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Empresas | Tendências&Consumo
Bebidas Contigências relacionadas a processo judiciais com sindicatos e com o Fisco somavam € 927 milhões até junho

Heineken cresce no mercado premium
Daniele Madureira e Letícia
Casado
De São Paulo
Entre fevereiro e julho, a participação da cerveja Heineken
no Brasil passou de 0,3 ponto
percentual para 0,7 ponto percentual, segundo dados Nielsen,
apurados pelo Valor. Com isso, a
marca holandesa se manteve à
frente de Stella Artois (0,3% em
julho) e Budweiser (0,5%), am-

bas da Ambev, que são suas
principais concorrentes no restrito mercado premium nacional, responsável por apenas 0,5%
do volume total de cervejas.
O avanço da Heineken no país
foi destacado no balanço mundial
da cervejaria holandesa, líder no
mercado premium. De acordo
com a companhia, no primeiro semestre de 2012, frente ao mesmo
período do ano passado, as vendas
da marca cresceram 40% — apesar

de um cenário com “menor crescimento econômico, clima desfavorável” e reflexos do reajuste de preço por parte da indústria.
A empresa não registrou o
mesmo bom desempenho, porém, com a Kaiser, adquirida em
2010 por US$ 7,6 bilhões: a participação da marca se manteve
estável em 4,9% entre fevereiro e
julho, apurou o Valor.
As vendas orgânicas da Heineken cresceram 4,5% no primeiro

semestre de 2012, perante o mesmo período do ano passado, para
€ 8,77 bilhões. O lucro subiu 30%,
para € 783 milhões. Em cervejas,
o aumento do volume foi de
3,3%. Mas, considerando apenas
o segmento premium, o aumento de volume foi da ordem de 6%.
Segundo o presidente mundial
da companhia, Jean-François van
Boxmeer, os mercados de África e
Oriente Médio, Ásia e Pacífico e
Américas “apresentaram uma ex-

celente performance”. No continente americano, a receita aumentou 8,4%, puxada pelo aumento de
preços e ampliação de portfólio no
Brasil, México e Caribe.
Em 30 de junho de 2012, as contingências da Heineken no Brasil
somavam € 927 milhões (processos judiciais com sindicatos e com
o Fisco). A empresa informa que
herdou as ações da operação de
cervejas da Femsa, ex-dona da Kaiser. “A Heineken acredita que a re-

solução final de tais processos judiciais não terá um efeito material
adverso sobre sua posição financeira consolidada ou resultado das
operações”, informa a empresa em
nota. “A Heineken não espera qualquer responsabilidade significativa a partir dessas contingências.
Uma parte significativa das contingências acima mencionadas (€
419 milhões) é relacionada a impostos e se qualificam como indenização pela Femsa.”

Empresas | Serviços
BALINT PORNECZI/BLOOMBERG

Hipermercado Plano de revitalização
exige um robusto financiamento

Carrefour está
diante de uma
pergunta de
€ 3 bilhões
Dominique Vidalon
Reuters
O Carrefour, a segunda maior
varejista do mundo, poderá ter de
captar não menos que € 3 bilhões
para financiar um plano de revitalização para seus hipermercados
europeus, às voltas com problemas. Mas o aperto financeiro e a
desesperadora situação econômica mundial colocam seu novo diretor diante de escolhas difíceis.
Após ter saído da Grécia, sacudida pela recessão, em junho, o
Carrefour poderia se retirar de
outros países não estratégicos,
como Turquia, Indonésia ou Polônia, para liberar caixa.
Mas, nestes tempos difíceis, as
alienações podem demorar muito
para ocorrer. Em vista disso o principal executivo da empresa, Georges Plassat, pode estar avaliando soluções alternativas para financiar
uma melhoria dos resultados da
empresa, como abertura parcial do
capital de suas subsidiárias nos
mercados emergentes, notadamente a da lucrativa América Latina.
“Reestruturar o grupo será um
processo extremamente difícil e
oneroso”, disse o analista PierreEdouard Boudot, da Natixis. “As finanças do Carrefour já estão sobrecarregadas, por isso o plano de melhoria dos resultados terá de ser financiado por recursos externos.” O
Carrefour preferiu não comentar.

Plassat assumiu o cargo em maio
com a orientação de reverter anos
de desempenho abaixo da média
do Carrefour nos mercados europeus. Ele deverá detalhar seu plano
de recuperação no dia 30, juntamente com os resultados do primeiro semestre. O veterano do setor de varejo disse que precisará de
três anos para aprimorar os resultados do Carrefour. Estão entre os
desafios da empresa deter a queda
de sua participação de mercado na
França, onde realiza 43% das vendas, reduzir o endividamento e fazer frente às dificuldades do clima
econômico de Itália e Espanha, onde fatura menos que 20%.
A chegada de Plassat alimentou esperanças de que o formato
de hipermercado do Carrefour,
atingido pela concorrência das
lojas especializadas e pelas compras on-line, possa sobreviver.
Desde 12 de julho, quando o Carrefour contrariou temores de que
teria de emitir mais um alerta de lucros, ao dizer que estava tranquilo
com o consenso do mercado em
torno do lucro operacional de 2012,
as ações subiram 26% em relação a
seus recordes de baixa de 18 anos,
superando a alta de 9,5% registrada
pelo setor varejista europeu.
As limitações de caixa e os altos níveis de endividamento estão complicando sua tarefa. “O
Carrefour precisa de dinheiro
agora, e tem de agir rápido”, dis-

A

ut

o
ã
ç

lu
c
x

se Milos Ryba, analista da empresa de pesquisa PlanetRetail.
O Carrefour gastou muito dinheiro no ano passado, quando os
investimentos em bens de capital
subiram 27% e o lucro recuou 19%.
O fluxo de caixa livre despencou
para € 77 milhões, ante os € 839
milhões de 2010, deixando a empresa com uma dívida líquida de
cerca de € 7 bilhões no fim do ano.
Em março, Moody’s, Standard
& Poor’s e Fitch reduziram suas
classificações de crédito para o
Carrefour diante do aumento da
pressão sobre os resultados.
Para preservar recursos, o Carrefour reduziu seu dividendo à metade e o ex-principal executivo Lars
Olofsson suspendeu seu projeto
Planet, o oneroso remodelamento
de seus hipermercados europeus.
Essas medidas reduziram os investimentos em bens de capital
deste ano para € 1,6 bilhão a € 1,7
bilhão, ou 2% das vendas, nível
que, segundo os analistas, praticamente não cobre o custo da manutenção das lojas já operantes. A
concorrente francesa Casino, diferentemente, deverá gastar 3,5%
das vendas em bens de capital, segundo previsões. Por outro lado,

a
v
si

Requerido: Animalesco Rações Ltda. - Requerente: Mega Rio Logística e Distribuição de Alimentos
Ltda. - Vara/Comarca: 3a Vara Empresarial do Rio de
Janeiro/RJ
Requerido: Docas Investimentos S/A - Requerente: Amura Publicidade Marketing e Eventos Ltda. Vara/Comarca: 3a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ
Requerido: Edson Felipe Aguilar ME - Requerente:
Banco Safra S/A - Vara/Comarca: 2a Vara de Mairiporã/SP
Requerido: Esquina Dos Bichos Comércio Ltda. Requerente: Mega Rio Logística e Distribuição de
Alimentos Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ

p

a
r
a

s
n
fi

o

tr ig
a

é

e

as estimativas para a Tesco, a terceira maior varejista mundial,
apontam para um percentual ainda mais elevado, de 4% a 4,5%.
Plassat disse aos acionistas em
junho que, apesar de o projeto Planet ter sido abandonado, alguns
hipermercados europeus precisavam ser reformados. Seu desafio é
encontrar o dinheiro adicional necessário para essa tarefa, enquanto
reduz o endividamento.
“A reforma da rede de lojas custará de € 600 milhões a € 1 bilhão”,
disse Boudot, da Natixis, que estima que 395 hipermercados da Europa ainda precisam ser remodelados. Ele disse que o Carrefour terá
também de voltar a investir na redução dos preços, pelo menos na
França, a um custo de € 400 milhões a € 1,1 bilhão.
Analistas da Oddo Securities
disseram que o Carrefour terá de
gastar cerca de € 3 bilhões para
cobrir a manutenção e a expansão. Em junho, Plassat sugeriu a
possibilidade de novas contenções de custos, dizendo que as
despesas gerais e com publicidade estavam altas demais.
Analistas da Nomura prevêem
que o Carrefour terá como meta

e

economizar de € 1 bilhão a € 2 bilhões em dois a três anos, e reinvestir esses recursos principalmente
na redução do diferencial de preços em relação à sua concorrente
francesa Leclerc em 3% a 4%.
Nos últimos anos o Carrefour
se retirou de vários países, como
Japão, México, Rússia e Tailândia.
Plassat deixou claro que o Carrefour vai ficar no Brasil e na China,
mas analistas estimam vendas de
ativos em Indonésia, Turquia, Polônia, Romênia, Malásia, Taiwan e
Cingapura, com rendimentos de 1
bilhão a € 3 bilhões.
A britânica Tesco, a francesa
Auchan e a colosso americana
Walmart são vistas como potenciais compradoras dos ativos do
Leste Europeu. “Seus ativos da
Europa Central e do Leste poderão representar uma grande
oportunidade para a Auchan,
operadora consagrada na Rússia,
Polônia e Romênia”, disse Ryba.
O Carrefour, no entanto, não
será o único a se desvencilhar de
ativos. A varejista alemã Metro’s
Real deverá tentar vender algumas divisões do Leste Europeu,
acrescentaram analistas.
Na Indonésia, a CT Corp, um

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 ago. 2012, Empresas, p. B4.
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Carrefour, depois de ter saído da Grécia, poderia se retirar de Turquia, Indonésia ou Polônia, para liberar caixa

e
t
s
e
d

a
z
ili

.
s
i

i
c
a

c
u
d

conglomerado com participações no setor bancário e de mídia,
disse à agência Reuters em julho
que estava em negociações com o
Carrefour sobre a possibilidade
de elevar sua participação na subsidiária do grupo francês no país.
Na Turquia a situação não está
tão clara. O Carrefour disse em
julho que estava reexaminando
o “futuro estratégico” de sua
joint-venture local com a sócia
turca Sabanci Holding.
A Sabanci é vista como a única
potencial compradora, e não está
claro se ela dispõe da verba necessária para comprar a participação
do Carrefour, disseram analistas.
Pelo fato de essas alienações poderem levar tempo, o Carrefour poderá estudar outras alternativas.
O acionista militante Knight
Vinke, detentor de uma participação de 1,5% na empresa, sugeriu
em junho abrir o capital de divisões internacionais do Carrefour
para captar recursos. O registro em
bolsa de 20% de seus ativos latinoamericanos poderia levantar mais
de € 2 bilhões, enquanto a venda
de 20% dos ativos da China resultaria em € 675 milhões.
As perspectivas na América Latina podem ser atraentes. Analistas
do UBS, por exemplo, preveem
crescimento médio de 9% para as
vendas e de 12,5% para os lucros
operacionais entre 2012 e 2015.
O Carrefour poderia abrir o capital no Brasil. “O Carrefour poderia vender ativos não estratégicos
ou de baixo desempenho por mais
de 1,3 bilhão, enquanto o lançamento em bolsa de 25% do capital
do Carrefour Brasil possibilitaria
ao grupo captar € 1,2 bilhão”, disseram analistas do Barclays.
Um aumento de capital parece pouco provável, em vista do
baixo preço dos papéis do Carrefour. Mas se as opções de venda
de ativos e de IPO levarem muito
tempo para se realizar, ele poderia ser uma opção rápida para
captar recursos, dizem analistas.
Essa medida, no entanto, deverá
pôr Plassat em rota de colisão
com a principal acionista Blue
Capital (que reúne o bilionário
Bernard Arnault e o grupo americano de private equity Colony
Capital). A Blue Capital preferiu
não comentar.(Tradução de Rachel Warszawski)

Requerido: Imafer Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. - Requerente: Banco Safra
S/A - Vara/Comarca: 2a Vara de Santo André/SP
Requerido: Latin América Distribution S/A - Requerente: Big Frio Transportes Ltda. ME - Vara/Comarca: 3a Vara de Indaiatuba/SP
Requerido: Mcd Comércio e Representação de
Artigos Para Presente Ltda. - Requerente: Banco
Indusval S/A - Vara/Comarca: 1a Vara Empresarial
do Rio de Janeiro/RJ
Requerido: Pet Cdd Animais e Produtos Ltda. Epp
- Requerente: Mega Rio Logística e Distribuição de
Alimentos Ltda. - Vara/Comarca: 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ

Falências Decretadas
Empresa: Casa de Saúde e Maternidade Nossa

Senhora da Penha Ltda. - Endereço: Rua Albertina
Araújo, 99, Penha Circular - Administrador Judicial:
Não Citado No Despacho, - Vara/Comarca: 7a Vara
Empresarial do Rio de Janeiro/RJ
Empresa: Medsaúde Assistência Médica Ltda. Administrador Judicial: Não Citado No Despacho, Vara/Comarca: Vara de Falências e Concordatas de
Porto Alegre/RS
Empresa: Opec Organização Penhense de Educação e Cultura S/C Ltda. - Administrador Judicial:
Dr. Asdrúbal Montenegro Neto - Vara/Comarca: 2a
Vara de Falências de São Paulo/SP
Empresa: Ribeiro Chaves S/A Indústrias - Administrador Judicial: Não Citado No Despacho, - Vara/Comarca: 14a Vara de Aracajú/SE - Observação:
Recuperação Judicial convolada em Falência

Processos de Falência Extintos
Requerido: Eb Alimentação Escolar Ltda. - Endereço: Rua Líbero Badaró, 293, Conj. 17 C, Centro Requerente: Sistemas de Serviços R B Quality Comércio de Embalagens - Vara/Comarca: 2a Vara de
Falências de São Paulo/SP - Observação: Homologado acordo celebrado entre as partes
Requerido: Eliseu Wiltgen ME ( Auto Falência ) Requerente: Eliseu Wiltgen ME - Vara/Comarca: Vara Judicial de Nova Petrópolis/RS - Observação: Petição inicial indeferida
Requerido: Monte Alegre Confecções Ltda. - Requerente: Luanto Indústria e Comércio Ltda. - Vara/Comarca: Vara Única de Monte Alegre/RN
Requerido: New Flange Indústria e Comércio Ltda.
Epp - Requerente: Takferr Comercial Ltda. Epp - Vara/Comarca: 9a Vara de Guarulhos/SP - Observação:

Homologado acordo celebrado entre as partes
Requerido: Vidax Teleserviços S/A - Endereço: Rua
Sete de Abril, 230, 10º Andar, Conj. 103, República Requerente: Jumbo Turismo Ltda. - Vara/Comarca:
2a Vara de Falências de São Paulo/SP

Recuperação Judicial Requerida
Empresa: A Chemical S/A - Vara/Comarca: 3a Vara
de Mogi Das Cruzes/SP
Empresa: A. G. Sete Comercial Ltda. ME - Endereço: Rodovia Antônio Heil, 635, Km. 23, Loja 86, Piso
Superior, Brusque/sc - Vara/Comarca: 2a Vara de
Falências de São Paulo/SP
Empresa: Distribuidora Dávila de Produtos Alimentícios Produtos de Higiene e Limpeza e Bebidas Ltda. ME - Endereço: Av. do Cursino, 4179 A,
Lote 99, Quadra 7, Bairro de Vila Moraes - Vara/Co-

marca: 1a Vara de Falências de São Paulo/SP
Empresa: Marcelo Luís Mariano Confecções Epp
- Endereço: Rua Dos Italianos, 289, 1º, 2º e 3º Andares, Bairro do Bom Retiro - Vara/Comarca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP
Empresa: Menina & Meninas Comércio e Confecção Ltda. ME - Endereço: Rua Dos Italianos, 289,
Térreo, Bairro do Bom Retiro - Vara/Comarca: 2a
Vara de Falências de São Paulo/SP
Empresa: Salute Produção e Comércio de Leite
Ltda. - Vara/Comarca: 5a Vara de São Carlos/SP

Recuperação Judicial Deferida
Empresa: Vidros e Vidros S/A ( Ou Vidros e Serviços S/A ) - Administrador Judicial: Dr. Jácomo
Andreucci Filho - Vara/Comarca: 2a Vara de Carapicuíba/SP

Agenda Tributária
Mês de Agosto de 2012
Data de vencimento: data em que se encerra o prazo legal para pagamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Data de
Vencimento
Diária

Tributos

Diária

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos do Trabalho
Tributação exclusiva sobre remuneração indireta
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior
Renda e proventos de qualquer natureza
Juros e Comissões em Geral - Residentes no Exterior
Obras Audiovisuais, Cinematográficas e Videofônicas (L8685/93) Residentes no Exterior
Fretes internacionais - Residentes no Exterior
Remuneração de direitos
Previdência privada e Fapi
Aluguel e arrendamento
Outros Rendimentos
Pagamento a beneficiário não identificado
Imposto sobre a Exportação (IE)

Diária

Cide - Combustíveis - Importação - Lei nº 10.336/01

Diária

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
importação de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma
liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível.
Contribuição para o PIS/Pasep
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04)

Diária

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

2063*

FG ocorrido no mesmo dia

0422*
0473*
0481*
5192*

FG ocorrido no mesmo dia
”
”
”

9412*
9427*
9466*
9478*

”
”
”
”

5217*
0107*

FG ocorrido no mesmo dia
Exportação, cujo registro da declaração
para despacho aduaneiro tenha se
verificado 15 dias antes.
Importação, cujo registro da declaração
tenha se verificado no mesmo dia.

9438*

5434*

FG ocorrido no mesmo dia

5442*

FG ocorrido no mesmo dia

Data de
Vencimento
Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
evento)
Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
evento)
Até o 2º dia útil após a
data do pagamento das
remunerações dos
servidores públicos
Data de vencimento do
tributo na época da
ocorrência do fato
gerador (vide art. 11 do
ADE Codac nº 82 de
2012)

23

Tributos

Associação Desportiva que mantém Equipe de Futebol Profissional Receita Bruta de Espetáculos Desportivos - CNPJ - Retenção e
recolhimento efetuado por entidade promotora do espetáculo (federação
ou confederação), em seu próprio nome.
Pagamento de parcelamento de clube de futebol - CNPJ - (5% da receita
bruta destinada ao clube de futebol)

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

Data de
Vencimento

2550** Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)
4316** Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)

Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor Público (CPSS)

CPSS - Servidor Civil Licenciado/Afastado, sem remuneração
Reclamatória Trabalhista - NIT/PIS/Pasep

1684*
1708**

Julho/2012
Mês da prestação do serviço

23
Reclamatória Trabalhista - CEI
Reclamatória Trabalhista - CEI - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Reclamatória Trabalhista - CNPJ
Reclamatória Trabalhista - CNPJ - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos de Capital
Títulos de renda fixa - Pessoa Física
Títulos de renda fixa - Pessoa Jurídica

2801**
2810**

”
”

2909**
2917**

”
”

8053*
3426*

11 a 20/agosto/2012
”

Tributos

Fundo de Investimento - Renda Fixa
Fundo de Investimento em Ações
Operações de swap
Day-Trade - Operações em Bolsas
Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados
Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95)
Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas
Demais rendimentos de capital
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo
Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos
Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos
Juros remuneratórios de capital próprio
Outros Rendimentos
Prêmios obtidos em concursos e sorteios
Prêmios obtidos em bingos
Multas e vantagens
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF)
Operações de Crédito - Pessoa Jurídica
Operações de Crédito - Pessoa Física
Operações de Câmbio - Entrada de moeda
Operações de Câmbio - Saída de moeda
Aplicações Financeiras
Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97)
Seguros
Ouro, Ativo Financeiro

Fonte: Secretaria da Receita Federal.

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

6800*
6813*
5273*
8468*
5557*
5706*
5232*
0924*

”
”
”
”
”
”
”
”

5286*
0490*

11 a 20/agosto/2012
”

9453*

”

0916*
8673*
9385*

11 a 20/agosto/2012
”
”

1150*
7893*
4290*
5220*
6854*
6895*
3467*
4028*

11 a 20/agosto/2012
”
”
”
”
”
”
”

