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Será que um comercial de
TV tem apelo para espectadores
de todo o mundo?

Essa é uma questão que os
anunciantes enfrentam agora,
quando preparam suas campa-
nhas publicitárias para a Copa
do Mundo, que começa no dia 9
de junho, na Alemanha.

“A Copa do Mundo faz a
Super Bowl (a final do campeo-
nato de futebol americano, o
grande evento publicitário dos
Estados Unidos) parecer um
evento amador quando se trata
de publicidade criativa”, diz
Larry Flanagan, diretor de mar-
keting da MasterCard Inter-
national, uma patrocinadora e
grande anunciante do torneio.

Os anunciantes podem esco-
lher que países vêem seus
comerciais. A MasterCard, por
exemplo, está rodando um
comercial que será exibido em 39
países. A agência McCann
Worldgroup, da Interpublic

Group, criou Fever (Febre), no
qual cerca de 100 torcedores de
30 países aparecem vibrando.
Não há diálogo, de modo que o
comercial funciona em qualquer
idioma. A equipe voou 100.000
quilômetros em 32 dias para

filmá-lo, diz Richard O’Leary, o
executivo da conta MasterCard
da McCann Worldgroup. No
final, as palavras “febre do fute-
bol. Não tem preço” aparecem
sob o logo da MasterCard.

A Anheuser-Busch exibirá um

comercial nos EUA, no Reino
Unido, na Itália, Espanha e
China. A cervejaria americana,
fabricante da Budweiser, diz que
gastará mais em publicidade na
Copa do que fez nas Olimpíadas
ou na Super Bowl, dois eventos
esportivos bem mais populares
nos EUA. Ela tenta manter os
anúncios simples, diz seu dire-
tor de marketing esportivo glo-
bal, Tony Ponturo. “Se você
complica demais, perde as pes-
soas com culturas e perspecti-
vas diferentes.”

A Gillette está adotando uma
estratégia diferente. Ela plane-
ja um comercial para 20, 25 paí-
ses que vai alterar digitalmente
a cor das bandeiras e camisas,
e até o corte de cabelo dos tor-
cedores. Nos EUA, um ator ves-
tirá vermelho, branco e azul.
Na Austrália, o mesmo ator
poderá vestir verde e dourado.
A Gillette, que pertence à
Procter & Gamble, diz que con-
sidera comerciais individualiza-
dos mais eficazes.

Copa do Mundo testa anunciantes globais
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OCONSELHO da farma-
cêutica alemã Schering

aprovou a oferta de compra
que recebeu da Bayer, de
US$ 19,6 bilhões, e disse que
recomendará aos acionistas
aceitá-la quando ela for for-
malmente apresentada, o
que está previsto para mea-
dos de abril.

* * *

n A Qatar Airways disse
que desistiu de uma enco-
menda de 20 jatos 777 da
americana Boeing e que
agora deve renovar a frota
com o A340 da européia
Airbus. O pedido cancela-
do custaria US$ 4,2 bilhões
a preço de tabela.
n A Boeing disse que
começará a produzir uma
versão do seu novo jato
econômico 787 com capaci-
dade para 300 lugares, 50 a
mais do que o original.
Vários clientes faziam
pressão para a mudança
porque a Airbus oferece o
A350 com 300 lugares.

* * *

n Um consórcio que inclui o
banco de investimentos
americano Goldman Sachs
disse que avalia fazer uma
oferta pela AB Ports, opera-
dora de portos britânica,
que tem um valor de mer-
cado de US$ 3,8 bilhões. 

n A Comissão Européia
disse que recebeu o aval
dos governos que formam
a União Européia para
abrir um processo contra a
China por causa das tari-
fas que o país asiático
cobra na importação de
autopeças. A comissão
ainda busca, contudo, uma
solução negociada.

* * *

n A Tattersall’s, maior
operadora de loterias da
Austrália, fez uma oferta
negociada de compra da
rival menor Unitab por
US$ 1,3 bilhão. 

* * *

n Robert Zolade, presiden-
te da Elior, empresa france-
sa de catering com opera-
ções em vários países, entre
eles Chile e Argentina,
disse que fará oferta para
comprar ações e debêntures
da empresa e fechar seu
capital. A oferta pode alcan-
çar US$ 2 bilhões.

* * *

n A Bolsa Australiana fez
uma oferta para comprar a
Bolsa de Futuros de
Sydney por US$ 1,6 bilhão.
A bolsa disse que quer
garantir que tem estatura
para competir na atual
onda de consolidação mun-
dial das bolsas.

I NTERNAC IONAL

ACTC, maior telefônica
do Chile, disse que

venderá amanhã US$ 100
milhões em títulos de dívi-
da no mercado local para
refinanciar seu passivo. É
a primeira vez em oito
anos que a CTC emite dívi-
da no Chile. 

* * *

n A Telecom Argentina
anunciou que credores de
US$ 1,2 bilhão de sua dívi-
da aprovaram mudança na
renegociação do passivo
para reduzir as restrições
a investimentos. Com a
aprovação, a telefônica
prevê investir US$ 300
milhões neste ano.

* * *

n Os bancos colombianos
obtiveram lucro combinado
de US$ 262,2 milhões em
janeiro e fevereiro, 3,8%
mais que no mesmo perío-
do de 2005, disse o governo.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Total, da França, disse
ao presidente da Bolívia,
Evo Morales, que planeja
ampliar suas operações no
país, segundo o governo.
Das três maiores petrolífe-
ras no país, que incluem
Petrobrás e Repsol, a Total
era a única que não confir-
mara se continuaria lá.

* * *

n Honduras e Colômbia
anunciaram a abertura de
negociações para criar um
tratado de livre comércio.

CORREÇÕES & AMPLIFICAÇÕES

A empresa alemã de mídia
Bertelsmann, a despeito de
uma queda de 15% no lucro
líquido de 2005, conforme
nota publicada dia 23, teve
um lucro operacional 13%
maior naquele ano.

R E G I O N A L

POR JEANNE WHALEN
THE WALL STREET JOURNAL

Depois de examinar atentamente a
lista de medicamentos de oncologia da
GlaxoSmithKline PLC, o pesquisador-
chefe de câncer Allen Oliff e a sua equi-
pe de cientistas notaram que um pro-
missor composto contra câncer de
mama chamado Tykerb estava parado
nos laboratórios da empresa havia anos. 

Os cientistas decidiram que ele
merecia mais estudo e transferiram
dinheiro de vários outros projetos a
fim de canalizar metade de seus recur-
sos financeiros ao Tykerb. Se tudo der
certo, em meados do ano que vem a
Glaxo vai submeter o medicamento à
aprovação da Administração de
Alimentos e Remédios (FDA na sigla
em inglês), a agência de vigilância
sanitária dos Estados Unidos. 

Mas o Tykerb talvez nunca tivesse
sido desenvolvido não fosse uma
mudança radical cinco anos atrás em
como a gigante farmacêutica inglesa
aborda pesquisa e desenvolvimento.
Antes da reestruturação, era um comitê
de chefes de pesquisa e desenvolvimen-

to, bem distantes dos laboratórios da
empresa, que decidia quais remédios
receberiam fundos. Agora, cientistas
na linha de frente, como Oliff, de 56
anos, definem as prioridades e alocam
recursos. Executivos da Glaxo dizem
que a mudança ajudou a criar um
ambiente empreendedor parecido com o
de empresas menores de biotecnologia.

A experiência
da Glaxo pode aju-
dar a resolver uma
questão premente
enfrentada por
muitas empresas
f a r m a c ê u t i c a s :
como evitar que as
pesquisas sejam
asfixiadas pela
burocracia, inevitá-
vel num setor em
que a consolidação
criou um punhado

de gigantes globais. Na semana passa-
da mesmo, a alemã Bayer AG anunciou
intenção de adquirir a conterrânea
Schering AG, combinação que pode for-
mar mais uma gigante farmacêutica.

A Glaxo não é a única grande fabri-
cante de remédios que está testando
novas abordagens. Na Novartis AG, um
novo chefe de pesquisa, geneticista por
formação, mudou a maneira pela qual a
empresa suíça prioriza projetos, voltan-
do-se a doenças de fundo genético que a
Novartis crê ter melhores chances de
decifrar e tratar. A Pfizer Inc., de Nova
York, tem comprado de empresas de
biotecnologia remédios promissores, e
tenta acelerar e simplificar o processo
de tomada de decisões. A Wyeth agora
define objetivos de pesquisa comuns e
relaciona as gratificações anuais dos
pesquisadores à atuação deles.

Segunda maior farmacêutica em
vendas do mundo depois da Pfizer, a
Glaxo foi criada pela fusão da Glaxo
Wellcome com a SmithKline Beecham,
em 2000. Seu diretor-presidente, Jean-
Pierre Garnier, reconhece que a ativi-
dade principal das duas, o desenvolvi-
mento de remédios, estava aos tropeços
na época da fusão. E embora a fusão
tenha criado uma enorme operação de
marketing e vendas, ela ameaçou sufo-
car a pesquisa com mais burocracia,

num período em que os acionistas
faziam pressão para que se fabricas-
sem novos remédios a fim de substituir
os que perdiam proteção de patente.

Uma das principais preocupações
era o estágio intermediário do desen-

volvimento dos remédios. Cerca de 80%
dos medicamentos em potencial fracas-
sam nessa fase, quando são testados a
toxicidade e sinais de eficácia em ani-
mais e pequenos grupos de humanos. A
Glaxo tratava desse estágio como uma
linha de montagem: cientistas dirigiam
seus experimentos específicos e daí
passavam o composto para outros cien-
tistas fazerem sua parte.

Garnier e Tachi Yamada, o chefe de
pesquisa e desenvolvimento da Glaxo,
decidiram tentar outra maneira: dar
aos cientistas participação direta no
sucesso de apenas um medicamento.
Para tanto, foram criados sete grupos
separados que se concentram em áreas
específicas, como câncer ou psiquiatria.

Como pode levar até dez anos para
o desenvolvimento de um remédio, o
impacto da experiência da Glaxo não é
de todo conhecido. Mas o número de
drogas que entram em testes interme-
diários com humanos triplicou em rala-
ção a antes da fusão, diz a Glaxo. E a
empresa está se expandindo em áreas
terapéuticas onde antes era fraca,
entre elas câncer e cardiologia.

A aposta da Glaxo para criar remédios: dar mais autonomia aos cientistas
Remédio a caminho
Algumas drogas experimentais contra o
câncer que o grupo de Allen Oliff ajudou a
avançar na GlaxoSmithKline:

n Tykerb: Para câncer de mama; atualmente em
fase avançada de testes com seres humanos,
pode ser lançado no mercado em 2007.

n Casopitant: Previne náusea em pacientes de
quimioterapia; passando para estágio avança-
do de testes em seres humanos.

n Pazopanib: Bloqueia o funcionamento de vasos
sangüíneos que alimentam tumores; passando
à fase avançada de testes em seres humanos.

n Eltrombopag: Promove a produção de plaque-
tas em pessoas com baixo número de plaque-
tas, como pacientes de quimioterapia; passan-
do à fase avançada de testes em humanos.

Fonte: a empresa

Allen Oliff

A MasterCard dispensou atores
profissionais em seus anúncios na
TV, que  vão passar em 39 países.

O anúncio da  Gillette para TV
durante a Copa será convertido
digitalmente para incluir as 
cores do torcedor de cada país.
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Charles O. Prince, o presidente do
Citigroup Inc., pretende fazer uma grande
aposta na Turquia.

Um ano depois de as autoridades ame-
ricanas terem na prática impedido que o
grupo fizesse alguma grande aquisição,
seu principal executivo deve apresentar
uma oferta final em dinheiro por parte ou
a totalidade do Finansbank AS, o oitavo
maior banco da Turquia por ativos, numa
transação calculado em torno de US$ 5
bilhões, segundo pessoas familiarizadas
com o assunto.

A única outra instituição que continua
nesse arrastado leilão é o Banco Nacional da
Grécia. Os dois bancos devem apresentar
suas ofertas hoje, dizem as mesmas pes-
soas, e o vencedor pode ser conhecido den-
tro de uma semana. Qualquer um dos ban-
cos pode desistir da rodada final de ofertas,
acrescentam as fontes, mas até ontem à
tarde eles e seus conselhos trabalhavam nos
retoques finais de suas propostas.

Representantes do Citigroup, do Banco
Nacional da Grécia e do Finansbank prefe-
riram não comentar o assunto.

Se o Citigroup tiver sucesso, essa será
sua primeira aquisição significativa de um
banco desde que pagou US$ 2,7 bilhões pelo
KorAm Bank, um banco comercial sul-
coreano, em 2004. Será a maior também
desde que Prince tornou-se diretor-presi-
dente, no fim de 2003, como sucessor de
Sanford I. Weill.

Weill levou o Citigroup à posição de
maior empresa de serviços financeiros

por meio de uma série de aquisições e foi
um dos lendários negociadores da sua
geração. Mas desde que Prince — por
muito tempo conselheiro de Weill — se
tornou diretor-presidente, ele concentrou-
se em fazer o banco superar uma série de
escândalos que, em 2005, levaram o
Federal Reserve (Fed, o banco central
americano) a advertir o banco a não ten-
tar nenhuma outra grande compra até
estar com a casa em ordem.

Tal restrição parece que foi suspensa.
No relatório anual apresentado pelo grupo
no fim do ano passado, Prince, que recen-
temente também passou a presidir o con-
selho do Citigroup,
disse que no fim do ano
passado o banco estava
confiante que os esfor-
ços para melhorar suas
operações tinham sido
bem recebidos. Um
porta-voz do Fed não
quis comentar.

Prince e outros dire-
tores do Citigroup disse-
ram estar interessados
em negócios menores e
em mercados emergen-
tes de rápido crescimento para reforçar a
receita do Citigroup e tentar elevar suas
enfraquecidas ações. 

No ano passado, as ações do Citigroup
subiram 6,7%, enquanto as do rival J.P.
Morgan Chase, por exemplo, subiram 21%,
e o Índice de Bancos da Keefe, Bruyette &
Woods, que mede duas dúzias de grandes
instituições financeiras americanas, subiu
13%. Na Bolsa de Nova York, as ações do
Citigroup fecharam ontem em queda de
0,4%, negociadas a US$ 47,64.

Prince disse que pretende fortalecer a
sólida presença internacional do Citigroup.
Entre os países que a diretoria da empresa
vê como áreas mais atrativas para a expan-
são de bancos de varejo estão o Brasil, a

Rússia, o Chile e a Turquia — onde a eco-
nomia está em frangalhos e a população de
72 milhões de habitantes tem menos acesso
aos principais serviços financeiros que nos
países ocidentais.

O Citigroup não é o único banco global
interessado na Turquia. O HSBC Holdings
PLC, de Londres, atua no país e mostra
cada vez mais interesse na Europa Central
e no Leste Europeu como um todo. No ano
passado, a General Electric Co. adquiriu
25% do Garanti Bank, outro banco turco.

Com valor de mercado de US$ 238
bilhões, o Citigroup é muito maior que o
Banco Nacional da Grécia, o mais antigo
daquele país, que tem valor de mercado de
US$ 15 bilhões. Mas pessoas familiarizadas
com o assunto dizem que a instituição grega
vê o Finansbank como um ativo estratégico
importante e, assim, pode querer aumentar
seu lance por ele no leilão, que é coordena-
do pelo Morgan Stanley. 

Fundado em 1987 pelo presidente do seu
conselho, Hüsnü Özyegin, o Finansbank
começou como um banco para empresas,
mas passou gradativamente para o varejo e
fortaleceu seu setor de cartão de crédito. A
rede de filiais do banco chega a mais de 200
agências. O Finansbank também formou
redes menores com cerca de 30 agências
cada uma na Rússia e na Romênia, dois
mercados que têm atraído cada vez mais
interesse de bancos ocidentais. 

Segundo pessoas familiarizadas com as
ofertas de compra, o Citigroup e o Banco
Nacional da Grécia podem querer ficar com
todo o Finansbank, o que inclui as unidades
russas e romenas, ou só com as operações
na Turquia. O lucro líquido do banco turco
aumentou 68%, de US$ 214,2 milhões em
2004 para US$ 359,1 milhões em 2005. Özye-
gin controla o banco por meio de uma hol-
ding chamada Fiba Holding, mas suas
ações são negociadas na Bolsa de Valores
de Istambul. O valor de mercado do
Finansbank está em torno de US$ 5 bilhões.

Citigroup volta às aquisições, de
olho nos mercados emergentes

Charles O. Prince

Banco da Turquia pode 
ser próximo negócio. Brasil
está entre os alvos
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