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Endividado, Grupo Espírito Santo
vende parte de banco na Suíça

Mariana Durão / RIO

O ex-banqueiro Luiz Cezar Fer-
nandes foi multado em R$ 200
mil pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), o órgão re-
gulador do mercado, por causa
de irregularidades à frente da
Laep Investments, controlado-
ra de marcas como Daslu e com
participação na Lácteos Brasil

(LBR), fabricante de leite, quei-
jos, iogurtes e derivados com a
marca Parmalat. O ex-diretor
de relações com investidores,
Antonio Romildo, recebeu mul-
ta de R$ 300 mil. Ambos foram
acusados de descumprir as re-
gras da CVM para a divulgação
de informações ao mercado. A
norma prevê que as compa-
nhias devem divulgar informa-

ções verdadeiras e completas,
que não induzam o investidor a
erro. Além disso, elas devem ser
escritas em linguagem simples,
clara e concisa.

O ex-diretor de RI também
foi punido por não ter atualiza-
do no prazo correto o formulá-
rio de referência após alteração
de capital social, em 2011. O for-
mulário é um documento com-

pleto com informações sobre as
empresas com ações em bolsa,
que devem ser entregues perio-
dicamente à CVM.

Fundador dos bancos Garan-
tia e Pactual, Fernandes presi-
diu a Laep entre março e dezem-
bro de 2012. Ele chegou a alegar
que cabe ao diretor de RI pres-
tar informações, mas a relatora
do caso, a diretora da CVM Ana

Novaes, considerou que essa
responsabilidade não afasta a
dos demais administradores.

Segundo a CVM, no caso do
formulário de referência – uma
espécie de raio-X da compa-
nhia, divulgado anualmente no
site da CVM a investidores –,
houve irregularidades em mais
de 20 itens, como descrição dos
fatores de risco da Laep, de ati-
vos relevantes, da emissão de tí-
tulos, capital social e remunera-
ção dos administradores.

Em novembro, a CVM já ha-

via multado Romildo, o ex-dire-
tor de RI, em R$ 200 mil por não
ter divulgado devidamente a
operação que uniu a Monticia-
no, empresa de lácteos da GP
Investimentos e dona da marca
Leitbom, e a Bom Gosto, crian-
do a LBR (Lácteos Brasil). A
Laep é acionista da LBR por
meio de participação no capital
da Monticiano, na qual aportou
as marcas Glória e Ibituruna. A
Laep transferiu para a LBR a li-
cença para o uso da marca Par-
malat no Brasil até 2017.

Mônica Scaramuzzo

As vendas de medicamentos
apresentaram um recuo de
6,9% em junho, sobre o mês de
maio, totalizando 251,5 milhões
de unidades. Em relação ao mes-
mo período do ano passado,
houve crescimento de 7%. No
acumulado do primeiro semes-
tre, contudo, a expansão foi de
7,6%, com 1,491 bilhão de unida-
des vendidas.

Esse balanço reflete as nego-

ciações da indústria para as dis-
tribuidoras e redes de farmácia.

Segundo Nelson Mussolini,
presidente do Sindicato da In-
dústria de Produtos Farmacêu-
ticos no Estado de São Paulo
(Sindusfarma), as vendas de
maio foram maiores, em um mo-
vimento de antecipação preven-
do queda nas vendas em junho,
por conta da Copa do Mundo.
As expectativas são de que as
vendas no varejo farmacêutico
também recuaram durante o
mês passado por causa da Co-
pa, mas o balanço do setor ain-
da não foi divulgado.

Em receita, as vendas das in-
dústrias farmacêuticas alcança-
ram R$ 5,3 bilhões, 6,3% abaixo
do resultado de maio. No pri-
meiro semestre, contudo, o fa-

turamento bruto das indústrias
somou R$ 30,964 bilhões (sem
considerar os descontos conce-
didos no varejo), alta de 13,2%.
“A expectativa é de que o setor
cresça 13% este ano”, afirmou
Mussolini.

Segundo ele, as indústrias se-
guem pressionadas pelos cus-
tos, o que afeta a rentabilidade
do setor. “O aumento do custo
da energia e das embalagens
(papelão e alumínio), além do
dissídio de 7,5% da categoria
(em abril), comprometeram as
margens no primeiro semes-
tre”, disse.

Genéricos. O segmento de ge-
néricos continua sustentando a
expansão. Levantamento da As-
sociação Brasileira das Indús-

trias de Medicamentos Genéri-
cos (Pró Genéricos) mostra
que as vendas do segmento cres-
ceram 11,5% em unidades nos
seis primeiros meses 2014. Fo-
ram comercializadas 416,1 mil
unidades, contra 373,1 no pri-
meiro semestre do ano passa-
do. Em junho, as vendas em uni-
dades recuaram 8%, para

69,746 milhões, em relação ao
mês anterior.

Segundo Telma Salles, presi-
denteda Pró Genéricos, a expec-
tativa para o ano era crescer 20%
em volume, mas, analisando o
desempenho do setor nos pri-
meiros seis meses, a estimativa
foi revista para 15% de expansão.
Em receita bruta, as vendas de
medicamentos genéricos soma-
ram R$ 7,5 bilhões no primeiro
semestre, alta de 18,3% sobre o
mesmo período do ano passado.

De acordo com Telma, o peso
dos genéricos nas vendas totais
de medicamentos tem crescido
e deverá atingir 30% nos próxi-
mos meses.

Levantamento da Pró Gené-
ricos mostra que, quando se re-
tira a categoria de genéricos do
resultado do mercado farma-
cêutico, a receita de vendas to-
tais da indústria farmacêutica
apresenta leve retração de
0,1% e, em unidades, um cresci-
mento de 6,8% no primeiro se-
mestre.

● Ações. Participação de 21%
na brasileira Monteiro Aranha,
empresa que é acionista de com-
panhias como a Klabin e o Grupo
Ultra, dono dos postos Ipiranga.

● Hotelaria. O grupo detém par-
ticipação de 3,7% na empresa de
hotéis Brazilian Hospitality Group
(BHG). E é dono da rede Tivoli,
que tem duas unidades no Brasil.

● Imobiliário. Empresa tem
dois shoppings em desenvolvimen-
to no Guarujá e em Florianópolis.
Ela desenvolveu o condomínio de
luxo Quinta da Baroneza (SP).

● Agronegócio. A família Espí-
rito Santo é dona de fazendas no
Brasil. Em Tocantins, produz ar-
roz e soja e, no interior paulista,
laranja e limão siciliano.

CVM multa ex-diretores da Laep em R$ 500 mil

Copa do Mundo afeta venda de
medicamentos em junho
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Com uma dívida total que gira
em torno de€ 5 bilhões, segun-
do estimativas de mercado, o
Grupo Espírito Santo está aos
poucos se desfazendo de alguns
de seus ativos. Ontem, o Ban-
que Privée Espírito Santo, que
opera na Suíça, vendeu parte do
seu negócio à CBH Compagnie
Bancaire Helvétique.

A empresa não revelou nem a
participação envolvida nem os
valores. O comunicado diz ape-
nas que “o acordo abrange uma
parte dos clientes nas regiões
da Península Ibérica e da Améri-
ca Latina”.

Uma dos reflexos da crise que
atingiu o Grupo Espírito Santo
nas últimas semanas foram as
queixas de alguns clientes da
Banque Privée, que opera na Suí-
ça desde 1977. Há reclamações
de atraso no pagamento de títu-
los de curto prazo da Espírito
Santo International (ESI) e
queixas de que parte desses pa-
péis teriam sido convertidos

em títulos da Rioforte.
“Estou convencido de que en-

contramos no CBH Compagnie
Bancaire Helvétique uma exce-
lente solução, que nos permite

defender, da melhor forma, os
interesses dos nossos clientes e
dos nossos colaboradores”, dis-
se José Manuel Espírito Santo,
presidente do conselho de ad-

ministração da Banque Privée
em comunicado.

Há uma semana, a ESFG (em-
presa que representa a família
nos negócios financeiros) foi
obrigada a vender 4,99% do ca-
pital do BES para quitar emprés-
timo tomado com o banco japo-
nês Nomura. A venda das ações
foi realizada com desconto de
quase 30% sobre o preço da sex-
ta-feira. Ou seja, o comprador
rejeitou pagar o preço de merca-
do mesmo após a queda de qua-
se 40% dos papéis em seis dias.

Assim, a família passou a de-
ter 20,1% do capital do BES. A
quase totalidade dos papéis não
pode ser negociada porque a ES-
FG tomou créditos no ano pas-
sado e entregou 20% das ações
do banco como garantia. Em ou-
tras palavras, o clã que já foi si-
nônimo de banco em Portugal,
tem efetivamente liberdade pa-
ra negociar apenas 0,1% do capi-
tal da instituição financeira.

Mercado brasileiro. Segundo
fontes ouvidas nas últimas se-
manas pelo Estado, os ativos
do GES no Brasil também de-
vem ser colocados à venda (leia
mais ao lado). Entre os negó-
cios, o grupo detém 21% da
Monteiro Aranha, empresa que
é acionista da Klabin e do Gru-
po Ultra. O grupo também tem
investimentos em shoppings,
produz arroz e soja, em Tocan-
tins, e laranja e limão siciliano,
no interior paulista. / AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS

Empresa
que deve à
PT pede
recuperação
Para analistas, decisão da Rioforte reduz chance
de sócia da Oi receber débito de€897 milhões

Para pagar dívida, uma
das saídas da família é
vender ativos; no Brasil
grupo é dono de hotéis,
fazendas e shoppings

Mariana Sallowicz / RIO

Após deixar de pagar os€897
milhões para a Portugal Tele-
com (PT) na semana passada,
a Rioforte Investimentos, em-
presa do Grupo Espírito San-
to (GES), que está em dificul-
dades financeiras, entrou on-
tem com um pedido de recu-
peração judicial, em Luxem-
burgo, onde tem sede.

Especialistas ouvidos pelo
Broadcast, serviço de notícias
em tempo real da Agência Estado,
afirmaram que a tele portuguesa
poderá encontrar mais dificulda-
des para reaver os valores que
não recebeu a partir de agora, o
que poderá dificultar a PT de rea-
ver sua participação original na
empresa que surgirá da fusão
com a Oi, a CorpCo.

A fatia original da PT na nova
companhia, de 37,3%, foi revista
para 25,6% na semana passada,
após intensas negociações entre
os acionistas da operadora portu-
guesa e da Oi. A revisão do acordo
ocorreu depois que os acionistas
brasileiros foram informados da
aplicação da PT na Rioforte. Pelo
tratofeitonasemanapassada,ate-
le portuguesa terá a possibilidade
de retomar a sua fatia ao longo de
seisanos.Paraisso,éfundamental
receber o pagamento da Rioforte.

A PT informou que, se a dívida
não fosse quitada pela Rioforte,
buscaria “as vias legaise procedi-
mentosa seu dispor”comoobje-
tivo de ser reembolsada. Há dú-
vidas agora sobre quais medidas
poderá tomar, uma vez que, se o
pedido da Rioforte for aceito, a

empresa estará sujeita a condi-
ções especiais para pagamento
das suas dívidas, informou uma
fonte próxima às negociações.

Ontem, o Tribunal de Lu-
xemburgo aceitou o pedido de
proteção feito na semana passa-
da pelo Espírito Santo Interna-
tional (ESI), dono da Rioforte.

Emcomunicado, a Rioforte in-
formou que acredita que “uma
ordenada e transparente rees-
truturação, num contexto de
gestão controlada, permitirá
sua sustentabilidade financeira
de longo prazo e, quando for o
caso, a disposição organizada
de seus ativos, tudo no melhor
interesse de seus participantes,
em particular de seus credo-
res”. O ESI fez uma declaração
semelhantena sexta-feira, quan-
do também pediu proteção.

Por meio da Rioforte, o ESI
possuiativos que vão desde imó-
veis e hotéis em Portugal e no
Brasil a uma participação de
49% no Espírito Santo Finan-
cial Group, que detém 20% do
Banco Espírito Santo.

De acordo com a imprensa
portuguesa, a proteção de cre-
dores em Luxemburgo prevê,
por exemplo, que gestores judi-
ciais irão apresentar um proje-
to de reorganização dos negó-
cios do grupo, o que pode in-
cluir a venda de ativos.

Crise. O investimento realiza-
do pela PT na Rioforte, empre-
sa de um de seus controladores,
o GES, iniciou uma crise entre a
operadora portuguesa e a brasi-
leira Oi. O grupo português de-
tém 10,05% da PT. O caso levou
a negociações entre os acionis-
tas da Oi e os sócios da PT para
rever os termos da fusão, que
resultaram na redução da fatia
dos portugueses. A Oi infor-
mou, quando o caso veio à tona,
que não foi informada sobre o
negócio da PT com a Rioforte. /
COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

No primeiro semestre,
porém, indústrias tiveram
receita de R$ 31 bilhões,
alta de 13,2% sobre
mesmo período de 2013

Expansão. Setor deverá crescer 13% em vendas este ano

Dificuldades. Proprietária da Rioforte, empresa que entrou em recuperação judicial, tem fatia do Banco Espírito Santo

ATIVOS DO GES NO BRASIL

● Vendas acumuladas

● Fusão
A fatia original da PT na empresa
que se originará da fusão com a
brasileira Oi foi reduzida de 37%,
para 25,6% na semana passada,
após intensas negociações entre
os acionistas das duas teles

R$ 61,5 bi
foi a receita bruta do setor nos
12 últimos meses acumulados
até o mês de junho, um
crescimento de 15,1% sobre
o mesmo período anterior


