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GVT cria empresa
de telefonia
via internet
Batizada Vono, nova operadora espera
ter 100 mil clientes até o fim de 2006

MÍDIA

GeraldineFabrikant
TheNewYork Times

Na cidadezinha balneário de
Naples,Flórida,oquintoandar
de um inexpressivo prédio de
escritórios aloja o quartel-ge-
neral daPrivateCapitalMana-
gement, até recentemente
umafirmadeadministração fi-
nanceirapoucoconhecida,que
discretamentecuidados inves-
timentos de famílias abasta-
das.Mas, comumaúnica carta
pondo a venda a Knight Rid-
der, Bruce S. Sherman, de 57
anos, o co-fundador da Private
Capital,quenãogostadeapare-
cer na imprensa, catapultou a
si mesmo para as páginas de
negócios de virtualmente to-
dos americanos.
Num momento em que Wall
Street encara os jornais como
uma indústria cambaleante,
Sherman apostou US$ 4 bi-
lhões de que os jornais sobrevi-
verãoàviolenta investidada in-
ternet. Os clientes de Sherman
possuem grandes nacos de no-
ve empresas jornalísticas, en-
tre eles, 19% da Knight Ridder,
15% da The New York Times
Co. e 17% daGannett, entre ou-
tros. Quando as manifestações
de interesse pela Knight Rid-
der vierem, Sherman poderá
sentirmelhor se seuenorme in-
vestimento foi uma aposta cer-
ta ou umato de obstinação.
Múltiplas ofertas pela Kni-
ghtRidder–que,com32diários
éasegundamaiorcadeiadejor-
nais dos EUA, perdendo ape-
nasparaaGannett– irãoressal-
tar o valor dos jornais. Mas a
falta de interesse despertará a
preocupação do investidor
num momento em que seu de-
sempenho é fraco.
Os antecedentes de Sher-
mansãoespetaculares.APriva-
te Capital, que agora possui
US$31bilhõesemativos,produ-
ziu um ganho anualizado de

20,7%nodecorrerdosdezanos
completados em 30 de setem-
bro, impelida pelas apostas há-
beis em empresas que vão des-
de a Apple Computer até a In-
ternational Gaming Technolo-
gy e a Qualcomm. Quatro das
empresas nas quais a Private
Capital tem grandes participa-
ções acionárias, incluindo a In-
ternational Dairy Queen, fo-
ramvendidas para a Berkshire
Hathaway, a empresa de inves-
timentos de propriedade de
WarrenBuffett.
MasodesempenhodaPriva-
te Capital estava em baixa de
0,06% no fim de setembro, de-
salentado em parte pelas em-
presas jornalísticas, pois todas
as nove apresentaram declí-
nio.Asaçõesdeseisdessasem-
presascaíramaomenos14%es-
te ano. Seus investidores po-
dem ter um refresco. Desde 1º

de novembro, quando a carta
de Sherman colocou a Knight
Ridder em jogo, suas ações su-
biram 14%, de US$ 53,38 por
ação paraUS$ 60,82 na última
quarta-feira.
ParainvestidorescomoSher-
man, há um fundamento lógico
para pôr dinheiro numnegócio
que é monopólio – freqüente-
mente, os jornais locais são os
únicosnoseumercado.Eviden-
temente, ele acredita que as
ações podem continuar geran-
do dinheiro vivo, que pode ser
usado para comprar de volta
ações e elevar os lucros. Sher-
man se recusou a fazer comen-
tários para este artigo.
Os investidores também ar-
gumentam que os jornais têm
espaço para reduzir custos. E,
emboraa internet tenharouba-

do receitas com circulação e
propaganda dos jornais, os
investidores dizem, ainda,
que as empresas jornalísti-
cas acabarão podendo fazer
muito dinheiro com a inter-
net. Por exemplo, a Career-
Builder.com, um site para
pessoas que procuram em-
prego, édepropriedadecon-
junta da Knight Ridder , da
Tribune Co. e da Gannett, e
poderávalerUS$1bilhãopa-
ra aKnight Ridder.
“Eles precisam ser agres-
sivosnodesenvolvimentode
suas posições na internet”,
disse Henry R. Berghoef, di-
retor da Harris Capital, que
possui 8% da Knight Ridder
eestá insistindocomavenda
da empresa. “Eles têm tido
sucessoeachoqueterãoain-
damais”, disse. “E os jornais
não vão desaparecer.”
Esta não é a primeira vez
queShermanapostapesada-
mente num único conjunto
deaçõesousetor.Atualmen-
te, possui 14,8% do fundo da
Computer Associates e cer-
ca de 17% do setor de servi-
ços financeiros–maisdoque
sua participação acionária
de 13% em jornais. Mas al-
guns investidores preocu-
pam-sequeotamanhodaPri-
vate Capital possa se trans-
formar numadesvantagem.
“O tamanhonospreocupa
porque as opções de investi-
mento são mais limitadas”,
disse Peter J. Tanous, um
consultor de investimentos
cujos clientes têm dinheiro
aplicado na Private Capital.
“Bruce está apostando que
gerará valor para seus acio-
nistas. Mas, se estiver erra-
do, ele perdeporque está en-
calhado com elas. E levaria
anos para sair dessas posi-
ções.” Mesmo assim, acres-
centou Tanous, “se eu fosse
apostaremalguém,seriaem
Bruce Sherman que poria
meu dinheiro”. ●

BEBIDAS

CarlosFranco

O Grupo Schincariol vai inves-
tir pesado neste verão a partir
decampanhadepublicidadeda
cervejaNovaSchin,criadapela
agência Fischer America, que
começa a ser veiculada hoje. A
tentativa é de passar a borra-
chanopassadorecentedecrise
políticaedapresençadamarca
nasmanchetes emdecorrência
debarulhentaoperaçãodecom-
bateàsonegaçãofiscaldaRecei-
ta e Polícia Federal, que culmi-
nounaprisãodosseuscontrola-
dores em junho.
“Aidéiaévenderalegria,pas-
sar uma mensagem positiva e
ganhar mercado”, disse o dire-
tor de Marketing do Grupo
Schincariol, Luiz Cláudio Taya
de Araújo, que anunciou um
acréscimo na verba de marke-
ting da empresa, de R$ 280mi-
lhões este ano, para 10%a 15%a
mais em 2006. O grupo que re-
gistrou ganho de 1,1 ponto por-
centual no mercado de cerveja
emgarrafasde600ml(70%das
vendas no País), encerrou o
mês passado com participação
demercadode 12,8%.Edeve fe-
char o balanço do ano comven-
dasentreR$2,7bilhõesaR$2,8
bilhões ante R$ 2,5 bilhões em
2004, R$ 1,6 bilhão em 2003 e
R$600milhões em2002.ANo-
va Schin foi lançada em setem-
bro de 2003.
Os planos da empresa para o
carnaval são ainda mais ousa-
dos que a irreverente campa-
nhaemqueosneurôniosvãopa-
ra a praia comandados pelo ro-
queiro Roger, do grupo Ultraje

a Rigor. O grupo assumiu o pa-
trocínio das transmissões dos
desfiles do carnaval cariocape-
laTVGlobono lugardaconcor-
renteKaiser.
Já na Bahia, a marca Nova
Schin será a patrocinadora ofi-
cial do carnaval e colará amar-
ca nos blocos de Ivete Sangalo
(Coruja), Daniela Mercury e
Araketu (Crocodilo), Chiclete
com Banana (Camaleão) e Fi-
lhosdeGhandy.NoRecife,acer-
veja vai patrocinar o Galo da
Madrugada.
Para demarcar a entrada no
mercado do Sul, a Nova Schin
assumeopatrocínio doPlaneta
Atlântida, evento que há nove
anos levava a assinatura da
Skol e que reúne o público jo-
vememSantaCatarinaenoRio
Grande doSul em janeiro. Com
a unidade de produção gaúcha

deIgrejinhaemoperação,aem-
presa ampliou a sua capacida-
de para 2,3 bilhões de litros de
cervejae ficoumaispróximade
mercados como o do Sul.
Os concorrentes também
afiam suas armas para o ve-
rão, período que responde por
35%a40%dasvendasdecerve-
ja no País. A Kaiser tem se es-
forçado para melhor a distri-
buição e a venda de Bavaria
Premium no auto-serviço, os
supermercados,oque jádá im-
pacto nos dados de mercado
quemostramrecuperação nos
últimos três meses. Também
temapostadonoprogramaPâ-
nico, da Rede TV!, num teste
de marca cega, que os concor-
rentes criticam pela falta de
cientificidade.
Já aAmBev, dona demarcas
como Skol, Brahma, Antarcti-

ca e Bohemia, entre outras,
também prepara grandes
campanhas. A marca Brah-
madá seqüência ao conceito
“Olé”, que prepara as ações
para a Copa de 2006 e onde
íconesvãoganharvidanape-
le de jogadores da seleção. A
Antarcticafocaaçõesnocar-
naval de Pernambuco e dá
segmentoaoconceito “Boa”,
com Juliana Paes e Bussun-
da.ASkol, líder demercado,
tenta, pela terceira vez, ofe-
recerumprodutomaioredi-
ferenciado neste verão, ago-
ra a ‘geladona’, de 473 ml,
comocompromissodeman-
ter o produto gelado. Antes,
aempresa inovouao lançara
lata de Skol de 500 ml e, de-
pois, a long neck, visando
atender o consumidor que
quer bebermais. ●
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Aposta no futuro do
jornalismo impresso
Para investidor Bruce Sherman, jornais sobreviverão à internet

TELECOMUNICAÇÕES

RenatoCruz

A GVT, concorrente da Brasil
Telecom, anunciou ontem a
criaçãodaVono,empresaespe-
cializadaemtelefoniavia inter-
net. “Chegamos à conclusão
que,parasermosmaiscompeti-
tivos, deveríamos ter menos
amarras, do ponto de vista téc-
nico e mercadológico”, afir-
mouovice-presidentedaGVT,
Rodrigo Dienstmann, que está
à frente da nova empresa.
A GVT continua a oferecer
telefonia via internet a empre-
sas,mas os novos clientes resi-
denciais serão buscados pela
Vono.
O nome não é muito pareci-

do com o da americana Vona-
ge, um dos casos de maior su-
cesso de telefonia via internet
domundo?“Asemelhançacon-
tou negativamente na hora de
escolher”, afirmou Dients-
mann.Enquanto aGVTvendia
planos commensalidades, o fo-
co da Vono é oferecer serviço
pré-pago. O cliente compra, no
mínimo,R$ 15 e tem seismeses
para gastar. As ligações para
fixos em 146 cidades brasilei-
rascustamR$0,11ominuto.Pa-
ra outras cidades e 25 países
(como Estados Unidos, Portu-
gal e Japão), sai por R$ 0,25. O
valor inclui impostos. Quem
quiser receber chamadas, pre-
cisacomprarR$ 15emcréditos
pormês, sendoR$ 5para ama-
nutenção do número e servi-
ços, como secretária eletrôni-
ca,eR$10paraminutosdecon-
versação.Osnúmerosdetelefo-
ne serão fornecidos pela GVT.

A solução da Vono funciona
sobreumsistemachamadoAs-
terix,emsoftwarelivre,quepo-
de ser copiado, usado emodifi-
cado sem pagamento de licen-
ças.“Oprojeto ficoutrêsmeses
e meio em desenvolvimento”,
afirmouDientsmann.
AVonoconseguiu1,5mil ins-

critos em três semanas de fun-
cionamentoemteste.Osatuais
clientes de telefonia por inter-
net da GVT não serão obriga-
dosamigrarparaaVono.Aem-
presa espera conquistar 100
mil clientes até o fim de 2006.
“Vai haver uma consolida-

çãodomercadoemdoisou três
anos”, afirmou Dientsmann.
Elenegou,porém,queadivisão
das operaçõesentreGVTeVo-
no tenha a ver coma expectati-
va de consolidação. A america-
na Skype, que tem 70 milhões
de usuários ativos em todo o
mundo, escolheu oBrasil como
mercado prioritário.

YAHOO
Ontem, o Yahoo anunciou que
os usuários do seu sistema de
comunicaçãoinstantâneaMes-
senger poderão se comunicar
com telefones convencionais a
preços abaixou dos cobrados
pela Skype e pelas operadoras.
A empresa planeja cobrarUS$
0,01 por minuto nas chamadas
de outros países para os Esta-
dos Unidos e US$ 0,02 para li-
gações destinadas a outros 30
países, como China, França,
Alemanha, Itália e Japão. ●

DesdequeaKnight
Ridderfoi
colocadaàvenda,
açõesjásubiram14%

Começa a guerra de
marketing das cervejas
Grupo Schincariol investe firme no carnaval para apagar a má imagem deixada
pela acusação de sonegação fiscal; AmBev aposta na Copa, com Brahma
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