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BNDES fará
estudo sobre
setor aéreo

A oferta pública inicial de ações
(IPO, na sigla em inglês) da Smi-
les, empresa de fidelidade de
clientes da Gol, pode movimen-
tar até R$ 1,35 bilhão. A oferta te-
rá a participação da empresa de
private equity General Atlantic,
que se comprometeu com a Gol
a fazer um investimento de R$
400 milhões de reais, desde que
o valor máximo das ações fique
em R$ 20,70.

A Gol informou no prospecto
da operação, divulgado ontem,
que a faixa indicativa de preço
foi definida entre R$ 20,70 e R$
25,80 por papel. A quantidade de
ações que serão subscritas pela
General Atlantic será de no máxi-
mo 19,99% do capital da Smiles,
e o investimento será feito se a

oferta for realizada exclusiva-
mente como primária e caso o
valor seja de no mínimo R$ 800
milhões. Caso a empresa de pri-
vate equity venha a subscrever
ações que representem no míni-
mo 10% do capital da Smiles, te-
rá direito a eleger um membro
do Conselho de Administração.

O acordo entre as empresas
também prevê a outorga de uma
opção de compra de ações que
permita a aquisição secundária,
pela General Atlantic de ações
de emissão da Smiles detidas pe-
lo acionista controlador, por um
período de 12 meses a partir da
liquidação financeira da oferta,
equivalente a 20% do investi-

mento realizado, no mesmo
preço por ação. A operação
tornará a Smiles a segunda
empresa do setor na Bovespa,
depois da Multiplus, da TAM,
que fez sua oferta no início de
2010, levantando cerca de R$
723,8 milhões,

Segundo os termos do pros-
pecto da oferta da Smiles, a
fixação do preço das ações
ocorre em 25 de abril, enquan-
to o período de reserva para
investidores interessados vai
de 15 a 24 de abril. O IPO da
Smiles acontece em meio a di-
ficuldades do setor aéreo bra-
sileiro, com empresas enxu-
gando oferta de voos para me-
lhorar rentabilidade. A Gol en-
cerrou 2012 com prejuízo de
R$ 1,5 bilhão.

Ontem, as ações da Gol re-
gistraram alta de 3,5%. “Isso
tem mais a ver com o acordo
com a General Atlantic do
que qualquer outra coisa”, diz
Richard Cole, analista da XP
Investimentos. Segundo ele,
as ações da empresa aérea es-
tavam pressionadas por preo-
cupações com a possibilidade
de a companhia não levantar a
quantia esperada com o IPO
da Smiles. Para Cole, a disposi-
ção da empresa de private
equity de investir no Smiles
melhora o cenário para a aber-
tura de capital. / REUTERS

Negócios

Gustavo Porto

A fabricante de carros de luxo ale-
mã BMW oficializou a constru-
ção de sua fábrica no Brasil, na
cidade de Araquari, em Santa Ca-
tarina. O anúncio foi feito on-
tem, em Florianópolis, pelo pre-
sidente do BMW Group do Bra-
sil, Arturo Piñero.

A fábrica tem investimentos

previstos de€200 milhões (cer-
ca de R$ 520 milhões) e capacida-
de de produção de 32 mil veícu-
los por ano. Segundo Piñero, a
unidade deve gerar uma receita
de R$ 20 bilhões nos próximos
cinco anos, mil empregos dire-
tos e 5 mil empregos indiretos.

A fábrica deve ser inaugurada
até o final de 2014 e os primeiros
veículos sairão da linha de mon-

tagem no início de 2015. “A
BMW tem 28 operações em 13
países, uma rede de vendas em
140 países e fábricas na Inglater-
ra, Alemanha e Estados Unidos.
Como brasileiro, só posso estar
feliz com a decisão do grupo”,
disse Piñero, em pronunciamen-
to no evento na capital catarinen-
se, com a presença, entre outros,
dos ministros Fernando Pimen-

tel (Desenvolvimento Indústria
e Comércio Exterior) e Ideli Sal-
vatti (Secretaria de Relações Ins-
titucionais).

Piñero não revelou, porém,
qual modelo será produzido na
unidade, mas o que se especula é
que o primeiro veículo a sair da
linha de montagem da unidade
catarinense deve ser da Série 1 (o
utilitário esportivo X1) ou da Sé-

rie 3. “A fábrica significa um com-
promisso profundo para o País,
com as relações com as cadeias
locais. Apoiando as decisões do
governo de transferência de tec-
nologia”, disse o executivo, refe-
rindo-se ao Inovar-Auto, regime
automotivo brasileiro lançado
no ano passado. Além da unida-
de, a BMW terá um escritório e
um centro de treinamento de 8
mil m² em Joinville, que ficará
pronto em julho.

Produção. Na cerimônia de on-

tem, o ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Ex-
terior, Fernando Pimentel, afir-
mou que a meta do Brasil é se
tornar o quarto maior produtor
de veículos do mundo e eliminar
uma diferença entre o mercado
consumidor e o fabril no setor
automotivo.

“A presidente Dilma (Rous-
seff) nos alertou que País é o
quarto mercado, mas era o séti-
mo maior produtor e que havia
um ‘gap’ grande entre produção
e consumo”, disse.

Unidade da BMW deve ficar pronta em 2014

Gol prevê captar até
R$ 1,3 bi com abertura
de capital do Smiles

Cosméticos. Avon reestrutura
operação e fecha 400 vagas

Ricardo Leopoldo / SÃO PAULO
Vinicius Neder / RIO

O ministro da Secretaria Nacio-
nal de Aviação Civil (SAC), Mo-
reira Franco, pediu ao Banco Na-
cional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) e à
Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac) estudos sobre as em-
presas do setor de aviação, em
reunião realizada há uma sema-
na, no Rio.

O presidente do BNDES, Lu-
ciano Coutinho, classificou on-
tem, em São Paulo, a aviação ci-

vil como “um setor de infraestru-
tura importante” e reconheceu
que “as empresas apresentaram
resultados não muito animado-
res”.

Gol e TAM apresentaram for-
tes prejuízos em 2012. A direção
do BNDES e o ministro, anuncia-
do no cargo no mês passado, tive-
ram encontro oficial na semana
passada, na sede do banco, no
Rio. Segundo Coutinho, Morei-
ra pediu ao banco para observar
“a situação do setor”.

‘Achismo’. Moreira afirmou ao
Estado que é preciso acabar
com “achismos”, daí o pedido de
estudos. “Não podemos fazer
um esforço de melhoria na in-
fraestrutura aeroportuária, tan-
to nos grandes terminais quanto
na aviação regional, se não tiver-

mos empresas robustas”, disse
Moreira, que voltou a defender a
discussão sobre o aumento da
participação de capital estrangei-
ro nas companhias aéreas, atual-
mente limitado em 20%.

O BNDES ficou de levantar da-
dos sobre as empresas para a
SAC. Ontem, Coutinho não in-
formou se o banco estuda conce-
der financiamentos para o setor
no curto prazo. A principal for-
ma de atuação do BNDES no se-
tor aéreo é por meio do financia-
mento aeronaves. No entanto,
esse apoio está restrito a fornece-
dores de capital nacional.

Por isso, as principais opera-
ções do banco têm sido para a
Azul Linhas Aéreas, que usa ja-
tos regionais da Embraer. A
TAM e a Gol usam aviões da Air-
bus e da Boeing.
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A oferta pública terá a
participação do fundo de
private equity General
Atlantic, que deve investir
até R$ 400 milhões

Mercado. O novo modelo do Cerato, que foi apresentado no Salão do Automóvel, no ano passado, começa a ser vendido no País

Cleide Silva

O presidente da Kia Motors
do Brasil, José Luiz Gandini,
voltou a afirmar ontem que a
Kia também vai ter fábrica no
Brasil. Segundo ele, falta ain-
da definir como será o modelo
do negócio. A fábrica poderá
ser bancada pela matriz corea-
na – como ocorreu com a uni-
dade da Hyundai, em Piracica-
ba –, pelo próprio Gandini ou
por uma parceria entre am-
bos. “Só preciso da autoriza-
ção. Se eles não investirem, já
tenho condições de construir
sozinho”, disse o executivo.

O brasileiro Gandini, importa-
dor oficial da marca, tenta sem
sucesso convencer a Kia a ter uni-
dade local desde os anos 90. O
principal argumento agora é a al-
ta de 30 pontos porcentuais do
Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) para carros im-
portados. A medida do governo
brasileiro reduziu as vendas da
marca quase pela metade.

Gandini disse que a decisão da
matriz será divulgada neste ano

e citou ter preferência para o Es-
tado de São Paulo, onde já tem
um terreno na cidade de Salto.
Ele não comentou valores, mas
uma fábrica com capacidade pa-
ra cerca de 100 mil veículos ao
ano exige investimentos de US$
400 milhões a US$ 500 milhões,
calculam analistas do setor.

Se a Kia aceitar que o investi-
mento seja feito por Gandini, o
negócio seria similar ao mantido
entre a Hyundai e o grupo Caoa
na fábrica que produz cami-
nhões e o utilitário-esportivo
Tucsonem Goiás. Todo o investi-
mento foi bancado pelo dono do
grupo, o brasileiro Carlos Alber-
to de Oliveira Andrade, que ad-
quire peças e tecnologia da fabri-
cante coreana.

Um dos modelos cotados para
eventual projeto local é o sedã
Cerato, cuja versão mais atuali-
zada, com motor flex, foi lança-
da ontem em evento para a im-
prensa na Bahia. O novo modelo
custa a partir de R$ 67,4 mil.

A Kia pertence ao grupo Hyun-
dai, que em outubro inaugurou
fábrica própria em Piracicaba
(SP), onde produz o compacto
HB20 e sua versão esportiva, a
HB20X. Neste mês, inicia a pro-
dução do sedã HB20S. Em razão
do sucesso de vendas, a compa-
nhia vai abrir um terceiro turno
de trabalho na fábrica e negocia
as bases da contratação de cerca
de 600 pessoas com o Sindicato
dos Metalúrgicos local.

A pressão de Gandini para que
a matriz defina um projeto local
vem dos números de vendas da
Kia, a maior importadora do
País. No ano passado, as vendas
despencaram 46%, para cerca de

43 mil unidades. Essa queda vem
sendo mantida no primeiro bi-
mestre deste ano, com vendas
de 5,6 mil unidades, ante 10,5 mil
no mesmo período de 2012.

A Kia Motors do Brasil não se
habilitou no programa Inovar-
Auto, por isso tem de recolher os
30 pontos extras de IPI de todos
os modelos importados.

Gandini também anunciou

neste ano que iniciará, em agos-
to, a importação de modelos da
chinesa Geely, outra montadora
com interesse em ter fábrica no
Brasil. O executivo afirmou que
será responsável apenas pela dis-
tribuição dos modelos que ini-
cialmente serão importados do
Uruguai e que não terá participa-
ção na fábrica, cujo investimen-
to seria integralmente feito pelo

grupo chinês. Essa decisão, con-
tudo, pode ser revista.

Militar. Coincidência ou não,
outro grupo local, o Tricos/Dis-
tricar, representante no País da
divisão militar da Kia Motors
Corporation, anunciou que estu-
da uma joint venture com a em-
presa para a construção de fábri-
ca no Brasil. “A nova planta in-

dustrial, atualmente na fase de
estudos, poderá atender deman-
das militares de toda a América
Latina”, informou em nota. A
empresa apresenta veículos da
Kia para uso militar na Feira In-
ternacional de Defesa e Seguran-
ça de hoje e a sexta-feira, no Rio.

O grupo também é importa-
dor das marcas chinesas Haima
e Changan.

Importador da Kia afirma que
grupo coreano terá fábrica no Brasil

● Sócio

JOSÉ LUIZ GANDINI
PRESIDENTE DA KIA MOTORS
DO BRASIL

“Só preciso da
autorização. Se
eles não
investirem, já
tenho
condições de
construir

sozinho.”

Automóveis. Segundo José Luiz Gandini, da Kia Motors do Brasil, o grupo sul-coreano precisa definir agora qual será o modelo
do negócio no País; empresário diz que, se a matriz não quiser investir, ele está disposto a bancar sozinho a construção da unidade

● Projeto
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19,99%
do capital do Smiles é o limite
máximo que o fundo General
Atlantic terá da empresa de
fidelidade da Gol
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




