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A Lupatech disse ontem que
assinou com a Vallourec Trans-
portes e Serviços, controlada
pela Vallourec Tubos do Brasil,
contrato para venda dos ativos
da unidade Tubular Services,
em Rio das Ostras, no Estado
do Rio. Com o fim dos procedi-
mentos de due diligence, pre-
vistos na oferta vinculante di-
vulgada em 17 de junho, o pre-
ço final da aquisição é de R$
58,94 milhões, sendo R$ 48,94
milhões até o fechamento da
operação e R$ 10 milhões em
31 de janeiro de 2014.

Disney perde US$ 190 mi
com ‘Cavaleiro Solitário’

A empresa de alimentos Mar-
frig deve reverter o lucro de R$

15,5 milhões do segundo
trimestre de 2012 e

apresentar prejuízo
de abril a junho.
Analistas de quatro
instituições (Bank
Of America Merrill

Lynch, Itaú BBA, JP
Morgan e Votoran-

tim Corretora) esti-
mam prejuízo médio de

R$ 368 milhões. O BTG Pac-
tual prevê que a Marfrig tenha
lucro líquido de R$ 24 milhões.

A HRT Participações em Petró-
leo informou ontem que deu
início à perfuração do po-
ço Moosehead-1, o ter-
ceiro poço offshore
de sua campanha
exploratória, na
Bacia de Orange,
República da Namí-
bia. O poço Moo-
sehead-1 situa-se em
lâmina d’água de 1.727
m e será perfurado a uma
profundidade prevista de 4.100
m pela sonda semissubmersí-
vel Transocean Marianas.

HRT inicia perfuração
de poço na Namíbia

PETRÓLEO 2
Lupatech vende ativos
por R$ 58,9 milhões

A diretora-geral da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis (ANP), Magda
Chambriard, disse que vai ana-
lisar pessoalmente, na semana
que vem, o campo de Tubarão
Azul, da OGX. Magda quer veri-
ficar “se o campo produzirá
pouco por muito tempo, ou
pouco por pouco tempo”.

O corpo técnico da ANP já
analisou o campo. Magda o fa-
rá na semana que vem, quando
voltar de roadshow sobre o lei-
lão do pré-sal. Ela embarca ho-

je para Houston. Até o fim do
mês, Magda também vai ao Ja-
pão. A OGX ainda não pagou o
bônus de assinatura dos 13 blo-
cos arrematados na 11.ª rodada
nem assinou contratos.

ENTRETENIMENTOALIMENTOSAQUISIÇÃO

Diretora-geral da ANP vai pessoalmente
analisar produção de campo da OGX
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A Walt Disney anunciou ontem
um prejuízo de US$ 190 mi-
lhões após o fracasso de bilhe-
teria do filme Cavaleiro Solitá-
rio, com Johnny Depp. O resul-
tado da divisão de filmes caiu
36%, mas o resultado geral
mostrou avanço de 1% no se-
gundo trimestre, ante mesmo
período do ano passado.

Vendas em
shoppings
crescem
menos
Levantamento indica que o consumo
está 8% maior, ritmo abaixo do esperado

Marfrig teve ter perdas
no 2º tri, dizem analistas

Novos. Mais de 30 shoppings serão inaugurados em 2013

Circe Bonatelli

As vendas dos shopping cen-
ters no Brasil cresceram 8%
no primeiro semestre de
2013, ritmo menor do que o re-
gistrado no mesmo período
de 2012 (10,8%) e de 2011
(11,7%), de acordo com levan-
tamento feito pela Associa-
ção Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce).

O desempenho do setor fi-

cou abaixo do esperado pela as-
sociação, que reduziu suas ex-
pectativas para o fechamento
do ano: agora estima um cresci-
mento anual de 10%, patamar
abaixo dos 12% previstos no co-
meço de 2013. “Acredito numa
recuperação no segundo semes-
tre, mas confesso que não estou
acreditando mais nos 12%. Po-
demos chegar a 10%, o que já é
um grande número”, afirmou
Luiz Fernando Veiga, presiden-

te da Abrasce.
Veiga lembrou que o segundo

semestre é tradicionalmente
melhor para as vendas por con-
ta das datas comemorativas no
calendário, em especial o Natal,
o que deve contribuir para uma
expansão do faturamento aci-
ma dos 8% registrados na pri-
meira metade do ano. No entan-
to, ele ponderou que incertezas
conjunturais dificultam a proje-
ção do resultado dos próximos
meses.

Desafios econômicos. O exe-
cutivo atribuiu a desaceleração
vista até aqui ao quadro econô-
mico mais adverso mostrado pe-
lo País, com manifestações nas
ruas, inflação persistentemen-
te elevada, crédito mais caro e
desconfiança em relação à con-
dução da política econômica pe-
lo governo. “Empresários e con-
sumidores estão preocupados.
Isso tudo afeta a confiança do
mercado”, afirmou.

A desaceleração foi confirma-
da pelos dados das principais
operadoras de shopping cen-
ters. As vendas nas mesmas lo-
jas – abertas há mais de um ano
e, por isso, comparáveis – cres-
ceram 6,2% nos empreendimen-
tos da BRMalls no segundo tri-
mestre de 2013. No mesmo pe-
ríodo do ano passado, a empre-
sa havia registrado uma expan-

são de 7%. Na mesma compara-
ção, o crescimento da Multi-
plan foi de 5,8% em 2013, ante
8,1% em 2012. A Aliansce divul-
gou avanço de 8,6% este ano e
10,1% no período anterior.

Veiga avaliou que, apesar da
desaceleração, o faturamento
dos shoppings ainda está em rit-
mo forte de crescimento – aci-
ma da média do varejo tradicio-
nal, que mostrou alta de 6,1% no
primeiro semestre, de acordo

com a Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Inaugurações. A Abrasce esti-
ma que 33 shoppings serão inau-
gurados em 2013, dos quais oito
já foram abertos. Se a previsão
se confirmar, o número baterá
o recorde registrado em 2012,
quando 27 novos empreendi-
mentos foram abertos.

Os efeitos do quadro mais ad-
verso da economia podem res-

pingar nos lojistas de pequeno e
médio porte, como os empresá-
rios que administram fran-
quias. Com as dúvidas sobre o
mercado, é possível que parte
deles adie ou desista de abrir no-
vas unidades. Já os grandes vare-
jistas, com grandes planos de ex-
pansão, devem manter a rota.

“Pequenos lojistas têm mais
condições de pisar no freio, por-
que lidam com poucas lojas. Os
grandes têm planejamento
maior, com investimentos já
contratados, é mais difícil sus-
pender”, explicou Veiga, acres-
centando que a piora da econo-
mia nacional ainda é insuficien-
te para alterar os projetos de
grandes empresas.

Em relação à locação dos es-
paços nos shoppings, Veiga pre-
vê uma maior dificuldade por
parte das operadoras, tendo em
vista o pé no freio entre os lojis-
tas menores e a maior concor-
rência para atrair interessados
para as novas unidades.

“A locação não está fácil, mas
isso dependerá da capacidade
das empresas que operam os
shoppings”, afirmou, minimi-
zando a probabilidade de au-
mento significativo dos espa-
ços vagos. O setor chegou ao
fim de junho com 2,2% de vacân-
cia, patamar estável ante a mé-
dia do trimestre, segundo da-
dos da Abrasce.

R$ 368 mi
É O PREJUÍZO
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