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AS MAIORES

IPO da Technos
pode chegar a
até R$ 673 mi

Cencosud quer
Carrefour no
Brasil, diz jornal

Itaú lidera ranking das
marcas mais valiosas
Banco ocupa a primeira posição nessa lista pelo oitavo ano consecutivo;
valor de mercado das 25 marcas presentes no ranking é de R$ 92 bilhões

FONTE: INTERBRAND

GRANDTERRACE
A C L I M A Ç Ã O

ACLIMAÇÃO - ANTECIPE-SE AO LANÇAMENTO

www.grandterraceaclimacao.com.br

VENHA CONHECER O MAIS DESLUMBRANTE
DECORADO DA ACLIMAÇÃO.

Croqui de localização sem escala

LOCAL

R. HEITOR PEIXOTO

PARQUE DA
ACLIMAÇÃO
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2vagas determinadas
+ depósito privativo

Ampla e agradável área de lazer  para toda a família.

VISITE DECORADO
Av. Lacerda Franco, 200 - Aclimação

Central de Vendas Itaplan: Rua Pedroso Alvarenga, 900 - 3º andar - www.itaplan.com.br - Tel.: 3167.2233. Registro de Incorporação R2 na Matrícula nº 189.614 do 6º Cartório de Registro de Imóveis em 11/05/2011. ** Promoção válida até o final do estoque.

TORRE ÚNICA
em 3.250 m2 de terreno

Exclusividade:

Áreas comuns 
entregues equipadas 

e decoradas*
*Conforme memorial descritivo

Realização e construçãoInformações

2155.1387

107 m2

privativos

Terraço 
gourmet3Dormitórios

1suíte • Lavabo

Vendas futuras
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Perspectiva artística do terraço

Traga este anúncio no estande de
vendas e ganhe um kit L’Occitane**.

MARCAS VALOR

1. Itaú 24.296

2. Bradesco 13.633

3. Petrobrás 11.608

4. Banco do Brasil 11.309

5. Skol 7.277

6. Natura 5.666

7. Brahma 4.351

8. Vale 2.656

9. Antarctica 2.013

10. Vivo 1.700

SANTIAGO

A chilena Cencosud, uma das
maiores varejistas da América
Latina, estaria negociando a
compra de alguns ativos da fran-
cesa Carrefour no Brasil, infor-
mou ontem o jornal chileno Fi-
nanciero. Segundo fontes próxi-
mas à companhia chilena, o con-
trolador da Cencosud, Horst
Paulmann, “estaria em conver-
sas com altos executivos do Car-
refour a fim de comprar alguns
dos ativos da rede francesa”, dis-
se o jornal. A Cencosud não co-
mentou a informação.

O eventual interesse da rede
chilena por ativos do Carrefour
no Brasil seria parte dos agressi-
vos planos de expansão pretendi-
dos pela Cencosud desde sua en-
trada nesse mercado, em 2007.
A Cencosud tem unidades em
operação na Argentina, Brasil,
Colômbia, Chile e Peru. Mas ha-
veria outros interessados nos ati-
vos da companhia francesa no
Brasil, informou o diário.

No final de maio, fontes disse-
ram à Reuters que o presidente
do Conselho de Administração
do Grupo Pão de Açúcar, Abilio
Diniz, abordou o Carrefour para
discutir uma possível fusão no
Brasil, em parte para evitar que
outros rivais apresentassem
oferta pela unidade brasileira da
varejista francesa.

As conversas entre Diniz e re-
presentantes do Carrefour ain-
da estariam em estágio prelimi-
nar e longe de qualquer tipo de
acordo, conforme uma das fon-
tes. O francês Casino, com o
qual Diniz divide o controle do
Pão de Açúcar, alertou o empre-
sário brasileiro que uma aborda-
gem ao Carrefour desrespeitaria
o acordo existente entre ambos.
O Casino entrou com pedido de
arbitragem internacional contra
a família Diniz. / REUTERS

A fabricante de relógios Tech-
nos fará uma oferta pública ini-
cial de ações (IPO) até o final des-
te mês que poderá movimentar
até R$ 673 milhões, segundo ter-
mos da operação divulgados on-
tem. A Technos, que em 2010 te-
ve lucro líquido de R$ 37,5 mi-
lhões e receita líquida de R$
218,3 milhões, vai fazer oferta pri-
mária, cujos recursos vão para o
caixa da empresa, e secundária,
em que o valor obtido é destina-
do aos acionistas vendedores. A
faixa indicativa de preço foi defi-
nida entre R$ 16,50 e R$ 20,50. A
empresa é dona das marcas Tech-
nos e Mariner e também repre-
senta as linhas Mormaii, Euro e
Seiko no Brasil.

Na terça-feira, o grupo de pla-
nos de saúde coletivos Quali-
corp e a rede de farmácias Brazil
Pharma divulgaram os termos
de seus IPOs. A primeira pode
movimentar até R$ 1,86 bilhão, e
a segunda, até R$ 520 milhões.
Sete grupos já abriram capital es-
te ano: Arezzo, Sonae Sierra Bra-
sil, Autometal, Queiroz Galvão
Exploração e Produção, Interna-
tional Meal Company, Time For
Fun e Magazine Luiza. / REUTERS

● (em R$ milhões)

Rodrigo Petry

A marca Itaú é a mais valiosa
do Brasil, com valor estimado
em R$ 24,296 bilhões, segun-
do ranking elaborado pela con-
sultoria Interbrand. Esse va-
lor superou em 18% a avalia-
ção realizada pela consultoria
no ano passado. O Bradesco fi-
cou na segunda colocação,

com uma marca calculada em
R$ 13,633 bilhões e uma valori-
zação de 10% em relação a
2010.

A Petrobrás ficou na terceira
posição do ranking, com a marca
avaliada em R$ 11,608 bilhões,
montante 7% acima da medição
do ano passado. Em seguida apa-
recem o Banco do Brasil e a Skol,
com valores de marca, respecti-

vamente, de R$ 11,309 bilhões
(+8%) e R$ 7,277 bilhões (+10%).

Segundo o diretor-geral da In-
terbrand no Brasil, Alejandro Pi-
nedo, essa foi a primeira vez em
que as cinco primeiras marcas
colocadas no ranking são as mes-
mas do ano anterior. Itaú, Bra-
desco, Petrobrás, BB e Skol re-
presentaram quase 75% do valor
total das 25 maiores marcas, que

de forma conjunta estão avalia-
das em R$ 92 bilhões.

“Essa concentração é um sinal
de maturidade dessas marcas e
dos gestores responsáveis por
elas. Sempre fomos um País com
muitas empresas valiosas, mas
poucas marcas valiosas. Aos pou-

cos, esse cenário vem mudando
e as marcas brasileiras começam
a atingir valores expressivos. Ain-
da assim lhes faltam consistên-
cia, visibilidade, reconhecimen-
to e presença internacional para
que possam figurar entre as mar-
cas globais mais importantes”,
afirmou o diretor da Interbrand.

Valorização. O diretor executi-
vo de marketing do Itaú Uniban-
co, Fernando Chacon, ressaltou
em nota que, em comparação a
2008, quando ocorreu a fusão
com o Unibanco e a marca Itaú
estava avaliada em R$ 10,552 bi-
lhões, houve uma valorização
neste período de 130% da marca.
A marca Itaú lidera o ranking da
Interbrand há oito anos.

“O Itaú Unibanco está atento
às mudanças do mundo e ao im-
pacto delas sobre seus negócios.
Entendemos o banco como um

agente transformador e essas
mudanças apontam de forma
contundente para a necessidade
de diferenciação. Mas não a dife-
renciação pura e simples, e sim
uma diferenciação que entregue
relevância com otimismo e obje-
tividade”, disse Chacon.

Para chegar aos resultados das
marcas mais valiosas, a Inter-
brand avalia o desempenho fi-
nanceiro das empresas, medin-
do a capacidade de captura da
preferência dos consumidores e
a probabilidade de geração de re-
ceitas futuras. Os critérios para
o ingresso no levantamento são:
ser originária do Brasil, estar lis-
tada na Bolsa de Valores ou publi-
car informações contábeis e fi-
nanceiras, gerar lucro intangí-
vel, informar a receita individual
das marcas e ser amplamente re-
conhecida nos seus principais
mercados.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 jun. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




