
Na semana passada, Banco
do Brasil e Bradesco anuncia-
ram uma parceria para inves-
tir na África junto com o por-
tuguês Banco Espírito Santo
(BES) e a entrada da Caixa
na empresa que comandará a
gestão da bandeira de car-
tões Elo, formada por BB e
Bradesco em abril deste ano.

A intenção dos bancos é
participar em uma holding
financeira que consolidaria
as atuais operações do BES
no continente africano. A
holding coordenará futuros
investimentos envolvendo a
aquisição de participações
em outros bancos e o estabe-
lecimento de operações pró-
prias no continente africano.

Além disso, Bradesco e
Banco do Brasil fecharam
acordo com a Caixa Econômi-
ca Federal, que vai entrar co-
mo sócia na formação da no-
va bandeira de cartões, a Elo.
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Com pouco mais de 6 milhões de
usuários no Brasil, o Facebook
quer manter o rápido ritmo de
crescimento da rede social no
País, em um mercado atualmen-
te ainda dominado pelo Orkut,
com 26,9 milhões de visitantes
por mês segundo os últimos da-
dos do Ibope Nielsen.

Responsável pela expansão in-
ternacional do Facebook, o espa-
nhol Javier Olivan, de 33 anos,
esteve ontem em São Paulo e afir-
mou que a rede social pretende
anunciar novas ferramentas pa-
ra tornar o site mais atraente aos
usuários brasileiros.

“Será uma ferramenta que vai

ajudar as pessoas a usar os produ-
tos do Facebook, especialmente
se estão acostumadas a outros
sites”, afirmou à reportagem,
sem dar detalhes. “Deve ir ao ar
provavelmente na próxima se-
mana.”

Parte da resistência ao Face-
book por usuários brasileiros
acontece por causa da familiari-
dade como Orkut. Muitos novos
usuários criticam o Facebook
por ser muito complicado.

“Ouvimos a mesma reclama-
ção em outros países e por isso
vamos fazer essas mudanças”,
disse Olivan.

O jovem espanhol conheceu

Mark Zuckerberg por meio de
um amigo da faculdade e entrou
para o Facebook em 2007, quan-
do site ainda era visto como uma
rede social de usuários norte-
americanos.

A tarefa assumida por Olivan
foi levar o Facebook a outros paí-
ses. O primeiro passo foi tradu-
zir o site, hoje disponível em 80
idiomas, com a ajuda dos pró-
prios usuários – que ainda contri-
buem traduzindo cada nova fer-
ramenta lançada pelo site.

Três anos depois de Olivan as-
sumir o cargo, 70% dos 500 mi-
lhões de usuários do Facebook já
são de fora dos Estados Unidos.

Apesar de ainda não ser tão re-
levante no País quanto o Orkut,
o Facebook tem se expandido
com rapidez. Há um ano, quan-
do o fundador da rede social, Ma-
rk Zuckerberg, visitou o Brasil,
eram apenas 1,3 milhão de usuá-
rios brasileiros.

Um levantamento recente da
consultoria de internet Ping-

dom coloca o Brasil na décima
oitava posição entre os vinte paí-
ses com mais usuários no Face-
book. Segundo a empresa, se-
riam 6,2 milhões de usuários no
País, próximo do número oficial

divulgado pelo Facebook.
O Brasil ainda está atrás de paí-

ses vizinhos como México (8º lu-
gar), Argentina (15º) e Colômbia
(17º). E Olivan quer mudar esse
cenário. “Estamos planejando

novos produtos que podem faci-
litar o compartilhamento de con-
teúdo no Brasil”, disse.

Características da internet
brasileira, segundo ele, preci-
sam ser levadas em conta, como
o uso de lan houses e do celular.
O acesso pelo telefone móvel
tem crescido no País e é um dos
principais focos do Facebook
atualmente. Em maio, a rede so-
cial lançou um site especial que
pode ser acessado gratuitamen-
te por clientes de operadoras par-
ceiras pelo mundo. No Brasil, a
TIM oferece o serviço.

Eleições. Para aumentar a rele-
vância no Brasil, o Facebook tem
buscado parcerias para partici-
par da campanha eleitoral deste
ano. A rede social quer fazer par-
te dos debates entre os candida-
tos e transmiti-los pelo site da
mesma forma que fez com o dis-
curso de Barack Obama, em
2008, depois que ele venceu as
eleições nos Estados Unidos.

Um debate esta semana entre
os candidatos à presidência, rea-
lizado pelo site UOL e o jornal
Folha de S. Paulo, teve transmis-
são online pela rede social.

DISPUTA
Anatel recebe pedido da
Oi para entrada da PT

Starbucks assume
operação brasileira

Facebook terá nova ferramenta para agradar brasileiros

Negócios
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A Intel, maior fabricante de mi-
croprocessadores do mundo,
anunciou ontem a compra da
McAfee, empresa de software de
segurança, por US$ 7,68 bilhões,
a maior aquisição de sua histó-
ria. A companhia tem como obje-
tivo aumentar a segurança dos
chips que produz, num momen-
to em que avança em novos mer-
cados, como celulares, televiso-
res e até mesmo carros.

A oferta foi de US$ 48 por
ação, o que representa um ágio
de 60% sobre o fechamento das

ações da McAfee na quarta-feira.
“Ao lado de eficiência de energia
e conectividade, segurança será
o terceiro pilar do que as pessoas
demandam de todas as experiên-
cias de computação”, disse Paul
Otellini, presidente da Intel.
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PARA LEMBRAR

JBS Friboi faz proposta
a sócio italiano

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) recebeu

ontem o pedido de anuência
prévia da Oi para a entra-

da da Portugal Tele-
com (PT) no grupo

controlador da em-
presa. Segundo a
Anatel, o pedido foi
encaminhado para

a Superintendência
de Serviços Públicos.

Posteriormente, deverá
ser analisado também pela

procuradoria especializada da
Anatel e, por último, será subme-
tido ao conselho diretor.
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Intel anuncia compra da McAfee, empresa
de segurança digital, por US$ 7,7 bilhões A Starbucks Corporation assu-

miu 100% do controle acionário
e operacional da Starbucks Bra-
sil, com a aquisição das ações da
empresa Cafés Sereia do Brasil.

Desde 2006, quando chegou
ao País, a operação brasileira era
controlada por uma joint ventu-
re da Starbucks Internacional,
que detinha 49% das ações, e a
Cafés Sereia, com 51%. O atual
diretor-geral, Ricardo Carvalhei-
ra, permanecerá no cargo. Atual-
mente a Starbucks tem 23 lojas
no Brasil, localizadas nas cida-
des de São Paulo, Campinas e
Rio de Janeiro.

Embratel adia oferta
pelas ações da Net

O frigorífico JBS Friboi reafir-
mou ontem o pedido do livre
acesso aos números financeiros
e operacionais da Inalca JBS,
joint venture criada no fim de
2007 com o grupo italiano Cre-
monini, do qual possui 50% de
participação. Segundo a empre-
sa, há três soluções para o fim da
batalha legal que vem travando
com o seu sócio desde julho. As
três hipóteses seriam a divisão
dos ativos entre os sócios, a re-
compra de sua participação pela
Cremonini ou a aquisição pela
JBS dos 50% restantes, “como
prevê o contrato”.

A Embratel Participações adiou
do dia 9 para 29 de setembro o
leilão de oferta pública volun-
tária (OPA) feita por sua
controlada, Empresa
Brasileira de Teleco-
municações (Em-
bratel), para a aqui-
sição de até 100%
das ações preferen-
ciais da Net Servi-
ços. O edital da OPA
será republicado com di-
versas alterações e informará
ainda que a oferta pública será
também apresentada nos Esta-
dos Unidos.

Banco do Brasil amplia parceria com
Bradesco, por meio da Odontoprev

● Expansão no celular
A rede social anunciou nesta se-
mana uma ferramenta para mar-
car no mapa o local onde o usuá-
rio está, a partir de um celular
com GPS, e ver recomendações
geolocalizadas de amigos

Leia o Estadão no iPad.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

Foco.
Marco
Antonio
Rossi, do
Bradesco,
enxerga
grande
potencial
nas classes
C e D

R$ 23
foi a proposta

apresentada pela
Embratel por ação

preferencial
da Net

Expansão. Rede quer manter crescimento no País, diz Olivan

Altamiro Silva Junior

O Banco do Brasil assinou on-
tem um memorando de enten-
dimentos com a Odontoprev e
suas controladoras, Bradesco
Seguros e ZNT Empreendi-
mentos, Comércio e Participa-
ções. O objetivo do acordo, fe-
chado por meio da subsidiária
BB Seguros, é vender planos
de saúde odontológicos.

A parceria envolve estudos pa-
ra a criação da BB Dental. A nova
empresa terá 75% do capital nas
mãos da BB Seguros (49,99% das
ações ordinárias e 100% das pre-
ferenciais) e 25% do capital total
da Odontoprev, equivalentes a
50,01% de suas ações ordiná-
rias..

Está previsto que a BB Segu-
ros participará indiretamente de
10% do capital social total da
OdontoPrev, por intermédio de
uma holding a ser constituída
junto com Bradesco e ZNT.

O BB pode aumentar a partici-
pação indireta na Odontoprev
para além dos 10% anunciados,
segundo Caffarelli.

A Odontoprev será responsá-
vel por comercializar os planos
na rede de atendimento do ban-
co. O nome BB Dental ainda é
provisório, segundo o vice-presi-
dente de Novos Negócios do BB,
Paulo Rogério Caffarelli.

A receita com a venda dos pla-
nos será dividida entre os dois
sócios, de acordo com a partici-
pação acionária que cada um
tem na empresa.

Segundo Caffarelli, com a for-
mação dessa empresa, o BB dei-
xa de operar com planos de saú-
de e passa a se dedicar apenas à

área odontológica.
A entrada do BB na Odonto-

prev vai reduzir a participação
dos acionistas na empresa em
7,5%. Uma emissão de ações da
Odontoprev, equivalente a 7,5%
do capital da companhia pode
ser feita, disse Caffarrelli.

Os valores da negociação não
foram divulgados e só devem ser
conhecidos em 90 dias. Para ser
concretizada, a operação está su-
jeita à realização de estudos téc-
nicos, jurídicos, financeiros e ao

cumprimento de formalidades
legais e regulatórias.

Segundo os novos sócios, a
parceria com o BB tem condi-
ções de atrair 3,5 milhões de no-
vos clientes para a Odontoprev
em 5 anos. Com isso, a empresa
pode chegar a dobrar sua cartei-
ra, hoje de 4,4 milhões de clien-
tes, disse o presidente da compa-
nhia, Randal Zanetti.

A OdontoPrev é tradicional
no setor. A empresa tem 23 anos
de atuação e sua rede possui 25

mil credenciados no Brasil.

Classes C e D. O alvo da nova
empresa são as classes C e D. Os
planos devem ter custo mensal
na casa dos R$ 9,90. “Há uma
enorme classe emergente que co-
meçou a consumir e também
busca maior proteção”, disse Ca-
ffarelli. “O potencial é muito
grande nas classes C e D”, afir-
mou o presidente da Bradesco
Seguros e Previdência, Marco
Antonio Rossi.

A área de planos odontológi-
cos é a que tem maior potencial
de crescimento nos próximos
anos dentro do setor de seguros,
de acordo com os cálculos dos
técnicos do BB.

Atualmente, 13,2 milhões de
brasileiros têm um plano odon-
tológico – 7% da população do
País. Para mostrar o potencial
desse mercado, Caffarelli citou
dados dos Estados Unidos. Lá,
175 milhões de pessoas possuem
um plano desse tipo, cerca de

70% da população.
No Brasil, a venda de planos

dentais vem crescendo 19% ao
ano desde 2002. Por conta dessa
perspectiva de crescimento, o
BB resolveu sair da área de pla-
nos de saúde, que tem cresci-
mento mais modesto, e se focar
na odontológica.

Atratividade. A alta taxa de
crescimento atraiu várias segura-
doras nos últimos anos. O Bra-
desco criou a Bradesco Dental
em 2008 e ingressou no capital
da Odontoprev em outubro de
2009, assumindo 43,5% da em-
presa e compartilhando o con-
trole da companhia com seu fun-
dador e presidente. Mais tarde a
Bradesco Dental foi incorporada
pela Odontoprev e, em troca, o
banco recebeu ações da compa-
nhia.

Outra empresa a entrar no seg-
mento foi a MetLife, que com-
prou em 2008 a Odonto A. A Su-
lAmérica, que adquiriu a segura-
dora de saúde do BB, é outra que
passou a apostar em planos
odontológicos.

Grande pesquisa. Antes de fe-
char o acordo anunciado ontem
com a Odontoprev, a maior do
setor, o BB avaliou 11 grandes em-
presas de planos odontológicos,
conta Caffarelli.

Na segunda-feira passada, em
entrevista coletiva para anúncio
dos resultados do trimestre, o
BB informou que estudava en-
trar no segmento de planos
odontológicos. Isso poderia
ocorrer por meio da compra de
participação ou associação com
alguma empresa do setor.

Por meio da BB Seguros, instituição estatal fecha acordo com concorrente e entra no mercado de planos odontológicos. Na semana
passada, BB e Bradesco anunciaram uma parceria para investimento na África e uma associação com a Caixa na área de cartões

Empresa quer simplificar
o site de relacionamento
para atrair os usuários
que ainda preferem o
Orkut
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