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Dreamstime

CENSO

Estudo aponta que empresas não
completam 9 anos de existência no Brasil
De acordo com o Censo das Empresas e Entidades Públicas e Privadas
Brasileiras, o “Empresômetro”, realizado pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário (IBPT), as empresas brasileiras têm em
média 8,7 anos de existência. O Brasil possui mais de 12,9 milhões de
empreendimentos em atividade, sendo que 13,78% têm até um ano,
11,7% estão na faixa entre um e dois anos e 8,81% entre dois e três anos.
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Após compras, Duratex amplia unidades

Penchas, da Duratex: demanda por produtos vai crescer em 2013
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Andre Penner

la consolidação da Tablemac,
que tem margens operacionais
menores do que a Duratex.”
Na opinião dos analistas, os resultados da Deca deve apontar
melhoras em relação ao volume,
motivado por um preço médio

mais elevador e menores custos
com marketing. “Esperamos ganhos de R$ 873 milhões no terceiro trimestre e lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (ebitda na sigla em
inglês) de R$ 256 milhões.” ■
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A Duratex, empresa comanda por
Henri Penchas, está confiante
que o ritmo de expansão visto neste ano será semelhante em 2013,
mas como uma diferença: no lugar de aquisições a aposta será o
crescimento orgânico. Em 2012, a
empresa realizou investimentos
que somaram R$ 900 milhões e
que incluíram a compra de três
empresas, sendo elas uma metalúrgica da Lupatech, a fabricante
de chuveiros Thermosystem e
uma fatia de participação na colombiana Tablemac.
De acordo com os analistas
do BTG Pactual, a demanda
maior do que a esperada tem elevado os preços dos produtos da
empresa. “Estamos mais confiantes de que essa demanda vai
crescer pelo menos duas vezes
o ritmo do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, impulsionada pelo crédito, menores
taxas de juros e incentivos do
governo para estimular o consumo”, explicam os analistas.
Segundo a Duratex, “não há
previsão de outras aquisições para este ano.” Porém, a empresa
já reserva novos projetos para o
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ano seguinte. Entre os emtem, anunciado em setembro, a
preendimentos já anunciados
empresa informou que ainda depela empresa estão a inaugurapende da realização do processo
ção de duas unidades fabris. O
de diligence e somente poderá
primeiro projeto, no segmento
acontecer após a aprovação do
de louças, ficará localizado em
Conselho Administrativo de DeQueimados, no Rio de Janeiro e
fesa Econômica (Cade). “Vemos
terá capacidade anual de 2,4 mia Duratex continuando a proculhões de peças.
rar aquisições complementares,
Também no radar da compaque melhorem sua oferta de pronhia está a inauguração de uma
dutos e amplie seu alcance geonova planta na divisão de madeigráfico”, avaliou a equipe do
ra, em Itapetininga no estado de
BTG por meio de relatório.
São Paulo, com caDiante desse cepacidade de 520
Para os analistas nário, a Duratex
mil metros cúbiviu seu valor de
cos. Além disso, a do BTG, a Duratex mercado crescer
deve apresentar R$ 126 milhões na
Duratex anunciou
a reforma da unisessão de ontem,
resultados
dade de Taquari,
quando os papéis
animadores no
localizada no Rio
da
empresa
Grande do Sul pa- terceiro trimestre (DTEX3) subiram
ra 710 mil metros
1,72%, enquanto
cúbicos.
o Ibovespa perdeu 0,59%.
Para este ano, a empresa, que
Expectativa
comunicou ontem a conclusão
Para os analistas do BTG, a Durade compra da Indústria Metalúrtex deve apresentar resultados
gica Jacareí, unidade de válvuanimadores no terceiro trimeslas industriais da Lupatech, por
tre deste ano. “Para o período,
R$ 45 milhões deve anunciar
esperamos um volume recorde
também neste mês um aumende placa de madeira, com preto de capital na Tablemac de
ços mais altos, que devem ser
25% para 37%.
parcialmente compensados por
Já com relação ao fechamenmaiores custos trabalhistas e peto do negócio com a Thermosys-
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Só este ano três empresas foram adquiridas; já para 2013 Duratex anuncia que vai inaugurar duas unidades fabris

Fonte: empresa
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MAIO
Duratex
compra fábrica
da Lupatech por
R$ 45 milhões

Empresa aprova
aumento de
capital social
em R$ 205,3 mil
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ABRIL
Lucro atinge
R$ 86,2 milhões
no primeiro
trimestre, com
alta de 12,2%

Fatos recentes da Duratex

JULHO

Lucro cai 2%
no segundo
trimestre
e totaliza
R$ 98,4 milhões

AGOSTO
GPC Química assina
contrato com a Duratex
para fornecimento
de resinas à Duratex,
por 8 anos

Duratex conlui
compra de 25%
da Tablemac por
R$ 116,1 milhões

SETEMBRO
Empresa adquire
a fabricante
de chuveiros
Thermosystem
por R$ 63 milhões

A

AQUISIÇÕES

OUTUBRO
Duratex conclui
a aquisição de
cotas da Mipel,
que pertencia a
Lupatech

Previsão
de aumento
de capital
na Tablemac
para 37%

2013
Inauguração de duas novas
unidades nos segmentos de
louças e madeira em Queimados
(RJ) e Itapetininga (SP),
respectivamente

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 21.

Trading de petróleo Gunvor vai negociar metais
Companhia, que fatura US$ 80
bilhões por ano, pretende
diversificar negócios

A trading de petróleo Gunvor
pretende acompanhar sua rival
Mercuria na negociação de commodities metálicas, disseram
fontes da indústria ontem, à medida em que busca diversificar
seus negócios fora da dependência do petróleo russo.

O sócio da Gunvor, Gennady
Timchenko, disse em junho que
queria acompanhar outras traders de commodities metálicas
e diversificar sua atuação em novas áreas.
A empresa, baseada na Suíça,
pretende contratar um time de
traders liderados por François
Beuzelin, anteriormente parceiro do fundo de investimento
Amaerus Investment, e diretor

de trading de derivativos da Societé Generale, disse uma fonte.
O tamanho da nova mesa de
metais não está claro, ainda que
as fontes tenham dito que a Gunvor já contratou dois escritórios
de trading, com planos de contratar mais serviços.
Sebastien Dubernet, ex-trader de metais da Societé Generale, foi contratado, segundo uma
fonte baseada em Londres. Pro-

curada, a Gunvor não quis comentar o assunto.
Novos rumos

No mês passado, traders de petróleo se surpreenderam ao
ver que a Gunvor, que já intermediou 40% das exportações
marítimas da Rússia, não recebeu novas áreas de exploração
em licitação.
A trading, que tem receita

anual de mais de US$ 80 bilhões, também já tem crescido
em outros mercados além do petróleo, como carvão e gás natural. Ela também comprou duas
refinarias da Petroplus na Bélgica e na Alemanha.
Em maio, a rival da Gunvor
Mercuria disse que planeja avançar na negociação de metais de
base em Xangai e em Londres.
■ Reuters e Bloomberg

