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A Rio Tinto negou as notícias di-
vulgadas na imprensa australia-
na de que encerrará a proposta
de criação de uma joint ventu-
re de minério de ferro de
US$ 116 bilhões com a
BHP Billiton. A mine-
radora declarou em
nota que não tomou
qualquer decisão fi-
nal “sobre possível
fim ou próximos pas-
sos” para a joint ventu-
re. Afirmou, no entanto,
que agências reguladoras indi-
caram obstáculos para aprova-
ção do negócio.

Portucel terá fábrica
no Mato Grosso do Sul

BEBIDAS

Toshiba lança televisores com imagens
tridimensionais que dispensam óculos

Rio Tinto nega fim
de acordo com BHP

Alcoolduto pode escoar
derivados de petróleo

A Toshiba anunciou na segunda-
feira, durante o evento de eletrô-
nica Ceatec, em Tóquio, a con-
clusão do desenvolvimento de
dois televisores com imagens tri-
dimensionais (3D) que não exi-
gem o uso de óculos pelos espec-
tadores, segundo o blog do jorna-
lista Ethevaldo Siqueira.

Os novos televisores deverão
ser lançados em dezembro no Ja-
pão. O uso de óculos é uma velha
queixa dos usuários e potenciais
compradores de TV-3D. Os mais
sofisticados são relativamente
pesados e exigem a recarga das

baterias que acionam seus circui-
tos elétricos. Esses novos mode-
los de televisores 3D da Toshiba
são de pequenas dimensões. O
primeiro tem 12 polegadas de dia-
gonal e o segundo, 20. O menor
custará US$ 1.430; o maior, US$
2.860.

A combinação de farto acesso a
capital internacional por gran-
des empresas domésticas, cres-
cente interesse de estrangeiros
pelo Brasil e consolidação em vá-
rios setores da economia fez o
mercado de fusões e aquisições
no País apresentar forte cresci-
mento no acumulado deste ano
até setembro.

Segundo levantamento da
Thomson Reuters, o giro finan-
ceiro de operações envolvendo
companhias brasileiras anuncia-
das nos nove primeiros meses de
2010 totalizou US$ 88,8 bilhões,
um salto de 81,9% em relação ao
igual período de 2009.

Entre os mercados emergen-
tes, o Brasil ficou em posição de
destaque, ao lado de China e Mé-
xico. As fusões e aquisições anun-
ciadas em países em desenvolvi-
mento totalizaram US$ 480,7 bi-
lhões de janeiro a setembro, au-
mento de 63% contra um ano an-
tes. A cifra representa mais de
um quarto das operações globais
do período.

Para especialistas, o movimen-

to reflete um cenário positivo, in-
cluindo a perspectiva de cresci-
mento da economia brasileira
acima da média internacional e o
movimento de consolidação em
vários setores, como varejo, pe-
tróleo e gás e açúcar e álcool.

“Está todo mundo voltando
os canhões para o Brasil”, diz
Marco Gonçalves, chefe da área
de Fusões e Aquisições do BTG
Pactual, líder no ranking de insti-
tuições financeiras coordenado-
ras de fusões envolvendo empre-
sas brasileiras no ano.

O País é uma das poucas alter-
nativas para grandes empresas
globais para continuar expandin-
do suas atividades, já que a pers-
pectiva para economias desen-
volvidas é de baixo crescimento
por um período prolongado.

É o que explicaria, por exem-
plo, a compra da fatia na opera-
dora móvel Vivo que pertencia à
Portugal Telecom pela espanho-

la Telefônica, a anunciada Ofer-
ta Pública de Aquisição (OPA)
das ações preferenciais da em-
presa de TV por assinatura Net
pela Embratel (do grupo mexica-
no América Móvil) ou ainda as
seguidas compras feitas por fun-
dos de private equity.

Na semana passada, o Blacks-
tone, um dos maiores gestores
de fundos de private equity do
mundo, anunciou a compra de

40% da brasileira Pátria Investi-
mentos.

“Todos querem ficar posicio-
nados no Brasil”, diz o vice-presi-
dente e chefe da área de banco de
investimentos do Itaú BBA, Jean-
Marc Etlin.

Interesse. O interesse dos es-
trangeiros se mantém mesmo
com o real valorizado frente ao
dólar, o que encarece os ativos

brasileiros no exterior.
“O que eles estão comprando

é crescimento da economia”,
afirma Gonçalves, do BTG Pac-
tual.

Em todo o mundo, a atividade
de fusões e aquisições totalizou
US$ 1,75 trilhão nos nove meses
iniciais de 2010, alta de 21% con-
tra um ano antes. A quantidade
de operações cresceu 3,8%, para
29 mil transações. / REUTERS

Negócios

Coca-Cola quer tornar
Matte Leão nacional

Os dutos da PMCC Projetos de
Transporte de Álcool, empresa
formada por Petrobrás, Mitsui e

Camargo Corrêa deverão
transportar além de eta-

nol, derivados de pe-
tróleo. Em docu-

mento divulgado
ontem, a Secreta-
ria de Acompanha-

mento Econômico
(SEAE), do Ministé-

rio da Fazenda. apro-
va a alteração do objeto

social da PMCC. Procurada, a
Petrobrás informou que não irá
se pronunciar neste momento.

Fusões e aquisições crescem
81,9% até setembro no País

Três anos após a compra da Mat-
te Leão e um ano depois de ter a
operação aprovada pelo Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), a Coca-Cola
começou nesta semana a trans-
formar a marca centenária num
produto nacional. Hoje, Rio e
Curitiba concentram 80% das
vendas. O objetivo da empresa é
levar a marca para Estados em
que ela ainda é desconhecida. A
linha de chás foi incorporada es-
ta semana à distribuição da Co-
ca, com potencial para chegar a
um milhão de pontos de venda,
comparados aos 45 mil atuais.

Bovespa. Chilena Sonda
planeja levantar R$ 350 milhões

YOSHIKAZU TSUNO/AFP
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A Portucel, maior produtora eu-
ropeia de celulose de fibra curta,
teria decidido construir uma fá-
brica no Mato Grosso do Sul, se-
gundo o governador reeleito do
Estado, Andre Puccinelli
(PMDB). Ontem, ele afirmou
que a empresa portuguesa teria
até mesmo apresentado um pla-
no de investimento ao BNDES.
A Portucel já havia afirmado que
avaliava instalar uma nova fábri-
ca no Brasil, no Uruguai ou em
Moçambique. A empresa não co-
mentou, no entanto, as declara-
ções do governador eleito. O BN-
DES também não se manifestou.
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US$ 116
BILHÕES

É O VALOR DO
NEGÓCIO ENTRE
RIO TINTO E BHP

US$ 1,75 tri
foi o total movimentado em
fusões e aquisições no mundo
todo entre janeiro e setembro

21%
é a alta na comparação com o
mesmo período de 2009

Oportunidade. O BTG Pactual, de André Esteves, pretende ter um ‘portfólio relevante’ em prédios comerciais

CARLOS FONSECA
SÓCIO DO BTG PACTUAL
“Esses negócios fazem parte da
nossa estratégia de investir em
grandes prédios comerciais no
eixo Rio-São Paulo. Queremos ter
um portfólio relevante de
edifícios.”

“A economia brasileira passa
por um período de crescimento
expressivo, o que deve gerar
não apenas crescimento no
consumo como uma forte
valorização dos imóveis
comerciais nos próximos
anos.”

“Temos várias alternativas para
esses investimentos no futuro
dependendo do comportamento
da economia e da demanda:
podemos vendê-los para um
investidor estratégico, por
exemplo”

Expansão. País está na mira de empresas globais, como a Telefônica, que comprou a Vivo

Melina Costa

O banco BTG Pactual fechou
na tarde de ontem a aquisição
de duas torres do Complexo
JK, da construtora WTorre. O
valor do negócio não foi reve-
lado. Ao mesmo tempo, o ban-
co comprou 40% de participa-
ção em um terreno da constru-
tora próximo ao shopping Mo-
rumbi, em São Paulo, onde se-
rá construído um edifício co-
mercial de 96 mil metros qua-
drados.

“Esses negócios fazem parte
da nossa estratégia de investir
em grandes prédios comerciais
no eixo Rio-São Paulo”, diz Car-
los Fonseca, sócio do BTG Pac-
tual. “Queremos ter um portfó-
lio relevante de edifícios.”

As duas torres vendidas têm,
juntas, 35 mil metros quadrados.
Trata-se de menos da metade do
tamanho da principal torre do
Complexo JK, vendida para o
banco Santander em 2008 por
mais de R$ 1 bilhão – a maior
transação do tipo já realizada no
País. Com as obras já concluí-
das, os escritórios dos dois no-
vos prédios do BTG devem co-
meçar a ser alugados para clien-
tes em novembro.

Já no caso do terreno próximo
ao shopping Morumbi, o BTG,
do banqueiro André Esteves, tor-
nou-se sócio da WTorre em pro-
jeto para construir um prédio de
96 mil metros quadros – maior
que o do Santander. As obras de-
vem começar em breve. A nego-
ciação não envolveu dinheiro.
Para participar do projeto, o ban-
co adquiriu Certificados de Po-
tencial Adicional de Construção

(Cepacs), títulos emitidos pela
Prefeitura de São Paulo que per-
mitem a uma construção extra-
polar os limites de zoneamento
para uma região. Esses certifica-
dos foram trocados pela partici-
pação de 40% no projeto.

Ambos os negócios foram rea-
lizados pela área de Merchant
Banking do BTG Pactual, com di-
nheiro próprio do banco. Trata-
se da mesma área que realizou
aquisições de uma série de em-
presas fora do setor financeiro,
como uma rede de estaciona-
mentos, postos de gasolina, hos-
pitais e participações nas monta-

doras de veículos Mitsubishi e
Suzuki no Brasil.

A lógica por trás de todos es-
ses investimentos é a mesma:
aproveitar o crescimento do
mercado interno no País. “A eco-
nomia brasileira passa por um
período de crescimento expres-
sivo, o que deve gerar não ape-
nas crescimento no consumo co-
mo uma forte valorização dos
imóveis comerciais nos próxi-
mos anos”, diz Fonseca.

Imóveis. Esse não é o primeiro
investimento do BTG no merca-
do imobiliário brasileiro. Em

maio, o banco comprou, junto
com o Grupo Victor Malzoni
(dono de shopping centers em
São Paulo), 70% de um prédio
da Brookfield Incorporações na
Faria Lima, em São Paulo, por
600 milhões de reais.

Em agosto, o BTG, junto com
a empresa de administração imo-
biliária BR Properties, comprou
82% da segunda torre do Edifí-
cio Ventura Towers, no centro
do Rio de Janeiro. Foi um negó-
cio um negócio de R$ 680 mi-
lhões. A fatia foi adquirida da
Tishman Speyer e da Participa-
ções Morro Vermelho, holding

que controla a Camargo Corrêa.
A venda de ativos se transfor-

mou em uma questão crucial pa-
ra a WTorre nos últimos meses.
No início de setembro, a agência
Fitch rebaixou a classificação de
risco da empresa, alegando
“maiores riscos de refinancia-
mento do grupo no curto prazo
e a piora considerável de suas
principais medidas de crédito e
da liquidez”. Segundo o balanço
de junho, a empresa tinha uma
dívida de curto prazo (a vencer
em 12 meses) de R$780 milhões.

A listagem na bolsa era o prin-
cipal plano de capitalização da

empresa. O projeto de IPO foi
anunciado diversas vezes, mas a
WTorre acabou desistindo do
projeto no mês passado por con-
siderar que os investidores paga-
riam um valor muito baixo pelos
papéis. A alternativa escolhida
foi a venda de ativos. Em junho,
por exemplo, a empresa vendeu
o estaleiro Rio Grande para a En-
gevix por R$ 410 milhões.

Os negócios fechados ontem
são o primeiro resultado das con-
versas que o banco e a construto-
ra vêm mantendo há oito sema-
nas. Segundo fontes, eles conti-
nuam em negociação.

BTG Pactual adquire prédios da
WTorre e reforça aposta em imóveis

Giro financeiro somou
US$ 88,8 bilhões desde
janeiro, destacando o
Brasil entre os mercados
emergentes

estadão.com.br

● Estratégia

● Em alta

Investimento. Banco comandado por André Esteves também se torna sócio no projeto de construção de um prédio comercial de
96 mil metros quadrados. Negócios devem aliviar caixa da WTorre, que teve sua classificação de risco rebaixada no mês passado
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 out. 2010, Economia & Negócios, p. B14.




