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Carlos Franco

Quem perguntar a sir Martin
Sorrell, de 61 anos, presidente
mundialdoGrupoWPP,contro-
lador de redes de agências de
publicidade, pesquisa, design e
relações públicas como Ogilvy,
Young & Rubicam, Grey,
J.W.T, Milward Brown, Ibope,
Hill and Knowlton, Burson-
Marsteller e Landor, qual o de-
safio dos meios de comunica-
çãoedapropaganda,eleosresu-
mirá em apenas duas palavras:
internet eChina.
A internet, porque implica

mudanças de hábitos e desafia
a comunicaçãopublicitária e as
empresasjornalísticasaencon-
trarem mecanismos novos pa-
ra vender conteúdo diferencia-
do num mundo bombardeado
justamente por conteúdo, onde
cada usuário da rede pode se
transformar emmídia. E aChi-
naporque é o país que está per-
mitindoaogrupoqueSorrellco-
manda sustentar expressivo
crescimento. Só no ano passa-
do, quando aChina cresceu8%,
a WPP chegou a crescer 23%.
Ele acha que esse movimento
não deve parar.
O comandante do grupo que

faturou US$ 46,7 bilhões em
2005 – sobretudo em compra
demídia – tambémestá voltan-
do seus olhos para pequenas e
médias empresas, que atuam
em nichos de mercado. “É por
aí que iremos sustentar nosso
crescimentoorgânicoepodere-
mos fazer aquisições, inclusive
no Brasil.” Ele cita o caso da
americana Gepeto, voltada pa-
ra ações com o público infantil,
que hoje pertence àWPP.
Em entrevista ao Estado,

Sorrell diz que o modelo de pe-
quenasemédiasagênciasémui-
toconvenientequandosebusca

criação e inovação, especial-
menteparanovasmídiasquees-
tãosurgindo,enquantoasgran-
des redes são mais vantajosas
para a compra de mídia e a de-
mandadeclientesglobais.Mas,
em ambos os casos, Sorrell de-
fende que se trabalhe com ino-
vação, porque asmarcas preci-
samestaratentas àsmudanças
de hábitos dos consumidores.
AatençãodeSorrellestápar-

ticularmente voltada para os
paísescomgrandesoportunida-
desdecrescimento, ondeele in-
clui Brasil, Índia, Rússia, China
e outros países asiáticos. A in-
tenção é que esse conjunto de
países, que hoje responde por
menos de 1/4 dos resultados do
grupo, passe a dividir em par-
tes iguais com EUA e Europa

esses resultados.
Hoje,dizSorrell, osnegócios

relacionadosàpropagandamo-
vimentam US$ 650 milhões na
América Latina – eram US$
350milhõeshá5anos–eaWPP
tem negócios na região da or-
dem de US$ 10 bilhões, que po-
dem crescer. É aí, diz Sorrell,
que entram novas estratégias,
entre as quais a expansão por
meiodepequenas emédias em-
presas. Para ele, a publicidade
mundial deve crescer este ano
entre3%e4%–podeatéser5%,
com o impulso dado pela Copa
–, o quenão épouco, levando-se
emcontaqueessaindústria,pe-
los seus cálculos, movimenta
US$ 1 trilhãopor ano, dos quais
metade vai para amídia. ●

AVANÇO–Whitacre (e), daAT&T,eSeidenberg,daVerizon, fazemdasaquisiçõesocaminhoparaganharmaismercado
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Umcomeçou como engenheiro
emLubbock,Texas;ooutro,co-
mo ajudante de técnico de fia-
çãoelétricanoBronx.Partindo
dessesinícioshumildes,opresi-
dentedaAT&TInc.,EdwardE.
Whitacre Jr., e o presidente da
Verizon Communications Inc.,
Ivan G. Seidenberg, construí-
ramas duasmaiores empresas
de telecomunicações dos Esta-
dosUnidos.
Com o anúncio de domingo
do acordo da AT&T para com-
prar aBellSouthCorp. por cer-
ca de U$ 67 bilhões em ações,
Whitacre, de 64 anos, coroou
uma carreira que transformou
a que já foi a menor das Baby
Bells, a Southwestern Bell
Corp., na maior companhia de
telefonia local e comunicações
sem fio dos EstadosUnidos.
Oqueseseguiuimediatamen-
te ao anúncio foi uma especula-
ção sobre o que Seidenberg, de
59 anos, faria em seguida para
manter a dianteira de seu
maior competidor em mais de
uma década. Ele já disse publi-
camente que gostaria de com-
prar os 45% da Vodafone
Group PLC na Verizon Wire-
less, a segunda maior compa-
nhia de telefoniamóvel dos Es-
tadosUnidos.

Durante anos, desde que
Whitacre se tornou o coman-
dante da Southwestern Bell
Corp. e Seidenberg estava diri-
gindoaBellAtlantice,antesdis-
so, aNymex (a bolsa de valores
deNovaYork), os dois se supe-
raram mutuamente com uma
sériede fusões,aquisições epa-
recerias.As pessoasqueacom-
panham a trajetória de Whita-
cre o descrevem como excep-
cionalmenteagressivoecompe-
titivo, amante do golpe ousado
e raramente arrependido dos
resultados.
O objetivo da fusão AT&T-
BellSouth é fortalecer a AT&T
para o que está tomando a for-
ma de uma batalha contra as
companhias de cabo para ven-
der pacotes de vídeo, internet
dealtavelocidade,serviçostele-
fônicosporcaboterrestretradi-
cionaisesemfioaosconsumido-
res. O acordo, se aprovado pe-
las autoridades, também daria
àAT&ToplenocontroledaCin-
gularWireless, amaior empre-
sa de telefonia móvel do país,
queelagerenumajointventure
comaBellSouth.
AAT&T,sediadaemSanAn-
tonio,anunciounasegunda-fei-
raquepretendecortarcercade
10 mil empregos, sempre que
possível pelo processo normal
de aposentadoria, como parte
de um corte de despesas de U$

18 bilhões que ela projeta da fu-
são com a BellSouth, de Atlan-
ta. A fusão AT&T-BellSouth,
quedaráàcompanhiacombina-
da serviços de telefonia local
em 22 Estados no Sul, Meio-
Oeste eOeste dosEstadosUni-
dos,suscitouespeculaçõesime-
diatas sobre se aVerizon pode-
ria tentar comprar mais uma
Bell.

ESTRATÉGIA
Enquanto Whitacre tem uma
reputação de ousadia, Seiden-
berg está perseguindo o que
muitos no setor consideram,
umaestratégiamais audaciosa

e mais cara, de levar cabos de
fibra ótica diretamente para as
casas das pessoas para trans-
portaroqueeleesperaqueserá
umtráfegocrescentedevídeoe
internet de alta velocidade. É
muitomaiscarolevarafibraóti-
ca às casas dos consumidores,
mas a tecnologia permite a
transmissãodemais dadosque
os tradicionais fios de cobre,
porque as fibras podem trans-
portar dadosmais depressa.
EnquantoaVerizongastabi-
lhões nessa nova rede, aAT&T
adotouaabordagemmenosdis-
pendiosa de levar a fibra ótica
até os bairros e usar fios de co-

breapartirdali,oquelhepermi-
te oferecer esses serviços a um
customais baixo,mas comme-
nos banda larga.
Alguns grupos de defesa do
consumidor achamque a fusão
entreaAT&TeaBellSouthpro-
vavelmentecausaráumaumen-
todepreços.Oargumentoprin-
cipaléqueasempresastelefôni-
cas e as empresas de cabo se-
rão, de fato, um duopólio com
poucointeressenumacompeti-
ção agressiva.
Os analistas emgeral acham
queafusãoseráaprovadapelas
autoridades, mas a concentra-
çãodepoder resultante poderá

acentuar algumas preocupa-
ções no Congresso ou entre as
autoridadesreguladoras, espe-
cialmentenoquetangeaoaces-
so à internet.
Nos últimos meses, Seiden-
berg, Whitacre e o diretor de
tecnologia da BellSouth, Bill
Smith afirmaram suas preferi-
riasnumsistemaquepermitirá
que as empresas de transmis-
sãocobremparatransportaral-
guns tiposde tráfego–declara-
ções que geraram preocupa-
ções de empresas de internet
como a Google Inc, que depen-
demde canais de internet para
atingir os consumidores. ●

Presidentes da AT&T e da Verizon
disputam liderança palmo a palmo

Executivo será substituído pelo argentino Miguel Ángel Peirano.
É a primeira mudança feita pelos novos controladores, o grupo Femsa

Presidente do grupo inglês acredita
em expansão nos países asiáticos

TELECOMUNICAÇÕES

FernandoTigredeixa
ocomandodaKaiser

GrupoWPPvê
interneteChina
comodesafios
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OexecutivoFernandoTigredei-
xou ontem o comando das Cer-
vejariasKaiser.Elefoisubstituí-
dopeloargentinoMiguelÁngel
Peirano.Éaprimeiramudança
anunciada pelo grupo mexica-
no Femsa desde 16 de janeiro,
quandoformalizouacomprado
controledaKaiser(68%docapi-
tal) por US$ 68milhões à vista,
mais US$ 60 milhões em dívi-
das. Um preço bemmenor que
osUS$ 725milhões que a cana-
dense Molson, que ainda ficou
com15%donegócio, pagoupela
mesma Kaiser quatro anos an-
tes. A Heineken mantém uma
participaçãode17%nonegócio,
também com a expectativa de
ampliar as vendas damarca no
País.
Tigreeraoexecutivonoqual

oscanadensesdaMolsondepo-
sitaram confiança e esperança
na reversão dos negócios. Afi-
nal, a Molson entrou no País
com a compra da Bavaria, em
2000, quando esta chegava a
exibirparticipaçãodemercado
entre 7% e 8%, que caiu para
3%. Depois, compraram a Kai-
serdosfabricantesdaCoca-Co-
laedaprópriamultinacionalde
refrigerantes, que então tinha
participação de mercado de
14,5%.Hoje, as duasmarcas so-
madas –Bavaria eKaiser – têm
8,7%.Oquese torna aindamais
expressivo quando se leva em
conta que, pelos dadosdo Insti-
tuto AC Nielsen, esse mercado
movimenta R$ 10 bilhões por
ano,ouseja,cadapontoporcen-
tual equivale a R$ 100 milhões,
e é o dinheiro que move não só
negócios, como as carreiras
dos executivos.
Emnotaoficial, opresidente

do Conselho de Administração
da Femsa Cerveja Brasil, atual
denominação das Cervejarias
Kaiser, Ernesto Silva, diz que

foi Tigre quem pediu para sair
após completada a sua missão
de preparar a empresa para
uma nova etapa de crescimen-
to, pautada pela melhoria das
relações com os distribuidores
Coca-Cola, que ainda respon-
dempela entrega do produto.
Quando assumiu o comando

da Kaiser, em junho de 2004,
Fernando Tigre, então com 60
anos, recebeu a missão justa-
mente de melhorar a distribui-
ção da cerveja, que sempre en-
frentouproblemasparachegar
aoschamadospontodedose,os
bares, canal que responde por
maisde60%dasvendasdacate-

goria.Otrabalhofoiodebus-
car melhores relações com
os engarrafadores e distri-
buidores Coca-Cola, inclusi-
veaFemsa,responsávelpelo
maior mercado da marca
Kaiser, o de São Paulo.
Para assumir esse desa-

fio, Tigre deixou um posto
confortável no Conselho de
AdministraçãodoGrupoCa-
margo Corrêa, onde ganhou
reconhecimento pelo traba-
lho realizado com as famo-
sas sandálias Havaianas,
agregandoaumsimplespro-
duto de borracha a imagem
de um objeto de desejo. Era
tudooqueoscanadensespo-
deriamdesejar para asmar-
casBavaria eKaiser, que as-

sumiram em picos de venda
e as viram descer ladeira
abaixo.
Durante todo esse perío-

do, diante da recusa dos ca-
nadenses emcriar uma rede
de distribuição própria, co-
mo os concorrentes AmBev
e Schincariol, Tigre procu-
rou apenas reforçar a rela-
ção comaCoca-Cola.
Agora, o argentino Peira-

no tem o mesmo desafio de
Tigre: levar o produto onde
estáoconsumidore também
o de introduzir novas mar-
cas da Femsa no mercado
brasileiro,aexemplodamar-
caSol,queosmexicanoscon-
seguiram transformar nu-
ma espécie de Havaianas do
mercado cervejeiro. ● C.F.

MÍDIA E PUBLICIDADE
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Molson se recusou
a criar uma rede
de distribuição
própria

DIVULGAÇÃO

ComaCopa do
Mundo, publicidade
mundial pode
crescer até 5%
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