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Gafisa reverte sequência de prejuízos
C o n st r u ç ã o
Chiara Quintão
De São Paulo

O desempenho da Gafisa no se-
gundo trimestre interrompeu se-
quência de resultados ruins que vi-
nha sendo apresentada pela com-
panhia e superou as expectativas
do mercado. A Gafisa gerou caixa,
obteve lucro líquido, elevou sua re-
ceita e melhorou a margem bruta e
a relação entre dívida líquida e o
patrimônio líquido.

Em teleconferência com ana-
listas e investidores, o presidente
da Gafisa, Duilio Calciolari, reite-
rou que a companhia está focada
em gerar caixa, reduzir a alavan-
cagem do balanço e “entrar em
rota de rentabilidade mais ade-
q u a d a”. O diretor-executivo fi-
nanceiro e de relações com inves-
tidores, André Bergstein, afir-
mou que a Gafisa espera melho-
ria gradual das margens.

As próximas divulgações de re-
sultados dirão se o desempenho
do segundo trimestre sinalizou o
início da curva ascendente para a
companhia, mas os efeitos positi-
vos da decisão de “arrumar a casa”
por meio de medidas como redu-
ção de lançamentos, já são senti-
dos. A Gafisa vinha apresentando
resultados ruins, principalmente,
por problemas da Tenda, como
distratos e margens menores.

No segundo trimestre, a Gafisa
teve geração de caixa consolida-
da R$ 231 milhões. No semestre,
o fluxo de caixa operacional con-
solidado chegou a R$ 361 mi-
lhões, ou seja, 60% do ponto mé-
dio da meta de R$ 500 milhões a
R$ 700 milhões para o ano.

Para a geração de caixa, no tri-
mestre, contribuíram a redução de
60% lançamentos, para R$ 546,5
milhões, e os repasses dos recebí-
veis dos clientes da companhia pa-
ra os bancos parceiros. No trimes-
tre, a Gafisa entregou 6,032 mil

unidades e, no semestre, 12,197
mil unidades, metade da meta pa-
ra o ano, de 24 mil unidades.

Segundo Calciolari, a venda de
terrenos também ajudou para a
geração de caixa. No primeiro se-
mestre, a receita de venda de terre-
nos somou R$ 115 milhões, com
lucro bruto de R$ 6 milhões. No tri-
mestre, a receita com comerciali-
zação de áreas foi de R$ 97 mi-
lhões, e o lucro bruto, de R$ 5 mi-
lhões. Conforme o presidente da
Gafisa, a companhia ainda tem ter-
renos à venda. No primeiro semes-
tre, a Gafisa comprou apenas um
terreno, em São Paulo.

A geração de caixa esperada pa-
ra o consolidado do ano contará
também com a securitização de re-
cebíveis. No primeiro semestre, a
companhia securitizou R$ 50 mi-
lhões, parcela que deve crescer na
segunda metade de 2012.

No segundo trimestre, a Gafisa
registrou lucro líquido de R$ 1,05
milhão, ante prejuízo líquido de

R$ 31,843 milhões do mesmo in-
tervalo de 2011. A receita líquida
da companhia cresceu 6%, para
R$ 1,041 bilhão, e a geração de cai-
xa medida pelo Ebitda aumentou
92%, para R$ 148,8 milhões.

A margem bruta foi de 27% no
segundo trimestre, ante 22% no
primeiro trimestre e 16% no perío-
do de abril a junho do ano passa-
do. É esperada melhora gradual
das margens como resultado da
conclusão das entregas de empre-
endimentos de Tenda e Gafisa fora
do eixo Rio-São Paulo, que apre-
sentam margens menores, princi-
palmente os mais antigos.

Segundo Calciolari, os negócios
de Alphaville seguem normalmen-
te, enquanto ocorre o processo de
arbitragem para a definição da
quantidade de ações da incorpora-
dora para pagamento dos 20% res-
tantes pela empresa de loteamen-
tos. A Alphaville Participações levou
a controvérsia com a Gafisa à Câ-
mara de Comércio Brasil-Canadá.

Engenharia Essentium tem expertise em infraestrutura e brasileira é especializada em montagem industrial

Grupo espanhol compra 50% da Niplan
DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Nishimura, presidente: “Com união, a Niplan torna-se mais estruturada, mais diversificada e internacionalizada”

Ana Fernandes e Ivo Ribeiro
De São Paulo

Após se unir no fim de julho ao
grupo espanhol Essentium, a
brasileira Niplan Engenharia
amplia o foco de atuação para
grandes obras de infraestrutura
no país, principalmente aeropor-
tos e rodovias. “Estamos estudan-
do as novas licitações e temos
planos de participar da disputa”,
disse ao Va l o r Paulo Nishimura,
presidente da Niplan.

Na operação, a companhia es-
panhola ficou com 50% do capital
societário da brasileira, depois de
cerca de um ano de negociações.
As empresas não revelaram deta-
lhes da transação, por questões de
sigilo contratual, mas o Va l o r apu -
rou que a Niplan é avaliada no seu
setor por mais de € 200 milhões.
Parte da aquisição envolveu a
aquisição de ações dos atuais três
acionistas e outra parte se deu na
forma de aporte de capital do gru-
po espanhol na companhia.

As duas empresas atuam na
área de projetos, mas a Essentium
tem grande expertise no setor de
infraestrutura, com que trabalha
há mais de 30 anos, enquanto a
Niplan é especializada no seg-
mento industrial. Nishimura re-

vela que, junto aos novos sócios
europeus, estuda as condições
para participar, por exemplo, co-
mo concessionária da licitação
do trecho norte do Rodoanel.

Por sua vez, o grupo espanhol,
que faturou €485 milhões em
2011, passa a ter uma posição no
mercado brasileiro e aproveitará
a presença que a Niplan conquis-

tou no país em construção e mon-
tagem industrial, desde a sua fun-
dação em 1990. A companhia
brasileira faturou R$ 512 milhões
no ano passado e pretende che-

gar à marca de R$ 600 milhões em
2012. Faz projetos industriais pa-
ra praticamente todos os setores,
dos quais a Essentium considera
especialmente estratégicos óleo e
gás, siderurgia e mineração. En-
tre os clientes de peso da Niplan
estão Pe t r o b r a s , Va l e , ArcelorMit -
tal, grupo Vo t o r a n t i m e S a m a r c o.

Nishimura explica que a Essen-
tium vai participar da gestão da
Niplan com dois dos quatros
membros do conselho de adminis-
tração. O empresário, que fundou
a companhia há 22 anos e tem dois
sócios seguirá na presidência.
Além das sinergias nas operações,
ele espera que, com a entrada da
espanhola, haja um reforço nos
negócios internacionais. Atual-
mente, a Niplan tem apenas um es-
critório no Uruguai, com baixo flu-
xo de projetos. “É uma oportuni-
dade para a Niplan internacionali-
zar as operações. A Essentium está
no Peru, na Colômbia e na Vene-
zuela, onde realiza projetos para
casas populares”, diz Nishimura.

O grupo espanhol, que faz ma-
teriais para construção além de
projetos de engenharia, tem uni-
dades na Europa, na Ásia, na Áfri-
ca e na América Latina. Nos últi-
mos anos, tem conduzido um
projeto de expansão internacio-

nal baseado em aquisições. Em
2009, comprou a também espa-
nhola Assignia, com atuação em
projetos de infraestrutura. Em
2010, incorporou a também es-
panhola Bester Generación, forte
em energia renovável. Agora,
com a Niplan, chega ao Brasil.

Apesar de ver boas perspectivas
para a Niplan, de crescimento e
fortalecimento das operação com
o novo sócio, o cenário econômico
atual gera preocupações. A cartei-
ra de pedidos está pouco acima de
R$ 600 milhões. “O momento não
está bom, já tivemos carteiras
maiores”, afirma o empresário.

A Niplan relata que clientes
que vinham conversando sobre
futuros investimentos, como Va-
le e Petrobrás, estão postergando
os projetos. Na avaliação de
Nishimura, um reflexo da crise
econômica na Europa e da desa-
celeração na China e no Brasil.

A vantagem da Niplan, diz
Nishimura, é ter uma grande di-
versificação de negócios. Seus
clientes vão da mineração até in-
dústrias de alimentos e farma-
cêutica. A esperança da empresa é
que os efeitos do cenário interna-
cional no Brasil sejam limitados e
que, em 2013, já ocorra uma reto-
mada dos investimentos.

Rodobens lucra com venda de
terrenos no segundo trimestre
De São Paulo

A venda de terrenos considera-
dos não estratégicos foi a princi-
pal razão para a Rodobens Negó -
cios Imobiliários ter registrado
lucro líquido de R$ 31,82 mi-
lhões no segundo trimestre, re-
vertendo o prejuízo líquido de
R$ 8,18 milhões do mesmo perío-
do do ano passado. A comerciali-
zação de áreas em Guarapuava
(PR), Sete Lagoas (MG) e Palhoça
(SC) contribuiu com R$ 23 mi-
lhões do lucro líquido.

A receita líquida aumentou 68%,
no trimestre, para R$ 238,84 mi-
lhões — R$ 61,3 milhões da venda
de terrenos e R$ 177,5 milhões da
atividade de incorporação. A gera-
ção de caixa medida pelo Ebitda
subiu 322%, para R$ 59,16 milhões.
No terceiro e no quarto trimestres,
a participação da comercialização
de áreas nos resultados será redu-
zida, conforme o diretor-presiden-
te da empresa, Marcelo Borges.

A margem bruta da Rodobens
cresceu de 18,9% no segundo tri-
mestre do ano passado, para
31,4%. A margem líquida foi de
13,3%, ante o indicador negativo
de 5,7% no segundo trimestre de
2011. Embora a Rodobens não
tenha guidance de margem lí-
quida, a empresa sinalizava que
o indicador atingiria pelo menos
os 10% dos três primeiros meses
do ano, perspectiva mantida pa-
ra os próximos trimestres.

Ela gerou caixa de R$ 60 mi-
lhões no segundo trimestre, seu
melhor resultado em quatro anos.
A relação entre dívida líquida e
patrimônio líquido caiu para 60%
no segundo trimestre, ante 69,4%
no intervalo equivalente de 2011.
Atualmente, essa relação está em
44,1%, redução possibilitada pelo
resgate antecipado da segunda
emissão de debêntures, com a en-
trada de R$ 150 milhões da venda
de sociedades de propósito espe-
cífico (SPEs) em julho. (CQ)

.

LOJAS AMERICANAS S.A.
CNPJ/MF 33.014.556/0001-96 - NIRE 3330002817-0

Companhia Aberta - Registro CVM nº 8087
FATO RELEVANTE

LOJAS AMERICANAS S.A. (“LASA”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e na regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) aplicável, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, de
comum acordo com ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (“Itaú Unibanco”), encerrará sua parceria para
a oferta, distribuição e comercialização, com exclusividade pela FAI - Financeira Americanas Itaú
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“FAI”), de produtos e serviços financeiros, securitários
e previdenciários (“Produtos e Serviços Financeiros”) aos clientes da LASA e de suas afiliadas.
Em consequência de referido encerramento, Itaú Unibanco e LASA celebraram, nesta data, contrato
de compra e venda e outras avenças por meio do qual a LASA concordou em (i) vender para o Itaú
Unibanco a totalidade da participação que detém no capital social da FAI, pelo valor aproximado
de R$83 milhões; e (ii) adquirir o direito de lavra detido pela FAI, relativo à exclusividade para a
oferta, distribuição e comercialização dos Produtos e Serviços Financeiros por meio dos canais de
distribuição da LASA e/ou de suas afiliadas, pelo valor aproximado de R$112 milhões.
A conclusão da operação está sujeita à necessária aprovação do Banco Central do Brasil. Após
a conclusão da operação, as partes comprometeram-se a respeitar um período de transição de
maneira a finalizar gradualmente todas as operações da parceria.
A LASA, em cumprimento às obrigações assumidas quando da constituição da sua controlada B2W
- Companhia Global do Varejo (“B2W”), em 23 de novembro de 2006, oferecerá à B2W a parcela do
direito à exclusividade por ela adquirido para a oferta, distribuição e comercialização dos Produtos
e Serviços Financeiros por meio dos canais de distribuição da B2W.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2012.
Murilo Santos Corrêa

Diretor de Relações com Investidores

B2W - COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 00.776.574/0001-56 - NIRE 35.300.340.574
FATO RELEVANTE

B2W - COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Lei
nº 6.404/76 e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, vêm informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foi informada, nesta data, pela administração de sua
controladora Lojas Americanas S.A. (“LASA”), que LASA e a Itaú Unibanco Holding S.A. encerrarão
sua parceria, celebrada em 27 de abril de 2005, para a oferta, distribuição e comercialização, com
exclusividade pela FAI – Financeira Americanas Itaú S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
(“FAI”), de produtos e serviços financeiros, securitários e previdenciários (“Produtos e Serviços
Financeiros”) aos clientes da LASA e de suas afiliadas.
Nos termos do fato relevante divulgado por LASA nesta data, a LASA oferecerá à Companhia,
em cumprimento às obrigações assumidas quando da constituição da Companhia em 23 de
novembro de 2006, a parcela do direito à exclusividade por ela adquirido para a oferta, distribuição
e comercialização dos Produtos e Serviços Financeiros por meio dos canais de distribuição da
Companhia. A Companhia considerará a oferta da LASA, quando recebida, e manterá o mercado
informado a respeito do desfecho das negociações em torno do assunto.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2012.
Fábio da Silva Abrate

Diretor de Relações com Investidores
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 ago. 2012, Empresas, p. B9.




