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Empre s a s

MPX agora é Eneva
A MPX, empresa de energia do
grupo EBX, de Eike Batista, vai
mudar seu nome para Eneva,
conforme aprovado em reunião
do conselho de administração. A
intenção de alterar a razão social
já havia sido anunciada quando
o controle da MPX foi repassado
à alemã E . O N. Na reunião, foi
aprovada ainda a eleição de Joel
Rennó Junior como membro do
conselho de administração para
um mandato de dois anos. Ren-
nó Junior é diretor de finanças
da EBX e já foi conselheiro da
MMX, mineradora do grupo. Ele
é filho do ex-presidente da Petro-
bras e da Vale Joel Rennó.

Ameaça de greve
Em campanha salarial, metalúr-
gicos na região de São José dos
Campos, no interior paulista, en-
traram em estado de greve nas
fábricas de autopeças TI Auto-
motive, Parker Filtros e S c h r a d e r.
O sindicato local, que cobra das
empresas reajuste salarial de
13,5%, informa que, nas últimas
negociações, as companhias dis-
seram não haver espaço para se-
quer repor a inflação. Ontem, em
assembleias realizadas pela ma-
nhã, os operários aprovaram o
estado de greve nas fábricas. Na
Schrader, uma paralisação atra-
sou em quase três horas a entra-
da dos metalúrgicos do primeiro
turno, informa o sindicato, que
volta a se reunir hoje com repre-
sentantes do setor de autopeças.

Debêntures da BR Pharma
O conselho de administração da
Brasil Pharma aprovou a segunda
emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, de es-
pécie quirografária, no valor total
de R$ 250 milhões, sem contar os
lotes adicionais. Os recursos serão
destinados ao reforço de caixa e ao
capital de giro. A emissão será
composta de 25 milhões de de-
bêntures, com valor nominal uni-
tário de R$ 10 mil cada uma. A
quantidade de papéis inicialmen-
te ofertados poderá ser acrescida
de um lote suplementar de até
15%, ou seja, 3,75 mil debêntures,
caso haja demanda no processo de
estruturação de preço (“bookbuil -
ding”). A Brasil Pharma informou
que pode também aumentar a
quantidade de papéis ofertados
em até 20%, sem considerar o lote
suplementar, na data de conclu-
são do “bookbuilding”.
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D e st a q u e s

Janguiê, o
ex-engraxate que
comanda a maior
rede de ensino do
Nordeste B4

Adriana Mattos e
Ana Paula Ragazzi
De São Paulo e do Rio

Segunda maior rede de varejo
do mundo, o Carrefour analisa a
hipótese de uma oferta pública
inicial de ações (IPO) de sua ope-
ração no país, apurou o Va l o r
com fontes a par da assunto. O
tópico foi tema de discussão nas
últimas reuniões do conselho de
administração da companhia na
França. A rede varejista passou a
incluir o Brasil no grupo de paí-
ses emergentes que são alvo de
análises para abertura de capital
de suas subsidiárias no mundo.

O presidente mundial do Carre-
four, Georges Plassat, está no Bra-
sil, e há informações no mercado
de que, entre as discussões com o
comando local, está a operação de
abertura de capital, que pode en-
volver uma oferta secundária, com
recursos destinados à matriz.

Uma oferta inicial de ações da
rede por aqui é uma possibilidade
que já foi aventada pelo mercado
algumas vezes. A operação entrou
na pauta da companhia num mo-
mento agitado para o varejo. Está
sendo discutida na semana se-
guinte ao desligamento de Abilio
Diniz da presidência do conselho
do Grupo Pão de Açúcar (GPA) e

enquanto está em preparação a
oferta de ações da Via Varejo, em-
presa controlada pelo GPA. O BTG
estaria entre os coordenadores da
oferta da rede. Procurado, o banco
e o Carrefour informaram que não
comentam rumores de mercado.

Se ambas forem à bolsa, podem
movimentar até R$ 4 bilhões cada
uma, segundo apurou o Va l o r , e
devem competir pelo mesmo per-
fil de investidor — mas o aval para
as operações deve considerar as
condições do mercado. Além de-
las, existe ainda a possibilidade de
Diniz, depois de ter deixado o con-
selho do GPA, tomar a decisão de
vender 23,5 milhões de ações PN

do grupo que ainda possui. Com
essa operação, o empresário pode-
ria levantar, em preço de ontem,
cerca de R$ 2,2 bilhões.

Pelo acordo fechado na semana
passada com o C a s i n o, controla-
dor do GPA, Abilio tem o direito de
voltar ao varejo. Seus primeiros de-
sentendimentos com o sócio sur-
giram após negociações do em-
presário para uma fusão do GPA
com o Carrefour. Aos mais próxi-
mos, Abilio diz que não pretende
se desfazer das ações de forma
imediata e em grandes volumes.

Plassat chegou ao Brasil na ma-
nhã de ontem. É a sua segunda via-
gem ao país desde junho. O Va l o r

apurou que ele veio também tratar
do nome do novo presidente do
Atacadão — o holandês Gerard
Scheij deixou o cargo dias atrás.
(Colaborou Talita Moreira)

Va re j o Presidente mundial da rede está no país e deve tratar do assunto com o comando local

Carrefour estuda IPO no Brasil
Compromisso
e qualidade:
visão para o
crescimento.
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