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Tesco avalia encerrar operações nos Estados Unidos
James Davey
Re u te r s

A inglesa Te s c o poderá encer-
rar seus cinco anos de tentativas
de operar no competitivo merca-
do americano e vai se concentrar
na recuperação dos resultados
de seus negócios no país de ori-
gem e nos mercados emergentes
de crescimento mais acelerado.

A terceira maior varejista do
mundo informou estar avaliando
sua deficitária divisão americana
Fresh & Easy — processo que pode-
rá levar à venda ou desativação da
rede de 200 lojas que emprega 5
mil pessoas. “Simplesmente ficou
claro para nós que a jornada rumo
a retornos sustentáveis demanda-
ria muito tempo”, disse Phil Clarke,
CEO da companhia. “É provável,
mas não certo, que nossa presença
nos Estados Unidos chegue ao
f i m”, acrescentou.

O estudo sobre a viabilidade
econômica da operação america-
na está sendo orientado pelo
banco de investimento Greenhill
e as conclusões devem ser divul-
gadas em abril, junto com os re-
sultados do ano fiscal do grupo.

Clarke, principal executivo
desde março de 2011 e funcioná-
rio de carreira da Tesco, que, na
juventude, reabastecia as prate-
leiras de sua loja local, disse que
encontrar uma solução para a
Fresh & Easy permitirá ao grupo
redirecionar recursos para mer-
cados mais lucrativos.

Alguns analistas acreditam
que a iniciativa poderá represen-
tar uma guinada fundamental no
pensamento da Tesco. “A decisão
sobre os Estados Unidos é apenas
um primeiro passo. Prevemos
que a empresa reduzirá significa-
tivamente os investimentos em
bens de capital e se concentrará

em gerar caixa e em aumentar o
retorno sobre o capital emprega-
d o”, disse Philip Dorgan, da corre-
tora Panmure Gordon.

A Tesco, que está atrás do fran-
cês Carrefour e do líder americano
Wa l m a r t no ranking mundial do
varejo (em termos de vendas), in-
formou que recebeu uma série de
sondagens vindas de partes inte-
ressadas em adquirir, total ou par-
cialmente, a Fresh & Easy, ou em se
associar à empresa.

A empresa anunciou ainda
que Tim Mason, o principal exe-
cutivo da Fresh & Easy e vice-CEO
do grupo, deixará a Tesco após 30
anos de atuação na empresa.

Tendo absorvido quase 1 bi-
lhão de libras esterlinas (US$ 1,6
bilhão) em capital desde seu lan-
çamento, em 2007, quando a Tes-
co era administrada por Terry
Leahy, antecessor de Clarke, a
Fresh & Easy não conseguiu regis-

trar lucro num mercado em que
concorre com empresas como a
Trader Joe’s e a Whole Foods Mar-
ket, além do próprio Walmart.

Clarke tem sido cada vez mais
pressionado pelos investidores a
tomar medidas decisivas e a di-
minuição do crescimento das
vendas “subjacentes” (das opera-
ções continuadas, excluindo-se
alterações cambiais) para 1,8%
no terceiro trimestre, em relação
aos 6,9% do segundo trimestre,
pode ter sido a gota d’água.

Charles Heenan, diretor de in-
vestimentos da empresa de fun-
dos Ke n n o x , que tem a Tesco co-
mo sua terceira maior participa-
ção, comemorou a realização da
análise da operação americana.
“Seria ótimo se eles puderem
vendê-la e ganhar rios de dinhei-
ro, mas acho isso pouco provável.
Preferiria que eles fossem embo-
ra definitivamente, mas, se o me-

lhor que eles puderem fazer for
estruturar algum tipo de parce-
ria, não seria nada mau”, disse.

Ele acrescentou que a Tesco de-
veria se concentrar em resolver as
dificuldades experimentadas no
Reino Unido, onde voltou a regis-
trar queda das vendas trimestrais
subjacentes. O recuo levantou in-
terrogações sobre a possibilidade
de o plano de recuperação de Clar-
ke, de 1 bilhão de libras esterlinas,
estar enfrentando dificuldades pa-
ra ter algum impacto.

As vendas da Tesco em lojas bri-
tânicas abertas há mais de um ano,
excluindo-se vendas de combustí-
veis e o imposto de valor agregado
sobre as vendas, recuaram 0,6% no
período de 13 semanas encerrado
em 24 de novembro. O resultado
deve ser comparado a previsões
que variaram desde uma queda de
0,9% a uma alta de 0,2%, e ao au-
mento de 0,1% computado no tri-

mestre anterior — o primeiro após
18 meses de declínio.

Clarke disse que as vendas de
alimentos, o principal foco de seu
programa de recuperação, tiveram
uma expansão de 1,2% nas lojas
abertas há mais de um ano, per-
centual superior ao obtido pelo
conjunto do mercado, mas reco-
nheceu que a nova redução das
vendas das categorias não alimen-
tícias “não foi boa”.

A Tesco, que abalou os investi-
dores em janeiro com seu primei-
ro alerta de lucros em mais de 20
anos, luta para recuperar impul-
so num cenário econômico fraco,
com os consumidores britânicos
preocupados com estabilidade
no emprego e aperto da renda. A
empresa enfrentou mais proble-
mas que suas rivais, em parte por-
que vende produtos não alimen-
tícios, que são alvo dos maiores
cortes dos consumidores.

Va re j o Casino, que não tem pressa em negociar a saída do
sócio brasileiro, quer que este deixe o dia a dia do grupo

Abilio terá novo papel
no Pão de Açúcar
Adriana Mattos e Graziella
Va l e n t i
De São Paulo

A indicação por parte do Casi -
no de nomes para o comitê de
governança corporativa do Gru -
po Pão de Açúcar deixa ainda
mais explícitas as posições anta-
gônicas entre o sócio francês e
Abilio Diniz. Para o Casino, con-
trolador da companhia desde ju-
nho, o comitê será um agente
que acelerará as boas práticas na
empresa. Será uma ponte entre a
diretoria e o conselho de admi-
nistração, presidido pelo empre-
sário. No fim das contas, reduzirá
a interferência de Abilio no dia a
dia da operação. Aí está o nó.

O Casino entende que a decisão
de criar um comitê forte — Maria
Helena Santana, ex-presidente da
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) foi indicada — deixa mais
claro o novo papel de Abilio na
empresa, que não está ligado com

o cotidiano da operação. Para
Abilio, o ponto é outro. O comitê
tende a interferir nas suas atribui-
ções dentro da empresa e portan-
to, fere o contrato assinado entre
as partes em 2005, que determina
que Abilio continuará na presi-
dência do conselho de adminis-
tração enquanto a empresa man-
tiver a boa performance.

Na visão do empresário, seus
direitos podem deixar de ser res-
peitados se a sua função sofrer
um esvaziamento, o que poderia
motivar inclusive um litígio arbi-
tral, em último caso. Abilio sem-
pre preferiu, pelo menos até ago-
ra, evitar uma ida à Justiça. Não
está claro se ele mudou de ideia.

Em relatório para clientes data-
do de segunda-feira, a equipe do
Itaú BBA escreve que não acredita
que Abilio esteja feliz com seu sta-
tus atual na empresa. “O Casino
não tem pressa para negociar, es-
tá efetivamente comandando a
empresa e não tem necessidade

de fechar um acordo desfavorável
só para ver o Sr. Diniz ir embora.
Claramente Casino detém a van-
tagem nas negociações”.

Cada lado defende o seu ponto e
não há o menor sinal de que essas
divergências se atenuem. O Va l o r
apurou que o sócio francês pode
tomar medidas que venham a ser
interpretadas como isolamento de
Abilio dentro da empresa. A ideia
de que ele vá às plenárias do GPA
às segundas-feiras não agrada o
Casino — Abilio criou as plenárias
anos atrás. Lá, discutem-se ques-
tões do dia a dia da empresa, algo
que cabe ser debatido no âmbito
da diretoria. Ainda há informações
no mercado de que o Casino se in-
comoda com a presença de Abilio
na sala principal de comando da
empresa, onde está a diretoria-
executiva do GPA. Há uma sala no
grupo para o presidente do conse-
lho de administração.

Interlocutores ligados a Abilio
contam que o empresário já havia

se afastado um pouco do dia a dia
da rede, após a transição de poder,
assim como passou a manter me-
nor contato diário com Enéas Pes-
tana, presidente do GPA

O que se vive agora, nos bastido-
res, revela o quão péssima está a re-
lação entre as partes. Nesse cená-

rio, torna-se inviável concluir qual-
quer conversa envolvendo a saída
de Abilio do grupo, que vem sendo
negociada há pelo menos seis me-
ses. Segundo um dos interlocuto-
res, o caminho é esperar uma “ja -
nela de negociação” em 2013. E
quando isso ocorrer, o foco dos as-

sessores será tratar dos pontos em
aberto de forma pragmática.

Nesse ambiente ruim entre os
sócios, os advogados das duas par-
tes trocaram cartas na segunda e
na terça-feira, em que defendem
suas posições e criticam vazamen-
tos de informações à imprensa.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Em relatório para clientes, a equipe do Itaú BBA escreve que não acredita que Abilio esteja feliz com seu status atual

Segurança Hackers disseminam vírus de PC para celular e roubam mais de 30 mil clientes de 30 instituições

Bancos europeus perdem € 36 milhões on-line
Bede McCarthy
Financial Times, de Londres

Trinta bancos da Europa já foram
roubados por hackers em mais de
€ 36 milhões, com um vírus do tipo
“cavalo de troia”, que se espalha dos
PCs de suas vítimas para seus telefo-
nes celulares. Mais de 30 mil clientes
bancários que operam on-line na
Alemanha, Itália, Espanha e Holan-
da foram afetados pelo ataque, que
as companhias de segurança estão
chamando de Eurograbber [algo co-
mo Eurosequestrador].

Trata-se da segunda violação
bancária on-line de tamanho sig-
nificativo ocorrida este ano no
continente. A primeira, que rece-
beu o nome de Operation High

Roller [algo como Operação Apos-
tador Perdulário], envolveu trans-
ferências fraudulentas de dinheiro
em 60 instituições financeiras e es-
timadas em US$ 60 milhões, se-
gundo a Guardian Analytics, espe-
cializada em segurança bancária.

Assim como o High Roller, o Eu-
rograbber começou na Itália, espa-
lhando-se depois para outros paí-
ses. Os dois ataques usaram uma
variação do Zitmo, abreviatura de
“Zeus in the Mobile”, um tipo de ví-
rus troiano que fica dormente até
o momento oportuno.

Entretanto, o Eurograbber é o
primeiro caso de um vírus troiano
que se transfere dos PCs dos usuá-
rios para seus celulares, tendo sido
direcionado especificamente para

as operações bancárias via inter-
net. Com os dois aparelhos infecta-
dos, os códigos de verificação en-
viados por mensagem de texto pa-
ra os clientes podem ser registra-
dos e usados para criar uma segun-
da sessão bancária em tempo real.
O dinheiro é então transferido das
contas. Nos casos registrados, os
valores foram de € 500 a € 250 mil.

“Não quero enaltecer os ha-
ckers, mas o golpe é muito enge-
n h o s o”, disse Darrell Burkey, dire-
tor de produtos de prevenção a in-
vasões da Check Point, que vende
proteção para PCs e redes de co-
municações. “Os celulares visados
eram comuns e os criminosos ata-
caram bancos bem-sucedidos.”

A autenticação em dois passos,

em que um cliente insere um se-
gundo código gerado pelo banco,
além da senha regular, é comum
nas operações bancárias on-line.
Ela também é usada por compa-
nhias como o Google para tornar
os serviços de computação na nu-
vem mais seguros.

Eyal Gruner, engenheiro da
companhia de segurança on-line
Ve r s a f e , que seguiu a pista do ví-
rus, disse que mais de 30% dos
bancos da União Europeia e dos
Estados Unidos usam algo pareci-
do com esse mecanismo.

O ataque foi detectado em agos-
to, quando clientes da Check Point
e da Versafe foram infectados. As
duas companhias disseram haver
evidências de que o vírus vinha cir-

Curtas

Mais crédito para a TIM
A TIM informou à Comissão de

Valores Mobiliários que o conse-
lho de administração aprovou o
aumento de limite de crédito com
o BNDES de R$ 1,51 bilhão para R$
3,67 bilhões. Do total de R$ 2,164
bilhões que serão aumentados,
R$ 1,98 bilhão será destinado à
TIM Celular e outros R$ 181,4 mi-
lhões, à subsidiária Intelig. Segun-
do a companhia, os recursos serão
usados para financiar parte do seu
projeto de expansão, que prevê in-

culando desde o começo de 2012.
Elas não revelaram quais bancos

e clientes foram infectados, mas
disseram que os envolvidos foram
informados. O vírus visava celula-
res que usam o sistema operacio-
nal Android e os BlackBerrys.

O Eurograbber é o exemplo
mais recente de um ataque estru-
turado de maneira social, em que
informações de sites e redes sociais
são usadas para elaborar um e-
mail que levará uma pessoa a clicar
em um link ou documento que vai
instalar o primeiro vírus.

Durante a próxima sessão ban-
cária da vítima, o Eurograbber —
que ironicamente se aproveita da-
queles preocupados com a segu-
rança — convida o usuário a fazer

uma atualização de sua segurança
bancária, um processo que inclui a
inserção do número de telefone.

Uma mensagem de texto que in-
clui um link é então enviada para o
telefone, convidando o usuário a
completar o processo. Quando a ví-
tima clica no link, um segundo ví-
rus troiano é instalado no telefone,
dando aos hackers acesso aos dois
lados da autenticação bancária.

Burkey e Gruner disseram que
as pessoas podem impedir ataques
como o Eurograbber mantendo os
softwares de seus computadores e
celulares atualizados e nunca cli-
car em links de e-mails não solici-
tados ou postagens em redes so-
ciais. (Tradução de Mário
Zamarian)

Twitter planeja ‘seguir ’ anunciantes no Brasil
Bruna Cortez
De São Paulo

Estreitar o relacionamento co-
mercial do Tw i t t e r com anunciantes
e agências de publicidade brasileiras
será a principal tarefa da equipe que
está sendo montada pela empresa
no país. Ontem, Guilherme Riben-
boim, escolhido para comandar os
negócios no Brasil, e Shailesh Rao, vi-
ce-presidente internacional do Twit-
ter, inauguraram oficialmente o es-

critório local da companhia e disse-
ram que o Brasil está na lista das cin-
co localidades com mais usuários
ativos do microblog.

Ao lado do Reino Unido e Japão, o
Brasil é o terceiro país a receber uma
estrutura comercial do Twitter fora
dos EUA. O endereço do escritório
em São Paulo ainda não foi definido.

A companhia não revela o núme-
ro de usuários por país, mas disse es-
tar otimista em relação ao interesse
dos brasileiros pelo serviço. No

mundo, o Twitter tem 140 milhões
de usuários ativos, que acessam o si-
te ao menos uma vez por mês. A
América Latina representa 16% da
audiência global do serviço.

O Twitter também planeja ter um
relacionamento mais próximo com
as emissoras de TV. O objetivo é ofe-
recer a possibilidade de medir a po-
pularidade dos programas pelo
Twitter. Segundo Rao, o hábito de
comentar nas redes sociais o conteú-
do visto na TV vem se tornando cada

vez mais comum em todo o mundo.
O último capítulo da novela “Aveni -
da Brasil”, da rede Globo, por exem-
plo, foi o segundo evento mais co-
mentado pelos brasileiros no Twitter
em 2012, com mais de 3 mil men-
ções por minuto, disse a empresa.

Com o novo escritório, o Twitter
vai começar a certificar parceiros
brasileiros que trabalham com
promoções e análise de dados co-
letados no Twitter. O início está
previsto para 2013.

vestimentos de R$ 9,5 bilhões até
2014. O novo limite de crédito já
foi aprovado pelo BNDES.

Cade aprova venda do iG
O Conselho Administrativo de

Defesa Econômica (Cade) aprovou
a venda de parte do portal iG para
o grupo português Ongoing, dono
dos jornais “Brasil Econômico”, “O
D i a” e “Meia Hora”. A decisão foi
unânime. O negócio foi fechado
em abril, a um valor estimado em
R$ 150 milhões.
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