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Justiça manda Athos
vender 49,5% da ANB
At a c a d o
Adriana Mattos
De São Paulo

A Justiça tomou uma decisão a
respeito do futuro da Athos Farma,
empresa que chegou a ser uma das
maiores distribuidoras de medica-
mentos do país. O juiz Luiz Alberto
Carvalho Alves, da 4ª Vara Civil de
Duque de Caxias, na Baixada Flu-
minense (RJ), publicou edital no
mês passado em que determina a
realização de uma análise finan-
ceira na empresa ANB Farma Dis-
tribuidora, cuja fatia de 49,5% está
nas mãos da Athos Farma.

Após essa avaliação, a Justiça
determinará a venda desses
49,5% para pagar dívidas da
Athos e tentar, com isso, avançar
no plano de recuperação da em-
presa. Esta possui cerca de 150
credores e quase R$ 400 milhões
em dívidas. Em 2008, quando os
problemas começaram a apare-
cer, a dívida chegava a R$ 50 mi-
lhões. A Justiça deve abrir para re-
ceber propostas de aquisição no
início de 2013. Ainda será preci-
so, portanto, verificar se existem
interessados. Em 2009, a empresa
ocupava o posto de maior recu-
peração judicial em trâmite no
Rio de Janeiro, com passivo de
cerca de R$ 300 milhões.

“O importante é que vamos con-
seguir honrar com o plano. Com o
recurso da venda serão pagos em-
pregados, fornecedores e bancos.
Acreditamos que dará para arcar
com essas dívidas com o valor a ser
obtido com a venda da empresa”,

diz a advogada da Athos Juliana
Bumachar, sócia do Bumachar Ad-
vogados Associados.

Em julho de 2009, a Athos en-
trou com pedido de recuperação
judicial, aprovado em 2010 pelos
credores. A companhia, criada
em 1965, cresceu rapidamente
até meados dos anos 2000, mas
por problemas de excesso de en-
dividamento, após expansão
com a compra de negócios, a
Athos entrou em crise, apurou o
Va l o r com fontes do setor. A
companhia iniciou as operações
em Belo Horizonte e pertence a
família Athouguia Dias. Hoje a
operação é muito pequena, “pois
naturalmente, a dificuldade de
crédito é enorme”, disse Juliana.

Ao lado da Athos, a família
Barea, de Curitiba, é a controla-
dora da ANB Farma. Ela detém
50,5% das ações da empresa.
Procurada para comentar a deci-
são de venda dos 49,5% restantes
da companhia, pertencente a
Athos, a ANB não se manifestou.
A ANB Farma, existente desde
1977, atua nos Estados do Para-
ná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul e opera com três centros
de distribuição no país.

Ao se desfazer da participação
da ANB, a Athos precisará desti-
nar metade desses recursos da
venda para um conjunto de ban-
cos que optar por converter a dí-
vida em debêntures emitidas em
2010. Entre os bancos estão San-
tander, HSBC, Banco Votorantim
e Itaú BBA. A outra metade, por-
tanto, irá para fornecedores e
empregados.

.

BOC Aviation financia oito Boeings para a Gol

ALINE MASSUCA/VALOR

Lopes Neto, diretor-financeiro da Gol: “Para nós é importante. Sinal que a Gol está se organizando e que a BOC confia. O financiamento é de oito anos, em média”

Av i a ç ã o
Cynthia Malta
De São Paulo

A BOC Aviation, a maior com-
panhia de leasing de aviões da
Ásia, pertencente ao Bank of Chi-
na, assinou seu primeiro contra-
to com a brasileira Gol. Vai fi-
nanciar a compra e o “leaseback”
(operação em que um proprietá-
rio vende um bem e em seguida
faz o arrendamento) de oito no-
vos aviões Boeing 737-800. “Pa r a
nós é importante. Sinal que a Gol
está se organizando e que a BOC
confia. O financiamento é de oi-
to anos, em média”, disse ao Va -
lor o diretor financeiro da Gol,
Edmar Lopes Neto, que nos últi-
mos dias já fechou contratos pa-
ra 26 aviões, de um total de 32
que deverão ser entregues à Gol
até o fim de 2014.

A maioria dessas aeronaves é
contratada com companhias de
leasing, mas haverá também ope-
rações com o Eximbank dos Esta-
dos Unidos, disse Lopes Neto. Cada
Boeing da família 737 é avaliada
em cerca de US$ 100 milhões.

O prazo de entrega dos aviões fi-
nanciados pela BOC vai do primei-
ro trimestre de 2013 ao terceiro tri-
mestre de 2014 e faz parte do pla-
no de frota da Gol, já anunciado. A
operação com a BOC vai até 2022.

Em 2013, a Gol prevê um gasto to-
tal com aviões de R$ 3,7 bilhões
(considerando preço de lista) e de R$
5,2 bilhões em 2014. Neste ano, esse
gasto é previsto pela companhia em
R$ 629,9 milhões, segundo o balan-
ço referente ao terceiro trimestre.

A Gol anunciou recentemente
que estima um corte na oferta de
5% a 8% no primeiro semestre de
2013, em relação à igual período
deste ano. Com isso, a empresa dá

continuidade ao processo, inicia-
do neste ano, de cortar em 10% a
quantidade de frequências e de
encolher até 4,5% a capacidade de
assentos por quilômetro.

A frota total da Gol, segundo o
balanço referente ao terceiro tri-
mestre, é de 150 aviões, sendo 85
do modelo 737-800; 42 do mode-
lo 737-700; e 20 do 737-300. Estas
pertenciam à We b j e t , comprada
pela Gol em agosto de 2011, e es-
tão sendo desativadas. O balanço
também informava que a empre-
sa tinha 3 aviões 767-300 no port-
fólio — dois em fase final de trans-
ferência para a Delta Air Lines e
uma fora de operação. A Delta é
sócia da Gol, com 3% do capital.

O presidente-executivo da Gol,
Paulo Kakinoff, reafirmou nesta
semana a decisão de apostar no
modelo 737-800 da Boeing por
ser, em especial, mas econômico
do que o 737-300 da Webjet. Es-

tes, segundo ele, consomem 30%
a mais de combustível. Kakinoff
relaciona a demissão de 850 fun-
cionários da Webjet, anunciada
há uma semana, à decisão de não
mais voar com os aviões 737-300.
“A decisão [de demitir] está liga-
da ao aspecto técnico de não tra-
balharmos mais com os aviões
Boeing 737-300, que têm 21 anos
de uso e consomem 30% a mais
de combustível [que os aviões
Boeing 737-800 operados pela
Gol]”, disse o executivo, na quar-
ta-feira em Brasília, onde teve
uma reunião com o ministro da
Secretaria de Aviação Civil (SAC),
Wagner Bittencourt.

A Gol ainda está calculando
os gastos que terá no quarto tri-
mestre devido às 850 demissões.
“Haverá, sim, despesa adicional,
mas o maior volume de nossas
provisões refere-se a gastos com
a e r o n av e s ”, disse Lopes Neto.

Est rat é g i a Plano de venda de ativos posto de prática por Plassat já valorizou ações da rede francesa em 36%

Novo CEO redesenha mapa do Carrefour
CHARLES PLATIAU/REUTERS

Plassat ainda tem um problema estrutural para resolver: a dependência do modelo de hipermercados, que está em declínio

Daniela Fernandes
Para o Valor, de Paris

Depois de enfrentar ventos e
tempestades dos mercados por
um longo período, o Carrefour vi -
ve atualmente momentos de bo-
nança. As águas mais calmas e os
sinais de prosperidade no hori-
zonte são devidos ao novo capi-
tão do grupo, Georges Plassat.
Apenas seis meses após assumir a
presidência da segunda maior va-
rejista mundial, sua estratégia de
redesenhar o mapa geográfico do
Carrefour, vendendo inúmeros
ativos, começa a dar frutos.

O grupo quer se concentrar
nos países onde é líder ou tem
perspectivas de assumir a lide-
rança. Na prática, o objetivo do
Carrefour é relançar suas ativida-
des na Europa ocidental (sobre-
tudo na França e na Espanha, res-
pectivamente primeiro e terceiro
mercado do grupo) e expandir
seus negócios no Brasil (que ocu-
pa a segunda posição no ran-
king) e na China, onde prevê
abrir 24 hipermercados em 2013,
após 21 inaugurações neste ano.

O anúncio sobre a aceleração
dos projetos na China foi feita,
aliás, logo após os recentes ru-
mores, desmentidos pelo Carre-
four, de que a companhia China
Resources, de Hong Kong, pode-
ria fazer uma aliança com o gru-
po francês ou adquirir uma par-
ticipação no capital da varejista.

Para investir nos países consi-
derados estratégicos, o Carrefour
precisa, claro, levantar recursos. E
Plassat não perdeu tempo na faxi-
na dos ativos: após ceder sua par-
ticipação majoritária na Grécia —
onde o grupo passará apenas a re-
ceber “ro yalties” pelo uso da mar-
ca, que continuará a existir — e
anunciar o fechamento no fim
deste ano de seus hipermercados
em Cingapura, duas operações
que não resultaram em entrada

de dinheiro no caixa, o Carrefour
vendeu nas últimas semanas suas
filiais na Malásia, na Colômbia, e
mais recentemente, na Indonésia.

No total, o grupo já conseguiu
€ 2,8 bilhões com as vendas de
filiais, que surpreenderam não
apenas em razão da rapidez com
a qual foram realizadas, mas
também devido aos montantes
obtidos. “Ninguém esperava es-
se número de cessões em tão
pouco tempo”, disse ao Va l o r
Pierre-Edouard Boudot, analista
do banco Natixis.

Além disso, a venda “s u r p r e s a”
da filial na Colômbia, por € 2 bi-
lhões, demonstra que os ativos
do Carrefour, apesar dos proble-
mas enfrentados na Europa em
razão da crise, têm sido subvalo-
rizados pelos mercados, diz ele.

Nos últimos seis meses, desde
que Plassat— que também foi pre-
sidente do rival C a s i n o, dono do
Pão de Açúcar, e é famoso por res-
suscitar empresas em dificuldades
— assumiu o comando do Carre-
four e começou a pôr em prática
seu plano, as ações do Carrefour
já tiveram valorização de 36,3%.

Parte dos recursos obtidos com
a venda de filiais serão usados para
abater a dívida do grupo, de € 6,9
bilhões no fim de 2011. Segundo
analistas, Plassat deve ir bem além
dos anúncios já feitos: a expectati-
va é de que as operações na Tur-
quia, Polônia, Romênia e Taiwan
também sejam vendidas.

“Não temos mais os meios para
nos dispersarmos. A questão con-
siste em saber qual deverá ser o
nosso território a médio e longo
prazos, onde devemos concentrar
nossas munições”, declarou Plas-
sat ao jornal “Le Monde” em agos-
to, em uma das poucas entrevistas
que concedeu à imprensa até ago-
ra. Ficou bem para trás a época de
Daniel Bernard, que presidiu o
grupo entre 1998 e 2005, e acele-
rou sua expansão internacional.

O encerramento de atividades
em países emergentes, com forte
potencial de crescimento, pode
parecer estranha e mesmo um ti-
ro no pé. Mas analistas afirmam
que o Carrefour não tinha outra
escolha. “O grupo é obrigado a se
separar de alguns mercados em
crescimento para reduzir sua dí-
vida e investir em países como a
China, o Brasil e a França”, afirma
Magali Dubreil, analista da Pla -
net Retail, com sede em Londres.

“Essa estratégia é um mal neces-
sário. Nos últimos anos o grupo se
dispersou por todos os lados e ago-
ra vai se concentrar nos países on-
de seu faturamento e fatias de
mercado são importantes”, diz ela.

“O Carrefour não precisa estar
presente na Colômbia ou em
Taiwan. É até melhor dessa for-
ma. O Casino também concentra
suas atividades em um ou dois
países nas regiões onde atua”,
diz Boudot, do Natixis.

Segundo ele, o Carrefour “en -
tra em um círculo virtuoso”. Mas
os analistas ressaltam que por
enquanto apenas o “mais sim-
ples” foi feito, ou seja, a venda
dos ativos. Os problemas estru-
turais do Carrefour, no entanto,
continuam: o grupo é extrema-
mente dependente de seus hi-
permercados na Europa, que re-
presentam 64% de seu fatura-
mento no continente (na França
é pouco mais da metade).

Além da crise no continente
afetar as vendas, o próprio mode-
lo desse tipo de loja está em de-
clínio em razão da mudança de
hábitos do consumidor nos paí-
ses ricos, que passaram a privile-
giar os supermercados de bairro
e compras de produtos não ali-
mentares pela internet. “Os hi-
permercados vão se adaptar, é
uma certeza. Sua função está mu-
d a n d o”, já afirmou Plassat.

“As dificuldades do Carrefour
são as mesmas. O que mudou é

que agora o grupo tem recursos
para fazer as reestruturações ne-
cessárias na França e na Europa”,
afirma Boudot. Nos cálculos do
Natixis, o Carrefour precisaria
investir entre € 1 bilhão e € 1,2
bilhão para relançar as ativida-
des do grupo no continente.

Esse processo passa pela redu-
ção dos preços ao consumidor e
também pela renovação e moder-
nização das lojas para tentar atrair
novamente a clientela aos hiper-
mercados. Na França, o Carrefour
tem uma imagem de cobrar preços
mais altos do que o dos concorren-
tes. Para reverter isso, o grupo lan-
çou recentemente agressivas cam-
panhas publicitárias, comparando
seus preços aos dos rivais.

Plassat fixou o prazo de três
anos para a recuperação do gru-
po varejista. Para muitos, ele é
visto como a “última esperança”
do Carrefour.

Com Atacadão, Brasil é chave
Para o Valor, de Paris

Após tantos rumores sobre a
eventual venda da filial brasileira
do grupo Carrefour, o novo CEO da
companhia, Georges Plassat, que
assumiu o comando há seis meses,
tem sido categórico ao afirmar que
“jamais o Carrefour considerou a
possibilidade de sair do Brasil”.

É difícil saber se historicamente
essa hipótese nunca existiu, mas o
fato é que hoje até mesmo os ana-
listas de mercado a excluem total-
mente. O Atacadão se tornou
“uma pepita de ouro” para o Car-
refour, estimam os especialistas.

“O Brasil é uma zona poderosa
que poderá se tornar uma plata-
forma para o nosso desenvolvi-
mento na América Latina, a cus-
tos menores”, declarou Plassat

na última assembleia de acionis-
tas, ao comentar suas priorida-
des para reanimar o grupo.

O desempenho das vendas no
Brasil é bem superior a de inúme-
ros outros mercados e represen-
ta, sozinho, quase 70% da receita
do Carrefour na América Latina.
Nos nove primeiros meses do
ano, as vendas da filial subiram
9,3%, para € 9,2 bilhões.

Segundo analistas, o eventual
lançamento na bolsa de parte do
capital do Atacadão, conforme in-
formações que circulam no merca-
do, “é um boa ideia, que poderia
trazer vantagens ao Carrefour”. Se-
gundo eles, o grupo teria dessa for-
ma mais recursos para investir no
Brasil, um mercado na lista dos
poucos que se tornaram agora
prioritários para a varejista. (DF)

Curtas

Barnes & Noble lucra
A livraria americana Barnes &

Noble passou de um prejuízo de
US$ 6,6 milhões para lucro de
US$ 2,2 milhões no segundo tri-
mestre fiscal, terminado em 27
de outubro, na relação anual.

Receita da Barnes cai
A receita líquida da rede de li-

vrarias recuou 0,4% no trimestre
e atingiu US$ 1,88 bilhão. As ven-
das no varejo de livros, maior ne-
gócio da Barnes & Noble, caíram
2,8%, para US$ 996 milhões.

Nook vende mais
A receita da unidade Nook, de

leitor digital da Barnes & Noble,
apresentou aumento de 5,6%,
para US$ 160,3 milhões. As ven-
das de conteúdo digital subiram
38% no trimestre fiscal.

Venda da Target recua
As vendas da rede americana

Ta r g e t ficaram estáveis em no-
vembro, na comparação anual,
em US$ 6,18 milhões. Nos pon-
tos abertos há pelo menos um
ano, houve recuo de 1%.

Lucro da Macy’s diminui
A rede americana de lojas de

departamento Macy ’s registrou
vendas líquidas de US$ 2,45 bi-
lhões em novembro, até o dia 24,
em queda de 0,6% em relação a
igual período do ano anterior.

Victoria's Secret cresce
As vendas líquidas da Limited

Brands, dona de marcas como
Victoria's Secret e Bath & Body
Works, avançaram 5,7% em no-
vembro, até o dia 24, ante a um
ano antes, para US$ 922 milhões.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Empresas, p. B3.




