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Com sócio egípcio, Eike investirá
US$ 3 bi em fábrica de fertilizante

Negócios

Aline Bronzati

O Governo de Portugal, por
meio da Parpública – Participa-
ções Públicas (SGPS), recebeu
propostas de seis empresas inte-
ressadas na aquisição de sua fa-
tia de 21,35% no capital da Ener-
gias de Portugal (EDP). A infor-
mação foi comunicada pela em-
presa à Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM) de
Portugal na última sexta-feira.

Uma das companhias que ma-
nifestou interesse foi a Eletro-
bras. “Montamos uma proposta
equilibrada, de acordo com a nos-
sa visão de futuro conjunto da
EDP e da Eletrobras”, disse José
da Costa, presidente da Eletro-
bras, em comunicado.

Segundoele, ter uma participa-
ção significativa na empresa por-
tuguesa permitiria à Eletrobras
dar um salto no seu processo de
internacionalização, com a en-

trada nos mercados norte-ameri-
cano, no qual a EDP tem uma
operação composta por usinas
eólicas, e europeu. A Eletrobras
e a EDP já são sócias nas usinas
Lajeado e Peixe Angical, ambas
em Tocantins.

Fontes afirmaram à agência
de notícias Dow Jones que a ale-
mã E.ON e a chinesa Three Gor-
ges também apresentaram pro-
postas. Além dessas empresas, a
Cemig teria manifestado interes-

se pelo ativo, conforme notícias
na imprensa portuguesa. A esta-
tal mineira, porém, não se pro-
nunciou oficialmente sobre o as-
sunto.

A venda da participação acio-
nária do governo português na
EDP faz parte da privatização da
empresa, cuja conclusão está
prevista para 2012, segundo apu-
rou a Agência Estado.

Participação. A fatia à venda
da EDP está avaliada em aproxi-
madamente€1,8 bilhão, pelo va-
lor atual de mercado.

Portugal está vendendo sua

participação na EDP como parte
de um acordo de ajuda da União
Europeia e do Fundo Monetário
Internacional (FMI), em troca
de€78 bilhões de euros em auxí-
lio financeiro pelos próximos
três anos.

Uma fonte de mercado disse
que a transação enfrenta algu-
mas dificuldades e não se pode
falar de um negócio fechado.

A pessoa, que pediu para não
ser identificada, também afir-
mou que a EDP tem altas exigên-
cias de refinanciamento, de mais
de € 3 bilhões dentro dos próxi-
mos 24 meses.

Eletrobras faz proposta por fatia da EDP
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A EBX, holding do empresário Ei-
ke Batista, anunciou ontem uma
parceria com o grupo egípcio
Orascom Construction Indus-
tries (OCI) para construir um
complexo de produção de fertili-
zantes nitrogenados na área in-
dustrial do Porto do Açu, em São
João da Barra, litoral norte do
Rio. Segundo a EBX, o investi-
mento será de US$ 3 bilhões.

Pelo acordo, os dois grupos
pretendem formar uma joint
venture para erguer no Açu “um
complexo integrado estado da ar-
te” para a produção de até 3 mi-

lhões de toneladas de fertilizan-
tes por ano com um portfólio di-
versificado de produtos nitroge-
nados. A concretização da parce-
ria está condicionada a um pro-
cesso de due diligence e elabora-

ção da documentação final, bem
como todas as aprovações socie-
tárias e regulatórias aplicáveis,
informou a EBX.

Sem dar muitos detalhes so-
bre a sociedade, a empresa tam-

bém afirmou que o projeto es-
tará sujeito “aos mais eleva-
dos padrões ambientais”.

O Porto do Açu está sendo
construído pela LLX, empre-
sa de logística do grupo de Ei-
ke Batista que tem atraído in-
dústrias para seu entorno. No
caso da indústria de fertilizan-
tes, está entre os atrativos a
proximidade das áreas de pro-
dução de petróleo e a conexão
com ferrovias e rodovias para
a distribuição dos produtos
para áreas agrícolas.

O empresário comemorou
a atração de mais uma empre-
sa para o complexo industrial
do entorno do Porto do Açu,
seu projeto mais ambicioso,
no qual são aplicados US$ 40
bilhões. “Acreditamos firme-
mente na promoção de indús-
trias de valor agregado no Bra-
sil com o objetivo de criar em-
pregos sustentáveis, transfe-
rência de tecnologia e contro-
le de nossos próprios supri-
mentos estratégicos de com-
modities-chave necessárias
ao crescimento e desenvolvi-
mento do Brasil no longo pra-
zo”, declarou em nota.

Energia. Eletricité de
France quer a italiana Edison

SERGIO MORAES/REUTERS

KEINY ANDRADE/AE-7/12/2009

LEONARDO SOARES/AE

economia.estadão.com.br

Orascom Construction
Industries será parceira
da EBX em projeto na
área industrial do Porto
do Açu, no Rio

● Posição

Desinvestimento. Claudio Bergamo comanda a Hypermarcas, que colocou ativos à venda

Hypermarcas vende marcas de
detergente e inseticida por R$ 140 mi

O diretor presidente do Grupo Estado, Silvio Genesini (D), entrega o prê-
mio Mídia do Ano a Gustavo Gaion, da Young & Rubicam. Na 14ª edição
do prêmio, realizada ontem, a AlmapBBDO foi a Agência do Ano.

Açu. Projeto de Eike Batista prevê investimento de US$ 40 bi

Rodrigo Petry

A Hypermarcas fechou ontem
a venda das marcas Assim (de-
tergente e amaciante) e Mat
Inset (inseticida) para a Flora,
divisão de produtos de limpe-
za do grupo JBS, por R$ 140 mi-
lhões. Foi a primeira venda de
ativos da companhia, que des-
de sua criação, em 2007, havia
feito 23 aquisições.

O negócio envolve as marcas
Assim, Sim, Gato, Fluss, Sani-
fleur e Mat Inset – mas não a mar-
ca Assolan, que continua sendo
negociada pela Hypermarcas,
conforme fontes do mercado.
Flora e também companhias ri-
vais, como Ceras Johnson, Quí-
mica Amparo e Reckitt Bencki-
ser, teriam interesse na marca,
de acordo com a mesma fonte.

A negociação fechada ontem
também inclui uma fábrica loca-
lizada em Itajaí, em Santa Catari-
na. O contrato prevê também a
venda de estabelecimentos co-
merciais relacionados à produ-
ção e comercialização de sabão
em pó, inseticidas e de determi-
nados produtos líquidos do seg-
mento de higiene e limpeza.

Caixa. A Hypermarcas infor-
mou em comunicado que a ven-
da das marcas à Flora é “um pas-
so importante” dentro do plano
estratégico da companhia de ge-
rar caixa.

A empresa tem uma dívida de
R$ 2,8 bilhões, conforme o rela-
tório publicado no segundo tri-
mestre. Quase metade dela está
em dólar. Na época, a dívida da
Hypermarcas era 3,4 vezes seu
lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebit-
da, na sigla em inglês).

Com a venda, a Hypermarcas
quer focar seus negócios apenas

em produtos farmacêuticos e de
cuidados pessoais (cosméti-
cos).

“O negócio de limpeza deman-
da muito esforço e investimento
em marketing e as margens de
ganho são bem menores que as
de medicamentos e cosméti-
cos”, disse um analista de merca-
do que preferiu não se identifi-
car. Esse mesmo profissional
avaliou que o preço pago pela
Flora ficou em linha com as ex-
pectativas de mercado.

A corretora Planner avaliou
positivamente a venda das mar-
cas à Flora. A empresa citou en-
tre os benefícios diretos à Hyper-
marcas a melhora das margens
consolidadas da empresa.

A Hypermarcas também pla-
neja vender sua divisão de ali-
mentos, que inclui a marca de
molho de tomate Etti e uma fábri-
ca em Araçatuba, no interior de
São Paulo. Analistas estimam
que essa venda e a da marca Asso-
lan podem gerar mais cerca de
R$ 200 milhões à empresa.

Foco. Em agosto, a Hypermar-
cas anunciou uma nova estrutu-
ra organizacional, com a divisão

em duas unidades: farmacêutica
e consumo, para promover o
crescimento orgânico das áreas
de negócio.

A divisão farmacêutica está fe-
chando fábricas em imóveis alu-
gados e transferindo linhas de
produção para uma nova unida-
de, em Anápolis (GO), já em fun-
cionamento. A economia calcu-
lada com essa operação, segun-
do a empresa, é de R$ 55 milhões
ao ano. Os cosméticos, por sua
vez, serão transferidos para Se-
nador Canedo, também em
Goiás, no ano que vem.

A Hypermarcas, segundo o
consultor de varejo Eugênio Fo-
ganholo, poderá agora concen-
trar seus esforços na gestão de
marcas que atuam em seguimen-
tos nos quais a competição é
mais saudável – os cosméticos e
os medicamentos.

“Nos supermercados, a rivali-
dade é muita e diminui a mar-
gem”, disse Foganholo. Além dis-
so, afirmou, um portfólio muito
aberto gera gastos demais. Antes
da venda, a Hypermarcas tinha
cerca de 200 marcas.

A Flora projeta um faturamen-
to de R$ 1,2 bilhão para 2011. “A
aquisição dessas marcas e ativos
é um importante passo para nos-
sa estratégia na divisão limpe-
za”, disse Eduardo Luz, presiden-
te da empresa, em comunicado.

A companhia, que é dona da
marca de detergente Minuano,
adquiriu em julho o controle das
marcas OX, Francis, Neutrox,
Karina, Kolene, Hydratta e Phy-
toderm.

“Com as aquisições, consegui-
mos oferecer aos nossos clien-
tes um portfólio abrangente de
marcas e produtos de qualidade,
tanto em cosméticos quanto em
limpeza”, disse Luz. / COLABOROU

LÍLIAN CUNHA

Prêmio de Mídia Estadão

● Avaliação

Mudança. Com uma dívida de R$ 2,8 bilhões, grupo que nos últimos quatro anos havia feito 23 aquisições deu início a um processo
de enxugamento, com o objetivo de concentrar seus negócios em produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais, mais rentáveis

estadão.com.br

€ 1,8 bi
é o valor de mercado da participa-
ção de 21,35% na EDP, disputada
por seis empresas

€ 3 bi
é a dívida da EDP que precisa ser
refinanciada em 24 meses

EDUARDO LUZ
PRESIDENTE DA FLORA
“A aquisição dessas
marcas e ativos é um
importante passo para
nossa estratégia na divisão
limpeza”

EUGÊNIO FOGANHOLO
CONSULTOR
“Nos supermercados, a
rivalidade é muita e
diminui a margem”

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 out. 2011, Economia & Negócios, p. B14.




