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A Tarpon Investimentos com-
prou 60% das ações do Grupo
Morena Rosa por R$ 240 mi-
lhões. A operação será realizada
por meio de fundos de investi-
mento sob gestão da Tarpon. O
Grupo Morena Rosa atua no se-
tor de moda e comercializa as
marcas Morena Rosa, Maria Va-
lentina, Zinco e Joy. A empresa
está no mercado desde 1993.
Hoje, conta com 1,7 mil funcio-
nários e produz 200 mil peças
por mês. Segundo comunicado
das empresas, o negócio está
sujeito ao cumprimento das con-
dições previstas em contrato.

Há cerca de um ano, Ronaldo
Nazário, então atacante do Co-
rinthians, anunciava a sua apo-
sentadoria dos gramados. De-
pois de uma bem-sucedida car-
reira como jogador de futebol,
Ronaldo estreou como empre-
sário. Em entrevista ao Estado,
ele falou sobre sua rotina co-
mo presidente da 9ine:

● Como é sua rotina na empresa?
Depende da agenda. Se não te-

nho compromissos com clien-
tes ou com o Comitê Organiza-
dor da Copa, venho para o es-
critório. Quando tenho com-
promissos para captar negó-
cios, em geral, é fora do escritó-
rio. A minha agenda está bem
cheia. Mas, no fim de semana,
eu descanso, que é uma coisa
que eu não fazia quando jogava
futebol. A rotina de empresário
é pesada, mas eu canso menos.
Esses dias fui correr e sofri

muito (risos).

● Como você se preparou para
ser empresário?
Além de estudar bastante o
mercado, eu já tenho uma cer-
ta experiência com a minha
própria carreira, na administra-
ção da minha imagem. E agora
vou aplicar isso com os nossos
atletas e artistas.

● Antes a 9ine estava mais foca-

da na sua área, o esporte. Agora,
ela ampliou o foco e passará a
atender artistas. É um desafio?
É um desafio muito grande.
Agora vamos trabalhar com o
Luan Santana, que já vinha
com contratos publicitários e
já é conhecido do público. Na-
turalmente é muito mais fácil
trabalhar com alguém que não
é famoso e fazer ele crescer na
agência. Temos um grande de-
safio de trazer algo ainda me-
lhor para a carreira dele.

● Você ainda participa de propa-
gandas. Então, na prática, você
está gerenciando sua própria

imagem. Como é isso?
A 9ine tem uma equipe pensan-
do também nos meus contra-
tos, na minha agenda e no pla-
nejamento da minha imagem.
É ótimo. É o que toda celebri-
dade precisa. Os meus contra-
tos de publicidade se mantêm
com o mesmo valor (que quan-
do jogava) e com boa procura.
Continuo ‘bem na fita’ (risos).

● Você acha que vai ganhar mais
como empresário do que ganhou
como jogador de futebol?
Eu acho que não (risos). Eu
brinco que trabalho muito
mais e ganho muito menos.

PAPEL E CELULOSE

As companhias japonesas Mit-
sui e Sumitomo anunciaram
que vão integrar suas ope-
rações com fertilizan-
tes e importações de
matérias-primas no
Japão. Em um mo-
vimento que deve
formar a segunda
maior companhia
de fertilizantes do
país, as duas empresas
querem estabelecer uma
joint venture de partes iguais
no início do segundo semestre,
com receita anual de 75 bilhões
de ienes (US$ 920 milhões).

Tarpon compra 60%
da grife Morena Rosa

FERTILIZANTES

O Carrefour alterou ontem seu
plano de investimentos diante

de mais um ano desafia-
dor, com consumido-

res reduzindo gastos
na Europa, afetada
pela crise de dívida,
e no principal mer-
cado do grupo, a

França. O maior gru-
po varejista da Euro-

pa e segundo maior do
mundo, atrás do Walmart,

decidiu adiar as conversões pa-
ra o novo formato de hipermer-
cados Carrefour Planet para
depois de 2012.

A Fibria vendeu ativos flores-
tais e terras no sul da Bahia por
R$ 235 milhões, informou on-
tem a empresa, em comunica-
do. A proposta foi feita pelo
Fundo Florestas do Brasil FIP,
através de sua controlada, Co-
rus Agroflorestal, e envolve
uma área de aproximadamente
16,5 mil hectares de áreas planta-
das de eucalipto para serraria e
celulose, com produção anual
média de 565 mil metros cúbi-
cos (m³) de madeira.

O Fundo Florestas do Brasil
também negocia com a Fibria a

aquisição da sua participação
na serraria Bahia Produtos de
Madeira, localizada na mesma
região que os ativos florestais
vendidos ao fundo. A Fibria de-
tém 33,33% do capital da serra-
ria.

Mitsui e Sumitomo
anunciam joint venture

Apple é investigada
por livros eletrônicos

Alexandre Rodrigues / RIO

A rede hoteleira Blue Tree assu-
me em abril a operação do com-
plexo hoteleiro Airport Hotels &
Airport Suítes, no bairro Campo
Belo, em São Paulo, próximo ao
Aeroporto de Congonhas. A com-
panhia da empresária Chieko Ao-
ki venceu 13 concorrentes e subs-
titui a Atlantica Hotels, que ope-
ra o empreendimento há dez
anos com a bandeira Quality.

O conjunto de edifícios de 22
andares que somam 528 aparta-

mentos passará a se chamar Blue
Tree Premium Congonhas e re-
ceberá investimentos na renova-
ção das instalações, que inte-
gram o orçamento de R$ 56 mi-
lhões que a companhia pretende
aplicar este ano nas outras 23 uni-
dades da rede em todo o País.

A conquista do novo empreen-
dimento reposiciona a presença
da rede em São Paulo, depois da
perda do Blue Tree Jardins para
o grupo americano Wyndham,
que converteu o imóvel de 64
quartos da Alameda Santos para
a bandeira Ramada em janeiro.

“Fizemos um reposiciona-
mento do nosso portfólio. Esta-
mos avaliando o que agrega mais
valor. Temos vocação pra em-
preendimentos de peso e uma
carteira de clientes corporativos
que cobra presença e espera mui-

to de nós”, disse Chieko. Ela ex-
plicou que a chegada ao bairro
Campo Belo é parte da estraté-
gia da companhia de focar no seg-
mento de luxo para executivos,

que inclui os investimentos na
renovação de toda a rede.

Segundo a empresária, a Blue
Tree registrou um lucro de R$
98,8 milhões em 2011, alta de

20% em relação a 2010. Ela espe-
ra uma elevação do faturamento
de R$ 255,5 milhões em 2011 para
R$ 320 milhões em 2012.

Chieko vê Copa e Olimpíada
como vitrines do turismo do Bra-
sil, mas a Blue Tree segue mes-
mo o rastro dos negócios. Lan-
çou este ano projetos em Barueri
(Alphaville), Sorocaba (que rece-
be uma fábrica da Toyota) e no
polo agrícola de Valinhos, que
abrem as portas em 2014. O agro-
negócio levou a rede a Rio Verde,
em Goiás, onde abre este ano.

Ao mesmo tempo, a Blue Tree
defende a presença em São Pau-
lo, onde já tinha 1,7 mil de seu
total de 4 mil quartos. Chieko
não gostou nada de perder a uni-
dade dos Jardins, mas diz que a
disputa cada vez mais acirrada
por imóveis no aquecido setor
hoteleiro já está em sua rotina.
“Quem tudo quer, nada tem.”

Para ela, São Paulo ainda com-
porta hotéis de luxo. O Blue Tree

junto a Congonhas será reposi-
cionado num padrão mais sofisti-
cado, para atrair reuniões e exe-
cutivos que temem o trânsito
após desembarcar na cidade.

“É o terceiro maior hotel de
São Paulo, numa região atraente
para eventos e com um mercado
corporativo sem opções”, diz.

Rafael Guaspari, vice-presi-
dente de Desenvolvimento da
Atlantica, lamentou a perda. “Fi-
zemos uma boa proposta, mas
decidiram que era hora de mu-
dar. Os critérios não foram só ho-
teleiros. Tínhamos a maior diá-
ria média. Renovamos 11 contra-
tos nos últimos seis meses.”

MODA VAREJO TECNOLOGIA

Blue Tree assume hotel próximo a Congonhas

ENTREVISTA

Fibria vende florestas de eucalipto e
terras no sul da Bahia por R$ 235 milhões

MARCIO FERNANDES/AE

Ronaldo
agora vai
atuar na
música
Agência 9ine, que tem o ex-jogador entre
os sócios, começa a mirar novos mercados

JF DIORIO/AE-28/2/2008

Carrefour muda plano
de investimentos

O Departamento de Justiça dos
EUA alertou à Apple e cinco dos
maiores editores do país que
planeja processá-los, acusando-
os de conluio para elevar os pre-
ços de livros eletrônicos, disse
uma pessoa familiarizada com o
inquérito. Autoridades america-
nas e europeias vem investigan-
do se editores e a Apple fixaram
preços no crescente mercado
de livros eletrônicos.

Marina Gazzoni

A agência 9ine, do ex-jogador
Ronaldo, anunciou ontem que
entrará em um novo segmen-
to: o gerenciamento de ima-
gem de artistas. Até o momen-
to, todas as celebridades aten-
didas pela empresa eram atle-
tas, como o atacante Neymar,
do Santos, e o lutador de MMA
Anderson Silva. O primeiro
músico que será cliente da
9ine é o cantor sertanejo Luan
Santana.

“Vamos olhar para o Luan co-
mo marca e procurar parceiros
que se identifiquem com a ima-
gem dele”, disse Marcus Buaiz,
sócio e diretor executivo da
9ine. O empresário ressalta que
a agência não será empresária do
cantor, mas sua gestora de ima-
gem. Para ele, a separação entre
a administração da imagem e da
agenda de celebridades é uma
tendência internacional que es-

tá chegando ao Brasil. “Hoje, os
empresários oferecem o artista
para o mercado publicitário in-
teiro e esperam o telefone tocar.
Nós queremos fazer projetos es-
pecíficos para cada marca, come-
çando pelo Luan Santana”, diz
Buaiz.

A 9ine não divulga detalhes do
contrato com o artista. O padrão
no setor é que a agência receba
participação sobre os contratos
de publicidade que conseguir pa-
ra o cantor.

A entrada no segmento de mú-
sica já estava nos planos da 9ine
desde a sua criação, de acordo
com Buaiz. A empresa quer evi-
tar “marcas” conflitantes e, por
isso, pretende captar um artista
de cada gênero musical. “Podere-
mos ter cinco ou seis clientes.”

Além do segmento de música,
a 9ine também está pesquisando
outros setores, ressalta Ronal-
do, que é sócio e presidente da
empresa. A área de eventos e de

festivais está sob avaliação da
agência.

Primeiro ano. A agência 9ine
começou a operar no início de
2011, com foco em esporte e en-

tretenimento, e um investimen-
to inicial de R$ 5 milhões. A em-
presa é uma sociedade entre Ro-
naldo, Buaiz e o grupo WPP, um
dos líderes na área de comunica-
ção e marketing no mundo.

Logo após o lançamento da
9ine, um dos executivos do gru-
po WPP, o publicitário Sergio
Amado, afirmou à imprensa que
sua expectativa era que a empre-
sa atingisse um faturamento

anual de R$ 50 milhões em até
cinco anos de operação.

Questionados pelos jornalis-
tas, os empresários Ronaldo e
Buaiz não quiseram informar o
faturamento da agência no pri-
meiro ano, mas disseram que ela
já é lucrativa. “Terminamos o
ano no azul. Pagamos todas as
nossas contas e conseguimos
juntar algum trocado”, brincou
Ronaldo.

O primeiro cliente da empresa
foi o lutador Anderson Silva,
que, até 2010, era um rosto prati-
camente desconhecido pela
maioria dos brasileiros. No ano
passado, ele estrelou campa-
nhas na televisão para marcas co-
mo Burger King e Ford.

Ao todo, a empresa gerencia a
imagem de oito atletas: também
estão no time os atacante Lucas,
do São Paulo, e Leandro Damião,
do Internacional; Falcão, do fut-
sal; o skatista Pedro Barros; o sur-
fista Danilo Couto; e o jogador
de vôlei Bruno Rezende. A agên-
cia também atende empresas, co-
mo a Duracell e a rede Extra.

‘Trabalho muito mais e ganho muito menos’
Ronaldo Nazário, ex-jogador e presidente da 9ine

US$ 920

Música. O cantor sertanejo Luan Santana (E) é o primeiro artista atendido pela agência 9ine, do ex-jogador Ronaldo

Foco. Mercado corporativo é vocação da Blue Tree, diz Chieko

MILHÕES
DEVE SER A

RECEITA DA NOVA
COMPANHIA

● Mudança

Rede hoteleira de Chieko
Aoki substitui a Atlantica
no terceiro maior hotel de
São Paulo, após perder
unidade dos Jardins

CHIEKO AOKI
PRESIDENTE DA BLUE TREE
“Fizemos um reposicionamento
do nosso portfólio.”
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