
Jornal Valor --- Página 7 da edição "16/04/2012 1a CAD B" ---- Impressa por cgbarbosa às 15/04/2012@19:29:57

Segunda-feira, 16 de abril de 2012 | Valor | B7

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 16/4/2012 (19:29) - Página 7- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Serviços

Locação de veículos Acordo operacional com a holding
americana trará ao país as bandeiras Alamo e National

Unidas vai franquear
duas marcas da
Enterprise no Brasil

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Pedro Almeida, da Unidas, segunda maior locadora de veículos do país: acordo permite lançar programa de milhagem

Alberto Komatsu
De São Paulo

A Unidas, a segunda maior lo-
cadora de veículos do país, anun-
cia hoje um contrato de master-
franquia com a maior empresa
do mundo na área de locação de
carros e gestão de frotas, a Enter -
prise Holdings. Com faturamen-
to anual de US$ 14 bilhões, o gru-
po é o 15º maior de capital fecha-
do dos Estados Unidos.

A Enterprise tem 1,2 milhão de
automóveis, 70 mil funcionários,
7,6 mil lojas nos Estados Unidos,
Canadá, América Latina, Ásia,
Reino Unido e Alemanha. Bem
mais modesta, a Unidas tem 25
mil veículos, 121 pontos de aten-
dimentos no país e 800 funcioná-
rios. Em 2011, sua receita líquida
foi de R$ 670,9 milhões.

Pelo acordo, a Unidas vai re-
presentar duas marcas da Enter-
prise no Brasil, a Alamo e a Natio-
nal. A empresa americana, por
sua vez, vai atender os clientes da
Unidas no exterior.

De acordo com o presidente da
Unidas, Pedro Almeida, o acordo
é apenas operacional. Segundo
ele, não há nenhuma cláusula no
contrato que preveja uma futura
troca de ações entre as duas em-
presas. “É óbvio que, apesar de
não estar explicitado (troca de
ações), tudo é possível. Mas não
temos isso como meta, nem a En-
t e r p r i s e”, afirma Almeida.

Todas a lojas da Unidas no país
vão receber uma nova comunica-
ção visual, com as inclusão das
marcas Alamo e National. Os
clientes das duas empresas ame-
ricanas poderão acumular mi-
lhagens quando fecharem o alu-
guel de um carro na Unidas, mas
o inverso ainda não ocorrerá.

“Esse acordo vai nos estimular a
criar o nosso programa de milha-
gens”, afirma Almeida. Segundo
ele, a Unidas poderá lançar o seu
próprio programa de fidelidade
em 2013. O executivo também
conta que, numa primeira etapa, a
marca Unidas estará presente nas
lojas da Enterprise em aeroportos
americanos, 10 inicialmente.

Numa segunda fase, ainda sem
prazo definido, a marca brasileira
estará presente em todas as lojas
da Enterprise no mundo. Almeida
diz que uma das consequências
naturais do acordo é o ganho de
rentabilidade. No entanto, o exe-
cutivo afirmou que ainda não esti-
ma qual seria o acréscimo de recei-
ta com a parceria operacional.

“Esta parceria pode ser resu-
mida em dois grandes ganhos. O
primeiro é representar duas mar-
cas com rede mundial de lojas. O
segundo é o ganho potencial de
clientes corporativos da Alamo e
da National”, afirma Almeida.

A Unidas recebeu, em junho
do ano passado, um aporte de R$
300 milhões após vender 47,2%
de suas ações para três fundos de
investimentos das gestoras Gá -
vea, Vinci e Kinea. O grupo portu-
guês SAG manteve participação
majoritária na companhia.

Naquela época, a empresa tinha
uma dívida bruta de cerca de
R$ 600 milhões, sendo cerca de R$
500 milhões com vencimento no
curto prazo. Após a capitalização, a
empresa refinanciou a dívida de
curto prazo com uma emissão de
debêntures realizada em outubro
de 2011. Segundo Almeida, no dia
da emissão, R$ 250 milhões foram
colocados no mercado e a outra
metade ficou na tesouraria dos
bancos envolvidos na operação.

Almeida diz que as debêntu-
res têm prazo de cinco anos,
com dois anos de carência do
principal. “Refinanciamos a dívi-
da restante, de R$ 100 milhões,
para o longo prazo. Isso significa
que temos quase a totalidade de
nossa dívida no longo prazo,
com custo significativamente
mais baixo”, afirma Almeida.

Há sempre uma solução adequada para sua empresa 
se destacar. E o melhor é que a gente conhece 
diversas delas ao redor do mundo.

Seja no Brasil ou no mundo, sua empresa conta com soluções diferenciadas de crédito, comércio exterior,
investimentos, pagamentos e recebimentos, seguros e muito mais. Tudo com a facilidade dos nossos canais
de atendimento, que proporcionam mais agilidade e segurança para o seu dia a dia.
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