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A Casa & Vídeo já enfrentava
dificuldades financeiras
quando foi alvo da operação
Negócio da China, desenca-
deada pela Polícia Federal
em novembro de 2008, que
levou os fundadores da rede
à prisão sob a acusação de
sonegação fiscal, descami-
nho e lavagem de dinheiro.

Trinta toneladas de merca-
dorias foram bloqueadas, for-
necedores suspenderam en-
tregas e mais de mil emprega-
dos foram demitidos.

Autorizada a recuperação
judicial, em 2009, a empresa
foi dividida. A nova Casa &
Vídeo Rio de Janeiro, lidera-
da pelo fundo investimentos
montado pelo advogado Fá-
bio Carvalho, sob administra-
ção do Banco Mellon, ficou
com 61 lojas na capital e inte-
rior fluminenses e a dívida
estimada em R$ 300 milhões,
com carência de três anos.

Outras nove lojas, em Mi-
nas Gerais e Espírito Santo,
permaneceram com os anti-
gos donos na empresa Lar &
Lazer, que recebia royalties
da empresa de Carvalho pelo
uso da marca. No ano passa-
do, Carvalho comprou os di-
reitos, invertendo a relação.

Com faturamento anual na
casa de R$ 1,3 bilhão, a Casa
& Vídeo contará com o apor-
te do BTG para ampliar o pla-
no de expansão de cinco para
dez novas lojas este ano.

Negócios

Vinícius Pinheiro

A oferta pública inicial de ações
(IPO, na sigla em inglês) da admi-
nistradora de shoppings Sonae
Sierra movimentou até R$
478,260 milhões, de acordo com
dados registrados na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).
Diante da baixa procura, o preço
por ação precisou ser reduzido
para R$ 20, abaixo do piso da fai-
xa indicativa – que variava entre
R$ 21,50 e R$ 26,50 –, um sinal de
que o mercado continua cautelo-
so com as novatas na bolsa, ape-

sar do sucesso de aberturas de
capital recentes, como Arezzo e
Droga Raia.

Conforme apurou a Agência Es-
tado, os investidores sentiram-
se desconfortáveis com o fato de
a empresa ter informado que usa-
rá parte dos recursos do IPO pa-
ra pagar um empréstimo de R$
76,1 milhões tomado dos contro-
ladores – a portuguesa Sonae
Sierra e o fundo de investimento
imobiliário norte-americano

DDR. A grande variedade de em-
presas do mesmo segmento já lis-
tadas também teria inibido o ape-
tite do mercado pelo IPO.

A companhia, que chega à bol-
sa avaliada em R$ 1,54 bilhão, pos-
sui atualmente dez shoppings
em funcionamento, dos quais oi-
to no Estado de São Paulo e três
em processo de construção, nas
cidades de Uberlândia (MG),
Londrina (PR) e Goiânia. Além
de pagar o financiamento, o di-
nheiro do IPO será investido no
desenvolvimento, expansão e re-
forma de shoppings.

Durante a fase de apresenta-
ção a investidores (road show, no
jargão de mercado), a Sonae Sier-
ra procurou ressaltar o desconto
relativo das ações em relação às
demais companhias do segmen-
to de shoppings, segundo o rela-
to de uma fonte que participou

dos encontros – fechados à im-
prensa. Nas contas de um gestor
de fundos, porém, o preço esta-
ria em linha com o dos papéis já
presentes na bolsa.

A companhia pretendia inicial-
mente emitir 21.739.130 ações.
Além do lote principal, foram re-
gistrados na CVM outros
2.173.913 papéis – parte do lote

suplementar, que se não for exer-
cido reduzirá o valor do IPO para
R$ 435 milhões. A estreia das
ações da Sonae Sierra está previs-
ta para quinta-feira, sob o código
“SSBR3”. O Credit Suisse é o
coordenador líder do IPO. O ban-
co atua ao lado de Itaú BBA e JP
Morgan.

Desconto. Outra empresa que
deve estrear novas ações na bol-
sa esta semana será a Tecnisa. A
oferta de ações da incorporado-
ra movimentou até R$ 414 mi-
lhões, de acordo com a CVM. O
preço por ação foi definido em
R$ 10, o que representa um des-
conto de 0,99% em relação ao fe-
chamento do papel no pregão de
ontem na bolsa (R$ 10,10).

A empresa pretende usar os re-
cursos captados na oferta na
compra de terrenos, gastos com
construção e amortização de dí-
vidas. A Tecnisa pretendia ini-
cialmente emitir 36 milhões de
ações. O Itaú BBA é o coordena-
dor líder da operação e atua na
oferta ao lado de BTG Pactual,
Santander e Credit Suisse. A es-
treia das novas ações da Tecnisa
acontece nesta sexta-feira.

Mônica Ciarelli / RIO

A mineradora Vale anunciou a
compra, por US$ 173,5 milhões,
do controle da Biopalma da Ama-
zônia, empresa produtora de
óleo de palma, matéria-prima pa-
ra a produção de biodiesel. Em
nota, a Vale informou que o obje-
tivo da aquisição é utilizar o com-
bustível produzido para alimen-

tar sua frota de locomotivas, má-
quinas e equipamentos de gran-
de porte em suas operações no
Brasil.

A Biopalma começa a produ-
zir óleo de palma em 2011, com a
expectativa de atingir uma pro-
dução anual de 500 mil tonela-
das em 2019, quando a lavoura
atinge sua maturidade. Desde
2009, a Vale já tinha firmado

com a Biopalma um consórcio
para produção de óleo de palma.
“Para viabilizar a expansão do ne-
gócio, a Vale negociou a dissolu-
ção do consórcio e a obtenção da
participação de 70% da Biopal-
ma”, diz a nota.

Atualmente, a empresa de bio-
combustível possui seis polos de
produção em desenvolvimento
na região do Vale do Acará e Bai-

xo Tocantins, no Pará. Até 2013,
serão 60 mil hectares plantados
com dendê e 75 mil destinados a
recuperação e regeneração de
mata nativa. Hoje são 18,4 mil
hectares plantados, com previ-
são de mais 14,4 mil hectares de
plantio no primeiro trimestre.

Planos. A operação faz parte de
um ambicioso plano da minera-

dora para abastecer suas locomo-
tivas, que fazem o transporte de
minério, com combustível mais
limpo. Em 2009, quando anun-
ciou a parceria com a Biopalma,
a Vale planejava investimentos
de US$ 305 milhões na produção
de biodiesel.

O produto será usado priorita-
riamente em 200 locomotivas
que escoam a produção de miné-

rio do Pará e em grandes equipa-
mentos na mina de Carajás, no
mesmo Estado. A Vale anunciou
que pretende atingir uma produ-
ção de 160 mil toneladas de bio-
diesel de palma, o equivalente a
20% do consumo energético da
companhia.

Na nota divulgada ontem, a
mineradora informa que planeja
fazer da Biopalma a maior produ-
tora de óleo de palma das Améri-
cas. Atualmente, é pequena a pro-
dução de biodiesel com essa ma-
téria-prima no Brasil.

Petróleo. BP tem primeiro
prejuízo anual desde 1992

Sonae Sierra levanta
R$ 478 milhões em IPO

BTG Pactual perto de comprar a
Casa & Vídeo em negócio de R$ 600 mi

Vale compra Biopalma da Amazônia por US$ 173 milhões
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Empresa virou
alvo da PF por
sonegação

R$ 100 mi
deve ser o aporte do BTG para a
expansão da Casa & Vídeo. O
banco deve assumir mais R$ 220
milhões em dívidas herdadas do
processo de recuperação judicial
da rede varejista

R$ 1,54 bi
é o valor pelo qual a companhia,
que possui dez shopping centers
em funcionamento e três em
construção no País, chega
avaliada à bolsa

Expansão. A rede Casa & Vídeo conta hoje com 70 lojas, e ideia é, com o aporte do BTG, abrir mais dez ainda este ano

Rede. Shopping Campo Limpo, do portfólio da Sonae Sierra
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Em negociação há 45 dias pelo
controle da Casa & Vídeo, o
banco BTG Pactual deve fe-
char ainda este mês a aquisi-
ção da rede de varejo fluminen-
se. Segundo fontes, o banco de
André Esteves acertou com o
controlador da Casa & Vídeo,
Fábio Carvalho, a aquisição
de 70% da empresa, numa en-
genharia financeira que envol-
ve aumento de capital e alcan-
ça os R$ 600 milhões que a Lo-
jas Americanas cogitava pagar
pela rede no ano passado.

Pelo acordo, em formatação fi-
nal, o BTG fará um aporte de R$
100 milhões na Casa & Vídeo pa-
ra financiar o plano de expansão
da varejista voltada para utilida-
des do lar e eletrodomésticos,
que tem 70 lojas no Rio de Janei-
ro. Além disso, o banco assumirá
cerca de R$ 220 milhões das dívi-
das herdadas do processo de re-
cuperação judicial da varejista,
que vencem em 2012, e converte-
rá um empréstimo de R$ 45 mi-
lhões que fez à Casa & Vídeo em
ações da varejista.

O negócio completa-se com a
aquisição, pela BTG, de 30% da
holding controlada por Carva-
lho, que lidera um fundo de in-
vestidores como principal cotis-
ta (com 66% das cotas). No final
das contas, o BTG terá 70% do
capital da empresa. Carvalho se
manterá como presidente, à fren-
te da gestão da rede, além de con-
tinuar sócio de uma empresa ca-
pitalizada e sem dívidas.

O acordo prenuncia um desfe-
cho favorável e precoce para a
estratégia de Carvalho, jovem ad-
vogado especializado em recupe-
ração judicial que chegou à Casa
& Vídeo como consultor do escri-
tório Alvarez & Marsal, depois
de atuar no caso Varig. Atraído
pelo ativo, ele mobilizou investi-

dores para comprar o controle
da Casa & Vídeo Rio de Janeiro,
companhia criada a partir da ci-
são da antiga empresa, abalada
por uma investigação de sonega-

ção fiscal que levou os antigos
donos à prisão. Renegociou con-
tratos com fornecedores, fazen-
do alguns deles seus sócios.

Lojas. Sondado por grandes va-
rejistas como Pão de Açúcar e
Magazine Luiza, Carvalho esta-
va decidido a permanecer mais
tempo no negócio, investindo
na abertura de pelo menos 20 lo-
jas até 2012. No entanto, mudou
de ideia diante de proposta mais
vantajosa da Lojas Americanas.

Interessada em acelerar o seu
ambicioso plano de abertura de
lojas, a Americanas teria acerta-

do pagar R$ 600 milhões pela
aquisição integral da Casa & Ví-
deo, mas o negócio foi desfeito
pouco antes da assinatura dos
contratos, no final de novem-
bro. O BTG, que assessorava a
negociação, tomou então o lugar
da Americanas nas conversas
com Carvalho, interessado em
investir no varejo.

Ironicamente, a ação do BTG
para conquistar a Casa & Vídeo,
liderada pelo próprio Esteves,
contou com Claudio Galeazzi e
Roberto Martins Souza, executi-
vos do banco que passaram pela
Lojas Americanas. Procurados,

BTG, Casa & Vídeo e America-
nas não comentaram o assunto.

Numa das versões que circula
no mercado, a Americanas teria
desistido do negócio ao desco-
brir que a Casa & Vídeo tinha difi-
culdades de caixa. Já Carvalho te-
ria atribuído o fim das conver-
sas, que chegaram a ser informa-
das pela Americanas ao mercado
em fato relevante, a uma cláusu-
la de última hora que ele não acei-
tou. A Americanas, alegando dú-
vidas sobre a saúde financeira da
Casa & Vídeo, teria tentado sub-
meter 20% do pagamento ao re-
sultado da rede neste ano.
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Baixa procura pelos
papéis da administradora
de shoppings fez com
que preço da ação fosse
reduzido para R$ 20

Varejo. Pelo acordo que vem sendo costurado, banco fará um aporte para o plano de expansão da rede varejista, assumirá
dívidas, converterá empréstimo em ações e comprará fatia da holding do controlador, ficando, no final, com 70% da empresa

● Acordo

● Valor
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