
O empresário Eike Batista des-
pencou da 7ª para a 100ª posição
na nova edição da lista de bilio-
nários da revista Forbes, que
continua tendo o mexicano Car-
los Slim como o homem mais ri-
co do mundo.

O brasileiro perdeu US$ 19,4 bi-
lhões — maior prejuízo do ano —,
por causa da desvalorização das
ações das suas empresas de mine-
ração, energia, e construção na-
val. A fortuna de Eike foi estima-
da pela Forbes em US$ 10,6 bi-
lhões. Procurado, o empresário
se limitou a dizer, por meio de
nota, que “o que importa são os

investimentos produtivos que
realizamos. Investimos e gera-
mos empregos no País”.

O melhor colocado na lista
entre os brasileiro é o financista
Jorge Paulo Lemann, em 33º lu-
gar, com uma fortuna de US$
17,8 bilhões. Entre os investi-
mentos de Lemann estão a em-
presa alimentícia Heinz, a rede
de fast-food Burger King e a
Anheuser-Busch InBev, maior
cervejaria do mundo.

Quando a lista foi montada,
em 14 de fevereiro, o mexicano
Slim tinha uma fortuna estima-
da em US$ 73 bilhões. Mas, de-
pois disso, as ações da sua em-
presa América Móvil caíram for-
temente. Em segundo lugar na
lista aparece o norte-america-
no Bill Gates, cofundador da Mi-
crosoft, com US$ 67 bilhões.

A grande novidade nas pri-

meiras posições é o espanhol
Amancio Ortega, cofundador
do grupo Inditex, do setor de
vestuário. Com um patrimônio
estimado em US$ 57 bilhões, ele
superou o norte-americano
Warren Buffett e o francês Ber-
nard Arnault, para assumir a ter-
ceira colocação. A fortuna de
Ortega cresceu US$ 19,5 bilhões
em relação à lista anterior —
maior salto entre os bilionários
do mundo, segundo a Forbes.

Buffett, presidente e executivo-
chefe do conglomerado Berkshi-
re Hathaway, ficou com a quarta
colocação, com um patrimônio
de US$ 53,5 bilhões. É a primeira
vez desde 2000 que ele não apare-
ce entre os três mais ricos do
mundo. “Warren teve um ótimo
ano, só que Amancio Ortega teve
um melhor”, disse Randall Lane,
editor da Forbes. “Ele tem uma
das linhas dominantes de vestuá-
rio na Europa.”

Arnault, do grupo de marcas
de luxo LVMH, caiu para a déci-
ma posição, com US$ 29 bi-
lhões. Lane comentou também
que a liderança de Slim, amplia-
da neste ano, “é uma declaração
de que a riqueza é realmente glo-
bal, e não um monopólio ameri-
cano, como às vezes pareceu du-
rante décadas”.

O mexicano, de 73 anos, fez
grande parte da sua fortuna no
setor de telecomunicações, mas
também atua nos setores de va-
rejo, matérias-primas, finanças
e energia. A fortuna de Slim é
de US$ 73 bilhões.

Com a subida das bolsas nos
EUA, em parte graças aos estímu-
los monetários do Fed (banco
central norte-americano), e com

um fortalecimento das marcas de
varejo, muitas fortunas que já es-
tavam na lista cresceram, e ou-
tras chegaram à marca do bilhão.

A lista da Forbes, em sua 27ª
edição, é a maior que já houve,
com 210 novos bilionários.

“É um ano muito bom para
ser bilionário, e um ano muito
mais fácil para ser bilionário. Vo-
cê tem essas forças econômicas
e os mercados globais crescen-
do, e isso está empurrando mais
gente para cima do limite”, ex-
plicou Lane.

O patrimônio total dos 1.426
bilionários do mundo, segundo
a Forbes, chega a US$ 5,4 tri-
lhões. Na lista anterior, era de
US$ 4,6 trilhões.

A francesa Liliane Betten-
court, do império de cosméti-
cos L'Oreal, é a mulher mais ri-
ca do mundo, ocupando o 9º lu-
gar na lista com US$ 30 bilhões.

O bilionário mais jovem do
mundo é o empreendedor da in-
ternet Dustin Moskovitz, de 28
anos. O ex-colega de quarto do
fundador do Facebook, Mark
Zuckerberg, e um dos primeiros
investidores da rede social, fi-
cou na posição 353, com fortu-
na de US$ 3,8 bilhões. ■

A Berkshire Hathaway está em
busca de mais acordos seme-
lhantes à sua planejada compra
da empresa de alimentos Heinz,

afirmou ontem Warren Buffett,
presidente executivo do conglo-
merado. “Se tivermos a chance
de comprar outra Heinz, vamos
fazer isso”, disse Buffett à rede
de televisão CNBC.

A Bershire gosta do negócio
da fabricante de ketchup, do va-
lor do negócio de US$ 23 bi-
lhões e de seu parceiro na tran-
sação, o grupo de private equity

3G Capital, afirmou Buffett em
uma entrevista ao canal.

“Esperamos ser donos da
Heinz até daqui a 100 anos”, dis-

se Buffett. “Se você possui gran-
des marcas e toma bastante con-
ta delas, são excelentes ativos.”

Buffett disse que não está
olhando para outra companhia
de produtos ao consumidor,
mas avalia outro possível acor-
do em um setor que ele não quis
relevar. Após um recente movi-
mento de compra de jornais, ele
disse não estar interessado em

comprar os jornais Chicago Tri-
bune ou o Los Angeles Times,
da Tribune.

Entretanto, ele tem compra-
do jornais em comunidades me-
nores e disse que planeja conti-
nuar a fazer isso. A entrevista
desta segunda-feira acontece
após a carta de Buffett aos acio-
nistas da Berkshire, na sexta-
feira. ■

NEGÓCIO

Carlsberg lança oferta por cervejaria chinesa

Eike despenca
de 7º para a
100º em lista
dos mais ricos

A Carlsberg lançou uma oferta avaliada em 2,65 bilhões de coroas

dinamarquesas (US$ 461,5 milhões) por 30,3% das ações da cervejaria

chinesa Chongqing Brewery Company. Se a oferta for bem sucedida

ganhará controle sobre a CBC e poderá potencialmente deter até 60%

das ações da empresa. A Carlsberg, desde 2010, já é maior acionista

da cervejaria chinesa, com 29,7%. A Ásia se tornou um dos principais

mercados de disputa entre as maiores cervejarias do mundo. Reuters

Berkshire busca mais negócios como o da Heinz

Vincent Mundy/Bloomberg

Jonathan Alcorn/ Bloomberg

Buffett avalia outro
possível acordo

em um setor que ele
não quis revelar

Líder continua sendo o
mexicano Carlos Slim, com
uma fortuna de US$ 73 bilhões

Segundo seu presidente, Warren
Buffett, grandes marcas são
sempre excelentes ativos
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Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Empresas,  p. 13.




