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Desempenho Fabricante centraliza produção em duas unidades em Goiás e consegue expandir lucro e receita no 1º tri

Hypermarcas controla gasto e eleva preço
CLAUDIO BELLI/VALOR

Bergamo, presidente da Hypermarcas: “A gente acredita que agora tem a abordagem certa para atender ao mercado”

Adriana Meyge
De São Paulo

Apesar de um início de ano com
vendas mornas, a Hypermarcas —
dona de um portfólio de cerca de
195 marcas como esmaltes Risqué,
adoçante Zero Cal e analgésico Co-
ristina D — conseguiu diluir cus-
tos, controlar despesas e ganhar
eficiência no primeiro trimestre
deste ano, resultado da concentra-
ção fabril da companhia em duas
unidades em Goiás. Esse foi um
dos fatores que contribuíram para
um lucro líquido 150% maior do
que mesmo período do ano passa-
do. As ações da companhia fecha-
ram o pregão de ontem cotadas a
R$ 16,40, em avanço de 4,4%, a se-
gunda maior alta do Ibovespa.

A consolidação da produção de
medicamentos da Hypermarcas
em Anápolis (GO) está em fase
mais avançada do que a integração
das linhas de consumo em Sena-
dor Canedo (GO), mas ambas já
começam a entregar produtivida-
de e, assim, elevar a lucratividade
da empresa. A margem bruta da
Hypermarcas avançou 1,8 ponto
percentual no primeiro trimestre
deste ano, para 63,9%. A divisão de
medicamentos apresentou o
maior avanço, de 2,7 pontos per-
centuais, enquanto a unidade de
consumo teve evolução de 1,3
ponto percentual.

O diretor financeiro Martim
Mattos disse que, nos últimos tri-
mestres, os níveis de produtivida-
de da unidade de Anápolis ainda
não estavam dentro das expectati-
vas da companhia, mas agora al-
cançaram um bom nível.

Ao longo do trimestre, a compa-
nhia iniciou a produção de linhas
de cosméticos e expandiu a capaci-

dade de produção de fraldas em
sua nova fábrica de consumo. A
Hypermarcas está verticalizando
seus processos na unidade, o que a
ajudará a ter custos competitivos
em relação aos concorrentes. Clau-
dio Bergamo, presidente da Hy-
permarcas, citou como exemplo a
economia com a unificação da
compra de embalagens.

A companhia teve receita líqui-
da consolidada de R$ 958,4 mi-
lhões no primeiro trimestre, um
avanço de 7% em relação ao mes-
mo período do ano passado. A alta
nos preços foi o maior responsável
pelo crescimento — o volume con-
tribuiu com aumento de 3%.

A divisão de consumo, de pro-
dutos de higiene e beleza, cres-
ceu 10% em valor no período. Os
preços tiveram reajuste de 7%,
em média. De acordo com Berga-
mo, o repasse foi feito com suces-
so devido à política comercial da
companhia implantada no se-
gundo semestre de 2011, que
mantém os estoques baixos.

Mudanças estruturais na área
comercial foram implementadas
em 1º de fevereiro. A área de ven-
das, que era centrada em produ-
to, passou a ser organizada por
canais — atacado, varejo regio-
nal, farmácia etc. “A gente acredi-
ta que agora tem a abordagem
certa para atender ao mercado”,
disse Bergamo. Para o executivo,
a tendência é que haja daqui pa-
ra frente aumento tanto no volu-
me de vendas, à medida que a
mudança comercial evoluir, co-
mo em valor, devido à tendência
de sofisticação do consumo.

O crescimento da unidade de
medicamentos, de 4,5% no tri-
mestre, ficou abaixo da expecta-
tiva do comando da empresa,
apesar do aumento de preços ter
sido pequeno, em torno de 1%.

O desempenho considera as
vendas feitas pela fabricante aos
clientes varejistas, mas a deman-
da na ponta continuou forte e a
venda dos medicamentos da Hy-
permarcas ao consumidor au-
mentou 27% no período.

Questionado ontem por um
analista sobre a discrepância en-
tre os números de “sell-in” (da in-
dústria ao varejo) e “sell-out ”
(venda ao consumidor), o presi-
dente da Hypermarcas disse que
o varejo foi “um pouco mais con-
servador ” este ano, provavel-
mente devido às incertezas em
relação a inflação, juros e cresci-
mento econômico.

“Se o cenário macroeconômi-
co persistir muito incerto, há

propensão de os clientes conti-
nuarem avessos ao risco”, afir-
mou. Mas pode tratar-se de um
evento pontual, ponderou. “Che -
ga uma hora em que ele [o vare-
jista] vai ter que recomprar, por-
que ele trabalha com nossos pro-
dutos e a nossa demanda está in-
do bem”. Bergamo disse que, em
abril, as vendas foram ligeira-
mente superiores à meta da em-
presa, o que sugere uma tendên-
cia de recuperação.

Em termos de fluxo de caixa, o
trimestre foi marcado por geração
de caixa operacional de R$ 184 mi-
lhões, o que contribuiu para a re-
dução da dívida líquida em R$
100,6 milhões em relação ao quar-
to trimestre, para R$ 2,6 bilhões ao
fim de março, em linha com a es-
tratégia de redução da alavanca-
gem da empresa, equivalente a 2,9
vezes o Ebitda ajustado acumula-
do em 12 meses até março de
2013, ou 2,7 vezes a projeção de
Ebitda ajustado para este ano. (Co -
laborou Daniela Meibak)

Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data. 
*Em 06/05/13    
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Nielsen vende sua
operação de eventos
Pe s q u i s a
Andrew Edgecliffe-Johnson
Financial Times, de Nova York

A Nielsen, empresa de pesqui-
sas de mídia e varejo, vendeu sua
última operação considerada
não essencial, a Nielsen Exposi-
tions, para a Onex Corp, em um
negócio de US$ 950 milhões. O
acordo indica uma revitalização
do interesse dos fundos de priva-
te equity nos ativos de mídia “bu -
siness-to-business”.

A Onex Corp, empresa cana-
dense de private equity com
aproximadamente US$ 15 bi-
lhões sob sua administração, es-
tá pagando cerca de 9,8 vezes o
lucro antes dos juros, impostos,
depreciação e amortização
(Ebitda) de US$ 97 milhões que
a Nielsen Expositions registrou
no ano passado, e mais de cinco
vezes suas receitas, que tiveram
crescimento de 2%, para US$ 183
milhões em 2012.

O fundo Onex Partners III vai
contribuir com cerca de US$ 350
milhões em dinheiro para o ne-
gócio, que lhe transfere uma
carteira de 65 exposições comer-
ciais e conferências nos Estados
Unidos, incluindo a Imprinted
Sportswear Shows e a Health +
Fitness Business Expo.

Kosty Gillis, diretor-adminis-
trativo da Onex, está confiante na
alta taxa de renovação da Nielsen

Expositions, suas relações de lon-
ga data com expositores e a força
das marcas de seus eventos.

A venda, isenta de impostos,
em que a Nielsen foi orientada
pelo Credit Suisse, permitirá ao
se concentrar nos negócios que
medem as audiências televisivas
e monitoram os hábitos de com-
pras dos consumidores. A Niel-
sen vendeu a Nielsen Business
Media, que publica revistas como
“The Hollywood Reporter” e
“Billboard”, em 2009.

Brian West, diretor financeiro
da Nielsen, disse a analistas que
a venda também proporcionará
à companhia US$ 925 milhões
líquidos que vão compensar o
custo de sua planejada aquisi-
ção por US$ 1,3 bilhão da Arbi -
tron, uma companhia que faz
medições de audiência de rádio,
reduzindo o valor da dívida que
terá de levantar.

“O mais importante é que isso
também aumenta nossa flexibili-
dade para retornar dinheiro aos
acionistas ao longo do tempo”,
disse o executivo.

Analistas do Deutsche Bank es-
timam que a venda vai permitir à
Nielsen manter sua alavancagem
em 3,75 vezes o Ebitda neste ano.
Eles previram anteriormente que
o negócio com a Arbitron aumen-
taria o endividamento de 3,45 ve-
zes para 3,85 vezes o lucro antes
dos juros, impostos, de-
preciação e amortização.

AUTORIZAÇÃO
A emissão das Debêntures (“Emissão”) e a Oferta foram aprovadas pelo conselho de administração da Companhia em reuniões realizadas (i) em 7 de março de 2013, cuja ata foi arquivada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 13 de março de 2013 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Valor Econômico” em 8 de março de 2013; e (ii) em
27 de março de 2013, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 5 de abril de 2013 e publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico” em 5 de abril de 2013.

AGENTE FIDUCIÁRIO
O Agente Fiduciário é Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 4200,
bloco 4, sala 514, CEP 22640-102 (www.pentagonotrustee.com.br).
O Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário na quinta emissão de debêntures da Companhia, consistindo em 124.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real, e, adicionalmente, garantidas por fiança da Iochpe Holdings, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00, totalizando, portanto, R$ 1.240.000.000,00, com
prazo de nove anos, sendo toda a emissão garantida por penhor da totalidade do capital social da Iochpe Holdings, penhor da totalidade do capital social da Maxion Wheels e cessão
fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Companhia e de Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A., existentes e originados no futuro decorrentes da venda de produtos e
serviços de qualquer natureza pelas outorgantes a terceiros, correspondendo tais direitos de crédito a 100% de sua receita operacional, não tendo ocorrido, até esta data, qualquer
evento de resgate, amortização, repactuação ou inadimplemento, exceto pela amortização no valor de aproximadamente R$ 323 milhões realizada em 3 de maio de 2013.

ESCRITURADOR MANDATÁRIO
A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures é Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3400, 10º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Escriturador”).

BANCO LIQUIDANTE
A instituição prestadora dos serviços de banco mandatário das Debêntures é Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, nº 100, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04.

REGISTRO NA CVM
Registro CVM/SRE/DCA/2013/001, concedido em 26 de abril de 2013.

LIQUIDAÇÃO
A totalidade das Debêntures colocadas pelos Coordenadores foi liquidada em 2 de maio de 2013.

NEGOCIAÇÃO
As Debêntures foram registradas para negociação no mercado secundário por meio (a) do Módulo CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações
das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da CETIP e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e (b) do Sistema BOVESPAFIX, administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA,
sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da BM&FBOVESPA e as Debêntures custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA.

FORMA E COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE
As Debêntures foram emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados ou cautelas, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato
de conta de depósito emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente, (i) com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP, será expedido por esta extrato em nome do Debenturista,
que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; e (ii) com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA, será expedido por esta extrato em nome do
Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures.

DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO

Debêntures

Investidor Subscritores Debêntures Subscritas

Pessoas Físicas 7 240

Clubes de Investimento 4 250

Fundos de Investimento 33 51.741

Entidades de Previdência Privada - -

Companhias Seguradoras - -

Investidores Estrangeiros 2 312

Instituições Intermediárias da Oferta 2 69.000

Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta 1 51.319

Demais Instituições Financeiras 1 10.000

Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta 7 11.343

Demais Pessoas Jurídicas 2 48.007

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta 17 77.788

Outros - -

Total 76 320.000

O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia Emissora,
bem como sobre as Debêntures distribuídas.

Coordenadores

Coordenador Líder

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas
informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de
investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia
emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA SEXTA EMISSÃO DE IOCHPE-MAXION S.A.

Iochpe-Maxion S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 11.932

Rua Dr. Othon Barcellos, nº 83, CEP 12730-900, Cruzeiro, SP
CNPJ nº 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022

Código ISIN BRMYPKDBO040

perfazendo o total de

R$ 320.000.000,00
Classificação de Risco: Standard & Poor’s: “brA”

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), na Instrução CVM nº 471,
de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”), no convênio celebrado entre a CVM e a ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), em 20 de
agosto de 2008, conforme alterado, e no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas, a Iochpe-Maxion S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Companhia”),
o Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”) e o Banco Fator S.A. (“Banco Fator”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público
comunicar o encerramento da distribuição pública (“Oferta”), em série única, de 320.000 debêntures nominativas, escriturais, conversíveis em ações, da espécie quirografária (“Debêntures”), com valor
nominal unitário de R$ 1.000,00 em 1º de abril de 2013 (data de emissão) e vencimento em 1º de abril de 2018, da sexta emissão de
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 maio 2013, Empresas, p. B5.
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