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Cerca de 40 mil trabalhadores
da GM e da Delphi aceitaram o
programadedemissãovoluntá-
ria oferecido pelas empresas,
assimcomopartedosplanosde
reestruturaçãopostosemanda-
mento para recuperar ambas.
Apropostadedemissõesincen-
tivadas expirou à meia-noite.
Fontes sindicais disseram que
cerca de 30mil empregados da
GMeoutros 10mil da fabrican-
te de autopeçasDelphi solicita-
ramsuaparticipaçãonoprogra-
ma, que conta comaaprovação
dosindicatodos trabalhadores.

40miladeremaPDV
naGMenaDelphi

PrêmiodaGiovanni é cassado

Ordemna
publicidade
éintegração
demídias
Para executivos do setor, acabou a
fase de consolidação das agências

A fabricante de carros esporti-
vos Porsche anunciou que bus-
ca a permissão de autoridades
antitruste para aumentar para
25,1% sua participação com di-
reito a voto naVolkswagen .Ao
elevar a sua fatia, atualmente
em 21,2%, a Porsche ampliaria
sua influênciana tomadadede-
cisões da maior montadora eu-
ropéia, onde se tornou a maior
acionista isolada desde o ano
passado.Apesar de pedir apro-
vaçãoparaonegócio,aPorsche
ainda não decidiu quando pre-
tende comprar as ações.

As negociações entre a Mittal
Steel e Arcelor com vistas a
umafusãoestãoemníveisavan-
çados, indicouontemumporta-
voz da Mittal. “Confirmamos
queaMittal está emavançadas
e construtivas negociações
com a Arcelor, que podem de-
sembocar ou não em uma ofer-
ta de compra recomendada pe-
la direção da Arcelor”, disse o
porta-voz.AdireçãodaArcelor
se reúne amanhã para decidir
entreaceitarapropostadaMit-
tal ouconcretizar a fusãocomo
grupo russo Severstal.
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OFestival Internacional dePu-
blicidade de Cannes 2006mar-
cou uma nova onda na indús-
tria mundial de propaganda,
que movimenta US$ 300 bi-
lhões por ano. A palavra de or-
dem agora é integração de mí-
dia,deplataformasdedistribui-
ção de conteúdo. Com isso, foi-
sea fasedacompradeagências
de publicidade e está aberta a
temporadadeaquisiçõesdeem-
presasqueprestamserviçosde
comunicação,sobretudoemno-
vasmídias.
Oprópriopresidentedofesti-
val, Terry Savage, informou

que a criação da categoria Pro-
moLions,quepremiaosmelho-
res casos demarketing promo-
cional, é um reflexo dessa mu-
dança e do interesse da indús-
trias por essas novas estraté-
gias,ondegrandeseventos,por
exemplo, se tornaram veículos
deexposiçãodemarcas.Noano
passado, o festival já havia in-
cluídoorádioe,em2002,omar-
ketingdiretonasuapremiação.
O Brasil está inserido nessa
nova onda. O presidente mun-
dial do Grupo WPP, um dos
mais importantes do setor, do-
no de redes comoOgilvy, JWT,
GreyeYoung&Rubicam,Mar-
tinSorrell, disse aoEstadoque
aordemsãoaquisiçõesnoPaís,
sobretudo de empresas volta-
das a esses segmentos novos e
complementares à publicidade
tradicional.
Sorrell não está sozinho na
empreitada.Jean-François-De-
caux, o homem da JCDecaux,
um dos maiores grupos de mí-
diaexteriordomundo,também
quer novos negócios naAméri-
ca Latina e Ásia. Ele acredita
que os projetos de integração
de estratégias de comunicação
cada vezmais vão abrir espaço
para amídia exterior.
Decaux citou o exemplo do

contrato, no valor deUS$50
milhões, que assinou com o
HSBC para mídia em aero-
portos.“Omobiliáriourbano
deve existir paraprestar um
serviço ao consumidor, e
também pode ser um exce-
lente canal de distribuição.”
Tom Freston, presidente
do Grupo Viacom, que tem
entresuasempresasaMTV,
diz que 5%da sua receita ho-
je vem dos meios digitais de
distribuição, mas ele acredi-
taqueissoiráseampliarrapi-
damente via celulares. Fres-
ton e Decaux participaram
deseminárioquereuniutam-
bém, no Palais des Festivals
de Cannes, os presidentes
mundiaisdaPublicis,Mauri-
ceLevy, eYusufMehdi, oho-
mem de estratégia do MSN
daMicrosoft. ●
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●●● A organização da 53.ª edição
do Festival Internacional de Publi-
cidade de Cannes acatou pedido
da agência brasileira Giovanni,
FCB e cassou um leão de bronze
que havia sido conquistado pela
agência. A decisão surpreenden-
te da agência reduziu de 6 para 5
o número de leões conquistados
pelo Brasil na categoria impres-
sos (Press). O anúncio vencedor
daGiovanni, FCB foi criado por
seus ex-diretores, que abriram a
agência de publicidade Santa Cla-
ra nomês passado e levaram con-
tas importantes da Giovanni, co-
mo a da Intelig.
Mas a agência alegou que seu

pedido de cassação se deveu à

ética, e acusou a peça de ser fan-
tasma, ou seja, ter sido inscrita
sem ter sido veiculada. Em 2002,
no entanto, amesmaGiovanni,
FCB trouxe a Cannes uma campa-
nha criada para a organização
Médicos Sem Fronteiras, que não
tinha autorização da ONG. A pró-
pria organização pediu a retirada
da peça da lista de finalistas do
festival, alegando que seu conteú-
do nada tinha a ver com a entida-
de. Com a perda desse leão, o
País agora contabiliza 26 estatue-
tas, sendo quatro em outdoor,
nove em internet, um emmídia,
um emmarketing direto, cinco
em rádio, cinco em impressos e
umde Young Creatives. ●

CANNES 2006

LUCIAN READ/REUTERS

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-19:20060624:

SÁBADO, 24 DE JUNHO DE 2006 ECONOMIA B19
O ESTADO DE S. PAULO ECONOMIA B19

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 junho 2006. Economia, p. B19.




