
A francesa Aéroports de Paris
(ADP) confirmou nesta segunda-
feira que vai comprar uma parti-
cipação de 38%na operadora
turca de aeroportos TAV Havali-
manlari Holding por US$ 874
milhões, e afirmou que o negó-
cio irá impulsionar seus lucros
no próximo ano. O negócio está
avaliado em US$ 2,3 bilhões -de
acordo com comunicado divul-
gado ontem pela própria ADP.

Novas perspectivas
Pierre Graff, presidente execu-
tivo da ADP disse ontem que a
aquisição altera as perspecti-
vas da empresa. “Isso muda
nosso tamanho, elevando para
37 o número de aeroportos no
nosso portfólio, sem contar
Amsterdam, representando
180 milhões de passageiros”,

afirmou Pierre Graff, que rece-
beu a imprensa para explicar o
negócio. “Isso nos coloca entre
as duas ou três principais (ope-
radoras de aeroportos) no mun-
do”, concluiu ele

Os acionistas minoritários
da TAV não vão se beneficiar do
prêmio substancial no negócio
— estima-se o ágio em 32%. O
presidente-executivo da TAV,
Sani Sener, afirmou que não es-
perava uma oferta pública obri-
gatória para ações dos sócios
minoritários.

A ADP, que recentemente
também ganhou uma conces-
são para operar e ampliar os ae-
roportos de Zagreb, disse que es-
perava alcançar retorno na casa
dos dois dígitos sobre o patrimô-
nio com o negócio. Pierre Graff,
da ADP, disse ainda que a aquisi-
ção, vai adicionar valor ao lucro
por ação da empresa francesa
no próximo ano. ■ Reuters

Na briga contra os importados,
as indústrias brasileiras de brin-
quedos tentam encontrar saí-
das para ganhar mercado. A pró-
xima aposta é a venda de brin-
quedos para o Governo Federal,
que serão distribuídos para es-
colas públicas. Até 2017, a ex-
pectativa é que este canal repre-
sente 10% do faturamento do
segmento, que este ano deve
chegar a R$ 6,4 bilhões, alta de
6% em relação a 2011.

Este é o segundo ano que o
governo federal promoverá
um pregão eletrônico para a
compra de brinquedos. Das
440 fábricas ligadas a Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes
de Brinquedos (Abrinq), pelo
menos 100 têm condições de
concorrer, diz o presidente da
entidade, Synesio Batista da
Costa. “São brinquedos desen-
volvidos especialmente para
as escolas. Eles precisam ter,
por exemplo, alta durabilida-
de, já que serão manuseados
por várias crianças.”

No entanto, a primeira chan-
ce, no pregão do ano passado,
foi desperdiçada pelas compa-

nhias ligadas à Abrinq. As ven-
cedoras não são especializadas
em brinquedos, além de não se-
rem associadas à instituição.

No entanto, o presidente da
Abrinq segue satisfeito com os
resultados do segmento. Em
2011, a importação de brinque-
dos somou US$ 418,3 milhões,
crescimento de 26% em rela-
ção ao ano anterior. Mesmo as-
sim, de 2010 pra cá, a participa-
ção da indústria nacional nas
vendas de brinquedos do país
subiu de 55% para 60%, segun-
do dados da associação.

A explicação, diz Batista, es-
tá no investimento em lança-
mentos. Para este ano, serão
colocados no mercado pelo me-
nos 2 mil novos brinquedos, o
que representará um desem-
bolso de R$ 100 milhões, 14%
mais em relação a 2011, quan-
do chegaram às prateleiras 1,5
mil lançamentos.

Entre os pleitos do segmento,
a maior expectativa diz respeito
a aprovação do projeto de lei
7.681, o qual criará o programa
de estímulo à produção nacio-
nal. Entre os diversos benefí-
cios para a indústria brasileira
está a redução de 50% do impos-
to sobre produto industrializa-
do (IPI) em cima da alíquota
atual, de 10%. O projeto tam-
bém prevê insenção de IPI para
aquisição de máquinas. ■

A alemã Audi está negociando a
compra da fabricante italiana
de motocicletas Ducati, segun-
do fontes do mercado.

O negócio pode movimen-
tar ¤800 milhões — sendo que
as dívidas e demais compromis-
sos financeiros somam perto
de ¤800 milhões. Dessa forma,
a Audi poderá ingressar no seg-
mento de duas rodas, colocan-
do em seu catálogo produtos lu-
xuosos como a Superbike 1199
Panigale S Tricolore. Ainda se-
gundo uma fonte, a Audi já es-
taria analisando a documenta-
ção fiscal da Ducati.

Há algum tempo a Ducati é
um ativo cobiçado pela indús-
tria automotiva. Em 2008, o pre-
sidente do conselho da Volkswa-
gen, Ferdinand Piech, confir-
mou o interesse da montadora
de ficar com a fabricante de mo-
tos - a primeira dentro do porti-
folio da companhia, que já tem
nove marcas, entre veículos de
paseio e caminhões. Ontem, o
presidente da Volks, Martin
Winterkorn, disse que “man-
tém os olhos abertos para opor-
tunidades de negócios”, esqui-

vando-se de comentar o interes-
se pela fabricante de motos.

Neste mês, a indiana Hero Bi-
ke, especializada em motos po-
pulares, também manifestou in-
teresse em ficar com a compa-
nhia, segundo fontes. A BMW,
que já produz motocicletas, des-
cartou interesse em comprar os
ativos da montadora italiana.

A Investindustrial, fundo pri-
vado que controla a Ducati, está
estudando se abre o capital da
montadora em Hong Kong ou
se vende a companhia. A deci-
são deve ser tomada nos próxi-
mos meses. ■ Bloomberg

Negócio pode marcar
o ingresso da montadora alemã
no segmento de duas rodas
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Audi pode comprar fabricante
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Oi lança ofertas do plano nacional
de banda larga em mais 385 municípios

Vendas para escolas públicas
devem representar 10% da
receita do segmento em 2017
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Yahoo vai processar Facebook nos EUA
por infração de patente e quebra de sigilo

Fabricantes de brinquedos
miram escolas públicas

A Oi lançou em mais 385 municípios ofertas de planos de banda
larga nos moldes do Plano Nacional de Banda Larga. Ao todo,
a empresa oferece esses planos em 1082 municípios. No primeiro
semestre deste ano, outras 447 cidades serão atendidas pelo plano
nacional de banda larga e até o fim de 2014, todas as localidades-sede
dos 4.800 municípios da área de atuação da Oi serão beneficiadas.
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O site Yahoo vai processar o Facebook num tribunal federal de San
Jose, na Califórnia, por ter infringido pelo menos dez patentes de venda
de publicidade na internet e por ter quebrado sigilo de informações
de tecnologia consideradas confidenciais. A empresa perdeu no ano
passado a liderança de receita de publicidade na web para a rede social
e também deixou o Google tomar a dianteira no segmento de buscas.

Volkswagen e
a indiana Hero
também estão no
páreo para ficar
com a montadora,

dizem fontes

Operadora de aeroportos
da França vai para Turquia
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Indústria traz novidades para 
brigar com importados
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




