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ENERGIA - Companhias interessadas em deter 21,35% da empresa portuguesa
apresentaram propostas que variam entre 2,3 bilhões e 2,7 bilhões de euros

Ofertas por participação
na EDP têm ágio de até 43%
vencedor deve ser anunciado
ainda neste mês.
Outros acionistas da EDP
incluem a espanhola Iberdrola, que tem 6,8%, a CajAstur
(5%) e o grupo português Jose
de Mello (4,82%). A companhia argelina de petróleo e
gás Sonatrach tem 2%.
Todas as empresas que participam do processo para comprar a participação na EDP fizeram ofertas acima do valor
de mercado, segundo fonte
com conhecimento do assunto. O governo português deve
escolher o vencedor até o fim
do mês, provavelmente na próximas semana, ainda de acordo
com a fonte. (Com agências)

■ ORÇAMENTO

Eletrobras já investiu
mais de R$ 7 bi no ano
LUCIANA COLLET
DA AGÊNCIA ESTADO

A Eletrobras informou
ontem, por meio do site,
que investiu de janeiro a
outubro deste ano “mais de
R$ 7 bilhões” em geração,
transmissão e distribuição
de energia, montante que
representa 57% do orçamento total aprovado para
o ano, de R$ 12,3 bilhões. A
expectativa da companhia
é de realizar 80% do orçamento este ano, ou R$ 10
bilhões, “percentual bem
superior ao alcançado nos
anos anteriores”, destaca
na página da internet.
A estatal ressalta que esses números já consideram
a revisão orçamentária,
aprovada em setembro, e
incluem projetos próprios e
em parceria com outras
empresas, por meio das So-

ciedades de Propósito Específico (SPE). O comunicado é uma espécie de resposta a recentes informações publicadas na imprensa a respeito do baixo volume de investimentos das
estatais.

s companhias interessadas em
participação de
21,35% na empresa portuguesa de
energia elétrica EDP fizeram
propostas que variam entre
2,3 bilhões e 2,7 bilhões de
euros, ágio entre 22,5% e
42,9%, informou o português
Jornal de Negócios. Sem citar
fontes, a publicação relatou
ontem que a chinesa Três
Gargantas fez a maior oferta
pela participação na EDP e
que o Banco de Desenvolvimento da China, que está financiando a oferta, estava

pronto para fornecer empréstimos a Portugal no valor de
7,5 bilhões de euros.
Na sexta-feira, as quatro
companhias selecionadas como potenciais compradoras
pelo governo português fizeram propostas pela participação da EDP, incluindo a alemã
E.ON, e as brasileiras Eletrobras e Cemig – cujos valores
de oferta não foram divulgados –, além de Três Gargantas.
Segundo o jornal, a E.ON
fez a proposta mais baixa,
mas o tamanho da oferta
compõe apenas parte do processo de compra, que envolve, além de avaliações feitas
pela agência governamental

■ SUPERMERCADOS

■ AÉREAS

■ IPO

Carrefour
faz proposta
de compra a
concorrente

Gol prevê redução no ritmo
de crescimento em 2012

Unigel culpa a crise
por não abrir capital

ÁLVARO CAMPOS

O tráfego aéreo de passageiros em território nacional deverá ter crescimento acima da
média histórica em 2011, estimou a Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Segundo a companhia, o mercado doméstico,
que geralmente tem desempenho três vezes maior do que
Produto Interno Bruto (PIB),
deverá ser superior em até 4,5
vezes o PIB deste ano, impulsionado pelo estímulo tarifário ocorrido no primeiro semestre. A queda no valor pago
por passageiro por quilômetro
(yield) foi de 7,1% no período,
na comparação com os meses
de janeiro a julho de 2010.
Para o ano que vem a empresa espera continuidade do
crescimento da demanda doméstica de forma sustentável,
ao patamar de até 2,5 vezes o
PIB. Em relação às ofertas, a
Gol projeta avanço máximo de
4% nos assentos combinados
com a Webjet. Embora a companhia ainda não tenha divulgado perspectivas financeiras
para 2012, já trabalha com o
cenário de recomposição das
margens operacionais.
A empresa registrou aumento de demanda de 5,4% no mercado doméstico em novembro,
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A rede varejista Carrefour informou ontem por
meio de comunicado que
pretende fazer ofertas em
dinheiro e em ações pelo
controle da Guyenne et
Gascogne, que opera supermercados do grupo no
Sudoeste da França.
Segundo a nota, acionistas da rede, que detêm participação de 57,4%, aceitaram vender as respectivas
ações. Parte receberia 74,25
euros por ação da Guyenne
e a outra trocaria cada ação
da companhia por 3,9 ações
do Carrefour. A troca de
ações, no entanto, será limitada a cerca de 5 milhões de
papeis da Guyenne, de um
total de 6,64 milhões.
Metade dos acionistas
mencionados pelo Carrefour no comunicado concordou com a proposta de
troca de ações. A oferta deve
ficar aberta durante o primeiro trimestre de 2012 e
está sujeita à aprovação das
autoridades reguladoras.

Parpublica e pela EDP sobre o
preço de oferta, uma análise
sobre projetos industriais
conjuntos e benefícios para a
economia.
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SUPERVALORIZAÇÃO. A direção da EDP não quis comentar a reportagem. A participação de 21,35% na maior companhia de Portugal vale cerca
de 1,9 bilhão de euros, conforme preços atuais. Portugal
tem prometido vender parte
das ações na EDP e na operadora da rede elétrica REN para cumprir os termos de resgate ao país feito pela União
Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). O

ANDRÉ MAGNABOSCO
ELISA SOARES

no preço do combustível e na
taxa de câmbio que, combinados, representam 55% do custo
total da companhia.
A demanda consolidada por
voos, incluindo os da Webjet,
cresceu 3,9% em novembro em
relação a igual período de 2010.
Apesar disso, na comparação
com outubro houve queda de
4,9%, enquanto a oferta de assentos recuou 2,1%. A companhia registrou um yield (indicador que referência preços da
passagens), entre R$ 0,21 e R$
021,5 (centavos de real) no mês,
após yield entre R$ 0,20 e R$
0,25 em outubro. “A tendência
apresentada confirma a expectativa da companhia de crescimento de maneira sustentada
da demanda doméstica para
2012, mesmo diante de um cenário de recuperação de yields
na indústria”, informou a Gol
em comunicado ao mercado.
A oferta do sistema total da
Gol apresentou crescimento
de 6% em novembro na comparação anual, principalmente
devido à produtividade das aeronaves: cerca de 13,5 horasbloco diárias em novembro
ante 13,1 há 12 meses), e novos
voos (Punta Cana, Santiago,
Fortaleza, Rio Branco e La Paz).
Em relação a outubro, ocorreu
queda de 1,9%. (Com agências)

em relação a igual mês de 2010.
De acordo com comunicado,
divulgado ontem, o desempenho foi favorável devido, principalmente, ao maior volume de
tráfego de passageiros em território nacional durante o período de feriados. Na comparação
mensal, entretanto, a demanda
da Gol recuou 4,9%, em função
do menor número de dias operados e da sazonalidade.
INTERNACIONAIS . Em voos internacionais, a empresa aérea
sofreu recuo de 18,5% na demanda, que atribuiu à devolução de três aeronaves que operavam fretamentos internacionais, à descontinuidade da
operação para Bogotá, e a depreciação do real frente a moeda americana. Ainda assim, a
procura total por trajetos da
companhia avançou 3% em
novembro, na comparação anual. Já a taxa de ocupação foi
62,9% no período.
Segundo dados da Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac), a ocupação média da
Gol no acumulado do ano até
outubro está em 69,7%, patamar no qual a companhia espera se manter até o final do
ano. A empresa afirmou, ainda,
que a volatilidade no mercado
internacional pode influenciar
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produtos semelhantes por preços mais baixos.
“Companhias estrangeiras
que fabricam esses produtos na
China não têm viés competitivo”, disse o analista Ma Wenfeng, da consultoria Beijing Orient Agribusiness Consultant.
“Cada lugar tem marcas locais
que são mais reconhecidas na
respectivas regiões. Xangai, por
exemplo, tem a Sanyuan e o
Norte da China tem a Mengniu”,
explicou um analista.
No entanto, o porta-voz da
Danone, Xu Jie, negou a suspensão da fábrica de Xangai por
causa da competição local, dizendo que a companhia está
“trabalhando em um plano estratégico novo e mais centralizado para nossos produtos lácteos frescos no mercado chi-

nês”. O executivo acrescentou
que a difícil competição existe
há muitos anos. “Estamos apenas trabalhando em uma série
de avaliações para melhorar
nossos negócios”, declarou.
A porta-voz da Nestlé na China, Nancy He, disse que a companhia vai fechar a fábrica de
sorvetes no Leste do país e suspender vendas no varejo da
mesma região, pois está se concentrando nos mercados do
Norte e do Sul do país.
O analista Yan Qiang, da consultoria Adfaith Management
Consulting, foi mencionado pela mídia estatal dizendo que a
Danone e a Nestlé podem estar
migrando para produtos de alta
qualidade, buscando atender à
crescente demanda de consumidores mais ricos.
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As companhias de alimentos
Danone e Nestlé informaram
ontem que vão suspender ou
fechar fábricas na China, decisão que analistas atribuíram à
difícil competitividade dos
players no mercado local. O
grupo francês Danone deve
suspender as operações em
duas de suas fábricas de iogurte
na China, enquanto a suíça
Nestlé pretende fechar três fábricas de sorvetes.
Analistas afirmaram que fabricantes de lácteos estrangeiros têm enfrentado dificuldades
na China, onde companhias locais como o Sanyuan Group, o
Inner Mongolia Yili Industrial
Group e a China Mengniu Dairy
são mais reconhecidas e fazem
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A Vale aumentou participação na Vale Fertilizantes
por meio da compra de
ações em circulação no
mercado, em leilão realizado ontem na BM&F Bovespa. A controladora comprou aproximadamente
84% das ações ordinárias e
94% das preferenciais que
ainda não detinha, segundo
comunicado da bolsa.
A Vale tem planos de usar
quase 10% dos US$ 21,4 bilhões do programa de investimento para 2012 na unidade de fertilizantes. A empresa busca atender à crescente demanda por insumos no País. A unidade gerou US$ 1,04 bilhão, ou 6,2%
da receita operacional da
Vale, no terceiro trimestre.

Danone e Nestlé decidem
fechar unidades na China
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Vale eleva
controle
em divisão

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 dez. 2011, Seudinheiro, p. B-3.
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O plano da Unigel de abrir
capital (IPO, na sigla em inglês) este ano foi postergado
devido ao momento adverso
da economia mundial, informou ontem o presidente da
companhia, Henri Slezynger.
Sem divulgar cronograma, o
executivo destacou que o
mercado definirá a data.
Em maio, Slezynger disse
que o antigo projeto da
companhia de abrir o capital sairia do papel até o final
do ano. O agravamento da
crise econômica mundial
nos meses seguintes, entretanto, suspendeu o projeto,
assim como os de várias outras empresas. De acordo

ESTATAIS. Conforme o noticiário, com base em levantamento realizado pela Associação Contas Abertas, as
estatais realizaram investimentos de R$ 62,2 bilhões,
queda de R$ 8,5 bilhões ante
os R$ 70,7 bilhões de 2010. A
Eletrobras também afirmou
que para 2012 o orçamento
total da companhia será de
R$ 13,29 bilhões.
Em outubro, o presidente da estatal, José da Costa
Neto, havia estimado que a
empresa deveria investir
entre R$ 13 bilhões e R$ 15
bilhões no ano que vem.

com a BM&FBovespa, entre
40 e 45 empresas estão com
a abertura de capital engatilhada, à espera de momento
mais propício para a emissão de ações.
A despeito da indefinição
de prazo para a realização do
IPO, o plano da Unigel de
construir uma fábrica de
metacrilato no México permanece inalterado. O projeto, avaliado em aproximadamente US$ 400 milhões, prevê uma linha de produção de
100 mil toneladas do insumo
por ano e 50 mil toneladas
anuais de cianeto de sódio,
utilizados na produção de
acrílico e na exploração de
ouro, respectivamente. A
unidade deverá entrar em
operação em 2014.

■ PUBLICIDADE

RBS compra empresa
para internet móvel
DA REDAÇÃO

A divisão digital do grupo
RBS, afiliado da rede Globo,
comprou na semana passada
a Hands Mobile por R$ 4 milhões, por meio do GrupoMobi. A primeira aquisição da
companhia é uma empresa
especializada em publicidade
para internet móvel (mobile
advertising) que pertencia à
Ideasnet, cujo um dos sócios é
o empresário Eike Batista, do
Grupo EBX.
O negócio marca a nova fase da Ideiasnet, que passa por
um processo de reestruturação em busca de aumento de
rentabilidade por meio da
venda de ativos chamados
“maduros”. Para a RBS, a aquisição representa o primeiro

passo rumo a um mercado
ainda inexplorado no Brasil.
A publicidade móvel movimenta US$ 3,3 bilhões por ano
no mundo, segundo a consultoria Mobithinking. No Brasil,
o faturamento deve fechar em
R$ 40 milhões, este ano, e a
previsão é de que atinja R$ 100
milhões no ano que vem. A
aposta da RBS é de forte crescimento no País devido à junção entre localizadores GPS
via celular e ferramentas de
comércio eletrônico.
Nos EUA, onde esse tipo de
serviço está avançado, há empresas que desenvolveram
aplicativos que permitem saber, por exemplo, quais os
melhores restaurantes dependendo do lugar onde o assinante do celular esteja.

CURTA
OLGILVY TERÁ FILIAL PARA CLIENTES CONFLITANTES
A Ogilvy Brasil, do Grupo WPP, anunciou a criação da David, que
nasce como agência latina com pretensões de se transformar em
global. Referência ao fundador da Ogilvy & Mather, David Ogilvy,
que faria 100 anos em 2011, a David nasce com escritórios em São
Paulo e Buenos Aires e que atuarão de forma integrada.
Segundo Sérgio Amado, presidente do Grupo Ogilvy Brasil, a David
deverá atender, inicialmente, marcas do portfolio da Ogilvy que
sejam conflitantes com outros clientes da agência. “A David nasceu
para ser pequena em tamanho, mas grande em receita”, diz.

