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Marili Ribeiro

A Associação Brasileira de Em-
presas de Design (Abedesign) e

a Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil), com
apoio do Grupo Estado – que é
representante oficial do Festival
Internacional de Criatividade
Cannes Lions no Brasil –, vão le-
var ao encontro na costa france-
sa, em junho, uma missão de em-
presários brasileiros. A ideia é
aproximá-los das propostas de
uso do design na comunicação,
além de abrir canais para conta-
tos de negócios.

O maior festival da propagan-
da mundial – que acontece há
quase 60 anos e reúne a nata dos
profissionais do segmento de co-
municação e marketing – vem se
transformando nos últimos tem-
pos. De competição nascida pa-
ra a escolha dos melhores comer-
ciais criados pelas agências de

publicidade para seus clientes,
Cannes Lions virou plataforma
de capacitação, com seminários
e workshops sobre variados te-
mas e plataforma de relaciona-
mentos, graças ao crescente nú-
mero de empresários e executi-
vos presentes.

“Cannes pode ser também
uma plataforma de lançamentos
de produtos. Circulam por ali
mais de oito mil delegados que
são formadores de opinião em
seus países de origem”, diz Lucia-
no Deos, presidente da GAD De-
sign e da Abedesign. “Esse é o
cenário ideal para divulgarmos a
qualidade de nosso trabalho.” O
evento mobiliza mais de 10 mil
participantes, julga cerca de 25
mil trabalhos e tem representan-
tes de 90 países.

Deos será o único brasileiro a

presidir um júri este ano, entre
as 13 categorias em disputa no
Festival de Cannes. Além de
Deos, na categoria Design, o Bra-
sil tem 12 profissionais nos dife-
rentes júris. No caso específico
da categoria design, criada há
quatro anos, o País ganhou ex-
pressão pelo número de traba-
lhos inscritos. No ano passado,
por exemplo, foram 213, de um
total de 1.440 de todos os países
presentes.

Promoção. O interesse dos pro-
fissionais da área no festival de
publicidade tem encontrado res-
paldo na agência brasileira de
promoção comercial, que subsi-
dia a inscrição de peças e dos de-
legados. O custo por uma sema-
na na cidade da costa francesa
fica em torno de € 3 mil. Este

ano, a agência resolveu ir além e
investir na organização de uma
missão empresarial ampla, com
o objetivo de levar ao evento re-
presentantes de outros setores,
entre os 80 que apoia. “O nosso
interesse é que mais empresas
absorvam o design brasileiro pa-

ra sermos mais competitivos”,
explica Maurício Borges, presi-
dente da Apex - Brasil. “Temos,
cada vez mais, de nos preocupar
menos com a taxa de câmbio e
mais com o potencial criativo de
nosso País. Cannes é o lugar do
culto à criatividade.”

Brasil terá missão de empresários em Cannes

BB terá agência
para turistas
na Argentina

BC decreta
intervenção no
Banco Morada

Santander
lucra R$ 2 bi
no 1º trimestre
Participação da operação brasileira no resultado
global do banco espanhol já chega a 25%
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A participação do Brasil nos re-
sultados globais do Santander
se ampliou no primeiro trimes-
tre. O país respondeu por 25%
do resultado global do banco
nos meses de janeiro a março,
acima dos 22% do mesmo pe-
ríodo do ano passado. “O Bra-
sil tem uma presença cada vez
mais forte dentro do banco e a
tendência é ter participação
maior”, disse ontem o novo
presidente do banco espanhol

no País, Marcial Portela.
O banco anunciou ontem um

lucro líquido de R$ 2,071 bilhões
no primeiro trimestre, um cresci-
mento de 17,5% sobre o resulta-
do de R$ 1,763 bilhão registrado
no mesmo período de 2010. Os
ativos totais somaram R$ 383,9
bilhões, um avanço de 21,5% an-
te o primeiro trimestre de 2010.
O patrimônio líquido final alcan-
çou R$ 74,7 bilhões, alta de 5,6%
em relação ao mesmo período
do ano passado.

Em todo o mundo, o lucro do

banco no primeiro trimestre foi
de € 2,1 bilhões, uma queda de
4,8% em 12 meses. A América La-
tina respondeu por 43% do resul-
tado, seguida pela Europa, com
35%. Dentro do continente lati-
no-americano, o Brasil participa
com 58% dos ganhos.

Portela, que é espanhol e traba-

lhou na Telefônica antes de en-
trar no Santander, diz que os nú-
meros do Brasil impressionam
quem vem de fora. Ele cita como
exemplo o fato de o Santander
ter aberto 640 mil contas corren-
tes no ano passado no País e ter
inaugurado 141 agências. “So-
mente essa expansão equivale

ao tamanho de um banco inteiro
em outros países”, disse.

O foco para expansão dos ne-
gócios, mais que o crédito, é a
expansão da rede e dos serviços
bancários, segundo o executivo.
A estratégia é que operações
com cartões e venda de seguros e
outros serviços bancários ga-
nhem peso dentro dos negócios
do banco. “Queremos tirar um
pouco o foco no crédito. A ativi-
dade bancária não é só crédito, é
mais abrangente e tem outras
oportunidades.”

Aquisições. Portela destaca
que a estratégia do banco para o
Brasil é o crescimento orgânico,
mas não descarta aquisições e
alianças estratégicas, se surgi-
rem oportunidades. Em segu-
ros, o executivo disse que o ban-
co não quer ter uma seguradora.
O objetivo é distribuir seguros
na rede. “Nossa força nos segu-
ros está na distribuição, não em
fazer o produto. Não só no Bra-
sil, mas em todos os mercados
em que operamos.” Por isso, o
banco fechou acordo com a segu-
radora alemã Zurich para operar
na área na América Latina. .

● Crédito
Sobre as medidas macropruden-
ciais do governo para frear o cré-
dito ao consumo, anunciadas em
dezembro, Portela disse que o
banco não foi afetado ainda. “É
cedo para ver os efeitos.”

Design. Deos, da Abedesign, e Armando Ruivo, do Grupo Estado
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O Banco do Brasil, por sua subsi-
diária na Argentina, o Banco Pa-
tagonia, vai inaugurar daqui a 60
dias - a tempo para as férias de
inverno - um centro de atendi-
mento ao turista brasileiro em
pleno centro de Buenos Aires.

Segundo o vice-presidente de
Negócios Internacionais e Priva-
te Bank do Banco do Brasil, Allan
Simões Toledo, o centro preten-
de “atender os turistas de forma
geral”. “Mas, com um tratamen-
to diferenciado para os clientes
do Banco do Brasil.” Segundo To-
ledo, “o principal interesse é o
câmbio de moedas”.

Ontem à noite, em entrevista
coletiva, Toledo destacou a im-
portância de Buenos Aires como
centro de viagens para os turis-
tas brasileiros, já que a expectati-
va, em 2011, é que a capital argen-
tina receba 1 milhão de pessoas
provenientes do Brasil.

Toledo também ressaltou que
o plano do Banco do Brasil para a
expansão do Patagônia na Argen-
tina é de aumentar em 40% o nú-
mero de agências em cinco anos.
Em todo o país, embora concen-
trado em Buenos Aires e sua re-
gião metropolitana, o Patagônia
possui atualmente 164 agências.

“Queremos que as 400 empre-
sas brasileiras instaladas na Ar-
gentina sejam nossos clientes”,
disse Toledo. Ele também indi-
cou que o banco pretende con-
quistar os funcionários das com-
panhias brasileiras na Argenti-
na, além de seus fornecedores e
clientes.

Entre os planos do Banco do
Brasil para o Patagônia está a
criação de uma carteira de crédi-
tos para empresas brasileiras e
argentinas no país. O executivo
também anunciou que o Banco
Patagônia fez um acordo com a
companhia aérea Gol para a tro-
ca de pontos para seus clientes.
“É o primeiro banco na Argenti-
na que assina esse tipo de acordo
com a Gol”, disse o executivo.

Fabio Graner / BRASÍLIA

O Banco Central decretou on-
tem a intervenção no Banco Mo-
rada S/A, com sede no Rio. Segun-
do o BC, a medida ocorreu por
conta do comprometimento pa-
trimonial, do descumprimento
de normas legais do sistema fi-
nanceiro e do fato de seus contro-
ladores não terem apresentado
um plano de recuperação viável
para a instituição.

O Morada é uma instituição
de pequeno porte, com apenas
uma agência no Rio de Janeiro,
que atua com um dos focos em
crédito consignado, e vinha ne-
gociando sua venda para o BMG.
Em dezembro do ano passado, o
banco detinha apenas 0,01% e
0,03% dos ativos e dos depósitos
totais do Sistema Financeiro Na-
cional, respectivamente.

As empresas Morada Viagens
e Turismo Ltda., Morada Infor-
mática e Serviços Técnicos Ltda.
e Morada Administradora de
Cartões de Crédito Ltda tam-
bém sofreram intervenção do
BC, já que fazem parte do grupo.
O interventor da instituição será
Sidney Ramos Ferreira, funcio-
nário aposentado do BC.

Fundo garantidor. Uma parce-
la de 32% dos depósitos à vista e a
prazo do banco contam com ga-
rantia do Fundo Garantidor de
Créditos (FGC). Os clientes, se-
gundo o BC, provavelmente po-
derão acessar a parcela garanti-
da de seus recursos pelo FGC a
partir de segunda-feira. Para tan-
to, terão de assinar formulário
transferindo o direito do crédito
ao FGC. O Fundo garante até R$
70 mil, por titular, em depósitos
à vista e a prazo e R$ 20 milhões
no Depósito a Prazo com Garan-
tia Especial do FGC (DPGE).

A intervenção no Morada é a
primeira desde o Banco Santos,
que ocorreu em 2004. Neste
ano, o BC já promoveu duas liqui-
dações extrajudiciais em corre-
toras de pequeno porte do siste-
ma financeiro.

Fatia. Tendência é País ter participação cada vez maior no resultado, disse Marcial Portela

Proposta da Abedesign e
da Apex com missão é
aproximar os empresários
do uso do design
na comunicação
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