
Produto: ESTADO - BR - 9 - 21/03/07 B9 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

Q UA RTA- F E I R A ,  2 1  D E  M A R Ç O  D E  2 0 0 7 WSJ.com/brasil

AROSFNET, petrolífera
estatal russa, disse

que vai asssumir emprésti-
mos de US$ 22 bilhões para
participar do leilão de ati-
vos da falida petrolífera
russa Yukos, avaliados
pela justiça em até US$
26,8 bilhões. 

* * *

n A Gonvarri, holding de
siderurgia da Espanha
com negócios no Brasil,
recebeu aprovação da
Comissão Européia para
comprar uma usina da
Arcelor na Eslováquia. Os
termos do negócio não
foram divulgados.

* * *

n A Cerberus, firma ameri-
cana de participações, e
Darwin Deason, fundador e
dono de 40% da empresa
americana de terceirização
Affiliated Computer Ser-
vices, estão oferecendo
cerca de US$ 6 bilhões para
fechar o capital da ACS.

* * *

n A Blockbuster, rede
americana de videolocado-
ras, anunciou que o presi-
dente John Antioco deixa-
rá a cargo no fim do ano,
após ter chegado a um
acordo na disputa com a
empresa sobre seu bônus
de 2006.

* * *

n A Ranbaxy, farmacêuti-
ca indiana, desistiu da
briga pela divisão de gené-
ricos da farmacêutica
alemã Merck por conside-
rar caro demais o preço de
até US$ 6,5 bilhões, disse
pessoa a par da questão.

n O HSBC e o Standard
Chartered, bancos britâ-
nicos, o Citgroup, dos
EUA, e o Bank of East
Asia, de Hong Kong,
receberam autorização
da China para abrir sub-
sidiárias no país. O
governo não deixou claro,
contudo, quando permiti-
rá que aceitem depositos
em iuanes de cidadãos
chineses.

* * *

n O Bank of China, banco
estatal, disse que está
procurando novas aquisi-
ções no exterior, depois
de ter gasto, em dezem-
bro, US$ 965 bilhões para
comprar a firma de lea-
sing de aviões Sale, de
Cingapura.

* * *

n O Commerzbank,
banco alemão, anunciou a
venda de sua subsidiária
britânica Jupiter Asset
Management para a
firma americana de parti-
cipações TA Associates,
por US$ 1,3 bilhão.

* * *

n A AIG Capital, subsidiá-
ria indiana da seguradora
americana AIG, disse que
fechou acordo para com-
prar a financeira Weiz-
mann Homes, da Índia,
por um valor não revelado.

* * *

n A Claire Stores, vare-
jista americana de jóias
e cosméticos, aceitou
oferta de compra de US$
2,8 bilhões do fundo de
investimentos Apollo
Management, dos EUA.

I NTERNAC IONAL

Aimportação de etanol
nos EUA subiu em

janeiro pela primeira vez
em quatro meses, para
pouco mais de 1 milhão de
barris, disse a agência ofi-
cial EIA. O Brasil foi o
maior exportador, com
434.000 barris.

* * *

n A Petroecuador definiu
seu orçamento para 2007
em US$ 4,8 bilhões, 27% a
mais que o de 2006. A esta-
tal equatoriana quer
aumentar a produção em
9%, ou 185.000 barris de
petróleo por dia, e espera
recuperar a produtividade
nos campos que retomou
da americana Occidental.

* * *

n O Desc, conglomerado
mexicano, junto com sua
sócia CIE, informou ter
completado a compra de
100% das ações da fabrican-
te de autopeças Nugar por
US$ 75 milhões.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Venezuela terá infla-
ção de 14% em 2007, prevê
o ministro das Finanças,
Rodrigo Cabezas, elevan-
do sua previsão anterior
de 10% a 12%. Já o IIF, ins-
tituto que reúne grandes
bancos internacionais,
prevê inflação de 20% este
ano e até 25% em 2008.

* * *

n A OMC acatou pedido do
Equador e autorizou nova
investigação sobre as tari-
fas da UE para bananas
importadas.

* * *

n A Xstrata, mineradora
britânica, disse que quer
dobrar sua produção de co-
bre nos próximos sete anos
e está em busca de aquisi-
ções no Chile, Peru e Ar-
gentina. O cobre correspon-
deu a 40% de sua receita de
US$ 17,6 bilhões em 2006.
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LONDRES — Até recentemente, o
Barclays PLC era visto como um excelente
alvo de aquisição. Em vez disso, o banco e
seu diretor-presidente, John Varley, estão
negociando a compra do ABN Amro
Holding NV na maior aquisição de todos os
tempos do setor bancário. 

A mudança dos papéis ressalta a volati-
lidade que cerca os bancos à medida que as
grandes instituições financeiras mundiais
se movimentam para crescer.

Tanto o Bank of America Corp. quanto o
Citigroup Inc. estiveram, nos últimos anos,
em vários estágios da análise de uma aqui-
sição do Barclays, até que Varley decidiu
tentar uma aquisição de mais de Œ 60
bilhões (US$ 80 bilhões), disseram pessoas
a par do assunto.

Ontem de manhã, o impacto das ambi-
ções do Barclays era sentido de Londres a
Chicago e São Paulo. Embora uma grande
fusão sempre provoque conversas sobre
futuras transações, a possível oferta do
Barclays pode forçar bancos grandes e
pequenos a reavaliar sua próxima jogada,
já que agora eles enfrentam a probabilida-
de de um novo rival global de peso. 

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,
da Espanha, fechou recentemente acordo
pelo qual pagará US$ 10 bilhões pelo ameri-
cano Compass Bancshares Inc. O BBVA
quer capturar o fluxo de remessas entre os
EUA e o México. 

Essa aquisição — junto com a venda do
ABN — agora levanta a possibilidade de
que o maior banco espanhol, o Banco
Santander Central Hispano SA, será pres-

sionado a agir. O banco está atualmente
envolvido na aquisição de uma participação
no americano Sovereign Bancorp.

Em meio a essas aquisições, o Brasil
estará em foco. Um negócio Barclays-ABN
pode criar uma corrida pela compra de ban-
cos na América Latina, especialmente no
Brasil, onde o ABN é dono do Banco Real. A
CreditSights, uma firma de análise de Nova
York, chamou o Brasil de “o setor bancário
mais atraente” para fusões, devido à gran-
de população e ao PIB do país, o maior da
América Latina. Entre os compradores
podem estar o Santander e o Citigroup.

Enquanto o Barclays e o ABN Amro
começam a revelar alguns detalhes de como
seria uma entidade combinada, bancos glo-
bais de elite como o Citigroup ou o HSBC
Holdings PLC podem emergir como um can-
didato de última hora a comprar o ABN. Os
recentes problemas do HSBC nos Estados
Unidos podem deixar de lado o grande
banco britânico, mas vários banqueiros de
investimento acreditam que o presidente do
Citigroup, Charles Prince, pode usar o ABN
como uma oportunidade para mostrar que
ele botou o grupo na direção certa. Vários
bancos europeus também podem fazer ofer-
tas, disseram pessoas a par do assunto. 

O banco e seguradora holandês ING
Groep NV diz que está “acompanhando os
acontecimentos”. O Citigroup não quis
comentar.

Num sinal da receptividade dos investido-
res a grandes negócios, as ações do Barclays
subiram 3,7% em Londres, para 702 pence, e
as do ABN 3,5%, para Œ 31, em Amsterdã. 

O preço que o Barclays pagaria pelo
ABN Amro, em dinheiro e ações, ainda está
sendo discutido e vai provavelmente ficar

em pouco mais de Œ 30 por ação, disseram
pessoas a par do assunto, acrescentando
que muitos dos detalhes do negócio já estão
no papel. 

Se bem-sucedido, o Barclays enfrentará
uma longo e penoso esforço para integrar o
ABN, e isso pode provocar outros negócios.
O Barclays não morre de amores por todas
as empresas do ABN e pode considerar ven-
der a subsidiária americana LaSalle Bank,
disseram pessoas familiarizadas com a
situação. O Barclays pode ao final usar o
dinheiro dessa venda para ajudar a pagar
pelo ABN, se decidir que levaria tempo
demais para montar uma base nos EUA a
partir do LaSalle. Cinco ou seis bancos
americanos podem estar interessados em
comprar o LaSalle, disseram essas pessoas.

— Edward Taylor em Frankfurt e
Valerie Bauerlein em Atlanta colaboraram

neste artigo.

ABN-Barclays ressalta volatilidade do setor
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Como o possível acordo ABN Amro-Barclays se compara
com outros grandes negócios do setor.

Fusões bancárias no mundo

ALVO VALOR*, EM US$ BILHÕES

Ainda não anunciadoABN Amro

BankAmerica

Bank One

FleetBoston

80,00 +

*Valores excluem dívida  

Fonte: Thomson Financial; pesquisa WSJ

POR GWENDOLYN BOUNDS
THE WALL STREET JOURNAL

Em julho de 2001, dois jovens
empresários vestidos com roupas de
surfista entraram na sede da Juice It
Up!, uma rede americana de lojas
especializadas em vitaminas de fru-
tas, com um pedido um tanto audaz.
Eles queriam um destaque para sua
nova marca nos cardápios da rede. 

A marca era a Sambazon — de
“samba” com “Amazônia” — e o pro-
duto, a polpa congelada do açaí, rica
em antioxidantes e ácidos graxos
ômega. A fruta era praticamente
desconhecida nos Estados Unidos e
os irmãos que dirigem a Sambazon
Inc., Ryan e Jeremy Black, foram os
primeiros a lançá-la no país. 

Para Larry Sidoti, diretor de
desenvolvimento da Juice It Up!
Franchise Corp., porém, o açaí não era
mais que outro ingrediente das vitami-
nas. “Não estamos no negócio de promover
marcas”, disse Sidoti aos Blacks. “Nosso
negócio é promover a Juice It Up!”.

Para surpresa de Sidoti, Ryan olhou para
seu irmão e retrucou: “Então não temos mais
nada a conversar.” Por sorte, Sidoti seguiu
escutando, e uma hora depois os irmãos saí-
ram do escritório com um acordo para forne-
cer açaí à rede com o nome de sua marca. 

Os Blacks são um exemplo dos percalços
que empreendedores podem encontrar para
levar produtos exóticos ao mercado. Para
empreendedores como Ryan e Jeremy, uma
das bases da aventura empresarial é colo-
car-se na vanguarda das tendências, desa-
fiando os limites para encontrar a forma de
lançar e vender o próximo grande sucesso. 

Mas não é fácil estar na dianteira. O
caso da Sambazon sugere que ser o primei-
ro pode trazer ainda mais dificuldades.

Atualmente há uma dúzia de rivais que
concorrem no mercado americano do açaí.
Agora, gigantes como a Coca-Cola Co., a
PepsiCo Inc. e a Anheuser-Busch Co. estão
incorporando a fruta a sua lista de bebidas.
E a Procter & Gamble Co. começou a vender
uma linha de xampus e condicionadores da
marca Herbal Essences com açaí. Em conse-

qüência, as vendas de produtos com a fruta
foram catapultadas para US$ 13,5 milhões no
ano fiscal encerrado em outubro, ante US$
435.000 registrados em igual período dois
anos atrás, segundo a Spins Inc., firma que
monitora a indústria da alimentação. 

Não obstante a concorrência, a
Sambazon, que agora conta com 100 empre-
gados, não está indo mal. As vendas da com-
panhia, que tem sede na Califórnia, alcan-
çaram US$ 12 milhões no ano passado. Para
este ano, os Blacks esperam um aumento de
50%, o que os deixará no azul. Seu futuro não
está ainda garantido. Mas o caminho que
estes irmãos seguiram serve de guia para
quem planeja penetrar novos terrenos. 

Ryan, hoje com 32 anos, conheceu o açaí
numa viagem ao Brasil em 1999 e teve a sen-
sação de que a fruta despertaria interesse
nos americanos que buscam uma alimenta-
ção mais saudável. Depois de levantar US$
100.000 entre amigos e familiares, ele e seu
irmão criaram uma infra-estrutura no
Brasil para produzir açaí de forma orgânica
e que respeitasse a mata tropical, além de
promover o comércio justo. O problema era
que em sua terra natal ninguém tinha ouvi-
do falar da fruta. Como iriam vender a idéia
sem um orçamento de marketing?

Optaram por ser eles mesmos pro-
fessores de açaí, viajando pelo país e
oferecendo amostras do produto de loja
em loja. Essa aula é crucial quando se
trata de apresentar aos consumidores
um produto totalmente novo. Steve
Demos, membro do conselho da
Sambazon, lutou 28 anos para que o pro-
duto principal de sua empresa White
Wave, o leite de soja, tivesse sucesso. 

Decifrar a melhor maneira de ven-
der a fruta também não foi fácil. A
apresentação original dela em peque-
nos cubos de polpa congelada funciona-
va bem para as lojas de vitaminas, mas
não para a venda em mercados. Os
Blacks estudaram inúmeras opções
para encontrar uma forma de atrair os
consumidores que ao mesmo tempo pro-
tegesse o sabor e a qualidade do açaí.
“Pagamos mais de US$ 10.000 em pro-
vas de sabor quando nem sequer tínha-
mos isso de receita (mensal)”, recorda-

se Jeremy, de 33 anos. Concluíram que um
produto refrigerado faria mais sentido. 

A busca então se voltou para uma engar-
rafadora que pudesse pasteurizar a fruta
para que ficasse 90 dias nas prateleiras.
Encontrar esse sócio atrasou a entrada da
fruta nos supermercados maiores, e exigiu
um investimento de US$ 1 milhão. 

Enquanto isso, a empresa também lan-
çou uma linha de suplementos alimentícios
e sucos de açaí. No total, a Sambazon tem
agora 26 variações do produto. A idéia é
parar de fabricar nove deles este ano, para
evitar dispersão de foco. 

Outra tarefa difícil tem sido comunicar
sua mensagem social através da marca.
Quando consumidores sequer sabem o que
é o produto, como vão pensar nas matas?

Por isso, a Sambazon simplificou sua
mensagem com slogans fáceis como
“Supersaudável. Supersaboroso”. Ela conta
com um site na internet para explicar seu
trabalho na Amazônia. A empresa também
reduziu o tamanho da palavra “açaí” em
suas garrafas, concentrando-se mais na
marca Sambazon. “A idéia é que os consu-
midores podiam sair em busca de açaí e não
nosso produto”, explica Jeremy.

O desafio de vender açaí nos EUA

Ryan e Jeremy Black, os desbravadores do açaí

Como dois irmãos descobriram a fruta brasileira e ergueram uma empresa em torno dela
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 21 mar. 2007. Economia, p. B9.




