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Terça-feira, 14 de maio de 2013
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Alemã Lanxess terá
nova linha de produção
no Brasil para atender
as montadoras, conta
Heitmann, presidente B7
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Cade aprovou em 13 de abril de 2013
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Fusão de Casas Bahia e Ponto Frio = Via Varejo
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+ 9,3%
+ 569,2%
+ 8,7%
+ 0,5 ponto percentual

Via Varejo
precisa vender 74 lojas,
que em 2012 responderam por
3% das vendas brutas da companhia
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Total de lojas: 968
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Número total de funcionários: 72.923
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Fonte: Via varejo

confirmou que Samuel Klein, Michael Klein e Eva Lea Klein informaram decisão dos sócios para
realizar uma oferta pública de
53.781.298 ações de titularidade
do Grupo Casas Bahia, representativas de aproximadamente 16% capital social de Via Varejo. O banco
Bradesco BBI será o coordenador.
Pão de Açúcar tem 30 dias para
avaliar a notificação dos Klein.
Cálculos de bancos que já foram feitos ontem estimam valor
de mercado da Via Varejo de R$ 8
bilhões a R$ 11 bilhões, ou R$
24,70 a R$ 34 por ON. Bancos

Essa soma de R$ 3 bilhões considera o piso exigido de primárias
pelo acordo de acionistas. Se atingir esse montante, será a maior
oferta de ações do setor de varejo
no país. São cerca de R$ 1,6 bilhão
em uma oferta secundária ao se
considerar uma ON em R$ 31 (piso das análises de bancos contratados pelos Klein), mais uma primária de 10% do capital da empresa (entre R$ 700 milhões e R$
800 milhões), e lotes adicional
(20%) e suplementar (15%), que
somam R$ 600 milhões.
Análise do Santander calcula
que o Pão de Açúcar precisaria investir entre R$ 420 milhões e R$
600 milhões para evitar ser diluído
na oferta primária. O grupo tem
52,4% das ONs de Via Varejo, os
Klein, 47%; e 0,6% estão no mercado, nas mãos de fundos de investimento. Essa soma para evitar a diluição pode ser vista como um valor baixo a ser dispensado numa
operação que permitirá a saída
dos Klein do negócio. GPA e os
Klein enfrentaram desgastes recentes — da condução do negócio
à falta de acordo na definição de
medidas do acordo com o Cade,
órgão de defesa da concorrência.
A operação é o primeiro movimento de saída dos Klein da Via
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Var. em relação ao 1º trim./2012

R$ 6 bilhões
R$ 99 milhões
R$ 6,8 bilhões
5,7%

te

Com receitas mais enxutas e ganhos de rentabilidade, a Gol melhorou o resultado operacional no
primeiro trimestre. Mas o resultado financeiro continuou a pressionar. Entre janeiro e março, foi contabilizado prejuízo de R$ 75 milhões, 82% superior às perdas contabilizadas um ano antes. A receita
recuou 3,8% no período, para R$
2,08 bilhões, seguindo a estratégia
da companhia de reduzir a oferta
de assentos nos voos para ganhar
margens.

1º trimestre de 2013
Receita líquida
Lucro líquido
Receita bruta
Margem Ebtida
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Gol amplia prejuízo

Dados da maior varejista de eletrodomésticos e móveis do país

o

A varejista de eletroeletrônicos
Magazine Luiza fechou o primeiro
trimestre com lucro de R$ 802 mil,
revertendo o prejuízo de R$ 40,7
milhões registrado um ano antes.
A receita líquida subiu 6%, para R$
1,77 bilhão, e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, na sigla em
inglês) triplicou, passando de R$
23 milhões para R$ 62,7 milhões.

O Grupo Pão de Açúcar, controlador da Via Varejo, começou a fazer as primeiras análises para definir a viabilidade de uma oferta primária de ações da rede de eletroeletrônico, após a empresa ter sido
informada que a família Klein
quer vender 16,66% do capital total da Via Varejo numa oferta secundária, conforme antecipou no
domingo o Valor Pro, serviço de
informações em tempo real do Valor. O GPA precisa determinar,
dentro das atuais condições de
mercado, qual o perfil mais adequado dessa oferta de recursos para o caixa da Via Varejo — o volume
da operação, faixa de preço e a parcela a ser subscrita para evitar diluição do grupo em Via Varejo.
O Valor apurou que o GPA pretende fazer uma oferta primária, de,
no mínimo, o exigido no acordo. E
ao subscrever as ações, o Pão de
Açúcar manterá o controle de Via
Varejo. Segundo uma das cláusulas
do contrato, uma oferta primária
deve ocorrer em paralelo a uma secundária, e numa soma de, no mínimo 10% do capital total da rede —
cerca de R$ 700 milhões hoje.
Ontem, o Grupo Pão de Açúcar
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Lucro da Magazine Luiza

Via Varejo, em números
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Adriana Mattos
De São Paulo
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eurobike.com.br

Pão de Açúcar avalia condições
para oferta primária de Via Varejo
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Com a Eurobike
seu veículo recebe
tratamento de rei
nas revisões.
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Comércio Emissão total da Via Varejo deve ser de ao menos de R$ 3 bi, a maior do setor

contratados pelos Klein consideram possível patamar de R$ 31 a
pouco mais de R$ 37.
Com base nas informações da
família Klein ao GPA, no valor de
mercado da Via Varejo e nas condições do acordo de acionistas
(que inclui colocação de lotes
adicional e suplementar), as ofertas públicas de ações secundárias
e primárias devem ser de, no mínimo, R$ 3 bilhões. A maior oferta
recente de ações no varejo foi feita por Abilio Diniz, sócio de GPA,
que se desfez de R$ 2,4 bilhões em
preferenciais nos últimos meses.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2013, Empresas, p. B1.

Smiles no azul
A Smiles, programa de milhagens controlado pela Gol, encerrou o primeiro trimestre com lucro de R$ 29,9 milhões. Não há
comparação com o mesmo período de 2012, pois a companhia se tornou independente da
controladora no fim de 2012. A
oferta inicial de ações foi realizada no mês passado, com captação de R$ 1,1 bilhão. Entre janeiro em março, a companhia
registrou receita líquida de R$
116,6 milhões.

Demissões na Mabe
Após reunião, ontem, com representantes da Mabe, Claudio
Rabelo de Oliveira, diretor do
Sindicato dos Metalúrgicos de
Campinas e Região, disse que a
fabricante de eletrodomésticos
pretende demitir 30% dos 2,7
mil funcionários até o fim de
maio. A Mabe, em recuperação
judicial, informou “não há uma
posição final”.

Turismo on-line e MP
Três das maiores agências de turismo on-line do Brasil, Decolar,
Submarino Viagens e Viajanet,
assinaram termo de compromisso com o Ministério Público
de São Paulo e se comprometem
a informar ao consumidor, de
forma clara, taxas e demais encargos cobrados na venda de
passagens aéreas na página inicial de seus sites.
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Varejo, controladora de Casas Bahia e Ponto Frio — que teria chegado a analisar a hipótese de adquirir o controle da empresa. Esse projeto não avançou — os
Klein nunca apresentaram uma
oferta formal aos controladores.
O Valor apurou que os Klein devem continuar a vender sua participação no mercado no próximo ano. A família pode fazer
uma oferta a cada seis meses, segundo o acordo, e a ideia seria fazer vendas em algumas tranches.
Analistas ouvidos ontem de
bancos estrangeiros consideram
que há demanda para uma oferta
secundária e primária, apesar
dos resultados, até então, pouco
animadores do IPO de Magazine
Luiza e B2W. Ambas perderam
valor nos últimos meses. “Não
são empresas comparáveis. Via
Varejo tem escala e a administração está colocando a empresa
nos trilhos”, diz um analista. A fusão Ponto Frio e Casas Bahia foi
aprovada pelo Cade, em abril, e a
empresa vai colher uma série de
ganhos de sinergia daqui para
frente. Via Varejo somou receita
líquida de R$ 26,1 bilhões em
2012, 7% acima de 2011 e equivalente a 55% das vendas totais das
cinco maiores redes do setor.

Ação da HRT cai 17% após saída do presidente
ALINE MASSUCA

Petróleo
Cláudia Schüffner
Do Rio
A renúncia de Marcio Mello à
presidência executiva da HRT, divulgada na sexta-feira à noite, é
mais um capítulo da turbulenta
história pela qual passa a companhia petrolífera que teve sua oferta
inicial de ações em 2010. Ontem,
as ações caíram 17,39% na Bovespa, cotadas a R$ 3,80, revertendo
alta de 10,8% no fim da sexta-feira,
quando a ação começou a ter uma
inexplicada alta por volta das 15h,
enquanto o conselho de administração estava reunido. No dia, a
partir daquele momento, o papel
da empresa chegou a subir 12,6%
durante o pregão, sem nenhuma
notícia pública que justificasse.
O geólogo Milton Franke, presidente da HRT Óleo e Gás, que explora na Amazônia, assumiu a presidência no lugar de Mello, que também deixou a presidência do conselho pouco dias atrás e ainda permanece como conselheiro. Ontem,
eram fortes as especulações de que
a saída de Mello foi provocada por
indícios, não confirmados ainda, de
que o primeiro poço que a companhia está perfurando na Namíbia é
seco, ou seja, não tem um reservatório de petróleo. A companhia também perfura um poço na bacia do
Solimões em busca de óleo.
Além de Mello, o presidente da
HRT America e responsável pelas
operações na Namíbia, Wagner Peres, também renunciou ontem, o
que reforçou as suspeitas. A assessoria da HRT informou que a direção da companhia não vai se pronunciar antes da teleconferência
para divulgação dos resultados,
marcada para esta quarta-feira.
Na segunda-feira passada Mello disse ao Valor que esperava
concluir em dez ou 15 dias o primeiro poço em águas profundas
da Namíbia, a um custo estimado
em US$ 70 milhões. Segundo fontes ouvidas pelo Valor, a perfuração do poço na Namíbia já terminou e só faltam encerrar os perfis
elétricos, que trazem informações
mais detalhadas sobre o material
obtido pela sonda. O prazo de 10
dias vence nesta quarta.

O geólogo Milton Franke assume a presidência da HRT no lugar de Márcio Mello, que surpreendeu o mercado ao renunciar ao cargo de principal executivo

Mello surpreendeu os membros do conselho da administração na sexta-feira, quando disse
que iria deixar o cargo no meio
de uma discussão no segundo
dia de reunião. O clima ficou
mais difícil na HRT a partir da intervenção do Discovery, que nomeou mais três membros independentes do conselho. Os acionistas da HRT estão mostrando
um perfil mais “ativista”. Além
do Discovery, o Southeastern e
até o MSD Capital, de Michael
Dell, votaram a favor de membros independentes, exigiram
inclusive a criação de um conselho fiscal, que a HRT não tinha.
Conselheiros disseram ao Valor
que na sexta-feira foi tentado que
Mello mudasse de ideia e esfriasse
a cabeça durante o fim de semana,
mas pouco antes das 22h foi divulgado fato relevante sobre a saída
dele. Naquela altura, John Willot,
novo presidente do conselho, embarcava para San Francisco.
Na semana passada, quando recebeu o Valor para uma entrevista, o executivo estava animado
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com as perspectivas de desenvolvimento de novas áreas no campo
de Polvo, comprado da BP há pouco mais de uma semana. Polvo é
um campo maduro, com a produção declinando — a perspectiva é
de que não produza mais a partir
de 2017 — mas a HRT estava confiante de que poderá dar uma sobrevida ao reservatório.
Em um comentário para alguns
clientes do BTG Pactual, o analista
Gustavo Gattass lembrou que o
resultado tanto da perfuração na
Namíbia quanto de um novo poço no Solimões (Amazônia) são
algo “muito pessoal” para Mello.

Como observou o analista, as duas
perfurações estão muito próximas
de dar resultados e um sucesso
exploratório, com descoberta relevante, principalmente de óleo
na costa africana, seria a oportunidade dele sair da presidência da
HRT em grande estilo.
A renúncia, para Gattass, pode
significar “o oposto, ou seja, o
anúncio de nenhum sucesso”. O
analista encerrou dizendo que
não ter Mello na HRT pode dar
mais vida ao caixa da empresa,
”mas pode ser menos divertido
também”, em referência à sua
personalidade exuberante.

Investidores / Imóveis
com Renda de 1%
1º R$ 1.600 preço R$ 160.000
2º R$ 90.000 preço R$ 9 milhões
3º R$ 80.000 Preço R$ 8 milhões
Av. Paulista, prédio inteiro,
vazio. Ocasião
Faria Lima 521m2, raridade,
sobre-loja vazia ao lado Shopping
Iguatemi.R$11.000,00 o m2. Única,
Ligue já!!!Raposo Tavares Industrial,
rende R$160mil. Pr. R$22milhões.
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