
RELEMBRANDO
O 11 DE SETEMBRO

Pelo terceiro ano consecutivo a
corretora BGC Liquidez realiza o
Charity Day, no dia 11 de setembro,
em seus escritórios no Rio de
Janeiro e em São Paulo. O Charity
Day foi idealizado emmemória
aos 658 funcionários da Cantor
Fitzgerald e dos 61 empregados da
Eurobrokers que perderam suas
vidas no atentado ao World Trade
Center. Foi originalmente criado
como uma forma de arrecadar
dinheiro para o Cantor Relief
Fund (Fundo de Ajuda Cantor),
que auxilia as famílias das vítimas
dos atentados terroristas. No dia,
celebridades do RJ e SP visitam
os escritórios para colaborar com
a ação, atendendo telefonemas
junto com os corretores.
Nos Estados Unidos, o Charity
Day mundial já arrecadou mais de
US$ 77 milhões, distribuídos entre

mais de 160 entidades. Até Lady
Gaga já deu o ar da graça para
ajudar a arrecadar fundos para o
evento. Em 2010, a BGC Liquidez
realizou pela primeira vez
o Charity Day no Brasil, ajudando
entidades locais a realizar seus
projetos sociais. As entidades
escolhidas para esta terceira
edição no Brasil são o Centro de
Convivência Infantil, a Fundação
Gol de Letra, o Projeto Velho
Amigo e o Solar Meninos de Luz.

FORMATURAS EM ALTA

Festa de formatura definitivamente
não é coisa do passado. A Forma
Ideal Obah, empresa resultante
da parceria entre a organizadora
de festas Ideal Obah e a
operadora de viagens Forma
Turismo, investirá cerca de
R$ 500 mil na ampliação da rede
de lojas no estado do Rio. Serão
inauguradas unidades em Niterói
e nos bairros do Leblon e Barra
da Tijuca. A expectativa é de que
a participação de mercado cresça
em até 20% em menos de um
ano em função dos novos pontos.

MAIS DINHEIRO NA
INFRAESTRUTURA

A Base Capital Partners, empresa
de assessoria financeira e

gestão de investimentos,
irá investir R$ 250 milhões
nos próximos dois anos em
participações em empresas
prestadoras de serviços de
infraestrutura (construtoras,
empresas de logística,
locatários de equipamentos,
prestadores de serviços
para aeroportos, ferrovias)
e do setor de mídia, telecom
e entretenimento. Para onde
irá tanto dinheiro ainda é
segredo. Mas 30 empresas
estão sendo avaliadas e,
entre elas, cinco são potenciais
candidatas a receber estes
investimentos. Paulo Henrique
Rocha, um dos sócios da
Base Capital, acaba de voltar
de Londres, onde fechou
parceria com a Trillium Partners,
butique de investimentos
britânica. Juntos, avaliaram
empresas europeias
que querem investir no Brasil.

MERCADO VIRTUAL

O Rio de Janeiro ganhou um
centro de negócios de alto
padrão, o Linq Brasil, que tem
sócios europeus e recebeu
investimento de R$ 6 milhões.
Já começa atendendo
seis clientes internacionais,
a maioria da área de petróleo
e gás. O mercado de escritórios
virtuais no Brasil movimenta
cerca de R$ 2 bilhões e
cresce, em média, 20% ao ano.

BATATA É NOVA
ESTRELA DO HORTIFRUTI

Chegou a vez da batata-inglesa
ser a estrela de uma campanha
publicitária da rede Hortifruti.
Com o slogan “Já Toquei no
The Potatles”, a peça traz
uma batata vestida com um
modelito roqueiro inglês dos
anos 60 e faz parte da ação
“Mundo dos Sabores”, criada pela
MP Publicidade. Mídia exterior,
PDV, comerciais na TV, anúncios,
spots e material para internet
e redes sociais compõem
a campanha. Em breve, a rede
abrirá duas lojas em São Paulo.

SAÚDE E ESPORTE
GERAM CONGRESSOS

A três meses do fim do ano,
o Rio Convention & Visitors
Bureau ontabiliza a área
de saúde como uma das
importantes geradoras de
feiras e congressos para o Rio.
O setor responde por 30%
dos eventos agendados em
2012. No total são 45 eventos,
como o Congresso Brasileiro
de Dermatologia, o XVII
Congresso Brasileiro de
Infectologia Pediátrica e
o Congresso Brasileiro de
Hematologia e Hemoterapia,
que serão responsáveis por
atrair cerca de 75 mil visitantes
e gerar uma receita de mais
de US$ 75 milhões. Mas os
eventos esportivos não ficam
atrás e atraem seminários que
discutem diferentes aspectos
deste mercado. Um deles
é o seminário internacional
sobre Propriedade Intelectual
no mundo esportivo,
o PI & Esportes, patrocinado
pela Amcham Rio e que
acontece nos dias 12 e 13.
Em novembro, será a vez da
Soccerex, que movimenta
os negócios em torno da
Copa do Mundo. Os números
da economia esportiva são
impressionantes. Segundo
estudo da Ernst & Young Terco,
só a Copa do Mundo de 2014
deverá injetar R$ 112 bilhões
na economia nacional.

Os Jogos Olímpicos de Londres po-
dem ter deixado a desejar no que
diz respeito ao minguado quadro
de medalhas em nossa participa-
ção nas competições. Mas, para
Marcelo Haddad, diretor executi-
vo da Rio Negócios, as rodadas de
negociações para atração de em-
presas estrangeiras para a cidade
já podem ser consideradas pratica-
mente medalha de ouro. O progra-
ma “Rio Conferences” reuniu um
time de profissionais da agência e
executivos de empresas como Pe-
trobras, GE, Odebrecht, Siemens,
Cisco e IBM, que apresentaram em
Londres as oportunidades de in-
vestimentos no Rio de Janeiro em
diferentes áreas, tais como ener-
gia, audiovisual, tecnologia enegó-
cios em esportes. A Casa Brasil,
em Londres, sediou muitos dos se-
minários e reuniões individuais
com companhias internacionais.

“Nós fizemos mais de 900 con-

tatos durante as Rio Conferences.
Estamos, neste momento, no pro-
cesso de triagem dos possíveis pro-
jetos para a cidade, para um acom-
panhamento proativo. Já identifi-
camos cerca de 50 com potencial
para desenvolvimento”. Ainda
não é possível mensurar volume
de investimentos”, diz Haddad.

Empresas e também escritó-
rios de advocacia, entre eles o Al-
len and Overy e McFarlanes, já
conversam sobre os trâmites pa-
ra abertura de unidades no Rio.
Com os chineses, aconteceram
reuniões com os membros do
China Entrepreneur Club, que
reúne alguns dos mais influen-
tes empresários e empreendedo-
res do país, além de empresas co-
mo a Honav, que já assinou con-
trato de licenciamento com o Co-
mitê Rio 2016 para produção de
pins para os Jogos no Brasil. Des-
de que iniciou suas operações,
em 2010, a Rio Negócios atraiu
R$ 3 bilhões em investimentos,
por parte de 23 empresas que se
instalaram na cidade. ■

Pelas contas da companhia
aérea alemã Lufthansa, o Brasil
ganhou da Ásia (precisamente
domercado chinês) em número
de frequências e oferta de
assentos em suas aeronaves.
Enquanto nos últimos 18meses
a empresa registrou alta de
75%no número de frequências,
na Ásia não passou dos 10%
nomesmo período. As taxas
de ocupação dos voos também
passaram amédia global, de
80%. O Rio recebe o sétimo
voo da companhia, com destino
a Frankfurt a partir de 28 de
outubro, chegando assim a um
voo diário com saída do Galeão.
A Lufthansa já voa diariamente
de São Paulo para Munique
e para Frankfurt e ainda tem
um voo diário pela companhia
aérea Swiss, que pertence
à Lufthansa, para Zurique.
A empresa acabou de receber
a portuguesa TAP no programa
Star Alliance Company Plus,
voltado para pequenas emédias
empresas. A TAP está na linha
de privatização e a Lufthansa
pode ser uma das interessadas.

Namodalidade atração de investimentos,
Rio faz bonito na Olimpíada de Londres

EMPRESAS

Fotos: divulgação

Os Jogos Olímpicos terminaram
com saldo de 50 empresas
que miram na cidade
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




