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Empre s a s

Provisionamento da Vale
A Va l e anunciou ontem o provisio-
namento de R$ 1,1 bilhão para
possíveis perdas com a cobrança
de royalties. O valor se somará aos
R$ 314 milhões anteriormente
provisionados com o mesmo pro-
pósito e constará como despesa no
próximo balanço da companhia.
A Vale tem R$ 5,64 bilhões em di-
versas cobranças de Compensação
Financeira pela Exploração de Re-
cursos Minerais (CFEM), segundo
o formulário de referência da
companhia com data de 1o de
agosto, disponível no site da Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM). A mineradora é parte de
diversos processos administrati-
vos e judiciais em que discute a co-
brança da CFEM e os processos
têm origem em autuações do De-
partamento Nacional de Produ-
ção Mineral (DNPM). No final da
tarde, o diretor de Assuntos Arre-
cadatórios do departamento, Mar-
co Antônio Valadares, disse à Reu-
ters que o valor de R$ 1,4 bilhão
ainda é insuficiente.

Vestibular da Kroton
A Kroton registrou crescimento
de 21% no número de novos alu-
nos no vestibular do segundo se-
mestre quando comparado ao
processo seletivo do mesmo pe-
ríodo do ano passado. Com esse
aumento, o grupo de ensino pas-
sa a contar com quase 366 mil
matriculados no ensino supe-
rior. O maior aumento foi apura-
do entre os estudantes de cursos
presenciais, cuja alta foi de 37%.
A companhia também apurou
aumento nas rematrículas, que
aumentaram 20%.

Preço de imóveis
Os preços dos imóveis anuncia-
dos nas sete regiões pesquisadas
para a composição do Índice Fi-
peZap tiveram alta de 1% em
agosto ante julho, para R$ 6,79
mil por metro quadrado, mes-
ma variação registrada nos dois
meses anteriores. O levantamen-
to, feito em conjunto pela Fun-
dação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe) e pelo ZAP
Imóveis, abrange apartamentos
dos mercados de São Paulo, do
Rio de Janeiro, de Belo Horizon-
te, do Distrito Federal, de Salva-
dor, Fortaleza e Recife. Em Belo
Horizonte, os preços tiveram le-
ve queda de 0,2%. No Recife e
Distrito Federal, houve pequeno
aumento de 0,2%, ou seja, abai-
xo da inflação. Já em São Paulo,
o aumento foi de 1,4% e, no Rio
de Janeiro, de 1,2%.

Avianca unifica vendas
A Av i a n c a no Brasil anuncia hoje
a unificação das vendas de passa-
gens internacionais da colom-
biana Avianca e da salvadorenha
Ta c a , que eram feitas de forma se-
parada. A área comercial e de
atendimento em aeroportos será
integrada. Ian Gillespie assume a
diretoria internacional, subordi-
nado ao vice-presidente comer-
cial, Tarcisio Gargioni.
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Serviços Estratégia é abrir mão de um pedaço do mercado e proteger a rentabilidade

Empresas trocam venda por margem
Beth Koike e Adriana Mattos
De São Paulo

Ao contrário dos últimos
anos, quando o foco era aumen-
tar vendas, agora empresas do
setor de serviços, em especial das
áreas de varejo, educação e saú-
de, estão preferindo perder um
pedaço do mercado a sacrificar
rentabilidade. Nos últimos me-
ses, executivos de E s t á c i o, Amil,
Lojas Americanas, Nova Ponto-
com, Comprafacil e Saraiva, por
exemplo, vêm traçando estraté-
gias para proteger a margem de
retorno de suas operações.

Companhias do setores de
saúde e educação estão abrindo
mão dos clientes considerados
maus pagadores. E no varejo, a
estratégia envolve mudar o port-
fólio, aumentar o valor do frete
para entrega de produtos e redu-
zir o número de parcelas para pa-
gamento com cartão de crédito.

Em abril, o grupo de ensino Es-
tácio enviou a serviços de prote-
ção ao crédito (SPC e Serasa) da-
dos de 30 mil alunos que estavam
com mensalidades atrasadas há
mais de três meses. O resultado
foi uma evasão de cerca de 4 mil
estudantes. “O mundo ideal é ga-
nhar ‘market share’ e margem.
Mas não dá. E optamos pela se-
gunda alternativa. Foi uma deci-
são difícil porque no nosso negó-
cio ter escala é importante para
reduzir custos”, disse Rogério
Melzi, presidente da Estácio, que
tem 260 mil matriculados.

Agora, as mensalidades atra-
sadas na Estácio só podem ser
parceladas em, no máximo, oito
vezes no cartão de crédito. Antes,
era possível dividir o débito em
até 30 cheques, mas muitas vezes
esses cheques eram devolvidos
por falta de saldo . “São ações do-
lorosas no início, mas já estamos
colhendo resultados positivos.
No primeiro semestre, tivemos
um fluxo de caixa positivo de
R$ 38,2 milhões. No mesmo pe-
ríodo do ano passado, o fluxo de
caixa era negativo, também em
R$ 38 milhões”, explicou Melzi.

O executivo ressalta que vem
incentivando alunos com tendên-
cia à inadimplência a aderir ao
Fies, financiamento estudantil
criado pelo governo federal. Hoje,
cerca de 30 mil estudantes da Es-
tácio têm o financiamento do go-
verno, que garante também uma
redução na provisão para paga-
mento de devedores duvidosos
(PDD) do grupo educacional.

Na área da saúde, a Amil se-
guiu um caminho parecido. A
operadora de planos médicos
preferiu perder mais de 240 mil
clientes no primeiro semestre, o
que representa 5% da sua carteira
de beneficiários, do que arcar
com prejuízos. “Eram beneficiá-
rios de operadoras que adquiri-
mos no ano passado. Tentamos
renegociar os contratos, mas não
houve acordo e eles estavam mal
precificados”, explicou Erwin
Kleuser, diretor corporativo e de
relações com investidores da
Amil, maior operadora de planos
de saúde do país.

Em 2011, a Amil, controlada
pelo empresário Edson Bueno,
comprou a E x c e l s i o r, com forte
atuação no Nordeste, e a Lincx,
voltada para o público de alta
renda, que demandaram recur-
sos de R$ 220 milhões.

Especialmente no mercado
voltado para pequenas e médias
empresas, várias operadoras vi-
nham reduzindo os preços dos
planos para ganhar mercado.
Nesse segmento, é possível reunir
apenas três pessoas e enquadrar o
plano como corporativo, cujo
preço é inferior ao do individual.
Mas a base de clientes para dilui-
ção do risco é pequena. O diretor
de seguros de pessoas e benefí-
cios na Generali Brasil Seguros,
Valter Hime, disse nesta semana
ao Va l o r que essa estratégia — de
ganhar “market share”, sacrifi-
cando margem — foi suicida.

Entre as varejistas, pelo menos
quatro grandes redes já informa-
ram, algumas publicamente, que
preferem abrir mão de vendas a
prejudicar a rentabilidade. As Lo-
jas Americanas, Nova Pontocom,
Comprafacil e Saraiva têm adota-
do medidas nesse sentido, toma-
das num período de acirramento
da competição, que tende a pres-
sionar margens de lucro. O coman-
do do Magazine Luiza também co-
mentou o assunto recentemente.
Em alguns casos, existe relação en-
tre essa iniciativa e o desaqueci-
mento na demanda no varejo.

“Temos dado mais ênfase na
defesa da rentabilidade, venden-
do menos com mais margem. Fa-
zemos isso mexendo no mix de
produtos, dando destaque no si-
te a mercadorias que não são
‘commodities’, para não cair na
guerra de preço”, explicou Gusta-
vo Bach, presidente do Compra-
facil, terceiro maior site de co-
mércio eletrônico do país.

A Saraiva também promoveu
mudanças. Pela primeira vez a re-
ceita líquida do site teve queda de
2,1% no primeiro semestre, quan-
do comparado ao mesmo período
do ano passado. “Perdemos vendas
que eram ruins, que geravam pre-
juízo. Saímos dessa guerra do co-
mércio on-line por ‘market share’,
que não era rentável”, disse João
Luís Hopp, diretor financeiro e de
relações com investidores da Sarai-
va, durante divulgação do balanço
do segundo trimestre.

Diante desse cenário, a Saraiva
alterou condições de frete e a po-
lítica de pagamento para am-
pliar o ganho financeiro. A vare-
jista reduziu o número de parce-
las de 10 vezes sem juros no car-
tão de crédito para seis.

“São ações que estamos toman-
do desde outubro, novembro e
que continuamos a adotar ao lon-
go deste ano. É uma postura que, a
não ser que algo aconteça, mante-
remos em 2012 e em 2013”, afir-
mou Hopp, na semana passada,
negando que esse posicionamento
esteja relacionado com a desacele-
ração da economia, que tende a
pressionar resultados.

A questão da venda sem juros,
citada pela Saraiva, tem norteado
parte da discussão em torno de
busca de novos patamares para a
margem de lucro. O varejo traba-
lha com margens apertadas. Ape-
nas para efeito de comparação, a
margem Ebitda da livraria Sarai-
va foi de 6,7%, enquanto da edito-
ra Saraiva ficou em 15,7% no pri-
meiro semestre deste ano.

Para alguns executivos do va-
rejo, a estratégia de venda sem
juros é insustentável. “É uma
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Rogério Melzi, presidente da Estácio, que perdeu alunos: “O mundo ideal é ganhar ‘market share’ e margem. Mas não dá”

bomba, uma armadilha que o va-
rejo, que criou essa situação, pre-
cisa desarmar”, disse, semanas
atrás, Marcelo Silva, diretor-su-

perintendente do Magazine Lui-
za. “Atingiu-se um limite na ven-
da de parcelamento sem juros e
no Magazine Luiza decidimos li-

mitar isso, loja a loja”. A empresa
passou a restringir as vendas sem
juros no Cartão Luiza a 15% das
vendas totais. É a primeira vez
que a companhia informa ao
mercado um patamar máximo.

São modificações muitas vezes
cirúrgicas, feitas no detalhe. Por
exemplo, a Saraiva promoveu
um pequeno aumento no frete
dos produtos para entregas ur-
gentes, mas foi mantido o preço
para a entrega padrão.

Outro caminho, traçado com
frequência nesses momentos, é
uma renegociação de condições
com fornecedores. É possível, por
exemplo, trabalhar com preços
mais elevados — reduzindo even-
tuais promoções — em produtos
recém-lançados, cuja venda,
muitas vezes, é exclusiva para
uma loja parceira por determi-
nado período. “Isso acontece
com frequência com os novos ce-
lulares, com acordos de pré-ven-
da para um grupo específico de
lojas”, conta Antonio Coriolano,
sócio da Retail Consulting.

Procurada pelo Va l o r , a Lojas
Americanas não deu entrevista.
Informou em nota que a empresa
“busca constantemente o cresci-
mento com rentabilidade e a ma-
nutenção deste equilíbrio.” A no-
ta informa ainda que “ações co-
mo a inauguração de novas lojas,
em diversas regiões do país, têm
produzido bons resultados e
contribuído para a melhoria da
margem da companhia”.
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