
Jornal Valor --- Página 4 da edição "20/06/2013 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 19/06/2013@20:50:36

B4 | Valor | Quinta-feira, 20 de junho de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 20/6/2013 (20:50) - Página 4- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Empresas | Serviços

Ambev S.A. recebe ações
de Interbrew e AmBrew
Bebidas
Márcio Anaya
De São Paulo

A Interbrew e a AmBrew, subsi-
diárias da Anheuser-Busch InBev
(ABI), transferiram à Ambev S.A.
ações de emissão da Companhia
de Bebidas das Américas – A m b e v.
Segundo comunicado divulgado
ontem, trata-se de um dos passos
preliminares à reorganização so-
cietária que visa simplificar a es-
trutura da empresa listada no mer-
cado brasileiro – passando a ter
uma espécie única de papéis (ON,
com direito a voto).

Pelos termos da proposta, a
Ambev S.A . irá incorporar papéis
da Companhia de Bebidas.

O comunicado detalha que a In-
terbrew conferiu à Ambev S.A.

ações equivalentes a 65,311% do
capital votante e 53,2789% do ca-
pital total da Companhia de Bebi-
das. O montante de papéis transfe-
ridos pela AmBrew correspondem
a 8,732% do capital votante e
8,125% do capital total.

Após a operação, e consideran-
do as ações que já tinha, a Ambev
S.A passou a deter 1.301.670.110
papéis ordinários e 637.049.453
preferenciais da Companhia de
Bebidas, equivalentes (na terça-
feira, 18), a 74,0432% do capital vo-
tante e 61,8818% do capital total.
“A contribuição em nada altera o
controle final da Companhia de
Bebidas ou a sua estrutura admi-
n i s t r a t i v a”, diz o aviso. A Ambev
S.A. vai aderir ao acordo de acio-
nistas que regula o direito de voto
e a compra e venda de ações da
Companhia de Bebidas.

Farmácias Proposta apresentada por sócios da rede Big Ben não avança

Minoritários da BR Pharma
tentam eleger conselheiro
Adriana Mattos
De São Paulo

Minoritários da Brasil Pharma,
rede de varejo de farmácias do
banco BTG Pactual, tentaram ele-
ger um membro para o conselho
de administração da companhia,
mas a proposta não avançou.

Maior rede de drogarias em
número de pontos do país, a BR
Pharma comprou há um ano e
meio a Big Ben, varejista com
mais de 200 lojas no Norte e
Nordeste, num acordo que en-
volveu a manutenção da família
Aguilera, fundadora da empre-
sa, no comando da rede, mas
sem vaga no conselho. Meses
atrás, os sócios da Big Ben deci-
diram pleitear uma cadeira no
colegiado — formado por seis
membros — durante a eleição

marcada para ocorrer no mês
passado. A ideia é acompanhar
mais de perto as decisões estra-
tégicas da companhia, que passa
hoje por uma processo de rees-
truturação, reflexo da união dos
ativos adquiridos pelo grupo
nos últimos anos.

Os negócios da Big Ben, que
devem atingir uma receita de R$
1,5 bilhão no Norte e Nordeste
neste ano, segundo apurou o Va -
lor, crescem em importância e
podem representar até 40% da
receita total da BR Pharma em
2013, com base em estimativas
de resultados de analistas para a
companhia neste ano. Dos seis
membros do conselho, três per-
tencem ao banco BTG e um re-
presenta os fundadores da Dro -
garia Rosário, comprada em
2010 e com 133 lojas ao fim de

março deste ano, pouco mais da
metade do número de unidades
da Big Ben.

Na última reunião do conse-
lho de administração da BR
Pharma, em maio, nove sócios li-
gados à Big Ben apresentaram
requerimento de votação em se-
parado, para a indicação de Raul
Aguilera, fundador da Big Ben e
principal executivo, para conse-
lheiro da BR Pharma. A proposta
esbarrou num limite determina-
do pela Lei das S.A., que especifi-
ca em que situações os minoritá-
rios podem indicar um dos
membros do conselho de admi-
nistração por intermédio de vo-
tação em separado.

Segundo artigo 141, parágrafo
quarto da lei, titulares de ações
com direito a voto de companhia
aberta com pelo menos 15% do

total das ações votantes podem
fazer a indicação. A BR Pharma
tem apenas ações ordinárias
(com direito a voto) em bolsa. Os
minoritários ligados à Big Ben te-
riam somado pouco menos de
10% das ONs, apurou o Va l o r .

Mas há possibilidade de que a
BR Pharma e os sócios cheguem a
um consenso.

A ideia de estar mais perto das
decisões tomadas pelo conselho
cresceu entre os fundadores da
Big Ben nas semanas anteriores à
reunião do conselho, em maio.
Após a decisão tomada de indi-
car o nome, não houve tempo há-
bil de tratar do assunto, buscan-
do um acordo com os controla-
dores da BR Pharma, apurou o
Va l o r . “Foi tudo muito de última
h o r a”, diz uma fonte.

Os controladores, porém, de-

vem considerar a hipótese da
eleição de Raul Aguilera na pró-
xima eleição do conselho, daqui
a dois anos, pois entendem que
há espaço para essa inclusão do
nome no colegiado.

Fonte: Empresa. * Em 31 de março de 2013

Perfil
Dados da BrasilPharma (BRPharma)

Fundação
Dezembro de 2009

Controlador
BTG Pactual

Faturamento
R$ 3,1 bilhões em 2012, 
um crescimento de 20,9% 
sobre o ano anterior

Número de lojas*
1.115, das quais 709 próprias e 
406 franquias

Centros de distribuição
cinco em Belém, Brasília, Canoas (RS), 
Jaboatão dos Guararapes (PE) e 
Camaçari (BA)

BigBen

Fármacia Santana

Rosário

Mais Econômica

Farmais

Total

243 lojas próprias

122 lojas próprias

133 lojas próprias

211 lojas próprias

406 franquias

1.115 unidades

Atuação por bandeira*

Cade pune
Laureate e
Anhang uera
Concorrência
Beth Koike e Thiago Resende
De São Paulo e Brasília

Dois grandes grupos educa-
cionais foram alvo do Conselho
Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) ontem. A Laureate
foi multada em R$ 2 milhões e a
Anhanguera recebeu dois autos
de infração que somam R$ 4 mi-
lhões. Em ambos os casos, o Cade
cita o professor Gabriel Rodri-
gues — acionista da Anhanguera
e fundador da Anhembi Morum-
bi, adquirida pela Laureate.

No caso da Anhanguera, o Ca-
de aplicou os autos de infração
porque o professor Gabriel infor-
mou, durante o processo de com-
pra do grupo Anchieta em 2011,
que detinha participação direta
de 7% na Anhanguera. Na verda-
de, ele possuía 75% de um fundo
de investimento que, por sua vez,
tinha 17% da Anhanguera. Outro
ponto questionado é sobre a
atuação de Angela Rodrigues, fi-
lha do professor Gabriel, na
Anhanguera e Anhembi Morum-
bi ao mesmo tempo. “A Angela
era da Anhembi Morumbi até
2007 e foi conselheira da Anhan-
guera entre 2009 e 2011. Já o pro-
fessor Gabriel enviou por engano
sua participação, mas os dados
foram corrigidos”, disse Khalil
Kaddissi, vice-presidente jurídi-
co da Anhanguera.

Outro caso envolve o professor
Gabriel e a Laureate, multada em
R$ 2 milhões, mas com direito de
recorrer. O Cade informou que
após um pedido de detalhamento,
a Laureate “manteve-se preservada
antes e depois da notificação”. O
Grupo Rodrigues, do professor Ga-
briel, adicionou novas compa-
nhias “que mudaram substancial-
mente do ponto de vista concor-
rencial a análise do caso”.

A multa foi endereçada à Lau-
reate, que mostrou-se incomo-
dada com a decisão: “A Laureate
informa que considera a multa
aplicada injusta e sem preceden-
tes, tanto pela sua natureza
quanto pelo valor. A companhia
cooperou com todas as solicita-
ções do órgão (...) e, portanto,
não cometeu ato enganoso ou
prestou informações erradas.
Tendo em vista a aplicação de
uma multa sem precedentes, a
Laureate irá analisar a decisão e
determinar os melhores passos
para defender seus interesses”.

Abril Educação integra cursos
preparatórios a seus outros negócios
Ensino
Beth Koike
De São Paulo

Após diversificar sua atuação
com a aquisição de empresas de
vários segmentos do ensino, a
Abril Educação começa a integrar
seus negócios. A companhia criou
cursos preparatórios para o Enem
(Exame Nacional do Ensino Mé-
dio) e para concursos públicos. As
aulas são ministradas a distância
no período noturno nas escolas
particulares que usam as apostilas
(A n g l o, p. H ., Máxi e Ser) da compa-
nhia. A transmissão dos cursos é
feita por meio de sinal de satélite
por uma empresa adquirida no
ano passado pela Abril Educação, a
Escola Satélite.

Não à toa, a companhia gastou
apenas R$ 8 milhões para imple-
mentar a operação de cursos pre-
paratórios. “Já temos a rede de dis-
tribuição [escolas] e a tecnologia
para entregar o conteúdo, que
também é próprio. Por isso nosso
investimento é menor se compara-
do a uma empresa que começa do
z e r o”, disse João Lacerda, diretor

de produtos complementares da
Abril Educação.

A empresa integrou ainda seus
dois cursos preparatórios: o Siga,
criado pelo Anglo e que ministrava
apenas aulas presenciais; e o Alfa -
con, adquirido no ano passado e
voltado para o ensino a distância.
Agora, com a integração, as aulas
presenciais são transmitidas ao vi-
vo para unidades que têm aulas a
distância. “Essa é uma forma de
aproveitar ao máximo as aulas dos
bons professores”, disse Lacerda.

A diversificação dos negócios é
um dos atrativos da Abril Educa-
ção, segundo analistas de merca-
do. Desde a abertura de capital
(IPO), em julho de 2011, a empresa
vem reduzindo fortemente sua de-
pendência do negócio de editoras,
cujas vendas concentram-se nos
períodos escolares. No primeiro
trimestre deste ano, os livros didá-
ticos representavam 46% da receita
líquida. No mesmo período de
2012, esse percentual era de 58%.
Essa fatia encolheu, principalmen-
te, com as aquisições de sistemas
de ensino e escolas de inglês.

“Nós gostamos da Abril Educa-
ção por sua estratégia, com rico

portfólio de serviços e distribui-
ção de material em 1,8 mil esco-
las básicas”, informa relatório do
BTG, assinado pelos analistas JC
Santos e Pedro Montenegro. O
BTG retomou neste mês a cober-
tura dos papéis da companhia,
com recomendação de compra.

A companhia tem 60 polos de
cursos preparatórios com 300
alunos, mas a meta é que esse nú-
mero salte para 1,2 mil unidades
com 40 mil alunos matriculados
daqui dois anos. No segmento
presencial, a expectativa é ter en-
tre 8 mil e 10 mil alunos no fim
de 2014. “Há uma demanda
enorme por concursos públicos.
Abrimos nossa unidade na Liber-
dade [bairro paulista onde fica a
sede do Anglo] já com 300 matrí-
culas”, enumerou o executivo.

Hoje, a área de cursos prepara-
tórios ainda tem pouca represen-
tatividade na receita da compa-
nhia, que foi de R$ R$ 224,9 mi-
lhões no primeiro trimestre. A
previsão é que em 2020 esse bra-
ço de negócios tenha um lucro
antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização (Ebitda, na
sigla em inglês) de R$ 40 milhões.

CLAUDIO BELLI/VALOR

Lacerda, da Abril Educação, diz que investimento foi de apenas R$ 8 milhões

Curta

Dolce e Gabbana
Os estilistas italianos Domenico

Dolce e Stefano Gabbana foram
condenados ontem pela Justiça a
um ano e oito meses de prisão por
evasão fiscal de cerca de € 1 bilhão,

segundo a agência italiana de no-
tícias Ansa. Os dois fundadores da
tradicional marca de luxo italiana
Dolce & Gabbana também terão
que pagar uma multa de € 500 mil.
Cabe recurso da decisão.

Hermès busca anular
participação da LVMH
L u xo
Scheherazade Daneshkhu
De Paris

O grupo Hermès, de artigos de
luxo, intensificou as pressões so-
bre a LV M H , sua indesejável acio-
nista, mediante o encaminhamen-
to de uma queixa legal visando
anular contratos envolvendo deri-
vativos que permitiram à sua
maior rival repentinamente assu-
mir uma fatia de 12% na Hermès.

A fabricante de lenços de seda e
bolsas, passou à ofensiva legal a
partir do outono passado, argu-
mentando que o aumento de par-
ticipação da LVMH foi “i l í c i t o”.

A Hermès anunciou ontem ter
apresentado uma queixa ao tribu-
nal comercial de Paris, para “anu -
lar os contratos de swap de ações
de que se valeu a LVMH para ad-
quirir 12% do capital da Hermès. A
Hermès sempre considerou esses
swaps como ilicitamente motiva-
dos e como instrumento de com-
portamento fraudulento”.

A LVMH, dona da Louis Vuitton,
revelou a participação de 12% em
outubro de 2010, quando também
anunciou deter uma fatia de 4,9%.
E prosseguiu em sua ampliação de
participação: agora tem 22,6% das

ações da Hermès — 80% dos papéis
em poder do público.

Bernard Arnault, presidente e
CEO da LVMH, tem dito que suas
intenções são “amistosas”. Mas a
família Hermès, que detém 72%
das ações, qualificou a abordagem
de “a t a q u e” e pediu que Arnault
reduza ou venda sua participação.

A LVMH acusou a Hermès de
promover uma campanha de difa-
mação. “Esse ritmo frenético de
ações legais visa a criação de uma
agitação na mídia e sugere grande
n e r v o s i s m o”, afirmou a LVMH.

No outono passado [no hemis-
fério norte], a Hermès apresen-
tou uma queixa à promotoria em
Paris, referindo-se “à maneira pe-
la qual LVMH assumiu uma par-
ticipação no capital da Hermès”,
alegando também abuso de in-
formação privilegiada e manipu-
lação do preço das ações.

A LVMH entrou com uma con-
tra-queixa por “calúnia, chanta-
gem e concorrência desleal”.

A LVMH afirma que os swaps de
ações que comprou em 2008 fo-
ram convertidos em papéis da Her-
mès em consequência de uma de-
cisão de última hora, em outubro
de 2010. Mas a Hermès alega que a
operação foi planejada e que o ob-
jetivo final da LVMH é assumir o

controle da empresa de 176 anos.
A Hermès é amplamente protegi-
da contra aquisições hostis por sua
estrutura de sociedade limitada.

O órgão fiscalizador do merca-
do acionário francês investigou a
operação e em maio pediu a apli-
cação da multa máxima de € 10
milhões à LVMH por ter descum-
prido regras de divulgação de in-

formações relevantes e suposta-
mente ter planejado uma opera-
ção financeira contra Hermès, o
que pode ter afetado o preço das
ações da companhia de luxo.

A comissão de punições da
agência fiscalizadora, que é um ór-
gão independente, decidirá até o
fim de julho se manterá ou
anulará as decisões.

BALINT PORNECZI/BLOOMBERG

Bernard Arnault, CEO da LVMH, tem dito que suas intenções são “a m i sto s a s ”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 jun. 2013, Empresas, p. B4.




