
começa a
consolidação
Incorporadoras com problemas de caixa podem aderir à onda de
fusões OU perder espaço Por Tatiana Bautzer e Silvia Fregoni

Começou o ajuste depois da euforia dos
mercados de capitais com o setor imobi-
liário brasileiro. A compra da Agra pela
Cyrela, com valor de R$ 1,5 bilhão e paga
com ações, anunciada no fim de junho,
reduzirá para 20 o número de incorpo-
radoras de capital aberto. A Abyara ven-
deu seu negócio de corretagem para a BR
Brokers e, depois de procurar um sócio
financeiro sem sucesso, agora planeja
um aporte de capital pelos atuais contro-
ladores. A Melbor considerou comprar
a Company durante algum tempo, sem
resultados concretos. Mas ainda há mui-
ta consolidação pela frente: nos Estados
Unidos há apenas dez incorporadoras na
bolsa e no México, seis.

As aquisições explicitaram a necessida-
de urgente de caixa de muitas empresas,
que fizeram suas operações de abertura
de capital entre 2005 e 2007 contando
com ofertas subseqüentes de ações e dívi-
da para financiar seus planos de investi-
mentos. As únicas que realizaram o plano
foram Cyrela, Rossi, Gafisa e PDG Realty,
com novas ofertas de ações fechadas até
o ano passado. As operações planejadas
para este ano foram todas canceladas por
causa da instabilidade dos mercados.

Só 11 incorporadoras de capital aberto
valem mais na bolsa hoje do que no dia
de sua estréia, e apenas quatro tiveram de-
sempenho superior ao do índice Bovespa
no período. "O mercado já está diferen-
ciando muito as empresas. Só as maiores
têm liquidez na bolsa", afirma o presiden-
te da PDG Realty, Zeca Grabowsky.

Num setor com tantas empresas tão
diversas, o investidor precisa entender as
diferenças na situação de cada uma para
não perder dinheiro. O desempenho nas
bolsas é muito díspar: as ações da Cyrela

subiram 194,5% desde sua abertura de ca-
pital, em julho de 2006, até 25 de junho,
ante os 114% do Ibovespa no período. Na
outra ponta, a Eztec perdeu quase 60% de
seu valor de mercado desde a estréia, num
período em que o Ibovespa subiu 20,5%. O
investidor mais especulativo pode tentar
acertar os possíveis alvos de aquisição. As

ações da Agra, por exemplo, dispararam
depois que a Cyrela anunciou que pagaria
prêmio de 50% sobre o valor de mercado
no último dia antes da compra.

Um estudo do banco Morgan Stanley
apresentado a clientes em abril estimou a
necessidade de caixa das incorporadoras
abertas em R$ 7,6 bilhões até o ano que
vem. As companhias precisarão desses
recursos para a construção de imóveis,
com valor previsto de vendas de R$ 89,7
bilhões entre 2008 e 2009. As empresas
que precisam de mais recursos, excluindo
financiamentos do Sistema Financeiro da
Habitação, são Abyara, MRV e Tenda (ver
tabela na próxima página).

As empresas maiores e mais reconheci-
das pelo mercado terão mais facilidade
de levantar os recursos necessários para
o forte crescimento do mercado imobiliá-
rio. A Ernst & Young e a Fundação Getulio
Vargas prevêem investimento em novas
moradias e reformas de imóveis de R$ 447
bilhões no país em 2030, ante R$ 165 bi-
lhões em 2007.0 boom já começou: o cré-
dito imobiliário quintuplicou em três anos
e só com recursos da poupança devem ser
financiados R$ 26 bilhões neste ano.

A liquidez das ações das empresas e a fa-
cilidade para captar vão definir quem terá
potencial para comprar os concorrentes.
Não é à toa que a Cyrela inaugurou a tem-
porada de aquisições: desde o ano passa-
do já vendeu R$ l bilhão em debêntures e,
preferida pelos investidores, poderá testar
o mercado externo de dívida, segundo
Soummo Mukherjee, analista da Moody's.

Outra companhia que também tem po-
tencial para ser agente da consolidação
é a PDG Realty, constituída inicialmente
como um fundo de investimentos imobi-
liários e que hoje já é a terceira maior
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em valor de mercado. Entre os trunfos da
PDG, administrada por executivos vindos
da área financeira, está a compra e forte
crescimento da Goldfarb, empresa na qual
aumentou a participação de 30% para 80%
desde a oferta pública inicial de ações. A
Gafisa também tem força suficiente para
financiar aquisições.

Algumas empresas voltadas para o mer-
cado de baixa renda, com crescimento
explosivo, têm altas necessidades de caixa,
mas estão com bons resultados de vendas,
contando com a boa vontade do mercado
financeiro. A maior parte dessas vendas é
financiada pela Caixa Econômica Federal
(CEF), pelo perfil de seu público. A MRV,
por exemplo, hoje com caixa líquido, deve
precisar de R$ 700 milhões nos próximos
anos para quadruplicar seu valor geral
de vendas (VGV) no biênio 2008/09, che-
gando a R$ 5,8 bilhões. Pretende financiar
parte da necessidade de caixa com uma
emissão de RS 300 milhões em debên-
tures. A Tenda também prevê um valor
geral de vendas de R$ 6 bilhões nos pró-
ximos dois anos e está com caixa líquido
de R$ 400 milhões. O Morgan Stanley es-
tima uma necessidade de caixa de R$ 600
milhões para a empresa. A companhia diz
que viabilizará os recursos com crédito em
bancos e direto aos compradores. E há ain-
da empresas pequenas como a Rodobens,
com boa administração de caixa e fluxo de
recursos com securitização.

Entre as empresas médias e pequenas,
entretanto, a situação de caixa está mais di-
fícil - especialmente entre as companhias
que acessaram o mercado de capitais mais
tarde e fizeram captações de menor va-
lor. Enquanto as emissões das maiores
empresas superaram R$ l bilhão, as das

menores não atingiram R$ 200 milhões.
À primeira vista, um cenário perfeito

para consolidação, certo? Errado. Muitas
das empresas familiares do setor recusam-
se a reconhecer a necessidade de venda.
"Não está fácil sair negócio. Algumas em-
presas menores que perderam muito valor

de mercado continuam achando que estão
muito baratas na bolsa. Mesmo quem está
com dificuldades de caixa tem essa coisa
do ego, de não querer reconhecer isso",
afirma Graboswky, da PDG Realty.

Para Tomás Awad, superintendente da
Itaú Corretora, "não faz sentido juntar
um monte de gente sem caixa, porque o
problema não será resolvido". Marcelo
Millmann, analista do Santander, acredita
que as empresas que ficarem sem caixa e
não entrarem em movimentos de conso-
lidação serão obrigadas a alongar o prazo
de suas obras e eventualmente vender ter-
renos e encolher.

A luta entre as empresas menores é para
sair da temida lista de alvos de aquisição.
O maior problema de caixa do setor, sa-
bidamente, é da Abyara, que passou de
corretora de imóveis a incorporadora no
processo de abertura de capital. Segun-
do analistas, conseguiu gerar grande vo-
lume de negócios de incorporação, mas
não os recursos para tocá-los - o Morgan
Stanley prevê uma necessidade de caixa
de R$ 800 milhões para o desenvolvimen-
to dos imóveis previstos para venda até
2009, no valor de R$ 6,1 bilhões. A ven-
da da área de corretagem, por valor não
anunciado até a data de fechamento desta
edição, poderá sanar parte do problema e
transformará a empresa em incorporado-
ra pura. "Esperamos lançar R$ 10 bilhões
em empreendimentos imobiliários em
quatro anos", afirma a diretora financeira,
Ana Granato. O banco de terrenos da em-
presa comporta essa estimativa de expan-
são. Além dos recursos da venda e possível
aumento de capital pelos sócios, a Abyara
fechou uma linha de financiamento com
a Caixa Econômica Federal para financiar



a construção de projetos de valor de ven-
das de R$ 6,5 bilhões, que trará recursos
durante as obras.

Para o analista Eduardo Silveira, da cor-
retora Fator, a Klabin Segall também é
uma empresa em situação de caixa "des-
confortável". Tem uma relação entre dívi-
da líquida e patrimônio de 68%, quando
o ideal seria de até 30%. A empresa conse-
guiu recentemente captar R$ 230 milhões
em debêntures, que não tiveram demanda
por parte de investidores e foram vendidas
integralmente para os bancos coordena-
dores, liderados pelo Itaú BBA. As taxas
tinham sido acertadas antes da elevação
dos juros pelo Banco Central em abril - os
títulos pagam CDI mais 2% ao ano. Se a em-
presa fosse lançar os mesmos papéis hoje,
pagaria pelo menos l ponto percentual a
mais de juros. O diretor financeiro da Kla-
bin, Ernane Abrahão, diz que a emissão
resolveu o problema de caixa da empresa
até 2009. É o suficiente para desenvolver
imóveis com valor total de R$ 3,1 bilhões.

Abrahão diz que a Klabin quer se tornar
consolidadora, embora já tenha compra-
do o que foi possível no curto prazo. O
diretor financeiro concorda: 2008 será
um divisor de águas no setor. "Ao final do
ano, teremos dois grupos de empresas: o
das que entregaram o que prometeram,
com uma estrutura de capital adequada,
e o das que não cumpriram o projetado e
serão alvo na consolidação."

Outra companhia questionada pelo
mercado é a Company. Analistas e investi-
dores acreditam que a empresa precisa de
capitalização. Fontes de mercado dizem
que houve uma longa negociação para
venda à Helbor, mas o negócio não saiu. O
diretor de relações com investidores, Luiz

Rogélio Tolosa, admite conversas, mas diz
que nunca houve uma discussão formal*
de aquisição. "Todos estão conversando
com todos", diz. "Somos favoráveis à con-
solidação, foi o que aconteceu em outros
países. Não é apenas uma questão de ne-
cessidade da companhia, traz vantagem

econômica para os acionistas e a empresa
ganha visibilidade." Tolosa diz que os ana-
listas estão ignorando vários mecanismos
de financiamento que não necessaria-
mente passam pelo balanço da empresa
quando estimam sua necessidade adicio-
nal de caixa em R$ 200 milhões. "Captei
R$ 70 milhões com cessões de carteira para
bancos. Além disso, tenho R$ 180 milhões
em recebíveis performados (referentes às
unidades já construídas e entregues) que
posso vender rapidamente", afirma o di-
retor. Outras alternativas seriam crédito
direto do banco ao comprador, que não
passa pelo balanço da empresa, argu-
menta. A empresa não planeja emissões
de dívida nem de ações para financiar o
desenvolvimento de seus projetos.

A Even, que captou R$ 460 milhões na
sua abertura de capital em 2007, também
está tentando se financiar usando linhas
de crédito imobiliário para compra de ter-
renos. Algumas fontes de mercado dizem
que o tipo de crédito procurado por ela
"amarra" demais a companhia. A Trisul,
que está tentando vender R$ 200 milhões
em debêntures, também está numa situa-
ção delicada de caixa, com uma estimativa
de R$ 500 milhões de capital nos próxi-
mos dois anos. A empresa nasceu de uma
fusão das incorporadoras Incosul e Tricury
e foi a última a abrir o capital na bolsa, em
outubro do ano passado, captando R$ 319
milhões. A empresa preferiu não comen-
tar o assunto.

Um dos casos mais complicados no mer-
cado de capitais é o da Inpar, que, segun-
do o Morgan Stanley, vai precisar de R$
500 milhões para financiar sua expansão
nos próximos dois anos. De acordo com
Eduardo Silveira, da corretora Fator, a



CONSTRUÇÃO

empresa está justamente na fase de maior
crescimento porque fez sua abertura de
capital tarde, em março de 2007. Chegou
às bolsas depois de um período pratica-
mente desativada, usando um emprésti-
mo do coordenador da operação, o Credit
Suisse, para se reerguer. Fechou o ano pas-
sado com caixa líquido, mas estima-se que
precise de R$ 500 milhões até 2009 para
elevar seu VGV, de R$ l ,9 bilhão, nos últi-
mos dois anos para R$ 5,5 bilhões.

Entre as empresas mais castigadas está
a Eztec. Seus acionistas têm tradição no
mercado imobiliário e conseguiram
crescer desde a estréia na bolsa. Mas sua
ação vem 'apanhando' desde dezembro,
quando um de seus grandes projetos,
no Litoral Norte do Estado de São Paulo,
teve a construção embargada por pro-
blemas ambientais.

Quase todas as empresas usaram rapi-
damente os recursos da abertura de capi-
tal para constituir um banco de terrenos,
sem preocupação com a preservação da
liquidez. Fábio Nogueira, da Brazilian
Mortgages, acha que, de certa forma, os
bancos de investimento que orientaram
as empresas na abertura de capital esti-
mularam essa conduta, dizendo que as
empresas seriam punidas pelo mercado
se ficassem com o dinheiro em caixa. A
conseqüente alta dos preços dos terrenos
dificultou a antiga prática de permuta nas
compras, quando o vendedor aceita rece-
ber imóveis construídos.

Por outro lado, o banco de terrenos
montado dá às empresas relativa folga
para a reposição das áreas utilizadas para
os empreendimentos. "Não precisamos
ter desespero para repor o que lançamos.
Podemos comprar à medida que o caixa

permite", afirma Ernane Abrahão, diretor
da Klabin Segall. Millmann, do Santander,
diz que algumas empresas com situação
de caixa mais apertada, como a Klabin,
podem surpreender positivamente nos
próximos meses se aumentarem sua velo-
cidade de vendas.

Para o presidente da PDG, Zeca Grabo-
wsky, empresários que resistem em nego-
ciar suas empresas por valor de mercado
podem cair num cenário pior. A tendência
seria de encolhimento, redução da liqui-
dez em bolsa e eventual fechamento de
capital. "Essas companhias vão sumir do
radar dos investidores", diz. Nos últimos
meses, apesar de várias conversas, a PDG
preferiu o crescimento orgânico. "Tem
sido mais vantajoso comprar terreno para
a CHL ou a Goldfarb desenvolver", afirma.

Enquanto as empresas de capital aber-
to enfrentam mais publicamente suas
dificuldades de caixa, um enorme gru-
po de companhias que perderam a onda
do mercado de capitais está chegando
aos bancos e fundos de investimento
e encontrando maneiras alternativas
de financiamento. E nesse segmento as
fusões e aquisições estão muito mais
aquecidas. A gestora Global Equity aca-
ba de abrir um Fundo de Investimento
em Participações (FIP) exclusivo para
empresas de construção civil de porte
médio que não conseguiram abrir o ca-
pital. O gestor do fundo, Julius Buchen-
rode, já tem contratos para investir no
capital de f l empresas fechadas. O pre-
sidente da PDG Realty tem encontrado
oportunidades melhores entre empre-
sas fechadas. "Temos encontrado par-
cerias interessantes com empresas que
não são públicas", diz Grabowsky. •

Text Box
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