
ABRFBrasilFoods,novonome
daPerdigão, faráatéofinaldes-
teanoa transferênciadeatéR$
3,5 bilhões à Sadia, a título de
adiantamento para futuro au-
mento de capital (Afac), como
partedoprocessodesaneamen-
to financeiro da sua nova con-
trolada. Do montante financei-
ro informado pela empresa em
comunicado,jáforamtransferi-
dos, em 27 de julho, R$ 950 mi-
lhões.Osrecursos foramlevan-
tados em oferta de ações feita
naBovespaemjulho,comcapta-
ção total deR$ 5,3 bilhões.

NAREDE

BRFvai repassar
R$3,5bilhõesàSadia

9+

A PDG Realty fará uma oferta
primária de ações que pode so-
mar entre R$ 750milhões e R$
800milhões,considerandoova-
lor da açãonopregãode segun-
da-feira. Em fato relevante, a
empresa diz que seu conselho
deadministraçãoaprovouarea-
lização da oferta noBrasil, com
esforços de colocação no exte-
rior. A empresa vai destinar
40% dos recursos para investi-
mentosdeportfólio, 30%paraa
compradenovos terrenos, 20%
paraaconduçãodeobras e 10%
para capital de giro.

O conselho de administração
daRossi Residencial aprovou a
realização de uma oferta públi-
caprimáriadeações, comvalor
estimado entre R$ 500milhões
e R$ 600 milhões, para finan-
ciar novo plano de crescimento
para os próximos anos, a partir
de2010.Opedidoderegistrode
oferta pública foi protocolado
na Associação Nacional dos
Bancos de Investimento (An-
bid). O valor da oferta, porém,
poderá ficar fora desta faixa e
será fixado de acordo com as
condições demercado à época.

Ogrupode investimentosbelga
RHJ International apresentou
uma nova e melhorada oferta
porumaparticipaçãomajoritá-
ria naunidade europeiadaGM,
a Opel, segundo um porta-voz.
A RHJ reduziu a exigência de
garantias estatais para€ 3,2 bi-
lhões – antes, era de € 3,8 bi-
lhões. Ao mesmo tempo, a em-
presa aumentou a oferta emdi-
nheiro de € 275 milhões para €
300 milhões. A RHJ disputa a
Opel com a canadense Magna
International.

eBayvendecontroledo
SkypeporUS$1,9bilhão

PROJETOS

SOCIAIS

Cosméticosorgânicos
avançamcomcertificação

PDGfaráofertadeações
deatéR$800milhões

Rossiquercaptar
R$600milhões

BelgaRHJmelhora
ofertapelaOpel

●Telefonia:OSkype permite fa-
zer chamadas gratuitas via inter-
net, de computador para computa-
dor. Tambémépossível comprar
créditos para ligaçõesmais bara-
tas para telefones convencionais,
a partir do computador, ou contra-
tar umnúmeropara receber cha-
madas noPC

● Fundadores:Os fundadores do
Skype, Janus Friis e Niklas Zenns-
trom, haviamcriado antes oKa-
zaa, sistemade troca de arquivos
pela redemundial, usadoprincipal-
mente para a troca de arquivos de

música. Depois doSkype, eles fun-
daramo Joost, serviço de vídeo
pela internet, que não fez tanto
sucesso

●Venda:Em2005, o eBay com-
prou oSkype, complanos de inte-
grar o serviço de comunicações
via internet com sua plataforma
de leilões virtuais. O Skype conti-
nuou a crescer como serviço inde-
pendente,mas o eBay nunca teve
sucesso em integrá-lo aos leilões.
Emabril, a empresa anunciou pla-
nos de abrir o capital do Skype,
projeto agora adiado

INTERNET

Pequenas empresas do setor investem em produtos
com selos ambientais e crescem nomercado interno
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Empresa criada com fusão de VCP e
Aracruz nasce com receita de R$ 6 bi

Grupo de investidores ficará com 65% da empresa, enquanto o eBaymanterá fatia de 35%

SUSTENTABILIDADE

Andrea Vialli

As pequenas empresas do seg-
mento de cosméticos e higiene
pessoal começama investir em
certificações socioambientais
paraconseguirumadiferencia-
çãodemercadoe tambémpara
atender à crescente demanda
por produtos com apelo natu-
ral.Omercadoparacosméticos
“sustentáveis”, com matérias-
primas de origemcertificada, é
estimado em US$ 6 bilhões e
cresce a taxas de 20% ao ano.
No Brasil, a tendência ainda

é restrita a nichos de mercado,
masdeveganhar forçanospró-
ximosanos,especialmentecom
a regulamentação do mercado
de cosméticos orgânicos, que
está sendo desenhada pelo Mi-
nistério da Agricultura – assim
comofoi feitocomalimentosor-
gânicos, no ano passado. “Mui-
tas empresas de grande porte
do setor de cosméticos só estão
esperando essa regulamenta-

çãoparaentrarfortenessemer-
cado. Por enquanto, o nicho de
cosméticosorgânicoscertifica-
doséocupadoporpequenasem-
presas”, diz Alexandre Ha-
rkaly,diretorexecutivodoInsti-
tuto Biodinâmico (IBD), uma
das entidades responsáveis pe-
la certificação de orgânicos no
Brasil. Segundoele, a demanda
pelo selo é maior entre as em-
presasprodutorasdematérias-
primas para a indústria de cos-

méticos – atualmente 40 levam
o selo IBD, enquanto os fabri-
cantes de cosméticos são ape-
nas quatro.
AMagia dos Aromas, de Bo-

tucatu (SP), apostou na certifi-
cação em 2004, com o objetivo
deexplorarumalacunanomer-
cadobrasileiro.Aempresa, for-
madaporumafamíliadefarma-
cêuticoscomexperiêncianora-
mo demanipulação demedica-
mentos, começou vendendo no

interior de São Paulo, mas
ampliou a presença para as
principais capitais e está ne-
gociando os primeiros con-
tratos de exportação. A pro-
dução ainda é pequena – são
2 mil produtos por mês –,
masvêmconquistandoapre-
ferênciadeconsumidoresve-
ganos, que não utilizam pro-
dutos de origem animal. “É
um nicho interessante, pois
são clientes fiéis”, diz Mar-
cos Caram, sócio da Magia
dosAromas.

MANEJO FLORESTAL
Outra certificação que está
ajudandoaimpulsionarone-
góciodepequenasempresas
éaFSC,omaisconhecidose-
lo para produtos de origem
florestaldomundo.AOrgâni-
ca, empresa de Santana do
Parnaíba(SP)criadapeloca-
sal de agrônomos Pérola e
LuizAntonioGalhardi,apos-
tou na tendência. Original-
menteumaempresadeaces-
sóriosparabanho feitos com
buchavegetalparaosegmen-
to de spas, a empresa cres-
ceuepassoutambémafabri-
car cosméticos.
“O selo FSC abrange os

produtos de madeira, como
pentes e massageadores.
Mas foi impressionante co-
mo abriu portas”, diz Pérola
Galhardi. A empresa vende
pararedesdefarmáciasesu-
permercados, como Wal
Mart e Drogasil, e também
pelo site Submarino. A par-
tir de 2010, o plano é investir
emumnovomodelodenegó-
cios.“Vamosabrirasprimei-
ras franquias damarca.” ●

Fibriaquerreduzir
dívidaparainvestir

ESTRATÉGIA-Transaçãopermitequesitede leilões seconcentreemseunegócioprincipal,massemperderparticipaçãono futurodoSkype

VERDE-AOrgânica, dePérolaeLuiz, apostounoselo florestal FSC

PAPEL E CELULOSE

SÃO FRANCISCO

O eBay, líder em leilões vir-
tuais, anunciou ontem a venda
de 65% do Skype, empresa de
comunicações via internet, por
US$ 1,9 bilhão em dinheiro e
US$ 125milhões a serempagos
depois,paraumgrupodeinves-
tidoresprivados.Os35%restan-
tescontinuarãocomoeBay.An-
tes, a empresa chegou a anun-
ciar planos de vender o Skype
pormeio de uma oferta pública
de ações.
Em 2005, quando a compa-

nhiacomprouoSkype, a opera-
ção deixou os analistas confu-
sos. Nunca ficou claro como o
eBay iria integrar o serviço de
telefonia via internet com seu
comércio eletrônico e sistema
de pagamento via internet.
O grupo de investidores in-

cluiMarcAndreessen,cofunda-
dor da Netscape e integrante
do conselho do eBay, e Danny
Rimer e Mike Volpi, ex-conse-
lheiros do Skype. Rimer foi um
dos primeiros investidores do
Skype e Volpi é presidente do
Joost,serviçodevídeovia inter-
net criado pela mesma equipe
do Skype.
Oacordo,quedeveser fecha-

do no quarto trimestre, conge-
la, pelomenos temporariamen-
te, os planos anunciados em
abril pelo eBay de abrir o capi-
tal do Skype. A diretoria do
Skype, incluindo seu presiden-
te, Josh Silverman, não será al-
terada, apesar dos novos con-
troladores, e o eBaycontinuará
comumassentono conselhodo
Skype.
O valor pago pelos investido-

res avalia o Skype emUS$ 2,75
bilhões, segundo o eBay. O nú-
mero é cerca de US$ 380 mi-
lhõesmenor que osUS$ 3,13 bi-
lhões que o eBay pagou pelo
Skype, que incluemopreçoori-
ginal, deUS$2,6bilhões, emais
US$ 530 milhões pagos em
2007 para vários investidores
porque a unidade alcançoume-
tas de lucro e crescimento.
O eBay já havia reconhecido

que o Skype valia muito menos
doquehaviapagoporele, tendo
feitoumabaixacontábildeUS$
900milhõesnovalordaempre-
sa em 2006. O presidente do
eBay disse ontem que o valor
que a empresa conseguiu pelo
Skype ficou “muito acima do

queamaioriadaspessoasespe-
rava”. Ele acrescentou que a
vendapermitiráque a adminis-
traçãodoeBayseconcentreem
suas atividades principais, ao
mesmo tempo em que os acio-
nistas da empresa continuarão
comumaparticipaçãonosuces-
so futuro do Skype.
Ontem, as ações do eBay

acompanharam a tendência do
mercado acionário americano
e caíram 2,1%, cotadas a US$
21,68. A expectativa que existia
em 2005, quando o eBay com-
prouoSkype,dequeseususuá-
rios usariam o serviço, não se
concretizou.
“O Skype tem sido uma dis-

tração”, disse Colin Sebastian,

daLazardCapitaMarkets. “Es-
se negócio permitirá que eles
voltem a se concentrar em sua
atividade principal.”
Apesardenãotermuitautili-

dade para o eBay, o Skype tem
sido um grande sucesso. Ele ti-
nha mais de 480 milhões de
usuários no fim do segundo tri-
mestre,umaumentode42%so-
breomesmoperíodode2008.A
mudança de controle não deve
trazernenhumamudançapara
os usuários.

RESULTADOS
Provavelmente, o Skype é uma
empresa lucrativa. O eBay não
divulga os resultado do Skype,
mas, tendo como base o fatura-
mento da companhia em 2008,
de US$ 551 milhões, o analista
Robert Haley, da Gabelli and
Co., acredita que a empresa te-
veresultadopositivonoanopas-
sado.OeBayprevêqueofatura-
mentodoSkype iráultrapassar
US$ 1 bilhão em 2011.
ParaHaley,onegóciofoibom

para o eBay porque permitiu

que a empresa ganhasse
com o Skypemais do que te-
ria conseguido na abertura
decapital,emaiscedo, jáque
aofertadeaçõesaconteceria
somente no ano que vem. Os
novos controladores da em-
presa aindapodemmanter o
planodeabertura de capital.
O Skype não divulga da-

dos por país. “O Brasil é um
mercado importante para
nós”, afirmou Brianna Rey-
naud, porta-voz da Skype,
em entrevista por e-mail. A
empresa não possui escritó-
rio no País, e tem como par-
ceira local a Transit, para a
venda de créditos, para ter-
minar as chamadas em tele-
fones convencionais e para
quem quer ter números lo-
cais em seu computador.
“O acordo volta a colocar

em foco questões centrais
queo eBayenfrenta”, disse o
analista James Cordwell, da
Atlantic Equities, que desta-
couque opreço foi bompara
o eBay. ● APeREUTERS
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André Magnabosco

A Fibria, empresa resultante
da fusão entre Aracruz e Voto-
rantimCelulose e Papel (VCP),
foi criada oficialmente ontem
com receita líquida estimada
em R$ 6 bilhões por ano, com
basenosdadosdos12mesesen-
cerradosemjunho.Oresultado
representa uma retração de
15% em relação à estimativa de
R$ 7,1 bilhões anunciada em ja-
neiro, quando a VCP anunciou
acordo com as famílias Lorent-
zen, Moreira Salles e Almeida
Bragaparacomprar28%doca-
pital daAracruz.
Arevisãorefleteosefeitosda

crise na economia mundial no
setor de celulose, cujos preços
internacionais despencaram
entre outubro de 2008 e abril
deste ano. Durante esse perío-
do,diversasempresasdo setor,
incluindo as companhias brasi-
leiras, suspenderam tempora-
riamente suas atividades para
evitar um excesso de oferta de
celulose nomercado.
A nova empresa, líder mun-

dial na produção de celulose de
eucalipto, com capacidade su-
perior a 6milhões de toneladas
anuais, tem planos de investi-

mento para elevar essa capaci-
dadeemmais6,7milhõesde to-
neladas. Os investimentos, po-
rém, dependem de uma redu-
ção substancial na alavanca-
gemda empresa – a relação en-
tre a dívida líquida e a geração
de caixa (Ebitda).
Essa relação deve chegar ao

final do ano em7,7 vezes,mas o
diretor de Tesouraria e Rela-
ções com Investidores da em-
presa,MarcosGrodetzky,acre-
dita que chegará a 5,2 vezes em
2010.nopróximoano. “Emcon-
dições normais de mercado, a
alavancagemdeveriaestarpró-
xima de três vezes para viabili-
zar novos projetos”, disse, em
encontrocomanalistas e inves-
tidores.
Diante da necessidade apon-

tada pela empresa de reduzir o
níveldealavancagemedocená-
rio de discreta recuperação da
economiamundial, adireçãoda
Fibriaprevêqueosnovosproje-
tos não deverão sair do papel
antes de um período entre dois
anosemeioetrêsanos.Aexpan-
são da unidade de Guaiba, no
RioGrandedoSul,seráprioritá-
ria nesse cenário – deverá ser o
primeiro projeto da Fibria a
sair do papel. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 set. 2009, Economia & Negócios, online.




