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FRANQUIAS

BALANÇOS

“SOJA PAPEL”

Investigação do fisco paulista
reduz o ganho de varejistas
Pão de Açúcar e
Pernambucanas tiveram
seus balanços de 2006
prejudicados pelo
pagamento de multas
por operações de
compra e venda de soja

são paulo

Mais empresas, entre elas algu-
mas varejistas, correm o risco de
serem autuadas pelo Fisco na in-
vestigaçãoconhecida como“soja
papel”. A informação é de Darci
Ribeiro, promotor de Justiça do
Grupode AtuaçãoEspecial deRe-
pressãoaos CrimesdeSonegação
Fiscal da Capital (Gaesf). “Muitas
empresas estão sendo investiga-
das e no prazode um ano teremos
coletado dados suficientes para
determinar se houve fraude nas
companhias”, disse.

OGrupoPão deAçúcarfoiuma
das empresas multadas por ope-
rações com soja e a despesa com o
pagamento destas multas foi um
dos motivos para a queda de
66,7% no lucrolíquido da compa-
nhia em 2006, que foi de R$ 85,5
milhões.

A Casas Pernambucanas tam-
bém foiimpactada poroperações
fictíciascom soja.A despesaextra
para pagamentode autode infra-
ção referente ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) fez olucro líquido da
companhia recuar de R$ 51,1 mi-
lhões em 2005 para R$ 2 milhões
em 2006.A receita líquidada rede
avançou 15,08% no ano passado,
para R$ 2,451 bilhões, enquanto

oscustos devendase serviçossu-
biram 14,37%, para R$ 1,617 bi-
lhão. O lucro bruto da rede cres-
ceu 16,47%, para R$ 834,119 mi-
lhões.

Mas o resultado final foi preju-
dicado pela decisão da empresa
de pagar o valor (acrescido de ju-
ros) exigido pela Secretaria da Fa-
zenda do Estado de São Paulo re-
ferente a créditos gerados em
operação de compra, beneficia-
mento e venda de soja para o
mercado externo.

A cobrança total somou R$
99,680 milhões, mas a compa-
nhiaentroucom açãoporacredi-
tar que houve cobrança em ex-
cesso num total de R$ 10,271 mi-
lhões. A empresa está pleiteando
um benefício de anistia fiscal, de
acordo com a Lei nº 12.399/06.

Com adespesa extra em2006, a
conta de “outras despesas opera-
cionais” saltou de R$ 12 milhões
para R$ 122 milhões entre os dois
exercícios.

Motivo
Eduardo Diamantino, advogado
especializado em direito tributá-
rio, da Diamantino Advogados
Associados, explica que se um
contribuinte compra soja no in-
terior do País, remete o produto
para industrialização e depois
realiza aexportação damercado-
ria ele pode ser beneficiado com
crédito de ICMS.

Em busca deste benefício, e
aconselhadas por suas consulto-
rias, essas empresas realizaram
operações fictícias com soja e
acabaram sendo autuadas pelo
Fisco, o que resultou no paga-
mento de pesadas multas.

Gastos
Para se ter uma idéia, o Pão de
Açúcar teve umcusto com despe-
sas extraordinárias de R$ 153,7
milhões, sendoque destetotal R$
96,8 milhõesforam destinadosao
pagamento de multas de opera-
ções com soja. Para Diamantino,
as empresas simulam as opera-
çõescom sojaporque “asSecreta-
riasdeFazenda doPaísdificultam
o ressarcimento de créditos refe-
rentes aoICMS”. De acordocom o
advogado,em médiaosvarejistas
têm um custo com o ICMS de 4%
sobre o faturamento das vendas
de produtos. A alíquota do ICMS
em São Paulo é de 18%.

Na visão de especialistas, a es-
colha da commodity para o es-
quema ocorre justamente por-
que as operações com este pro-
duto envolvem valores altos, ele-
vando o crédito fictício do ICMS,
porém algumas empresas reali-
zam essas operações com outros
produtos como, por exemplo, mi-
lho e guaraná. “Existem técnicas
variadas nesta fraude.A operação
de compra e venda de soja pode
ser feita para empresas ‘criadas’
ou empresas do mesmo grupo”,
afirmou Ribeiro.

Processo
A Ficap, indústria de fios e cabos,
também foi autuada por opera-
ções com soja e resolveu pedir in-
denização da consultoria que re-
comendou o processo. A indús-
tria pede reparação por danos
morais e indenização de R$ 5,1
milhões por danos materiais a
Deloitte Touche Tohmatsu. A Fa-
zenda paulista autuou a Ficap em
R$ 3,14 milhões na fiscalização do

soja papel. Questionado sobre a
hipótese de processar as consul-
torias que prestaram serviço ao
grupo Pão de Açúcar, Enéas Pes-
tana, diretor administrativo-fi-
nanceiro da rede afirmou que a
empresa tem um prazo longo ju-
ridicamente para tomar essa de-
cisão. “O fato de a diretoria ter
aderido à anistia não significa que
a gente desistiu da causa”, disse
Pestana.

priscila de cássia

cintia esteves

Já publicamos 5.000 reportagens sobre

VA R E J O
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

k POSSÍVEL PROCESSO

«Temos um prazo
longo para tomar essa
decisão. O fato de a
diretoria ter aderido à
anistia não significa
que a gente desistiu»
ENÉAS PESTANA
DIRETOR DO PÃO DE AÇÚCAR

R E S U LTA D O S

Ano de ajustes joga
lucro líquido do Pão
de Açúcar para baixo

são paulo

O grupo Pão de Açúcar (CBD -
Companhia Brasileira de Distri-
buição) encerrou 2006 com lu-
cro líquido de R$ 85,524 mi-
lhões, 66,7% a menos que em
2005. Os principais motivos pa-
ra tal diminuição estão nos R$
96,8 milhões destinados ao pa-
gamento de autos de infração
de ICMS sobre operações de
compra, industrialização e ven-
da de soja; no fechamento de 28
lojas e na demissão de 110 exe-
cutivos no decorrer do ano.

Na visão do diretor adminis-
trativo-financeiro da rede,
Enéas Pestana, a queda dos re-
sultados da empresa não pode
ser interpretada como negativa
ao desenvolvimento da empre-
sa e um empecilho aos planos
de crescimento já traçados. “Fo-
mos impactados por ações não
operacionais e não recorrentes,
o que pode representar um re-
sultado negativo frente a uma
leitura horizontal, onde o cres-
cimento de um ano é compara-
do ao crescimento do outro”,
destacou.

Para ele, os pontos positivos
de 2006 estão na redução de
despesas operacionais, que fi-
caram R$ 120milhões menores,
em função da busca pela me-
lhora na eficiência e competiti-
vidade. “Tomamos a decisão de
fechar as lojasque não apresen-
tavam margem de lucros positi-
vaecortamos doisníveisdecar-
go, um de diretoria e outro de
gerência”, explicou.

Nos 12meses de2006, acom-
panhia também apresentou li-
geira queda de 0,1% nas vendas

brutas das unidades que inte-
gram o conceito ‘mesmas lojas’
— estabelecimentos ativos há
mais de um ano. Já as vendas lí-
quidas do mesmo conceito tive-
ram incremento de 1,1%. Para
esteano,a estimativadaempre-
sa é que o conceito ‘mesmas lo-
jas’ tenham crescimento nomi-
nal de 5%. No quatro trimestre,
as vendas brutas cresceram
2,7% e passaram a representar
R$ 4,6 bilhões. As vendas líqui-
das, com crescimento de 4,5%,
chegaram a R$ 3,9 bilhões.

A incorporação estimada de
R$ 800 milhões ao caixa da em-
presa,em funçãode emissãode
debêntures realizada este mês,
servirá basicamente para o pa-
gamento de dívidas. Hoje, de
acordo com Pestana, o grupo
tem dívida bruta de R$ 1,9 bi-
lhão, sendo o Sendas Distribui-
ção responsável por R$ 1 bilhão
desse montante. O grupo tam-
bém espera expandir a estrutu-
ra em médio prazo e chegar em
2010 a uma receita bruta de R$
25 bilhões e 150 novas lojas. Ho-
je, o Pão de Açúcar atua em 14
estados, com 600 lojas.
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«Nosso balanço foi
impactado por ações
não operacionais e
não recorrentes:
fechamos lojas e
demitimos»
ENÉAS PESTANA
DIRETOR

A RT I G O

SUSSUMU HONDA
p re s i d e n c i a @ a b ra s . c o m . b r

As classes D e E ingressam
no mercado de consumo
Crescimento de 5,3% no volume de vendas em
2006 foi puxado por novos consumidores

A Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras) divulga
mensalmente o Índice Nacio-
nal de Vendas, número que dá
umpanoramado varejonoBra-
sil.Trata-sede umsetorvitalpa-
ra oPaís. Somenteos supermer-
cados movimentaram 5,5% do
PIB em 2005. Além da represen-
tatividade financeira, o setor
possui características,como ca-
pilaridade e contato direto com
o público, que o torna um espe-
lho do desempenhoreal da eco-
nomia.

No ano passado, apesar da
queda no faturamento — pro-
vocado, principalmente, pela
deflação no segmento de ali-
mentos —, houve um aumento
de5,3% novolume vendido.Es-
se índice ficou bem acima do
crescimento do PIB, mesmo
com a revisão do IBGE, para
3,7%. Enão hádúvidas: ocresci-
mento no volume de vendas foi
puxado pelo ingresso de novos
consumidores das classes D e E.

Ao contrário do sistema fi-
nanceiro, que exige uma série
de cadastros, e, porisso, reflete a
economia formal do País, o se-
tor supermercadista capta a
economia como ela é.

Por isso, o aumento da infor-
malidade, de difícil mensura-
ção pelas estatísticas oficiais; a
expansão do Bolsa Família; o

aumento na renda do pequeno
agricultor; e mesmo a elevação
do salário mínimo, no ano pas-
sado, de R$ 300 para R$ 350, ge-
raram um impacto imediato
nas vendas. Enquanto as gran-
des redes dominam os centros
urbanos,os pequenosestabele-
cimentos expandem fora das
áreas centrais.

Isso foi captado na última
pesquisa Líderes de Vendas, ela-
borada pela Abras em parceria
com a ACNielsen, divulgada na
semana passada. Não por aca-
so, produtos como bebidas e
perecíveis foram os que apre-
sentaram os maiores cresci-
mentos de vendasem 2006. São
produtos de apelo, de consumo
rápido e que encontram uma
demanda reprimida enorme
nas classes D e E.

Os perecíveis, por exemplo,
faturaram 3,7% a mais do que
noano passadoeos preçosdes-
sa cesta caíram 6%.

Mesmo que aeconomia pati-
ne, a renda disponível está au-
mentando. Principalmente gra-
ças à inclusão das classes mais
baixas da pirâmide social no
mercado de consumo. Falta
muito ainda, mas já é um bom
começo.

Sussumu Honda é presidentedaAsso-
ciação Brasileira de Supermercados
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Subway prevê chegar a 35 lojas
no Sul do País ainda este ano
Hoje, os estados da Região Sul são responsáveis por
um terço do faturamento que a rede obtém no
Brasil; no mundo, rede vende mais de US$ 8 bilhões

curitiba

A rede de restaurantes Subway es-
tá investindo para ampliar sua
atuação na Região Sul do País. A
metaé chegara35 unidadesfran-
queadas no Paraná e em Santa
Catarina até o final do ano.

Atualmente, a rede conta com
16 lojas em funcionamento no
Paraná, onde serão abertas outras
quatro lojas de rua, em Foz do

Iguaçu e em Curitiba. Em Santa
Catarina,onde estãodez lojas,se-
rão abertas outras duas, sendo
uma delas no Shopping Iguatemi,
em Florianópolis e outra no Bal-
neário Camboriú.

Os dois estados são responsá-
veis por 33% do faturamento da
rede no Brasil, segundo informa-
ções da diretoria de Marketing.

“A clientela da Região Sul tem

demonstrado maior interesse pe-
lo lado saudável da alimentação,
questão que será destacada na
próxima campanha de divulga-
ção que faremos para a empresa”,
comenta o agende de Desenvol-
vimento da Subway, João Augusto
Fugiwara.

Novos produtos
Fugiwara comentaque serãolan-
çados novos produtos e molhos
no cardápio da rede, conhecido
por oferecer opções variadas de
saladas na composição dos san-
duíches.

A empresa não revela o fatura-

mento da operação que mantém
no Brasil, mas em todo o mundo,
o faturamento da empresa, de
origem norte-americana, atingiu
US$ 8 bilhões no ano passado.

Com mais de 27 mil pon-
tos-de-venda em vários países, a
rede atende uma média de 6 mi-
lhões de clientes diariamente.

Seu cardápio é formado por
sanduíches compostos em sua
maioriaporvegetais eoutrospro-
dutos saudáveis.

Com esse apelo a rede tem re-
gistrado crescimento maior que a
média do setor.

gabriela mainardes

MERCADO

Franquias faturam
r$ 39,8 bi em 2006

são paulo

A Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF) divulgou estudo
anual sobre o desempenho das
franquias no Brasil. De acordo
comosdados levantadospelaAs-
sociação, o setor registrou fatura-
mento de R$ 39,8 bilhões, no ano
passado, atingindo um cresci-
mento de 11% em relação ao re-
gistrado em 2005, muito próximo
aos 12% projetados.

O número de redes também
registrou acréscimo,passando de
971 em 2005, para 1.013 em 2006,
o que representa aumento de
4,3%.

Além disso, houve um incre-
mento no número de unidades
franqueadas, passando de 61,4

mil, em 2005, para mais de 62,5
mil no ano passado.

Em 2006, o sistema de franchi -
sing criou 11 mil novos postos de
trabalho, totalizando atualmente
564 mil empregos.

“Mais uma vez o sistema de
franchising atinge uma taxa de
crescimento excepcional e se
consolida como um dos princi-
pais setores da economia brasi-
leira”, afirma Ricardo Camargo,
diretor executivo da ABF.

Entre os setores que mais se
destacaram no ano passado estão
o de Alimentação,com um acrés-
cimo de 26% no faturamento, Veí-
culos, com 24,5%, e Acessórios
Pessoais e Calçados, com 22,4%.
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«As Secretarias de
Fazenda do País
dificultam o
ressarcimento de
créditos referentes
ao ICMS»
EDUARDO DIAMANTINO
ADVOGADO TRIBUTARISTA

são paulo

A Associação Comercial de São
Paulo(ACSP) lançounasemana
passada o portal Busquefácil.
Desenvolvido pelaárea deTI da
entidade, o novocanal de negó-
cios permite o cadastramento
gratuito de micro e pequenas
empresas, além dos produtos
que elas vendem e compram
(conforme as buscas que fize-
rem).

No primeiro momento o ser-
viço estádisponível parao Esta-
do de São Paulo e, no segundo
semestre, o canalserá ampliado
para todo o Brasil.

Para a implementação do
portal foram disponibiliza-
dos pela ACSP 20 mil ho-

mens/horadurante trêsanos.
Com isso, a ACSP oferece ser-
viços e produtos de micro e
pequenas empresas que se
cadastrarem para as 50 mil
empresas já cadastradas.

O portal é uma iniciativa pio-
neira da ACSP com foco em re-
sultado, ação de negócios, que
visafazerodinheiro fluir,oqueé
parte integrante etradição da fi-
losofia de trabalho da entidade.

Trata-se de um projeto único
que permite busca fonética em
Língua Portuguesa (Brasil) e tra-
balha como conceitode disper-
sãodeinformações, queéabase
da Internet, e, não, de concen-
tração, como em outros portais.
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CENTRO DE COMPRAS

Associação Comercial
cria canal de negócios

Text Box
a

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 02 abril. 2007. Comercio, p. B4.




