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As duas aquisições somamUS$ 208milhões

Paula Pacheco

Desde ontem a Hypermarcas
passou a ser dona de cerca de
45% do mercado brasileiro de
preservativos, que movimenta
por ano R$ 300 milhões. Em
dois contratos assinados na
mesma hora, em salas separa-
das,aempresacomprouasope-
raçõesdaJontex,daJohnson&
Johnson, e da Olla, da empresa
brasileira Inal.

AHypermarcaspagaráUS$
101 milhões pela Jontex e US$
107milhõespelaOlla, numtotal
deUS$208milhões.AJohnson
receberá o pagamento à vista.
No caso da Inal, dois terços se-
rãopagosagoraeo restante se-
rá parcelado em cinco anos.

Oprincipalclientedomerca-
donacionaldepreservativoséo
governo federal, que compra
poranocercade400milhõesde
unidades. O varejo absorve em
torno de 300milhões de unida-
des. Claudio Bergamo, presi-
dente daHypermarcas, acredi-
ta que este é um segmento pro-
missor.Elesebaseianousoain-
da muito baixo de preservati-
vos no Brasil. O japonês conso-
me dez unidades per capita/
ano, o grego usa oito unidades,
o americano compra 4,5 unida-
deseobrasileiroapenas1,7pre-
servativo por ano.

“Parte da nossa estratégia
seráinvestirmuitonopotencial
nacional. Queremos aproveitar
esse novo momento em que o
País vive, commelhora da edu-
cação e do poder aquisitivo. E o
principal caminho será investir
em uma linha de publicidade
educativa para divulgar a im-
portância do uso depreservati-
vos”, explica Bergamo.

O valor mais alto pago pela

marcaOllatemaver,segundoo
executivo, comoativo fabril, lo-
calizado em São Roque (SP). A
planta é moderna e utiliza no
momento apenas 30% da capa-
cidade de produção. Já a fábri-
cadaJontexéantigaeatendên-
cia, com o passar dos anos, é
que a produção de preservati-
vosdaHypermarcasseconcen-
tre apenas na planta da Inal.

De acordo com o presidente
da Hypermarcas, a fábrica da
marcaOllatemcondiçõesdetri-
plicar a produção sem que seja
necessário fazer um grande in-
vestimento.

Aoperaçãobrasileiradepre-
servativosdaJohnsoneraaúni-
ca no mundo e, para passar o
negócio adiante, a multinacio-
nal abriu uma espécie de con-
corrência para receber e ava-
liar outraspropostas.AHyper-
marcas foi a única companhia
brasileira a se interessar pela
aquisição da Jontex. Há anos a
marca não vinha sendo bem
aproveitada pela empresa, ex-
plica Bergamo.

O executivo não acredita

que as aquisições enfrenta-
rão dificuldade nos órgãos
oficiaisqueavaliamascondi-
ções concorrenciais no Bra-
sil,comooConselhodeAdmi-
nistração de Defesa Econô-
mica (Cade). “Esta é uma in-
dústriaglobalizadaeoBrasil
corria o risco de ficar de fora
se a Johnson não vendesse a
empresa para a Hypermar-
cas, um grupo nacional. As
aquisiçõesfortalecemumse-
tor fragilizado, que poderia
desaparecer. Fomos de en-
contro ao discurso do gover-
nodedefesa da indústria na-
cional”, argumenta.

AcompradaJontexnãoé
a primeira experiência da
Hypermarcas com multina-
cionais. A empresa já nego-
ciou com a Revlon, de quem
adquiriu a Bozzano, com-
prouaAssolandaUnilever e
aFindolaboratórioBoehrin-
ger Ingelheim. Tambémnão
éaprimeiravezqueaHyper-
marcas fecha dois negócios
nomesmodia.Noanopassa-
doadquiriunamesmadataa
Bozzano e aNewLook.

Na semana passada a
Hypermarcas anunciou a
compra da empresa Pom-
Pom,pelaqualpagouR$300
milhões. Em setembro, ad-
quiriu a empresa Hydrogen,
doGrupoSilvio Santos.

Depois dos mais recentes
negócios,acompanhiaainda
tem, segundo Bergamo, por
volta de R$ 500 milhões em
caixa para outras compras.
“Jácumpriametadesteano,
que era de quatro aquisi-
ções. Se vou passar a meta?
É claro que eu quero. Tudo é
possível”,dizopresidenteda
companhia. ●

Renato Cruz
SÃO PAULO

TelefônicaofereceR$6,5biporGVT

Hypermarcas
compraJontexeOlla

O
s brasileiros já
podem comprar
o Kindle, leitor
de livros digitais
da Amazon. A

maior varejista virtual do
mundo anunciou ontem a
pré-venda de uma versão
internacional do equipa-
mento, que começa a ser
enviado aos compradores a
partir da próxima segunda-
feira.

A nova versão do Kind-
le, com conexão sem fio glo-
bal, custa US$ 279 e usa a
rede celular de terceira ge-

ração da AT&T para receber
os arquivos eletrônicos. Em
países como o Brasil, onde a
AT&T não está presente, a
conectividade é fornecida por
parceiros. A Amazon tam-
bém reduziu o preço do apare-
lho exclusivo para o mercado
americano, de US$ 299 para
US$ 259.

Jeff Bezos, presidente e
fundador da Amazon, colocou
uma mensagem na primeira
página do site: “Com este no-
vo Kindle, você pode ter seus
livros, jornais e revisas entre-
gues de maneira sem fio en-

quanto estiver em casa ou
em viagem em mais de 100
países. Esteja em Paris,
Mumbai ou São Paulo, vo-
cê pode pensar num livro e
começar a lê-lo em menos
de 60 segundos”.

Por causa das taxas de
importação, no entanto, o
Kindle vai sair bem mais
caro que os US$ 279. Nu-
ma simulação de compra
para São Paulo, incluindo
impostos e frete, o preço
ficou em US$ 585,32 (R$
1.028). O jornal O Globo já
está oferecendo uma assi-
natura especial para o Kin-
dle.

A versão americana usa
a rede da Sprint Nextel pa-
ra fazer o download, mas
precisa ser ligada a um
computador, via cabo
USB, para ter acesso a con-
teúdo fora dos EUA. A ver-
são internacional do equi-
pamento – que possui tela
de seis polegadas e pode
armazenar 1,5 mil livros –
funciona via celular em cer-
ca de 100 países. ●

Operadora apresentou ontem uma oferta maior que a apresentada em setembro pela francesa Vivendi

NÚMEROS

CONSUMO

EXPANSÃO–JeffBezosassinouavisosobre lançamentonaprimeirapáginadaAmazon

TELECOMUNICAÇÕES

Renato Cruz

A Telefônica anunciou ontem
uma proposta de compra de
100% das ações da operadora
de telecomunicações brasileira
GVT. A empresa oferece R$
48,00 por papel da operadora,
em dinheiro, o que equivale a
umtotaldeR$6,5bilhões.Apro-
posta é 14,3% maior do que os
R$ 42 por ação anunciados no
começo de setembro pela fran-
cesaVivendi, que não opera te-
lecomunicações no Brasil. O
anúncio pode fazer com que a
Vivendi, ou até alguma outra
empresa, apresente um novo
lance.
AGVTsurgiucomocompeti-

dora daBrasil Telecom, emEs-
tadosdasRegiõesSul eCentro-
Oeste, e se expandiu. Hoje, ela
está presente emmais de 80 ci-
dades.EmSãoPaulo,ondeatua

a Telefônica, só atende a gran-
des empresas, o que faz com
que praticamente não haja so-
breposição entre as operações.
“AGVTéaoperadoraquemais
cresce no Brasil”, afirmou Ma-
riano de Beer, vice-presidente
executivo daTelefônica.
Aoperadoraespanholaespe-

ra concluir a aquisição, incluin-

do uma aprovação do negócio
pela Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), até 19
de novembro. AGVT informou
ter ficado sabendo da proposta
ontem, quando a Telefônica di-
vulgou o fato relevante, e que
vai se pronunciar somente de-
pois de analisá-la.
A compra da GVT marcaria

aentradadaTelefônicanomer-
cado residencial de telefonia fi-
xa e banda larga fora doEstado
deSãoPaulo,concorrendodire-
tamentecomaOi,quecomprou
a Brasil Telecom em 2008. “A
aquisiçãodaGVTéumnegócio
que faz bastante sentido para a
Telefônica”,afirmouLuisMino-
ruShibata,diretordeConsulto-
ria da PromonLogicallis. “Há
muito tempo omercado espera
uma oferta da Telefônica pela
GVT.”
Beer, da Telefônica, negou

queaempresatenhafeitoaofer-
ta para impedir a vinda da Vi-
vendinoBrasil.“Nossoobjetivo
nãoébloquearaentradadenin-
guém”, disse o executivo. No
ano passado, um executivo da
Telefônica chegou a afirmar
que tinha interesse de comprar
aGVT,masqueo“preçoestava
alto”. Após a oferta daVivendi,
o preço ficou mais alto ainda.
ComaaquisiçãodaGVT,omer-
cado brasileirode telefonia fixa
ficariadivididoentre trêsgran-
desgrupos:Oi,TelefônicaeEm-
bratel/Net.
Onegóciodependedaaquisi-

ção de pelo menos 51% das
açõesemitidaspelaempresaou

que tiveram sua emissão apro-
vadapelos acionistas.Também
depende da dispensa da aplica-
ção dos mecanismos de prote-
çãodedispersãodabaseacioná-
ria (tambémchamadosde “poi-
sonpills”), presentes no estatu-
to da empresa.
Emjunho,aGVTtinha1,2mi-

lhãodeclientesdetelefonia fixa

e 541 mil de banda larga. “A re-
de da GVT oferece um diferen-
cial muito grande, pois ela leva
as fibrasópticasmuitopertoda
casa do assinante”, disse o ana-
lista Júlio Püschel, da consulto-
riaYankeeGroup.“Atéagora,a
maior limitação a uma presen-
çamaiorda empresa foi o apor-
te de investimentos.”.

NaEuropa, anotícia dequea
Telefônicaentrounadisputape-
la GVT não causou surpresa.
Desde o anúncio da primeira
oferta, analistas já se prepara-
vam para a abertura de um lei-
lão em torno da operadora bra-
sileira. Embora tenha poder de
fogo, alertamosespecialistas, a
Vivendi tem a cultura da disci-

plinafinanceira,epodenãoiràs
últimas consequências para
vencer a batalha. A notícia da
oferta da Telefônica chegou a
Parisnomeiodatarde,edeime-
diato a companhia francesa
anunciouquenãosemanifesta-
riasobreajogadadoconcorren-
te–anúmero1daEuropa. ● CO-

LABOROU ANDREI NETTO

45%domercado
de preservativos será da
Hypermarcas coma compra da
Jontex e daOlla

US$ 208milhões
foramdesembolsados nas
duas aquisições anunciadas
ontem

R$ 500milhões
é o valor atual que aHypermarcas
tememcaixa para futuras
aquisições

KIMWHITE/REUTERS–6/10/2009
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●●● A oferta pública da Telefônica
para compra do controle da GVT
divide opiniões na AgênciaNacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel) e no governo. Há quemavalie
que a compra seria omelhor ne-
gócio para omercado brasileiro,
já que fortaleceria a atuação do
grupo Telefônica no País, princi-
palmente depois da compra da
Brasil Telecompela Oi. Existe
outra corrente, no entanto, que
considera comomelhor opção a
venda da GVT para o grupo fran-
cês Vivendi, que fez uma oferta
pelo controle da empresa nomês
passado. A entrada de um novo
grupo no setor de telecomunica-
ções no Brasil vinha sendo inter-
pretada como uma expansão do
mercado brasileiro. "Se a GVT
for comprada pela Telefônica, vai
eliminar a possibilidade de entra-
da de um novo concorrente", dis-
se uma fonte na Anatel. Caso a
venda da GVT para a Telefônica
seja concretizada, a Anatel terá
de impor exigências para a con-

cessionária que assegurem a
competição nos serviços de tele-
fonia fixa e banda larga ofereci-
dos hoje pela GVT, avalia ames-
ma fonte.
O consenso é de que o negócio,
independentemente de quem se-
ja o comprador, terá de ser anali-
sado com cuidado do ponto de
vista regulatório e concorrencial,
uma vez que a GVT foi a única
empresa-espelho que prosperou
e tem hoje ummercado consoli-
dado. Segundo outra fonte, a ofer-
ta da Telefônica foi comunicada
ontem ao conselho diretor da
Anatel pelo presidente da empre-
sa, Antônio Carlos Valente.
Oministro das Comunicações,
Hélio Costa, considerou "perfeita-
mente natural" que a Telefônica
se interesse em adquirir a GVT,
principalmente pelo desempenho
"excepcional" da operadora no
ano passado. "Vejo que os empre-
sários estão querendo que o con-
trole permaneça no Brasil", disse
oministro. ● GERUSAMARQUES

Empresa quer
concluir aquisição
num prazo de
45 dias
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