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Finanças
Terça-feira, 11 de março de 2014 | C1

Itaú e CorpBanca
A gestora Cartica Capital enviou
nova carta ao CorpBanca critican -
do a fusão com o Itaú Unibanco. A
Cartica, dos EUA, que tem partici-
pação minoritária no banco chile-
no, afirma que o negócio é injusto,
beneficiando apenas o acionista
majoritário. (Diario Financiero)
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D e st a q u e Emissões Em segunda incursão da estatal no mercado externo no ano, demanda supera US$ 23 bi

Petrobras capta US$ 8,5 bilhões
Aline Oyamada e Talita Moreira
De São Paulo

Em sua segunda operação no
mercado externo desde o início
do ano, a Pe t r o b r a s captou on-
tem US$ 8,5 bilhões por meio de
uma emissão de bônus seniores
denominados em dólares.

A demanda dos investidores su-
perou US$ 23 bilhões, permitindo
que os papéis ficassem levemente
mais baratos para a companhia do
que a indicação que ela própria
havia dado ao mercado. Ainda as-
sim, o custo subiu em relação à
megacaptação de US$ 11 bilhões
feita pela Petrobras em maio do
ano passado, refletindo a piora na
percepção de risco de países emer-
gentes e da estatal em particular.

Os recursos serão usados para fi-
nanciar o plano de investimentos
da estatal para 2014- 2018, que so-
ma US$ 221 bilhões, e também pa-
ra o pagamento antecipado de dí-
vidas. Ainda está em discussão que
compromissos serão quitados.

Com a nova emissão, a estatal
já captou US$ 20,5 bilhões no

exterior neste ano, incluindo bô-
nus e empréstimos, o que supre
suas necessidades para 2014.

Em janeiro, a Petrobras fez uma
emissão de bônus denominados
em euros e em libras com a qual le-
vantou o equivalente a US$ 5,2 bi-
lhões. Foram emitidos títulos em
quatro tranches, com vencimentos
em quatro, sete, 11 e 20 anos.

A operação de ontem foi divi-
dida em seis tranches e prazos de
três, seis, dez e 30 anos. Os bônus
com os dois vencimentos mais
curtos foram ofertados em duas
tranches cada — uma com taxa fi-
xa e outra com taxa flutuante.

“Esse tipo de demanda mostra
que há apetite por crédito da Pe-
trobras”, afirmou Alexei Remi-
zov, diretor de mercado de capi-
tais do HSBC, que coordenou a
operação ao lado de Bank of
China, BB Securities, Bradesco
BBI, Citi e J.P. Morgan.

A nova captação da Petrobras já
era aguardada desde o fim do ano
passado. O volume, porém, ficou
acima da expectativa da empresa,
que previa levantar entre US$ 5 bi-

lhões e US$ 6 bilhões. “Foi muito
bom, mas a companhia foi res-
ponsável [apesar de haver deman-
da para mais]”, disse Remizov.

Segundo ele, a Petrobras pode-
ria ter captado um volume
maior, mas optou por tomar ape-
nas os recursos necessários mais
uma margem de flexibilidade.

A Petrobras não se pronun-
ciou sobre a emissão de bônus.

Captar mais implicaria custos
adicionais e poderia aprofundar o
temor dos investidores sobre o ta-
manho da dívida da estatal. Os bô-
nus saíram com spreads sobre os
títulos do Tesouro americano bem
acima do patamar pago pela esta-
tal em maio de 2013. Na tranche
de dez anos, por exemplo, a Petro-
bras captou ontem US$ 2,5 bilhões
com spread de 350 pontos-base
sobre os Treasuries. No ano passa-
do, a estatal levantou US$ 3,5 bi-
lhões com spread de 260 pontos.

O movimento reflete uma alta
nos custos de captação para paí-
ses emergentes, mas também
uma piora na percepção de risco
do Brasil e da Petrobras.

Em junho, o Federal Reserve
(Fed) começou a sinalizar a retira-
da de seu programa de estímulos
monetários, o que provocou um
deslocamento dos investidores
para ativos mais seguros. “Com a
redução dos estímulos do Fed, o
risco dos emergentes aumentou e
isso abriu os spreads e a curva do
Te s o u r o”, afirmou Remizov.

Para um gestor de recursos, a Pe-
trobras também pagou mais caro
por questões inerentes à empresa.
Há no mercado a leitura de que a
estatal é instrumento de controle
da inflação. Além disso, os investi-
dores sabem que a empresa preci-
sa de dinheiro e cobram por isso.

Leia mais na página C7
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José Francisco Compagno
jose-franscisco.compagno@br.ey.com
Ernst & Young agora é EY.
ey.com.br/fids

APARTAMENTOS DE
ALTO PADRÃO

EM CONSTRUÇÃO:
Jardins - 407 m2

Pinheiros - 332 m2

Campo Belo - 485 m2

Brooklin - 225 m2

Para mais informações:

CECÍLIA - Creci 120777
(11) 9-8335-3146
(11) 9-8105-2127

e-mail: cecilia@evcionline.com.br

SETEMBRO DE 2013 SETEMBRO DE 2013 JULHO DE 2013DEZEMBRO DE 2013 DEZEMBRO DE 2013

R$ 1,9 bi Não divulgadoR$ 2,8 bi Não divulgado

Assessor do controlador
na estruturação, seleção de
bookrunners e execução da
oferta de ações da Via Varejo

Assessor financeiro exclusivo da
Femsa Logística na aquisição

do Expresso Jundiaí

Assessor do Cassino na negociação
para troca de ações PN

por ações ON com Abílio Diniz

Assessor financeiro exclusivo do
Warburg Pincus na aquisição do
controle da Pet Center Marginal

MARÇO DE 2013 FEVEREIRO DE 2013AGOSTO DE 2013 AGOSTO DE 2013

Não divulgado Não divulgadoR$ 1,4 bi R$ 670 mm

Assessor financeiro da Renova e da
Cemig no aumento de capital da

Renova com a entrada da
Cemig no bloco de controle

Assessor financeiro exclusivo do
Canal Rural na venda de 100%
de suas ações para a J&F

Assessor financeiro exclusivo da
Corpesca na aquisição de 60%
do capital e renegociação da
dívida da Sementes Selecta

Assessor financeiro da Renova na
aquisição do controle da

Brasil PCH
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AGOSTO DE 2013NOVEMBRO DE 2013 OUTUBRO DE 2013

No montante de R$ 67.708.638
Lastreado em Créditos Imobiliários
oriundos de Contrato de Locação do

Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 8ª Série da 1ª Emissão da

Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 7ª Série e 8ª Série da 1ª Emissão da

Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 220ª Série e 221ª Série da

2ª Emissão da

No montante de R$ 14.077.748
Lastreado em Créditos Imobiliários

cedidos por

Empresa do

No montante de R$ 19.807.074
Lastreado em Créditos Imobiliários

gerados por
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BR Partners proveu apoio financeiro
e assessorou o Grupo Sequóia

na compra da

Empresa Investida

Empresa Investida

OUTUBRO DE 2013

BR Partners e General Shopping
inauguraram o

Outlet Premium Salvador
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PRINCIPAIS TRANSAÇÕES REALIZADAS

O BANCO DE INVESTIMENTO
DE CONFIANÇA DE QUEM

EMPREENDE E INVESTE NO
BRASIL

www.brpartners.com.br

BR Advisory Partners Participações S.A.
CNPJ/MF nº 10.739.356/0001-03

Ativo 2013 2012 2011

Circulante 281.665 222.838 199.736

Caixa e equivalentes de caixa 20.555 48.703 36.317
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado 196.378 150.745 147.498
Instrumentos financeiros derivativos 8.711 – –
Contas a receber e outros recebíveis 51.690 19.936 12.946
Tributos à compensar 3.803 3.343 1.870
Outros 528 111 1.105

Não circulante 16.211 11.788 7.824

Instrumentos financeiros derivativos 2.767 – –
Imposto de renda e contribuição social diferidos 986 – –
Outros 13 – –
Investimentos – – 45
Imobilizado 6.229 6.200 6.805
Ativos intangíveis 6.216 5.588 974

Total do ativo 297.876 234.626 207.560

Passivo 2013 2012 2011
Circulante 58.209 24.994 3.658
Depósitos 1.237 – –
Fornecedores e outras contas a pagar 20.898 1.713 1.175
Salários e encargos sociais a pagar – – 395
Instrumentos financeiros derivativos 9.833 – –
Dividendos a pagar 137 6.269 –
Impostos a recolher 5.763 1.392 884
Provisões tributárias – 3.205 1.204
Outras provisões 20.341 12.415 –

Não circulante 18.843 1.332 892
Depósitos 4.438 – –
Empréstimos 2.355 – –
Instrumentos financeiros derivativos 3.830 – –
Títulos emitidos 741 – –
Impostos diferidos 7.479 1.332 892
Participação dos acionistas não controladores – 1 29
Patrimônio líquido 220.824 208.299 202.981
Capital social 184.487 163.550 154.724
Reserva de capital 32.822 31.949 30.614
Reserva de lucros 13.829 23.114 17.664
Resultado participação em controladas com
patrimônio líquido negativo – – (21)
Ações em tesouraria (10.314) (10.314) –

Total do passivo e patrimônio líquido 297.876 234.626 207.560

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da BR Advisory Partners Partici-
pações S.A. (“Companhia”) relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.
Destacamos os seguintes fatos no período:
No ano de 2013, apesar do fraco desempenho da economia e do complexo ambiente de negócios
para o setor financeiro, nossa Companhia apresentou um desempenho positivo. As receitas atingiram
R$ 88 milhões, refletindo um crescimento de 10% sobre o ano anterior. Atingimos um patrimônio
líquido de R$ 221 milhões e o lucro líquido superou os R$ 21 milhões.
Participamos de algumas das mais relevantes operações de fusões e aquisições do mercado, tra-
balhando para clientes como: Canal Rural, Casino, Cemig, Corpesca, FEMSA, Renova e Warburg

Pincus. Mantivemos em 2013 a posição como um dos principais assessores no segmento de fusões
e aquisições em número de transações anunciadas, segundo os rankings: Bloomberg (5º lugar) final
2013 e ANBIMA (6º lugar, dados divulgados até setembro de 2013).
A BR Partners Gestão de Recursos terminou o ano de 2013 com volume superior a R$ 1,5 bilhão em
ativos sob administração, contabilizados a valor de mercado. A área de Private Equity, aumentou o
volume de ativos sob gestão para R$ 121 milhões, em razão de investimentos realizados por nossa
investida Grupo Sequoia na aquisição da Celote, líder no mercado de logística de vestuário, e pelo
FIP BR Partners Outlet Premium com a inauguração do Outlet Premium Salvador.
No primeiro semestre de 2013 começamos a operar o BR Partners Banco de Investimento (“Banco”)
e a BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Corretora”). Apesar do pouco tempo

atuando com clientes externos, já podemos destacar a área de Mercado de Capitais que foi coor-
denador líder na emissão de várias operações de Certificado de Recebíveis Imobiliários, com volume
superior a R$ 100 milhões. Tal performance nos posiciona em 8º lugar tanto na originação quanto
na distribuição no Ranking da ANBIMA. Através do Banco também iniciamos a venda de operações
de tesouraria para nossos clientes nos produtos de câmbio, derivativos e operações estruturados
que já estão gerando resultado positivo para a organização. Nossa Corretora, em poucos meses de
operação já se destaca entre as melhores provedoras de acesso corporativo do mercado e cresce
consistentemente em trading.

São Paulo, 10 de março de 2014.
A Diretoria

Relatório Anual – Consolidado

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, 2012 E 2011
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONSOLIDADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM

31 DE DEZEMBRO DE 2013, 2012 E 2011
(Em milhares de reais)

2013 2012 2011

Operações continuadas
Receita operacional 88.721 80.322 54.933

Lucro Bruto 88.721 80.322 54.933

Receita de dividendos – – 427
Despesas comerciais – – (251)
Despesas administrativas (53.616) (34.644) (16.235)

Lucro operacional 35.105 45.678 38.874

Outras receitas operacionais 210 135 59
Outras despesas operacionais (4.323) (341) –
Resultado não operacional (152) (209) 6

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social 30.840 45.263 38.939

Imposto de renda e contribuição social (9.705) (9.222) (9.557)

Lucro líquido do exercício 21.135 36.041 29.382

A Diretoria
Contador

Hideo Antônio Kawassaki – CRC 1SP 184007/O-5

A íntegra das Demonstrações Financeiras auditadas pela PricewaterhouseCoopers, sem ressalvas, foram publicadas no Diário do Comércio, na edição de 08, 09 e 10 de março de 2014 e no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 11 de março de 2014, respectivamente, e encontram-se disponíveis no site www.brpartners.com.br.


