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Essa é a terceira vez que o
megainvestidor americano
Sam Zell negocia a compra
de ativos do grupo Gafisa,
formado pelas marcas Gafi-
sa, Alphaville e Tenda. Em
2005, ele comprou um 32%
da empresa e vendeu suas
ações aos poucos, até sair do
negócio completamente em
2010. Depois disso, a empre-
sa entrou numa crise e per-
deu valor. No ano passado,
Sam Zell voltou a se unir
com a GP Investimentos pa-
ra tentar comprar novamen-
te ativos da Gafisa e da Ten-
da. A proposta, no entanto,
foi recusada pelo conselho
de administração da empresa
por considerar o valor exces-
sivamente baixo. Agora, o
investidor voltou à mesa de
negociações para tentar com-
prar Alphaville, o negócio
mais rentável da Gafisa.

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) apro-
vou ontem, por unanimidade e
com algumas condições, a aqui-
sição da Trip pela Azul. A fusão
foi anunciada em maio de 2012
e se deu pela simples troca de
ações entre as empresas. Para a
aprovação da operação, a nova
empresa precisou se comprome-
ter com um Termo de Compro-
misso de Desempenho (TCD),
que obriga Trip e Azul a ter pelo
menos 85% de eficiência nos
slots – espaços para pousos e
decolagens – no aeroporto San-
tos Dumont, no Rio.

Microsoft
recebe multa
de US$ 733 mi

MERCADO FINANCEIRO
Cade aprova fusão da
Azul com a Trip

A Exxon Mobil planeja investir
US$ 190 bilhões durante os pró-
ximos cinco anos em opor-
tunidades de explora-
ção e desenvolvimen-
to, à medida que a
demanda energéti-
ca continua a cres-
cer globalmente. A
empresa disse ter
planos de mais do
que dobrar sua área de
exploração em uma série
de locais comprovados e emer-
gentes, como a Rússia, que ali-
mentarão seu estoque nos próxi-
mos anos.

Santander, Bradesco, Banco do
Brasil e até mesmo o Itaú estão

interessados na compra da
Credicard, colocada

à venda pelo Citi,
segundo fontes de
mercado consulta-
das pelo Broadcast.
O Citi assumiu to-

talmente a Credi-
card no final de 2006,

ao comprar os 50% que
estavam com o Itaú por R$

280 milhões. Na época, a opera-
ção foi vista como a tacada do
banco americano para crescer
no Brasil.

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), em conjunto com o
Ministério Público Federal
(MPF), entrou com pedido de
medida cautelar para iniciar
uma ação civil pública de res-
ponsabilidade contra a Laep
Investmentos por danos causa-
dos a investidores da compa-
nhia e ao mercado de capitais.

A 5ª Vara Federal Cível de São
Paulo também deferiu, por me-
dida liminar, o bloqueio dos
bens e a quebra do sigilo do con-
trolador da Laep, o empresário
Marcus Elias.

A Laep, dona da marca Par-
malat no Brasil, é uma das prin-
cipais acionistas da LBR – Lác-
teos Brasil, que entrou em recu-
peração judicial no mês passa-
do. A LBR tem uma dívida esti-
mada em R$ 1 bilhão.

PETRÓLEO

Negócios

Exxon Mobil investirá
US$ 190 bi em 5 anos

Telefônica quer cortar
1.000 vagas com PDV

Naiana Oscar

O caso que envolve Shell e Basf
numa das maiores ações traba-
lhistas do País está fervilhando
nos bastidores, apesar da audiên-
cia conciliatória realizada an-
teontem em Brasília e que termi-
nou com uma proposta de acor-
do aceita pelos trabalhadores e,
aparentemente, pelas duas em-
presas. Todas as partes terão de
apresentaruma resposta definiti-

va para essa proposta na próxima
segunda-feira, mas fontes que es-
tão a par do caso afirmam que as
chances de a Basf assinar o acor-
dosão mínimas. Se a empresa ale-
mã não assinar, existem duas si-
tuações possíveis: a Shell assu-
mir sozinha as indenizações, que
podem chegar a R$ 370 milhões,
ou o caso ir a julgamento.

A ação, que tramita na Justiça
desde2007,foi movidaporex-tra-
balhadores de uma fábrica de
agrotóxicos de Paulínia, no inte-
riordeSãoPaulo.Aunidadejáper-
tenceu às duas companhias. Foi
construída pela Shell na década
de 70. Depois foi vendida para
Cyanamid e, por fim, adquirida
pela Basfem 2000. Análisesfeitas
pela própria Shell quando ainda

eraproprietária dafábricaconsta-
taram a presença de metais pesa-
dos no solo e em amostras de
água subterrânea.

Na terça-feira, os representan-
tes das empresas e dos trabalha-
dores fizeram a última de cinco
audiências públicas com o presi-
dente do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), João Oreste Da-
lazen – justamente no último dia
dele à frente da instituição. A pro-
posta definida naquele encontro
prevê que as empresas se com-
prometam a pagar uma indeniza-
ção de R$ 200 milhões por danos
morais coletivos, e também inde-
nizações individuais. Além dis-
so, Basf e Shell teriam de bancar

um plano de saúde universal e
vitalício para os ex-trabalha-
dores e seus descendentes.

Discórdia. Aí está um dos
pontos nevrálgicos do proces-
so. A proposta prevê que o pla-
no de saúde seja fornecido a
qualquer funcionário, mes-
mo que não fique comprova-
do dano à saúde pela contami-
nação (é o que no Direito se
chama de nexo casual). As em-
presas querem que só seja be-
neficiado o trabalhador que
comprovar essa relação.

Basf e Shell se compromete-
ram em levar a proposta para
avaliação dos acionistas.
“Mas os alemães não vão con-
cordar com isso”, disse fonte
próxima a Basf. As empresas
não quiseram comentar as in-
formações. O escritório Lu-
con Advogados, que atende a
Basf, também não se manifes-
tou sobre o tema.

AVIAÇÃO CARTÕES DE CRÉDITO TELEFONIA

Basf deve recusar acordo
no caso de Paulínia

Veículos. Contra crise, Toyota
faz reforma administrativa

CVM e Ministério Público pedem ação
civil pública contra Laep e Marcus Elias

PARA LEMBRAR

FRED PROUSER / REUTERS

Itaú, BB e Bradesco têm
interesse na Credicard

A Telefônica Vivo abriu um Pro-
grama de Demissão Voluntária
(PDV) para reduzir o quadro de
pessoal em cerca de mil funcio-
nários no Brasil, disse ontem o
Sindicato dos Trabalhadores
em Telecomunicações no Esta-
do de São Paulo (Sintetel). A
companhia, que tem operações
em telefonia, banda larga e TV
por assinatura, teria aberto o
programa em vários Estados do
país. Em nota à imprensa, a Te-
lefônica Vivo disse que “está
conduzindo uma reorganização
administrativa com o objetivo
de manter competitividade”.

economia.estadao.com.br

AMSTERDÃ

A Microsoft recebeu ontem uma
multa de US$ 733 milhões da Co-
missão Europeia por não ofere-
cer aos usuários europeus de seu
sistema operacional, o Win-
dows, uma opção de browser ao
Internet Explorer. A multa veio
depois de a empresa desrespei-
tar uma decisão de 2009 referen-
te ao assunto.

Naquele ano, para tentar en-
cerrar um caso aberto pela Co-
missão Europeia, a gigante de
tecnologia havia concordado em
mostrar a seus usuários uma lis-
ta de 12 browsers que estavam
disponíveis para uso dentro de
seu sistema.

No entanto, a Comissão perce-
beu que a empresa não incluiu
essa mudança no Windows 7 Ser-
vice Pack – uma atualização do
Windows 7 – entre maio de 2011
e julho de 2012. Por isso, os usuá-
rios foram obrigados a usar o In-
ternet Explorer neste período.

Ontem, após o anúncio da pu-
nição, os papéis da Microsoft caí-
ram 0,92% na bolsa eletrônica
Nasdaq, fechando o pregão va-
lendo US$ 28,09.

“Compromissos firmados le-
galmente em decisões antitrus-
te têm um papel fundamental
em nossa política porque eles ga-
rantem soluções rápidas para
problemas de competição”, dis-
se Joaquín Almunía, vice-presi-
dente da Comissão responsável
por casos do gênero. “Mas, natu-
ralmente, decisões como essas
têm de ser seguidas à risca. A fa-
lha em cumpri-las é um dano gra-
ve que deve ser punido de forma
severa.” / AP

Gafisa recebe
3ª proposta

Gafisa negocia venda da Alphaville
com Sam Zell e mais dois interessados

R$ 280 mi

‘Timing’. Sam Zell vendeu suas ações da Gafisa antes de a companhia entrar em crise e perder R$ 1,1 bilhão apenas em 2011

Mercado imobiliário. Venda da unidade de loteamentos divide conselho de administração; parte dos conselheiros defende a venda
para redução do endividamento da Gafisa, enquanto outros preferem a abertura de capital da companhia, com manutenção do controle

FOI QUANTO O
CITI PAGOU POR

50% DA
CREDICARD

● Ação trabalhista recorde

Empresa discorda da
proposta que prevê plano
de saúde para funcionário
que não comprovar
dano por contaminação

Circe Bonatelli

A construtora Gafisa está ne-
gociando a venda da loteadora
Alphaville Urbanismo, e três
potenciais compradores es-
tão na disputa, segundo fon-
tes próximas à negociação in-
formaram à ‘Broadcast’, servi-
ço em tempo real da ‘Agência
Estado’.

O grupo de interessados é
composto pela gestora de recur-
sos GP Investimentos em parce-
ria com a Equity International,
do investidor americano Sam
Zell; pela gestora Hemisfério Sul
Investimentos (HSI, ex-Prospé-
ritas), controladora da loteado-
ra concorrente Cipasa; e um ter-
ceiro interessado do setor finan-
ceiro, não revelado pelas fontes.

As propostas para compra se-
rão apresentadas no dia 22. A ne-
gociação para venda da Alphavil-
le é a segunda etapa de uma movi-
mentação que começou em se-
tembro do ano passado, quando
a Gafisa informou que havia ini-
ciado a “análise de opções estra-
tégicas” para a loteadora, o que
incluía a possibilidade de venda
ou abertura de capital (IPO, na
sigla em inglês).

A intenção da Gafisa é gerar
valor para os acionistas no longo
prazo. Atualmente, a incorpora-
dora é dona de 80% da empresa
de loteamentos, que está avalia-
da em R$ 1,8 bilhão. A fatia de
20% pertence a Alphapar e está
em processo de venda, sob arbi-
tragem, para a Gafisa.

A venda da Alphaville, porém,
ainda não está decidida. Parte do
conselho de administração da
Gafisa é a favor do negócio, sob o
argumento de que a loteadora
não tem sinergia com os demais
segmentos (construção e incor-
poração de imóveis residen-
ciais). Além disso, a venda servi-
ria para reduzir a dívida do gru-

po, que totalizava R$ 2,94 bi-
lhões até o terceiro trimestre do
ano passado, com alavancagem
(relação entre dívida e patrimô-
nio líquido) de 106%, um dos ín-
dices mais altos do setor.

Já a outra parte dos conselhei-
ros e o próprio presidente da Ga-
fisa, Duilio Calciolari, não gosta-
riam de se desfazer da Alphaville
e cogitam a abertura de capital.
Como a loteadora tem resulta-
dos operacionais e marca forte
no setor, o apelo entre investido-
res seria grande em um eventual
IPO, explicam as fontes. “Por en-
quanto, todas as cartas estão na

mesa”, disse uma das pessoas
próximas da negociação. “Mas
quando as propostas forem apre-
sentadas, o conselho terá que ba-
ter o martelo.”

Compradores. Em setembro, o
banco de investimentos
Rothschild foi contratado pela
Gafisa como assessor financeiro
paraorganizar as opções de negó-
cio com a loteadora. De lá pra cá,
cerca de 20 gestoras, fundos e
empresas de construção, incluin-
do concorrentes diretas, foram
olhar de perto a Alphaville. En-
tre os pretendentes reais e me-

ros curiosos, três foram conside-
rados aptos a apresentar as pro-
postas vinculantes, de acordo
com as fontes.

Um deles é a Equity, de Sam
Zell, velho conhecido da Gafisa.
O investidor foi acionista rele-
vante até 2010, quando vendeu
sua participação pouco antes de
a companhia começar a enfren-
tar atrasos de obras, estouros de
orçamentos e cancelamentos de
vendas que culminaram no pre-
juízo total de R$ 1,1 bilhão em
2011. Nos Estados Unidos, Zell
fez fortuna e ficou conhecido
por entrar em empresas quebra-

das, reerguê-las e sair com bons
rendimentos. Em 2012, chegou a
sondar a compra da Tenda, cons-
trutora que faz parte do grupo
Gafisa e passa por reestrutura-
ção. Mas o negócio não foi adian-
te, pois os gestores considera-
ram o valor da oferta baixo.

Dessa vez, a investida sobre Al-
phaville tem um perfil diferente.
Ao contrário de Gafisa e Tenda,
que estão se recuperando, a lo-
teadora está “redondinha”, se-
gundo as fontes. A empresa tem
a maior rentabilidade entre as di-
visões do grupo e sua participa-
ção no total de negócios é cres-

cente. Os lançamentos da Alpha-
ville somaram R$ 1,3 bilhão em
2012, 38% mais do que em 2011.

“O ganho (de Sam Zell) esta-
ria em levar a Alphaville à bolsa
após a compra”, cogitou uma
das fontes. “Primeiro, ele deixa
que o porco engorde mais um
poucoe depois busca o IPO”, ava-
liou. “O momento é bom para
um IPO. O ano passado foi fraco
para a bolsa, e o mercado está
carente de papel de qualidade”,
disse a segunda fonte.

Procurados, Gafisa, GP, HSI e
Equity International não comen-
taram a questão.

estadão.com.br

R$ 370 mi
é o valor total a que podem
chegar as indenizações
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




