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Glencore e mais
três disputam
ativo da Anglo

O início das vendas do iPad mini,
da Apple, atraiu ontem multi-
dões menores do que as últimas
novidades trazidas pela empre-
sa. A chegada dos produtos da
Apple costuma ser aguardada
por consumidores que permane-
cem horas e até dias nas filas.

A proliferação de dispositivos

concorrentes comparáveis tem
minado o interesse pelo iPad mi-
ni, que custa mais do que os ri-
vais do Google e da Amazon.

Cerca de 50 pessoas aguarda-
vam a abertura da loja da Apple
em Sydney, Austrália, onde no
passado a fila se estendia por vá-
rios quarteirões quando a empre-
sa lançou novos iPhones.

Havia filas de 100 pessoas ou
mais fora das lojas da Apple em
Tóquio, no Japão, e Seul, na Co-
reia do Sul, quando o dispositivo
foi colocado à venda, mas quan-
do a loja em Hong Kong abriu
parecia que a equipe superava o

número daqueles que espera-
vam na fila.

Em Nova York, mesmo após a
passagem do furacão Sandy pela
cidade, algumas centenas de pes-
soas estavam na fila da Apple na
Quinta Avenida.

O iPad mini marca a primeira
incursão da Apple no segmento

de tablets menores e a mais
recente ação em uma guerra
global de dispositivos móveis.
A disputa também tomou con-
ta do Google, cujo software
Android roda em tablets de di-
versos fabricantes, da Ama-
zon e da gigante de software
Microsoft. / REUTERS

Negócios

Os balanços do terceiro trimes-
tre divulgados até agora mos-
tram que as empresas varejistas
estão se saindo melhor do que
outros setores, favorecidas pe-
las medidas do governo para esti-
mular o consumo. Redução de
custos e estratégias para incre-
mentaras vendas e a produtivida-

de também beneficiam o setor,
que mantém firmes seus planos
de expansão.

O Grupo Pão de Açúcar, por
exemplo, registrou lucro líquido
de R$ 210 milhões no terceiro tri-
mestre, aumento de 64,6% em re-
lação ao mesmo intervalo de
2011 e 6,6% acima da média da
previsão dos analistas consulta-
dos pela Agência Estado.

Segundo analistas, a compa-
nhia foi capaz de compensar
pressões de curto prazo, como a
intensa concorrência e elevados
custos de logística, com uma me-
lhor gestão de despesas opera-

cionais. No segmento alimentar,
os especialistas avaliaram a forte
contribuição das vendas brutas
no atacado, que avançaram
14,2% no terceiro trimestre em
relação ao mesmo período do
ano passado.

A Lojas Marisa registrou no
terceiro trimestre lucro líquido
de R$ 66,3 milhões, 95% maior
que o verificado um ano antes. O
Ebitda (lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amortiza-
ção) somou R$ 124,6 milhões, al-
ta de 48,9% na mesma compara-
ção. A margem Ebitda passou de
15% para 17,1%. A companhia

apresentou receita líquida de R$
729,9 milhões, avanço de 30,7%
na comparação com igual inter-
valo de 2011.

Segundo a companhia, os for-
tes números registrados no ter-
ceiro trimestre deste ano refle-
tem uma estratégia diferencia-

da. No período, a rede decidiu
realizar uma grande liquidação
de produtos de inverno, anteci-
pou a coleção primavera-verão e
implantou a seção de calçados
em mais 100 lojas, totalizando
125 lojas, além da loja virtual.

A estratégia de antecipar a co-
leção primavera-verão também
foi apontada por analistas como
um fator que favoreceu as ven-
das da Lojas Renner no terceiro
trimestre. A companhia lucrou
R$ 68,5 milhões no terceiro tri-
mestre, aumento de 20,9% na
comparação anual.

O balanço da Arezzo também
foi considerado positivo. O lu-
cro líquido subiu 10,2% na com-
paração anual, o Ebitda cresceu
20% e a receita líquida, 30,6%.

A exceção entre as varejistas
foi o balanço da Cia. Hering, pre-
judicado pelo fraco crescimento
das vendas no sistema mesmas
lojas, a queda da margem bruta e
aumento das despesas, além de
dificuldades enfrentadas por
conta da inauguração de um no-
vo centro de distribuição.

No caso da Ambev, a política
de posicionamento de preços da
companhia e a flexibilização do
mix de portfólio foram aponta-
dos por analistas como pontos
positivos da companhia no ter-
ceiro trimestre. Já o resultado
forte da Natura no período foi
apoiado na melhora da produtivi-
dade das consultoras e também
no primeiro ganho de Ebitda nas
operações internacionais.

iPad mini chega às
lojas da Apple com
fila menor de clientes

Varejo se beneficia de estímulo ao consumo

Tecnologia. Vendas do Galaxi
Note II superam 3 milhões
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A operação de minério de ferro
da Anglo American no Amapá,
que está à venda, tem pelo me-
nos quatro interessados. Um de-
les é a trader Glencore, segundo
fontes próximas ao assunto.

A Anglo American comprou o
controle da operação no Amapá
em 2008 da mineradora MMX,
do empresário Eike Batista, co-
mo parte da negociação pelo pro-
jeto Minas-Rio. Mas o ativo ama-
paense foi avaliado como não es-
sencial pela companhia.

O processo de venda já está na
segunda fase. Também partici-
pam da disputa a siderúrgica rus-
sa Severstal, o grupo privado Za-

min, fundado pelo investidor in-
diano Pramod Agarwal e que já
tem ativos no Brasil, e a australia-
na Centaurus, que também já
tem negócios no País.

A Glencore tem ambição de
crescer na área de minério de fer-
ro, importante ingrediente do
aço, em um mercado onde ela
ainda não é relevante.

A Anglo American negocia a
unidade do Amapá no momento
em que substitui sua principal
executiva. A presidente da em-
presa, Cynthia Carroll, renun-
ciou ao cargo no fim de outubro,
pressionada por investidores.
Uma das críticas a ela era justa-
mente o aumento de custos da
empresa provocado pelas opera-
ções na área de minério de ferro
no Brasil.

Anglo American, Glencore, Se-
verstal e Zamin não quiseram se
pronunciar sobre o assunto. A
Centaurus não foi localizada pa-
ra comentar a questão.

Lançamentos da marca
costumam ser esperados
por consumidores
dispostos a permanecer
horas ou dias na fila
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Redes varejistas
registram lucros
maiores no trimestre
e mantêm firmes seus
planos de expansão

Crise financeira global e aumento de
custos impactam balanços no trimestre

Tablet. iPad mini é reação a avanço de concorrentes

● Cenário

Queda. Usina da CSN em Volta Redonda (RJ): resultados das siderúrgicas ficaram abaixo dos esperados pelos analistas

Finanças. Grandes empresas ligadas a commodities, como Petrobrás, Vale e as siderúrgicas, apresentaram no terceiro trimestre
resultados inferiores ao esperado por analistas; por outro lado, empresas mais ligadas ao mercado interno divulgaram bons números

Eulina Oliveira

Baixos níveis globais de ativi-
dade econômica, queda de pro-
dução, aumento de custos e di-
ficuldade de repasse de preços
estão entre os motivos que afe-
taram parte dos resultados do
terceiro trimestre de 2012 di-
vulgados por companhias
abertas até agora. Uma carac-
terística recorrente é o aumen-
to do endividamento, que em
alguns casos ficou na casa dos
30% na comparação com igual
período do ano passado.

Analistas explicam que o prin-
cipal motivo dessa alta no endivi-
damento é que as empresas fize-
ram dívidas novas, com emis-
sões de bônus e/ou debêntures,
para fazer frente aos investimen-
tos. A Petrobrás, por exemplo,
emitiu em setembro três tran-
ches de bônus em euros e em li-
bras. A empresa vendeu € 1,3 bi-
lhão em notas para abril de 2019,
€700 milhões em notas para ou-
tubro de 2023 e £ 400 milhões
em notas para outubro de 2029.
Também em setembro, a Vale
emitiu US$ 1,5 bilhão em bônus
com cupom de 5,625% ao ano e
vencimento em 2042.

Por outro lado, aumento de
vendas e repasse de preços bene-
ficiaram empresas voltadas ao
consumo interno e ao varejo (ver
matéria abaixo). É o que mos-
tram os números de 45 empre-
sas, apresentados na primeira
metade desta temporada de ba-
lanços.

Commodities. “A crise interna-
cional continua impactando as
companhias ligadas a commodi-
ties”, avalia o analista-chefe da
corretora SLW, Pedro Galdi.
“De uma maneira geral, pode-
mos dizer que as empresas volta-
das ao mercado externo sofre-
ram mais no terceiro trimestre,

enquanto as relacionadas ao
mercado interno estão se saindo
melhor, por conta de uma econo-
mia doméstica mais aquecida,
dos juros mais baixos e das medi-
das de estímulo do governo.”

Até agora, os resultados da Pe-
trobrás e das siderúrgicas são os
que ficaram mais abaixo das ex-
pectativas dos analistas. O lucro
da estatal petrolífera, de R$ 5,567
bilhões de julho a setembro, fi-
cou 12,1% abaixo do verificado
em igual intervalo do ano passa-
do e 31% inferior às projeções de
analistas consultados pela Agên-
cia Estado. A dívida líquida da

companhia subiu 30%, para R$
133,936 bilhões. “É um aumento
razoável, mas está dentro do li-
mite de alavancagem da empre-
sa”, comenta Erick Scott, analis-
ta da SLW.

O cenário para o setor siderúr-
gico, de margens pressionadas
com a dificuldade de aumento
de preços do aço diante da crise
no mercado internacional e da
alta das importações, se confir-
mou nos três balanços apresen-
tados, como o da CSN, que tam-
bém viu sua dívida líquida cres-
cer 30% em relação ao mesmo
período de 2011. A siderúrgica re-

gistrou um lucro de R$ 159 mi-
lhões, queda de 85,5% na compa-
ração anual e número 30,7% me-
nor que as estimativas.

Quanto à Usiminas, o prejuízo
de R$ 124,9 milhões veio pior que
as expectativas do mercado. O
Ebitda (lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amortiza-
ção) de R$ 149,666 milhões veio
abaixo das projeções do merca-
do, impactado por preços e volu-
mes menores de vendas de miné-
rio de ferro e de aço.

Já a produção de aço bruto da
Gerdau caiu 5% no terceiro tri-
mestre do ano em relação ao

mesmo período do ano passado,
para 4,747 milhões de toneladas.
As vendas de aço no intervalo en-
tre julho e setembro ficaram em
4,774 milhões de toneladas, que-
da de 2% em relação ao mesmo
período de 2011.

Minério. A Vale também regis-
trou números piores no terceiro
trimestre, tanto no lucro líquido
quanto no Ebitda e na receita
operacional. A dívida líquida
avançou 33,4% na comparação
anual. A queda contínua do pre-
ço internacional do minério de
ferro, a partir do último trimes-
tre do ano passado, foi o fator
principal para a retração do lu-
cro no intervalo entre julho e se-
tembro passados, segundo re-
portoua própria companhia. Ain-
da assim, os preços e volumes de
minério de ferro surpreenderam
analistas positivamente – eles
destacaram o Ebitda recorrente
de US$ 4,2 bilhões registrado pe-
la mineradora.

“Todos esses resultados mais
fracos eram esperados, não está
ocorrendo nenhum cataclis-
mo”, comenta Alexandre Espíri-
to Santo, economista-chefe da
Way Investimentos, também ci-
tando como pano de fundo a cri-
se internacional. Ele ressalta
que as empresas mais afetadas já
estão fazendo ajustes para rever-
ter a situação. No caso da Petro-
brás, por exemplo, o economista
trabalha com a possibilidade de
reajuste dos preços dos combus-
tíveis até o fim do ano.

Diante dos balanços do tercei-
ro trimestre divulgados até ago-
ra, Espírito Santo crê que o quar-
to trimestre deverá ser melhor
para as companhias como um to-
do. Uma recuperação maior, po-
rém, só deve ocorrer a partir de
2013, com uma estimativa de alta
do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro de 4%.

● Financeiro
No caso dos bancos, os resulta-
dos foram marcados pela rentabi-
lidade menor, reflexo dos juros
mais baixos, da inadimplência e
da desaceleração econômica.
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PEDRO GALDI
ANALISTA-CHEFE DA SLW
“As empresas voltadas ao
mercado externo sofreram mais
no terceiro trimestre.”

ALEXANDRE
ESPÍRITO SANTO
ECONOMISTA-CHEFE DA WAY
INVESTIMENTOS
“Todos esses resultados mais
fracos eram esperados, não está
tendo nenhum cataclismo.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B7.




