
região do
Orinoco, um
número que
deixaria o país
no nível da Arábia Saudita, o
grande peso pesado mundial.
No México, as águas profundas
do Golfo do México podem
dobrar as reservas do país para
a faixa dos 100 bilhões de bar-
ris, mais ou menos o mesmo das
reservas do Irã. Acredita-se que
produtores menores como o
Equador tenham campos ainda
intocados razoavelmente gran-
des, e a Bolívia é rica em gás
natural.

Nenhum desses países, con-
tudo, deve pôr a mão em suas
reservas de petróleo tão cedo. A
Wood Mackenzie calcula que a
produção regional vai subir só
300.000 barris por dia no ano que
vem, com a maior parte disso
vindo do Brasil, que é um
importador líquido de petróleo.
No México, as exportações de
petróleo na verdade podem cair.

Aumentar a produção requer

dinheiro que os governos da
região não têm, ou a ajuda de
empresas estrangeiras de petró-
leo, algo de que os países não
gostam muito.

O presidente da Bolívia foi
deposto no ano passado por uma
multidão irada com seus planos
de exportar gás natural. Este
mês, autoridades mexicanas
circularam a idéia de que a
estatal Petróleo Mexicanos
levantaria fundos emitindo
ações apenas para mexicanos.
A idéia foi recebida com frieza
por parlamentares, que temiam
ser esse um primeiro passo em
direção à privatização e even-
tual controle por estrangeiros.

A incapaci-
dade de
aumentar a
p r o d u ç ã o
marca uma
mudança no
papel da Amé-
rica Latina
como fornece-
dor para os
EUA. Durante

a 2a Guerra Mundial e na Guerra
do Golfo, a Venezuela produziu o
máximo que pôde para garantir
um suprimento estável. E
durante o embargo árabe do
petróleo em 1973, a Venezuela
rompeu com a Organização dos
Países Exportadores de Petróleo
e continuou a fornecer aos EUA.

Mas a estatal Petróleo de
Venezuela SA ainda não se recu-
perou da greve de dois anos
atrás e está produzindo cerca de
1,7 milhão de barris por dia,
comparado com níveis em torno
de 2,1 milhões antes da greve.

O México não está muito
melhor. A meta oficial de produ-
ção do país é de 4 milhões de
barris por dia em 2006. Mas a
Wood Mackenzie prevê que a
produção geral do México em
2010 terá caído 12,6% em relação
ao nível atual de 3,4 milhões de
barris por dia.

Desta vez, EUA não podem
contar com petróleo latino

Falta investimento
para usar reservas
que poderiam
melhorar a oferta.
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