
A suposta intenção da chinesa
Três Gargantas de reforçar o seu
poder e influenciar mais a ges-
tão da EDP Energias de Portugal
pode acelerar a saída de acionis-
tas minoritários, como Millen-
nium, José de Mello e BES, se-
gundo afirmou um analista do
BPI à imprensa portuguesa.

A Três Gargantas — maior
acionista, com 21,35% da EDP
—, com o apoio do presidente
do conselho, quer alterar o mo-
delo de governança do maior
grupo industrial de Portugal e
ter uma maior influência direta
na gestão da EDP, alteração que

teria de ter a aprovação da as-
sembleia geral de acionistas.

“É difícil dizer que tipo de im-
plicações pode ter uma propos-
ta como esta, mas o enfraqueci-
mento da influência de alguns
acionistas minoritários pode
acelerar a sua saída da EDP” dis-
seram os analistas do BPI, ao Ibe-
rian Daily nesta segunda-feira.

“Lembramos que o BCP e o
seu fundo de pensões, com
3,36% (da EDP), José de Mello,
com 4,64%, e o BES, com
2,45%, têm sido frequentemen-
te apontados como candidatos a
vender as suas posições no gru-
po português”, acrescentou a
conte.

Os analistas do BPI frisaram
que a Iberdrola, que tem 6,79%
da EDP, “não está presente no
Conselho Geral e de Supervisão
e é mencionada como querendo

vender ao preço certo, enquan-
to a Lieberbank, que resultou
da fusão de caixas espanholas e
tem 5%, é também visto como
possível vendedor”.

“Assim, o potencial de uma
maior alteração da estrutura
acionista (da EDP) existe”, afir-
maram.

Os analistas do BPI destaca-
ram que o impacto é neutro por
agora para as ações da EDP, real-
çando que o poder dos chineses
parece atualmente diluído com
outros quatro membros do Con-
selho Geral e de Supervisão.

Segundo os analistas, a elimi-
nação deste CGS e a criação de
um conselho menor com o po-
der mais concentrado na mão
do presidente do conselho e do
presidente-executivo deverá
servir os interesses da Três Gar-
gantas. ■

BEBIDAS

Carlsberg quer compra de 30% de cervejaria

Está confirmado: após uma sé-
rie de rumores sobre o assunto,
o Brasil irá mesmo receber pela
primeira vez um jogo da liga
americana de basquete, a NBA,
neste ano. A informação foi da-
da pela liga com exclusividade
ao BRASIL ECONÔMICO, e será anun-
ciada oficialmente hoje. A parti-
da tão esperada pelos fãs brasi-
leiros deve ocorrer na cidade do
Rio de Janeiro.

O objetivo do evento é se
aproximar do público local e
ampliar os negócios da marca
na América Latina. Não é de ho-
je que a NBA tem demonstrado
interesse no mercado brasilei-
ro. Em julho, a mais famosa liga
de basquete do mundo abriu
sua loja virtual no país, adminis-
trada pela varejista Netshoes,
para comercializar artigos ofi-
ciais como uniformes, bolas e tê-
nis. Além disso, o site brasileiro
da NBA também passou a trans-
mitir semanalmente partidas pa-
ra o Brasil de forma gratuita.

A liga também anunciou re-
centemente que está à procura

de um executivo para cuidar de
licenciamentos de produtos da
marca na região, baseado no
Rio de Janeiro. Segundo a NBA,
atualmente o Brasil é o maior
mercado de merchandising da
América Latina, representando
40% dos negócios, e há 18 par-
ceiros no país fabricando produ-
tos que são disponibilizados em
mais de 2,5 mil lojas do país.

Estrelas nacionais
Um dos motivos do Brasil estar
se tornando importante na es-
tratégia de crescimento da NBA
é que, com quatro jogadores bra-
sileiros atuando na liga (Lean-
drinho, Thiago Splitter,Nenê e
Anderson Varejão), os jogos
têm chamada cada vez mais a
atenção do público local, o que
amplia as possibilidades de ne-

gócios no país. Especula-se que
o jogo no Brasil ocorra entre Wa-
shington Wizards, time de Nenê
e Leandrinho, e Chicago Bulls,
que ganhou popularidade nos
anos 90, quando Michael Jor-
dan era seu maior astro.

Uma das possibilidades de lo-
cal da partida é o HSBC Arena,
localizado na Barra da Tijuca.
Em seu site, o ginásio diz que
“sua estrutura, comparada a de
grandes arenas esportivas como
as usadas na NBA, o campeona-
to norte-americano de basque-
te profissional, acomoda com
conforto um público de até 18
mil pessoas”.

Entre os possíveis parceiros
comerciais da partida estão a
própria Netshoes, que já fez
eventos junto com a NBA no
Brasil, como o NBA 3X, realiza-
do em setembro no Parque Vi-
lla Lobos, em São Paulo, com
participação de 80 trios de bas-
quete. A varejista não confir-
ma a participação na partida
que ocorrerá no Brasil. Até o fe-
chamento desta edição, a NBA
também não informou deta-
lhes sobre a partida, que estão
sendo divulgados hoje. ■

EMPRESAS

A Carlsberg lançou uma oferta avaliada em 2,65 bilhões de coroas

dinamarquesas (US$ 461,5 milhões) por 30,3% das ações da cervejaria

chinesa Chongqing Brewery Company. A Carlsberg, que herdou uma

participação na Chongqing Brewery após a aquisição da britânica

Scottish and Newcastle, elevou a fatia em 2010, o que a tornou maior

acionista da cervejaria chinesa, com 29,7%. Se a oferta for aceita,

a Carlsberg poderá deter até 60% das ações da empresa chinesa.
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Millenium e BES são alguns
dos acionistas que podem
deixar capital da empresa

A partida tão esperada pelos fãs brasileiros deve ocorrer no Rio
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TrêsGargantas (maioracionistadaEDP) quermudargovernança
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Empresas,  p. 28.




