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Avis Budget compra 50% da operação no Brasil
Aluguel de veículos
João José Oliveira
De São Paulo

O Avis Budget Group, dos Es-
tados Unidos, anunciou ontem a
compra de 50% das ações de sua
licenciada brasileira por US$ 50
milhões. A operação busca au-
mentar a presença das marcas
Avis e Budget no mercado brasi-
leiro e capturar maior fatia dos
negócios nos mercados nacional
e internacional.

A marca Avis atua no Brasil
desde 1978. O Grupo Dallas, com
quem foi fechada a transação di-
vulgada ontem, tem a licença da

operação desde 2003. Segundo a
companhia americana de alu-
guel de veículos, a receita no
mercado brasileiro atingiu cerca
de US$ 50 milhões em 2012.

O grupo tem frota de mais de 4
mil veículos no Brasil e soma cer-
ca de 40 pontos de locação, in-
cluindo posições nos aeroportos
de Congonhas e de Guarulhos,
em São Paulo, e do Santos Du-
mont e Galeão, no Rio de Janeiro.

Segundo projeções da Avis
Budget, o mercado de locação
de automóveis no Brasil deverá
chegar a US$ 4 bilhões em recei-
ta até 2016, com taxas de cresci-
mento anual composto de 13%
desde 2008.

“O investimento do Avis Bud-
get Group demonstra o seu com-
promisso de ter presença compe-
titiva, forte e robusta no Brasil”,
disse Afonso Celso de Barros San-
tos, presidente do Grupo Dallas,
por meio de nota à imprensa.

O Avis Budget Group projeta
registrar provisão para perda de
aproximadamente US$ 30 mi-
lhões no terceiro trimestre, prin-
cipalmente relacionada com a
dívida pré-existente do licencia-
do. A empresa contabilizará o
investimento pelo método de
equivalência patrimonial.

Em julho, duas empresas do
setor de locação de veículos
anunciaram planos de abertura

de capital no país. A Unidas Rent
a Car protocolou junto à Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM)
pedido de registro de oferta pú-
blica primária e secundária de
ações. Dentro do Novo Mercado
da Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa), a companhia se junta
à também locadora Localiza, lis-
tada desde 2005. E a locadora de
veículos e equipamentos para-
naense Ouro Verde vai captar re-
cursos em bolsa por meio de uma
oferta pública inicial primária e
secundária de ações. O Va l o r
apurou com uma fonte próxima
à operação que a oferta inicial
poderá movimentar entre US$
300 milhões e US$ 500 milhões.

S u p e r m e rc a d o s Rede voltada para o público de alta
renda prevê três a quatro lojas novas por ano até 2017

St. Marche tem plano
para chegar a R$ 1 bi

Adriana Mattos
De São Paulo

Há dois principais projetos em
desenvolvimento pelo comando
da rede de supermercados St. Mar-
che, previstos para entrar em ope-
ração a curto e médio prazos, que
podem levar a companhia a atin-
gir faturamento na faixa do R$ 1
bilhão nos próximos anos, segun-
do cálculos com base no ritmo de
vendas atual da empresa.

Uma das mais maiores varejis-
tas de São Paulo que atendem as
classes A e B, o St. Marche está ne-
gociando para inaugurar uma
loja na capital paulista, até o fim
de 2014, da rede italiana de su-
permercados e restaurantes Ea-
taly. Ao mesmo tempo, montou
um ritmo de aberturas para os
próximos quatro anos para atin-
gir uma antiga meta, avaliada
desde os primeiros anos de fun-
cionamento, de alcançar a marca
de 30 lojas em 30 bairros em São
Paulo. A empresa espera alcançar

essa marca em 2017 — são 12
unidades hoje.

Se atingir esse volume e abrir a
unidade do Eataly em São Paulo, a
varejista — que deve fechar o ano
de 2013 com faturamento na faixa
de R$ 400 milhões, apurou o Va -
lor— ultrapassará a marca de R$ 1
bilhão em vendas ao fim de 2017,
segundo cálculo com base no de-
sempenho atual da empresa. Para
isso, a rede terá que manter, no mí-
nimo, a média de vendas mensal
das suas lojas, de R$ 2 milhões a R$
2,5 milhões atualmente, apurou o
Va l o r , para as 30 lojas e ao se in-
cluir os negócios com o Eataly.

Para efeito de comparação,
quatro anos atrás, a companhia
atingiu faturamento de cerca de
R$ 100 milhões, portanto, desde
2009, ela quadruplicou a receita.
A companhia diz que opera no
lucro, mas não informa o valor,
ou o seu nível de rentabilidade.

Para alcançar as 30 unidades, o
plano é abrir de 3 a 4 supermerca-
dos na capital paulista por ano

num prazo de quatro anos. Ques-
tionada sobre a hipótese de o pro-
jeto demorar a avançar — no fim
2008, a rede informou ao Va l o r o
plano de atingir a meta de 30 lojas
até 2014 — o comando da rede res-
salta que o encarecimento no pre-
ço dos terrenos afetou os projetos.
“O problema é que está difícil
achar pontos, e quando encontra-
mos um terreno, ele nem sempre é
viável financeiramente”, disse Vic-
tor Leal, sócio da rede.

Para a bandeira Eataly, os pla-
nos da rede criada por Leal e Ber-
nardo Ouro Preto, são de uma ou
“no máximo” duas lojas em São
Paulo. “Não cabe mais do que is-
so. Nova York tem uma unidade”
disse Leal. A negociação para as-
sinatura do acordo do local da
unidade está na fase final, numa
“joint venture” com os fundado-
res da companhia fundada na ci-
dade de Turim em 2007.

O outro projeto em discussão
hoje é a expansão da rede St. Mar-
che para fora da capital paulista. A

ideia é começar esse crescimento
após atingir um bom nível ocupa-
ção em São Paulo, provavelmente
após 2017. Cidades como São José
dos Campos, Campinas, Guarujá e
Santos, no interior e litoral paulis-
tas, são mercados identificados pe-
los sócios com chances de receber
unidades do St. Marche nos próxi-
mos anos. Porém, são investimen-
tos que não devem ser feitos neste
momento porque a varejista só de-
ve buscar pontos fora da capital
após ocupar os espaços que consi-
dera prioritários em São Paulo.

Se for atingida essa meta de
aberturas, deve ser o ritmo de de-

sembolsos mais alto feito até hoje
pela empresa. Em dez anos, entre
2002 e 2012, foram 11 aberturas,
uma por ano. Caso atinja 30 pon-
tos em 2017, serão 18 unidades em
quatro anos. Em 2013, uma loja foi
aberta e outras três estão na fila. A
varejista tem sócios investidores,
locais e estrangeiros e alguns deles
se tornaram o canal de acesso da
empresa para obter recursos, a ta-
xas mais competitivas para expan-
são orgânica. Segundo um varejis-
ta próximo à rede, três anos atrás,
eram 12 sócios minoritários. A em-
presa também não faz comentá-
rios sobre esse dado..

Ao se considerar o desempe-
nho apenas das lojas abertas há
mais de um ano (descontando as
aberturas, que inflam o número)
foi apurado crescimento de ven-
das no St. Marche de 15% no pri-
meiro semestre. É uma taxa aci-
ma da média do setor, que acu-
mula alta nominal de 9,7% no
ano. A meta da cadeia é manter a
expansão de 15% no ano. Manuel
Araújo, da Martinez de Araújo
Consultoria, reforça que peque-
nas redes tem crescido a taxas
bem acima da média do setor,
portanto, é natural que regis-
trem alta de dois dígitos.

Vendas “mesmas lojas” da
BR Malls aumentam só 6%
Shopping
De São Paulo

A BR Malls, maior empresa de
shopping centers do país, infor-
mou ontem que está otimista
com os seus dados no segundo
semestre, mas não espera “uma
melhora no cenário econômico
[do país] nesse período”. De abril
a junho houve aumento de 6,2%
nas “vendas mesmas lojas” (em
operação há mais de 12 meses).

Essa é uma das mais baixas taxas
de expansão nesse indicador para
a empresa desde a sua abertura de
capital, em abril de 2007. Por re-

gião, o Sudeste apresentou o índi-
ce de crescimento das vendas
“mesmas lojas” mais baixo do país,
de 5,3% de abril a junho. O Norte
teve o índice mais alto, de 10,4%.

O lucro líquido foi de R$ 184,6
milhões de abril a junho deste ano,
com queda de 60% em relação ao
mesmo período de 2012. Já a recei-
ta líquida apresentou alta de
18,6%, para R$ 315,3 milhões.

O lucro foi impactado princi-
palmente pela variação cambial,
que incidiu sobre o principal da
dívida perpétua, e o ganho refe-
rente à avaliação das proprieda-
des para investimento, informou
a companhia. (AM)
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Victor Leal (à esq.) e Bernardo Ouro Preto, sócios do St. Marche: expansão de 15% nas vendas do primeiro semestre

Balanço Expectativa é que patamar de cancelamento de vendas da incorporadora fique estável no semestre

Gafisa mantém a meta de lançamentos
Chiara Quintão
De São Paulo

Apesar de ter lançado apenas
R$ 461 milhões no primeiro se-
mestre, a Gafisa mantém sua meta
de Valor Geral de Vendas (VGV) de
lançamentos para o ano de R$ 2,7
bilhões a R$ 3,3 bilhões. Conforme
o diretor financeiro e de relações
com investidores da companhia,
André Bergstein, os lançamentos
terão “concentração equilibrada

ao longo do semestre”. “Va m o s
olhar com calma para fazer lança-
mentos no momento certo e de
acordo com a demanda do merca-
d o”, disse Bergstein.

A Gafisa está constituindo um
banco de terrenos compatível
com o nível de lançamentos que
considera adequado para 2014 e
2015, segundo o executivo. A em-
presa comprou terrenos com
VGV potencial de R$ 1 bilhão no
primeiro semestre. As aquisições

resultam em desembolso de
R$ 100 milhões no ano.

As despesas gerais e adminis-
trativas da incorporadora deve-
rão cair, de acordo com Bergs-
tein, devido à redução da com-
plexidade de divisão Tenda e da
concentração da marca Gafisa
em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Em relação aos cancelamentos
de vendas, os chamados distratos,
a expectativa é que o patamar fi-
que estabilizado neste semestre,

conforme o diretor-presidente da
incorporadora, Duilio Calciolari.
As unidades distratadas da divisão
Gafisa têm sido vendidas com alta
de preços em São Paulo e no Rio de
Janeiro e com boa velocidade de
comercialização. Em São Paulo, os
aumentos estão em torno de 10% e,
no Rio, chegam a 15% ou 20%.

Em outros mercados, o preço de
venda das unidades distratadas es-
tá estável “ou até menor”, segundo
Calciolari, caso de Belém, São Luís

e Salvador. Nesses mercados, há
excesso de oferta, e tem havido al-
guns descontos. Na Tenda, as altas
de preços das unidades que retor-
naram à empresa por conta dos
distratos são inferiores a 10%.

Na divisão Gafisa, a margem
bruta ainda é impactada pelos
projetos lançados anteriormente
fora de São Paulo e do Rio de Janei-
ro. As unidades antigas de Tenda,
menos rentáveis, devem ser con-
cluídas até o fim de 2014.

No segundo trimestre, a Gafisa
teve prejuízo líquido de R$ 14 mi-
lhões, ante o lucro líquido de R$ 1
milhão no mesmo período de
2012. A receita líquida caiu 18%,
para R$ 640,9 milhões. Em junho,
a Gafisa fechou venda de 70% da
A l p h av i l l e Urbanismo para as
gestoras de private equity Pátria e
Blackstone. O ativo, cuja transfe-
rência ainda não foi concluída,
foi contabilizado como “opera -
ção descontinuada” no balanço.

Resultados da Even e da EZTec têm melhora no 2o trimestre
De São Paulo

A Even Construtora e Incorpora-
dora e a E Z Te c , ambas com forte
atuação no médio e alto padrão,
apresentaram resultados, no se-
gundo trimestre, superiores aos do
mesmo período do ano passado. A
evolução das obras e o aumento
dos lançamentos e do volume de
vendas contratadas de abril a ju-
nho contribuíram para o cresci-
mento do lucro líquido e da receita
líquida das incorporadoras.

No caso da Even, o lucro líquido
antes da participação dos minori-
tários mais que dobrou no segun-
do trimestre, dos R$ 43,4 milhões
do mesmo período de 2012 para
R$ 90,5 milhões. A receita líquida
cresceu 40,8%, para R$ 706,2 mi-
lhões. A margem bruta da incor-
poradora aumentou de 30,2% no
segundo trimestre do ano passado
para 31,8% de abril a junho.

“No segundo trimestre de

2012, empreendimentos da safra
de 2007 ainda passavam pela re-
c e i t a”, diz o diretor financeiro e
de relações com investidores da
Even, Dany Muszkat. Conforme o
executivo, a margem bruta da
Even ficará próxima a 31,5% e
32% nos próximos trimestres.

Já a EZTec apresentou expan-
são do lucro líquido de 70,6% no
segundo trimestre, para
R$ 136,36 milhões. A receita lí-
quida da incorporadora subiu
75%, para R$ 275,61 milhões. A
venda da Torre A do EZTowers pa-
ra a São Carlos Empreendimen -
tos e Participações, em janeiro,
contribuiu com cerca de 10% da
receita do segundo trimestre, de
acordo com o diretor financeiro
e de relações com investidores da
EZTec, Emilio Fugazza.

No semestre, a empresa obteve
receita líquida recorde de
R$ 598,73 milhões, da qual a co-
mercialização da Torre A partici-

pou com R$ 180 milhões. A com-
panhia também registrou recor-
de de lucro líquido na primeira
metade do ano, de R$ 287,09 mi-
lhões. A margem líquida do se-
mestre foi de 47,9%, 17,9 pontos
percentuais acima da meta da
companhia para o ano.

No primeiro semestre, a EZTec
lançou 55,7% do ponto médio da
meta para o ano, que vai de R$ 1,2
bilhão a R$ 1,4 bilhão. Há proje-
tos em fase final de aprovação
que vão possibilitar que a com-
panhia cumpra o guidance para
2013, de acordo com Fugazza.

Em relação às vendas contrata-
das, o terceiro trimestre tem sido
“bastante positivo”, conforme o di-
retor de relações com investidores
da EZTec. A companhia tem inves-
tido mais em marketing para “evi -
tar que os clientes tenham dúvi-
das” em relação à aquisição de um
imóvel, em função da piora da eco-
nomia. As metas de comercializa-

ção para a empresa própria de ven-
das da EZTec e para a parcela ter-
ceirizada foram elevadas.

Muszkat, da Even, diz que não
há nenhum indício, nos plantões
de vendas dos mercados em que a
incorporadora atua — regiões me-
tropolitanas de São Paulo, do Rio
de Janeiro e de Porto Alegre —, de
que a desaceleração do crescimen-
to econômico tenha “acendido o
sinal amarelo” para os consumido-
res. A companhia ainda não fez ne-
nhum lançamento no terceiro tri-
mestre, e o ritmo de venda de esto-
ques está “p a r e c i d o” com o de um
ano atrás, conforme Muszkat.

No segundo trimestre, a Even
comprou terrenos com Valor Ge-
ral de Vendas (VGV) potencial de
R$ 589 milhões. Sem considerar
o pagamento de dividendos, o
consumo de caixa da empresa no
trimestre foi de R$ 12,4 milhões.

Ontem, a Cyrela Commercial
Properties (CCP) também divul-

gou resultados. No trimestre, a
companhia teve lucro líquido de
R$ 38,1 milhões, valor 49,9% me-
nor que o do mesmo intervalo do
ano passado. A receita líquida te-
ve queda de 3,9%, para 88,5 mi-
lhões. A geração de caixa medida
pelo Ebitda caiu 49%, para R$ 45,9
milhões. A margem Ebitda foi re-
duzida de 97,7% para 51,8% na
comparação dos dois intervalos.

Os resultados do segundo tri-
mestre do ano passado foram im-
pactados pela venda da parte da
CCP na Torre Matarazzo para a Cai-
xa de Previdência dos Funcioná-
rios do Banco do Brasil (Previ).

A CCP tinha vacância física de
6,3% e financeira, de 4,4%, no fim
do trimestre, ante 2% e 2,2%, res-
pectivamente, no final de março.
O aumento da vacância resultou
da entrega de um dos galpões do
Centro Logístico Rio Guandu
(Queimados I), em Queimados
(RJ), ainda não alugado. (CQ)

Curtas

Petrobras é condenada
A Pe t r o b r a s foi condenada pe-

la Justiça Federal no Rio Grande
do Sul a pagar uma indenização
de R$ 6,09 milhões por danos
ambientais e morais coletivos
pelo vazamento de 18 mil litros
de óleo no mar no litoral norte
do Estado, em 11 de março de
2000. O valor deve ser corrigido
desde a data do incidente até ju-
nho de 2009 pelo IPCA-E mais
0,5% ao mês e a partir de então
pela remuneração da caderneta
de poupança, informou a Justiça
Federal. Calculo realizado pelo
Valor Data indica um valor atua-
lizado em torno de R$ 25,5 mi-
lhões. A estatal pode recorrer
contra a decisão ao Tribunal Re-
gional Federal da 4a Região
(TRF4). O Va l o r entrou em conta-
to com a assessoria da estatal,
mas não obteve retorno.
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