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Históriadogrupo
começacoma
criaçãodo telefone

Campanhadojornal ‘Estado’
reforçaaimportânciadeser ‘ÃO’

NOVA YORK

Aempresaamericanadecomu-
nicações AT&T anunciou on-
temacompradasuaconcorren-
te BellSouth por US$ 67 bi-
lhões, o que formará o maior
conglomeradodosetortelefôni-
co dos EstadosUnidos.
Pelos termosda negociação,

a AT&T pagaria aos acionistas
da BellSouth 1.325 papéis ON
daAT&TparacadaaçãoONda
BellSouth. Essa relação de tro-
ca equivale a cerca de US$ 37
por ação da BellSouth, 18% a

mais do que o valor dela no fe-
chamentodomercadonasexta-
feira, que foi deUS$ 31,46. Des-
de ocomeçodoano, as açõesda
BellSouth já subiram 16%.
Onegócioseráaindasubme-

tido aos acionistas das empre-
sas,alémdasautoridadesregu-
latórias americanas. A fusão
contraria a ordem do governo
dos Estados Unidos, que em
1984 determinou que a AT&T
fosse dividida para não deter
mais o monopólio do mercado

detelefonia.Oexamedessepro-
cesso pelos órgãos reguladores
costuma levarcercadeumano.
O presidente da AT&T,

EdwardWhitacre, seráopresi-
dente,diretor-executivoemem-
brodoconselhodiretordanova
empresa.DuaneAckerman, di-
retor-executivo da BellSouth
Corp,serápresidenteediretor-
executivodasoperaçõesdaem-
presanatransiçãoapósafusão.
Alémdisso,trêsmembrosdadi-
retoriadaBellSouthdeverãoin-
tegrar a diretoria daAT&T.
A fusão envolverá três com-

panhias.AAT&TeaBellSouth
são co-proprietárias da Cingu-
lar Wireless – a primeira com
60%das ações e a segunda com
os40%restantes.Emseucomu-
nicado, as empresas afirmam
que o novo arranjo tornará
mais funcional o controle acio-
nário e as operações da Cingu-
lar, que deixará de ser autôno-
ma.Atualmente,astrêscompa-
nhias operamde forma separa-
da e independente.
Com a finalização do negó-

cio, a marca da Cingular pode
serretiradadomercadoetroca-
dapeladaAT&T.Avantagemé
que o nome da empresa seria
familiaraosusuáriosdetecnolo-
giasemfio, jáqueaAT&TWire-
less Incorporation havia sido
vendidaparaaCingularhápou-
co tempo, em outubro de 2004.

A BellSouth, baseada na ci-
dade de Atlanta, é amaior ope-
radora de chamadas locais em
nove Estados do Sudeste dos
EUA, enquanto a AT&T, com
baseemSanAntonio,noTexas,
tem seus clientes em outros 12
Estados, incluindo a Califórnia
e o Meio-Oeste. Juntas, a
AT&Te aBellSouth podem ter
uma capitalização de mercado
perto deUS$ 160 bilhões, o que
torna as concorrentes do setor
pequenaspertodanovaempre-
sa.Coma fusão, as companhias
terão 70 milhões de clientes de
linhas locais de telefone e perto
de 10milhões de banda larga.

REAÇÃO DOMERCADO
Onegócio deve elevar a tempe-
raturadomercadodetelecomu-
nicações dos Estados Unidos,
que continua a se consolidar,
emumprocessonoqualasgran-
des empresas ficam cada vez
maiores.
A fusão entre a AT&T e a

BellSouth criará uma gigante
das telecomunicações que não
existiadesdeosdiasqueantece-
deramadivisãodaBell.Otama-
nhoda nova empresa deve cau-
sar problemas para as telefôni-
cas concorrentes, como aVeri-
zonCommunications, e para as
companhias móveis, como a

SprintNextel. A fusão também
deixará a nova companhia em
condições melhores para en-
frentar as empresas de cabo,
que estão entrando nos negó-
cios das telefônicas.
Já as empresas que vendem

equipamentos telefônicos po-
dem ficar pressionadas com a
concentração em seu mercado
consumidor. “O simples tama-
nho da nova empresa garante
umagrandeescala”, afirmaPa-
trick Comack, analista da Za-
chary InvestmentResearch.
A consolidação da indústria

de telecom acaba de encerrar
umciclo iniciadonos temposdo
monopólio da AT&T. O acordo
deixaráosEstadosUnidos com
apenas duas grandes compa-
nhias com escala: a AT&T e a
Verizon.Eramsete, apósadivi-
são da Bell. Antes da fusão en-
tre a SBC e a AT&T, a Verizon
era amaior companhia de tele-
comunicações americana.
AaquisiçãodaBellSouth vai

permitir que a AT&T consiga
expandir seu alcance para o
mercado do sudestedos Esta-
dosUnidosutilizandoumamar-
cajáconhecida.“Issovaitornar
a vida mais difícil para a Veri-
zon”, afirma Comack. O porta-
voz da Verizon, Peter Thonis,
recusou-seacomentaroimpac-
to do negócio. ● DOW JONESNEWS
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AT&TcompraBellSouthporUS$67bilhões

Estratégia é mostrar que o ‘Estadão’ é o jornal de quem está batalhando e acredita que irá vencer

Companhia resultante da fusão se tornará a maior do setor telefônico dos EUA, causando problemas às rivais

CURIOSIDADE–Peçasdacampanha foramespalhadasemestaçõesdemetrôe shoppingcentersemSãoPauloe foraminstalados também120outdoorspelacidade

GIGANTES–BellSouth junta-seàAT&T,emumnegóciobilionário

AQUISIÇÃO

●●●A história do grupo AT&T se
confunde com a própria história
do telefone. Tudo começou com
a criação da Bell Telephone Com-
pany, por Alexander Graham
Bell, o inventor do telefone, em
1877. Cinco anos depois, a com-
panhia passou a se chamar Ame-
rican Bell Telephone e adquire a
Western Electric, que vira sua
unidade fabril. O negócio fica co-
nhecido como Bell System, que
ainda incorpora a empresaAmeri-
cana de Telefones e Telégrafos.
Em 1899 é criada aAT&T, como
holding controladora da Bell Sys-
tem, e em 1939 já controla 83%
dos telefones nos EUA, 98%das
linhas para longa distância e fabri-
ca 90%dos equipamentos telefô-
nicos. A ameaça ao grandemono-
pólio começa em 1949, com um
processo antitruste. Em 1974, o
governo até arquiva um outro
processo para dividir a Bell Sys-
tem,mas em 1982 a AT&T aceita
se desfazer de 22 empresas regio-
nais, e em 1984 é convertida em
sete empresas regionais de tele-
fonia. A AT&T, que tinha US$
149,5 bilhões em ativos, passa a
ter então US$ 34 bilhões.

Nosúltimos15dias,muitospau-
listanos se perguntaram o que
seriamasfrases“PenseÃO”es-
palhadas por toda a cidade, in-
clusive no litoral paulista e em
revistas e jornais impressos.
Ontem, o público finalmente
descobriu que a instigante fra-
se é o mote da mais nova cam-
panhade publicidadedo jornal
O Estado de S. Paulo, criada
pela agência Talent com o slo-
gan“Estadão, o jornaldequem
pensa ÃO”.
Osteasers,peçasqueantece-

dem à revelação da estratégia
de comunicação, começaram a
ser espalhados em São Paulo a
partirdodia20defevereiro.Fo-
ram instalados 120 outdoors na
cidade, além de totens com as
letrasÃOnos shoppingcenters
e estações de metrô, convidan-
do o público a pensar ÃO. Nos
shoppings e estações demetrô,
muitas crianças brincaram
com as letras esculpidas, que
tambémdespertaramacuriosi-
dade dos adultos.
Duplascomcamisetasgigan-

tes e bexigas com o mote da
campanhacircularampelacida-
de, inclusive nos shows da ban-
da irlandesa U2 no estádio do
Morumbi.Nos finaisdesemana
e no carnaval, aviões sobrevoa-
ram as praias do litoral de São
Paulo com a faixa “Pense ÃO”.
Anúncios na mídia impressa
também chamavam atenção
dosleitores.Tudoissocomoob-
jetivo de preparar o público pa-
ra a comunicação central da
campanha, que reforça os valo-
res do jornal e de seus leitores.
Para a segunda etapa da

campanha foram convidadas
personalidades de diversas
áreasparamostrar adiferença
entre quem é “inho” e quem é
“ÃO”.LucianoHuck,Cazé,Fer-
nanda Young, Clodoaldo Silva,
NegraLi e JoséCelsoMartinez
Corrêasãoexemplosdequemé
“ÃO”, pessoas que com esfor-
ço, luta e ética conquistaram
seu espaço.
“O‘inho’éaquelapessoacon-

formada,que vai levandoavida
sem muito brilho ou emoção e
que sempre acaba buscando o
ladoruimdascoisas.Queremos
mostrar que o Estadão é o jor-
naldequemfazascoisasaconte-
cerem, de quem está batalhan-
do e acredita que irá vencer. É

um otimista sem ser Poliana”,
afirmaAntônioHerculesJr.,di-
retor de Marketing e Mercado
Leitor. O investimento inicial
da campanha demarca é deR$
10milhões.

FILMES
Alémdomaterial de lançamen-
to, a campanha terá prossegui-
mento comdois filmesde30 se-
gundos e anúncios que promo-
vem o conteúdo do Estadão e
seu benefício para quem pensa
“ÃO”.Umencartede12páginas
foi veiculado ontem.
Para o controlador e presi-

dente da agência Talent, Julio
Ribeiro, o meio jornal nunca
perderá a sua força na forma-
ção do pensamento para novas
mídias, como a internet.
“O jornal tem uma força e
uma vitalidade que continuará
sempre na moda. Ele é expres-
são do prazer de leitura e fonte
de informação para pessoas
que decidem, que pensam ‘ÃO’
enão‘inho’,quesãoaquelasaco-
modadas, que se satisfazem
compouco”, explica Ribeiro.
Para Ribeiro, só o Estadão,
comsua trajetóriade credibili-
dade ao longo do tempo e a for-

ça de uma informação comple-
ta, em todos os cadernos, além
do mais detalhado caderno de
classificados do mercado, po-

deria veicular uma campanha
como essa.
“É um jornal que tem o peso
da informação, que forma pen-

samento e analisa os fatos, com
ideologia e compromisso. Algo
que é para poucos e que ensina
os leitores e o público a pensar
maior,apensar ‘ÃO’.Éessatra-
jetóriaqueacampanhaexplora
equeevidenciaaforçapormeio
da expressão que o próprio jor-
nal carrega e que surgiu do nú-
merodepáginas e encartesque
sempre apresentou, sendo tra-
tado não como um jornal qual-
quer,mas como oEstadão”.
É esse tratamento, que veio
deantigosprofissionaisqueen-
cartavam manualmente os ca-
dernos, que Ribeiro diz preten-

der usar como a assinatura de
umveículoqueatravessougera-
ções, mantendo-se com força e
influência no cenário político,
econômico, social e cultural.
O diretor de criação da Ta-
lent,JoãoLivi, ressaltaquenin-
guém melhor do que o Esta-
dão, com seu passado e sua
participação na vida do País,
para carregar a bandeira des-
ta ideologia de pensar grande.
“Estamos identificando o jor-
nal com seus leitores e convi-
dandooutrosatambémpensa-
rem commais conteúdo”, afir-
ma. ● CARLOSFRANCO

‘Estamos
identificando
o jornal com
seus leitores’
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Fusão contraria
governo, que
determinou divisão
da AT&T em 1984
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