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Empre s a s

DB Trans é vendida
A empresa fluminense DB Trans,
proprietária do meio de paga-
mento eletrônico de pedágio Au t o
E x p r e s s o, foi vendida para a ame-
ricana FleetCor Technologies. A
compradora anunciou também a
aquisição da VB Serviços, Comér-
cio e Administração — especializa -
da na venda de vales-transporte.
No total, o valor das transações é
superior a US$ 300 milhões, se-
gundo a FleetCor. A DB Trans atua
em pedágio no Estado de São Pau-
lo, concorrendo com Serviços e
Tecnologia de Pagamentos (STP),
proprietária das marcas Sem Parar
e Via Fácil, e com ConectCar (de
Odebrecht e Ultra). A aquisição da
DB Trans deve ser concluída ainda
no terceiro trimestre.

Motos em queda
A produção de motos fechou
agosto marcando queda de
11,6% na comparação com igual
período do ano passado. No to-
tal, foram produzidas 157,5 mil
motocicletas no mês passado,
conforme balanço divulgado pe-
la Abraciclo, a entidade que re-
presenta essa indústria. Na com-
paração com o mês imediata-
mente anterior, houve cresci-
mento de 37,7% na produção de
motos, mas essa forte evolução se
deve às férias coletivas realizadas
pelas montadoras em julho. Em
agosto, as vendas no atacado —
da montadora para a concessio-
nária — ficaram 24,5% abaixo do
volume de um ano antes, mas su-
peraram em 22,3% o resultado de
julho. Foram vendidas 129,1 mil
motos no mês passado.

Venda de papelão cai
As vendas internas de papelão on-
dulado recuaram 3,04% em agos-
to, na comparação anual, para
292,103 mil toneladas, segundo
dados preliminares da Associação
Brasileira do Papelão Ondulado
(ABPO). No acumulado do ano, as
vendas domésticas de chapas, pla-
cas e acessórios desse tipo de pa-
pel atingiram 2,232 milhões de to-
neladas, uma alta de 2,78%.
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D e st a q u e s

Mary Kay planeja
entrar no mercado de
perfumes e crescer
70% no Brasil, diz
Alvaro PolancoB5

Est rat é g i a Redes buscam sócios
para acelerar planos de expansão

No varejo de
moda, a
compet ição
vai aumentar
Marina Falcão
De São Paulo

A chegada da americana Gap
só confirma que o varejo de mo-
da no Brasil, um setor bastante
fragmentado, está virando mer-
cado de gente grande. E que, da-
qui para frente, o ambiente de
competição ficará particular-
mente difícil para as redes me-
nores ou menos capitalizadas.

Por enquanto, a Gap confirmou
apenas duas lojas (ambas em São
Paulo) até o fim do ano, mas nin-
guém duvida que a varejista, cujas
vendas líquidas somaram US$ 15,7
bilhões no ano passado, tenha pla-
nos mais ambiciosos para o Brasil.
Com 1.600 lojas no total, e já pre-
sente no Chile, Uruguai, Panamá,
Colômbia, Peru e México, a compa-
nhia abriu 50 unidades na China
em 31 meses de atuação.

A Gap vem se juntar ao grupo de
multinacionais de moda já presen-
tes por aqui, como a holandesa
C&A, líder em vestuário no país, e a
maior do mundo no segmento
‘fast fashion’, a Zara, do grupo es-
panhol Inditex. No mercado, já es-
pera-se a chegada da sueca H&M,
segunda do ranking internacional
em tamanho. A inglesa Top Shop já
fez sua estreia no shopping JK
Iguatemi e a australiana Cotton On
também deve desembarcar em
breve, apurou o Va l o r .

Todas juntas vão dividir uma pi-
zza grande — o varejo de moda no
Brasil deve faturar R$ 170 bilhões
em 2013, segundo o Instituto de
Estudos e Marketing Industrial (Ie-
mi) —, mas que tende a crescer em
velocidade mais modesta nos pró-
ximos anos, uma previsão que já
está nas contas das nacionais Ren -
n e r, Riachuelo e Marisa.

Quem quiser garantir espaço no
mercado de vestuário, precisa se
capitalizar para dar largada a um
plano de expansão mais agressivo
e investir em melhora de contro-
les, inovação e eficiência. Sabida-
mente, para ter acesso a produtos
mais baratos via importações, as
redes precisam de escala.

Varejistas tradicionais como
TNG, Farm Animale, Va l d a c (Si -
berian, Crawford e Memove) e,
no segmento mais popular, a
Besni, são algumas das empresas
que estão em busca de um sócio,
informam fontes do setor. A Bes-
ni nega que esteja à venda. A TNG
afirmou que está “em sigilo por
questões jurídicas”. E a Valdac
diz que um aporte de investido-
res é uma hipótese em estudo.

Durante quase um ano, a Farm
Animale ficou em conversas com a
Ta r p o n . Não chegou a um acordo,
mas os planos de se associar a um
investidor estratégico permane-
cem. A mais recente aquisição da
Tarpon, que tem tradição no varejo
de moda, foi a marca Morena Rosa,
do Paraná, no ano passado.

Até agora, a única grande
operação fechada este ano foi a
compra da Seller pela L e a d e r, do
BTG Pactual, que ambiciona ser
consolidadora em um mercado
onde as quatro maiores redes
(C&A, Renner, Riachuelo e Mari-
sa) detêm fatia inferior a 12%.

O fato é que o ambiente não es-
tá tão propício para operações de
fusões e aquisições no setor, por
dois motivos. Um deles é que as
vendas das redes patinam, colo-
cando um freio no apetite de in-
vestidores. Tão importante quan-
to isso está o fato de tradicionais
forças compradoras estarem,
temporariamente, fora do jogo.

Não de agora, a holding In -
brands (Ellus, VR e Richards),
controlada pela gestora Vinci
Pa r t n e r s , está dando um tempo
nas compras para “arrumar a ca-
s a”, após um período de várias
aquisições. Também com foco em
recuperar a rentabilidade está o
grupo Restoque (dono da Le Lis
Blanc), controlado pelo fundo Ar -
tesia, cuja última aquisição foi da
marca Rosa Chá, em 2012, ano em
que a Osklen se aninhou nos bra-
ços da Alpargatas.

Douglas Carvalho, dono da bou-
tique de fusões e aquisições Ta r g e t
A d v i s o r, diz que ainda há bastante
interesse pelos ativos do setor, mas
os fundos têm sido cada vez mais
exigentes em questões de gover-
nança e auditoria. “Apenas ter uma
marca conhecida e bem posiciona-
da é obrigação”, diz Carvalho, que
assessorou a venda das grifes VR,
Bobstore, Los Dos, Mandi, Bazahr e
Empório Naka, entre 2010 e 2012.

Outra fonte do ramo diz que vá-
rias operações este ano estão em-
perradas porque é difícil conven-
cer os donos de que, neste momen-
to de vendas fracas, suas empresas
não valem tanto quanto eles pen-
savam. A missão fica ainda mais
complicada já que os fundos, jus-
tamente aproveitando o duro ce-
nário de curto prazo, querem con-
seguir pechinchas. Como é da pra-
xe, as negociações têm estaciona-
do na questão do preço, que pode
ir de oito a 14 vezes Ebitda no setor
de moda, segundo especialistas.

DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG

Gap, que faturou US$ 15,6 bi no ano passado, confirmou duas lojas em São Paulo: mercado espera H&M e Cotton On
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Mensuração de Valor Justo de
Empresas e Ativos para:

Combinação de negócios, ativos intangiveis e alocação de
preço de compra - CPC 15;

Fundamentação econômica de goodwill (rentabilidade futura);

Participações societárias a valor justo - CPC 18 e CPC 38;

Patrimônio líquido a preços de mercado - relação de troca;

Aumento de capital, fusão, cisão e incorporação;

Teste de impairment - CPC 01.

www.npvfinanças.com.br
(11) 2548-8885

R$ 385.000.000,00

Transação de capitalização da Atlantic Energias Renováveis S.A.

(“Companhia” ou “Atlantic”) através da emissão primária

de ações adquiridas pela Actis, que assim passa a deter

60% do capital da Companhia.

A Atlantic possui 220 MW de capacidade instalada e

extenso portfólio de projetos de geração de energia

renovável. O objetivo da transação é fortalecer a capacidade

de investimento da Companhia visando a ampliação de sua

capacidade de geração.

O Banco Votorantim atuou como assessor financeiro
exclusivo da Atlantic Energias Renováveis S.A.

Setembro 2013

A transação está em fase de fechamento e sua liquidação financeira ocorrerá
após a obtenção de todas as aprovações pertinentes e cabíveis à transação.

AUDIT -TAX
CONSULTING
DUE DILIGENCE
ACCOUNTING AND
OUTSOURCING SERVICES

www.mazars.com.br
AMazars está presente nos 5 continentes.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 set. 2013, Empresas, p. B1.




