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BR BROKERS (BBRK - NM)

DRI: Silvio Roberto Vieira Almeida 
PPeerrííooddoo  ddee  ddiissssiiddêênncciiaa
• Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: "A Brasil Brokers Participa-
ções S.A. ("Brasil Brokers" ou "Companhia"), sociedade anônima aberta com
ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da Bovespa sob o código
BBRK3, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que se iniciou
hoje, dia 09 de maio de 2013, o direito de retirada referente às aquisições das
sociedades Bamberg Brokers Assessoria Imobiliária Ltda., Miranda Brokers
Consultoria Imobiliária Ltda. e LBR Brokers Negócios Imobiliários Ltda., nos
termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia rea-
lizada em 19 de abril de 2013. O direito de retirada encerrar-se-á no dia 10
de junho de 2013 e terão assegurados seus direitos os acionistas dissidentes
que comprovarem titularidade de suas ações nas datas indicadas nos Fatos
Relevantes publicados pela Companhia em 14 de fevereiro de 2012 - Bam-
berg Brokers Assessoria Imobiliária Ltda., 29 de fevereiro de 2012 - Miranda
Brokers Consultoria Imobiliária Ltda. e 28 de agosto de 2012 - LBR Brokers
Negócios Imobiliários Ltda."

BMFBOVESPA (BVMF - NM)

DRI: Eduardo Refinetti Guardia
DDeemmoonnssttrraaççõõeess  ffiinnaanncceeiirraass  eemm  iinnggllêêss  ddee  3311//0033//22001133
• As demonstrações financeiras em inglês referentes ao período findo em

31/03/2013 encontram-se à disposição no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Relevantes.

BB SEGURIDADE (BBSE-NM) 

DRI: Leonardo Giuberti Mattedi 
CCrroonnooggrraammaa  ddee  ddiivvuullggaaççããoo  ddee  rreessuullttaaddooss
• A empresa enviou o seguinte comunicado: Conforme comunicado ao mer-
cado de 29.04.2013 a BB Seguridade divulgará o resultado referente ao 1º
trimestre de 2013 no dia 14.05.2013, terça feira, antes da abertura do merca-
do. Em relação às teleconferências, informamos que acontecerão no dia
15.05.2013 (12h00 em português e 14h00 em inglês). A conferência em por-
tuguês contará com tradução simultânea para o inglês. Os dados para co-

nexão serão disponibilizados na página da Companhia na internet - ht-
tp://www.bancodobrasilseguridade.com.br Ademais, tendo em vista a ofer-
ta pública secundária de ações de sua emissão, a Companhia informa que
continua em período de silêncio até a publicação do anúncio de encerra-
mento da oferta, nos termos do artigo 48 da Instrução CVM 400/03.Brasília,
10 de maio de 2013.

BMFBOVESPA (BVMF - NM)

DRI: Eduardo Refinetti Guardia 
EElleeiiççããoo  ddaa  ddiirreettoorriiaa  eexxeeccuuttiivvaa
• Enviou o seguinte comunicado ao mercado: "A BM&FBOVESPA S.A. - Bol-
sa de Valores, Mercadorias e Futuros ("Companhia") informa que, em reu-

nião realizada na data de hoje, o Conselho de Administração elegeu para
compor a Diretoria Executiva da Companhia, com prazo de mandato de dois
anos: Edemir Pinto, como Diretor Presidente; Eduardo Refinetti Guardia, co-
mo Diretor Executivo de Produtos e de Relações com Investidores; Cícero
Augusto Vieira Neto, como Diretor Executivo de Operações, Clearing e De-
positária; Luís Otávio Saliba Furtado, como Diretor Executivo de Tecnologia
e Segurança da Informação; e Daniel Sonder, como Diretor Executivo Finan-
ceiro e Corporativo. Eduardo Refinetti Guardia, que ocupava o cargo de Dire-
tor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores, passa
a exercer a função de Diretor Executivo de Produtos, em substituição a Mar-
celo Maziero, que deixa a Companhia. A Diretoria Executiva de Produtos
passa também a abranger a atividade de Relações com Investidores, que
antes era função da Diretoria Executiva Financeira e Corporativa. Daniel
Sonder, atualmente ocupa o cargo de Diretor Executivo da Divisão de Asset
Management do Credit Suisse, onde ingressou em 2006. Atuou, de 2003 a
2006, no Gabinete do Secretário da Fazenda do Estado. Também foi assessor
da Diretoria Executiva de produtos estruturados do BNDES, nos anos de
2002 e 2003, e trabalhou no J.P. Morgan Chase entre 1999 e 2001. Graduou-
se em Economia e Relações Internacionais na TUFTS University e é Mestre
em Relações Internacionais pela The Fletcher School of Law and Diploma-
cy. Até a posse de Daniel Sonder, Eduardo Refinetti Guardia responderá pela
Diretoria Financeira e Corporativa. A BM&FBOVESPA agradece a Marcelo
Maziero, pela dedicação e contribuição durante todo o período em que tra-
balhou na Companhia. São Paulo, 09 de maio de 2013."

FATOS
RELEVANTES

» BIANCA MELLO

A
Lojas Americanas vê
potencial para a aber-
tura de mais filiais em
muitos municípios on-

de a varejista ainda não che-
gou. Segundo a companhia, a
abertura de novas lojas foi o
fator que alavancou sua recei-
ta no início do ano. A compa-
nhia fechou o trimestre com
receita líquida de R$ 1,851 bi-
lhão, o que representa alta de
28% em relação a igual perío-
do do ano passado. O lucro lí-
quido cresceu 49,3%, passan-
do de R$ 36,3 milhões registra-
dos nos primeiros três meses
de 2012 para R$ 54,2 milhões
no primeiro trimestre de 2013.
De acordo com o diretor fi-
nanceiro e de Relações com
Investidores da companhia,
Murilo Corrêa, foram inaugu-
radas no trimestre pontos de
venda em nove cidades dife-
rentes e quatro deles recebe-
ram sua primeira loja.

O Ebitda (lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e
amortização) da companhia
totalizou R$ 276,8 milhões,
crescimento de 27,4% em rela-
ção ao primeiro trimestre de
2012. A margem Ebitda foi de
15%, ficando no mesmo pata-
mar do ano anterior. Os inves-
timentos no trimestre soma-
ram R$ 71,4 milhões, com ên-
fase em expansão, reforma da
rede de lojas e atualização tec-
nológica. Neste total estão

considerados os aportes para
as lojas. 

Lançado em 2009, o Progra-
ma “Sempre Mais Brasil” – que
prevê abertura de 400 lojas de
2010-2013 – permitiu a entra-
da de novas operações em 114
cidades que não possuíam Lo-
jas Americanas. Até o momen-
to, 280 lojas foram inaugura-
das e 80 já estão contratadas
ou em estágio avançado de ne-
gociação para este ano. De
acordo com Corrêa, o crono-
grama está em dia. "Não é fácil

manter uma operação rentá-
vel, mas as novas lojas estão se
saindo muito bem, o que nos
deixa orgulhosos e otimistas
para continuar esse programa
pelos próximos anos", afir-
mou o executivo. 

O executivo explicou ainda
que como acionista majoritá-
rio da B2W, a Lojas America-
nas acredita muito no plano
de negócios deles. Corrêa afir-
mou que a companhia está
muito focada no seu formato
multicanal e pretende que no

futuro a relação varejo físico e
online fique ainda mais estru-
turada. "Queremos que eles se
comuniquem cada vez mais.
Hoje em dia, consideramos
que a sobreposição de sorti-
mentos das operações ainda é
muito baixo", disse Corrêa. 

Em março, a dívida líquida
da companhia estava em 1,4
vez o ebitda acumulado dos
últimos 12 meses. O prazo mé-
dio de vencimento da dívida
foi de 1.082 dias no primeiro
trimestre (36 meses). 

Americanas mantém
aposta em mais lojas
Abertura de pontos de venda, que segue acelerada, foi o fator que alavancou a
receita da companhia no primeiro trimestre, que teve alta de 49,3% no lucro líquido

VAREJO

Online

DA AGÊNCIA REUTERS

A B2W não descarta realizar novas aquisições
no futuro para a verticalização de seu negócio,
depois de ter comprado dois negócios no primei-
ro trimestre. "Se for necessária alguma verticali-
zação, como foi o caso das duas aquisições que
fizemos, vamos fazer no futuro", afirmou o dire-
tor de Relações com Investidores da empresa, Fa-
bio Abrate, em teleconferência com analistas.

A empresa de comércio eletrônico adquiriu a
Uniconsult e a Click Rodo Entrega, mas não for-
neceu os detalhes financeiros destas transações.
A Uniconsult atua no desenvolvimento de siste-
mas e soluções para o comércio eletrônico, a Cli-
ck Rodo Entrega é uma transportadora que pos-
sui dez caminhões e ter um sistema de gestão, se-
gundo Abrate. "(As aquisições) estão totalmente
alinhadas com o plano de investimentos da

companhia e com seu plano estratégico", disse o
executivo, acrescentando que com isso poderá
ser feita uma melhor gestão das entregas em to-
do o Brasil.

A abertura de novos centros de distribuição da
B2W também vão otimizar a logística, segundo
ele. A projeção da empresa é abrir cerca de pelo
menos dez em 2013. O plano de investimentos da
companhia prevê R$ 1 bilhão entre 2013 e 2015.

Abrate também afirmou que a empresa estu-
da a criação de um "market place" ("shopping
mercado" no comércio eletrônico). "Hoje a com-
panhia, em termos de plataforma, está muito
melhor posicionada para lançar a estrutura de
market place, que está nos nossos planos", afir-
mou, sem fornecer mais detalhes.

A B2W informou prejuízo de R$ 61,1 milhões
de janeiro a março. Um ano antes, o prejuízo da
companhia fora de R$ 42,8 milhões.

B2W: crescimento via aquisições

TUBARÃO AZUL

DA AGÊNCIA REUTERS

A petrolífera OGX, do gru-
po de Eike Batista, estima
que os três poços do campo
de Tubarão Azul, na bacia
de Campos, voltarão a pro-
duzir normalmente ao final
de junho. A área produtora
em mar da OGX tem enfren-
tado problemas operacio-
nais, com redução de pro-
dução, nos últimos meses.

"Um poço está produzin-
do, no outro o reparo deverá
estar concluído em meados
de maio e depois começa o
trabalho no terceiro poço",
disse o diretor financeiro e
de Relações com Investido-
res, Roberto Monteiro, em
teleconferência nesta sexta-
feira para comentar o resul-
tado divulgado na véspera.

A empresa registrou um
prejuízo líquido de R$ 804,6
milhões no primeiro tr i-
mestre, quase três vezes su-
perior ao registrado no mes-
mo período do ano anterior,
por conta de despesas bilio-
nárias com poços secos (R$
1,195 bilhão).

Os problemas operacio-
nais em Tubarão Azul foram
registrados a partir de mar-
ço, e tiveram algum impac-
to no balanço. A produção
em abril da OGX caiu 7,9%
ante março,  sob impacto
dos problemas operacio-
nais em Tubarão Azul.

Os reparos no poço OGX-
68HP, de Tubarão Azul, ter-
minam em meados de maio,
disse o executivo, e depois
será iniciado o trabalho no
poço TBAZ-1HP, que deve
estar concluído em junho.

O poço OGX26HP, que
parou por dois dias no mês

de março devido a uma ins-
tabilidade na geração elé-
trica da plataforma OSX-1,
está operando normalmen-
te, segundo apresentação
divulgada aos investidores
na sexta-feira.

US$ 1 bi de Eike

Os executivos também
falaram que a companhia
ainda não tem uma decisão
sobre a viabilidade econô-
mica para a instalação de
um quarto poço em Tuba-
rão Azul, e estudos comple-
mentares são necessários.

Sobre a área de Tubarão
Martelo, que está no pacote
com participação vendida à
malaia Petronas , os execu-
tivos disseram que as ativi-
dades na região mostram
índices de produtividade
em linha com a expectativa.

Os executivos indicaram
ainda que a negociação com
a Petronas fechada na se-
mana passada, em valores
que chegam a US$ 850 mi-
lhões por uma participação
de 40% em dois blocos na
bacia de Campos, dá fôlego
para o caixa da companhia.

Os executivos também
reforçaram que a disponibi-
lidade de Eike Batista de co-
locar US$ 1 bilhão na com-
panhia, se necessário, é um
"fator de segurança".

Analistas disseram nesta
sexta-feira que a petrolífera
deverá exercer sua opção
contra o acionista controla-
dor, exigindo que ele injete
os recursos na empresa,
diante da deterioração ace-
lerada do caixa da compa-
nhia e para fazer frente aos
investimentos.

Poços da OGX devem voltar 
à produção normal em junho

DIGITAL

» ESTEBAN ISRAEL
DA AGÊNCIA REUTERS 

Enquanto o Brasil corre pa-
ra terminar a tempo os está-
dios da Copa do Mundo de
2014, o Twitter está trabalhan-
do para gerar receita com que
o que o chefe de receitas da
empresa, Adam Bain, descre-
veu como enorme oportunida-
de de negócio. Um grande gas-
to em consumo, uma penetra-
ção ainda baixa da Internet e a
rápida adoção de smartphones
fizeram do País um mercado
atraente para o Twitter e outros
gigantes da indústria.

Com a rápida aproximação
da Copa do Mundo, e os Jogos
Olímpicos Rio de 2016 logo à
frente, o Brasil é o tipo de opor-
tunidade que uma empresa
sob pressão para monetizar os
seus 200 milhões de clientes
não quer perder.

"Você pensa sobre os próxi-
mos dez anos no Brasil, e vai
ser realmente impressionante
a partir da perspectiva dos ne-
gócios", disse o presidente
global de receita do Twitter,
em entrevista em São Paulo
nesta semana.

"O Brasil é a maior oportu-
nidade que vemos na América
Latina e, francamente, em to-
dos os mercados", disse o exe-
cutivo. "É por isso que vamos
continuar a investir fortemen-
te aqui."

A Copa e as Olimpíadas são
vistas pelo Brasil como opor-
tunidades para mostrar seu
novo status como potência
econômica emergente, ma a
apenas um ano do apito ini-
cial, o País tem dificuldades
em completar os seus novos
estádios e construir obras de
infraestrutura fundamentais,
tais como redes de telefonia
móvel 4G.

Para o Twitter, esses eventos
também são cruciais. A com-
panhia de São Francisco bateu
recordes de tráfego durante os
Jogos Olímpicos de Londres,
em 2012, e lançou um novo
modelo de integração com
executivos de televisão que
Bain considera uma parte im-
portante da estratégia de ne-
gócios.

A empresa de microblog ga-
nha dinheiro vendendo seus
"tweets promocionais", ou
propagandas em forma de
mensagens que os usuários re-

cebem entre os seus tweets. A
empresa deve gerar cerca de
US$ 600 milhões em receita
este ano, segundo a empresa
de pesquisa eMarketer.

Bain, o homem encarrega-
do de transformar a enorme
base de usuários do Twitter em
dinheiro, veio ao Brasil para
conversar com empresários
que estão começando a dese-
nhar suas estratégias para a
Copa do Mundo e as Olimpía-
das.

"Muitos dos acordos mais
estratégicos que temos assina-
do com anunciantes, que são
globais e para vários anos, in-
cluem o trabalho que eles que-
rem fazer aqui no Brasil du-
rante a Copa do Mundo e as
Olimpíadas", disse ele.

O desafio não é tanto expli-
car para os anunciantes por-
que devem incorporar a plata-
forma de microblogging em
suas estratégias de marketing,
mas mostrar-lhes como.

Para Twitter, Brasil é oportunidade

Você pensa sobre os próximos dez anos no
Brasil, e vai ser realmente impressionante 
a partir da perspectiva dos negócios."

Adam Bain

Presidente de Receitas do Twitter

DA AGÊNCIA ESTADO

Dois dos maiores acionistas
da Dell, o investidor Carl Icahn e
a Southeastern Asset Manage-
ment, propuseram uma oferta
alternativa ao acordo de com-
pra da empresa. Em uma carta
ao conselho da Dell, eles disse-
ram que se propõem a dar aos
acionistas da Dell a opção de
manter as ações da empresa e
receber um valor adicional de
US$ 12 por ação em dinheiro ou
em ações, de acordo com uma
cópia do documento, analisado
pelo wall Street Journal.

A proposta faz parte da cam-
panha da dupla para derrubar
um esforço de aquisição feito
pelo fundador da Dell, Michael
Dell, e da empresa de private
equity Silver Lake Partners. Mi-
chael Dell e a Silver Lake fecha-
ram um acordo em fevereiro pa-
ra comprar a participação de
acionistas por US$ 13,65 por
ação. Icahn, a Southeastern e
vários outros grandes acionistas
da Dell disseram que a empresa
está sendo vendida com um
preço baixo demais para Mi-
chael Dell e para a Silver Lake.

Proposta de 
novo acordo
para Dell

FARMÁCIAS

DA AGÊNCIA REUTERS

A rede de farmácias Raia
Drogasil teve lucro líquido
ajustado de R$ 26,5 milhões
no primeiro trimestre, alta
de cerca de 7% sobre o re-
sultado obtido em igual pe-
ríodo de 2012.

A companhia obteve ge-
ração de caixa medida pelo
Ebitda ajustado de R$ 66,2
milhões nos três primeiros
meses do ano, crescimento
de 8%. A margem no perío-
do passou de 4,8% para 4,6%

A maior rede de drogarias
do Brasil apurou receita lí-
quida de vendas e serviços
12,3% maior nos três pri-
meiros meses deste ano, pa-
ra R$ 1,39 bilhão. Enquanto
isso, os custos de produtos
vendidos subiu 10,6%, para
cerca de R$ 1 bilhão.

As vendas no conceito
mesmas lojas, que conside-
ram aquelas abertas há pelo
menos um ano, cresceram
5,2%. Considerando pontos
em operação há três ou mais
anos, lojas maduras, o cres-
cimento das vendas foi de
2,2% no primeiro trimestre.

Além de efeito calendário
e do clima chuvoso, a com-
panhia afirma no balanço
que o resultado foi afetado
por forte base de compara-
ção com o primeiro trimes-
tre de 2012, quando a em-
presa teve crescimento re-

corde de 14,8% nas vendas
mesmas lojas e de 10,8% nas
lojas maduras.

Crescimento maior

"No segundo trimestre,
nosso crescimento deve re-
tornar aos níveis históricos,
dado que as bases de com-
paração do segundo trimes-
tre ao quarto trimestres de
2012 foram significativa-
mente mais baixas do que o
pico observado" de janeiro
a março do ano passado,
afirmou a Drogasil no seu
balanço.

Arede de farmácias am-
pliou o número de lojas no
país em 14% no período, pa-
ra 895 unidades, abrindo 36
lojas no primeiro trimestre,
recorde para o período, após
42 nos três últimos meses do
ano passado.

"Não vislumbramos qual-
quer correlação entre o nos-
so crescimento e o desem-
penho da economia brasi-
leira, já que operamos em
um dos setores mais defen-
sivos da economia e atende-
mos principalmente consu-
midores de alto poder aqui-
sitivo, que são menos im-
pactados por ciclos econô-
micos no que se refere à
compra de itens essenciais,
como medicamentos e pro-
dutos de higiene e beleza",
afirmou a empresa.

Receita da Raia Drogasil
vai a R$ 1,39 bilhão
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 maio 2013, Seudinheiro, p. B4. 




