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Crise no Yahoo não será
resolvida com aquisições

Filipe Tavares Serrano

O brasileiro Eduardo Saverin,
considerado um dos fundadores
do Facebook ao lado de Mark Zu-
ckerberg, publicou ontem um ar-
tigo sobre empreendedorismo
como blogueiro convidado do si-
te da CNBC. É uma das poucas
vezes em que ele fala publica-
mente e a primeira vez que co-
menta o filme A Rede Social, que
retrata a história da criação da
rede social por jovens universitá-
rios de Harvard, entre eles, Save-

rin. O subtítulo do filme diz: “Vo-
cê não junta 500 milhões de ami-
gos sem fazer alguns inimigos.”
Saverin é um dos inimigos.

“O que eu tirei de A Rede Social
foi muito maior e mais importan-
te do que saber se as cenas e deta-
lhes do roteiro relatavam preci-
samente o que aconteceu”, escre-
ve ele no texto para a CNBC. “O
que me atingiu não foi o que
aconteceu – e o que não aconte-
ceu – ou quem disse o que, e por
quê. A verdadeira lição para mim
foi que o empreendedorismo e a
criatividade, embora complica-
dos, difíceis e duros de realizar,
são talvez os aspectos mais im-
portantes de um negócio hoje
em dia e do crescimento da nos-
sa economia.”

Junto do amigo de faculdade
Mark Zuckerberg, Eduardo Save-

rin foi o primeiro investidor do
Facebook. Mas, ao contrário do
jovem que se tornou o 35.ª pes-
soa mais rica dos Estados Uni-
dos, de acordo com a revista For-
bes, Saverin tem preferido ficar
fora dos holofotes, principal-

mente depois do processo con-
tra o Facebook em 2009, que ha-
via reduzido sua parte na empre-
sa de 30% para 5% na época.

Ele evita declarações à impren-
sa, e o pouco que se conhece so-
bre ele está nos livros The Face-

book Effect, de David Kirkpatri-
ck, e Bilionários por Acaso, de Ben
Mezrich – este último, deu ori-
gem ao filme que estreia em de-
zembro no Brasil.

O artigo assinado pelo brasilei-
ro – “nascido no Brasil, criado

em Miami e formado em Bos-
ton”, como ele diz – não relata
detalhes de sua disputa com Zu-
ckerberg e fala sobre a importân-
cia do empreendedorismo. Em
uma das cinco vezes em que cita
o Facebook ele diz: “Com o Face-
book, construímos um produto
porque acreditávamos nele e na
sua utilidade, e queríamos que
ele existisse.”

Ele ainda mostra como a vida
de empreendedor tecnológico é
repleta de desafios e, de certa for-
ma, manda um recado para Zu-
ckerberg: “No mundo digital, a
dependência de uma carteira
cheia (de dinheiro) para come-
çar um negócio está diminuin-
do. Em vez disso, o que se torna
mais importante é a ajuda de ou-
tras pessoas – o capital intelec-
tual e o conhecimento para se
tornar bem-sucedido.”

Ele termina o texto voltando a
falar sobre o filme. “Assistir à ver-
são de Hollywood sobre uma vi-
da de faculdade é ao mesmo tem-
po humilhante e divertido, e es-
pero que o filme inspire inúme-
ras outras pessoas a criar e a dar
um salto para começar um novo
negócio.”

NOVA YORK

Pelo menos 12 corretoras eleva-
ram suas metas de preço para as
ações do Google após a divulga-
ção dos resultados trimestrais
da companhia. Os dados mos-
tram que o maior site de buscas
do mundo conseguiu ampliar
seus negócios para além das pes-
quisas na internet, diante da for-
ça que novos setores vêm ga-

nhando na empresa.
O balanço do terceiro trimes-

tre do Google, divulgado na quin-
ta-feira, surpreendeu os analis-
tas, que esperavam resultados
bem menores, e levou as ações a
saltarem 10% só na manhã de on-
tem. Corretoras como BofA Mer-
rill Lynch e J.P.Morgan eleva-
ram suas metas de preço para as
ações e alteraram suas recomen-
dações, sugerindo a compra.

O lucro do Google no terceiro
trimestre cresceu 32% em rela-
ção a igual período de 2009, be-
neficiado pelo aumento na recei-
ta com publicidade e por resulta-
dos mais fortes em algumas de
suas unidades menores. O lucro
do trimestre foi de US$ 2,17 bi-

lhões, ou de US$ 6,72 por ação.
Ontem, as ações do Google

atingiram US$ 600 pela primei-
ra vez desde janeiro.

Analistas afirmaram que o oti-
mismo se deve ao crescimento
nos setores de publicidade e mó-
vel, algo que o mercado espera
há tempos. “O principal negócio
da companhia tem bons níveis
de crescimento, mas o que vem
se tornando mais interessante é
o rali nos setores menos ligados
a buscas”, disse o analista da Ca-
ris & Co, Sandeep Aggarwal

Temor. Investidores temiam
que o Google, na busca por no-
vas fontes de crescimento, esta-
ria gastando demais em iniciati-

vas como o sistema operacio-
nal para smartphones An-
droid, aquisições e projetos
de energia renovável.

Mas o Google divulgou que
suas operações móveis e de
publicidade geraram uma ta-
xa anualizada de receita de
mais de US$ 1 bilhão e US$ 2,5
bilhões, respectivamente, ti-
rando o foco de seus investi-
mentos em smartphones e
projetos online. “Não há mui-
to do que reclamar nos resul-
tados do Google”, disse o ana-
lista Ross Sandler, da RBC Ca-
pital Markets, que elevou sua
meta de preço das ações de
US$ 600 para US$ 690.

Os negócios de publicida-
de online incluem o YouTu-
be, o Google Display Network
e as operações do DoubleCli-
ck. Já no setor móvel, a compa-
nhia opera buscas, aplicativos
para celular e o AdMob./AGÊN-
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Fundador brasileiro
do Facebook aparece
e elogia filme

Crescimento da publicidade no
Google impressiona Wall Street

Chilena Cencosud compra rede Bretas
Grupo chileno, que também é dono da rede GBarbosa, venceu disputa pela empresa com atuação em Minas Gerais, Goiás e Bahia

MERRICK MORTON/REUTERS
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Fernando Scheller

O grupo varejista chileno Cen-
cosud venceu a acirrada dispu-
ta pelo Bretas, a quinta maior
rede de supermercados do
País, capitaneada pelo empre-
sário Estevam de Assis. O Cen-
cosud, que também é proprie-
tário da rede nordestina GBar-
bosa, pagou US$ 813 milhões
(R$ 1,35 bilhão) pelo negócio.

Consultorias e bancos de in-
vestimento apontavam o Bretas
como alvo do interesse de uma
série de compradores, incluindo
fundos como o Tarpon, sócio da
empresa de calçados Arezzo. No
primeiro semestre, a estimativa
era de que o interessado tivesse
de desembolsar cerca de R$ 1 bi-
lhão pela companhia, que admi-
nistra 62 supermercados em Mi-
nas Gerais, Bahia e Goiás. O Bre-
tas fechou o ano passado fatura-
mento de R$ 2,1 bilhões.

Segundo o consultor Marcos
Gouvêa de Souza, diretor geral
da GS&MD, o negócio vem para
confirmar a boa fase do consu-
mo interno nacional – de acordo
coma consultoria, o varejo nacio-
nal pode fechar 2010 com o ter-
ceiro maior crescimento do
mundo, atrás somente da China
e da Índia. “O grupo Cencosud
teve a visão de iniciar a atuação
no País pelo mercado que mais
cresceu nos últimos anos, no
Nordeste. Agora, com o Bretas,
vão ficar mais perto da jaula dos
leões”, afirma Souza, referindo-
se ao mercado do Sudeste.

Para o especialista, a perspecti-
va de expansão do mercado inter-
no atualmente atiça o apetite de
grandes grupos pelo mercado
brasileiro. Para o chileno Cenco-
sud, trata-se de uma oportunida-
de de conquistar um flanco rele-
vante em um País em que a atua-
ção pode ganhar uma escala mui-
to maior do que a operação origi-
nal. “À medida que o mercado se
consolida, ele vai se fechando a
novos players”, explica o consul-
tor, salientando que os espaços

de expansão por meio de aquisi-
ção que ainda existem devem ser
severamente disputados.

No caso do grupo chileno, a
cifra de US$ 813 milhões dispen-
sada à compra do Bretas supera a
projeção inicial de investimen-
tos do Cencosud para o ano de
2010, de US$ 700 milhões. Além
de estar presente no Brasil, o gru-
po chileno lidera o mercado de
varejo no Peru, onde opera a ban-
deira Wong. A companhia briga
pela dianteira em sua terra natal,
com as redes Jumbo e Santa Isa-
bel, e na Argentina (cadeias Jum-

bo e Disco). O Cencosud, que ho-
je contabiliza 100 mil funcioná-
rios, também tem operações na
Colômbia.

O grupo entrou no Brasil em
novembro de 2007, com a com-
pra do GBarbosa, quarta maior
rede de supermercados do País,
presente em Estados como Ala-
goas, Sergipe e Bahia. Na época,
o grupo chileno pagou o equiva-
lente a R$ 730 milhões. Seguindo
a estratégia de adquirir marcas
de forte apelo regional, o Cenco-
sud reforçou seu portfólio neste
ano com a compra de duas redes

nordestinas de pequeno porte: a
baiana Perini e a cearense Famí-
lia. Em ambos os casos, os desem-
bolsos ficaram um pouco acima
de R$ 50 milhões.

Trajetória. Criado nos anos 50
em Santa Maria de Itabira, cida-
de mineira com 6 mil habitantes,
a rede Bretas era um armazém
com sete funcionários e 170 me-
tros quadrados até pouco mais
de 20 anos atrás, quando o em-
presário Estevam de Assis e o ir-
mão Ildeu assumiram o negócio
do pai. Depois de reverter o qua-

dro quase falimentar do arma-
zém, os irmãos começaram a ex-
pansão como “empresa abutre”,
comprando lojas perto da falên-
cia quase de graça.

Foi só em 1994 que a primeira
unidade dentro de uma estraté-
gia própria de expansão foi inau-
gurada. Conhecida pela concor-
rência pela administração espar-
tana e pelo rigoroso controle de
custos, a cadeia Bretas é identifi-
cada hoje pelos “hipermercados
compactos”, com cerca de 30 cai-
xas e área variando entre 3 mil e
4,5 mil metros quadrados.

Fato e ficção. Sucesso nos EUA, o filme ‘A Rede Social’ estreia no Brasil em dezembro

A força da rede Bretas:

R$ 1,35 bilhão
foi o valor pago pela rede chilena
Cencosud pela Bretas, valor
acima da estimativa do mercado

11 mil
é o número de funcionários que o
grupo chileno vai ‘herdar’ da rede
familiar Bretas

O Yahoo não resolverá sua crise
de meia-idade por meio de uma
nova transação. Grupos de capi-
tal privado estudam a possibili-
dade de adquirir o Yahoo, em par-
ceria com ativos de uma empre-
sa como a AOL ou a News Corp.
Isso marcaria nova mudança pa-
ra uma companhia que ajudou a
definir a internet duas décadas
atrás, mas não conseguiu acom-
panhar seu ritmo.

Nos últimos 12 meses, o
Yahoo considerou aquisições ou-
sadas, para manter sua posição
de liderança quanto a novas ten-
dências na web. Estudou adqui-
rir a companhia de serviços de
localização Foursquare e tam-
bém o site Groupon, que organi-

za compras em grupo e está em
forte ascensão.

Segundo um cenário que fon-
tes dizem ter sido discutido pe-
los grupos interessados na com-
pra, a transação dependeria de o
Yahoo vender seus preciosos ati-
vos asiáticos de alto crescimen-
to, entre os quais sua participa-
ção de 40% no grupo chinês Ali-
baba e seus 35% no Yahoo Japan.

Desde que assumiu a presidên-
cia do Yahoo, em 2009, Carol
Bartz vem se concentrando no
conteúdo, desenvolvendo servi-
ços de vídeo e adquirindo empre-
sas como a Associated Content,
que emprega freelancers para
produzir artigos curtos e bara-
tos. / REUTERS

Longe da mídia, Eduardo
Saverin aceitou ser
blogueiro convidado do
site da CNBC, e escreveu
sobre empreendedorismo

Capital. Rede Bretas, de Estevam de Assis, que teve faturamento de R$ 2,1 bilhões no ano passado, era a maior cadeia de supermercados 100% nacional

Corretores elevam
preço alvo para as
ações da companhia,
após os bons resultados
do terceiro trimestre

● Operação disputada
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