
Durante muito tempo, o poten-
cial de Angola, rico em miné-
rios e petróleo, foi praticamen-
teignoradopelasempresasbra-
sileiras – seguramente contri-
buíram para o isolamento as
quasetrêsdécadasdeguerraci-
vil. Mas é justamente a necessi-
dade de reconstrução do país
africano que o tem tornado um
gerador de oportunidades de
negócios para companhias do
mundointeiro.Segundoestima-
tivasdobancoportuguêsEspíri-
to Santo, em 2010 a economia
de Angola deve crescer 9% (en-
tre2004 e 2009, o PIB angolano
aumentou quase 150%, passan-
do de US$ 34,8 bilhões para
US$ 86,6 bilhões).

Leva as digitais de Pércio de
Souza, sócio da butique de fu-
sõeseaquisiçõesEstáter,aope-
ração que resultou na compra
da Brenco, do ex-presidente da
Petrobrás, Henri Philippe Rei-
chstul,pelaETH,dogrupoOde-
brecht. A Estáter assessorou
José Carlos Grubisich, presi-
dente do lado comprador. Com
isso,Souzamantémoritmoace-
lerado de 2009, quando partici-
poudealgunsdosmaioresnegó-
cios na área, como a compra do
Ponto Frio pelo Pão de Açúcar,
afusãodestecomaCasasBahia
eaincorporaçãodaAracruzpe-
la Votorantim.

Umadasprincipaisfeirasdene-
gócios de TI e Telecom do País,
a Futurecom, está de olho no
mercado latino-americano.
Nos dias 29 e 30 de junho, a Pro-
visuale, promotora do evento,
realizará um congresso no ho-
tel W. Santiago, em Santiago,
Chile, sobre as duas áreas.

Já a 12ª edição da Future-
com no Brasil acontecerá no
Transamérica Expo Center,
em São Paulo, entre os dia 25 e
28 de outubro, de acordo com
Laudalio Veiga Vilho, diretor-
geral da Provisuale. “Devemos
crescer15%esteano, poisa eco-
nomia começou forte em 2010”,
diz. A Futurecom espera rece-
ber 15 mil participantes de 40
países este ano, contra os 12,8
mil registrados em 2008.

Alguns grupos, como Odebre-
cht, Vale e Petrobrás, se anteci-
param a esse boom em Angola.
Animado pelos bons resultados
dos pioneiros, um punhado de
empresaseentidadesencomen-
dou um amplo estudo sobre as
oportunidades de negócios e o
comportamento do consumi-
dor angolano à Quorum Brasil,
consultoria paulista especiali-
zada em pesquisas de mercado
Entre os clientes estão a Fiesp,
aAbihpec,associaçãodosfabri-
cantes de produtos de beleza e
higienepessoal, montadoras do
setor automobilístico e empre-
sas do agronegócio. “A libera-
ção de financiamento do BN-
DESparaexportaçãodeprodu-
tos e instalação de empresas
em Angola animou o pessoal”,
diz William Horstmann, dire-
tor da Quorum Brasil.

Está marcado para o dia 29 de
abril, no hotel Renaissance, em
São Paulo, o seminário “Pers-
pectivas da Economia Brasilei-
ra”, promovido pela Tendên-
cias Consultoria, do ex-minis-
tro da Fazenda Maílson da Nó-
bregaedoex-BCGustavoLoyo-
la. Serão realizados dois pai-
néis de debates: um sobre as
eleições presidenciais e outro
sobre o novo ciclo de investi-
mentos no País. Já estão confir-
mados entre os debatedores, o
empresário Emílio Odebrecht,
dogrupoOdebrecht,eosecono-
mistasMuriloPortugal,diretor-
gerente adjunto do FMI, Pérsio
Arida, do BTG Pactual, Illan
Goldfajn, da consultoria Ciano,
e Carlos Melo, do Ibmec.

A preocupação das empresas
em consolidar e contabilizar de
forma mais profissionalizada e
transparenteseuspassivosjurí-
dicos, o que facilitaria a partici-
pação em futuras fusões e aqui-
sições, está turbinando os negó-
cios dos escritórios especializa-
dosemsistemasdegestãoderis-
cosjurídicos.Nocasodoescritó-
rio carioca e-Xyon , o movimen-
to dobrou nos últimos dois anos
– de 1,5 milhão de contratos em
2008 para 2,8 milhões em 2009.
A e-Xyongerencia processos de
clientes, fornecedores e funcio-
nários contra empresas e pro-
cessosdecobrança.Emsuacar-
teiradeclientesfiguramgrupos
do porte do Itaú Unibanco, San-
tander, Safra, BV Financeira,
Xerox e SuperVia.

Angola, o novo
objeto do desejo

A marca da Estáter
na compra da Brenco

Futurecom investe na
internacionalização

Angola 2

Tendências debate
eleições e investimentos

Empresas preocupadas
em andar na linha

clayton.netz@grupoestado.com.br
FATO RELEVANTE

RUBICO – Elediziaquenãocriavagado,masproduzia“bensdecapital”

AFazendaBrumado
liquidaseuplantel

DANIEL WAINSTEIN/AGENCIA ISTOÉ

por Clayton Netz
com Denise Ramiro (denise.ramiro@grupoestado.com.br)
e Felipe Vanini (felipe.vanini@grupoestado.com.br)

Número

720
é o total de fusões e aquisições
previstas pela Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) em 2010, um
crescimento de 15% sobre 2009

RANKING

●●● “A Copa do
Mundo vai nos
proporcionar um
crescimento de
0,5% do PIB”
Pravin Gordon, ministro das
Finanças da África do Sul,
sobre a estimativa de 2,3%
de aumento do PIB do país
em 2010

●●● “Nunca lucraram
tanto como agora”
Cristina Kirchner, presidente da
Argentina, sobre os pecuaristas
do país, a quem atribui o aumento
de até 70% em alguns cortes de
carne nos últimos três meses

AS MARCAS MAIS
VALIOSAS

● 1. Wal Mart:US$ 41,4 bilhões

● 2. Google: US$ 36,2 bilhões

● 3. Coca-Cola: US$ 34,8 bi-
lhões

● 4. IBM: US$ 33,7 bilhões

● 5. Microsoft: US$ 33,6 bi-
lhões

PRINCIPAIS BRASILEIRAS
NA LISTA

● 42. Bradesco: US$ 13,3 bi-
lhões

● 117. Banco do Brasil: US$ 6,7
bilhões

● 147. Petrobrás: US$ 5,6 bi-
lhões

● 195. Oi: US$ 4,3 bilhões

● 425. Vivo: US$ 2,2 bilhões

Acordo entre
Microsoft e
Yahoo é
aprovado

Paísavançaemrankingdemarcas

O número de marcas brasilei-
ras presentes na lista das 500
mais valiosas do mundo saltou
de apenas seis em 2009 para 15
neste ano. As três empresas
brasileiras mais bem classifica-
das são o Bradesco, o Banco do
Brasil e a Petrobrás. Mundial-
mente,Walmart,GoogleeCoca-
Cola lideram o ranking.

O relatório da Brand Finan-
ce,consultoriaindependentees-
pecializadanaavaliaçãodemar-
cas, é produzido com base em
umlevantamentofinanceiroso-
breasempresaseemquestioná-
rioscomclienteseespecialistas
em medir a força de marcas.

“A região sul-americana re-
gistrou o mais alto crescimento
do valor de suas marcas, subin-
do 84% (desde o ano passado).
Isso é um reflexo do desempe-
nhosólidonaregião,particular-
mente do mercado bancário
brasileiro”, diz a Brand Finan-
ce, em comunicado.

Em entrevista à BBC Brasil,
Gilson Nunes, diretor da Brand
Finance do Brasil, explica por-
queapresençademarcasbrasi-
leirasno ranking cresceutanto.
“Acriseeconômicaafetouseria-
mente as marcas de empresas
dospaísesdesenvolvidos,abrin-
do espaço para o crescimento
das marcas das demais nações.
O Brasil, porém, quase não sen-
tiu a crise, o que possibilitou às
empresas nacionais ganhar va-
lor de mercado”, disse.

Entre as 15 empresas brasi-
leiras que entraram no ranking
das 500 mais, oito são do setor
bancário, três de telefonia e
duas de extrativismo mineral.
GerdaueBovespa completama
lista.

O Bradesco, que na lista de
2009 aparecia na 75ª posição,

saltou para o 42º lugar geral,
sendoa 9ª marca debanco mais
valiosa do mundo. Segundo a
Brand Finance, a instituição é
avaliada em US$ 13,3 bilhões,
quase o dobro da avaliação do
ano passado.

Com 3,5 milhões de clientes,
o banco brasileiro é também a
marca mais importante da
América Latina.

O Banco do Brasil, por sua
vez, mais do que dobrou o valor
de sua marca nos últimos doze
meses, chegando a US$ 6,7 bi-
lhões, enquanto a Petrobrás é
avaliada em US$ 5,6 bilhões.

RECUPERAÇÃO
A Brand Finance destaca em

suaanálisearecuperaçãodose-
tor bancário ao redor do mun-
do. “O valor agregado das 500
maiores marcas bancárias do
mundo em 2010 é agora 4%
maior do que em 2008, antes da
crise”, informa o site da compa-
nhia.

Pelo terceiro ano consecuti-
vo, o HSBC lidera a lista entre
os bancos, com US$ 28,5 bi-
lhões. O Bank of America e o
Santander vêm na sequência.

Odomíniodosbancosameri-
canos está em queda na lista.
Das 500 marcas bancárias
mais valiosas do mundo, 85 são
dos EUA, ante 95 no ano passa-
do. Enquanto isso, a quantida-
de de bancos europeus cresceu

nalistade174para197.SóaGrã-
Bretanha ficou de fora desse
crescimento, vendo o número
de bancos do país no ranking
cair de 24 para 22. “Isso sugere
que a recuperação do continen-
te europeu, em particular na
França, Espanha e Suíça, dei-
xou os bancos britânicos de fo-
ra”, analisa a Brand Finance.

DOMÍNIO AMERICANO
Na lista mundial de marcas de
todos os setores, as empresas
dosEUAdominam:asseismar-
cas mais valiosas do mundo são
americanas, sendo elas Wal-
mart, Google, Coca-Cola, IBM,
Microsoft e GE.

Esse é o segundo ano segui-

doquearededesupermerca-
dos lidera a lista, enquanto
que o Google saltou da 5ª pa-
ra a 2ª posição desde o ano
passado.

A montadora japonesa
Toyota permaneceu na 10ª
posiçãodoranking, possivel-
mente porqueo levantamen-
tofoi produzidoantes dos re-
centesproblemascomosveí-
culos da marca virem à tona.

Outra montadora japone-
sa, a Mitsubishi, foi uma das
empresas que mais ganha-
ram posições na lista. Em
2009, a marca era a 220ª
mais valiosa do mundo. Nes-
te ano ela saltou para a 25ª
colocação. ● BBC BRASIL

U
ma liquidação his-
tóricadegadonelo-
re brasileiro será
anunciada na ma-
nhã da terça-feira,

23, no Otavio Café, no bairro Ci-
dade Jardim, na capital paulis-
ta. A família do pecuarista Ru-
bens de Andrade Carvalho, o
lendário Rubico de Carvalho,
morto em julho do ano passado,
aos92anos, vaiofertar,emuma
série de leilões, a totalidade de
seu plantel, de cerca de 700 bo-
vinos puros da raça nelore e
300 da raça brahman, criados
na Fazenda Brumado, em Bar-
retos, no interior de São Paulo.
“Esta é a venda única e total do
maior banco genético de nelore
Puro de Origem Importada do
mundo”, afirmou Antônio José
Prata Carvalho, conhecido co-
mo Tonico Carvalho, o quinto
dos seis filhos do patriarca, à
editora do suplemento Agríco-
la, do Estado, Tania Rabello.
“Ninguém tem isso no mundo,
nem a Índia, que é o berço do
nelore.” Os leilões ocorrerão a
partir de 6 de maio, durante a
Expozebu, em Uberaba (MG),
quando parte do gado brahman
será leiloada. Os pregões de ne-
lore serão quatro seguidos: en-
tre os dias 16 e 19 de julho, na
Leilopec, também em Uberaba.

A notícia da liquidação do
plantel, que é praticamente si-
nônimo da raça nelore no Bra-
sil, surpreendeu o setor. Foi a
família de Rubico de Carvalho
que, juntamente com a família
de Torres Homem Rodrigues
da Cunha, importou da Índia,
nadécadade1960,umlotenelo-
res de alta qualidade genética.
Batizado de “choque de san-
gue”, a vinda desses animais
aprimorou de tal forma o reba-
nho nacional que acabou levan-

do a pecuária brasileira a dar o
salto que transformou o País,
quatro décadas mais tarde, no
principal exportador mundial
de carne bovina.

O próprio Rubico costuma-
vadizerquenãocriavasimples-
mente gado, mas que produzia
“bensdecapital”,numareferên-
cia ao poder que suas matrizes
ereprodutorestinhamdetrans-
ferirqualidadescomorusticida-
de e maior produção de carne
aos seus descendentes. A deci-
são de liquidar o rebanho, se-
gundoTonico,ocorreupelasim-
ples divisão dos bens deixados
por Rubico. “Metade do reba-
nho pertence à minha mãe, que
estáviva.A outrametade, aseis
irmãos, sendo que nem todos
pretendemcontinuarnapecuá-
ria”,dizTonico.“Emvezdedivi-

dir o gado, vamos leiloá-lo e re-
partir o dinheiro.”

Para ele, porém, a genética
do histórico Nelore do Bruma-
donão corre oriscodese desca-
racterizar ou de se pulverizar
em rebanhos País afora, com a
liquidação do plantel. “A parte
dafamíliainteressadaemconti-
nuaracriar oNeloredoBruma-
do,incluindoeuemeuirmãoRu-
bensPrataCarvalho,oRubiqui-
nho, vai participar normalmen-
te dos leilões, como qualquer
comprador”, diz. Além disso, o
irmãomaisvelho,FranciscoJo-
séPrataCarvalho,nãoquispar-
ticipar da venda coletiva e já le-
vouoseuquinhãoparaseuspas-
tos em Campo Grande (MS), o
que ajuda a garantir a continui-
dade ao menos de uma parte do
legado do pai, Rubico.
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Brasil passou de seis, em 2009, para 15 marcas entre as 500 mais valiosas do mundo
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AMicrosofteoYahooconsegui-
ram a aprovação do Departa-
mento de Justiça do governo
americanoedaComissãoEuro-
peia para realizar sua aliança
em ferramentas de busca na in-
ternet, que as empresas anun-
ciaram inicialmente em julho
do ano passado.

As duas empresas veem na
parceria uma ampliação de
oportunidades. Elas esperam
criar, juntas, uma ferramenta
mais desafiadora ao domíniodo
Google no mercado de publici-
dadedossistemasdebuscaonli-
ne. De acordo com a empresa
depesquisasdemercadocomS-
core, os americanos usaram o
Google para quase 66% das 14,7
bilhões de buscas que fizeram
em dezembro, enquanto o
Yahoo e a ferramenta Bing, da
Microsoft, responderam por
28%.

A presidente executiva do
Yahoo, Carol Bartz, disse on-
tem que o acordo permitirá à
empresaterofoconassuas“ex-
periências mais inovadoras de
buscas”. O presidente executi-
vo da Microsoft, Steve Balmer,
acrescentou que a aliança pro-
moverá “mais escolhas, melhor
valor e maior inovação” para os
consumidores.

Sob o acordo, aprovado sem
restrições, o Yahoo terá uma
significativa parcela do fatura-
mento dos anúncios nas pági-
nas de busca vendidos em seus
sites. Ele não receberá por
anúncios vendidos nos sites da
Microsoft.

Anunciantes serão capazes
de comprar os anúncios nas pá-
ginasdebuscasdeambasasem-
presas diretamente por meio
de um sistema criado pela Mi-
crosoft.O acordo também já re-
cebeua aprovaçãoderegulado-
res na Austrália, Brasil e Cana-
dá. ● DOW JONES NEWSWIRE

ESCALADA–Bradescoéa9.ªmarcadebancomaisvaliosadomundo;no rankinggeral, ficaem42.º
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