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O Itaú Unibanco assumiu,
em setembro de 2012, o con-
trole da empresa de meios de
pagamento Redecard, que
andava pressionada pela for-
te expansão da concorrente
Cielo. Os acionistas minoritá-
rios, que detinham 49,9% da
Redecard, venderam quase
299 milhões de ações na ofer-
ta realizada na época.

O negócio foi avaliado em
R$ 10,46 bilhões, o maior do
gênero realizado no País na-

quele ano. A compra da Rede-
card ajudou a impulsionar um
segmento que atualmente res-
ponde por 7% do lucro anual
da instituição financeira e é
uma importante fonte de recei-
tas de serviços.

O Itaú tirou a Redecard da
bolsa, deixando a Cielo, que
ainda hoje é a maior empresa
de meios de pagamento do Bra-
sil, como a única companhia
do setor listada no pregão da
BM&FBovespa.

Apesar das resistências ini-
ciais de acionistas minoritá-
rios, o fechamento de capital
da Redecard correu sem gran-

des sobressaltos. O Itaú Uni-
banco conseguiu o que que-
ria: tirar a credenciadora da
bolsa para agilizar decisões
relativas ao negócio.

Um ano após fechar o negó-
cio, o mercado começou a ver
a segunda maior empresa do
ramo se movimentar. Redes
varejistas foram procuradas
para trocarem suas máquinas
da Cielo pelas da Redecard,
com descontos de mais de
15% em relação ao concorren-
te. Alguns empresários te-
riam sido convidados para
um encontro com o presiden-
te do Itaú, Roberto Setúbal.

Odebrecht vai
investir US$ 8
bi no México

Ser Educacional
vai usar IPO para
fazer aquisições

Dayanne Sousa

A Ultrapar pretende transfor-
mar a rede de varejo farmacêuti-
ca Extrafarma em uma compa-
nhia nacional e líder de merca-
do. A varejista, que atua nas re-
giões Norte e Nordeste, foi ad-
quirida na segunda-feira pela
Ultrapar por R$ 1 bilhão. Para
ser líder, a empresa tem planos
de crescer organicamente e diz
estar atenta à aquisições.

Em entrevista ao Broadcast,
serviço em tempo real da Agên-
cia Estado, o diretor presidente
da companhia, Thilo Man-
nhardt, afirmou que tem inten-
ção de fazer da empresa “um
dos maiores ‘players’ do merca-
do” e que, para isso, a compa-

nhia se manterá atenta a oportu-
nidades de aquisições.

O processo de expansão da
Extrafarma começará com inau-
gurações de lojas nas regiões
em que a rede já atua, disse o
diretor financeiro e de relações
com investidores da Ultrapar,
André Covre. Ele ressaltou, no
entanto, que o crescimento não
ficará limitado à essas regiões.

“É natural que (a expansão)
comece pelo Norte e pelo Nor-
deste, mas, ao longo do tempo,
temos ambição de nos tornar-
mos líderes deste setor e, por-
tanto, esperamos transcender
essa geografia inicial”, afirmou
Covre, durante teleconferência
com analistas e investidores.

A Ultrapar informou que es-
pera investir R$ 500 milhões ao
longo de cinco anos para elevar
o Ebitda (indicador de geração
de caixa) da Extrafarma dos R$
77 milhões esperados em 2013
para R$ 300 milhões.

Segundo Covre, a Ultrapar
vai utilizar sua experiência em

distribuição na Extrafarma. A
holding é dona da rede de pos-
tos de combustível Ipiranga e a
distribuidora de gás Ultragaz.

O executivo da Ultrapar infor-
mou que a instalação de farmá-
cias nos postos Ipiranga é uma
possibilidade, mas foi questio-
nado por analistas sobre como
a farmácia poderia se aprovei-
tar da rede da Ultragaz.

“A Ultragaz tem a experiên-
cia de entregar o produto na ca-
sa do cliente em menos de 30
minutos e eu nunca recebi um
remédio na minha casa neste
tempo. Este é um exemplo de
potencial sinergia”, disse.

O executivo informou que a
Extrafarma tem hoje um ritmo
de abertura de cerca de 40 lojas
por ano, mas espera elevar o rit-
mo para se aproximar das prin-
cipais redes do País. A RaiaDro-
gasil, líder no setor, abriu 101
lojas novas em 2012.

A venda vinha sendo discuti-
da há cerca de dois anos, diz Pau-
lo Lazera, que preside a Extra-
farma e será membro da direto-
ria da Ultrapar.

Deorigem familiar, a Extrafar-
ma começou a buscar investi-
dor em 2011, quando o setor vi-
veu um dos picos de consolida-
ção com a criação da Brasil Phar-
ma pelo BTG e as fusões entre
Raia e Drogasil e entre Drogaria
São Paulo e Pacheco.

“Não tínhamos recursos para
expansão e buscamos alternati-
vas”, diz Lazera. A companhia
chegou a flertar com a Brasil
Pharma e outros fundos.

Ultrapar investirá R$ 500 mi na Extrafarma

● O presidente da Associação
Brasileira de Redes de Farmá-
cias e Drogarias (Abrafarma),
Sergio Mena Barreto, avaliou que
o momento do setor de varejo
farmacêutico ainda é favorável à
consolidação. O negócio entre
Ultrapar e a rede do Norte e Nor-
deste Extrafarma traz uma mu-
dança significativa no cenário,
disse ele. Para Barreto, o negó-
cio é mais um marco no proces-
so que levou à formação de gran-
des grupos como RaiaDrogasil,
DPSP (São Paulo e Pacheco) e
Brasil Pharma. Essa onda de
uniões fez com que, no início do
ano, a rede americana CVS Care-
mark chegasse ao Brasil, por
meio da compra da Onofre. Para
ele, o momento traz pressão pa-
ra redes pequenas e médias, o
que pode estimulá-las a buscar
investidores. / D.S.
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Itaú Unibanco
reforça Hipercard
para atacar a Elo
Banco muda o nome do cartão para Hiper e anuncia estratégia
para conquistar clientes além das regiões Nordeste e Sul

O grupo Odebrecht vai investir
US$ 8,1 bilhões no México en-
tre 2012 e 2018. O anúncio foi
feito ontem pelo gabinete do
presidente do México, Enrique
Peña Nieto, após reunião com o
presidente do conglomerado,
Marcelo Odebrecht.

O investimento contempla
os setores petroquímico, ener-
gia renovável, saneamento, eta-
nol, açúcar e concessões de ro-
dovias. Segundo a Odebrecht,
já foram investidos US$ 1,8 bi-
lhão entre 2012 e 2013.

Os aportes se referem à cons-
trução de um complexo de etile-
no feito em parceria pela Bras-
kem, petroquímica do grupo
Odebrecht, e pelo grupo mexi-

cano Idesa.
O projeto é batizado de Elite-

no XXI e se constitui no maior
investimento estrangeiro dire-
to feito por uma empresa brasi-
leira no México e o maior do se-
tor petroquímico do país. O po-
lietileno é matéria-prima para o
plástico e componente da indús-
tria automotiva, de embalagens
e eletrodomésticos.

Somando o projeto da Bras-
kem aos novos investimentos
anunciados ontem, o grupo
Odebrecht estima que criará 20
mil empregos diretos e 60 mil
indiretos no México até 2016.

Os montantes aportados pela
Odebrecht no México fazem
parte de um plano de investi-
mento global da empresa que
soma US$ 20 bilhões entre 2013
e 2015. Apesar do avanço no ex-
terior, a companhia informa
que 50% de seus investimentos
serão feitos no Brasil. / MARINA

GAZZONI e REUTERS

O Grupo Ser Educacional infor-
mou que pretende utilizar 70%
do valor a ser captado em sua
oferta inicial de ações (IPO) pa-
ra aquisições. A companhia de
educação controladora das Fa-
culdades Maurício de Nassau,
entre outras, publicou ontem
aviso ao mercado de sua oferta

primária e secundária de
30.779.040 ações no Novo Mer-
cado. A estimativa da empresa é
de poder levantar R$ 313,9 mi-
lhões apenas com a oferta pri-
mária, desconsiderando os lo-
tes suplementar e adicional.

O valor já inclui a dedução de
comissões a serem pagas. Desse
total, R$ 219,7 milhões podem
ser destinados a aquisições.
Considerando a oferta secundá-
ria de ações dos vendedores
Poah One, Janguiê Diniz e Jân-
yo Janguiê Diniz – e, caso sejam
exercidos, os lotes adicional e
suplementar – a oferta pode al-

cançar até R$ 976,465 milhões.
Em prospecto preliminar, a

companhia afirma que identifi-
cou mais de 40 cidades nas re-
giões Nordeste e Norte com po-
tencial para que o grupo atue,
mas informa que “adota crité-
rios rígidos na abertura e aquisi-
ção de novas unidades”: “Em ge-
ral, dada a estrutura do merca-
do de educação superior nas re-
giões Nordeste e Norte, no qual
a maioria dos possíveis alvos pa-
ra aquisições são pequenas e
médias faculdades, centros uni-
versitários e universidades, rea-
lizamos pesquisas de mercado
para a implantação de novos

cursos que atendam à deman-
da em tais unidades adquiri-
das”. Outros 30% do valor
captado na oferta devem ser
utilizados para crescimento
orgânico. A empresa destaca
que destinará recursos à im-
plementação de uma rede de
ensino à distância.

O IPO do Ser Educacional
vem depois que a Anima Edu-
cação, dona de faculdades
em Minas Gerais, contratou
os bancos Itaú BBA, Bank of
America Merrill Lynch e
HSBC para coordenarem seu
IPO.

O setor também foi marca-
do, em abril, pela fusão da
Kroton com a Anhanguera,
que criará uma gigante com
geração de caixa próxima a
R$ 1 bilhão este ano. A fusão
causou reviravolta no setor,
incentivando a rival Estácio
a comprar a Uniseb, por R$
615,3 milhões./ D.S. e REUTERS

Momento favorece
consolidação,
diz Abrafarma

Redecard
reforça cartões

Aline Bronzati

O Itaú Unibanco deve anun-
ciar hoje o relançamento da
sua bandeira de cartões Hi-
percard, agora batizada de Hi-
per, conforme fontes ouvidas
pelo Broadcast, serviço em
tempo real da Agência Estado.
O objetivo da instituição, se-
gundo as mesmas fontes, é
concorrer com a também na-
cional Elo, do Bradesco, Ban-
co do Brasil e Caixa Econômi-
ca Federal.

O cartão com a bandeira Hi-
percard, mais utilizado nas re-
giões Nordeste e Sul, tem aceita-
ção nacional em cerca de 460
mil estabelecimentos comer-
ciais credenciados no Brasil.
São cerca de 13,5 milhões de car-
tões emitidos desde a sua cria-
ção, em 1970.

O foco do Itaú, conforme a
fonte ouvida pelo Broadcast, é
reforçar sua bandeira para con-
correr em pé de igualdade com
a Elo. A Hipercard pertencia à
rede de supermercados nordes-
tina Bompreço, comprada pela
varejista americana Walmart.
Na mesma operação, o Uniban-
co ficou com a carteira de clien-
tes da bandeira, em 2004. O fo-
co da Hipercard sempre foi,
principalmente, o cliente da
classe C.

O lançamento oficial da Hi-
per deve ocorrer hoje, segundo
fontes de mercado. Há uma co-
letiva de imprensa convocada, a
qual terá presença do diretor
executivo da área de Cartões do

Itaú Unibanco, Milton Maluhy,
e do diretor de marketing da ins-
tituição, Fernando Chacon. Pro-
curado, o banco não deu deta-
lhes do possível anúncio nem
ao menos comentou a criação
da bandeira.

Ao repaginar a Hipercard, o
Itaú Unibanco reforça o seu fo-
co no setor de cartões, do qual é
líder. Este ano, o banco adqui-
riu a Credicard por mais de R$
2,7 bilhões, expandindo para
cerca de 40% sua participação
no mercado. Antes disso, no
fim de 2012, o Itaú investiu cer-
ca de R$ 12 bilhões para tirar a
Redecard da bolsa em busca de
mais sinergia e rentabilidade na
sua operação de cartões.

No segundo trimestre, os
plásticos emitidos pelo Itaú
Unibanco movimentaram R$

61 bilhões, montante 11,1%
maior que o registrado no mes-
mo período do ano anterior.

Por meio de operações pró-
prias e com parcerias, o banco
oferece seu portfólio de cartões
de crédito e de débito para cer-
ca de 58 milhões de clientes cor-
rentistas e não correntistas.

Exclusividade. Assim como a
Elo só é aceita nas máquinas da
credenciadora Cielo, as transa-
ções feitas com cartões da ban-
deira Hiper também podem ser
capturadas apenas pela Rede-
card, de propriedade do Itaú,
afirmam as fontes.

Essa exclusividade é um dos
temas que está no radar do Ban-
co Central que, ao se tornar re-
gulador desta indústria, pode
colocar um fim nos contratos
de exclusividade que ainda res-
tam com bandeiras e vouchers
(vale-alimentação).

Hoje, somente as bandeiras
relevantes, ou seja, com mais de
20% de participação, não po-
dem ter acordos de exclusivida-
de com adquirentes.

Hipercard, agora, Hiper, e
Elo disputam o mercado brasi-
leiro com as bandeiras líderes
Mastercard e Visa. A Elo, do Bra-
desco, BB e Caixa, tem como
meta ter 15% do mercado até
2016. Lançada em 2010, a ban-
deira tem 20 milhões de cartões
emitidos e é aceita em 1,3 mi-
lhão de estabelecimentos. O fa-
turamento da empresa foi de
R$ 2,3 bilhões no primeiro tri-
mestre.

Sinergia. Extrafarma pode abrir lojas em postos Ipiranga

Marketing. Fernando Chacon, do Itaú, deve anunciar nova estratégia para a Hipercard

● Médio porte

Rede paraense diz que
dinheiro financiará
inicialmente a expansão
do número de lojas no
Norte e no Nordeste

● Guerra dos plásticos

● Negociação
A faixa de preço indicativa para
as ações foi definida entre R$
19,50 e R$ 23,50 por papel. As
ações devem começar a ser ne-
gociadas em 22 de outubro.

186
é o total de lojas da Extrafarma

900
lojas fazem parte da RaiaDroga-
sil, líder do varejo farmacêutico

40%
é a participação de mercado do
Itaú Unibanco na área de car-
tões, o que garante a liderança
deste mercado

13,5 milhões
de cartões Hipercard foram
emitidos desde 1970

R$ 2,3 bilhões
faturou a bandeira Elo, cuja meta
é ter 15% do mercado até 2016
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 out. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




