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Empresas | Serviços

Ikea, de
móveis,
quer ter
100 hotéis
Tu r i s m o
AP

A varejista de móveis sueca
Ikea vai diversificar sua atuação.
A empresa planeja lançar uma
cadeia de hotéis econômicos na
Europa. O projeto é abrir 100
hotéis em todo o mercado euro-
peu, começando pela Alemanha,
onde as primeiras unidades de-
vem ser abertas em 2014.

Outros locais previstos para re-
ceber os hotéis da rede são Bélgica,
Holanda, Reino Unido, Polônia e
países nórdicos. “Queremos nos
espalhar por toda a Europa”, afir-
mou o gerente de desenvolvimen-
to de negócios da divisão Inter
Ikea, Harald Muller. A divisão trata
de propriedades do grupo. Segun-
do ele, a cadeia não será batizada
com o nome Ikea, mas estará im-
pregnada da filosofia de “boa qua-
lidade a um preço razoável”.

De acordo com o executivo, os
hotéis terão “uma sensação escan-
d i n av a”, porque o interior será de-
corado por designers nórdicos.

A Inter Ikea já detém hotéis na
Europa, desde a cisão da divisão de
propriedades do negócio de vare-
jo, nos anos 90. Mas uma nova em-
presa está sendo formada para
operar a cadeia de hotéis econômi-
cos. O nome da nova rede será
apresentado no mês que vem.

A empresa já enveredou por
negócios bem diferentes de mo-
biliário. Ainda nos anos 90, seu
braço de varejo formou uma
joint venture com o grupo de
construção sueco Skanska, a Bo-
Klok, para oferecer casas pré-fa-
bricadas. No início deste ano, a
empresa anunciou um acordo
com a chinesa de eletroeletrôni-
cos TCL para iniciar a venda de
TVs e sistemas de som integra-
dos aos seus móveis.

Maior varejista mundial de
móveis, a Ikea opera em 41 países,
por meio de 287 lojas e tem cerca
de 131 mil funcionários. No ano
passado, atraiu 655 milhões de
clientes aos seus pontos de venda.
A companhia tem uma estrutura
societária complexa, onde a titu-
laridade dos estabelecimentos da
Ikea é separada da propriedade
da sua marca e direitos de pro-
priedade intelectual.

A empresa, que não tem lojas no
Brasil, já avaliou o país como um
mercado em potencial. Mas, se-
gundo a companhia, sua vinda é
desestimulada pelos altos impos-
tos, que encareceriam os itens. Na
Europa, seus móveis são conheci-
dos por terem baixo custo e design
diferenciado. (Com Redação)

Curtas

Sears perde menos I
Com os esforços para a redu-

ção de despesas e estoques, a va-
rejista americana Sears registrou
queda no prejuízo líquido du-
rante o segundo trimestre. As
perdas de US$ 132 milhões fo-
ram 9,6% menores que o prejuí-
zo de US$ 146 milhões registra-
do no mesmo período do ano
anterior. A receita líquida ficou
em USS$ 9,47 bilhões no segun-
do trimestre, queda de 6,6% ante
os US$ 10,14 bilhões registrados
no mesmo período de 2011.

Sears perde menos II
O lucro ajustado antes de juros

impostos depreciação e amortiza-
ção (Ebitda, na sigla em inglês) su-
biu 163,8% em relação a um ano
antes, para US$ 153 milhões. No
entanto, enquanto nos Estados
Unidos o Ebitda ajustado aumen-
tou de US$ 30 milhões no segundo
trimestre de 2011 para US$ 114
milhões este ano, no Canadá essa
linha do balanço recuou de
US$ 28 milhões para US$ 9 mi-
lhões. As vendas “mesmas lojas”,
em estabelecimentos abertos há
mais de um ano, recuaram em to-
das as regiões. A queda foi de 2,9%
no mercado doméstico, 4,9% na
rede Kmart e de 7,1% no Canadá.
Por outro lado, os estoques foram
reduzidos e a liquidez aumentou.

Va re j o Plano é abrir de 40 a 50 lojas
neste ano e buscar rentabilidade

Walmart tem
prejuízo no
Brasil e revê
expansão

BETH HALL/BLOOMBERG

Charles Holley, principal executivo financeiro do Walmart: “Nós nos entusiasmamos demais no Brasil e na China”

Adriana Mattos
De São Paulo

Em processo de reestruturação
no Brasil, o comando do Wa l m a r t
informou ontem que registrou um
“l e v e” prejuízo operacional no
país. Nesse cenário, a companhia
decidiu reduzir a velocidade de
crescimento orgânico para tentar
melhorar rentabilidade das lojas
já existentes. “A expansão da área
de vendas [no país] vai diminuir
em relação ao plano original”, in-
formou a rede em relatório de re-
sultados. Portanto, o número de
lojas a serem abertas neste ano de-
ve ser menor que o de 2011.

Normalmente, pontos recém-
inaugurados exigem altas somas
de investimento (um hipermerca-
do custa hoje de R$ 30 milhões a 35
milhões) e lojas registram mar-
gens de retorno mais baixas nos
primeiros anos de operação, exi-
gindo das varejistas elevados gas-
tos em promoção e em campanhas
para atrair tráfego de clientes.

A informação sobre o menor rit-
mo de aberturas já havia sido co-
mentada pela área internacional
do Walmart em maio, em telecon-
ferência com analistas, porém com

menos detalhes. Essa redução no
ritmo está contabilizada no plano
de expansão anunciado pela rede
no país meses atrás, segundo in-
formou ontem a subsidiária brasi-
leira. A companhia planeja inau-
gurar de 40 a 50 lojas no Brasil em
2012. Em 2011, foram abertos 52
pontos de venda.

De janeiro a junho, foram aber-
tas 12 lojas do Walmart no país. No
mesmo período, o Pão de Açúcar
(em varejo alimentar) abriu 5. O
Carrefour não abriu nenhuma.

“Como mencionamos no últi-
mo trimestre, decidimos desacele-
rar o nosso crescimento de novas
lojas no Brasil para assegurar que
estamos construindo uma base só-
lida para aumentar as vendas
‘mesmas lojas’ e expandir o ‘preço
baixo todo dia’ ”, disse ontem Doug
McMillon, presidente do Walmart
International. “Tomamos esta de-
cisão [desacelerar aberturas] no
ano passado e por isso este ano o
crescimento tem sido mais lento
do que seria”, afirmou ele.

As vendas da rede no segundo
trimestre no Brasil cresceram
10,2% sobre igual período de 2011.
As vendas “mesmas lojas” (abertas
há mais de 12 meses) tiveram alta

de 5%. O tíquete médio cresceu
6,5%, e o tráfego caiu 1,5% quando
comparado ao ano passado. Isso
quer dizer que há menos pessoas
nas lojas e quem vai, gasta mais.

A varejista ressaltou que está
priorizando melhorias em duas
operações principais, no Brasil e na
China e, para isso, precisou adotar
essa postura menos agressiva no
crescimento orgânico. “Nós nos
entusiasmamos demais no Brasil e
na China”, afirmou o principal exe-
cutivo financeiro do Walmart,
Charles Holley.

“Nós seguramos o crescimento

[nos dois países] para permitir que
as equipes possam focar no ‘preço
baixo todo dia’ ”, disse Holley.
Maior rede de varejo do mundo, e
terceira maior no Brasil, o Walmart
continua a colher resultados dos
mercados mais maduros, que ain-
da geram a maior parte de receita e
do crescimento dos lucros.

A política comercial do “preço
baixo todo dia” , mencionada por
Holley, busca estabilidade maior
no valor cobrado ao consumidor,
sem aumentos e quedas bruscas
nos preços. Walmart tentou im-
plantar essa política quando de-

sembarcou no Brasil, há 17 anos.
Não deu certo e começou a adotar
a prática das promoções e ofertas.
No início de 2011, voltou à política
do “preço baixo todo dia”, quando
Marcos Samaha assumiu a presi-
dência das operações no Brasil.

A empresa entende que imple-
mentar essa política de estabili-
dade nos preços elimina custos
(de campanha, com frequentes
renegociações com a indústria,
entre outros) e isso pode dimi-
nuir despesas operacionais —
que ainda pesam negativamente
na operação brasileira.

Em cenário competitivo, volume
encolhe para proteger margem
Análise
De São Paulo

O atual debate sobre os resul-
tados de empresas abertas de va-
rejo no país tem girado em torno
da capacidade de as companhias
defenderem as suas margens de
lucro mesmo que seja preciso
abrir mão de volume de vendas.
Livraria Saraiva, Grupo Pão de
Açúcar e Lojas Americanas são al-
gumas das empresas que trouxe-
ram o assunto ao mercado em
suas análises de resultados.

Normalmente, as redes infor-
mam os acionistas da opção de
proteger margem de lucro —
sob o risco de perder velocidade
de vendas. O assunto deve ser as-
sunto recorrente no setor a cur-
to prazo por razões ligadas ao
ambiente mais competitivo no
varejo e às condições macroeco-
nômicas mais difíceis.

O comando da Lojas America-
nas, a maior rede de lojas de depar-
tamentos do país, informou ao
mercado meses atrás que, sob o ris-
co de perder receita com vendas,
iria tentar garantir maior margem
líquida de lucro. Foi algo inédito
na história da cadeia varejista.

A equipe de análise do Ray -
mond James ressaltou a questão
em seu relatório de resultados
da empresa, visto que a Lojas
Americanas é uma das cadeias
que historicamente trabalham
com margens garantidas exata-
mente pelo alto volume vendido.

Há cerca de quatro meses, o di-
retor de relações com investido-
res da Lojas Americanas, Murilo
Corrêa, disse que a empresa "po-
deria ter vendido mais", porém
decidiu "calibrar preço" para
manter a rentabilidade. A ques-

tão é que, com mais lojas abertas
nos últimos anos (90 no ano pas-
sado e previsão de 110 a 120 em
2012), a rede consegue compen-
sar eventuais reduções no volume
comercializado em alguns locais
com aumento em outras regiões
onde a concorrência é menor.

Ainda neste ano, ao fim de ju-
lho, o Grupo Pão de Açúcar voltou
à questão em sua apresentação de
resultados do segundo trimestre.
O presidente da Nova Pontocom,
empresa formada pela operação
dos sites de Casas Bahia e Ponto
Frio, Gérman Quiroga, informou
mudança de postura na empresa.

“Tivemos que tomar uma de-
cisão difícil e essa decisão foi:
vamos nos concentrar na gera-
ção de valores aos acionistas”,
disse Quiroga aos analistas. A
questão principal para a rede,
que explica esse posicionamen-
to, é a maior competição no co-
mércio varejista. A companhia
não informou a variação em
suas margens neste ano.

“Há uma conjuntura de am-
biente competitivo no momento
e isso comprime margens. E de-
cidimos que a defesa da mar-
gem é prioritária”, disse ele. “Es -
tamos fazendo escolhas, de ge-
rar caixa e ter lucro. Então va-
mos abrir mão um pouquinho
do crescimento de vendas tem-
porariamente. Somos os primei-
ros a tomar uma atitude mais ra-
dical como essa”, afirmou o pre-
sidente da Nova Pontocom.

Quando a guerra de preços en-
tre lojas físicas ou no comércio
eletrônico se acirra, o risco de
“perder dinheiro” aumenta. Isso
porque cresce a possibilidade de
se ampliar promoções e reduzir
preços (indo além da conta) para
atrair consumidores para a loja.

É fato que as redes varejistas
evitam entrar nesse debate por-
que revela posicionamentos es-
tratégicos — e erros de condução
do negócio. Quando uma rede in-
forma que defenderá margem,
pode passar ao mercado a mensa-
gem de que não deu a devida
atenção à questão. Dentro desse
contexto, no mesmo dia em que a
Nova Pontocom informou a ado-
ção dessa postura ao mercado, o
comando do Grupo Pão de Açú-
car, controlador da empresa, re-
forçou que “sempre fazem o que
for necessário para proteger mar-
g e m”, disse Enéas Pestana, presi-
dente do GPA.

Nesta semana a Saraiva trouxe
novamente o assunto em sua aná-
lise de resultados do segundo tri-
mestre, ao comentar as vendas na
operação de comércio eletrônico.
Pela primeira vez, as vendas no site
da Saraiva tiveram queda. A receita
líquida do segmento online da
companhia somou R$ 242 milhões
no primeiro semestre, o que repre-
senta uma queda de 2,1% quando
comparado ao mesmo período do
ano passado. A Saraiva vem priori-
zando vendas com melhores mar-
gens desde o ano passado.

“Perdemos vendas que eram
ruins, que geravam prejuízo. Saí-
mos dessa guerra do comércio on-
line por ‘market share’, que não era
r e n t áv e l ”, disse João Luís Hopp, di-
retor financeiro e de relações com
investidores da Saraiva. A margem
bruta da Livraria Saraiva, que esta-
va em 33,5% no segundo trimestre
de 2011, passou para 33,9% no
mesmo período de 2012. No acu-
mulado do ano, a alta é maior, pas-
sou de 33,2% de janeiro a junho pa-
ra 35,5% em igual intervalo neste
ano. (Adriana Mattos, com Beth
Koike)

Setor sentiu perda pois
esperava crescer mais
De São Paulo

A diretora presidente da rede
Magazine Luiza, Luiza Trajano,
comentou ontem, em evento em
São Paulo, as dificuldades que o
setor tem enfrentando para equi-
librar a relação entre margem de
lucro e volume vendido — assun -
to que tem sido debatido pelo se-
tor nas últimas semanas (ver ao
lado). Luiza afirmou que o seg-
mento sentiu pressão maior nos
custos e perda de rentabilidade
na operação. Mas ela acredita
que essa situação tende a se nor-
malizar em 2013.

"As empresas se prepararam pa-
ra um crescimento maior, isso não
aconteceu e o custo operacional
acabou aumentando", disse a em-
presária, durante o 15º Fórum de
Varejo da América Latina, promo-
vido pela consultoria G S & M D. Se
as empresas investem e isso gera
despesas maiores, a venda tem que

acontecer num ritmo acelerado
para conseguir reduzir o impacto
desses gastos maiores.

Luiza informou que o setor bus-
ca uma redução permanente do
Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) para máquina de lavar
roupa. A reivindicação, segundo
ela, está sendo discutido com o go-
verno. "No fogão, isso [a redução
do IPI] existe há anos. Agora, esta-
mos pedindo na máquina [de lavar
roupa]. Antes, era a classe alta que
comprava o produto, agora é a
classe C. O imposto tem que cair".

A respeito do crescimento da
inadimplência no varejo neste
ano, Luiza disse que o indicador
avançou no comércio, mas a situa-
ção está se normalizando. "Para o
povo, ter nome limpo é muito im-
portante. Ninguém quer ficar de-
vendo". De acordo com ela, a taxa
de inadimplência no Magazine
Luiza está em níveis mais baixos do
que no ano passado. (AM)

JULIO BITTENCOURT/VALOR

Empresas investiram, crescimento não veio e custo subiu, disse Luiza Trajano

Movimento falimentar

Falências Decretadas
E m p re s a : Bravo Agropecuária, Indústria e
Comércio Ltda. - E n d e re ç o : Trecho 07, Nº 100,
Pavilhão B 12, Box 03, Ceasa, Sia - Ad m i n i st ra-
dor Judicial:Dra. Anna Raysa Reis Alves de Lima
- Va ra /C o m a rc a : Vara de Falências e Recupera-
ções Judiciais do Distrito Fedeal, Brasília/DF
E m p re s a : Knorr Produtos Técnicos Ltda. -

Administrador Judicial: Dra. Andréa Lilia Krae-
mer - Va ra /C o m a rc a : Vara de Falências e Con-
cordatas de Novo Hamburgo/RS

Processos de Falência Extintos
Re q u e r i d o : Fglw Indústria Metalúrgica On
Ltda. - Re q u e re n te : Ângela Cristina Biscaro -
Va ra /C o m a rc a : 3a Vara de Diadema/SP
Re q u e r i d o : Ivanaldo Corrêa Silva, Firma In-

dividual - Re q u e re n te : Belgo mineira Participa-
ção, Indústria e Comércio S/A - Va ra /C o m a rc a :
3a Vara de Itabuna/BA

Re q u e r i d o : Pascolate Biscoitos e Chocolates
Ltda. - Re q u e re n te : Cromus Embalagens Indús-

tria e Comércio Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 5a Vara

de São Carlos/SP - Observação: Homologado

acordo celebrado entre as partes

Re q u e r i d o : Robert Rammert e Companhia
Ltda. - Re q u e re n te : Lapefer Comércio e Indús-

tria de Laminados Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 4a Va-

ra de Assis/SP - Observação: Face ao pagamen-

to do débito
Re q u e r i d o : Show Das Rodas Auto Center Ltda.
ME - E n d e re ç o : Av. Robert Kennedy, 5934 - Re -
q u e re n te : Caporrino e Fedrigo Comércio de Pneus

e Acessórios Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de
Falências de São Paulo/SP - Observação: Homo-
logado acordo celebrado entre as partes

Recuperação Judicial Requerida
E m p re s a : Cerba Destilaria de Álcool Ltda. -
Va ra /C o m a rc a : 6a Vara de Piracicaba/SP
E m p re s a : Petira Indústria e Comércio Ltda. -
Va ra /C o m a rc a : 3a Vara de Bauru/SP
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 ago. 2012, Empresas, p. B4.




