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A Cosan, maior grupo brasilei-
ro de açúcar e álcool, encerrou
o segundo trimestre fiscal com
lucrodeR$173,4milhões.Aem-
presa foi beneficiada pela me-
lhora de preços das commodi-
ties e pelo forte efeito positivo
de variação cambial sobre o re-
sultado financeiro. A compa-
nhia, que havia amargado pre-
juízo deR$ 380,7milhões entre
julhoesetembrode2008, infor-
mou que “boasmargens na dis-
tribuição de combustíveis” aju-
daram o resultado. A receita lí-
quidadisparouparaR$3,575bi-
lhões, por causadadistribuido-
ra de combustível CCL, antiga
Esso.

Cosanreverteprejuízo
elucraR$173,4milhões
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Quando fundouadistribuidora
de produtos eletrônicos Multi-
tech, emTaiwan, em setembro
de 1976, Stan Shih provavel-
mentenãotinhaumanoçãoexa-
ta da proporção que a empresa
tomaria.Mas, depois demudar
deestratégia,passandoa fabri-
car computadores, e trocar o
nome da empresa para Acer,
em 1987, o crescimento não pa-
rou mais. Este ano, a empresa
se tornou a segunda maior fa-
bricante de computadores do
mundo, superando a Dell e fi-
cando atrás apenas da HP.
Essaagressividadenocresci-

mento chega também ao Bra-
sil. A empresa tenta recons-
truir sua presença local, com a
produção terceirizada para a
subsidiária de Jundiaí (SP) da
taiwanesa Compal. “O merca-
do do Brasil é muito grande”,
afirmou aoEstado o presiden-
te mundial da empresa, Gian-
francoLanci, homenageado no
fimdomêspassado,numaceri-
mônia noMinistério da Econo-
mia de Taiwan, em Taipei.
“Abrimos uma subsidiária, já
temospessoastrabalhando.Fi-
zemos parceria comaCompal.
Assim, grande parte da produ-
ção será feita no Brasil e não
dependeremosmais de impor-
tação.”
Ivair Rodrigues, diretor de

EstudosdeMercadodaconsul-
toriaITData,dissequeaprodu-
çãolocal,porserrecém-contra-
tada, ainda não teve efeitos no
varejo, mas que a chegada da
empresa já foi percebida pelas
contratações. Ele destacou
que, no ano que vem, haverá
maiscompetição, comachega-
dadaAcereosplanosambicio-
sosdassul-coreanasLGeSam-
sung. Rodrigues prevê que, es-
te ano, as vendas de computa-
dores no País devem sofrer
uma queda de 3% em relação a
2008, quando chegaram a 11,7
milhões.Issosedeveaoresulta-
do ruim do começo do ano.

“Mas o mercado já se normali-
zou”, disse o consultor.

POTÊNCIA
Stan Shih, que fundou a Acer
comsuamulher,CarolynYeh,e
três outros sócios, foi chamado
em2006,pelarevistaTime, deo
“engenheiro que transformou
Taiwannumapotênciadafabri-
cação de PCs”. O texto, assina-
do por Paul Otellini, presidente
da Intel, afirmou que, “ao se fo-
car na otimização da cadeia de
suprimentosecultivarumecos-
sistema vibrante de fornecedo-
res de componentes firmemen-
teagrupados, aAcerconseguiu
lançar novas tecnologias mais
rapidamente e a preços meno-
res que seus competidores”.
Essa capacidadedeproduzir

apreços baixos foi reconhecida
porMichaelDell, presidenteda
Dell, que visitou o Brasil recen-
temente.Aoserperguntadoso-
bre os planos para recuperar a
segunda posição do mercado
mundial, Dell afirmou: “Nós
conseguimos faturar duas ve-
zes mais por computador que
esses fabricantes asiáticos.

Competimosemmercadosmui-
to diferentes.” Empresas como
HPeDell têm investido na área
de serviços, oferecendo solu-
ções completas para grandes
empresas, como forma de en-
frentar a concorrência daÁsia.
Shih hoje está aposentado, e

fora do dia a dia da Acer. Mes-
mo assim, acompanha de perto
os rumos da empresa. E disse,
em Taipei, que “o Brasil é um
mercado muito importante”,
que não pode ser ignorado. “A
Acer temde estar lá”, disse.

O executivo fundou a Acer
comumcapitaldeUS$25mil.A
primeirafábricadecomputado-
res foi instaladaemTaiwan, em
1981. A grande cartada da ex-
pansão internacional aconte-
ceu em 2007, quando a empre-
sa adquiriu a rival americana

Gateway, por US$ 710 mi-
lhões.
AmarcaAcer foiaprimei-

ra colocada este ano no ran-
kingdeTaiwan,comvalorde
mercadodeUS$1,241bilhão.
Esse ranking é elaborado há
seteanospelaconsultoriaIn-
terbrand em parceria com a
revistaBusinessWeekecomo
ConselhodeDesenvolvimen-
to de Comércio Exterior de
Taiwan (Taitra, na sigla em
inglês), e lista as 20 maiores
empresas do país.
Na cerimônia de entrega

doprêmio,Lanci,queestáhá
maisdedezanosnaAcer,dis-
sequeodesafioagoraé fazer
da companhia a número 1 do
mundo. “Nossas expectati-
vas para o quarto trimestre
são muito boas. Esperamos
que as vendas cresçam 25%.
Vemos algumas fraquezas
nospaísesdoLesteEuropeu,
mas muito pouco.”, disse.
“Queremos ser líderes o
mais rápido possível.” ●

*A repórter viajou a Taiwan a
convite do Taitra
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OJBS,maiorprocessadormun-
dial de carne bovina, registrou
lucro líquido de R$ 151,5 mi-
lhões no terceiro trimestre de
2009, uma queda de 78,2% so-
bre os R$ 694 milhões de igual
período de 2008. O Ebitda (lu-
cro antes de juros, imposto, de-
preciação e amortização) ficou
emR$ 291,9 milhões no trimes-
tre. A companhia, que este ano
entrou no setor de aves com a
aquisição da americana Pil-
grim’s Pride, obteve receita lí-
quida deR$ 8,38 bilhões no ter-
ceirotrimestre,contraR$7,8bi-
lhões há um ano. O JBS possui
capacidade diária de abate de
73,9mil cabeças de bovinos.
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construir
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globais

Hoje a segunda do mundo, empresa investe em países como o Brasil para superar a HP
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‘Playboy’ podemudardemãos
Apósprejuízos, revistamasculinaestáemnegociaçãocomduasempresas

A
Playboy Enter-
prises, dona da
revista masculi-
na mais conheci-
da do mundo,

negocia a venda da revista
para o fundo de investimen-

to Golden Gate Capital. De
acordo com fontes próximas
ao assunto, o negócio valeria
em torno de US$ 300 milhões.

A Playboy, com sede em
Chicago, não confirma os boa-
tos. Nem mesmo o Golden Ga-

te Capital e seu ex-executivo,
Jim Griffiths, que estaria con-
duzindo as negociações, fo-
ram encontrados para falar
sobre o assunto. Além do fun-
do de investimento, a Playboy
Enterprises estaria em nego-

ciações com a Iconix Brand
Group, grupo de licenciamen-
to de marcas. Fontes afir-
mam, no entanto, que as nego-
ciações entre a Playboy e a
Golden Gate eram feitas em
separado das conversas com a

Iconix. Os rumores sobre
a venda fizeram com que
as ações da Playboy fe-
chassem com alta de
43% na quinta-feira, após
os primeiros boatos so-
bre as negociações com a
Iconix.
A Playboy Enterpri-

ses, afetada pelas mudan-
ças que vêm ocorrendo
nos veículos de comunica-
ção, vinha mesmo preci-
sando de uma injeção de
ânimo. A revista de 56
anos fundada por Hugh
Hefner anunciou este
mês um corte na tiragem
de 2,6 milhões para 1,5
milhão de exemplares.
Na era digital, com a
abundância de sites de
sexo e nudez, a Playboy
Magazine contabiliza pre-
juízos há sete trimestres
consecutivos. Só no ter-
ceiro trimestre, a receita
com publicidade da Play-
boy foi de US$ 9,45 mi-
lhões, uma queda de
44%, segundo o Publi-
shers Information Bu-
reau, grupo que audita a
circulação de revistas
nos EUA. A queda no fa-
turamento e na circula-
ção fez com os executi-
vos da publicação admi-
tissem a possibilidade de
venda já no começo do
ano, algo que seria im-
pensável enquanto Hef-
ner, hoje com 83 anos,
estivesse vivo. ●

Votorantim
negociacompra
decimenteira
naArgentina

DISPUTA–Emoutubro,aAcer atingiu 14%domercadoglobal decomputadores.AHPtinha20,2%
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‘O Brasil é um
mercadomuito
importante, que não
pode ser ignorado’

Marina Guimarães
CORRESPONDENTE
BUENOS AIRES

A Votorantim Cimentos nego-
cia a compra de fabricantes de
cimentonaArgentinaenoUru-
guai. A empresa brasileira fe-
chou um acordo com o grupo
espanhol Uniland para a com-
pra das participações nas ar-
gentinas Cimentos Avellaneda
eMinus Investidora, bemcomo
na Cimentos Artigas, do Uru-
guai. O valor do acordo é de €
135milhões.
Segundo nota enviada pela

UnilandàBolsadeMadri,essas
participações “representam,
de forma direta e indireta, 50%
docapital socialdassociedades
cimenteiras”.Aoperaçãoainda
depende, porém, do exercício
de direito de preferência por
parte do Grupo Molins, tam-
bémespanhol, proprietáriodos
outros50%docapitalsocialdes-
sas empresas.
Segundo fontes, o vice-presi-

dente do Molins, Juan Molins,
teria aceitado a negociação
comoVotorantim– embora te-
nha dito à imprensa argentina,
no ano passado, que, se a Uni-
landdeixasse opaís, o grupo te-
ria interesse em comprar a ou-
tra fatia daCimentosAvellane-
da. “A menção na nota sobre o
direito de preferência de Mo-
lins é somente o cumprimento
formal das normas”, disse uma
das fontesouvidaspelaAgência
Estado. A Votorantim não co-
mentou a operação.
ACimentosAvellaneda, com

duasunidadesnaArgentina,te-
veum faturamentode€ 145mi-
lhões no ano passado e lucro de
€ 38 milhões. A Cimentos Arti-
gas, por sua vez, faturou € 51
milhões e lucrou€ 13milhões.
Com a Avellaneda, que pos-

sui 16% domercado local, a Vo-
torantimvaicompetircomaCa-
margoCorrêa, queem2005ad-
quiriu, por US$ 1,025 bilhão a
Loma Negra, maior fabricante
de cimento da Argentina. Essa
empresadetémhojeumaparti-
cipaçãodecercade48%nomer-
cado,segundolevantamentoda
consultoriaEstrateco.Asegun-
damaior fabricantede cimento
daArgentinaéaMinetti,dogru-
poholandêsHolcim,quepartici-
pa com 33% do mercado. A Pe-
troquímica Comodoro Rivada-
via, decapital argentino,possui
3%domercado.Comacriseglo-
bal, aproduçãodecimentoacu-
mula uma queda de 5,4% de ja-
neiro a outubro, na compara-
ção com 2008. ●

TAIPEI

Por mais de uma década, as
indústrias de tecnologia de
Taiwan estiveramnos basti-
dores. Mas, à medida que o
segmento de computadores
se consolidava, as fabrican-
tes taiwanesas, pressiona-
das para reduzirem os pre-
ços,tomaramconsciênciade
queascoisasprecisavammu-
dar. A partir daí, governo e
entidades comerciais e in-
dustriais têmtrabalhadopa-
ra que as marcas de Taiwan
tenhamvida própria.
Hoje,oexemplomaissigni-

ficativo dessa virada é a pró-
pria Acer. Mas não só. Mui-
tas empresas têm, ao longo
dosúltimosanos,seprepara-
do para tornarem-se nomes
conhecidosnomundo, incre-
mentandoseusnegócioseob-
tendomaispropriedadeinte-
lectualemáreasdosetortec-
nológicoquecrescemvertigi-
nosamente.
Uma companhia que vem

ganhandoreputaçãointerna-
cional na área de tecnologia
é a Asus, fabricante de PCs
quemais cresceu na Europa
em2008. ComoPCEee, lan-
çadohádoisanos,aAsuspra-
ticamente inventou os net-
books,computadorespeque-
nos emais baratos. Até pou-
cotempoatrás,elaeraconhe-
cidaapenaspor fabricarpla-
cas-mãe. A mesma coisa
acontece comaMSI, que en-
trounomercadocomplacas-
mãee,hoje, jáfabricaseupró-
priocomputador,aténoBra-
sil. Há também a HTC que
desenvolveu os primeiros
smartphonesparausarosis-
tema operacional Android,
do Google. Acer e HTC são,
respectivamente,números3
e 4 do ranking de marcas de
Taiwan e, junto com a Acer,
estãobempróximasdosholo-
fotes globais. ● S.R.C.
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