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Empresas | Serviços

Latam vai destinar US$ 7,8 bilhões para frota
Av i a ç ã o
Alberto Komatsu e Tatiane Bortolozi
De São Paulo

A Latam Airlines, holding da
união entre a chilena LAN e a TA M
Linhas Aéreas, planeja investir
US$ 7,8 bilhões em aumento e re-
novação de frota entre 2012 e
2014. Nesse período, a quantida-
de de aviões vai crescer 12,5%, in-
formou ontem a companhia, du-
rante conferência, pela internet,
para comentar os resultados do
segundo trimestre.

Do investimento total em frota
programado pela Latam, US$ 2,97
bilhões estão sendo desembolsa-
dos em 2012. Outros US$ 2,29 bi-
lhões deverão ser aplicados em
2013. Por fim, em 2014, deverão
ser investidos mais US$ 2,59 bi-
lhões. Estão previstas aquisições
de aeronaves da fabricante ameri-
cana Boeing e da europeia Airbus.

Até o fim deste ano, LAN e TAM
deverão acumular frota combina-
da de 319 aviões. Em 2013, as duas
deverão operar 335 aeronaves, o
que deverá representar um cresci-
mento anual de frota de 5%,

Para 2014, a Latam projeta uma
frota combinada de 359 aerona-
ves, o que deverá significar um
crescimento de 7,1% na compara-
ção com 2013 e expansão de 12,5%
em relação à frota de 2012.

A Latam também planeja trans-
ferir os ativos das aeronaves da
TAM para a controladora, a fim de
aliviar as perdas cambiais da em-
presa brasileira, apontou a agência
Dow Jones. Apesar das receitas da
TAM serem majoritariamente em
reais, as despesas financeiras e de
leasing (arrendamento) estão in-
dexadas em dólares. A TAM regis-

trou, entre abril e junho, prejuízo
de R$ 928 milhões, ante lucro de R$
60,3 milhões um ano antes.

Já a Latam encerrou o segundo
trimestre com lucro de R$ 97,7 mi-
lhões. O valor leva em considera-
ção oito dias da operação da TAM,
cuja integração com a companhia
chilena foi concluída em 22 de ju-
nho. O lucro se compara aos R$
25,5 milhões registrados pela LAN
entre abril e junho de 2011.

A Latam considera a possibili-
dade de fazer uma nova oferta de
ações, no segundo semestre de
2013, como parte do seu esforço

para recuperar a sua nota de crédi-
to. Em meados de junho, a nota de
crédito da Latam foi rebaixada de
BBB para BB+ pela Fitch Ratings.

“Uma nova oferta de ações é
sempre uma possibilidade, mas
não tomamos a decisão ainda”,
disse o principal executivo de fi-
nanças da Latam, Alejandro de la
Fuente, em conferência pela inter-
net. Um outro executivo da com-
panhia, que não se identificou,
acrescentou que, caso uma nova
oferta de ações for considerada, is-
so só aconteceria no segundo se-
mestre de 2013.

Aliansce
vende dois
shopping
centers
Va re j o
Adriana Mattos
De São Paulo

A Aliansce Shopping Centers
anunciou ontem à noite a venda
de participação em dois negó-
cios. A companhia se desfez do
controle do Boulevard Campina
Grande (uma fatia de 76,6%)
com a venda das ações para o
Pa r t a g e , empresa de investimen-
to imobiliário do grupo farma-
cêutico Aché. Também vendeu a
parcela de 50% que tinha no
Boulevard Brasília por R$ 173,5
milhões para o Banco BVA.

“A negociação vem dentro da es-
tratégia da empresa, já comentada
no ano passado, de se desfazer do
que não é considerado estratégi-
c o”, diz Henrique Guerra, diretor-
executivo da empresa, com 15 em-
preendimentos no portfólio. Os re-
cursos devem ir para o caixa.

A venda do Boulevard Campina
Grande, na capital da Paraíba, foi
fechada por R$ 103,5 milhões, a se-
rem pagos à vista. Inaugurado em
abril de 1999, o empreendimento
possui 92 lojas. Já o Boulevard Bra-
sília, com 134 pontos de venda, foi
vendido por cerca de R$ 70 mi-
lhões, sendo R$ 5 milhões à vista,
mais três parcelas semestrais de
R$ 5 milhões e o saldo restante em
24 meses. Os montantes pagos re-
sultam em uma taxa de capitaliza-
ção de saída de 6,9% (divisão entre
o rendimento anual do imóvel e o
valor de aquisição). Nas últimas
operações de shoppings, essa taxa
tem variado de 6% a 8%. Os shop-
pings contribuíram com 3,5% da
receita bruta da Aliansce no se-
gundo trimestre.

Ontem, a companhia também
publicou resultados do segundo
trimestre do ano, com expansão
nos principais indicadores. A re-
ceita líquida atingiu R$ 89,3 mi-
lhões de abril a junho e R$ 160,1
milhões no primeiro semestre,
crescimento de 36% e 26,3% em
relação ao mesmo período de
2011, respectivamente.

O lucro líquido, no entanto, so-
freu queda no segundo trimestre.
A retração foi de 6,7% de abril a ju-
nho, para R$ 34, 2 milhões. A com-
panhia deve detalhar ao mercado
as razões da queda. Na primeira
metade do ano, o lucro alcançou
R$ 65,3 milhões, alta de 44%.

Dados mostram que o resulta-
do operacional líquido (NOI) al-
cançou R$ 75,9 milhões de abril a
junho e R$ 136,1 milhões no pri-
meiro semestre, expansão de
39,8% e 30,2% em relação ao ano
passado, respectivamente. A
margem NOI teve um crescimen-
to de 2,6 pontos percentuais.,
atingindo 92,5% no semestre.

As vendas nas “mesmas lojas”
(pontos de venda existentes nos
empreendimentos há mais de 12
meses) apresentou crescimento
de dois dígitos pelo décimo tri-
mestre consecutivo, 10,1% de
abril a junho. No entanto, em re-
lação ao ano anterior houve que-
da no ritmo de crescimento. Isso
foi verificado em alguns shop-
pings no país neste ano. No se-
gundo trimestre de 2011, a alta
foi de 12,9% e no mesmo intervalo
de 2010, expansão de 10%.

Nos shopping centers da
Aliansce, as vendas cresceram
12,8% de abril a junho. No mes-
mo período de 2010 e 2011 os ín-
dices foram mais altos, 29,1% e
24,2%. Esse índice é importante
porque ele retrata a velocidade
de crescimento dos negócios em
operação dentro dos shoppings.

D i st r i b u i ç ã o Grupo amplia em cinco
vezes capacidade diária de entregas

Abril investe
em pequenas
encomendas

REGIS FILHO/VALOR

Fábio Barbosa, presidente do Grupo Abril: “Estamos sendo muito procurados por conta da nossa nova estrutura”

Beth Koike e Cynthia Malta
De São Paulo

O Grupo Abril , dono da maior
editora de revistas do país, reforça
seu negócio de distribuição e lo-
gística que hoje representa 20% do
faturamento. De olho no ritmo de
expansão do varejo on-line e de
operações entre empresas, a Abril
investiu R$ 39 milhões na amplia-
ção de seu centro de distribuição
em Osasco (SP) e na aquisição de
um equipamento de automação
para quintuplicar, para 250 mil
itens, sua capacidade diária de en-
tregar pequenas encomendas.

Para esse nova fase, foi contrata-
do o executivo Marcos Grodetzky
para o posto de CEO da DGB, hol-
ding de logística da Abril que reú-
ne as empresas D i n a p, Fe r n a n d o
Chinaglia, Tr e e l o g , Total Express e
Entrega Fácil. O executivo tem pas-
sagens por C i e l o, Fibria, Oi e Citi -
bank, entre outras empresas.

“Essa expansão faz parte da es-
tratégia da Abril de investir em
logística. É um caminho natural

porque já distribuímos as revistas
e temos uma forte estrutura mon-
tada para a área de publicações”,
disse Fábio Barbosa, presidente
do Grupo Abril há um ano.

Do investimento total, R$ 30 mi-
lhões são do caixa da Abril e foram
destinados ao centro de distribui-
ção, que agora tem 50 mil m2, o do-
bro da área original. Os outros R$ 9
milhões, financiados pelo BNDES,
foram usados para a compra de
um “sorter ” (esteira capaz de ler
códigos de barra e organizar a car-
ga), importado da Itália.

O reforço em logística para car-
gas de até 30 kg deve-se ao poten-
cial desse segmento, que cresce em
média 30% ao ano, diz Barbosa. Es-
se ritmo é bem superior à taxa de
expansão dos demais negócios da
Abril neste ano, entre 2% e 3%.

“O mercado de pequenas enco-
mendas movimenta R$ 12 bilhões.
Há uma grande oportunidade na
área de entregas expressas, no B2B,
onde a nossa presença ainda é pe-
q u e n a”, afirmou Douglas Duran,
vice-presidente de finanças e con-

trole da Abril. Hoje, a maior parte
das entregas da DGB é de transa-
ções de e-commerce, ou seja, entre
varejista e consumidor final (B2C).

“Estamos sendo muito procura-
dos por conta da nossa nova estrutu-
ra. Vamos analisar em quais novas
áreas vamos atuar. O Grodetzky será
o responsável por procurar alterna-
tivas de crescimento”, diz Barbosa.

A expectativa da Abril é que o
mercado de entregas de peque-
nas cargas salte dos atuais R$ 12
bilhões para R$ 30 bilhões em
quatro anos. Atualmente, 43% do
faturamento de setor de entregas
vem de operações entre empre-
sas (B2B). Essa fatia pode ir a 61%,
segundo estudo da Abril.

A receita líquida da DGB neste

ano deve ser de R$ 560 milhões,
sendo R$ 410 milhões provenien-
tes da entrega de publicações da
editora Abril e de outras empresas
de mídia do mercado. Os outros R$
150 milhões vêm da entrega de pe-
quenas cargas (até 30 kg).

O Grupo Abril teve receita de
R$ 3,15 bilhões em 2011, com au-
mento de 4,1%.

Fundação Nacional da Qualidade
muda estratégia e aumenta receita

SILVIA COSTANTI / VALOR

Martins, da FNQ: “Já conseguimos quase R$ 9 milhões no primeiro semestre”

G e st ã o
Cynthia Malta
De São Paulo

A Fundação Nacional da Qua-
lidade (FNQ), entidade criada há
20 anos com o objetivo de me-
lhorar a gestão das empresas no
país, está mudando sua estraté-
gia para arrecadar mais recursos
e, assim, investir em sua estrutu-
ra. A meta é ampliar a receita de
cerca de R$ 7 milhões, em 2011,
para R$ 12,4 milhões neste ano.

“Já conseguimos quase R$ 9 mi-
lhões no primeiro semestre”, afir-
ma Jairo Martins, superintendente
da FNQ desde o ano passado. Com
o caixa reforçado, ele pretende in-
vestir cerca de R$ 1 milhão “para
melhorar o nosso portal, a nossa
plataforma digital”. Os cursos a
distância vendidos pela FNQ, por
exemplo, poderão ser acessados
mais facilmente.

Martins, que comandou opera-
ções da Siemens na Europa, na Ín-

dia, e foi diretor industrial em Ma-
naus e Curitiba, avalia que com
mais verba no caixa, poderá redu-
zir a alta rotatividade de funcioná-
rios da fundação. No ano passado,
ele enfrentou a renovação de qua-
se toda a equipe, de 30 pessoas.

Para aumentar a receita, Martins
diz que é necessário criar produtos
e descentralizar as operações da
fundação. Até agora, cursos de ca-
pacitação para gestores, por exem-
plo, eram ministrados pela FNQ
em São Paulo. “Nós estamos fazen-
do parcerias com entidades simila-
res, em vários Estados, para que
elas deem os cursos e fiquem com
uma parte da receita”.

Já foram fechados acordos
com o Movimento Paraná Com-
petitivo; o Programa Pernambu-
cano de Qualidade; e o Programa
Gaúcho da Qualidade e Produti-
vidade. E mais 17 programas es-
taduais estão em negociação.

“Não podemos depender de afi-
liados ou patrocínio. Em tempos
de crise, o patrocínio some”, diz

Martins. A FNQ possui 282 empre-
sas associadas e tem a meta de che-
gar a 300 neste ano. Anuidades pa-
gas pelas afiliadas e os patrocínios
costumam cobrir 80% do orça-
mento. Martins quer baixar essa
fatia para cerca de 50%.

O curso mais procurado na FNQ
é o de examinador — aquele gestor
capaz de atestar se uma empresa
está seguindo de fato o Modelo de
Excelência da Gestão (MEG), um
conjunto de fundamentos e crité-
rios pregados pela fundação.

Um produto novo a ser desen-
volvido pela fundação deverá ser o
“indicador de maturidade de ges-
t ã o”. Ele poderia ser aplicado pelos
bancos, por exemplo.

Seria uma forma de o sistema
bancário detectar de que manei-
ra pode melhorar suas práticas
internas e o atendimento ao
cliente. As operadoras de telefo-
nia, que costumam integrar com
os bancos e as varejistas on-line a
lista das empresas com maior
número de reclamações de con-

sumidores, também são público-
alvo. “Parece que estamos tendo
uma crise de serviços generaliza-
d a”, diz o superintendente da
FNQ. Parte desse cenário pode ser
explicada pela falta de mão de
obra qualificada. Mas a carência
não se limitaria ao campo do en-
sino técnico. O país precisa me-
lhorar a educação escolar básica.

Uma pesquisa feita pela FNQ
com 137 empresas mostrou que
95% delas dizem que o sistema
educacional brasileiro não está
adequado. Para 37%, a qualidade
do ensino básico é o principal en-
trave para sua competitividade.
Para discutir esse tema, a FNQ está
realizando hoje e amanhã, em São
Paulo, um seminário.

va l o r .com.br

Va re j o
Lucro da Riachuelo cai 15% no trimestre
A Guararapes, dona das Lo j a s
Riachuelo, encerrou o segundo
trimestre com lucro de R$ 85,2
milhões, 15% inferior ao registrado
um ano antes. O resultado foi
pressionado, principalmente, pelo
aumento das despesas
operacionais e financeiras. A

receita cresceu 19%, atingindo
R$ 843,6 milhões, e os custos
aumentaram na mesma proporção,
para R$ 337 milhões. O lucro antes
de juros e impostos (Ebit, na sigla
em inglês) da Guararapes recuou
7% e ficou em R$ 124,6 milhões no
segundo trimestre.

Compras coletivas
Groupon lucra US$ 28,4 milhões
O G ro u p o n informou ontem um
lucro líquido de US$ 28,4 milhões
no segundo trimestre, depois de
registrar um prejuízo líquido de
US$ 107,4 milhões no mesmo
período de 2011. O resultado final
por ação ficou em US$ 0,04. A
receita líquida avançou 44,8% em

12 meses, para US$ 568,3
milhões. As vendas diretas
responderam por 11,5% deste
total, ou US$ 65,3 milhões. Do
outro lado da conta, os custos
sobre produtos e serviços saltaram
mais que o dobro em bases anuais,
para US$ 135,2 milhões.

Varejo de moda
Crédito tributário infla lucro da Magazine Luiza
Magazine Luiza teve lucro líquido
de R$ 21,9 milhões, quase cinco
vezes maior do que o resultado do
mesmo período de 2011. A linha
final do balanço foi impulsionada
por créditos tributários da ordem
de R$ 18,3 milhões. Sem
considerar esses ganhos fiscais, o

lucro operacional foi de R$ 3,6
milhões, menos da metade do
apresentado entre abril e junho
de 2011. Custos e despesas
maiores ofuscaram a alta do
faturamento. A receita bruta do
Magazine Luiza no período foi de
R$ 2,1 bilhões, alta de 21,6%.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Empresas, p. B4.




