
A Obrascon Huarte Lain Brasil
(OHL) informou que o movi-
mento em suas concessioná-
rias estaduais e federais cresceu
6% no primeiro trimestre em re-
lação ao mesmo período do ano
passado. A operadora registrou
a passagem de 170,6 milhões de
veículos, por uma conta ponde-
rada pelo número de eixos de ca-
minhões e ônibus. As informa-
ções foram enviadas ontem à Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM). A empresa, porém, não
informou a data de publicação
de seu balanço financeiro dos
três primeiros meses do ano.

Em março, o conselho de ad-
ministração da OHL decidiu rea-
lizar o desdobramento de ações
da companhia - cada papel será
transformado em cinco, com as
mesmas características. A deci-
são, porém, deverá ser discuti-
da em breve em assembleia.

A OHL Brasil é uma das maio-
res administradoras do setor de
concessões de rodovias do Bra-
sil em quilômetros, com mais
de 3,2 mil quilômetros em ope-
ração. Através de suas nove con-
cessionárias, a OHL Brasil admi-
nistra rodovias localizadas nos
Estados de São Paulo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, Santa Cata-
rina e Paraná.

Atualmente, detém 100% do
capital das seguintes conces-
sões estaduais: Autovias, Cen-
trovias, Intervias e Vianorte; e
das concessões federais: Auto-
pista Fernão Dias, Autopista Re-
gis Bittencourt, Autopista Lito-
ral Sul, Autopista Planalto Sul e
Autopista Fluminense. ■

A fabricante de cosméticos Co-
ty disse estar confiante na ob-
tenção de financiamento de
US$ 10 bilhões, montante que
será usado para adquirir a Avon.

Há duas semanas, a Coty fez
uma oferta não solicitada pela
gigante da venda porta a porta,
que foi rechaçada.

A BDT Capital e um dos pro-
prietários da Coty, John Bencki-
ser, levantaram o equivalente a
US$ 5 bilhões para dar prosse-
guimento à aquisição, de acor-

do com comunicado enviado pe-
la Coty ao mercado. A empresa
também recebeu uma carta do
JPMorgan Chase & Co., que mos-
trava interesse no financiamen-
to da dívida da Avon caso a ven-
da saia do papel.

A Coty está trabalhando para
construir o apoio para sua tenta-

tiva de comprar Avon, que resul-
taria numa empresa que ameça-
ria gigantes como a francesa
L’Oreal. “A oferta, apesar de
boa, não vai durar para sempre.
Os acionistas devem decidir pe-
lo negócio agora”, afirmou on-
tem o presidente da empresa,
John Becht. ■ Bloomberg

A guerra no varejo farmacêuti-
co continua quente. E o último
movimento, anunciado ontem
pela Brazil Pharma, acrescen-
tou novos elementos ao proces-
so de consolidação do setor. Se
até agora as redes de farmácia
se uniam ou compravam as me-
nores para ganhar terreno, a
Brazil Pharma, controlada pelo
banco de investimentos BTG
Pactual, resolveu seguir outro
caminho e investir na compra
de 40% da Beauty'in, uma fabri-
cante de bebidas e alimentos
funcionais para incrementar o
mix de produtos, aumentar a fi-
delização dos clientes e o cresci-
mento orgânico da rede.

A aquisição da Beaty'in é a
quarta da Brazil Pharma em seis
meses, mas a primeira fora do
varejo farmacêutico. Até então,
o foco da empresa estava na
aquisição de companhias fortes
em mercados onde a holding
queria entrar, como a paraense
Big Ben. Com as compras reali-
zadas ao longo de 2011, a empre-
sa chegou ao quarto lugar em fa-
turamento no ranking das far-
mácias. Os movimentos da Bra-
zil Pharma, contudo, sempre fi-

zeram parte de uma tendência
de mercado e estavam ligados
às ações do maiores rivais, co-
mo a Raia Drogasil.

Segundo fato relevante enca-
minhado ontem à CVM, a Brazil
Pharma busca, com o novo in-
vestimento, firmar uma parce-
ria com a empresária Cristiana
Arcangeli, dona da Beauty'in,
para desenvolver novos produ-
tos. "A presente parceria será
desenvolvida por meio de veícu-
lo específico, a Beauty'in, de for-
ma que a companhia continue a
manter o foco na integração de
suas atividades", diz o texto.

Expansão
Para a Beauty'in, a nova socieda-
de é uma forma de ganhar mus-
culatura. "Não encaramos a en-
trada do BTG apenas como um
sócio investidor, mas sim como
uma sócio estratégico, por con-
ta da capilaridade da rede far-
macêutica deles", afirmou ao
BRASIL ECONÔMICO Cristiana Ar-
cangeli. Hoje, a Beauty'in está
presente em seis mil pontos de
venda e tem o objetivo de che-
gar a 20 mil até o final do ano.
Antes de fechar negócio com a
Brazil Pharma, a empresária ne-
gociava a venda de participação
para outros investidores.

Em conjunto, as duas empre-
sas trabalharão no desenvolvi-
mento de novos produtos na
áreas de cosmético e suplemen-
tos, tanto para linhas próprias
das redes da Brazil Pharma, co-
mo para serem distribuídos em
outros pontos de vendas.

Com o negócio, a Brazil Phar-
ma, além de se tornar dona de
40% da Beauty'in, ganha o direi-
to de indicar dois dos cinco con-
selheiros da empresa. Depen-
dendo do desempenho da
Beauty'in, Cristiana Arcangeli
pode receber mais uma parcela
de R$ 7 milhões ou ter o direito
de readquirir a totalidade da em-
presa por R$ 15 milhões. O negó-
cio ainda precisa ser aprovado
pelo Cade para que entre defini-
tivamente em vigor. ■

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br

ENERGIA

Iberdrolapede à Aneel autorização para
reestruturar suasoperações no Brasil

INTERNET

Yahoo contrata ex-executivo do PayPal
para comandar nova área de comércio

Michael Nagle/Bloomberg

Brazil
Pharma se
associa à
Arcangeli

Receita
trimestral da
OHL deve
subir 6%

Coty obtém apoio financeiro para comprar Avon

Divulgação

Operadora informou movimento
de suas concessionárias à CVM,
mas não tem data para balanço

Fundo de private equity BDT e
JPMorgan ajudam companhia de
cosméticos a levantar recursos

O Yahoo anunciou ontem a contratação de Sam Shrauger para
a recém-criada área de comércio da empresa. Shrauger, que antes
trabalhou no PayPal, vai comandar a área em conjunto com Mollie
Spilman, um executivo que já fazia parte dos quadros da empresa.
A nova área faz parte dos planos de reestruturação do Yahoo,
que anunciou recentemente o corte de mais de 2 mil empregos.

A espanhola Iberdrola, por sua subsidiária brasileira, pediu à Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorização para a reestruturação
de algumas das empresas brasileiras do grupo, disse a Elektro
Eletricidade, uma de suas subsidiárias. Uma das operações para
a qual foi pedida autorização da Aneel é a incorporação da EPC -
Empresa Paranaense Comercializadora pela Elektro.

Representantes
da companhia
já estão em contato
com acionistas
da Avon desde
a semana passada

EMPRESAS

Para crescer, rede varejista de farmácias
comprou 40% da fabricante Beauty’in

NA CONTRAMÃO

Aquisições da Brazil Pharma 

DROGARIA BIG BEN

Fonte: Empresa

NOV/2011

R$ 500 milhões por 100% do negócio

DROGARIA ESTRELA GALDINO
R$ 18 milhões por 10 unidades e 
um centro de distribuição

FARMÁCIAS SANT’ANA

FEV/2012

R$ 247 milhões por 70% da empresa

BEAUTY’INN

ABR/2012

R$ 30,6 milhões por 40% da empresa

CristianaArcangeli: parceria parachegara20milpontosdevenda
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




