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Possibilidade de fusão na América
Latina pesa sobre ações da Vivo

‘Contrato é para ser cumprido’, diz Klein

Negócios

Marcelo Rehder

Três entre os quatro maiores
bancos brasileiros perderam,
juntos, US$ 17,4 bilhões em valor
de mercado neste ano, segundo
levantamento da empresa de in-
formações financeiras Economá-
tica. A maior perda, de US$ 8,248
bilhões, foi do Itaú Unibanco.

Seu valor de mercado estava em
US$ 64,993 bilhões na segunda-
feira, ante US$ 73,241 bilhões no
início do ano – uma redução de
11,26%.

O Santander teve o maior por-
centual de queda, de 14,42%, o
equivalente a perda de US$ 4,613
bilhões em valor de mercado. No
último dia 5, o banco valia US$
27,379 bilhões na Bolsa de Valo-
res de São Paulo.

Já o Banco do Brasil perdeu
US$ 4,606 bilhões. Seu valor de
mercado teve queda de 12,72%,
de US$ 36,203 bilhões para US$
31,597 bilhões.

O Bradesco foi o único dos

grandes bancos brasileiros ava-
liados que teve crescimento no
valor de mercado. Passou de
US$ 57,027 bilhões no final de
2011 para US$ 57,117 bilhões no
início desta semana, o que repre-
senta ligeiro aumento de 0,16%
(US$ 90 milhões).

O valor de mercado é obtido
pela multiplicação do valor da
ação pela quantidade de papéis
no mercado. Até agora, os ban-
cos viram a cotação de suas
ações desabar sob a pressão do
governo por redução de juros e
tarifas, num cenário de inadim-
plência alta e turbulências exter-
nas, em cujo centro estão os ban-

cos europeus.
“Os investidores estão olhan-

do o curto prazo e não gostaram
do intervencionismo do gover-

no”, diz o analista de bancos da
Austin Rating, Luís Miguel Santa-
creu. “A expectativa deles é de
lucros menores nos próximos tri-
mestres.”

A queda do valor de mercado
dos bancos brasileiros também
sofreu a influência da variação
do câmbio, já que o levantamen-
to da Economática foi feito com
base em resultados em dólar. Es-
te ano, a moeda americana teve
valorização de 8,5% frente ao
real. “Em reais, a queda no valor
de mercado dos bancos brasilei-
ros foi menor”, observa Einar Ri-
vero, gerente de relacionamento
institucional da Economática.

Além dos bancos brasileiros, a
Economática analisou a evolu-
ção do valor de mercado de 15
bancos de capital aberto dos Es-
tados Unidos com ativos supe-
riores a US$ 100 bilhões. Todos
eles apresentaram crescimento
de valor de mercado este ano. O
Bank of America teve o melhor
desempenho, com crescimento
de US$ 48,731 bilhões (86,47%),
para US$ 105,086 bilhões.

Não surpreende, porque a ba-
se de comparação é modesta, de-
pois que as ações dos bancos
americanos quase viraram pó na
crise. “Eles ainda têm muito cré-
dito ruim escondido no balanço,
que, se fosse provisionado, co-
meria ainda o patrimônio e, por
conseguinte, o valor de mercado
dos bancos americanos.”

Bancos nacionais perdem US$ 17 bi em valor de mercado

Automóveis. Lucro da BMW no
trimestre supera previsão
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Mais perto. Segundo Michael Klein, presidente do conselho de administração da Viavarejo, lojas em favelas reduzem o gasto do consumidor com condução

Em busca de novos consumidores,
redes varejistas vão às favelas
Vinicius Neder / RIO

A busca das empresas de vare-
jo pelos consumidores das
classes C e D se intensifica. No
Rio de Janeiro, a nova frontei-
ra são as comunidades caren-
tes onde as Unidades de Polí-
cia Pacificadora (UPP) estão
instaladas e, aos poucos, um
ar de normalidade substitui o
cenário de traficantes circu-
lando armados pelas ruas.

A Casas Bahia inaugurou on-
tem sua primeira filial na Roci-
nha, mais conhecida favela do
Rio – com 69,3 mil habitantes,
segundo o Censo de 2010. Chega-
ram ao local já encontrando uma
concorrente: a Ricardo Eletro,
instalada há um ano na maior fa-
vela da zona sul carioca.

O grupo Viavarejo, dono da Ca-
sas Bahia, do Ponto Frio e dos
sites de comércio eletrônico des-
sas redes, já negocia um ponto
comercial para uma loja no Com-
plexo do Alemão, zona norte do
Rio, onde uma UPP foi montada
em abril do ano passado.

Segundo o presidente do con-
selho de administração da Viava-
rejo, Michael Klein, estar próxi-
mo do consumidor facilita a vida
da clientela. “Na medida em que
temos a loja mais próxima da re-
sidência do cliente, ele pode fa-
zer as compras sem gastar com
condução”, disse Klein, na festa
de inauguração da unidade de
1.427 metros quadrados.

Freguesa da rede e moradora
da Rocinha, a aposentada Maria
de Lourdes de Oliveira, 63 anos,
usava com mais frequência as lo-
jas de Copacabana, na zona sul, e
da Barra da Tijuca, na zona oes-
te. “Vou direto na loja de Copaca-
bana, mas aqui é muito melhor.”

Para Klein, além da estratégia
da proximidade, juros em queda
e a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
para a linha branca e móveis im-
pulsionam as vendas. Sua estima-

tiva é de crescimento de 9% a
9,5% no quarto trimestre, em re-
lação a igual período de 2011. Pa-
ra o ano, o crescimento das ven-
das pode chegar a 8%.

A filial da Rocinha foi a 16.ª
inauguração da empresa no ano.
Contando a rede Ponto Frio, a
Viavarejo inaugurou 23 unida-
des. Segundo Klein, entre 10 e 12
lojas ainda serão abertas até o
fim do ano.

No entanto, a estratégia tam-

bém inclui desafios. A nova loja
da Rocinha funciona com gera-
dor de energia, por causa da falta
de capacidade da rede elétrica.
No Complexo do Alemão, a em-
presa vai reforçar a segurança pa-
ra evitar furtos de material de
construção durante a reforma
necessária para a inauguração.

A Ricardo Eletro abriu sua loja
na Rocinha em outubro de 2011,
um mês antes da megaoperação
de ocupação que abriu espaço pa-

ra a UPP na comunidade. Em de-
zembro, a filial foi assaltada.
Mas a rede mantém a estratégia
de se aproximar do consumidor,
com uma filial também em Rio
das Pedras, comunidade na zona
oeste, e previsão de chegar ao
Alemão em 2013.

“A entrada da Casas Bahia na
Rocinha vai melhorar (as vendas
na região). O consumidor gosta
de ter uma segunda opção”, afir-
mou Ricardo Nunes, presidente

da Máquina de Vendas, grupo do-
no das redes Ricardo Eletro e In-
sinuante.

O executivo ainda vê muito po-
tencial de consumo no País. Se-
gundo Nunes, a Máquina de Ven-
das deve crescer de 4% a 4,5% em
vendas neste ano, considerando
apenas as mesmas lojas. O fatura-
mento do grupo deverá fechar o
ano em R$ 9 bilhões – em 2011,
foram R$ 7,2 bilhões –, incluindo
a aquisição da Salfer, rede com
presença na região Sul do País e
178 unidades.

Franquias. As redes de fran-
quia também veem potencial
nas comunidades. Quatro mar-
cas – Mega Matte, Spoleto, Spa
da Sobrancelha e o curso de in-
glês Yes – farão palestras em par-
ceria com a Associação Comer-
cial e Empresarial do Novo Ale-
mão (Acenape). Uma das metas,
diz Fátima Rocha, presidente da
ABF no Rio, é buscar possíveis
interessados em abrir unidades.

Comércio. Com comunidades pacificadas, Casas Bahia e Ricardo Eletro já disputam o cliente da Rocinha, maior favela da zona sul
do Rio, e preveem lojas no Complexo do Alemão nos próximos meses; redes de franquias também avaliam potencial das favelas

● Expansão

● RecuoDos quatro maiores
bancos brasileiros,
apenas o Bradesco teve
crescimento de valor
de mercado no ano

A possibilidade de fusão dos ati-
vos da Telefónica na América La-
tina deve continuar a pesar so-
bre os papéis de sua subsidiária

no Brasil, a Telefônica/Vivo, se-
gundo analistas do setor de tele-
comunicações. O Brasil poderia
ser o veículo a reunir as opera-

ções de Chile, Colômbia, Peru e
México em Bolsa.

A ideia seria seguir o exemplo
da operação da companhia na
Alemanha, que fez uma oferta pú-
blica de ações. Esta decisão deve-
rá sair em 2013, de acordo com o
presidente da Telefônica na
América Latina, Santiago Fer-

nández Valbuena.
A fusão de todos os ativos da

Telefónica América Latina em
uma única entidade, possivel-
mente no Brasil, deverá afetar o
desempenho das ações preferen-
ciais da Telefônica/Vivo, de acor-
do com os analistas do Santan-
der Valder Nogueira e Bruno

Mendonça. “A preocupação en-
volve as condições de uma fusão
que, além de ser bastante com-
plexa, iria incorporar operações
que não são necessariamente
tão resilientes quanto a da Tele-
fônica no Brasil”, escreveram os
analistas do Santander.

Apesar de eventuais pressões

na bolsa brasileira, a operação
tem seu lado positivo e deixa a
empresa mais diversificada, se-
gundo relatório dos analistas do
JP Morgan Andre Baggio e Mar-
celo Santos. “A Vivo seria uma
empresa diferente, porém mais
interessante”, escreveram. /

RODRIGO PETRY

O próximo presidente da Viava-
rejo, no lugar de Raphael Klein,
será definido em reunião no pró-
ximo dia 21, para tomar posse no
dia seguinte. O nome será indica-
do pelo Grupo Pão de Açúcar,
controlador da holding, na qual
os Klein são sócios minoritários.

Ontem, Michael Klein, presi-
dente do conselho da Viavarejo,
classificou o processo de suces-
são como “natural”, e afirmou
que os contratos serão cumpri-
dos, negando rusgas numa dispu-
ta entre os sócios que se arrasta-
ria desde a fusão, em 2009.

No mês passado, as notícias
eram de que a família Klein que-
ria voltar à mesa de negociação
para rediscutir a fusão. O proble-
ma estaria relacionado a indí-
cios de erros “relevantes” nas de-
monstrações financeiras do Pon-
to Frio usadas pelo Pão de Açú-

car na fusão com as Casas Bahia,
a ponto de alterar a composição
acionária da empresa – os Klein
têm 47% e o Pão de Açúcar é ma-
joritário, com 53%.

O Grupo Pão de Açúcar afir-
mou, posteriormente, que não
havia nenhuma irregularidade

no balanço do Ponto Frio.
Oficialmente, Michael Klein

descartou disputas e negou que
haja negociação para um novo
acordo de acionistas. “Não tem
nada sobre isso. É tudo especula-
ção. Contrato é para ser cumpri-
do. Estamos com um contrato
bom, acreditamos no contrato,
confiamos nos sócios e estamos
seguindo como manda o figuri-
no”, afirmou. / V.N.

estadão.com.br

R$ 9 bilhões
é o faturamento estimado
pela Máquina de Vendas, holding
das redes Insinuante e Ricardo
Eletro, para este ano. Este
número inclui a aquisição das
127 unidades da rede
catarinense Salfer

US$ 8,2 bi
foi a queda no valor de mercado
do Itaú Unibanco no ano

US$ 4,6 bi
foi quanto perderam de valor de
mercado tanto o Santander quan-
to o Banco do Brasil
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




