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Finanças

Ecovias emite R$ 881 milhões em debêntures
Vinícius Pinheiro
De São Paulo

A Ecovias, concessionária de
rodovias que opera o sistema An-
chieta-Imigrantes, fechou uma
captação de R$ 881 milhões em
debêntures. A operação foi reali-
zada dentro dos requisitos da Lei
no 12.431, que concedeu isenção
fiscal para investidores estran-
geiros e pessoas físicas em de-
bêntures voltadas a projetos de
infraestrutura.

O valor captado equivale ao
montante exato de recursos que
a companhia precisa para im-
plementar os projetos de am-
pliação das rodovias, que ligam
a capital paulista ao litoral. A
emissão inicialmente seria de R$
750 milhões, mas foi elevada
com a venda de parte dos lotes
extras, colocados quando há ex-
cesso de demanda. A procura
pelos papéis teria superado a

oferta em mais de três vezes,
conforme apurou o Va l o r .

A captação da empresa contro-
lada pela EcoRodovias foi a segun-
da a testar a demanda dos estran-
geiros por debêntures no país. A
Concessionária Auto Raposo Tava-
res (Cart) foi a pioneira com uma
oferta realizada em dezembro. A
participação do capital externo na
emissão da Ecovias deve ficar por
volta de 10%, concentrada em in-
vestidores americanos.

As debêntures foram emitidas
em duas séries. Na primeira,
com prazo de sete anos, o prê-
mio em relação ao título público
atrelado à inflação (NTN-B) com
vencimento em 2020, que era de
0,50%, caiu para zero. A taxa fi-
nal deve ficar por volta de 3,8%
ao ano mais correção pelo IPCA.
Na segunda série, que vence em
11 anos, o prêmio sobre a NTN-B
de prazo equivalente caiu de
1,15% para 0,20% ao ano. Para o

investidor, a remuneração deve
ser de 4,2% ao ano mais inflação.

A emissão da Ecovias recebeu
classificação de risco ‘A A A’, em es-
cala nacional, da agência Standard
& Poor’s (S&P). O Itaú BBA foi o co-
ordenador líder da operação e
atuou ao lado de Bradesco BBI, BTG
Pa c t u a l e Morgan Stanley.

Além da concessionária de ro-
dovias, a única emissão de debên-
tures isentas realizada neste ano
até o momento foi o da Interliga-
ção Elétrica do Madeira. A empre-
sa, controlada por Eletrobras e Cte -
e p, fechou uma captação de R$ 350
milhões para financiar as linhas de
transmissão das hidrelétricas de Ji-
rau e Santo Antônio, no Rio Madei-
ra (RO). A operação, porém, não
contou com amplos esforços de
venda a investidores no mercado.

A Comgás, que deveria fechar
ontem as condições de uma
emissão de R$ 400 milhões em
debêntures com incentivo fiscal,

decidiu adiar a operação por 60
dias. Na fila para captar encon-
tra-se ainda a operadora de tele-
fonia Oi, que prepara uma emis-
são de R$ 1,2 bilhão.

A expectativa de investidores e
banqueiros é que as operações
comecem a engrenar a partir des-
te trimestre. Dos 30 projetos que
já receberam autorização do go-
verno para captar, 25 ainda não
foram colocados no mercado, se-
gundo a Anbima, associação que
reúne as instituições que atuam
no mercado de capitais.

Uma brecha legal permite ainda
que as debêntures isentas de im-
posto sejam usadas por empresas
interessadas em ingressar com re-
cursos captados no exterior, desde
que para financiar projetos de in-
vestimento. Entre as companhias
que realizaram operações do tipo
estão os frigoríficos Minerva e Mar -
frig e a empresa de shoppings BR
Malls, segundo fontes de mercado.

Renda fixa Já a Aralco, que também tentava emitir, adiou a operação devido a condições desfavoráveis de mercado

Odebrecht capta no exterior US$ 800 mi
Alessandra Bellotto e
Filipe Pacheco
De São Paulo

Mesmo em um dia ruim para os
mercados, a Construtora Norberto
Odebrecht fechou ontem a capta-
ção de cerca de US$ 800 milhões
no exterior. A empresa, além de ser
um nome conhecido lá fora, está
na faixa de grau de investimento,
ou seja, é considerada menos arris-
cada. Já a produtora de açúcar e ál-
cool A r a l c o, que testava o apetite
para uma primeira emissão exter-
na — que foi classificada com um
grau “altamente especulativo” —,
decidiu adiar a colocação.

A operação da Odebrecht envol-
veu duas tranches. Na emissão em
dólar de 12 anos, a companhia
captou US$ 550 milhões, pouco
acima do que pretendia. O rendi-
mento ao investidor caiu dos
4,625% pretendidos inicialmente
para 4,5% ao ano. O cupom (juro
nominal) ficou em 4,375% ao ano.

Na outra tranche, de títulos de-
nominados em reais com prazo de
cinco anos, a construtora levantou
R$ 500 milhões. O retorno para o
investidor também caiu, dos 8,5%
iniciais para 8,375% ao ano. O cu-
pom ficou em 8,25% ao ano.

A demanda para cada uma das
tranches, segundo fonte que

acompanhou a operação, superou
em três vezes a oferta, mas a com-
panhia optou por levantar apenas
o volume necessário para recom-
prar bônus que vencem em 2020 e
2023, que alcançam estoque de
cerca de US$ 850 milhões no mer-
cado. O resultado da oferta de re-
compra feita aos investidores de-
tentores desses títulos só deve sair
no próximo dia 24.

A operação foi coordenada por
BTG Pactual, Credit Agricole,
Deutsche Bank, Santander e Sco -
tiabank e recebeu classificação
“BBB-” pela S&P e pela Fitch, na fai-
xa de grau de investimento.

Hoje, está previsto o fechamen-

to da emissão de notas perpétuas
da construtora OAS, de US$ 250
milhões a US$ 300 milhões. Ainda
no setor de construção, a Andrade
Gutierrez está em “road show” pa -
ra fazer sua primeira emissão lá fo-
ra, de cerca de US$ 500 milhões.

Já a Aralco adiou a emissão, por
conta de condições ruins de mer-
cado. A empresa planejava captar
pelo menos US$ 200 milhões com
bônus para 2020, com opção de
resgate a partir de 2017, para me-
lhorar seu perfil de endividamento
e ganhar fôlego para investir.

A Aralco tem um perfil finan-
ceiro mais arriscado, com mais
da metade da dívida líquida de

cerca de R$ 620 milhões vencen-
do até 2014, mesmo após recente
alongamento. Do total, cerca de
60% estão nas mãos dos bancos
Votorantim (R$ 141 milhões),
Credit Suisse (US$ 55 milhões),
Itaú BBA (R$ 87,2 milhões), HSBC
(R$ 25 milhões) e Pine (R$ 37,6
milhões). Os recursos captados
teriam como destino quitar par-
te dos passivos com esses bancos,
que coordenam a operação.

Segundo um investidor, a piora
de humor atrapalhou a colocação,
por se tratar de um nome novo e
com perfil “high yield” — a emissão
recebeu a nota “B” da S&P e Fitch.
Segundo uma fonte de banco de

investimento, a demanda chegou
a US$ 300 milhões, mas não seria
suficiente para colocar US$ 200
milhões, diz outra fonte. Assim,
preferiu esperar melhores condi-
ções de mercado, já que não tem
pressão de caixa. Com a documen-
tação atual, ela tem até meados de
maio para fazer a emissão.

A desvalorização de títulos da
Marfrig e da  OGX, com fortes per-
das nos últimos dias, o anúncio de
reestruturação de dívida por cons-
trutoras mexicanas, além de dados
ruins da China, atentado a Boston,
entre outros, também contribuí-
ram para o aumento da aversão a
risco. (Colaborou Fabiana Batista)

.
LUCAS OGASAWARA/FOLHAPRESS

Concessionária usará recursos para ampliar rodovias que ligam SP ao litoral
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 abr. 2013, Finanças, p. C11.




