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O aumento previsto dos pre-
ços das assinaturas da Netflix
permitirão que a empresa
gaste mais com a pro-
dução de conteúdo
original e com ex-
pansão internacio-
nal. A empresa de-
ve aumentar a assi-
natura mensal em
US$ 1 ou US$ 2 para
novos clientes em al-
guns países, sem citar o
Brasil. Se afetado por este au-
mento, a assinatura para brasi-
leiros poderia passar de R$ 17
para R$ 22.

Conhecida pela Le Lis Blanc, a
varejista Restoque anunciou

ontem a troca de seu co-
mando. Saiu Alexan-

dre Afrange, que esta-
va na empresa des-
de 1996, e entrou
Livingston Bauer-
meister, que era

diretor-geral de ope-
rações desde 2013.

Afrange é irmão de um
dos empresários que fun-

daram a Restoque em 1982. Em
2007, o fundo Artesia adquiriu
o negócio e passou a abrir ou-
tras marcas, como John John.

A lojas Marisa firmou ontem
um acordo para comprar 20%
de participação no capital so-
cial total e votante da Net-
points Fidelidade, num total
de R$ 26,026 milhões. Trata-se
de uma “parceria operacional”
entre as empresas. Ao fim da
operação, os clientes da Marisa
filiados ao Programa de Fideli-
dade Amiga vão migrar para o
programa da Netpoints, que
tem entre os sócios a empresa
Smiles, da aérea Gol. O negó-
cio está sujeito à aprovação pe-
lo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).

MERCADO IMOBILIÁRIO
Marisa compra 20%
do capital da Netpoints

Mariana Durão / RIO

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) vai editar ainda nes-
te ano todas as reformas neces-
sárias para destravar o financia-
mento de pequenas e médias
empresas no mercado de capi-
tais. As medidas vão permitir
que essas companhias façam
ofertas de ações a custos meno-
res. O movimento da CVM coin-
cide com anúncio feito no dia 15
pelo BNDES de um pacote de
R$ 3 bilhões, dos quais R$ 1 bi-
lhão vai para a compra de ações
de empresas do mercado de
acesso. As expectativas recaem
agora sobre o aval da Fazenda a
incentivos fiscais.

A proposta é isentar o investi-
dor do Imposto de Renda sobre
o ganho de capital de investi-
mentos em companhias de me-
nor porte. O pedido foi levado
ao governo em outubro passa-
do pelo Comitê Técnico de
Ofertas Menores. O grupo foi
formado em 2012 por BM&FBo-

vespa, CVM, BNDES, ABDI e Fi-
nep justamente para viabilizar
um mercado relevante de finan-
ciamento às PMEs via ações.

O Bovespa Mais, segmento
de acesso criado pela Bolsa em
2004, até hoje patina e tem ape-
nas nove empresas listadas. O
valor médio das ofertas de
ações no Brasil é muito elevado
em relação a outros mercados:
US$ 490 milhões em 2012.

A diretora da CVM, Luciana
Dias, acredita que o sinal verde
da Fazenda desempenhará pa-
pel importante na demanda pe-
los papéis dessas empresas. O
pacote de medidas a cargo da
autarquia inclui a criação do
Fundo de Investimento (FIA)
em Ações Mercado de Acesso. A
política do novo fundo prevê o
investimento de dois terços de
seu patrimônio em compa-
nhias do mercado de acesso e
até um terço em empresas fe-
chadas.

A ideia é permitir que esses
fundos acompanhem a evolu-
ção de empresas que ainda não
fizeram uma oferta pública ini-
cial de ações (IPO), mas que te-
nham potencial para tanto. No
entanto, Luciana avalia que a re-
gra pode ter pouca eficácia sem
a isenção. “A minha percepção
é que só vai surgir ‘FIA Mercado

de Acesso’ de fato se houver in-
centivo fiscal. Sem isso, por que
um gestor se limitaria a investir
67% do seu portfólio em ações
desse segmento?”, questiona.

Embora a Fazenda tenha se
mostrado simpática à propos-
ta, não há uma janela política
favorável a projetos que impli-
quem em renúncia fiscal.

Pacote. As demais medidas
em gestação na CVM indepen-
dem do benefício. A primeira, a
ser editada em maio, será a re-
forma da Instrução 400, dispen-
sando empresas do segmento
de publicar em jornais avisos de
ofertas de ações.

No segundo semestre, será a
vez de a CVM aprovar a exten-
são das chamadas ofertas com
esforços restritos, hoje limita-
das às debêntures, para ações.
Mais simples em termos de do-
cumentação, elas são regidas pe-
la Instrução 476, têm menos

custos e poderão facilitar a
aproximação das empresas
menores com o mercado de
capitais. 

Para a diretora de Desen-
volvimento de Empresas da
BM&FBovespa, Cristiana Pe-
reira, a possibilidade de reali-
zar uma oferta simplificada
tende a aumentar o número
de emissões. “O leque de op-
ções no mercado de capitais
será maior. As ofertas com es-
forços restritos são menos
dependentes do humor ex-
terno”, diz.

Ainda neste semestre a
Bolsa oficializará a criação
do Bovespa Mais e Bovespa
Mais Nível 2, que permitirá a
emissão de ações ordinárias
(ON), com direito a voto, e
preferenciais (PN). Hoje, o
Bovespa Mais tem emissão
exclusiva de ações ON. O no-
vo regulamento já foi aprova-
do pela CVM.

As incorporadoras MRV, Even
e Gafisa deram continuidade à
venda de estoques no primeiro
trimestre, um período que foi
mais fraco para o setor depois
de fortes lançamentos entre
outubro e dezembro do ano
passado. A MRV informou on-
tem que os lançamentos subi-
ram 6% na comparação anual,
mas as vendas subiram 40% no
mesmo período, em mais um
sinal de redução de estoques. A
Even divulgou queda tanto de
lançamentos (recuo de 33,5%)
quanto de vendas (queda de

18,6%). A Gafisa, por sua vez,
apresentou forte alta nos lança-
mentos, de 172%. As vendas
mais do que dobraram no pe-
ríodo. A redução de estoques
respondeu por 76% dos imó-
veis comercializados.
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foi o valor da aquisição da área de oncologia da GSK pela Novartis; a
farmacêutica vendeu a área de saúde animal para a Lilly por US$ 5,4 bi

Projeto da GE permite
25% de biodiesel em trens

Mensalidade da Netflix
pode chegar a R$ 22

Lucro do McDonald’s
cai para US$ 1,2 bilhão
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CVM quer ‘destravar’
IPOs de pequenas
e médias empresas

Novartis muda
estrutura de
negócios globais
Farmacêutica suíça troca ativos com GSK e vende divisão de saúde
animal para Lilly; no Brasil, companhia já se desfez de unidade em SP

US$ 14,5 bi

Redução de estoque predominou
nos resultados de MRV, Even e Gafisa
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Restoque anuncia
troca de presidente

O lucro do McDonald’s caiu no
primeiro trimestre por causa
das vendas mais fracas nos
EUA. O faturamento de restau-
rantes abertos há pelo menos
13 meses caiu 1,7%. O lucro fi-
cou em US$ 1,2 bilhão, contra
US$ 1,27 bilhão do mesmo pe-
ríodo do ano passado.

R$ 17
É O VALOR DA

MENSALIDADE DA
NETFLIX NO

BRASIL HOJE

Objetivo da autarquia
é editar medidas que
reduzam os custos para
PMEs que queiram
abrir o capital na Bolsa

Novo foco. Novartis fará parceria com a Lilly para medicamentos isentos de prescrição

Dona de 70% da frota no
Brasil, GE diz que projeto
é tendência global, ainda
que custo ainda trave uso
do biocombustível

Mônica Scaramuzzo

A farmacêutica suíça Novar-
tis anunciou ontem uma am-
pla reestruturação de seus ne-
gócios, que inclui a troca de
ativos com a britânica Gla-
xoSmithKline (GSK) na área
de saúde humana e a venda de
sua divisão de saúde animal
para a americana Lilly.

Em saúde humana, a transa-
ção envolveu a aquisição pela
Novartis dos negócios de onco-
logia da GSK, por US$ 14,5 bi-
lhões, e a venda de suas unida-
des de vacinas à companhia in-
glesa, excluindo a de gripe, por
US$ 7,1 bilhões, além dos royal-
ties. As duas empresas também
vão firmar uma joint venture pa-
ra atuar no segmento de medica-
mentos isentos de prescrição
(OTC, na sigla em inglês).

A divisão de vacina para gripe
será colocada à venda em sepa-
rado, uma vez que não entrou
no acordo com a GSK por já

atuar nesse segmento. “Essas
transações marcam um proces-
so de transformação para nós”,
disse o presidente executivo da
Novartis, Joe Jimenez.

Amultinacional suíçatem rea-
lizado nos últimos anos uma re-
visão estratégica de seus negó-
cios. No Brasil, a Novartis ven-
deu em março sua fábrica de me-
dicamentos maduros (sem pa-
tente), no Taboão da Serra
(SP), para o laboratório nacio-
nal União Química, controlado
pelo empresário Fernando de
Castro Marques. A farmacêuti-
ca nacional vai manter a produ-
ção dos remédios para a multi-
nacional nessa unidade.

A dúvida do mercado é se a
fábrica que a Novartis está cons-
truindo em Pernambuco para a
produção de vacina para comba-
ter a meningite B será concluí-
da. “O entendimento é de que
quem assume mantém o negó-
cio”, disse uma fonte ao Estado.
Em dezembro, o BNDES anun-

ciou financiamento de R$ 800
milhões para a construção des-
sa fábrica, orçada em R$ 1,2 bi-
lhão. “A Novartis tem unidade
no Brasil, como a de produção
de insumos no Rio, que pode ser
fechada”, disse outra fonte.

Procurado pelo Estado, o pre-
sidente da farmacêutica no Bra-
sil, Adib Jacob, não retornou os
pedidos de entrevista. No ano
passado, a companhia anun-
ciou que deverá fazer uma lon-
ga reestruturação, que incluirá
venda de divisão de negócios e
até fechamento de negócios
considerados não estratégicos.

Movimento global. O movi-
mento anunciado pela Novartis
faz parte de um grande realinha-
mento das indústrias farmacêu-
ticas globais. Muitas estão se
desfazendo de negócios consi-
derados não estratégicos para
se concentrarem em áreas tera-
pêuticas mais promissoras.

No caso da venda da divisão

de saúde animal da Novartis pa-
ra a Lilly, em uma operação ava-
liada em US$ 5,4 bilhões, a tran-
sação colocará a americana co-
mo a segunda maior do mundo.

Nesta semana, as farmacêuti-
cas Pfizer e AstraZeneca anun-
ciaram que as negociações, en-
volvendo US$ 101 bilhões, en-
tre as duas fracassaram. A ame-

ricana Pfizer, que perdeu recei-
ta com a perda da patente de
importantes medicamentos,
busca uma aquisição relevante
para se manter competitiva.
Analistas acreditam que a Pfi-
zer poderá fazer uma oferta hos-
til novamente pela AstraZene-
ca ou olhar outros ativos, como
a britânica Shire, especializada
em doenças raras. A britânica
AstraZeneca, por sua vez, pode-
rá optar por uma fusão com ou-
tra farmacêutica, como a Am-
gen, como tática de defesa.

Já a canadense Valeant, que
vendeu uma fábrica no Brasil es-
te ano, e a Pershing Square Capi-
tal Management LP estão se
unindo para tentar comprar Al-
lergan, produtora do Botox, ava-

liada em US$ 46 bilhões.
“O mundo inteiro parou nos

últimos anos. A recuperação da
economia significa a retomada
dos projetos, incluindo os negó-
cios farmacêuticos”, disse Anto-
nio Britto, presidente da Inter-
farma (Associação da Indústria
Farmacêutica de Pesquisa),
que representa as multinacio-
nais no País. “O que se vê é um
movimento das grandes farma-
cêuticas focando suas aquisi-
ções em determinadas áreas te-
rapêuticas, para implementar
seu portfólio”, afirmou Nelson
Mussolini, presidente do Sin-
dusfarma (Sindicato da Indús-
tria de Produtos Farmacêuti-
cos no Estado de São Paulo). /

COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Alvo. Luciana, da CVM: investimento com incentivo fiscal

Marina Gazzoni

Com cerca de 70% da frota de
trens no Brasil, a GE Transpor-
tation acaba de concluir um pro-
jeto de validação do uso de uma
mistura de 25% de biodiesel no
combustível que abastece suas
locomotivas. Hoje, a lei exige
que as empresas usem no míni-
mo 5% de biodiesel.

Segundo o presidente da GE
Transportation para a América
Latina, Rogério Mendonça, os
testes para a validação do uso
de biodiesel nas locomotivas
partiram de um pedido de clien-
tes. “O uso de biocombustíveis
é tendência global. As empresas
querem estar prontas tecnologi-
camente”, afirma o executivo.

Os fabricantes de biodiesel
têm pressionado o governo pa-
ra ampliar a mistura obrigatória
do combustível “verde” no die-
sel, hoje em 5%. O próprio mi-
nistro de Minas e Energia, Edi-
son Lobão, disse no fim de 2013
que a elevação do porcentual es-
tá em estudo pelo governo.

Os testes da GE foram feitos
por dois anos em trens em ope-
ração e na fábrica da empresa

em Contagem (MG). O resulta-
do habilita as cerca de 2 mil loco-
motivas no País a usarem uma
mistura maior do biodiesel.

Custo. Apesar da habilitação
técnica, as operadoras de carga
não devem ampliar no curto pra-
zo o uso do biocombustível, já
que ele é cerca de 20% mais ca-
ro do que o diesel, segundo esti-
mativas de mercado.

A MRS Logística, por exem-
plo, usa em suas locomotivas a
mistura obrigatória de biodie-
sel no diesel, de 5%, e diz que o
entrave para ampliar o porcen-
tual é o custo. O combustível
representa 25% do custo opera-
cional total da concessionária.

Os produtores de biodiesel di-
zemqueo problema de competi-
tividade do combustível verde é
um reflexo da política de preços
do diesel da Petrobrás. A estatal
vem importando diesel a preços
menores do que vende no País,
atendendo à pressão do gover-
no para segurar a inflação.

“É uma questão de política
macroeconômica. A Petrobrás
pratica no Brasil um preço 18%
mais barato do que o preço de
compra. Não dá para competir
com preços artificiais”, afirma
o diretor-superintendente da
Associação dos Produtores de
Biodiesel do Brasil (AproBio),
Júlio Minelli. / COLABORARAM
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● Retomada
“A recuperação da
economia significa a
retomada dos projetos,
incluindo os negócios
farmacêuticos.”
Antonio Brito
PRESIDENTE DA INTERFARMA


