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Cosméticos
Adriana Meyge
De São Paulo

O Grupo Boticário anunciou
ontem a criação de uma nova re-
de de franquias chamada “quem
disse, berenice?”, para vender
principalmente maquiagem. As
primeiras lojas serão inaugura-
das na próxima quinta-feira, nos
shoppings Paulista e Metrô Ta-
tuapé, em São Paulo. Até outu-
bro, devem ser sete pontos de
venda, todos operados por fran-
queados da rede O Boticário na
capital paulista, além de um site
de comércio eletrônico.

Essa é a quarta unidade de ne-
gócio do grupo Boticário, que ini-
ciou suas atividades em Curitiba,
com as lojas O Boticário, há 35
anos. Em março de 2011, a em-
presa lançou a marca de cosméti-
cos Eudora, vendida em lojas e
por meio de revendedoras (porta
a porta) e, no início deste ano,

A l i m e n to s Lucro líquido sobe 8,9% e faturamento cresce 7,5% até junho

Emergentes e alta de preço
puxam resultado da Nestlé
Assis Moreira
De Genebra

A Nestlé, maior fabricante de
alimentos do mundo, registrou
lucro superior ao esperado pelo
mercado no primeiro semestre,
graças à alta de preços, corte de
despesas e fortes vendas nas eco-
nomias emergentes.

A companhia suíça teve me-
lhor desempenho que os princi-
pais concorrentes, apesar da cri-
se econômica global que faz
consumidores hesitarem em
gastar ou, no mínimo, reduzir
suas compras.

Paul Bulcke, CEO da Nestlé,
previu que o ambiente comercial
‘ ’d u r o’’ vai continuar no segundo
semestre, especialmente nos
mercados desenvolvidos. Mas es-
pera menos pressão dos custos
de matérias-primas.

Entre janeiro e junho, a compa-
nhia obteve lucro líquido de 5,1
bilhões de francos (US$ 4,74 bi-
lhões), numa alta de 8,9% em rela-

ção ao mesmo período do ano
passado. O faturamento regis-
trou aumento de 7,5%, atingindo
44,1 bilhões de francos suíços
(US$ 40,96 bilhões).

O crescimento orgânico, que
ilustra o dinamismo real do gru-
po, aumentou 6,6%, dos quais 3.7
pontos foram resultado de alta
de preços, com o grupo repas-
sando o aumento do custo de
matérias-primas para o consu-
midor. Grande compradora de
produtos como leite, cacau e lei-
te, a Nestlé informou que a alta
de custo de matérias-primas sig-
nificou 50 pontos base a mais no
custo dos produtos vendidos.

A taxa de crescimento orgâni-
co foi ligeiramente menor que
os 7,5% do primeiro trimestre,
mas superior aos 5% da concor-
rente Danone, maior produtor
mundial de iogurte.

As vendas nos mercados emer-
gentes continuaram a sustentar
o lucro da Nestlé. Foi onde o gru-
po obteve o melhor desempenho

de vendas, com alta de 12,9%, an-
te apenas 2,6% nos países desen-
volvidos. A diretora de finanças
do grupo, Wan Ling Martello, fa-
lou de “desafios” no mercados
dos EUA, que representa 25% do
faturamento total, e de “deterio -
r a ç ã o” na Europa, em contraste
com o desempenho muito bom
nos emergentes.

Nos Bric — Brasil, Rússia, Índia
e China —, o crescimento das
vendas foi de 12,1%.

Sem surpresa, Bulcke quer
continuar a expansão nos mer-
cados emergentes e em desen-
volvimento. A Nestlé recente-
mente anunciou a abertura de
duas novas unidades na África
do Sul, outra em Angola e não
cessa de crescer na China.

O efeito do aumento de custos
de produção foi minimizado pelo
programa de corte de gastos. Os
custos de distribuição, marketing
e administração foram reduzidos
no período, com melhora da efi-
ciência, informou a companhia.

O grupo cresceu organica-
mente em todas as regiões do
mundo. Nas Américas, o avanço
alcançou 6,4%, enquanto na Eu-
ropa, 2,6%, e na região que en-
globa Ásia, Oceania e África, a
alta atingiu 12,6%.

O crescimento orgânico na zo-
na Américas foi de 6,6%. Em pra-
ticamente todos os segmentos de
produtos na América Latina hou-
ve alta de dois dígitos, especial-
mente na venda de chocolate, ca-
fé e ‘’pet food’’ (alimentos para
animais). O Brasil e o México li-
deraram o desempenho na Amé-
rica do Sul.

O ambiente econômico pesou
sobre a margem operacional, de
15%, em recuo de 10 pontos ba-
se. A Europa afetou a rentabili-
dade. Mas, para efeito de com-
paração, na Danone a margem
operacional diminuiu 61 pon-
tos, para 13,85% no primeiro se-
mestre, e permaneceu estável na
Unilever em 13,7%. (Com agên-
cias internacionais)

Fonte: Balanços financeiros das companhias, * Sigla em inglês para lucro antes de impostos, juros, amortização e depreciação 

Nota alta 
Desempenho dos três grupos de educação com capital aberto no segundo trimestre
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Grupo Boticário
lança rede de
maquiagem

criou a Skingen Inteligência Ge-
nética, de tratamento para a pele.

Segundo Alexandre Bouza, di-
retor da “quem disse, berenice?”,
seu público-alvo é a mulher que
não quer ficar presa a regras e
busca mais liberdade. A marca
aposta na variedade de opções.
O portfólio de 500 produtos in-
clui cem cores de batom e 18
tons de base.

Os produtos da nova marca es-
tão numa faixa de preço interme-
diária em relação ao Boticário. Um
batom custa entre R$ 17,90 e R$
21,90, enquanto nas linhas de O
Boticário, a faixa de preço para este
produto é de R$ 11,99 a R$ 32,99.

A maior parte do portfólio da
“quem disse, berenice?” será feita
na fábrica do grupo em São José
dos Pinhais (PR). A marca vai usar
o centro de distribuição da em-
presa em Registro (SP).

A indústria nacional de maquia-
gem cresceu 7,4% em 2011 e fatu-
rou R$ 2,3 bilhões, segundo a asso-
ciação das fabricantes do setor.

Kroton revisa para cima projeção de crescimento
Ensino
Beth Koike
De São Paulo

Em linha com o desempenho
positivo de suas concorrentes
Anhanguera e E s t á c i o,  a Kroton
engrossou a lista de grupos de
ensino superior com resultados
positivos expressivos neste se-
gundo trimestre.

Diante dos bons resultados, a
Kroton e a Estácio informaram,
ontem ao mercado, que revisa-
ram para cima suas projeções pa-
ra este ano — iniciativa rara dian-
te do atual cenário econômico.

A mineira Kroton agora prevê
encerrar o ano com um lucro antes
de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda) de R$ 358
milhões, acima dos R$ 305 milhões
previstos inicialmente. A margem
Ebitda, no ano, aumentaria para
26%, um ponto percentual acima
do projetado no começo do ano.
Nos últimos dois anos, o cresci-

mento tem sido relevante. Em
2010, a margem Ebitda era de
9,8%, no ano passado fechou em
14,7% e agora saltou para 26%.

A carioca Estácio também revi-
sou para cima sua projeção de
margem Ebitda, que pode au-
mentar em até um ponto percen-

Varejo de modaEm junho houve desaceleração de vendas
nas lojas, mas julho e agosto mostram um cenário diferente

Renner detecta
sinais de melhora
Sérgio Ruck Bueno
De Porto Alegre

Apesar da manutenção do
mercado mais competitivo para o
varejo de vestuário no segundo
trimestre, com estoques elevados
e liquidações prolongadas no se-
tor, a Lojas Renner fechou o pe-
ríodo com alta nas vendas, na
margem bruta e na geração de
caixa em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2011. Houve desacelera-
ção das vendas em junho por cau-
sa do calor fora de época no Sul e
no Sudeste. Agora, os meses de ju-
lho e agosto já sinalizam um tri-
mestre melhor do que o anterior.

A receita líquida da venda de
mercadorias da Renner cresceu
14,1% no trimestre, para R$ 855,2
milhões. O lucro líquido, porém,
recuou 8,8% na mesma base de
comparação, para R$ 103,5 mi-
lhões, pressionado novamente
pelo aumento das despesas fi-
nanceiras e das depreciações.

As vendas feitas em lojas abertas

há pelo menos um ano (sem consi-
derar as novas) avançaram 3,4%,
ante 4,8% no trimestre imediata-
mente anterior. Segundo o diretor,
1,1 ponto percentual dessas ven-
das foi perdido por conta da con-
clusão de reformas que reduziram
o fluxo de clientes em pontos de
venda importantes. Também hou-
ve desaceleração em junho por
conta do calor fora de época no Sul
e Sudeste, pois em abril e maio o
indicador estava em linha com o
primeiro trimestre. Julho e agosto
indicam um terceiro trimestre me-
lhor do que o anterior.

Segundo o diretor financeiro e
de relações com investidores,
Adalberto Santos, as perdas líqui-
das de recuperações (valor das dí-
vidas não pagas pelos consumido-
res, descontado o valor que a em-
presa consegue cobrar e receber)
também atingiram neste ano os
menores patamares históricos pa-
ra o segundo trimestre. Nas vendas
com o cartão Renner, a inadim-
plência recuou de 3,9% para 3,5% e

na carteira de empréstimos pes-
soais, de 5,8% para 3,6%.

Conforme Santos, as deprecia-
ções passaram de R$ 22,6 milhões
para R$ 31,9 milhões. A alta, já veri-
ficada no primeiro trimestre, é fru-
to do ciclo de expansão da Renner,
que investiu R$ 86,5 milhões no se-
gundo trimestre, ante R$ 64,3 mi-
lhões no mesmo período de 2011.

O resultado financeiro líquido
passou de R$ 1,4 milhão positivo
para R$ 6,5 milhões negativos,
por conta dos custos gerados pe-
la emissão de R$ 300 milhões em
debêntures em junho de 2011.
De acordo com o executivo, a
Renner poderia financiar os in-
vestimentos (o orçamento deste
ano é de R$ 420 milhões, ente R$
296,6 milhões em 2011) com re-
cursos próprios, mas optou pela
alavancagem para garantir
maior retorno aos acionistas.

A margem bruta evoluiu 0,7
ponto percentual, para 54,6%, fa-
vorecida pela queda nos preços do
algodão, pela maior participação

C R E D I TO

Adalberto Santos, diretor da Renner, diz que nas vendas com o cartão Renner, a inadimplência recuou de 3,9% para 3,5%

de importados na coleção de in-
verno e pelo melhor gerenciamen-
to de estoques, disse o diretor. Sem
considerar a Camicado Houseware
(rede especializada em artigos de
cama, mesa e banho e utilidades
domésticas adquirida em maio de
2011), a alta seria de 0,9 ponto.
Com o avanço da integração, a Ca-
micado já deverá apresentar con-
tribuição positiva até o fim do ano.

O lucro antes dos juros, im-
postos, depreciações e amortiza-
ções (Ebitda) cresceu 6% na

comparação com o período de
abril a junho do ano passado,
para R$ 190,4 milhões, sendo R$
158,1 milhões provenientes das
operações de varejo (alta de
7,1%). Os serviços financeiros
contribuíram com R$ 32,2 mi-
lhões, ante R$ 32,1 milhões no
segundo trimestre de 2011.

Os investimentos no segundo
trimestre incluíram a inauguração
de mais cinco lojas da Renner (que
fechou o semestre com 174 unida-
des, incluindo três lojas-piloto

Blue Steel) e duas da Camicado
(que avançou para 33 pontos de
venda). No primeiro trimestre já
haviam sido abertas uma Renner e
uma Camicado. Para este ano, a
meta da empresa é abrir 30 pontos
da primeira e seis da segunda, des-
de que os shopping centers dispo-
nibilizem as áreas até o mês de no-
vembro, disse Santos.

No fim de agosto a Renner tam-
bém vai inaugurar um novo centro
de distribuição com 50 mil metros
quadrados no Rio de Janeiro

tual e atingir 15,7% no fim deste
ano. A meta de chegar em 2014
com uma margem Ebitda de 20%
está mantida.

A empresa, que tem o fundo
americano Advent como acionista,
também revisou para cima sua
previsão de receita líquida para R$
1,351 bilhão, ou seja, R$ 48 mi-
lhões a mais. “Os novos ‘guidances’
são reflexos do crescimento orgâ-
nico e das aquisições de Unopar e
Uniasselvi, que têm melhores mar-
gens”, disse Rodrigo Galindo, pre-
sidente da Kroton.

Entre as três companhias de en-
sino superior com ações na bolsa, a
Kroton foi a que teve o melhor de-
sempenho neste segundo trimes-
tre, mesmo desconsiderando as
aquisições de Unopar e Uniasselvi.
“Continuamos crescendo também
nos cursos presenciais, que repre-
sentam 66% da nossa receita líqui-
da. Excluindo Unopar e Uniasselvi,
o número de alunos aumentou
28% no trimestre”, disse Galindo.

Em junho, a companhia contava
com 412,8 mil alunos no ensino
superior — volume muito próximo
ao da Anhanguera que conta com
419,2 mil matriculados, sendo

363,2 mil nas faculdades e 55,5 mil
nos cursos livres.

A Kroton apurou lucro líquido
(incluindo a compra da Uniasselvi
fechada em maio) de R$ 32,2 mi-
lhões no segundo trimestre. No
mesmo período do ano passado, a
companhia havia apurado prejuí-
zo de R$ 8,2 milhões. O Ebitda tam-
bém teve salto expressivo aumen-
tando de R$ 10,8 milhões para R$
73 milhões no segundo trimestre
deste ano.

No próximo trimestre, a Kroton
terá impacto positivo em sua gera-
ção de caixa devido a uma entrada
extraordinária de R$ 80 milhões.
Esse valor refere-se a um crédito
que a Universidade de Cuiabá
(Unic), que pertence à Kroton, ti-
nha no sistema Fies (de financia-
mento de alunos do governo fede-
ral). A Unic recebeu a documenta-
ção necessária (Certidão Negativa
de Débito, que atesta que a dívida
tributária foi negociada no Refis).
Isso permite a troca de títulos do
Fies por dinheiro.A utiliz

ação deste artig
o é exclusiva para fin

s educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 ago. 2012, Empresas, p. B6.




