
O volume de ofertas iniciais de
ações no país caiu tanto que a
Louis Dreyfus Holding BV, se-
gunda maior processadora de
cana-de-açúcar do mundo, ofe-
receu uma garantia de reembol-
so aos investidores que adquiri-
rem ações em seu IPO.

A Biosev SA, unidade da
Dreyfus, divulgou o atrativo pa-
ra elevar a demanda sete meses
depois que sua primeira tentati-
va de levantar US$ 579 milhões
fracassou. Somente três compa-
nhias realizaram IPOs em 2012,
menor número em nove anos,
das quais duas com preços abai-
xo do alvo. O México teve seis
aberturas de capital no mesmo
período, primeira vez desde
2003 em que o Brasil não lide-
rou o número de IPOs na Améri-
ca Latina.

A garantia oferecida pela Bio-
sev é inédita no País, segundo a
Comissão de Valores Mobiliá-
rios. David Menlow, presidente
do IPOFinancial.com, disse que
ele nunca viu acordo como esse
nos 24 anos em que acompanha
ofertas iniciais em mercados glo-
bais. A Biosev tenta conquistar
um mercado acionário que tem
o quinto pior desempenho do
mundo este ano, derrubado
principalmente por interven-
ções do governo em setores co-
mo energia elétrica, petróleo e
financeiro.

"Parece um pouco de desespe-
ro vindo de uma empresa que
quer fazer um IPO num momen-
to que claramente não é favorá-
vel", disse Saulo Sabba, que aju-
da a administrar R$ 350 mi-
lhões na Faros Investimentos,
em entrevista por telefone do
Rio de Janeiro. "Eu nunca ouvi
falar em nada parecido."

Sabba disse não ter planos de
entrar no IPO. Biosev e Louis
Dreyfus não comentaram. ■

Apenas um entre os 18 princi-
pais bancos norte-americanos
não passou em pesados testes
de estresse para avaliar se o se-
tor financeiro poderia resistir a

uma nova crise econômica pro-
funda, anunciou o Federal Re-
serve ontem.

O Ally, controlado pelo go-
verno, antigo braço financeiro
da General Motors, foi o único
que não passou no teste de for-
ça do capital.

Dezessete bancos testados

mostraram que seus níveis de
capital se manteriam acima do
limite mínimo de 5% do total
de ativos ponderados pelos ris-
cos, caso a economia fosse aba-
lada novamente com uma crise
semelhante à que atingiu o país
em 2008.

Os testes mostraram que os

bancos norte-americanos estão
muito mais fortes que há um
ano, com uma taxa de capital co-
mum acima de 7,7%, mesmo se
perdessem US$ 462 bilhões em
um teórico cenário de crise.

No ano passado, quatro bran-
cos não atingiram o limite de
5% nos testes. ■ AFP
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BMG contrata novos executivos

Pedro Carvalho e Vanessa
Correia, do iG e da Redação

O BMG reforçou o quadro de executivos com a contratação de dois

novos profissionais do mercado financeiro. Marco Antônio Antunes,

que atuou como diretor no Itaú Unibanco, assume agora o cargo de

diretor de controladoria do BMG. Já Valéria Fernandes, que atuou por

10 anos como diretora no ABN AMRO, assume como head da área de

recursos humanos do BMG. Segundo o presidente executivo do banco,

Antonio Hermann, as duas áreas do banco são estratégicas.
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Biosev dá
garantias
inéditas para
seu IPO

Fundo inglês
3i compra
Óticas Carol
por R$ 108 mi

Só 1 de 18 bancos dos EUA não passa em teste de estresse

Fotos: divulgação

A empresa tenta
conquistar um

mercado acionário
que tem o quinto pior

desempenho do
mundo neste ano

Movimento da controladora
Louis Dreyfus reflete fase difícil
para as ofertas de ações no país

Apenas o Ally, controlado pelo
governo, não passou na prova,
segundo informou ontem o Fed

Marcos Amaro, 28 anos, filho do

comandante Rolim Amaro, fundador da

TAM, vendeu sua participação de 95%

Marcos Amaro, 28 anos, filho
do comandante Rolim Amaro,
fundador da TAM, vendeu sua
participação de 95% nas Óti-
cas Carol ao fundo inglês 3i,
por R$ 108 milhões.

Os outros 5% permanecem
nas mãos de Ronaldo Pereira,
presidente-executivo da em-
presa. No negócio, ele também
recebe opções de compra de
ações, que permitirão que au-
mente essa participação no fu-
turo, caso cumpra metas.

“Estávamos trabalhando há
oito meses na operação. O setor
de consumo/varejo é um dos
que nos chamam a atenção por
ser muito fragmentado e por
apresentar crescimento expres-
sivo. Além desse segmento
[consumo/varejo], nos atrai em-
presa de serviços empresariais,
saúde e indústrias de maior va-
lor agregado”, disse ao Brasil
Econômico Marcelo Di Loren-
zo, sócio, diretor-administrati-
vo e chefe da 3i no Brasil.

Além dos R$ 108 milhões
que pagou à Amaro, o fundo
fez um aporte na companhia –
mas o executivo não quis reve-
lar o valor.

Essa é a segunda operação da
3i no Brasil. A primeira foi a
aquisição de uma participação
Blue Interactive Group, uma em-
presa brasileira provedora de
serviços de TV a cabo e banda

larga. Em 2012, o fundo investiu
R$ 100 milhões na empresa.

“Até o final do ano, espera-
mos anunciar entre uma e duas
operações”, disse o executivo.

Desde que desembarcou no
Brasil, a 3i já olhou 560 oportu-
nidades, das quais 130 foram
avaliadas com maior atenção.
Destas, 19 foram levadas ao co-
mitê de investimento ou estão
em avaliação.

O empresário Marcos Amaro
se tornou sócio das Óticas Carol
em 2008, aos 23 anos. Em qua-
tro anos, comprou quase todo o
capital da empresa do funda-
dor, Odilon Santana. Amaro afir-
ma ter investido, ao todo, cerca
de R$ 40 milhões no negócio.

No comando da companhia,
ele fez o número de lojas saltar
de 200 para 500. O faturamen-
to anual chegou a R$ 260 mi-
lhões, o que coloca as Óticas Ca-
rol como uma das três grandes
do setor - ao lado da Fototica e
das Óticas Diniz.

Lojas próprias
Do total de lojas, apenas oito
são próprias e as demais são
franquias. O que foi vendido ao
fundo inglês são as lojas pró-
prias, a marca, o centro de dis-
tribuição e o laboratório de Ba-
rueri (SP). As unidades próprias
estão concentradas em shoppin-
gs de São Paulo (cinco delas),
no Rio de Janeiro (duas) e Porto
Alegre (uma loja).

Marcos Amaro, que não tem

participação acionária na TAM
(já possuiu 15% da empresa,
mas vendeu gradualmente suas
ações e há quatro anos saiu do
negócio), também é artista plás-
tico. Fez duas exposições no ano
passado e mantém o Espaço Hú-
mus, em São Paulo, onde apoia
criadores de conteúdo digital so-
bre política, arte e cultura.

"Do ponto de vista empresa-
rial, vou dar um tempo. Estou
no negócio de óticas há dez
anos (antes das Óticas Carol,
era representante dos óculos
Tag Heuer no Brasil). Terei de fi-
car fora desse mercado, por
acordo de não competição com
os compradores", diz Amaro.
"Certamente, vou dedicar mais
tempo para a arte e a cultura. Cá
entre nós, é bem mais divertido
que o ramo das óticas", afirma.

Infraestrutura
O 3i é um fundo investidor foca-
do no mercado de ações, infraes-
trutura e gerenciamento de dé-
bito na Europa, Ásia e Améri-
cas. Na compra das Óticas Ca-
rol, o fundo se associou a outros
dois investidores institucionais:

o Neuberger Berman, que tem
cerca de US$ 200 bilhões em ati-
vos sob gestão, e o Siguler Guff,
sediado em Nova York (EUA),
com US$ 10 bilhões em ativos.

Amaro sinaliza que a entrada
de investidores deve acelerar o
crescimento do negócio, possi-
velmente por meio de aquisi-
ções. O setor é muito pulveriza-
do, com mais de 20 mil óticas di-
ferentes no País. "Imagino que
(a compra de concorrentes) pos-
sa acontecer, mas, no primeiro
momento, os investimentos de-
vem ser feitos na 'base' da em-
presa, como em treinamento e
pesquisa", afirma o herdeiro do
comandante Rolim.

“As Óticas Carol têm um po-
sicionamento singular no mer-
cado brasileiro de óculos. Seu
modelo diferenciado de negó-
cio vai dar à companhia condi-
ções de expandir rapidamente
pelo país”, afirmou Lorenzo,
em comunicado. A meta, se-
gundo o empresário e artista
plástico, seria dobrar novamen-
te o tamanho da companhia e
chegar a mil lojas nos próximos
cinco anos. ■

Ney Hayashi, Lucia Kassai e
Julia Leite, da Bloomberg

Amaro:“Voudedicarmais tempoparaaarte eacultura”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 mar. 2013, Finanças,  p. 32.




