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mil metros quadrados é a ampliação prevista pelo GPA para 2014 na área de locação oferecida
aos varejistas nos arredores de seus hipermercados, atualmente de 189 mil metros quadrados

Camilo Rocha
Ligia Aguilhar

O Twitter deu entrada em um
pedido para realizar uma oferta
pública inicial de ações (IPO,
na sigla em inglês). Em um
tweet publicado em sua conta
oficial no fim da tarde de on-
tem, a empresa disse que regis-
trou de modo confidencial um
documento com informações
da empresa, conhecido pela si-
gla S-1, na Comissão de Valores

Mobiliários dos Estados Uni-
dos (SEC, em inglês).

“Nós submetemos um (docu-
mento) S-1 à SEC para um IPO
planejado. Este tweet não cons-
titui uma oferta de venda de
qualquer título”, diz a mensa-
gem. Segundo a agência de notí-
cias Bloomberg, o banco Gold-
man Sachs estaria coordenan-
do o IPO do Twitter

A oferta pública de ações po-
derá avaliar o Twitter entre
US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões.
Quando abriu capital em maio
do ano passado, o Facebook era
avaliado entre US$ 75 bilhões e
US$ 100 bilhões.

O fato de o pedido do Twitter
ter sido feito de maneira confi-
dencial indica que a sua receita
anual é menor que US$ 1 bilhão.
No ano passado, o presidente
norte-americano Barack Oba-
ma sancionou uma lei que per-
mite a empresas entrarem com

pedido de abertura de capital
de forma confidencial quando a
receita anual está abaixo desse
valor. Dessa maneira, os dados
financeiros são compartilha-
dos apenas com a agência regu-
ladora e não publicamente.

O Twitter vinha se preparan-
do para a operação com contra-
tações de especialistas no as-
sunto e aquisições, entre as
quais está a compra da empresa
de publicidade móvel MoPub,
anunciada esta semana.

Em entrevista ao Estado em
abril, quando as especulações

sobre o IPO já eram fortes nos
Estados Unidos, o cofundador
do Twitter, Jack Dorsey, admi-
tiu a possibilidade de abrir capi-
tal, mas disse que não era uma
meta. “Eu não acordo pensan-
do no IPO. Acordo pensando
por que não temos uma determi-
nada ferramenta. Nosso maior
desafio é aumentar a relevân-
cia”, disse.

Fundado em 2006, o Twitter
tem 200 milhões de usuários ati-
vos por mês e uma média de
400 milhões de tweets por dia.

Mercado. O IPO do Twitter se-
rá o mais importante do merca-
do de tecnologia desde a tumul-
tuada abertura de capital do Fa-
cebook, em maio de 2012. A re-
de social levantou US$ 16 bi-
lhões com a operação, mas per-
deu metade do seu valor de mer-
cado três meses depois. As
ações, que na abertura de capi-
tal custavam US$ 38, chegaram
a ser negociadas por menos de
US$ 19 meses depois.

No início deste ano a empre-
sa começou a se recuperar e, an-
teontem, as ações da rede social
chegaram a US$ 45,07 pela pri-

meira vez desde a abertura de
capital.

Quando registrou seu pedido
de IPO, o fundador da rede so-
cial, Mark Zuckerberg, escre-
veu uma carta aos investidores.
“O Facebook não foi criado ori-
ginalmente para ser uma empre-
sa. Foi construído para realizar
uma missão social – tornar o
mundo mais aberto e conecta-
do”, dizia um trecho.

O mesmo ocorreu quando o

Google abriu seu capital, em
2004. “Temos orgulho dos pro-
dutos que criamos e esperamos
que aqueles que serão criados
no futuro tenham um impacto
positivo ainda maior no mun-
do”, escreveu Larry Page, cofun-
dador do site de buscas.

Os documentos do Twitter
podem permanecer confiden-
ciais por 21 dias antes de a em-
presa fazer uma apresentação
para investidores e analistas.

Michael Dell fecha
acordo de US$ 25 bi e
tira empresa da bolsa

Twitter inicia processo para
fazer abertura de capital
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Franceses vão concorrer em shoppings
Carrefour e Pão de Açúcar querem usar áreas vizinhas aos hipermercados para criar minishoppings e ganhar renda extra com aluguel

CHARLES PLATIAU/REUTERS-29/8/2013

ALEX SILVA/ESTADÃO-11/4/2013

Negócio encerra disputa
de Dell com investidor
ativista; empresa fará
mudanças para enfrentar
queda na venda de PCs

Márcia De Chiara

Fortes concorrentes nos hi-
permercados, Carrefour e
Grupo Pão de Açúcar (GPA)
vão disputar o varejo de mini-
shoppings. Na semana passa-
da, executivos da direção do
Carrefour da França estive-
ram no Brasil para avaliar o
projeto de construção de cer-
ca de dez minishoppings no
País, em áreas vizinhas aos hi-
permercados.

A intenção da rede francesa,
vice-líder em vendas no ran-
king da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras), é apro-
veitar o fluxo de consumidores
dos hipermercados. Com isso, é
possível obter um renda com
aluguel dos imóveis que pode
compensar a perda de espaço
das lojas de hipermercados no
varejo de alimentos, dizem fon-
tes próximas da empresa. O Car-
refour não comenta o projeto.

Reação. A reação dos france-
ses ocorre três meses depois de
o GPA, agora também controla-
do por um grupo francês, o Casi-
no, inaugurar o primeiro shop-
ping de vizinhança, na Barra da
Tijuca, no Rio de Janeiro. Batiza-
do de Conviva Américas, o pro-
jeto consumiu R$ 40 milhões. O
shopping de vizinhança tem
12,5 mil metros quadrados de

área para locação, com um su-
permercado Pão de Açúcar, que
gera o fluxo de consumidores,
cinco lojas âncoras, entre as
quais estão a Centauro e Alô Be-
bê, além de 40 lojas menores.

“Com a chegada do Casino,
fomos estimulados a tornar ren-
tável o negócio imobiliário”, diz
Isadora Sbrissa, diretora de
marketing da GPA Malls, em-
presa criada para cuidar da área
imobiliária. Ela conta que o Ca-

sino tem muita experiência nes-
se modelo de negócio em ou-
tros países onde atua.

A briga dos franceses no mer-
cado de minishoppings prome-
te ser boa e deve inaugurar um
novo capítulo do varejo. Hoje, o
GPA Malls tem 189 mil metros
quadrados de área alugada na
vizinhança de suas lojas, na for-
ma de galerias comerciais. A in-
tenção é ampliar a área de loca-
ção em 100 mil metros quadra-

dos em 2014. “Parte expressiva
dessa área será destinada a
shoppings de vizinhança”, pre-
vê Isadora. Ela não revela as ci-
fras que serão investidas no pro-
jeto, muito menos quanto os
shoppings de vizinhança repre-
sentarão da receita do grupo.

Isadora observa que não há
uma regra a ser seguida para a
implantação dos shoppings de
vizinhança. Segundo a diretora,
o projeto não se limita ao eixo

São Paulo-Rio e todas as lojas
espalhadas pelas cidades do
País estão sendo avaliadas.

Cliente. Os minishoppings do
Carrefour têm como foco o con-
sumidor das classes B e C, que
frequenta o hipermercado e es-
tá mais preocupado com preço
baixo. Não é por acaso que a loja
de descontos da Nike, a Nike
Factory Store, já está numa área
vizinha do hipermercado Carre-

four de Osasco (SP). Segundo
especialistas, redes varejistas
de “fast fashion”, que encon-
tram dificuldade para alugar
grandes lojas, são potenciais in-
quilinos dos empreendedores
desses minishoppings.

Para o sócio-diretor GS&BW,
Luiz Alberto Marinho, além da
perda de vendas dos hipermer-
cados no varejo, outro fator que
está fazendo com que grandes
redes invistam em shoppings
de vizinha para rentabilizar os
imóveis que possuem é a sobre-
posição de lojas, resultante do
forte movimento de fusões e
aquisições no setor. Para ate-
nuar a concorrência das vendas
de lojas muito próximas, as re-
des de supermercadistas estão
entrando num novo segmento
de mercado.

Aluguel. Para especialistas, os
minishoppings não concorrem
com os shoppings tradicionais,
apesar de o preço da locação ser
menor. O aluguel das lojas dos
minishoppings localizados em
grandes centros chega a ser en-
tre 30% e 40% mais baixo do
que cobrado numa loja de shop-
ping normal. Essa diferença au-
menta e o valor do aluguel das
lojas de shoppings de vizinhan-
ça pode ser 60% menor no caso
de o shopping ficar em cidades
do interior.

REUTERS

O empresário Michael Dell ob-
teve ontem a aprovação dos

acionistas para sua oferta de
compra da Dell por US$ 25 bi-
lhões, pondo fim a meses de
conflito com os investidores e
acabando com a incerteza que
cercava a terceira maior fabri-
cante de computadores.

A empresa planeja investir
nos mercados de computado-
res pessoais e de tablets, expan-
dir a área de vendas e ampliar
sua rede de distribuição, disse

numa videoconferência o fun-
dador e presidente executivo
da empresa, Michael Dell, de-
pois da votação dos acionistas.

É necessário um “investimen-
to gradativo e significativo” pa-
ra mudar o rumo da compa-
nhia, e o fato de haver dois inves-
tidores privados contribuirá pa-
ra a reestruturação, disse.

A votação da proposta ocor-
reu na manhã de ontem em uma
reunião especial. Segundo da-
dos preliminares, a proposta de
compra foi aprovada e o acordo
deve ser concluído no final do
terceiro trimestre fiscal da Dell.

“Ainda temos um longo cami-
nho a percorrer e muitos desa-
fios a enfrentar”, disse Michael
Dell. “Mas com a estrutura de
uma companhia que não é cota-

da em bolsa, teremos a flexibili-
dade de acelerar nossa estraté-
gia e buscar investimentos tan-
to orgânicos quanto inorgâni-
cos sem uma análise, objetivos
trimestrais e outras limitações
implícitas quando uma empre-
sa está na bolsa”, acrescentou.

Dell, que fundou a companha
em seu dormitório quando cur-
sava a universidade,
em 1984, e o fundo
de private equity
Silver Lake luta-
ram durante me-
ses para convencer
os investidores cé-
ticos de que sua ofer-
ta era a melhor op-
ção. Esta sema-
naelescon-
s e g u i -

ram impor-se quando o investi-
dor Carl Icahn abandonou a dis-
puta porque disse que era “im-
possível ganhar”.

Michael Dell argumentou
que renovar sua companhia e
transformá-la em uma provedo-
ra de serviços de informática
corporativos, como a IBM, é
uma tarefa complexa que pode
ser melhor realizada fora dos

mercados públicos.
No mês passado, a Dell re-

gistrou uma queda de 72%
dos seus lucros trimestrais,
refletindo os cortes dos pre-
ços feitos para acalmar clien-

tes e impulsionar uma incursão
no mercado corporativo.

Resta ver se a Dell poderá
atuar na área de armazenamen-
to, redes e software. Alguns ana-
listas acreditam que pode ser
tarde demais, já que grande par-
te do mercado corporativo foi
tomado pela IBM e pela HP.

Mas, como o mercado de
computadores deve se contrair
em 2013, investidores afirmam
que a empresa não tem muitas
opções, já que as vendas de PC
somam metade da sua receita.
Analistas do CLSA preveem
que as vendas de computadores
cairão 7% este ano e cerca de
4,5% em 2014. Segundo a Con-
sulting Group, as vendas da
Dell cairão a cada ano até 2016.
/TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

Fluxo. Redes como Carrefour querem usar fluxo do hipermercado para viabilizar shopping

Fundador.
Dell foi
criada
em 84

Criador. No Brasil, Jack Dorsey disse que IPO não era meta

● Investimento

● Crescimento
Fundado em 2006 como um ser-
viço de mensagens curtas, o Twit-
ter tem hoje 200 milhões de usuá-
rios ativos por mês, que publi-
cam, em média, 400 milhões de
tweets por dia.

Rede social anunciou em
seu perfil oficial que fez
pedido à Comissão de
Valores Mobiliários dos
EUA para entrar na bolsa

Assinante,
O Estadão atualizou
seus números.
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R$ 40 mi
foi o investimento do GPA no seu
primeiro shopping de vizinhança,
na Barra da Tijuca, no Rio

12,5 mil
metros quadrados é o total da
área alugada do minisshoping

189 mil
metros quadrados é o total de
área alugada para lojistas nos
arredores dos supermercados
do Grupo Pão de Açúcar

10
projetos de minisshoppings são
avaliados pelo Carrefour no País
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40 anos de atividades em todo o território nacional

AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS E ESTUDOS DE MERCADO

ROBERT GALBRAITH/REUTERS – 13/10/2009
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 set. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




