
Empresas
Quinta-feira, 10 de maio de 2012 • Jornal do Commercio • B-3

EEddiittoorraa  ////  Martha Imenes

» ANNA BEATRIZ THIEME

C ontrariando alguns seto-
res produtivos, que já
sentem reflexos causa-
dos pelo menor cresci-

mento previsto para a economia
brasileira este ano, a Lojas Ame-
ricanas, uma das maiores redes
de varejo do País, espera que o
consumo siga aquecido nos pró-
ximos meses e não vê sinais de
desaceleração neste ritmo. Em
teleconferência com analistas, o
diretor-financeiro e de Relações
com Investidores da compa-
nhia, Murilo Correa, afirmou
que não há motivos para pensar
que este ano será pior que 2011.

“Não percebemos nenhuma
desaceleração do consumo nes-
te primeiro trimestre. A Páscoa,
que é o segundo principal even-
to para a companhia, foi um óti-
mo termômetro para o nosso
negócio e estamos também mui-
to otimistas em relação ao Dia
das Mães”, disse o executivo, que
preferiu não fazer projeções. 

Segundo ele, o atual cenário
ainda é bastante confortável pa-
ra que a companhia, que hoje
conta com mais de 600 lojas es-
palhadas em 24 estados, além
do Distrito Federal, mantenha
seu plano de expansão. O plano
inclui a abertura de mais 80 lojas
ainda este ano, que já estão con-
tratadas ou em estágio avança-
do de negociação, segundo a
companhia. No primeiro tri-
mestre do ano, 11 já foram inau-
guradas – oito no formato tradi-
cional e três no modelo Express. 

O plano de expansão faz parte
do programa Sempre mais Bra-
sil, que visa a abertura de 400 lo-
jas no Brasil, de 2010 a 2013. “Te-
mos a preocupação de aumen-
tar nossa base de lojas e também

precisamos disso para crescer,
faz parte da estratégia da com-
panhia. Nosso compromisso,
porém, é abrir lojas que sejam
rentáveis”, afirmou Correa.

Lucro consolidado

Em balanço relativo ao pri-
meiro trimestre do ano, a com-
panhia reportou lucro líquido
consolidado de R$ 41,1 milhões,
queda de 34,1% ante o lucro de
R$ 62,4 milhões obtido em igual
período de 2011. O resultado foi
prejudicado, em grande parte,
pelo prejuízo líquido da B2W Va-
rejo (braço de comércio eletrô-
nico da companhia, que possui
marcas como Americanas.com,

Submarino, Shoptime). O pre-
juízo da companhia de e-com-
merce cresceu 2.575% no perío-
do, para R$ 42,8 milhões, em
comparação a intervalo equiva-
lente de 2011. Considerando
apenas o lucro da controladora,
de janeiro a março, a queda foi
de 36,4% no ganho, que atingiu
R$ 36,3 milhões.

Apesar dos números frus-
trantes da B2W, o executivo in-
formou que a Lojas America-
nas fará o necessário para man-
ter sua controlada. Segundo
ele, a empresa de e-commerce
“faz parte da estratégia princi-
pal de consolidação do atendi-
mento multicanal” que possui
a Lojas Americanas. Ainda de

acordo com o diretor, a estraté-
gia para a B2W é de longo prazo
e, portanto, a controladora con-
tinuará investindo e fazendo os
aportes que forem necessários,
neste sentido.

Questionado se os sucessivos
cortes na taxa básica de juros, a
Selic, já teria, de alguma forma,
surtido efeito sobre as despesas
financeiras da Lojas America-
nas, Correa disse que os reflexos
só serão sentidos a longo prazo.
A despesa financeira líquida da
controladora no primeiro tri-
mestre foi de R$ 108,3 milhões,
crescimento de 55,8% em rela-
ção aos R$ 69,5 milhões de igual
período do ano passado. 

Segundo informado em ba-

lanço pela companhia, o salto
está relacionado ao aumento do
endividamento e ao alonga-
mento do perfil da dívida, que
passou de 26 meses de janeiro a
março de 2011 para 39 meses no
primeiro trimestre deste ano. Já
no consolidado, a despesa fi-
nanceira líquida foi de R$ 190,3
milhões no período, represen-
tando alta de 39,5% em relação à
despesa de período equivalente
do exercício anterior. "A dívida
está maior, mas a redução da Se-
lic trará uma melhora gradati-
va", prevê Correa. Segundo o
executivo, o corte da taxa irá be-
neficiar principalmente a B2W,
que possui uma estratégia mais
dependente do capital de giro.

‘Consumo seguirá aquecido’
Maior varejista do País, presente em 24 estados e no Distrito Federal, garante que cenário econômico
está bastante confortável e mantém plano de expansão, que prevê a abertura mais de 80 lojas este ano

LOJAS AMERICANAS RESULTADO 

DA AGÊNCIA REUTERS

A construtora e incorpo-
radora Gafisa fechou o pri-
meiro trimestre com prejuí-
zo de R$ 31,5 milhões, mon-
tante inferior às perdas re-
gistradas tanto em igual pe-
ríodo de 2011 quanto nos
três meses imediatamente
anteriores, em meio ao pro-
cesso de reorganização das
operações para voltar a
crescer. Os resultados da
companhia continuam sob
pressão do desempenho da
sua empresa do segmento
de baixa renda, a Tenda, po-
rém as medidas tomadas
após o péssimo ano de 2011
começam a indicar um ce-
nário mais favorável.

Apesar de negativo, o re-
sultado mostrou recupera-
ção em relação ao prejuízo
sofrido no último trimestre
do ano passado, que havia
sido de R$ 1 bilhão. Um ano
antes a perda havia sido de
R$ 43,3 milhões.

A companhia atribuiu o
prejuízo a reversões de re-
ceita em distratos relacio-
nados às unidades do seg-
mento de baixa renda – que
tiveram forte impacto no
desempenho do trimestre
anterior –, além do reco-
nhecimento de projetos
com menores margens, re-
sultado da revisão orça-
mentária já anunciada.

De janeiro a março, o Ebi-
tda (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e
amortização) ajustado por
despesas com plano de op-
ções, minoritários e não re-
correntes foi de R$ 105,1
milhões, mais de três vezes
superior ao apurado um ano
antes e revertendo o resul-
tado negativo do quarto tri-
mestre, de R$ 798,2 milhões.

Gafisa reduz
prejuízo no
trimestre

Expectativa

Após reportar prejuízo de R$
42,8 milhões no primeiro tri-
mestre, número 2.575% maior
que o apurado em igual perío-
do do ano passado, a B2W, do-
na de marcas como Submari-
no, Shoptime e America-
nas.com, foca no futuro. A com-
panhia espera apenas no longo
prazo atingir um melhor de-
sempenho, fruto dos atuais in-
vestimentos que vem realizan-
do. O objetivo é otimizar, sobre-
tudo, seu sistema logístico, de
forma a agilizar as entregas e
com isso, melhorar o relaciona-
mento com clientes, dois dos
principais problemas que a
companhia vêm enfrentando
nos últimos anos.

Em teleconferência com ana-
listas, o diretor de Relação com
Investidores, François Pierre
Bloquiau, afirmou que os in-
vestimentos em logística e na
cadeira de distribuição estão
longe de ser interrompidos. De
janeiro a março deste ano, fo-
ram investidos R$ 67 milhões
nestas duas áreas, segundo ba-
lanço da companhia.

O executivo lembrou que, em
fevereiro deste ano, a empresa
celebrou contrato para abertu-
ra de um Centro de Distribui-
ção (CD) em Minas Gerais, na
cidade de Uberlândia. O novo
espaço, que começa a operar no
fim do ano, segundo o diretor,
deverá garantir melhor atendi-

mento aos clientes do estado e
das regiões Centro-Oeste e Nor-
te do País. Além disso, a compa-
nhia negocia uma nova unida-
de no Rio de Janeiro.

O diretor destacou ainda a
importância de alianças estra-
tégicas com as principais trans-
portadoras do Brasil, para ga-
rantir a capacidade de entrega
com a maior eficiência possível.
Além disso, medidas no sentido
levar maior nível de automação
a estes centros também estão
em curso, visando à diminuição
de possíveis atrasos causados
por falha humana. Já no âmbi-
to tecnológico, ele destacou al-
gumas medidas que considera
importantes para melhora de

suas operações, como a otimi-
zação dos meios de pagamento
e das operações gerenciais.

Questionado quanto à gran-
de concorrência que continua a
desafiar a B2W no e-commerce,
com práticas agressivas de pre-
ços e descontos, o executivo afir-
mou que a companhia está pre-
parada para competir neste
mercado. Na visão do executi-
vo, o mercado de e-commerce
continua extremamente pro-
missor e com oportunidades
cada vez maiores no futuro.
Dessa forma, a companhia es-
pera crescer fortemente neste
segmento e, para isso, está dis-
posta a fazer os investimentos
necessários. (ABT)

Após resultado, B2W olha para o futuro
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Dólar comercial

Título da Dívida Externa

Euro Comercial

Imposto de Renda

Março/12 Abril/12

CDB Dia Índice

HOT MONEY CAPITAL DE GIRO

Contribuinte individual e facultativos

Ptax R$ 1,9571 R$ 1,9577

Turismo R$ 1,863 R$ 2,057

Salário até R$ 608,80 R$ 31,22

Salário de R$ 608,81 a R$ 915,05 R$ 22,00

Julho a setembro/2011 6% ao ano
Outubro a dezembro/2011 6% ao ano
Janeiro a março/2012 6% ao ano
Abril a Junho/2012 6% ao ano

Salário de
contribuição

R$ %

Ao mês:

1,11%      
Ao ano:

11,93%
OVER CDI

Ao ano:

8,9%
Ao ano:

8,71%     

Valor mínimo 622,00* 11 ou 20

Valor máximo De 622,01 a 3.916,20 20

*Quem optar pela alíquota de 11% só pode se aposentar por idade

Até 1.174,86 8%

de 1.174,87 até 1.958,10 9%

de 1.958,11 até 3.916,20 11%

30 dias

8,6%      
ao ano

61 dias

8,44%
ao ano

Mês INPC INCC IGP-DI IGP-M IPCA

IBGE (IGP-DI/FGV) FGV FGV IBGE

JAN/11 0,94 0,41 0,98 0,79 0,83

FEV/11 0,54 0,28 0,96 1 0,8

MAR/11 0,66 0,43 0,61 0,62 0,79

ABRIL/11 0,72 1,06 0,50 0,45 0,77

MAI/11 0,57 2,94 0,01 0,43 0,47

JUN/11 0,22 0,37 -0,13 -0,18 0,15

JUL/11 0 0,45 -0,05 -0,12 0,16

AGO/11 0,42 0,13 0,61 0,44 0,37

SET/11 0,45 0,14 0,75 0,65 0,53

OUT/11 0,32 0,23 0,40 0,53 0,43

NOV/11 0,32 0,72 0,43 0,5 0,52

DEZ/11 0,51 0,11 -0,16 -0,12 0,5

JAN/12 0,51 0,89 0,3 0,25 0,56

FEV/12 0,39 0,3 0,07 -0,06 0,45

MAR/12 0,18 0,51 0,56 0,43 0,21

ABR/12 0,64 0,75 1,02 0,85 0,64

NO ANO 1,73 2,47 1,95 1,47 1,87

12 MESES 4,88 7,77 3,86 3,65 5,1

Deduções: R$ 164,56 por dependente; pensão alimentícia integral; contribuição ao INSS. Aposentado com 65 anos ou
mais tem direito a uma dedução extra de R$ 1.566,61 no benefício recebido da previdência.

Até 1.637,11 - Isento

De 1.637,12 até 2.453,50 7,5 122,78

De 2.453,51 até 3.271,38 15 306,80

De 3.271,39 até 4.087,65 22,5 552,15

Acima de 4.087,65 27,5 756,53

Comercial R$ 2,548 R$ 2,55

Turismo R$ 2,417 R$ 2,69

Compra    R$  1,961
Venda R$    1,962

Alta de 1,19%

Global 40 

132,60
Centavos de Dólar 

Queda de 0,08%

Compra Venda

Compra Venda

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%)                                      Deduzir (R$)

IGP-M (FGV)  1,0323 1,0365

IGP-DI (FGV) 1,0332 1,0386

IPCA (IBGE) 1,0524 1,051

INPC (IBGE) 1,0497 1,0488

Salário Família TJLP

Segurados de empregos, inclusive 
domésticos e trabalhadores avulsos

Salário de contribuições (R$)           Alíquotas (%)

UFIR-RJ/2012

R$ 2,2752

Obs.: De acordo com norma do Banco Central, os
rendimentos dos dias 29, 30 e 31 correspondem ao
dia 1º do mês subsequente.

Valores em %

Salário Mínimo e UPC Taxa Selic

Mês Sal./Mínimo   UPC     Vigência Valores

ABR/11 545,00 17,45

MAI/11 545,00 17,45

JUN/11 545,00 17,45

JUL/11 545,00 17,45

AGO/11 545,00 17,45

SET/11 545,00 17,45

OUT/11 545,00 17,45

NOV/11 545,00 17,45

DEZ./11 545,00 17,45

JAN./12 622,00 17,45

FEV./12 622,00 17,45

MAR./12 622,00 17,45

ABR./12 622,00 17,45

MAI./12 622,00 17,45

21/7/10 10,75%

1º/9/10 10,75%

20/10/10 10,75%

8/12/10 10,75%

19/1/11 11,25%

2/3/11 11,75%

20/4/11 12%

08/6/11 12,25%

20/7/11 12,5%

31/8/11 12%

19/10/11 11,5%

30/11/11 11%

18/1/12 10,5%

7/3/12 9,75%

18/4/12 9%

Principais ações

Maiores altas

Queda de

0,96%
Queda de

0,75%

Dow Jones

» Indicadores econômicos // 9 de maio de 2012

VALE PNA -0,38%
PETROBRAS PN -0,49%
TAÚ UNIBANCO PN -1,48%
BRADESCO PN -0,61%
BM&F BOVESPA ON -3,96%
GERDAU PN 0,56%
USIMINAS PNA Estável
CIA SIDERÚRGICA NACIONAL ON 1,41%
PETROBRAS ON -0,57%
VALE ON -0,25%

Valores em R$     

10/Mai./2012 0,5264%
11/Mai. 0,5459%
12/Mai. 0,5228%
13/Mai. 0,5018%
14/Mai. 0,5%
15/Mai. 0,5005%
16/Mai. 0,5218%
17/Mai. 0,5335%
18/Mai. 0,5232%
19/Mai. 0,5143%
20/Mai. 0,5%
21/Mai. 0,5%
22/Mai. 0,5%
23/Mai. 0,5201%
24/Mai. 0,5173%
25/Mai. 0,5346%
26/Mai. 0,5141%
27/Mai. 0,5197%
28/Mai. 0,5%
29/Mai. 0,547%
30/Mai. 0,547%
31/Mai. 0,547%
1º/Jun. 0,547%
2/Jun. 0,5868%
3/Jun. 0,5539%
4/Jun. 0,5146%
5/Jun. 0,514%
6/Jun. 0,5357%
7/Jun. 0,5558%
8/Jun. 0,5381%

TBF

Taxa Básica Financeira

9/Abr./2012 0,7262%
10/Abr. 0,6865%
11/Abr. 0,706%
12/Abr. 0,6829%
13/Abr. 0,6518%
14/Abr. 0,6179%
15/Abr. 0,6505%
16/Abr. 0,6818%
17/Abr. 0,6935%
18/Abr. 0,6732%
19/Abr. 0,6743%
20/Abr. 0,6313%
21/Abr. 0,6029%
22/Abr. 0,6347%
23/Abr. 0,6701%
24/Abr. 0,6773%
25/Abr. 0,6946%
26/Abr. 0,6641%
27/Abr. 0,6697%
28/Abr. 0,6159%
29/Abr. 0,6485%
30/Abr. 0,6587%
1º/Mai. 0,7071%
2/Mai. 0,757%
3/Mai. 0,724%
4/Mai. 0,6746%
5/Mai. 0,664%
6/Mai. 0,6957%
7/Mai. 0,7159%
8/Mai. 0,6982%

ROSSI RESIDENCIAL ON -6,74%
GOL PN -5,33%
B2W VAREJO ON -5,26%
CYRELA ON -5,03%
MRV ENGENHARIA ON -4,96%
BMFBOVESPA ON -3,96%
BROOKFIELD ON -3,34%
BR MALLS PARTICIPAÇÕES ON -2,94%
SOUZA CRUZ ON -2,9%
HYPERMARCAS ON -2,75%

Maiores baixas

VANGUARDA AGRO ON 13,51%

MMX MINERAÇÃO ON 3,99%

CIELO ON 3,49%

LOJAS RENNER ON 2,48%

COPEL PNB 1,8%

LOJAS AMERICANAS PN 1,71%

CSN ON 1,41%

COSAN ON 0,83

VIVO PN 0,68%

DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA ON 0,67%

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 maio 2012. Seudinheiro, p. B-3.




