
OgrupoPãodeAçúcardivul-
gou que as vendas brutas no
3º trimestre totalizaram R$
6,8 bilhões, um crescimento
de 35,8% em relação aomes-
mo período do ano anterior.
As vendas líquidas atingi-
ram R$ 6,1 bilhões, um au-
mentode38,2%nomesmoin-
tervalo. Excluindo as opera-
çõesdoPontoFrio,quefoiab-
sorvido pelo grupo em junho
deste ano – as vendas brutas
elíquidasdacompanhiacres-
ceram11,8%e15,1%,respecti-
vamente.

PãodeAçúcar
vende35,8%mais

LÍDER –ComumaajudadeWarrenBuffett,WangChuanfu, donodaBYD,viu sua fortunasaltardeUS$880milhõesparaUS$5,1bilhões

AETHBioenergia,braçosu-
croalcooleiro da Odebrecht,
começa a operar hoje sua
quarta usina, emNovaAlvo-
rada do Sul (MS). A unidade
tem capacidade de moagem
de 3milhões de toneladas de
cana-de-açúcar por safra e
será a maior produtora de
etanol e energia elétrica de
Mato Grosso do Sul. Na pró-
xima safra, deve produzir
180 milhões de litros de ál-
cool. Segundo a companhia,
a usina terá uma colheita de
cana 100%mecanizada.

AUTOMÓVEIS
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AÇÚCAREÁLCOOL

A Ford Motor confirmou o
maior recall de veículos da
história da companhia de-
poisqueaAdministraçãoNa-
cional de Segurança no Trá-
fego das Estradas (NHTSA,
na sigla em inglês) dos EUA
alertousobreoriscodeincên-
dio envolvendo mais 4,5 mi-
lhõesdeveículosdamontado-
ra, segundo o Wall Street
Journal. A agência emitiu oi-
to advertências envolvendo
16 milhões de carros e cami-
nhões da Ford equipados
comumcabo defeituoso. ●
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Apesardacrise, cresce
fortunadosricoschineses
NúmerodepessoasnopaíscommaisdeUS$1bilhãochegoua130

Revista de economia da McGraw-Hill vinha
tendo prejuízos e foi colocada à venda em julho

NOVA YORK

O grupo de mídia Bloom-
berg,especializadoeminfor-
mações financeiras, acertou
a compra da BusinessWeek,
uma das mais importantes
revistas de economia do
mundo,quepertenciaàedito-
ra McGraw-Hill. O valor do
negócio não foi revelado,
mas as estimativas são de
queos valores envolvidos te-
nham sido baixos – a oferta
da Bloomberg foi de algo en-
tre US$ 2 milhões e US$ 5
milhões,mais as dívidas.
O anúncio veio depois de

várias rodadas de negocia-
ções,dasquaisparticiparam
várias editoras e fundos de
privateequity (decomprade
participações em empresas)
interessadas na revista. A
Bloomberg, que pertence ao
prefeito de Nova York, Mi-

chael Bloomberg, já vinha sen-
do apontada nas últimas sema-
nas como a favorita ao negócio.
Apesar de não divulgar o va-

lor da compra, a Bloomberg
deu a entender que realmente
não pagoumuito. “A verdade é
que (a revista) vinha perdendo
umaquantiaconsideráveldedi-
nheiro, e isso se reflete no pre-
ço”, disse o presidente da
Bloomberg, Daniel Doctoroff.
A empresa americana conta

com cerca de 300 mil assinan-
tes de seus terminais de infor-
mações financeiras, que são a
principal fonte de receita do
grupo. Mas também é dona de
uma rede de televisão, uma rá-
dio emNova York e de uma re-
vista, aBloombergMarkets.
O grupo devemanter a Busi-
nessWeek como um negócio se-
parado. Os jornalistas da revis-
ta devem, assim, se manter em
uma posição independente,

mas com muita “polinização
cruzada”, segundo Norman
Pearlstine, diretor da Bloom-
berg que assumirá o cargo de
presidentedoconselhodeadmi-
nistraçãodarevista.Onomeda
revista, porém, deve ser altera-
do para Bloomberg Busines-
sWeek.
Pearlstinenãoinformouqual

a expectativa da empresa para
que a BusinessWeek volte a ser
rentável.Disseapenasqueesse
é um objetivo a ser perseguido
gradualmente. A revista deve
fechar este ano com umprejuí-
zo deUS$ 40milhões.
AMcGraw-Hill colocou a re-

vista, que tem mais de 80 anos
de história, à venda em julho. A
publicação, assim como várias
outras no setor, vem perdendo
anúncios seguidamente com a
concorrênciadainternet,eacri-
se econômica global acelerou
esse quadro. ●
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Posse na Academia Paulista de Educação (APE). Solenidade de posse de Jair 
Militão da Silva, pró-reitor do Centro Universitário Assunção (Unifai) na APE, 
presidida por Paulo Nathanael Pereira de Souza, presidente emérito do CIEE e 
da APE. 19/10, segunda-feira, às 18h30min., no Auditório Ernesto Igel, com 
coquetel.

HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR

Qual a melhor opção: sucesso profis-
sional ou qualidade de vida? Palestra de 
Betania Tanure, consultora e professora 
da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC/MG) e da Fundação 
Dom Cabral (FDC), no Ciclo CIEE de Pa-

lestras sobre RH. 20/10, terça-feira, às 8h30min., 
no Teatro CIEE, com café da manhã e distribuição do 
livro E se eu tiver que escolher - Sucesso profissional e 
qualidade de vida, de coautoria da palestrante.

A penúltima aula do 6º Curso de História de São Paulo será ministrada 
pela professora Laima Mesgravis, da Faculdade de Filosofi a, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP) e terá como tema 
Irmandades, festas e assistencialismo. A aula gratuita pretende dar mais 
detalhes sobre as entidades ligadas à Igreja Católica, mas que não são 
subordinadas a ela. “As irmandades são instituições feitas de leigos”, 
explica. 22/10, quinta-feira, às 9h30min., no Teatro CIEE, após um 
café da manhã. Inscrições gratuitas.

AS IRMANDADES CATÓLICAS DE SP

Financiamento da 
educação pública. Pa-
lestra de Cleuza Rodri-
gues Repulho, secretá-
ria de Educação de São 
Bernardo do Campo/
SP, no Encontro com Educadores. 
23/10, sexta-feira, às 8h30min., 
nos auditórios Ernesto Igel e Mario 
Amato, com café da manhã.

InscriçõesobrigatóriasegratuitasparaoseventosemSãoPaulo/SP:www.ciee.org.br/portal/
eventos.OsauditóriosErnesto IgeleMarioAmato ficam naRuaTabapuã,540, ItaimBibieoTea-
troCIEEestá localizadononº445damesmarua. Informaçõespelos tels. (11)3040-6541/6542.

Desde 1997, o CIEE e o jornal O 
Estado de S. Paulo marcam o Dia 
do Professor com homenagem 
a um educador de destaque. 
Neste ano, o título Professor 
Emérito e o Troféu Guerreiro 
da Educação serão entregues 
amanhã, ao cirurgião Adib Ja-
tene, escolhido por sua atuação 
como docente das faculdades de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP), do ABC/SP 
e do Triângulo Mineiro/Ubera-
ba. Além disso, foi um grande 
incentivador da residência em 
hospital, que complementa com 

a prática a formação teórica 
dos estudantes de medicina – a 
exemplo do que ocorre com 
o estágio e aprendizado em 
outras graduações. “Quando 
você recebe um prêmio como 
esse e olha para as pessoas que 
já o receberam – como Miguel 
Reale, Ives Gandra Martins e 
Crodowaldo Pavan –, sente-se 
engrandecido e dá sensação de 
um compromisso ainda maior 
daqui por diante”, afirma o lau-
reado. Dia 15, quinta-feira, às 
10h, no Teatro CIEE, após um 
café da manhã.

A
fortuna combina-
da das mil pes-
soas mais ricas
da China aumen-
tou 30% nos últi-

mos 12 meses, apesar da
devastação provocada pela
maior crise financeira mun-
dial das últimas sete déca-
das. Beneficiados pela valo-
rização do mercado acioná-
rio doméstico e pela recupe-
ração do preço dos imóveis,
os bilionários e milionários
chineses viram seu patrimô-

nio saltar de US$ 439 bilhões
para US$ 571 bilhões, valor
que equivale a cerca de um
terço de todo o PIB brasileiro.

Divulgado ontem em Xan-
gai, o Relatório Hurun é o
mais respeitado retrato dos
endinheirados chineses, ao
lado do elaborado pela revista
americana Forbes. O número
de pessoas com fortuna supe-
rior a US$ 1 bilhão subiu de
101 para 130 e o grupo dos dez
mais ricos sofreu a maior revi-
ravolta desde que a lista co-

meçou a ser elaborada, em
1999, com sete novos nomes.

O novo líder é Wang
Chuanfu, um empresário de
43 anos que viu sua fortuna
saltar de US$ 880 milhões pa-
ra US$ 5,1 bilhões depois que
o investidor americano War-
ren Buffett comprou 10% de
sua fábrica de baterias e car-
ros elétricos, a BYD. Na lista
de 2008, Wang ocupava a
103ª posição.

“Wang Chuanfu se tornou
o número 1 na China pela com-

binação do crescimento de
30% na indústria automobilís-
tica chinesa e o toque de Mi-
das de Warren Buffett”, disse
o responsável pelo Relatório
Hurun, Rupert Hoogewerf.

A venda de veículos na Chi-
na subiu 84% em setembro e
atingiu 1,015 milhão de unida-
des. A BYD, que fabrica um
carro que pode ser “recarre-
gado” na tomada de casa, viu
suas vendas aumentarem
88%, para 44 mil unidades.

A mudança no topo do ran-

king também foi influencia-
da pelos problemas enfren-
tados pelo líder de 2008,
Huang Guangyu, dono da
rede de varejo de eletroele-
trônicos Gome, preso em
dezembro sob acusação de
manipulação do mercado
acionário. Huang ainda tem
uma fortuna de US$ 3,4 bi-
lhões, o que lhe valeu o 17º
posto na lista de 2009.

Com 130 pessoas com
fortuna superior a US$ 1
bilhão, a China tem o maior
número de bilionários do
mundo depois dos Estados
Unidos. E Hoogewerf acre-
dita que a cifra é o dobro
da revelada no Relatório
Hurun, já que muitas fortu-
nas estão sendo construí-
das fora do mercado acioná-
rio.

Não há nenhum lugar do
planeta que registre uma
velocidade tão grande na
criação de novos ricos.
“Desde nossa lista de 2004,
vimos a multiplicação por
dez do número de indiví-
duos com fortunas pessoais
de pelos menos US$ 150
milhões”, disse Hoogewerf.

A cifra de US$ 150 mi-
lhões foi o mínimo exigido
para inclusão na lista de
2009. No ano passado, o
piso era de US$ 100 mi-
lhões. Quando o primeiro
ranking foi elaborado, em
1999, o mínimo exigido era
de US$ 50 milhões, patri-
mônio de apenas seis chine-
ses à época.

A maioria esmagadora
dos integrantes da lista é
de novos ricos, que cons-
truíram suas fortunas do
zero. Menos de 1% deles
herdou sua riqueza, compa-
rado a porcentuais de 25%
na Inglaterra e de 35% nos
EUA, ressalta Hoogewerf.
O setor imobiliário é o que
deu origem às fortunas da
maior parte dos integran-
tes do ranking, seguido de
indústria e finanças. ●

Bloombergcompra
a ‘BusinessWeek’

FUNDADOR–ABloombergécontroladapeloatual prefeitodeNovaYork,MichaelBloomberg
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