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Empre s a s

Energisa e grupo Rede
O vice-presidente de finanças e re-
lações com investidores da Energi -
sa, Maurício Botelho, disse ter
apoio de credores e acionistas mi-
noritários do grupo Rede em seu
objetivo de derrubar a exclusivi-
dade que o consórcio CPFL/Equa -
torial tem para decidir se compra
ou não o controle do grupo. A
Energisa formou consórcio com a
Copel para tentar adquirir o con-
trole do Rede e suas oito distribui-
doras e tem reclamado publica-
mente da impossibilidade de con-
correr pela aquisição. A Energisa
fechou o terceiro trimestre com
lucro líquido de R$ 27,4 milhões,
alta de 13% em relação a igual pe-
ríodo de 2011, quando o ganho foi
de R$ 24,2 milhões. A receita líqui-
da subiu 17%, para R$ 685,6 mi-
lhões, entre julho e setembro, na
comparação com os R$ 584,6 bi-
lhões de igual período de 2011.

Estácio lucra mais
A Estácio fechou o terceiro trimes-
tre com lucro de R$ 39,8 milhões,
uma alta de 27,9%, na comparação
com igual período de 2011. A re-
ceita líquida subiu 21,3%, para R$
349,6 milhões. Já o lucro antes de
juros, impostos, depreciação, e
amortização (Ebitda, na sigla em
inglês) cresceu 43,3% na mesma
comparação, saltando de R$ 47,3
milhões para R$ 67,8 milhões.

Metalfrio reverte perda
A M e t a l f r i o, fabricante de refri-
geradores, reverteu o prejuízo de
R$ 28,1 milhões do terceiro tri-
mestre do ano passado, e teve lu-
cro líquido de R$ 9,3 milhões no
terceiro trimestre do ano — mar -
gem líquida de 5,5%. A receita lí-
quida cresceu 7,2% no terceiro
trimestre e chegou a R$ 168,9
milhões. A receita subiu devido a
expansão das vendas na Europa.
Nas Américas, houve queda de
vendas por causa do Brasil. Parte
da produção da fábrica de Três
Lagoas (MS) sofreu uma inter-
rupção de 13 dias para a instala-
ção de equipamentos.

PlayStation brasileiro
O presidente da Sony Brasil, Osa-
mu Miura, afirmou que a compa-
nhia pretende fabricar o console
PlayStation 3 no Brasil a partir de
2013, segundo a Agência Sufra-
ma. A assessoria de imprensa da
companhia confirmou a inten-
ção de fabricar o videogame no
país, mas disse que a data exata
ainda está em estudo.
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Va re j o Operação de R$ 450 milhões ajuda a reduzir
endividamento e a retomar expansão, de olho na bolsa

GP compra 30% do
grupo Centauro
Vanessa Adachi
De São Paulo

A gestora de fundos de private
equity GP Investimentos fechou
ontem a compra de 30% do grupo
de varejo esportivo C e n t a u r o, com
232 lojas e líder no segmento na
América Latina. O investimento no
negócio é de R$ 450 milhões e a
quase totalidade dos recursos irá
para o caixa da companhia. Ape-
nas uma pequena fatia, não revela-
da, irá para o bolso do fundador e
controlador da Centauro, o em-
presário Sebastião Bomfim Filho.

Depois de anos seguidos de for-
te ritmo de expansão, o grupo ha-
via acumulado um endividamento
que não o colocava em risco, mas
comprometia a continuidade do
projeto de crescimento. Por conta
disso, o empresário contratou a as-
sessoria financeira do Rothschild
neste ano para buscar uma solu-
ção. A abertura de capital foi des-
cartada por causa do ambiente
desfavorável do mercado de ações.
Agora, com o aporte da GP, a com-
panhia recupera a capacidade de
investimento, segundo uma fonte
a par do tema. Mais adiante, diz

Bomfim, sua empresa deverá ru-
mar para a bolsa. “Mas neste mo-
mento preferimos trazer os recur-
sos para dar continuidade ao nos-
so trabalho”, afirma ele, sem deta-
lhar qual o plano de expansão.

Diversos fundos de private equi-
ty olharam a empresa além da GP,
como KKR , Carlyle e G áv e a .

Em realidade, a GP torna-se só-
cia do grupo SBF, mais conhecido
pela marca Centauro. O grupo,
com sede em Belo Horizonte e pre-
sença nacional, engloba cerca de
200 lojas Centauro, além de outras
32 das marcas ByTennis e Nike Sto-
re, uma empresa de transporte e
logística e outra de engenharia,
que se encarrega diretamente da
construção das lojas do grupo.

“A gente constrói 25 a 30 mil
m2 de área por ano, o que equiva-
le a um shopping de pequeno a
médio porte”, diz Bomfim, sem
esconder o orgulho, para justifi-
car a verticalização do grupo.

A GP vinha flertando com o
empresário há cerca de dois
anos. “O varejo é a minha área
preferida e poder investir na Cen-
tauro é um sonho”, diz um entu-
siasmado Fersen Lambranho, só-
cio controlador da GP.

O grupo construído por Sebas-
tião Bomfim conseguiu diferen-
ciar-se no setor, dominado por lo-
jas de menor porte, ao criar um
modelo de grande magazine de es-
porte. Hoje, a Centauro está próxi-
ma do status de loja âncora para
shoppings. E é aonde quer chegar.

“Com esse investimento, dei-
xamos o balanço da companhia
mais robusto e a intenção é apro-
veitar do aumento de renda da
população para democratizar o
e s p o r t e”, diz Lambranho.

Os sócios recusam-se a dar nú-
meros financeiros ou operacionais
— “A empresa ainda não é aberta”,
diz Lambranho. Mas Bomfim dá
uma pista de um caminho a ser tri-
lhado: “Se você levar em conta que
desde 2009 criamos uma operação
de ‘e - c o m m e r c e’ e que agora con-
tamos com a ‘e x p e r t i s e’ de quem
fundou o Submarino, pode ter
uma pista do que vai acontecer.”

Sem citar nomes, o empresário
reconhece ter um concorrente for-
te nessa área — a Netshoes tem
avançado fortemente —, mas de-
fende que o modelo de negócios
que faz sentido combina lojas físi-
cas e vendas on-line.

Os recursos do investimento
da GP sairão do seu fundo V. A
operação selada ontem fortalece
a tendência de aquisições lidera-
das por fundos de private equity.

Lucro e receita crescem na Multiplan
Shopping
Adriana Mattos
De São Paulo

“Vocês olham muito para as ár-
vores, nós olhamos para a flores-
t a”. Dessa forma, José Isaac Peres,
presidente da empresa de shop-
ping centers Multiplan, rebateu
ontem questionamentos de ana-
listas a respeito de indicadores do
balanço do terceiro trimestre, que
na visão da empresa não são rele-
vantes para entender o momento
atual da companhia. Lucro e recei-
ta cresceram de julho a setembro.

Perguntado sobre o resultado
com aluguel das “mesmas lojas”
(abertas há mais de um ano), que
apresentou alta de 7,7% de julho a
setembro, versus crescimento de
16% no ano passado, Peres disse:
“Como acionista, eu me preocupo
com o lucro. Sobre essa coisa do
‘same store rent’ [aluguel das mes-

mas lojas], eu digo que eu me
preocupo com crescimento, com o
lucro e com as despesas da compa-
n h i a”. Completou: “Nós vamos ter
lucro bem acima em 2012 e tam-
bém Ebitda [lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortiza-
ção]. Eu me preocupo se tem caixa
e se pode pagar dividendo e temos
pago 50% de dividendo [em rela-
ção ao lucro]”. A Multiplan soma
14 shoppings em seu portfólio.

Neste ano houve desaceleração
em indicadores como aluguel
“mesmas lojas” e vendas “mesmas
lojas” em grande parte das empre-
sas do setor, e os analistas estão
mais atentos a isso. “Nós temos
que analisar esse número lem-
brando que a base de comparação
é alta. Além disso, há crescimento
[no aluguel “mesmas lojas”] todos
os anos, de forma consistente. Por-
tanto, em valores, é cada vez mais
dinheiro entrando”, disse Arman-
do d'Almeida Neto, diretor vice-

presidente e de relações com inves-
tidores da Multiplan.

A Multiplan apurou receita lí-
quida R$ 205,3 milhões no terceiro
trimestre, alta de 24% na compara-
ção anual. O lucro líquido subiu
10,3% no período, indo de R$ 65,2
milhões para R$ 72,01 milhões. A
receita de locação da Multiplan to-
talizou R$ 124,2 milhões, expan-
são de 11,6% ante o terceiro trimes-
tre de 2011. Os resultados foram
avaliados de forma positiva pelos
analistas. Ontem, as ações ON da
empresa subiram 3,15%, dia em
que o Ibovepa caiu 1,7%.

Peres comentou o ritmo menor
de expansão das vendas no Mo-
rumbi Shopping e no Vila Olímpia.
O Morumbi passou por algumas
reformas e no Vila Olímpia houve
o efeito da abertura do JK Iguate-
mi, em junho. Mas ela ressalta que
o tráfego já voltou a crescer. “Isso
[efeito da abertura do JK] é algo ab-
solutamente normal”, disse Neto.
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