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BTG assume a
WTorre Properties
e cria nova empresa
Banco e construtora vão unir o portfólio numa nova companhia
imobiliária, que nasce com ativos avaliados em R$ 5,3 bilhões
Naiana Oscar

O banco BTG Pactual comprou o controle da WTorre
Properties e vai criar uma nova empresa de administração
imobiliária, num negócio que
ultrapassa os R$ 4 bilhões. No
portfólio de R$ 5,3 bilhões da
nova companhia, ainda sem
nome e sem corpo diretivo, estão a nova sede da Petrobrás,
no Rio, além das torres comerciais e do prédio da Daslu, que
integram o complexo JK, em
São Paulo.
Para controlar 65% da nova
empresa, o BTG entrou com
seus ativos imobiliários, no valor de R$ 1,5 bilhão, injetou R$
300 milhões no caixa da recémcriada companhia, assumiu uma
dívida de R$ 1,7 bilhão e ainda
aportou uma quantia desconhecida na construtora WTorre S/A
– empresa que continua existindo, com um portfólio formado
basicamente por shoppings e
projetos em fase inicial, como o
novo estádio do Palmeiras e o
shopping Iguatemi. Os sócios da
WTorre Properties – o empresárioWalterTorre,obancoSantander e a Votorantim – passam a
deter 35% do capital da nova empresa.
A sociedade com o BTG foi a
saída que Walter Torre encontrou para resolver as pendências
financeiras do braço de administração imobiliária do grupo. Depois de ter tentado fazer uma
oferta inicial de ações por duas
vezes – sem sucesso –, a empresa

Torre terá empresa
de infraestrutura
com espanhóis
● Ao se desfazer de um dos bra-

ços do grupo, com a venda da
WTorre Properties para o BTG
Pactual, o empresário Walter Torre já se movimenta para criar
uma nova empresa, agora na
área de infraestrutura. Ele quer
colocar a construtora no circuito
de obras públicas no País e aproveitar o crescimento do setor de
construção, impulsionado por
Copa do Mundo e Olimpíada.
Hoje, a WTorre Engenharia
atua apenas no segmento “built
to suit”, de projetos corporativos
“sob encomenda”. A nova empresa, que deverá ser constituída
ainda este ano, será fruto de uma
parceria com o grupo espanhol
Essentium, controlado por Valentín Tuñon, que já tem experiência
em obras públicas na Espanha e
na América Latina.

anunciou em novembro do ano
passado a criação de um fundo
imobiliário lastreado no prédio
da Petrobrás, no valor de R$ 1,2
bilhão.Ofundodespertouointeresse de cerca de mil investidores pessoa física e seis fundações, além de investidores estrangeiros, mas não conseguiu
atingir o mínimo de 75% exigido
pela Comissão de Valores Mobi-

liários (CVM) para seguir adiante. Sem demanda, a terceira tentativa de capitalização da WTorre foi abortada há duas semanas
e a empresa teve de buscar um
parceiro. Pela proximidade, era
natural que o BTG estivesse entre os candidatos a sócio. No ano
passado, o banco adquiriu as
duas torres comerciais do complexoJKecomprou40%departicipação num terreno próximo
ao shopping Morumbi.
Sem dívidas. Com a venda dos

ativos, a WTorre Properties se
livra das dívidas, permanece
com um portfólio de R$ 1,2 bilhão e fica com caixa de R$ 380
milhões. “A sociedade com o
BTG foi o que restou à WTorre e,
no fim, foi um negócio excelente”, disse uma fonte do setor. Segundo ela, a empresa sempre teve dificuldade para se capitalizar
porquecostumavapedir umpreço alto por seus ativos e não convencia os investidores. “O negócio será um alívio para os sócios
(Votorantim e Santander), que
não viam perspectivas para deixar a empresa e agora podem
pensar nessa possibilidade.”
A estratégia da WTorre sempre foi vista pelo mercado como
arriscadademais.Diferentemente dos concorrentes, que compram, alugam e depois vendem
imóveis comerciais, o empresário Walter Torre atua numa fase
anterior a esse processo, que inclui a incorporação do terreno e
a construção do prédio. Isso exige financiamento.

Portfólio. Futura sede da Petrobrás, no Rio, está entre ativos da empresa controlada pelo BTG
Para o BTG Pactual, a aquisição da WTorre Properties fortalece e complementa a atuação
do banco no mercado imobiliário. Em maio do ano passado, o
banco comprou, com o Grupo
Victor Malzoni, 70% de um prédio da Brookfield Incorporações
na Avenida Faria Lima, em São
Paulo, por R$ 600 milhões. Três
meses depois, adquiriu 82% da

segundatorre doEdifício Ventura Towers, no centro do Rio, por
R$680milhões.Pormeio defundos de investimento imobiliário
(FIIs), o BTG já investia no setor, nas áreas de logística, desenvolvimento residencial e comercial(basicamentecomempreendimentos triple A, o topo do setor). A WTorre complementa o
portfólio do banco principal-

mente com ativos nos segmentos de logística e industrial.
Ofocodanovaempresaémanter um portfólio de ativos para
geraçãoderenda.OprédiodaPetrobrás, nesse caso, é o mais importante deles. A estatal é a única locatária até 2029. O contrato
prevê aluguéis de cerca de R$
100 milhões ao ano por esse período.

Carreiras

Novas companhias buscam executivo ‘empreendedor’
Empresas ‘nascentes’
chegam ao mercado com
proposta de remuneração
arrojada atrelada a
metas de resultado
Fernando Scheller

Você provavelmente nunca ouviu falar na Energias Renováveis
do Brasil (ERB), uma companhia que concentra seus 30 funcionários em um escritório no
bairro do Itaim, em São Paulo.
Apesar de ainda contabilizar faturamentozero,aempresaoferece – graças ao aporte de R$ 120
milhões que recebeu de dois investidores – remuneração variável de até oito salários a executivos. Além disso, desenvolve um
planoque envolve umIPO(oferta inicial de ações) e transformará os funcionários em sócios da
companhia.
Interessou-se? Então pense
novamente. Segundo especialistas em recursos humanos, um
cargo em uma empresa “nascente” (startup, em inglês) não é pa-

ra todo mundo. Para o diretor da
consultoria Doers, Marcelo Santos, as startups exigem sangue
frio e paciência do funcionário.
Quem procura muita estabilidade pode se deparar com a ausência de vários confortos das grandes empresas: além de perder o
pomposo“sobrenome”corporativo,esses profissionaistambém
ficam sem a estrutura física e de
pessoal a que se acostumaram
ao longo do tempo. “O perfil é
empreendedor”, afirma.
Para Patricia Epperlein, sóciadiretora da consultoria Mariaca,
a opção pelo trabalho em um novo negócio exige, de certa forma,
espírito de aventura. “A pessoa
precisaterautonomia,responsabilidade e autoconfiança. É necessário achar as respostas rapi● Atalho profissional

Migrar para uma ‘startup’ pode
ser uma forma de um profissional pular etapas na busca de um
cargo executivo, saindo da normalmente lenta ‘fila’ de promoções das grandes empresas.

damente,compoucamargempara erro. Um deslize no mercado
pode ser fatal para a imagem de
uma empresa que ainda não tem
história no mercado”, diz.
Em certos casos, a aposta vale
ouro: segundo Patricia, um fator
de atração que as empresas nascentesusamé aremuneração variável ligada aos resultados – se
bater as metas, o funcionário recebe bônus competitivos em relação às grandes companhias. “A
pessoa tem de colocar na balança: ou quer a estabilidade de uma
grandeempresa,ou quersearriscar em uma startup”, resume a
consultoradaMariaca. Alémdisso, especialistas em RH concordam que a experiência de montar um negócio do zero é sempre
um ponto alto no currículo de
um candidato a executivo.
Embora muitas propostas sejam tentadoras,é preciso ter cuidado para que, seduzido por elogios e promessas, o profissional
não entre numa barca furada. “É
precisoconferirolastrofinanceiroqueaempresa possui.Seaempresa mostra problemas para fechar as contas do mês, é melhor
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Meta. Rietmann (E) e Vasconcellos: início com planos de IPO
esquecer”, diz Santos, da Doers.
Outro fator importante é tentar
enxergar se a companhia tem
um plano claro de negócios para
o longo prazo. “A estratégia tem
de vir primeiro. É algo necessá-

rioparaqueaempresanãoseperca em uma futura crise.”
Desenho. O diretor executivo

da ERB, Paulo de Tarso VasconcellosNeto, afirma que a compa-

nhia se empenha em definir uma
estrutura de “gente grande”.
Atualmente, a ERB tem apenas
um contrato de longo prazo fechado com a petroquímica Dow,
que renderá à companhia R$ 100
milhõespor ano,apartir de 2014.
Vasconcellos diz, porém, que 14
outras parcerias estão em fase
de negociação. A meta da ERB é
faturar R$ 1 bilhão em cinco anos
–nesteperíodo,onúmerodefuncionários deve subir a mais de
300.
Como pretende abrir o capital, a ERB já montou uma gerência de sustentabilidade e uma
área de governança corporativa.
A empresa, que montará usinas
de biomassa para fornecer energia e combustível para grandes
empresas, pretende financiar os
futuros projetos com recursos
de fundos de investimento e financiamentoscaptadoseminstituições como o BNDES.
“Aideia éfugirdanoçãodaempresa de dono. Vamos preparar
uma estratégia de mercado, pois
queremos evoluir para o IPO. E é
importante incluirmos os funcionários”, diz Vasconcellos,
executivo do mercado financeiro que iniciou a ERB do zero há
três anos, ao lado de Emilio Rietmann, vindo do agronegócio.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 mar. 2011, Economia & Negócios, p. B17.

Governo vai rever plano
nacional de banda larga
Karla Mendes
BRASÍLIA

O governo vai rever o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) e
incluir Estados como Roraima e
Amapá, que hoje não estão contemplados nas áreas inicialmente previstas para ter cobertura
do programa do governo que
temcomometa levarinternetrápida por um preço acessível para
todos os municípios brasileiros.
“NósvamosreveroPlanoNacio-

nal de Banda Larga e incluir todos os Estados”, afirmou ontem
o ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo.
O compromisso do ministro
foi uma resposta ao questionamentodasenadoraÂngelaPortela (PT-RR), durante audiência
pública na Comissão de Ciência
e Tecnologia do Senado. Segundo Bernardo, a Eletronorte usa
uma linha de transmissão da Venezuela para abastecer Roraima
e a rede de fibra óptica dessa li-

nha será usada para levar banda
larga para a região Norte.
O ministro destacou também
que está havendo “multiplicação de esforços” para interligar a
infraestrutura de fibras ópticas
nospaísesda América do Sul.Segundo Bernardo, foi assinado
um protocolo de intenções com
a Argentina e negociações com o
Paraguai,através dalinhadeItaipu. O financiamento da expansãodessainfraestruturaseriafeitacomrecursosdoBancoInteramericano de Desenvolvimento
(BID). O ministro informou que
ontem esteve reunido com representantes do BID para tratar
do assunto.
Radiodifusão. O ministro vai

divulgar nesta semana o Plano Geral de Outorgas de Radiodifusão Comunitário, o
que será feito por meio da publicação de nove avisos editais. “Já queremos divulgar
amanhã (hoje)”, afirmou..
Bernardo destacou ainda
mudanças na fiscalização do
setorde radiodifusão,quevoltará para as mãos da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel). Uma delas diz
respeito à cobrança de valores
devidos de outorgas pelas
emissoras. “Há caso de emissoras que receberam outorgas, tinham que fazer pagamento para o Tesouro e não
fizeram. O contrato tem que
ser cumprido”, enfatizou.

Antonio Bedran
pode voltar
à Anatel
BRASÍLIA

O ministro das Comunicações,
PauloBernardo,levouparaapresidente Dilma Rousseff o nome
de Antonio Bedran para ocupar a
quinta vaga de conselheiro da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), segundo uma
fonte. A vaga no conselho está
vaga desde novembro – era ocupada pelo próprio Bedran.
Segundo fonte, a indicação do

Ministério atende ao pleito do
PMDB, que perdeu espaço com
onovogovernonas pastadas Comunicações e nos Correios, antes comandados pelo partido. O
mandato de Bedran na Anatel
terminou em 4 de novembro. Na
ocasião,oentão ministrodasComunicações, José Artur Filardi
Leite, preferiu aguardar o novo
governo e não reconduzir Bedran ao cargo. A quarentena de
120 dias expirou no último dia 4.
Aliados do governo, que têm
outros candidatos para a vaga,
questionam a volta de Bedran.
Argumentam justamente que a
quarentena já expirou e que isso
o deixa livre para trabalhar em
outros postos, mesmo no setor
privado. / K.M.

