
Investidores que apostam no
mercado de opções estão pagan-
do o maior valor em 14 meses
para se protegerem contra per-
das das ações do McDonald’s,
já que a competição no merca-
do global tem afetado as vendas
da empresa. A desconfiança de
que os papéis possam cair se de-
ve pela forte valorização verifi-
cada nos últimos tempos. As
ações da maior rede de restau-
rante do mundo su-
biram 12% nos últi-
mos 15 meses.

Desempenho
As vendas da com-
panhia caíram em
janeiro pela primei-
ra vez desde 2003.
O motivo é porque
a demanda na Ásia e na Europa
diminui, segundo um comunica-
do divulgado pela empresa no
início de fevereiro.

Na semana passada, a ação da
empresa caiu caiu 1% depois
que o presidente Barack Obama
anunciou um plano para aumen-
tar o salário mínimo. “As pes-
soas estão pagando pela prote-
ção das ações porque o que está
se vendo é a competição fican-
do mais forte e as vendas no
conceito ‘mesmas lojas’ caindo
significativamente”, afirma Ti-

mothy Hoyle, gerente de fun-
dos na Radnor. O conceito
“mesmas lojas” considera ape-
nas os restaurantes abertos há
pelo menos 13 meses.

Publicidade
Vale lembrar que este desempe-
nho não reflete o que está acon-
tecendo nas lojas do Brasil. Isto
porque as unidades brasileiras
pertencem a empresa Arcos Do-
rados. A companhia é dona de
todas as lanchonetes localiza-
das na América Latina.

Recentemente a Arcos Dora-
dos lançou uma nova compa-
nha para explicar a origem dos
produtos utilizados em nos san-

duíches do McDo-
nald’s.

A motivação po-
de ter sido uma saia
justa enfrentada pe-
lo seu principal con-
corrente, o Burger
King. A companhia
admitiu utilizar car-
ne de cavalo em lan-

ches vendidos nas unidades do
continente europeu.

A campanha da Arcos Dora-
dos reuniu depoimentos de
clientes, funcionários da rede
e fornecedores falando bem
dos produtos utilizados pela
rede. No entanto, a Arcos Do-
rados não relaciona a criação
da campanha com a situação
difícil enfrentada por seu con-
corrente. No ano passado, o
McDonald’s foi acusado de uti-
lizar hidróxido de amônio em
suas carnes. ■

A Usiminas pode vender sua di-
visão de produção de cabines
de caminhões, Automotiva, no
primeiro semestre deste ano,
em meio à meta da companhia
de reduzir o endividamento e se
concentrar em operações cen-
trais para produção de aço.

A companhia encerrou 2012
com prejuízo anual de R$ 531
milhões, o primeiro em mais
de uma década , e espera redu-
zir o nível de endividamento
de 4,7 vezes sua geração de cai-
xa para nível abaixo de 3 vezes
ao final de 2013.

Para isso, entre medidas de
redução de custo, a companhia
quer acelerar a venda de ativos
não essenciais para a produção
de aço, incluindo imóveis e tam-
bém a Automotiva Usiminas.

“A Usiminas espera concre-
tizar durante o primeiro semes-
tre de 2013 algumas vendas de
ativos não essenciais e não ope-
racionais, como também ope-
racionais, como é o caso da Au-
tomotiva Usiminas”, afirmou
o presidente da maior produto-
ra de aços planos do país, Ju-
lián Eguren.

Segundo o vice-presidente fi-
nanceiro da empresa, Ronald
Seckelmann, a Usiminas man-
tém algumas negociações em
andamento sobre venda de ati-
vos, mas evitou citar valores. O
diretor vice-presidente de sub-

sidiárias, Paolo Felice Basseti,
acrescentou: “A Automotiva é
um cliente da Usiminas e está
pronta e posicionada para subir
a outro patamar e para fazer is-
so necessita naturalmente de
uma companhia que possa aju-
dá-la a se desenvolver e consi-
dera a Automotiva como parte
do núcleo de seus negócios.”

Segundo Basseti, a Automoti-
va, que foi reestruturada em
2012 em meio a um tombo de
20% nas vendas de caminhões,
teve margem de lucro antes de
juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, na sigla
em inglês) entre 13% e 14% nos
últimos seis meses. “Achamos
que para o setor em que a Usi-
minas está atuando é razoá-
vel”, disse Basseti.

Em dezembro, Eguren já ha-

via comentado que a Usiminas
estava aberta a joint-ventures
ou venda da unidades e citou
ainda a Usiminas Mecânica, que
atua em segmentos como estru-
turas metálicas e produção de
vagões ferroviários .

Projeções
Eguren afirmou que após o pre-
juízo de 2012 a Usiminas conti-
nua focada em contenção de
custos em meio à crise no mer-
cado siderúrgico mundial e que
está estudando eventual desati-
vação de mais uma linha de lin-
gotamento contínuo de sua usi-
na em Cubatão (SP).

A usina tem quatro linhas de
lingotamento contínuo, que
produz produtos semiacabados
como blocos e placas, e já tinha
desativado uma delas, afirmou
Eguren. “Estamos estudando o
fechamento de uma nova linha
de lingotamento para um futuro
próximo (...) Temos oito máqui-
nas no total (incluindo quatro
equipamentos na usina mineira
de Ipatinga) e estamos concen-
trando a produção nas máqui-
nas com máximos índices de
produtividade”, afirmou.

Apesar de operar com menos
máquinas, a produção da Usimi-
nas em 2012 cresceu 7%, para
7,16 milhões de toneladas.

A Usiminas estimou vendas
de aço entre 6 milhões e 6,5 mi-
lhões de toneladas em 2013,
queda ante o volume de 6,88
milhões de toneladas do ano
passado. A estimativa para as
vendas de minério de ferro es-
te ano também é de 6,5 mi-
lhões de toneladas. ■
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Cipasa Urbanismo planeja crescer 40%

Investidor protege
ação do McDonald’s

Após a consolidação da estratégia de expansão nacional em 2012,

a Cipasa projeta crescer 40%, com lançamentos da ordem de

US$ 1,2 bilhão. “Em 2013 prevemos o lançamento de 15 novos

empreendimentos em regiões que estão em pleno desenvolvimento

econômico”, comenta Sérgio Villas Bôas, presidente da Cipasa

Urbanismo. A companhia, que atua no mercado de loteamentos já

conta com mais de 160 projetos lançados ou em desenvolvimento.

Usiminas pode vender
Automotiva este ano
Divisão de produção de cabines
de caminhões ajudaria a reduzir
o endividamento da companhia

Tim Boyle/Bloomberg
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Depois da alta nos últimos
meses, papéis podem cair,
seguindo caminho das vendas

JuliánEguren

“Esperamos concretizar
no semestre vendas de
ativos não essenciais”

Presidenteda
Usiminas

As vendas
da companhia
recuaram em
janeiro pela
primeira vez
desde 2003

Alberto Alerigi Jr
Reuters

Rede justificapioracomdemandafracanaÁsiaenaEuropa

Companhiaencerrou2012comprejuízoanualdeR$531milhões, oprimeiroemmaisdeuma década
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 fev. 2013, Empresas, p. 17.




