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Empre s a s

Cai lucro da Dufry
A Dufr y, rede de varejo que atua
em aeroportos, encerrou 2011
com lucro líquido de 134,9 mi-
lhões de francos suíços (R$ 265,3
milhões), 7,34% abaixo do resul-
tado obtido em 2010. O lucro an-
tes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização (Ebitda, na si-
gla em inglês) passou de 343,1
milhões de francos suíços (R$
674,87 milhões) em 2010 para
370,9 milhões de francos suíços
(R$ 729,56 milhões), com cresci-
mento de 8%. A receita líquida al-
cançou 2,63 bilhões de francos
suíços (R$ 5,18 bilhões) no ano
passado, em linha com a receita
de 2,61 bilhões de francos suíços
(R$ 5,13 bilhões) registrada um
ano antes.

Schincariol é vice-líder
A Schincariol voltou a ocupar a
vice-liderança no consumo na-
cional de cerveja. Em fevereiro, a
empresa atingiu participação de
10,4% em volume, segundo a
Nielsen. Desde setembro, quem
ocupava o segundo lugar no ran-
king era a Pe t r ó p o l i s . No mês
passado, a Petrópolis somou
10,3% de participação. A A m b e v,
dona de Skol, Brahma, Antarcti-
ca e Budweiser, subiu para 69,5%.

Cresce lucro da Cremer
O lucro líquido da fabricante de
produtos médico-hospitalares
Cremer aumentou 71% no quarto
trimestre de 2011 sobre o mesmo
período de 2010, alcançando
R$ 4,8 milhões. A receita líquida
cresceu 40,8% na mesma compa-
ração, para R$ 128,2 milhões. No
ano, o lucro líquido recuou 45,1%,
chegando a R$ 18,6 milhões, devi-
do a despesas financeiras maiores
e a uma taxa efetiva de imposto de
renda mais alta. A receita líquida
cresceu 21,9% em 2011 sobre
2010, chegando a R$ 457,8 mi-
lhões. O Ebitda ficou em R$ 65,5
milhões, valor 18,1% superior ao
registrado em 2010, com margem
Ebitda de 14,3%, uma queda de 0,5
ponto percentual. A Cremer encer-
rou o ano com dívida líquida de R$
176,4 milhões, ou 2,69 vezes o
Ebitda dos últimos 12 meses, e em
alta de 179,8% na comparação
com 2010. A empresa informou
que em 2012 vai trabalhar para
desalavancar a companhia.

Tietê lucra R$ 845 milhões
A AES Tietê, empresa de geração
hidrelétrica do grupo AES, anun-
ciou ontem o balanço de 2011,
com receita líquida de R$ 1,886 bi-
lhão, 7,5% superior a 2010. O de-
sempenho é atribuído aos reajus-
tes do preço da energia no contra-
to bilateral com AES Eletropaulo e
ao aumento do volume vendido
via outros contratos. O Ebitda so-
mou R$ 1,466 bilhão, com alta de
11,1%, enquanto o lucro líquido
atingiu R$ 844,9 milhões, 14,6%
maior que no ano anterior. A em-
presa anunciou proposta de R$
922 milhões em dividendos (109%
do lucro líquido) e de investimen-
to de R$ 174,1 milhões neste ano.
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Arezzo planeja crescer com bolsas e acessórios
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Anderson Birman, da Arezzo: “Temos habilidade para criar novos negócios, como nossas marcas. Mas confesso que não tenho essa mesma habilidade para aquisições”

Beth Koike
De São Paulo

Famosa por seus sapatos, a
Arezzo & Co também quer ser co-
nhecida por suas bolsas e acessó-
rios. Esse segmento representa
pouco mais de 15% do fatura-
mento que somou R$ 862,6 mi-
lhões em 2011. “No ano passado,
vendemos quase 500 mil bolsas e
somos a marca líder no segmen-
to, mas nem todos sabem disso”,
disse Anderson Birman, funda-
dor e presidente da Arezzo & Co,
dona das grifes Arezzo, Schutz,
Ana Capri e Alexandre Birman.

O interesse em ampliar as ven-
das desses produtos não é à toa. O
preço médio de uma bolsa da Are-
zzo é R$ 400, o equivalente ao do-
bro de um sapato da marca. Diante
disso, a companhia está amplian-
do o tamanho de suas lojas em cer-
ca de 40% para comportar um
maior mix de produtos, em espe-
cial as bolsas. Hoje, as lojas têm
média 57 m2 e há falta de espaço
para abrigar todos os produtos.

A fim de mudar essa situação,
no ano passado, a varejista abriu
38 novos pontos e reformou ou-
tras 17 unidades que agora têm
em média 80 m2. A meta para es-
te ano é inaugurar 58 lojas das
marcas Arezzo, Schutz e Ana Ca-
pri. “Com uma ampliação de 50%
da loja é possível dobrar as ven-
das ”, enumerou Daniel Maia,
executivo da área de Relações
com Investidores da Arezzo.

Essa diversificação nos negó-
cios é um caminho que a compa-
nhia encontrou para crescer ten-
do em vista a sua dificuldade para
adquirir empresas concorrentes.
A empresa fez seu IPO (oferta ini-
cial de ações) há pouco mais de
um ano levantando R$ 195 mi-
lhões na oferta primária (recur-
sos que vão para o caixa da em-
presa), mas até o momento não
conseguiu concluir nenhuma

aquisição. Em junho do ano pas-
sado, a Arezzo quase comprou a
Santa Lolla, mas a transação não
vingou. “Temos habilidade para
criar novos negócios, como nos-
sas marcas, que são sucesso. Mas
confesso que não tenho essa mes-
ma habilidade para aquisições.
Somos bem conservadores”, disse
Birman, que confessa também ser
um “mineiro desconfiado”. O
fundador da grife nasceu em Ma-
nhuaçu, cidade da Zona da Mata
de Minas Gerais.

Bom de prosa, como bom mi-
neiro, Anderson faz questão de di-
zer que sua formação é sapateiro,
que entende do traçado e que por
isso não é qualquer empresa de
calçados que interessa. “Precisa ser
parecida com a nossa, com as mes-
mas políticas e práticas. Continua-
mos procurando uma empresa pa-
ra comprar. Adoraria falar mais,
mas depois que virei companhia

Fonte: Economatica. Elaboração: Valor Data. * No dia 14
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IPO da
Submarino

IPO da B2W

Adriana Mattos
De São Paulo

Depois de chegar a controlar
57% do mercado de comércio ele-
trônico do país em 2007, no ano
em que a empresa abriu capital, a
B2W fechou o ano passado com
participação nas vendas de 25,1%
no setor, o pior índice desde a cria-
ção da companhia, em 2006. O cál-
culo pode ser feito ontem, após a
divulgação dos resultados oficiais
da venda on-line no país em 2011.

Ontem, quatro meses após o
Procon/SP ter informado o grupo
sobre a sua insatisfação com os
serviços prestados, o órgão deci-
diu suspender a operação dos sites
Americanas, Submarino e ShopTi-
me no Estado de São Paulo por 72
horas. Mas, no final da tarde, o juiz
da 7ª Vara de Fazenda Pública de
São Paulo, Evandro Carlos de Oli-
veira, deferiu pedido liminar re-
querido pela B2W para suspender
os efeitos da decisão do Procon. As
ações da empresa na Bovespa on-
tem caíram 3,6% — o Ibovespa re-
gistrou queda de 0,2%.

Formada em 2006 da união do
site Submarino e de America-
nas.com, os dois negócios princi-
pais, a B2W perde mercado há três
anos consecutivos. É um processo

de encolhimento em que a parte
mais visível — as recorrentes recla-
mações de consumidores, tímida
alta nas vendas e a perda de lucro e
margem em 2011— ainda refletem
uma dificuldade de a empresa rea-
gir à sua crise, segundo analistas
que acompanham a empresa.

Problemas de gestão podem ex-
plicar a má fase, na avaliação de es-
pecialistas. “É como um movimen-
to inercial: quando as coisas vão
mal, virar o jogo e inverter a curva é
muito mais trabalhoso e difícil”,
diz Francisco Chevez, da equipe de
análise do HSBC Securities.

Para entender como a B2W se
tornou a empresa que é hoje, fo-
ram ouvidos ontem ex-executi-
vos do grupo, da época de Ameri-
canas.com, e consultores que
prestaram serviço à empresa. Eles
concordam que nada aconteceu
de um ano para o outro. “Não teve
um ponto de bifurcação, aquele
em que você olha para trás e diz:
‘Foi isso, erramos ali’ ”, diz um ex-
diretor da B2W . “Ali dentro, a
gestão da Americanas se sobre-
pôs à do Submarino desde o pri-
meiro dia da integração. O varejo
tradicional das Lojas Americanas
tomou conta do varejo on-line da
B2W e alguns tropeços até hoje
têm a ver com isso”, conta a fonte.

aberta preciso me controlar”, brin-
cou Birman, que no dia da entre-
vista ao Va l o r havia acabado de re-
tornar de Milão e Paris, onde foi as-
sistir as Semanas de Moda. “Ah,
não diz não que acabei de voltar de
Paris. Parece meio esnobe...”

A estratégia de mudar a ima-
gem de que a Arezzo & Co é uma
empresa que vende somente sa-
patos segue caminhos já traça-
dos por grifes internacionais co-
mo a italiana Salvatore Ferraga-
m o, que começou com sapatos e
hoje é conhecida como uma grife
de moda, com vestuário, bolsas,
perfumes e outros acessórios.

Hoje, a Arezzo imprime suas
marcas em itens dos mais variados
gêneros como esmaltes, bijuterias,
óculos, entre outros. Porém, esses
itens ainda têm pouquíssima re-
presentatividade no faturamento
do grupo. O carro-chefe é a marca
Arezzo, cujas vendas somaram R$

566,8 milhões no ano passado. A
companhia como um todo regis-
trou receita bruta de R$ 862,6 mi-
lhões e 7,5 milhões de pares de sa-
patos vendidos.

Neste ano, a companhia está
dando atenção especial à Schutz,
marca voltada para um público
mais jovem e cujo preço médio é

R$ 285 — valor superior ao da
Arezzo, que é de cerca de R$ 200.
Atualmente, a grife tem 17 lojas,
sendo que a maior parte é de uni-
dades próprias. A ideia é crescer
por meio de franquias como já
acontece nas demais marcas. O
grupo conta com 334 lojas, sen-
do que 289 são franquias.

Va re j o Grupo obtém liminar que
evita suspender vendas por três dias

Com gestão
de loja física,
B2W enfrenta
problemas

JORGE ARAÚJO/FOLHAPRESS

A B2W, formada pela união das varejistas on-line Submarino e Americanas.com, vem perdendo mercado há três anos

De acordo com pessoas próxi-
mas à companhia, com Jorge
Paulo Lemann e Beto Sicupira
entre os acionistas, a empresa
não reage com a rapidez exigida
em uma operação de varejo on-
line, altamente competitiva. “Se
um cliente chega na Lojas Ame-

ricanas e falta um produto, ele
vai embora e pode até procurar
o produto em outra Americanas.
Na B2W, se o produto não está
lá, ele acha em outro site até por
preço menor. É essa ‘f i c h a’ que
parece que ainda não caiu na
e m p r e s a”, conta um analista.

Falta de produtos em estoque,
atraso em entregas e atendimen-
to ao cliente deficiente são pro-
blemas que a empresa tem bus-
cado resolver há anos. “Ouvia is-
so nas reuniões em 2008 e 2009.
Eram feitos investimentos, mas
não parecia que fosse algo tão
crítico. A questão é que simples-
mente não havia concorrência.
Era um sonho”, conta um ex-exe-
cutivo da Americanas.

Há cinco anos, a B2W é coman-
dada por Anna Christina Ramos
Saicali, a discreta ex-diretora da
Lojas Americanas, que raramente
fala do negócio em público. O
principal porta-voz da empresa ao
mercado é François Bloquiau. Se-
manas atrás, em teleconferência,
ele disse que a empresa enfrentou
em 2011 um ano de transições e
tem feito uma série de investimen-
tos para sanar problemas opera-
cionais. Disse acreditar que 2012
será um “novo ano” para o grupo.

www.GrantThornton.com.br

Nosso instinto
é o sucesso

do seu negócio.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 mar. 2012, Empresas, p. B1.




