
1.Ambiente econômico.
A estabilidade com pers-
pectiva de crescimento
é um fatores favoráveis

ao varejo

2.Consumo. O aumen-
to de renda e do em-
prego formal, poten-
cializado pela expan-

são do crédito, atrai os investi-
dores

3.Gestão. As empresas
passam por um pro-
cesso de profissionali-
zação de sua adminis-

tração, e as notas fiscais eletrô-
nicas levam à formalização do
setor

4.Oportunidade. O
mercado do varejo é
pulverizado, com
muito espaço para

consolidação
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A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) homolo-
gou ontem a comercialização do
iPhone 4 no Brasil. O smartpho-
ne, lançado pela Apple em 24 de
junho, já está sendo vendido em
21 países, além dos Estados Uni-
dos. Segundo a Apple, o aparelho
estará disponível em 88 países
até o fim de setembro.

Apesar da expectativa, o fabri-
cante não confirma se o Brasil
consta dessa lista. A comerciali-
zação no País depende de acor-
dos das operadoras com a Apple.

Procuradas pelo Estado, as
operadoras brasileiras não de-
ram detalhes sobre o lançamen-
to do iPhone 4 no País. A TIM
informou que o aparelho estará
disponível para os clientes em
breve, sem confirmar a data.

Segundo a empresa, falta ali-
nhar apenas a parte operacional
com a Apple. A Vivo confirmou
que vai vender o iPhone 4, mas
disse que ainda não há informa-
ção sobre preço, nem sobre a da-
ta de lançamento. A Oi informou
que lançará o aparelho nos próxi-
mos meses e a Claro se limitou a
dizer que “não confirma nenhu-
ma data para a comercialização
do iPhone 4”.

A quarta versão do smartpho-
ne da Apple levou milhões de
consumidores às lojas no seu lan-
çamento.

Além dos EUA, o iPhone 4 é
comercializado no Reino Unido,

França, Alemanha, Japão, Aus-
trália, Áustria, Bélgica, Cana-
dá, Holanda, Finlândia, Hong
Kong, Irlanda, Itália, Luxem-
burgo, Dinamarca, Noruega,
Nova Zelândia, Cingapura, Es-
panha, Suécia e Suíça.

O iPhone 4 apresentou pro-
blemas técnicos, mas isso não
impediu que o aparelho se tor-
nasse um sucesso. Em 16 de
julho, a Apple divulgou que ha-
via vendido mais de 3 milhões
de unidades.

Logo depois do lançamen-
to, vários usuários reclama-
ram de problemas de recep-
ção. Dependendo da posição
em que o aparelho é segurado,
o sinal acaba caindo, e a liga-
ção é perdida. Esse defeito fez
com que a Apple oferecesse
capinhas gratuitas para quem
comprou o iPhone 4, para re-
solver o problema.
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O crescimento do varejo tam-
bém impulsiona as ações das ad-
ministradoras de shoppings,
que têm buscado no mercado de
capitais os recursos para seus
planos de investimentos nos últi-

mos anos. Última grande opera-
dora do setor a fazer o movimen-
to, a Aliansce abriu capital em ja-
neiro e seus papéis acumulam al-
ta de quase 30% até agora.

No primeiro semestre como
empresa de capital aberto, a
Aliansce teve um lucro líquido
de R$ 24,6 milhões, quase o do-
bro do registrado no mesmo pe-
ríodo do ano passado. Segundo
Henrique Cordeiro Guerra, prin-
cipal executivo da companhia, a
Aliansce se beneficia do fato de
ter o portfólio de shoppings
mais jovens do setor, cujos ga-

nhos são mais altos.
Dos 13 shoppings próprios, cin-

co estão no que ele chama de no-
va geração de ativos, com menos
de cinco anos de operação. Eles
já respondem por 43% da receita
da empresa. “Não paramos de in-
vestir durante a crise porque sa-
bíamos que havia oportunida-
des. Decidimos diversificar os in-
vestimentos, focando na rentabi-
lidade, independentemente do
segmento”, diz Guerra.

A empresa já se preparava des-
de 2007 para abrir capital, mas
teve de adiar o IPO em meio a

cenários desfavoráveis para a
precificação. Guerra admite que
esperava mais, mas considerou
satisfatórios os R$ 450 milhões
que a Aliansce captou com a ofer-
ta de 51,26% do capital na Bolsa
em janeiro.

Investimentos. Boa parte dos
recursos vitaminou os R$ 400
milhões do plano de investimen-
tos da empresa até 2012, quando
terá três novos shoppings. No
IPO, a americana General Gro-
wth Properties (GGP) manteve
31,4% do capital e o empresário

Renato Rique, veterano do setor,
reduziu sua fatia de 26% para
12,6%. O fundo Gávea Investi-
mentos também aproveitou pa-
ra vender e ficou com apenas
3,35%.

Em outubro deste ano, a
Aliansce abre um novo shop-
ping em Belo Horizonte. Na se-
mana passada, lançou um proje-
to em Belém. O outro grande
projeto da companhia está em
andamento em Maceió. Para
Cordeiro, a atração dos investi-
dores por papéis ligados ao vare-
jo vai continuar aumentando.
“O investidor está atrás de re-
torno e rentabilidade. E o que
está no mapa é a mudança do
perfil de consumo no País”, opi-
na. / A. R.

Anatel libera a venda no
Brasil do iPhone 4 da Apple

Negócios

Bom momento impulsiona ações de shopping centers

TV digital. Governo quer
reduzir o preço de conversor

PRESTE ATENÇÃO

Trinta painéis
reproduzindo
as capas mais
importantes do
Estado desde
a fundação da
Bolsa Livre de
São Paulo, em
23 de agosto
de 1890, fazem
parte de uma
exposição aber-
ta ontem na
BM&FBovespa.
A mostra come-
mora os 120 da
bolsa e será
realizada até
27 de outubro
na sede da BM&
FBovespa, em
São Paulo.
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Mostra
conta
história
da bolsa
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A expansão do varejo brasilei-
ro, que resistiu à crise financei-
ra mundial com alta de 5,9%
em 2009, está aumentando o
interesse de investidores pelo
setor e impulsionando o cres-
cimento das empresas.

Mesmo com o Ibovespa acu-
mulando queda de 3,8% este
ano, papéis de empresas do se-
tor já tiveram mais de 100% de
valorização. Além disso, as em-
presas de capital fechado estão
ganhando cada vez mais fundos
e bancos de investimento como
sócios antes de abrir capital.

“O varejo é a bola da vez na
bolsa”, decreta o analista da So-
copa Corretora, Marcelo Vare-
jão. “No começo do ano, o merca-
do estava muito ligado nas com-
modities, só se falava no aumen-
to do minério. Mas logo os olhos
se voltaram para as empresas de
consumo interno. Além dos fun-
damentos da economia muito fa-
voráveis a elas, algumas sur-
preenderam com resultados fan-
tásticos no segundo trimestre.”

Varejão cita o caso das Lojas
Renner. A receita líquida total da
Renner cresceu 17% no primeiro
semestre deste ano, na compara-
ção com o mesmo período de
2009, chegando a R$ 1,2 bilhão.
No segundo trimestre, as vendas
aumentaram 13,6%. No ano, as
ações já subiram 48,5%.

Outro papel que o analista pas-
sou a recomendar é o da Hering,
que fabrica roupas e está em fran-
ca expansão de sua rede de lojas.
A empresa surpreendeu com al-
ta de 26,6% nas vendas no primei-
ro trimestre, em relação ao mes-

mo período de 2009. Em 2010,
as ações já valorizaram 122%.
“Os resultados da Hering têm si-
do bem acima da média do setor,
o que tem atraído muito o merca-
do. Em 2009, as ações dela subi-
ram mais de 280%”, diz Varejão.

Já as ações da Marisa acumu-
lam alta de 108,55% em 2010, pu-
xadas pelo aumento de 20% na
receita líquida de R$ 713 milhões
em vendas no semestre.

Para Alexandre Pierantoni, só-
cio da consultoria PriceWa-
terhouseCoopers, exemplos co-

mo estes não faltarão na Bolsa
daqui para frente, tendo em vis-
ta que o bom desempenho do se-
tor tem estimulado a profissiona-
lização e a consolidação. Ele diz
que operações menos vistosas
estão transformando o setor pa-
ra além de grandes associações
como Casas Bahia/Pão de Açú-
car e Insinuante/Ricardo Eletro
(Máquina de Vendas).

Escala. “O varejo brasileiro ain-
da é muito pulverizado e, nesse
segmento, escala é tudo”, diz Pie-

rantoni. “Este ano, devemos su-
perar o número de fusões e aqui-
sições de 2007”, acrescenta, refe-
rindo-se às 58 operações que con-
tabilizou no ano que foi conside-
rado o melhor do varejo até a cri-
se de 2008. A crise deu um freio
na consolidação, reduzindo os
negócios a 38 em 2008 e 24 em
2009, mas voltou com força este
ano, turbinada por investidores.

“Nos últimos anos, muitos
fundos de private equity têm bus-
cado esse tipo de investimento,
participando de processos de

consolidação ou virando sócios
de empresas com uma visão de
rentabilidade a médio e longo
prazo”, diz Pierantoni. “O IPO
(abertura de capital) é geralmen-
te o momento de saída desses
fundos, de realização financeira
do investimento.”

O BTG Pactual, por exemplo,
tem no portfólio participações
em três empresas de varejo: as
redes de postos Via Brasil e Aster
e a franqueadora de drogarias
Farmais. O bom desempenho re-
cente do comércio de medica-

mentos também atraiu Gávea In-
vestimentos e Pragma, que se
tornaram sócios da Droga Raia.
O Capital Group tem 12% do Ma-
gazine Luiza, que ensaia há al-
gum tempo a abertura de capital.

Para Pierantoni, o cenário de
crescimento da economia nos
próximos anos deixou para trás
a imagem de instabilidade do va-
rejo, que deve atrair cada vez
mais capital estrangeiro. “O mer-
cado de capitais quer tamanho,
liquidez e previsibilidade. E o va-
rejo está dando isso”, afirma.

http://economia.estadao.com.br
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Em meio à consolidação, redes de
varejo crescem e atraem investidores

Vantagem. Portfólio jovem
favorece Aliansce, de Guerra

Mercado aquecido. Operações menores transformam setor para além de grandes associações como Casas Bahia/Pão de Açúcar

Com a homologação, o
lançamento do aparelho
depende somente
da decisão do fabricante
e das operadoras

estadão.com.br

Desde janeiro, os papéis
da Aliansce, última
grande administradora a
abrir capital, já
acumulam alta de 30%

Avanço. Enquanto a Bovespa acumula queda de 3,8% este ano, papéis de empresas do setor já tiveram valorização de mais de 100%;
a expansão atrai a atenção de fundos de private equity, que estão virando acionistas das companhias, de olho na rentabilidade futura
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