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GE compra
0,8% da EBX por
US$ 300 milhões

● Alinhamento
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do Garcia, o investimento na
EBX será feito pela GE Capital,
braço financeiro do grupo. A
aquisição não dará à GE direito a
assentono conselhode administraçãodaEBXmas,segundoGarcia, prevê reuniões, “a cada trimestre, por exemplo”, para trocade informações,“numaparceria com ganhos para os dois lados”.
“A EBX é uma companhia empreendedora, que atua em áreas
variadas de infraestrutura, como óleo e gás, mineração, energia, estaleiros e logística. A GE
tem produtos para infraestrutu-

ra e os projetos da EBX nessas
áreassãodeinteresseparaacompanhia. Há um grande alinhamento”, afirmou Garcia depois
do lançamento, ontem, da pedra
fundamental da obra do Centro
de Pesquisas Global da GE, no
Rio, no câmpus da UFRJ, na Ilha
do Fundão.
O executivo explicou também
que a participação na EBX e o investimentono Portode Açu“são
coisasseparadas,masfazemparte de uma mesma ideia”. “Estamos terminando o estudo para
determinar o escopo do acordo.
É questão de um mês”, afirmou,
sem adiantar valores envolvidos
no empreendimento.
A fábrica, no complexo industrial do porto, será multissetorial, abrangendo diversos segmentosda GE,comprodutospara energia, petróleo e gás e transportes. Segundo Garcia, a localização do porto é uma vantagem,
tanto para importar componentes quanto para fornecer produtos para a cadeia de petróleo e
gás. “Os poços (de petróleo) estão em frente ao Porto de Açu.”
Os investimentos em infraestrutura no Brasil, incluindo a cadeia de petróleo, ajudarão a garantircrescimento aceleradopara a GE na América Latina, afirmou Garcia. A expansão anual
deverá ser de 15% a 25% nos próximos cinco anos. “Os investimentos da Petrobrás (no présal) são os maiores do mundo no
momento”, afirmou.
Em 2011, a GE cresceu 53% no
Brasil, com faturamento de US$

de

Troca de informações. Segun-
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A GE anunciou ontem a aquisição, por US$ 300 milhões, de
0,8% da EBX, de Eike Batista.
Aparticipação do grupo americano é complementar ao investimento em uma fábrica no
complexo industrial do Porto
de Açu, em construção pela
LLX, empresa de logística da
EBX. A GE deverá chegar a
uma definição sobre o projeto
em cerca de um mês, segundo
informou o presidente da companhia para a América Latina,
Reinaldo Garcia.
A venda da fatia na EBX havia
sido anunciada na quarta-feira à
noite por Eike, sem revelar o nome do novo sócio, após participar de evento no Ibmec, no Rio.
O negócio foi feito por meio da
Centennial Asset Brazilian
Equityeoutrasempresascontroladoras “offshore” da EBX.
Desde a venda, por US$ 2 bilhões, de uma participação de
5,63% da EBX em março para o
fundo Mubadala, de Abu Dabi,
nosEmirados ÁrabesUnidos,Eike vem insistindo que a entrada
de sócios estrangeiros de peso
dá uma espécie de “carimbo” de
qualidade. Em comunicado conjunto, as empresas afirmaram
que o investimento servirá para
“melhorar ainda mais a estrutura de capital da EBX” e financiar
projetos.
Eike revelou ainda que, até setembro, venderá uma fatia adicional da EBX equivalente a US$

500 milhões. Perguntado se o investidor com quem negocia é do
continente asiático, ele respondeu que “pode ser”. Pelo valor
pago pela GE, a EBX valeria US$
37,5 bilhões. Já o cálculo feito pelo valor pago pelo Mubadala
equivaleria a US$ 35,5 bilhões.

PRESIDENTE DA GE PARA A
AMÉRICA LATINA
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Segundo o empresário Eike Batista, até setembro, uma outra fatia
de sua holding deve ser vendida por mais US$ 500 milhões

“A EBX é uma companhia
empreendedora, que atua em
áreas variadas de infraestrutura,
como óleo e gás, mineração,
energia, estaleiros e logística.
A GE tem produtos para
infraestrutura e os projetos da
EBX nessas áreas são de
interesse para a companhia.”

Inovação. Garcia, da GE, durante lançamento do centro de pesquisas do grupo no Rio
3,7 bilhões. O País responde por
cerca de 40% da divisão latinoamericana, de acordo com Garcia. Parte do crescimento aceleradovirá daampliaçãodosinvestimentos em pesquisa e desen-

volvimento. A GE aposta no aumento do investimento privado
em tecnologia no País e, ontem,
anunciouumacréscimonoaporte no Centro de Pesquisas Global da companhia: o valor total

chegaráaR$ 500milhõesem cincoanos.Dessevalor,US$100milhões (para a construção do centro) fazem parte de um pacote
de US$ 550 milhões em três
anos, anunciado no fim de 2010.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 maio 2012, Economia & Negócios, p. B16.

Processo por IPO do Facebook inclui Itaú BBA
ANDREW GOMBERT/EFE

● Para

Banco brasileiro foi um
dos coordenadores da
abertura de capital, que
está sendo questionada
por investidores

baixo

13%

é a queda acumulada pelas
ações do Facebook desde a
abertura de capital, na semana
passada

Altamiro Silva Júnior

O banco de investimento brasileiro Itaú BBA também está na
lista de instituições financeiras
que estão sendo processadas
por investidores americanos insatisfeitos com a abertura de capital do Facebook. Os investidoresalegamqueosbancos participantes da venda das ações omitiram do grande público projeções negativas sobre as receitas
de rede social para 2012.
O Itaú BBA participou da operação como distribuidor das
ações para investidores, e não na
determinação do preço do papel. Por isso, os especialistas
acreditam que o banco brasileiro não sofrerá transtornos. Pro-

3,22%

foi quanto os papéis subiram
ontem, fechando cotados a
US$ 33,03

US$ 38

foi o preço da ação do
Facebook na abertura de capital,
considerado alto demais por
vários analistas, depois do desempenho ruim das ações

Reembolso. O Morgan Stanley,

principal coordenador do IPO
do Facebook, pode compensar
investidores que pagaram um
preço muito alto pelos papéis na
sexta-feira, segundo uma fonte
ouvida pela agência Associated
Press.

Acusação. Bancos teriam omitido projeções para o Facebook
curado pela Agência Estado, a assessoria de imprensa do Itaú
BBA informou que o banco está
em período de silêncio e não pode comentar a operação.

A determinação do preço ficou a cargo dos líderes da operação, Morgan Stanley, JPMorgan
eGoldman Sachs. O processo foi
aberto anteontem nos Estados

Unidos e, além de todos os bancos coordenadores da operação,
também são citados a Nasdaq,
bolsa na qual as ações do Facebook foram listadas, e Mark Zuc-

Executiva da rede
social evita falar sobre
abertura de capital

dos postos empresariais mais
elevados são detidos por mulheres, nível semelhante ao da década passada, ela apontou.
Sheryl, que levou seus pais e
seusdoisfilhosnessavisita àuniversidade em que estudou, só
fez uma referência à abertura de
capital do Facebook, em seu discurso. Depois de instar os formandos a usarem a rede social
para se manterem em contato,
ela disse: “Agora somos uma
companhia de capital aberto e,
porisso,vocêsbempoderiamclicarem umanúnciooudois quando nos visitarem”.
Sheryl se recusou a conversar

com a imprensa sobre a oferta
públicaantes dodiscurso nauniversidade. O Facebook e o Morgan Stanley, banco organizador
da subscrição, são alvo de um
processo aberto na quarta-feira
por investidores que alegam que
a companhia escondeu suas projeçõesdelucroenfraquecidasantes da abertura de capital.
Durante seu discurso, ela contou aos alunos que às vezes sofre
de ansiedade. “Quando as coisas
não se resolvem, fico um pouco
ansiosa”, disse Sheryl, que após
a abertura de capital se tornou
uma das mais ricas entre os exalunos de Harvard. Sheryl Sandberg se formou em Harvard em
1991 e obteve um MBA pela universidade em 1995.
Ela conversoue posou para fotos com dezenas de estudantes.
Diversos contaram que estavam
sendo contratados pelo Facebook. “Vejo você em alguns meses”, disse a um deles. / REUTERS

BOSTON

A vice-presidente de operações
do Facebook, Sheryl Sandberg,
fez ontem sua primeira aparição
pública após a decepcionante
oferta pública inicial (IPO) da
companhia. Ela participou de
uma conversa com alunos da
Universidade Harvard, mas não
sepronunciousobreacontrovérsia que envolve a confusa estreia

da empresa nos mercados.
Emvez disso, elainstouos alunos que se formam esta semana
na escola de administração de
empresas da universidade a encontraremempregosemcompanhias de rápido crescimento, se
comunicarem honestamente e
resolverem as questões de desigualdade no trabalho.
“Precisamosreconhecerabertamente que continuam a existir
problemas de discriminação sexualnosmaisaltosescalões”,disse a executiva aos alunos, em um
gramado diante da biblioteca da
escola, em Boston. Apenas 16%

● Lua de mel

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, se casou um dia após a
oferta de ações, saiu em lua de
mel por tempo não informado e
não comentou as falhas do IPO.

kerberg,presidenteeumdosfundadores da rede social.
Osinvestidores,alémdequestionarem que algumas projeções de ganhos foram reduzidas,
acusam os bancos coordenadores de terem passado as revisões
dasprojeçõesapenasparaumpequeno grupo de grandes investidores, de acordo com cópia do
processo ao qual a Agência Estado teve acesso. A abertura de capital do Facebook levantou US$
16 bilhões.
Um especialista chama atenção para o fato de que é cada vez
mais comum os bancos de investimentobrasileirosseremconvidados a participar das maiores
ofertasdeaçõesnosEstadosUnidos, comoo ocorreu coma Visa e
a General Motors, que tiveram o
Itaú BBA e o Bradesco BBI entre
os participantes.

Facebook
lança ‘rival’ para
o Instagram
Nayara Fraga
ESTADÃO.COM.BR

Ummês apósanunciarquepagará US$ 1 bilhão pelo Instagram –
o mais popular aplicativo de fotos entre usuários de smartphone e tablet –, o Facebook lançou
ontem uma outra opção para
quemgostade manipularasimagensfeitasporiPhones.Éo FacebookCamera,quefuncionaráseparadamente da rede social.
O Facebook Camera segue a
lógica do Instagram: apresenta
um “feed” com as fotos que amigos publicam e a possibilidade
de curtir e comentá-las. Ele também permite recortar, girar e (o
recurso mais querido no Insta-

De acordo com essa fonte, a
instituição está revisando pedidos de clientes de varejo, e fará
ajustes de preço se o cliente pagou demais. A pessoa não informou o que seria considerado pagar demais pelos papéis.
Apesar da expectativa gerada
pela abertura de capital do Facebook,aestreiadasaçõesnasextafeira foi atrasada por problemas
técnicosdabolsa eletrônicaNasdaq. No primeiro dia de negociação, o Facebook fechou cotado a
US$ 38,23, com alta de somente
0,6%. Ontem, as ações do Facebook fecharam cotadas a US$
33,03 (avanço de 3,22%). Os papéisacumulamperdas de13%sobre os US$ 38 do IPO.
O Morgan Stanley e outros
coordenadores tiveram um lucro de cerca de US$ 100 milhões
com a estabilização das ações do
Facebook desde que a negociaçãodospapéiscomeçounasextafeira passada, segundo o Wall
Street Journal. Esses ganhos deverão compensar parte das perdas associadas ao reembolso a
clientes que perderam dinheiro
por causa das falhas técnicas. /
COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

gram) adicionar filtros.
Segundo o site de tecnologia
All Things D, o novo “app” permite a publicação de fotos mais
rapidamente do que no próprio
aplicativo do Facebook, que é
fonte frequente de reclamações
de usuários. Há expectativa de
que os pontos positivos do Facebook Camera sejam aproveitados pela rede social.
Muita gente se pergunta sobre
a razão de o Facebook concorrer
com si mesmo, já que comprou o
Instagram, que é o líder absoluto
entreos aplicativosde fotos para
smartphones e tablets, com 50
milhões de usuários.
O All Things D lembra que o
negócio ainda não foi aprovado
pelos órgãos regulatórios americanos. Além disso, a equipe de
fotosdoFacebook jávinhatrabalhando na nova ferramenta havia meses, antes de a compra do
Instagram começar a ser considerada.

