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LOS ANGELES — Agora que Rupert
Murdoch se prepara para assumir o contro-
le da provedora de televisão por satélite
DirecTV, ele está lidando com detalhes des-
tinados a acabar mudando a maneira como
as pessoas vêem TV.

Depois de lutar por duas décadas para
entrar no setor de televisão por satélite dos
Estados Unidos, Murdoch deve ver hoje seu
grande objetivo aprovado por autoridades
americanas: a aquisição por parte da News
Corp. de 34% da Hughes Electronics, da
General Motors Corp., dando a ele controle
da DirecTV. No Brasil, isso significa que a
DirecTV Latin America, da Hughes e do
grupo venezuelano Cisneros, e a Sky, da
News Corp., Globo e Liberty Media, ficarão
sob o mesmo controle. A DirecTV Latin
America entrou em concordata em março e
espera sair no início de 2004.

Agora, o magnata de mídia de 72 anos
está embarcando num grande esforço para

extrair o máximo de um
dos maiores negócios de
sua carreira.

Murdoch pretende
revigorar o crescimen-
to da DirecTV, que já é
a maior operadora de
serviço de TV por saté-
lite para residências
nos EUA. Para fazer
isso, o serviço precisa
encontrar novas manei-
ras de conquistar assi-

nantes, numa época em que o crescimento
de TV por satélite enfraqueceu. E ela tem
de encontrar novos atrativos que conven-
çam os clientes a gastar mais dinheiro por
mês com programação de TV — e evitar
que eles mudem para concorrentes. A
DirecTV, por exemplo, tem estado às vol-
tas com 20% ou mais de mudança de clien-
tes nos últimos anos.

Murdoch está lidando com os dois pro-

blemas de uma vez. Ele planeja entrar
num corte de preços visando tanto manter
os atuais assinantes quanto trazer novos
que atualmente usam cabo ou serviços
rivais de satélite.

Se Murdoch conseguir, telespectadores
logo poderão votar, usando a tecnologia da
DirecTV, por seus candidatos favoritos num
programa de calouros. Eles poderão selecio-
nar ângulos de câmera que querem usar em
replays de transmissões esportivas. E pode-
rão navegar tudo isso — surfando noticiários
ou vendo especiais de 30 segundos sobre pro-
gramas a seguir — com a ajuda de um guia
de programação super-reforçado na tela.

A News Corp. acredita que os telespecta-
dores poderiam se dispor a pagar mais por
funções como essas e seriam menos propen-
sos a mudar de serviços se alguém ofereces-
se um preço menor.

Murdoch não quis discutir seus planos
para a Hughes, citando a análise regula-
mentar pela autoridade do setor nos EUA, a
Comissão Federal de Comunicação (FCC).
Seus principais auxiliares também têm evi-
tado vir a público com detalhes de seus pla-
nos. Em conversas com representantes do
setor e em documentos oficiais entregues à
FCC, porém, a News Corp. traçou um plano

que pôs a concorrência na defensiva.
Murdoch é um pioneiro no negócio

mundial de TV por satélite , tendo criado
a BSkyB e a asiática StarTV já em 1989.
Desde então ele entrou na América Latina
e sul da Europa. Além disso, a News Corp.
tem fatias controladoras em várias
empresas de tecnologia que fornecem
tanto software quanto hardware para seus
sistemas de satélite.

Espera-se que a FCC ponha algumas
restrições modestas em vigor para certifi-
car-se de que a companhia não usará sua
já grande presença nos EUA para pôr con-
correntes em desvantagem. Uma das pos-
sibilidades é a criação de um sistema de
arbitragem para julgar queixas de opera-
doras de cabo contra os preços da News
Corp. ou acusações de que a companhia
esteja excluindo seus canais Fox — de
grande audiência no país — dos sistemas
de cabo para favorecer a DirecTV.

Murdoch acha que a base de assinantes
da DirecTV pode crescer de 12 milhões para
20 milhões até o fim da década. Isso além
dos 2,5 milhões de assinantes da DirecTV e
e de serviços de satélite da News Corp. na
América Latina, garantindo à News um vir-
tual monopólio na região.

Para fundir suas operações de TV por
satélite latino-americanas com as da
Hughes, a News Corp. tem à frente meses
de duras negociações. A equipe de Murdoch
tem de convencer autoridades de defesa da
concorrência, particularmente no Brasil e
no México, a autorizar essa combinação.

Mas como ambos os serviços têm tido
problemas financeiros e há um consenso
generalizado de que a combalida economia
da região no momento simplesmente não
suporta duas operações separadas de TV
por satélite, a News Corp. deve acabar con-
seguindo aprovação. Detalhes de um plano
de fusão, entre eles as compensações para
sócios locais darem seu ok, só devem sair
depois que a DirecTV Latin America sair
da concordata.

Murdoch deve realizar sonho hoje
Fusão DirecTV—News Corp. deve passar nos EUA. Depois, vem a América Latina

Rupert Murdoch
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A Kraft Food Inc. é uma mestra da
extensão de marca, e como co-diretora-
presidente, Betsy Holden era uma das
praticantes mais hábeis do jogo.

Holden ajudou a
guiar a criação
de dúzias de
“novas e
apr imora -
das” versões
das marcas
estabelecidas
da gigante dos
alimentos emba-
lados — biscoitos Oreo,
queijo Kraft — e aí viu as vendas
aumentar. Mas esta semana, demi-
tida depois de resultados declinantes,
Holden parecia levar a culpa pelo que
executivos do setor dizem ser a depen-
dência excessiva da Kraft na extensão
de marcas e a falta de novos produtos.
A Kraft não tinha uma nova marca de
sucesso digno de nota desde que lançou
DiGiorno, uma marca de pizza congela-
da, em meados dos anos 90.

Extensões de marca são normal-
mente uma maneira barata de levar ao
mercado um produto quase novo. Mas
a Kraft, que no Brasil é dona de mar-
cas como Trakinas e Lacta, não conse-
guiu nos Estados Unidos desenvolver
novos produtos que outras fabricantes

não pudessem copiar — um pro-
cesso caro — e por isso a para-

da de variações de
marca conti-

nuou. O
Oreo deu
origem aos
Mini Oreos,
Chocolate
C r e m e

O r e o s ,
Fudge Mint

Oreos, Mint e Creme
Oreos e Uh-Oh Oreos.

Mas anos sem desenvolvimento de
novas categorias e produtos deram à
Kraft um catálogo de produtos que
parece preso no tempo perto de marcas
como Starbucks. Alguns analistas e
investidores dizem que a Kraft era tão
boa em explorar marcas que esqueceu

de criar novas.
As marcas no catálogo da Kraft —

entre elas Jell-O, Oreos, Tang, Oscar
Mayer, Maxwell House, Kool-Aid — ven-
dem bastante, isso é verdade. Mas ficar
embelezando-as interminavelmente, a
Kraft perdeu em boa medida algumas
importantes tendências em alimentos
de supermercados, como soja, barras de
cereais e ingredientes orgânicos.

Holden, que se formou na Faculdade
de Administração da Universidade
Northwestern, era uma das mulheres
mais destacadas entre altos executivos
americanos. Ela galgou a hierarquia da
Kraft ao converter produtos como a
massa DiGiorno numa marca de pizza;
o produto agora tem cerca de 19% do
mercado de pizza congelada dos EUA.
Entre seus projetos mais conhecidos
estão as bem-sucedidas extensões dos
queijos Kraft, incluindo produtos forti-
ficados com cálcio e versões com sabor
do queijo cremoso Philadelphia. Em
seu período como diretora-presidente,
as vendas do Oreo, o biscoito mais ven-
dido do mundo, saltaram 9% em 2001
depois que duas variações chocolate-

creme foram lançadas.
Mas no ano passado as vendas da

Kraft cresceram apenas 1,7%, para US$
29,7 bilhões. A empresa, que tem sede
em Northfield, no Estado de Illinois, fez
uma série de advertências de lucros
abaixo das previsões este ano, já que
produtos de marcas próprias de varejis-
tas roubaram fatia de mercado de algu-
mas das maiores linhas da Kraft. A
Altria Group Inc., que possui 84% da
Kraft e ajudou a executar a mudança
executiva, sabe muito bem o perigo de

rivais de marcas particulares: cigarros
baratos esvaziaram vendas das marcas
mais caras da subsidiária Philip Morris.

O diretor-presidente da Altria,
Louis Camillieri, diz que a mudança na
Kraft não foi relacionada a seu recente
desempenho. Ele a associou a um
esforço para tornar a Kraft mais inter-
nacional, uma área de experiência do
novo diretor-presidente, Roger
Demoredi. “Acho que gente demais
está focada em uns poucos fracassos
com novos produtos”, diz Camillieri.

Kraft empaca em sua estratégia de marcas
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Entre as marcas da Kraft há clássicos, 
mas elas não fizeram muito por suas 
vendas no século XXI. Receita em US$ bi

Parada no tempo  
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AREALNETWORKS
abriu processo contra

a Microsoft acusando-a de
ter violado leis antitruste. A
RealNetworks, que busca
indenizações que podem
superar US$ 1 bilhão, diz
que a Microsoft usou de seu
domínio em software de
PCs para controlar o mer-
cado de mídia digital.

* * *
■ A GM diz que fará uma
total reforma na linha
Chevrolet nos próximos 20
meses e que pode encerrar
a produção dos modelos que
vendem menos. A montado-
ra está apostando que a
reforma a ajudará a
ganhar mercado.

* * *
■ A Colgate-Palmolive
fechou acordo para com-
prar a fabricante suíça de
produtos de higiene bucal
Gaba, por algo entre US$
630 milhões e US$ 830
milhões. É a primeira
aquisição realizada pela
Colgate desde 1995.

* * *
■ O dólar atingiu ontem o
nível mais baixo da histó-
ria em relação ao euro:
US$ 1,24. O dólar mais
fraco ajudou a elevar as
exportações dos EUA em
8,9% no terceiro trimestre.

■ Detentores de títulos da
Parmalat dos EUA e Reino
Unido contrataram um
time de advogados e con-
sultores para tentar rece-
ber US$ 2 bilhões em títu-
los da empresa italiana,
que hoje passa por dificul-
dades financeiras.

* * *
■ O Unicredito ofereceu
recompensar milhares de
pequenos investidores que
perderam dinheiro com o
colapso da gigante de ali-
mentos Cirio, que deixou de
pagar US$ 1,4 bilhão em
títulos em 2002. Alguns ban-
cos italianos são acusados
de terem vendido os papéis
sem alertar sobre os riscos.

* * *
■ Goldman Sachs e Morgan
Stanley fecharam o quarto
trimestre fiscal com resul-
tados fortes. Na Goldman,
o lucro quase dobrou em
relação a um ano antes,
para US$ 971 milhões. No
Morgan Stanley, a alta foi
de 42%, para US$ 1 bilhão.

* * *
■ A Wal-Mart começou a
vender músicas para down-
load em seu site por US$
0,88 cada, desferindo um
golpe nos rivais iTunes, da
Apple, e Napster, que ven-
dem canções por US$ 0,99.
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ACECONSUD, varejis-
ta chilena, disse que

vai investir US$ 70 milhões
na construção de shop-
pings na Argentina em
2004, além dos US$ 125
milhões já reservados para
um shopping center na
província de Santa Fe. O
anúncio ocorre dias após o
colapso das negociações
com a Ahold para a com-
pra da rede de supermer-
cados argentina Disco. 

* * *
■ O Uruguai fará licitação
internacional para cons-
truir uma nova geradora de
eletricidade a gás natural
para abastecer um terço da
população. O projeto deve
custar até US$ 170 milhões. 

* * *
■ O BID liberou emprésti-
mo de US$ 400 milhões
para projetos sociais na
Argentina.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

■ A TMM, maior transpor-
tadora do México, disse que
um comitê de credores acei-
tou trocar US$ 377 milhões
em títulos vencidos por
novos papéis. Agora ela não
terá mais de vender sua
divisão de transporte ferro-
viário para levantar capital.

* * *
■ A América Móvil, telefô-
nica mexicana dona no
Brasil da Claro, está com-
prando 49% da Enitel, da
Nicarágua, por US$ 49,6
milhões.

* * *
■ Os bancos argentinos
Macro e Bansud disseram
que concluirão sua fusão
ainda este mês. Os dois
bancos tiveram lucro total
de US$ 23 milhões nos nove
primeiros meses do ano.
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Crescendo rápido
Assinantes da DirecTV, em milhões
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John A. Thain foi nomeado diretor-presi-
dente da Bolsa de Valores de Nova York
ontem, e já há indicações de que ele pode
reduzir a presença humana no histórico
pregão da bolsa para abrir mais espaço
para a tecnologia.

Em entrevista ao Wall Street Journal
ontem na Goldman Sachs Group Inc., onde
ele continuará como diretor-superintendente
e de operações até meados de janeiro, Thain,
de 48 anos, disse que procurará meios de tor-
nar o pregão um lugar mais eficiente para os
investidores. “Todas as ordens fluem para o
pregão eletronicamente, e muitas delas pode-
riam ser executadas eletronicamente”, disse.

Vindo de alguém da Goldman, que há
muito se foca no uso da tecnologia para tor-
nar a negociação de ações e outros produtos
financeiros mais rápida e menos custosa, os
comentários não surpreendem.

Por Wall Street ontem, a nomeação de
Thain foi vista como uma segunda vitória
para a Goldman, cujo presidente executivo,
Henry Paulson Jr., é tido como um dos que
ajudaram a orquestrar a demissão do ex-pre-
sidente da bolsa Dick Grasso. Em meados de
setembro, Paulson e outros conselheiros da
Nyse, como é conhecida a bolsa, solicitaram

que Grasso renunciasse depois que revela-
ções de seu pacote de aposentadoria de US$
187,5 milhões causaram revolta entre investi-
dores institucionais e membros da bolsa.

Thain, que começa a trabalhar na Nyse
em 15 de janeiro, sucederá a John S. Reed,
um ex-presidente do Citigroup Inc. que assu-

miu como presidente
interino para dar à bolsa
estabilidade nos dias
que se seguiram à saída
de Grasso. Reed vai con-
tinuar como presidente
do conselho sem cargo
executivo até que um
substituto permanente
seja encontrado. Ele
disse que consideraria
continuar como membro
do conselho depois disso.

A nomeação de
Thain ocorre quando as cinco maiores fir-
mas especialistas da Nyse — entre elas a
Spear Leeds & Kellogg, da Goldman —
estão sob investigação dos fiscais da bolsa e
da Securities and Exchange Commission
(SEC, a comissão de valores mobiliários
americana). Os especialistas, que supervi-
sionam compra e venda de ações no pregão
da bolsa, são acusados de prejudicar inves-

tidores ao negociar para as contas de suas
próprias firmas quando as ordens dos clien-
tes deveriam ser casadas naturalmente.

Thain enfatizou que com a nova estrutura
do conselho, em que um novo diretor de fis-
calização vai se reportar diretamente ao pre-
sidente do conselho da Nyse, sem passar pelo
diretor-presidente, ele estará divorciado da
supervisão fiscalizadora.

Em outra mudança para a bolsa, Thain
concordou preliminarmente com uma remu-
neração anual de US$ 4 milhões, bem menor
que a de Grasso. O valor não foi ainda apro-
vado pelo conselho.

Ao longo dos anos, a Bolsa de Nova York
expandiu bastante sua capacidade de des-
pachar eletronicamente ordens para o pre-
gão, mas assim que elas chegam lá, quase
todas as ordens são ainda executadas
manualmente num leilão supervisionado
por um especialista. A Goldman pressionou
por anos a Nyse a automatizar a execução,
não apenas o envio, das ordens.

Thain disse ontem que gostaria de conti-
nuar o esforço para que mais transações
sejam fechadas inteiramente por via eletrô-
nica. Mas ele enfatizou que não vai elimi-
nar o papel dos especialistas. “Também
acho que o especialista exerce um papel
importante”, disse.

Mais espaço para tecnologia na Bolsa de NY

John A. Thain
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