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Curta

Livros digitais
A Saraiva lançou um serviço de

publicação de livros, o Publi-
que-se! que auxilia novos escrito-
res a lançarem suas obras no for-
mato digital. A empresa oferecerá
a sua estrutura de distribuição e
comercialização dos títulos por
meio de seus sites de comércio ele-
trônico, Saraiva e S i c i l i a n o. O
anúncio do novo produto foi feito
ontem pela companhia. O autor
terá um contrato em minuta regis-
trado em cartório, o termo de ade-
são para assinatura e um prospec-
to explicativo com o modelo de re-
muneração. O preço será definido
pelo autor da obra, que será remu-
nerado em 35% do valor da capa. A
Saraiva vai sugerir faixas de valo-
res a partir dos “números de pági-
nas” dos originais.

va l o r .com.br

Ensino
Kroton e Anhanguera
concluem auditoria
A A n h a n g u e ra informou ontem
que os processos de auditoria
interna para a fusão com a K roto n
foram concluídos. Agora, a união
entre as duas empresas de ensino
depende do aval do Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) e da aprovação
por assembleia de acionistas de
ambas as companhias. A fusão
entre as empresas foi anunciada
em 20 de abril. O negócio envolve
uma troca de ações em que cada
1,36 ação da Kroton representa
uma da Anhanguera. A Kroton
ficará com 57,5% do capital da
nova empresa e a parceira, com os
42,5% restantes.

Aéreas sofrerão impacto maior do câmbio em junho
Av i a ç ã o
João José Oliveira
e Letícia Casado
De São Paulo

A Associação Brasileira das
Empresas Aéreas (Abear) alerta
que o setor sente desde maio o
impacto da apreciação do dólar
ante o real, mas que o prejuízo
será maior neste mês de junho.

“Estamos nos aproximando do

encerramento do semestre bas-
tante preocupados porque os da-
dos de maio ainda não refletem o
aumento do dólar frente ao real.
Vivemos um momento de ajuste
de oferta por conta dos custos
que subiram. E quando achamos
que estamos chegando perto de
um ponto de equilíbrio, vem a su-
bida do câmbio que é explosiva
para nossa atividade”, disse o pre-
sidente da entidade, Eduardo Sa-
novicz, que representa as compa-

nhias TA M , Gol, Azul e Av i a n c a .
Ontem, o BTG Pactual divul -

gou relatório reduzindo o preço-
alvo da ação da Gol de R$ 17 para
R$ 11 nos próximos 12 meses. Se-
gundo o banco, as ações da em-
presa perderam 36% do valor nas
últimas oito semanas, seguindo
o fortalecimento da moeda ame-
ricana, que passou de R$ 2 para
R$ 2,15 nesse período.

Em maio, as empresas aéreas
representadas pela Abear regis-

traram aumento de 1,49% na
oferta (medida em ASKs, ou as-
sentos-quilômetros oferecidos) e
de 3,89% na demanda (medida
em RPKs, ou passageiros-quilô-
metros pagos transportados) an-
te abril. Os resultados elevaram a
taxa de ocupação geral das aero-
naves em 1,7 ponto percentual
no período, para de 74,05%.

Levando em conta o mercado
doméstico, a TAM manteve em
maio a maior participação de

mercado, com 39,81%, seguida
por Gol (35,58%), Azul (13,36%) e
Avianca (7,19%).

Sanovicz rebateu a possibili-
dade de haver desoneração tri-
butária para o setor aéreo, defen-
dida pelo senador Francisco Dor-
nelles (PR-RJ) semana passada.
“Queremos ser competitivos sem
favorecimentos especiais, apenas
com uma forma mais justa de de-
finir o preço do QVA (querosene
de aviação)]”, disse.

Segundo a Abear, o combustível
responde por 43% de dos custos
das empresas do setor, cerca de 10
pontos percentuais a mais que a
média mundial. O representante
das aéreas afirma que essa diferen-
ça se explica pelo Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) e pela forma de cálculo
usada pela Petrobras no valor do
insumo, que leva em conta custos
de frete e de variação do insumo
no mercado internacional.
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Atento estuda IPO em quatro anos
Call center
João José Oliveira
De São Paulo

A A t e n t o, empresa de contact
center vendida pela Te l e f ó n i c a ao
Bain Capital em outubro do ano
passado por € 1,05 bilhão, estuda
fazer uma oferta pública inicial
de ações (IPO, na sigla em inglês)
dentro de quatro anos, período
no qual a companhia projeta au-
mentar em 50% as receitas brutas
e as atuais margens, disse ontem
em São Paulo o presidente mun-
dial do grupo, Alejandro Reynal.

“É um caminho natural. Mas is-
so não quer dizer que o grupo vai
sair da companhia. Pode fazer
uma oferta parcial e permanecer
no capital como minoritário ou
controlador ”, disse Reynal, sem
apontar se essa operação pode
ocorrer na Bovespa ou na bolsa de

Madri, onde fica a sede da Atento.
“É uma decisão do controlador,
que leva em conta fatores técni-
cos, quando chegar o momento”.

O executivo disse que o Brasil
continua sendo o principal merca-
do da empresa, com 50% do fatura-
mento mundial. No ano passado, a
filial brasileira teve receita bruta
de R$ 2,6 bilhões, um aumento de
7,1% sobre 2011. Dados globais
mais recentes da Atento revelam
faturamento de € 1,4 bilhão entre
janeiro e setembro de 2012, 5,3%
de alta na comparação anual.

Para crescer 50% em quatro
anos em receita e margens, a
Atento vai buscar contratos entre
as concorrentes da Telefónica.
“Sem restrições que existiam na
época do controlador anterior,
vamos buscar um leque maior de
clientes”, disse Reynal.

Do total da receita da Atento
no Brasil, 40% são gerados hoje

pelo contrato da Telefónica. Após
vender a empresa para o Bain Ca-
pital há oito meses, a dona da
marca Vivo assumiu o compro-
misso de seguir contratando a
empresa por nove anos.

“A Atento não era o ‘c o r e’ [fo -
co central do negócio] da Telefó-
nica. Agora, o controlador tem o
foco na Atento, o que vai gerar
uma expansão mais rápida”,
afirmou Reynal.

Além de buscar contratos com
empresas como C l a r o, Ti m e Oi —
concorrentes da ex-controladora
Telefónica —, a Atento quer am-
pliar o leque de produtos e abrir
operações em novos mercados.
Hoje, a companhia atende cerca
de 500 clientes corporativos em
16 país, sendo 70 deles no Brasil.
Emprega 150 mil funcionários —
85 mil em território brasileiro.

O presidente da Atento disse
que planeja elevar a fatia de re-

ceitas com serviços de maior va-
lor agregado, como gerencia-
mento de banco de dados de
clientes das empresas atendidas
(CRM, Customer Relationship
Management) e terceirização de
processos do negócios (BPO, Bu-
siness Process Outsourcing).

O executivo disse que a estra-
tégia de crescimento será mais
agressiva a partir de 2014. “Esta -
mos concluindo nosso plano de
médio prazo. Para este ano, não
temos aquisições ou investimen-
tos acima da média anual dos úl-
timos anos programados”.

Em 2013, a Atento vai investir
R$ 150 milhões no Brasil, mes-
mo valor aplicado no ano passa-
do. A multinacional não revela
os dados de investimentos mun-
diais, mas aponta que a relação
com o volume brasileiro guarda
proporção com as respectivas fa-
tias de receita.

CLAUDIO BELLI/VALOR

Presidente mundial, Alejandro Reynal, quer elevar receita em 50% até 2017

Alimentos Companhia busca levantar R$ 150 milhões com novo sócio

Forno de Minas quer vender
entre 20% e 30% do capital

RAFAEL MOTTA / NITRO

“Planejamos ter novas fábricas e produtos de outras categorias”, diz Mendonça

Marcos de Moura e Souza
De Belo Horizonte

Uma das principais marcas de
pão de queijo do país está em bus-
ca de um sócio. A Forno de Minas,
empresa que projeta fechar o ano
com um faturamento de R$ 220
milhões, inicia hoje sua apresenta-
ção formal a investidores. A família
do diretor-presidente Helder Cou-
to Mendonça, controladora da
companhia, fala em vender entre
20% a 30% da empresa e levantar
cerca de R$ 150 milhões.

Será uma captação maior do
que a realizada em 2010, quando a
família vendeu 29% da Forno de
Minas para o fundo de investimen-
tos M e r c a t t o. De lá para cá, a em-
presa só cresceu. O faturamento de
R$ 60 milhões subiu em 2011 para
R$ 100 milhões e no ano passado
para R$ 145 milhões.

“A gente entra agora num se-
gundo momento do plano de ne-
gócios e para isso vamos fazer essa
segunda rodada de captação”, dis-

se Mendonça ao Va l o r . “Planeja -
mos ter novas fábricas e produtos
de outros segmentos. Continuare-
mos como congelados, mas vamos
partir para outras categorias.”

O objetivo é fazer da Forno de
Minas uma empresa de alimentos
em vez de uma marca de pão de
queijo, diz o empresário. Segundo
ele, o novo sócio não será necessa-
riamente um grupo nacional. “Es -
peramos fechar essa operação nos
próximos dois meses.” O momen-
to e o desempenho da empresa são
muito mais favoráveis para essa
captação do que em 2010, avalia
ele. A Araújo Fontes, empresa com
sede em Belo Horizonte, especiali-
zada em operações de fusões, aqui-
sições e reestruturações assessora
a Forno de Minas. O “roadshow ”
começa hoje, segundo Mendonça.

O pão de queijo congelado é o
carro-chefe da Forno de Minas.
Representa 70% das vendas, se-
gundo o empresário. De acordo
com um estudo desse mercado
feito pela consultoria Nielsen, as

marcas Forno de Minas e São Ge-
raldo – também do grupo fami-
liar – detêm juntas 46,5% das
vendas em valor do quitute. O
mesmo estudo coloca a Marico -
ta, também de Minas, em segun-
do lugar com 6,9% e outra mi-
neira, a Pif Paf, em terceiro, com
4,9%. A Forno de Minas tem tam-
bém folhados, tortas, empana-
das e wafles.

Além de pensar em ampliar
mais seu portfólio de produtos
com a nova captação, Mendonça
avalia que há também muito es-
paço para crescer na produção e
vendas de pão de queijo. Ele lem-
bra que em 1999, ano em que a
família vendeu a Forno de Minas
para a americana Pillsbur y (de -
pois comprada pela General
Mills), a produção de pães de
queijo congelado era de 1,6 mil
toneladas por mês. Em 2009,
quando a família recomprou o
negócio, a produção estava em
250 toneladas. Hoje está entre
1,1 mil e 1,2 mil toneladas. “Te -

mos muito a crescer e a projeção
é que só em 2015 chegaremos
novamente a 1,6 mil toneladas.”

Além do apetite do mercado
interno, Mendonça também
aposta do aumento das exporta-
ções. Neste primeiro semestre, a
empresa mineira está vendendo
o dobro para o exterior, segundo
o empresário. A expectativa é fe-
char o ano com cerca de 1,2 mil
toneladas, ante as 600 toneladas
do ano passado. Os Estados Uni-
dos são o principal mercado —
formado principalmente por
imigrantes brasileiros. A empre-
sa também exporta para Canadá,
Portugal, Inglaterra, Uruguai e
Chile e espera começar a vender
para mais dez países este ano.

A Forno de Minas, diz o empre-
sário, está cumprindo o ciclo de
investimentos de R$ 40 milhões
programados para 2010 e 2013.
A fábrica está passando por re-
formas, máquinas novas estão
chegando e o espaço de armaze-
nagem está sendo ampliado.

Em outra frente, a empresa lan-
ça nacionalmente em julho ou
agosto uma marca de massas
frescas congeladas. O nome está
sendo criado pela agência de pu-
blicidade WMcCann, de
Washington Olivetto. Será um
produto gourmet em larga escala
com preço na faixa dos R$ 12. A

marca terá, segundo ele, a “chan -
c e l a” da Forno de Minas na emba-
lagem. Quando a família Men-
donça recomprou a empresa em
2009, comprou também ativos
da Frescarini, que estavam em po-
der da General Mills. E é usando
esses ativos que os mineiros in-
gressam no mercado de massas.

COM MUITO TALENTO, CRIATIVIDADE E CORAGEM, AS MULHERES CONSOLIDAM CADA VEZ MAIS SEU ESPAÇO ENTRE OS

EMPREENDEDORES DO BRASIL. SE VOCÊ É UMA DELAS, INSCREVA-SE NO PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS, CONTE

SUA HISTÓRIA DE SUCESSO E INSPIRE AINDA MAIS MULHERES A SEREM DONAS DA PRÓPRIA EMPRESA.

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 31 DE JULHO. Acesse mulherdenegocios.sebrae.com.br

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.
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