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Android, do Google,
passa BlackBerry e Apple

SEUL

O Twitter não tem planos de
abrir seu capital no futuro próxi-
mo e não precisa de capital adi-
cional porque está fazendo di-
nheiro, afirmou o cofundador
do popular site de microblogs,
Biz Stone. Ele também negou as
informações de que o JPMorgan
Chase estaria negociando a com-
pra de 10% do Twitter por US$
450 milhões, o que representaria
um valor de US$ 4,5 bilhões para
toda a empresa.

“Temos muito mais a fazer an-
tes de pensar nisso”, disse Stone
quando perguntado sobre as
perspectivas de uma oferta públi-
ca inicial de ações (IPO, na sigla
em inglês), durante um fórum
de negócios em Seul, em meio a
fãs que tentavam se aproximar
para tirar uma foto com ele.

“Não estamos nem discutin-
do o assunto internamente. Está
muito distante”, afirmou Stone,
de 36 anos, acrescentando que o
Twitter não tem planos de levan-
tar capital pelo menos pelos pró-
ximos 12 meses. A empresa, cria-
da em 2006, emprega cerca de
350 pessoas.

A recente rodada de capitaliza-
ção de US$ 1,5 bilhão realizada
pelo Facebook, com a organiza-
ção do Goldman Sachs, avaliou a
empresa em US$ 50 bilhões.

Perguntado sobre uma repor-
tagem do jornal Financial Times
na semana passada segundo a
qual um fundo de tecnologia do
JPMorgan estaria negociando a
aquisição de 10% do Twitter, Sto-
ne disse que “a reportagem foi
inventada”.

“Sempre circula um novo ru-
mor de que alguém está nego-
ciando a nossa compra”, disse
Stone. “Mas o nosso objetivo é
ter um impacto positivo no mun-
do, construir um negócio maravi-
lhoso e nos divertirmos no traje-
to. Esse sempre foi nosso objeti-
vo. É isso que queremos fazer.”

O Twitter, que permite que
seus usuários enviem mensa-
gens de no máximo 140 caracte-
res, ou tweets, a grupos de segui-

dores, é um dos mais popula-
res serviços sociais da web,
em companhia do Facebook e
LinkedIn, e tinha 175 milhões
de usuários em setembro.

Desafio. Os serviços de re-
des sociais representam desa-
fio cada vez maior para com-
panhias de internet e tecnolo-
gia como Google, Microsoft e
Yahoo, que concorrem com
eles por usuários e verbas pu-
blicitárias. Isso gera especula-
ções de que o Twitter venha a
se tornar alvo de uma oferta
hostil de aquisição.

No mês passado, a compa-
nhia de investimentos de
Marc Andreessen, cofunda-
dor do Netscape, investiu
US$ 80 milhões no Twitter.

Em dezembro, o Twitter
anunciou ter levantado US$
200 milhões em capital, em
uma transação que avaliava a
empresa em US$ 3,7 bilhões,
menos de um ano depois que
ela iniciou esforços para gerar
lucro. O grupo de venture ca-
pital Kleiner Perkins Caufield
& Byers liderou a rodada. /
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Suzana Inhesta

A fabricante de bebidas Ambev
vai investir R$ 2,5 bilhões no Bra-
sil este ano – um crescimento de
25% em relação aos R$ 2 bilhões
aplicados no ano passado. O or-
çamento total da empresa para
investimentos deverá ser de R$
2,9 bilhões a R$ 3 bilhões – o res-
tante do valor deverá ser aplica-
do principalmente nas opera-
ções na Argentina.

De acordo com o diretor finan-
ceiro e de relações com investi-
dores da Ambev, Nelson Jamel,
os investimentos no País esta-
rão concentrados principalmen-

te no aumento da produção – ele
lembrou que, no ano passado, os
R$ 2 bilhões investidos no País
foram suficientes para aumen-
tar a capacidade em 15%. Para
2011, está prevista nova expan-
são do parque fabril, e a expecta-

tiva é de que o incremento na
produção repita os patamares
do último ano.

Como ocorreu em 2010, a Am-
bev deve continuar a concentrar
sua expansão nas regiões Norte
e Nordeste, que experimentam
um forte aumento no consumo
de cerveja e refrigerantes.

Segundo o presidente da Am-
bev, João Castro Neves, a ideia
da empresa é usar as marcas prin-
cipais – como Skol e Brahma –
para abastecer o público das clas-
ses C e D do Norte e do Nordes-
te. Para oferecer novidades a es-
se público, a empresa pretende
introduzir novas embalagens
em ambos os mercados.

À medida que se consolida a
venda das marcas mais popula-
res, a empresa também planeja o
lançamento de produtos de
maior valor agregado – hoje mais
restritos ao Sul e ao Sudeste –
nas duas regiões. “Trabalhare-

mos também as marcas pre-
mium, como Original, Bohemia
e Stella Atrois”, disse Neves. “A
combinação dessas duas catego-
rias de produtos nos permitirá
crescer mais nessas regiões.”

O presidente da Ambev afir-

mou também que a fábrica cons-
truída em Pernambuco em 2010
é insuficiente para atender à de-
manda percebida no Nordeste.

Resultados. A Ambev registrou
lucro líquido de R$ 7,7 bilhões

no ano passado, com alta de 33%
sobre 2009. A empresa termi-
nou 2010 com participação mé-
dia de 70,1% no mercado de cer-
veja, segundo o instituto Niel-
sen – no ano anterior, a fatia foi
de 68,7%. “Esse porcentual foi o
maior desde a criação da Ambev,
há dez anos”, disse o diretor fi-
nanceiro e de relações com inves-
tidores da companhia.

Ele lembrou que a Ambev con-
seguiu crescer acima da média
da economia brasileira. O volu-
me da companhia teve expansão
de 10% no ano passado, ante um
avanço do PIB de 7,5%. Em 2011,
a previsão é que os números da
Ambev acompanhem a desacele-
ração prevista para a economia –
a expectativa do mercado é que o
PIB cresça 4,5% neste ano.

Questionado sobre o avanço
da Heineken no País, Jamel disse
acreditar que ter mais um partici-
pante no mercado é positivo. “A
Heineken é uma marca forte, glo-
bal. E ter ela aqui, investindo nes-
se segmento, é benéfico para esti-
mular o crescimento das catego-
rias premium no País, que ainda
têm uma penetração muito pe-
quena”, declarou.

Twitter descarta
abrir capital no
curto prazo

Ambev aumenta investimentos
no País em 25%, para R$ 2,5 bi

Santander muda e reforça foco no varejo
Um mês após assumir presidência, espanhol Portela anuncia trocas no comando do banco para tentar recuperar espaço no mercado

● Entre as mudanças anuncia-
das ontem pelo Santander está a
saída do economista-chefe do
banco, Alexandre Schwartsman.
Ex-diretor de Assuntos Interna-
cionais do Banco Central, era eco-
nomista-chefe para a América
Latina do ABN Amro Real, e aca-
bou assumindo o cargo no San-
tander quando os dois bancos
uniram suas operações.

No final do mês passado, Sch-
wartsman se envolveu em uma
polêmica pública com o presiden-
te da Petrobrás, José Sergio Ga-
brielli. O economista disse haver
inconsistência entre a política
fiscal do governo e sua estraté-
gia expansionista e citou a capita-
lização da Petrobrás como exem-
plo de “contabilidade criativa”,
no que foi contestado por Gabriel-
li. O bate-boca público gerou mal-
estar dentro do banco.
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Alexandre
Schwartsman
deixa o banco

R$ 14,1 bi
foi quanto o Santander Brasil
levantou com sua abertura
de capital na Bovespa
no final de 2009

Resultado da Ambev:

R$ 25,2 bi
foi a receita líquida da empresa
de bebidas no ano passado, um
salto de quase 9% sobre 2009.

R$ 2,6 bi
foi o resultado líquido da Ambev
no quarto trimestre do ano
passado – avanço de 48%
sobre 2009. No ano, lucro somou
R$ 7,7 bi.

Murilo Roncolato

O Android, sistema operacional
do Google, é o dono da maior fa-
tia de mercado de sistemas ope-
racionais para celulares nos Esta-
dos Unidos, passando finalmen-
te as rivais Apple e RIM, dona do
BlackBerry.

Segundo a Nielsen, o Android
lidera com 29%, seguido do iOS,
da Apple, e da RIM BlackBerry,
ambas com 27%. A lista ainda in-
clui 10% de usuários do Win-
dows Mobile/Windows Phone 7;
4% para o WebOS da HP/Palm; e
apenas 2% para o Symbian, siste-
ma abandonado pela Nokia.

Os responsáveis pelo estudo
ponderam que, do ponto de vista
de quem fabrica os aparelhos, a
Apple e a RIM ainda lideram, já
que as duas empresas só pos-
suem seus sistemas operacio-
nais rodando em aparelhos pro-
duzidos por elas mesmas. En-

quanto isso, 29% do mercado do
Android se divide em aparelhos
da HTC (12%), Motorola (10%),
Samsung (5%) e outros (2%).

Já há na mídia a discussão so-
bre as diferenças entre os mode-
los seguidos pelas empresas: o
aberto e o fechado, ou a integra-
da e o fragmentado. Em outubro
de 2010, Steve Jobs disse que
acreditava que o sistema “inte-
grado” da Apple sobrepujaria o
“fragmentado” do Google.

A pesquisa publicada ontem
também mostrou que o sistema
do Google é o preferido dos jo-
vens. Segundo o relatório, 6%
dos aparelhos Android foram
vendidos para a população que
vai de 18 e 24 anos, competindo
com 4% da Apple e 4% da RIM.

BIZ STONE
COFUNDADOR DO TWITTER
“Temos muito mais a fazer
antes de pensar nisso (abertura
de capital). Não estamos
nem discutindo o assunto
internamente. Está muito
distante.”

Conservador. Na área de crédito, banco espanhol cresceu menos que os concorrentes Itaú e Bradesco no ano passado

Biz Stone, cofundador do
serviço, também negou
que o JP Morgan Chase
negocia comprar 10%
da empresa

Oferta. Ambev, de Neves, levará marca premium ao Nordeste

David Friedlander
Patrícia Cançado

Um mês depois de assumir a
presidência do Santander, o
espanhol Marcial Portela co-
meça a imprimir sua marca no
banco. Ontem, o Santander,
terceiro maior banco privado
do País, anunciou mudanças
importantes no comando da
instituição e deu sinais de que
deve reforçar a atuação no va-
rejo. O novo chefe da área será
José Berenguer, que até então
cuidava das operações de ata-
cado.

Berenguer é homem de con-
fiança de Fábio Barbosa, atual
presidente do Conselho de Ad-
ministração do Santander. Ele
substitui o executivo José Paiva,
que deixa o banco após 26 anos.
Paiva era do Banco Geral do Co-
mércio, primeiro banco compra-
do pelo Santander no Brasil. Ele
é o terceiro alto executivo a dei-
xar a instituição este ano.

Segundo um executivo próxi-
mo ao banco, essas mudanças in-
dicam que a matriz pretende tur-
binar sua atuação no varejo, área
em que o Santander perdeu espa-
ço para Bradesco e Itaú, seus
principais concorrentes, nos últi-
mos tempos.

Depois que o Santander levan-
tou R$ 14,1 bilhões na sua abertu-
ra de capital, no final de 2009, o
mercado esperava que o banco
adotasse uma estratégia mais
agressiva de crescimento no Bra-
sil. No entanto, por causa da cri-
se financeira mundial no ano an-
terior – e que bateu forte na Espa-
nha – , o banco preferiu ser mais
conservador e acabou crescen-
do menos que os concorrentes.

No ano passado, enquanto Bra-
desco e Itaú cresceram em torno
de 20% na área de crédito, o San-

tander avançou 15%, segundo
executivos do mercado. Eles afir-
mam que o banco perdeu força,
em grande medida, por ter sta-
tus de subsidiária no Brasil – en-
quanto seus principais rivais só
operam localmente.

“Uma coisa é ter Roberto Setu-
bal (Itaú) olhando só para o Bra-
sil. Outra coisa é o Emílio Botín
(controlador do Santander),
preocupado com o que acontece
em vários países. Isso não é bom
nem ruim. É diferente. As deci-
sões que eles tomam têm lógi-
ca”, afirma um executivo ligado
ao Santander.

Conselho. No fim do ano passa-
do, poucos dias antes do Natal, o
mercado foi pego de surpresa
com a notícia de que Fábio Bar-
bosa deixaria a presidência exe-
cutiva para assumir o Conselho

de Administração do Santander
no Brasil.

Presidente do Banco Real
quando este foi comprado pelo
Santander, Barbosa foi mantido
pelos espanhóis no novo banco
com a missão de fazer a integra-
ção entre asa duas casas. Essa ta-
refa, que levou mais tempo do
que o previsto, terminou no mês
passado.

A princípio, o mercado inter-
pretou a mudança de Barbosa,
uma celebridade no mundo em-
presarial, como um sinal de que
os espanhóis estariam afastando
os executivos brasileiros, princi-

palmente os que vieram do Real,
para acomodar profissionais en-
viados pela matriz.

Esse cenário, até agora, não se
confirmou. José Berenguer, o no-
vo responsável pela área de vare-
jo, era do Real e é braço direito de
Barbosa.

Interesses. Aos amigos, no en-
tanto, Barbosa tem dito que sua
mudança estava planejada há
mais de um ano. Dizia que queria
abrir seus horizontes e tinha ou-
tros interesses, incompatíveis
com o dia a dia de um executivo
de um grande banco.

Além de trabalhar no Santan-
der, Barbosa é presidente da Fe-
deração Brasileira de Bancos (Fe-
braban) e faz parte dos conse-
lhos da Petrobrás e da Endeavor
(ONG voltada ao empreendedo-
rismo).

Agora, no Conselho, diz que
pode pensar em assuntos mais
estratégicos e menos corriquei-
ros. “Outro dia, ele estava dizen-
do como era melhor discutir o
futuro do cartão de crédito no
celular em vez de ficar preocupa-
do em saber quantos cartões o
banco tinha vendido naquele
dia”, diz um amigo do executivo.

Dinheiro deverá ser
usado para ampliar o
parque industrial, com
especial foco nas regiões
Norte e Nordeste

● Oferta de ações

● Balanço

● Dinheiro
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