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Bebidas Gestores e analistas aprovam plano de eliminar as preferenciais

Reorganização da Ambev
já altera preço das ações
Luciana Seabra, Karla Spotorno e
Andrea Licht
De São Paulo

A decisão da Ambev de ter ape-
nas ações ordinárias (ON) foi vista
com bons olhos pela maior parte
dos gestores e analistas. A evolu-
ção em termos de governança cor-
porativa foi um ponto de concor-
dância. A divergência se concen-
trou no impacto sobre o pagamen-
tos de dividendos, já que, pelo es-
tatuto da fabricante de bebidas, os
detentores de ações preferenciais
(PN) teriam direito a proventos
mais fartos do que os que têm ON.

O saldo das posições conflitan-
tes se deu na bolsa ontem. O papel
ON subiu 11,13%, para R$ 85,13,
enquanto o PN subiu apenas
0,28%, para R$ 88 (ver gráfico). A
convergência entre as cotações das
duas classes de ações deve ser o
principal impacto da reorganiza-
ção societária, segundo Eduardo
Roche, analista de renda variável
da gestora Modal. A Ambev deter-
minou que serão atribuídos valo-
res iguais às duas classes de papéis.

Uma dúvida que surgiu ontem é
se os donos de ações PN sairiam
perdendo. Pelo estatuto da Ambev,
o dividendo destes é 10% maior do
que o de donos de ações ON. Em re-
latório, analistas do Bank of Ame-
rica Merrill Lynch (BofA) dizem
que o investidor interessado nos
proventos passará a embolsar me-
nos daqui para frente. A empresa é
figura comum em fundos e cartei-
ras de dividendos.

Para Pedro Quaresma, sócio da
STK Capital, o acionista preferen-
cialista não perde. A empresa au-
mentou o dividendo mínimo obri-
gatório de 35% para 40% do lucro
líquido ajustado. “Uma coisa ate-
nuou a outra. A empresa mano-
brou muito bem”, diz Quaresma.
Para ele, que tinha somente ONs
da Ambev em carteira, a capacida-
de de gerar caixa e pagar dividen-
dos não mudou.

Um dos resultados práticos, es-
crevem os analistas do Barclays, se-
rá o aumento do volume negocia-
do. “A liquidez das ações irá au-
mentar ”, dizem. Com isso, o peso
da empresa nos índices, como no
Ibovespa, tende a aumentar.

O que não passou batido pelo
mercado foi qual seria o próximo
passo da Ambev, ou seja, o real ob-
jetivo da medida. Nas mesas de
operações, um comentário recor-
rente foi de que a mudança pode-
ria sinalizar um apetite por aquisi-
ções. “A reorganização torna a es-
trutura de capital mais simples e
fortalece a ação da empresa como
moeda de troca em uma eventual
a q u i s i ç ã o”, diz Eduardo Roche, da
Modal. Para ele, a medida abre
mais uma possibilidade de finan-
ciamento desse tipo de operação.

“Esse não é um dos objetivos da

transação proposta”, respondeu a
Ambev, em nota. “Dada a geração
de caixa da Ambev e o seu nível de
endividamento atual, acreditamos
que a companhia tem condições
financeiras suficientes para reali-
zar possíveis aquisições no futuro,
se surgir alguma oportunidade”.

Para o investidor, a substituição

das PNs pelas ONs traz um ganho
de governança, na opinião de Clo-
doir Vieira, economista-chefe da
corretora Souza Barros. “O investi-
dor passa a ter direito a voto, e a
empresa fica obrigada a garantir o
‘tag along’ [prêmio pelo controle],
em caso de venda”, diz. A Ambev
precisaria garantir 80% do valor

pago ao controlador — no Novo
Mercado a exigência é de 100%.
Vieira chama a atenção para o fato
de a empresa ter se comprometido
em aumentar o número de mem-
bros independentes no conselho
de administração: “Eles vão cum-
prir regras do Novo Mercado sem
estarem listados lá”.

A Ambev, que desde novembro
é a empresa mais valiosa do merca-
do, totalizando R$ 270 bilhões na
BM&FBovespa, afirmou que seu
objetivo imediato não é preparar-
se para o Novo Mercado. A decisão
não foi compreendida por parte
do mercado. Os analistas do BofA
ponderaram que as exigências de
governança nesse segmento da
bolsa são maiores. “As companhias
do Novo Mercado têm maior difi-
culdade para sair da listagem, pre-
cisam ter 25% de free float [ações
em circulação] e um mínimo de
20% de membros independentes
no conselho”, escrevem. Ao que tu-
do indica, a empresa “deseja flexi-
bilidade nesses assuntos”.

A extinção das PNs pode contri-
buir para que a Ambev atraia o in-
vestidor estrangeiro, diz Pedro
Galdi, da SLW. Há gestores de re-
cursos e corretoras internacionais
que não têm autorização de seus
clientes para investir em empresas
com ações que não dão direito a
voto. “Normalmente, o investidor
estrangeiro não gosta das duas
classes de ação porque o padrão
deles é apenas um tipo de ação.
Nesse sentido, a Ambev está ajus-
tando o seu modelo [societário] ao
padrão global”, afirma.

“Somos a única entre as oito
maiores empresas de bebidas glo-
bais a não ter apenas um tipo de
a ç ã o”, disse o diretor financeiro da
Ambev, Nelson Jamel, ontem.
Além de eliminar as diferenças
com seus pares globais, a reestru-
turação da Ambev, caso seja apro-
vada em assembleia a ser convoca-
da no primeiro semestre de 2013,
deverá trazer a redução de custos
operacionais, de auditorias, regis-
tros e outros, com o fechamento de
cinco subsidiárias. As empresas a
serem extintas serão definidas nos
próximos meses. A Ambev infor-
mou que são razões sociais inope-
rantes, resquícios da fusão entre
Brahma e Antarctica, de 1999.

A simplificação da estrutura da
Ambev inclui também uma incor-
poração. A Inbev Participações vai
absorver as ações da Ambev e pas-
sará a chamar-se Ambev S.A. A re-
dução de custos operacionais vai
possibilitar o aproveitamento em
benefício de todos os acionistas do
ágio de aproximadamente R$ 105
milhões hoje existente na InBev
Part. O benefício fiscal, diz a Am-
bev, decorre da dedutibilidade pa-
ra fins tributários da despesa com
amortização do ágio atualmente
contabilizado na Inbev Part.

Fonte: BM&FBovespa e Bloomberg. Elaboração: Valor Data.  * Fechamento do dia 07/12/12  ** Até 10/12/12 
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Agência Biruta compra a empresa de eventos OSC
Pu b l i c i d a d e
Guilherme Seródio
Do Rio

A agência carioca de marketing
outdoor, Biruta Mídias Mirabolan-
tes, comprou a agência OSC, espe-
cializada em eventos promocio-
nais. A operação faz parte da estra-
tégia da Biruta de expandir sua
área de atuação através de parce-
rias e aquisições.

A primeira aquisição vai refor-

çar o caixa da agência. Para 2013 os
sócios estimam faturar R$ 30 mi-
lhões. O valor é 50% superior aos
esperados R$ 20 milhões de fatura-
mento das duas agências este ano.

A Biruta vai englobar a equipe
da OSC e reforçar sua carteira com
clientes como Red Bull, LG e Br
Malls, entre outros. “O conceito
que norteia a fusão é a comple-
m e n t a r i e d a d e”, diz Joca Muller, só-
cio da Biruta desde 2011, por meio
do seu fundo Fox Investments. “O
que a gente quer buscar são parcei-

ros que tragam complementarie-
d a d e”, afirma o empresário.

A Biruta foi criada em uma in-
cubadora no bairro carioca de
Santa Teresa. Especializada em
marketing de guerrilha (ações
de pouco custo, mas de grande
impacto), a agência conquistou
as ruas do Rio e de São Paulo
com ideias como o “pit stop” nos
sinais de trânsito para a Shell e a
Marcha dos Solteiros, criada pa-
ra o site Par Perfeito e que levou
milhares de pessoas às ruas das

duas cidades em 2010.
O foco da Bitura a partir de ago-

ra é o mercado carioca. No sábado,
dia 15, a criatividade da equipe de-
sembarca em novo terreno: as
praias do Rio. A agência vai trocar
todos os cerca de 40 mil guarda-
sóis vermelhos da orla por cores
suaves, como azul e amarelo, às
areias da cidade em uma ação para
a cervejaria Itaipava. “Ninguém co-
nhece mais o Rio do que nós”, diz
Guilherme Borges da OSC, novo
sócio da Biruta.

DOUGLAS ENGLE/BLOOMBERG

Nelson Jamel, da Ambev: “Somos a única [...] a não ter apenas um tipo de ação”

Procon-SP recebe
denúncias nas
redes sociais
I n t e r n et
Daniele Madureira
De São Paulo

Durante a febre de consumo
que foi a “Black Friday” no último
dia 23, quando dezenas de vare-
jistas brasileiros resolveram imi-
tar a tradição americana de pro-
mover descontos após o Dia de
Ação de Graças, a Fundação de
Proteção e Defesa do Consumi-
dor de São Paulo (Procon-SP) re-
gistrou 39 denúncias sobre “ma -
q u i a g e m” de ofertas: o varejista
supostamente aumenta o preço
do produto para depois apresen-
tá-lo com desconto. No mesmo
dia, o Procon-SP realizou sete no-
tificações contra empresas acusa-
das da prática. Tamanha rapidez
só foi possível porque as denún-
cias foram recebidas nas redes so-
ciais: os clientes registraram suas
queixas nos endereços do órgão
no Fa c e b o o k e no Tw i t t e r.

“As rede sociais são um instru-
mento fantástico para fazer conta-
to com o consumidor de maneira
ágil”, diz Paulo Arthur Góes, dire-
tor-executivo do Procon-SP. A ini-
ciativa de monitorar as queixas
por esses canais foi tomada em de-
zembro de 2011. Ao longo desse
primeiro ano de atividade, o Pro-
con-SP recebeu mais de 9 mil co-
mentários, o que levou o órgão a
fazer 369 notificações a empresas.
As notificações geradas pelas redes
sociais — que dão origem a proces-
sos administrativos, que por sua
vez podem levar à multa, caso não
sejam resolvidos — já significam
18% do total de notificações feitas
pelo Procon-SP no acumulado dos
dez primeiros meses de 2012.

Góes conta que as ferramentas
ajudam especialmente em casos
de “lesões em massa”, como na
“Black Friday”, ou quando a recla-
mação é coletiva sobre uma única
empresa. Foi o que aconteceu, no
mês passado com a V i v o. Por quase
um mês, a loja virtual da operado-
ra ficou fora do ar e as compras dos
consumidores foram canceladas,
sem explicação. O Procon-SP rece-

beu 72 denúncias nas redes sociais
e encaminhou uma notificação à
empresa. Ao Va l o r , a Vivo infor-
mou, por meio da sua assessoria de
imprensa, que houve troca de for-
necedores do site e que a empresa,
preocupada em fazer uma reestru-
turação no seu endereço eletrôni-
co, tirou o serviço do ar.

Apesar de servirem de base
para notificações, as queixas nas
redes sociais não são considera-
das uma reclamação formal in-
dividual — que pode dar direito
de reparação ao reclamante. Es-
ta só pode ser feita no site do
Procon-SP quando se referir a
compras on-line. Caso contrário,
é preciso ir pessoalmente ao ór-
gão levando os documentos pes-
soais, os da compra e passar por
uma entrevista com o atendente.
Algo que dificilmente demora
menos de uma hora, sem contar
o período de traslado a um dos
nove pontos de atendimento do
Procon-SP na cidade de São Pau-
lo. Há ainda a opção de mandar
uma carta ou um fax — canais
prosaicos para quem vive na se-
gunda década do século XXI.

Em 2013, o Procon-SP planeja
tornar o atendimento on-line uma
realidade para todas as queixas —
não só para as relacionadas às
compras virtuais. Algo que será
possível a partir do concurso pú-
blico que vai criar 310 vagas no ór-
gão. Outra ideia é começar a fazer a
mediação on-line: um chat com
um representante do Procon, da
empresa e o consumidor.

Também a Associação Brasileira
de Procons (ProconsBrasil) preten-
de testar, na metade de 2013, um
software que vai interligar os ór-
gãos em todo o país e permitir o re-
gistro de queixas on-line. “Hoje,
em alguns Procons, só é possível
preencher uma carta e escanear os
documentos, para dar início à re-
clamação por e-mail”, diz Gisela
Smona, presidente da ProconsBra-
sil. “Mas o acompanhamento pre-
cisa ser feito pessoalmente”.

Hoje, o Procon-SP tem 5 mil se-
guidores no Twitter e 6,9 mil cur-
tem sua página no Facebook.

Um novo modelo
para o crescimento
da Hypermarcas
Est rat é g i a
Adriana Meyge
De São Paulo

“Essa é uma companhia bastan-
te diferente da que vocês viram nos
anos anteriores”, disse ontem o
presidente da Hypermarcas, Clau-
dio Bergamo, para cerca de 250 in-
vestidores e analistas em São Pau-
lo. “Não por causa de nossas mar-
cas ou de nossos negócios, mas sim
institucionalmente, em termos de
estratégia e de equipe.”

De um ano para cá, a Hypermar-
cas se dividiu em duas unidades e
começou a colocar a casa em or-
dem, após adquirir 23 empresas
até 2010 e vender suas marcas de
alimentos e limpeza em 2011. Os
executivos de mercado Luiz Eduar-
do Violland (ex-Nycomed) e Nico-
las Fischer (ex-Nivea) foram con-
tratados para comandar as divi-
sões de medicamentos e consumo,
respectivamente, e trabalhar estra-
tégias de médio e longo prazo.

De cada lado, um plano de
ações foi criado para gerar mais
demanda, gerenciar o ponto de
venda, aumentar a distribuição,
consolidar as operações, otimizar
o portfólio e investir em inovação
e marketing. O objetivo: “cresci -
mento orgânico, rentável e sus-
t e n t áv e l ”, a sentença mais repeti-
da por Bergamo no último ano.

“Hoje estamos com a melhor es-
trutura organizacional para o mo-
mento. Daqui a dois anos vai ser as-
sim? Não sei. De acordo com o
tempo, a gente vai evoluindo”, dis-
se Bergamo. A Hypermarcas, que
faturou R$ 4,2 milhões em 2011,

colhe sinergias na parte de “back
o f f i c e” (compra de insumos e mí-
dia, suporte administrativo, TI,
etc). Na parte comercial, no entan-
to, Bergamo diz que “primeiro tem
que buscar sinergia dentro de cada
unidade de negócio”.

Em consumo, a equipe de Fis-
cher analisou “marca por marca,
canal por canal, região por região”
para chegar a um portfólio com 34
marcas até o fim de 2013, elimi-
nando 26. Com esse grupo mais
enxuto e rentável, Fischer vai tra-
balhar a extensão das marcas para
outras categorias e ocupar espaços
em diferentes regiões e canais. As
fraldas PomPom, por exemplo, po-
dem conquistar mercado fora de
São Paulo, enquanto os esmaltes
Risqué ainda estão pouco presen-
tes em perfumarias. “Vamos colo-
car tudo na mesma máquina para
levar para todo o Brasil”, disse.

Na divisão de medicamentos,
todos os produtos foram organiza-
dos sob uma única diretoria co-
mercial, desenhada recentemente
sob a liderança de Argemiro Cin-
tra, executivo da M a n t e c o r p. “Va -
mos trabalhar por canal, de forma
bem diferente do mercado”, disse
Cintra. A Hypermarcas terá apenas
uma equipe junto às grandes re-
des. Nas pequenas e médias, have-
rá um time para medicamentos de
marcas e outro para genéricos e si-
milares. Em 2013, a equipe de visi-
tação médica vai passar de 600 pa-
ra 750 pessoas. E, para atrair o con-
sumidor, a empresa vai lançar um
mobiliário com suas 13 principais
marcas de medicamentos sem
prescrição (OTC) em 5 mil pontos
de venda em 2013.

Donos da empresa ‘g a n h a m’ R$ 14 bi em um dia
Fernando Torres
De São Paulo

Os donos da A m b e v, que pro-
varam por anos a habilidade de
ganhar dinheiro vendendo cer-
veja, agora encontraram outra
forma de valorizar mais seu pa-
trimônio. Em apenas uma taca-
da, “g a n h a r a m” R$ 13,96 bilhões
da noite para o dia.

Como consequência imediata
da reorganização societária anun-

ciada na sexta-feira, houve um for-
te ajuste para cima na ação ordiná-
ria (alta de 11,13%), que tinha fe-
chado na sexta-feira com um des-
conto de 12% em relação à prefe-
rencial, bem mais líquida. Embora
fosse previsível que os preços iriam
convergir após um anúncio como
esse, o ajuste poderia ter ocorrido
na preferencial, para baixo, ou
mesmo no meio do caminho.

Considerando que a ação PN da
Ambev subiu 0,24% ontem, o valor

de mercado da empresa aumen-
tou em R$ 15,46 bilhões, a R$ 270
bilhões — isolando a empresa na
liderança do ranking de maior do
país por esse critério, já que a Pe -
trobras, segunda colocada, fechou
avaliada em R$ 258 bilhões.

Como foi concentrado nas
ações ON, o aumento do valor de
mercado beneficiou principal-
mente os controladores, que de-
têm, em conjunto, 91,1% dos pa-
péis com direito a voto.

Controladora indireta da em-
presa brasileira, a AB Inbev possui
74% do capital votante e viu o valor
da sua participação subir R$ 11,37
bilhões, para R$ 166,5 bilhões. A
fatia da Fundação Antonio e Hele-
na Zerrener (FAHZ), antiga dona
da Antarctica, que tem 17,1% das
ações ON, valorizou R$ 2,59 bi-
lhões, para R$ 25,58 bilhões.

Os acionistas minoritários
também ganharam um “peque -
n o” trocado: R$ 1,5 bilhão.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 dez. 2012, Empresas, p. B4.




