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Restaurantes IMC fechou contrato para operar três marcas do grupo americano Darden em quatro países

Dona do Viena traz Red Lobster ao Brasil
Adriana Meyge
De São Paulo

A holding de alimentação fo-
ra do lar International Meal
Company (IMC) anunciou on-
tem uma parceria com o grupo
americano Darden Restaurants
para ser o operador exclusivo
das redes Red Lobster, Olive Gar-
den e LongHorn Steakhouse no
Brasil, Colômbia, Panamá e Re-
pública Dominicana. O plano é
abrir 57 estabelecimentos nesses
países em cinco anos.

De acordo com o diretor de
relações com investidores da
IMC, Neil Amereno, a maioria
dessas unidades será no país,
proporcionalmente ao tamanho
do mercado. As lojas serão aber-
tas primeiramente em aeropor-
tos e shopping centers. A hol-
ding só atua em mercados consi-
derados “cativos”, o que também
inclui pontos em estradas.

A IMC não descarta fazer no-
vas parcerias com a Darden, que
possui outras cinco bandeiras
em seu portfólio — Bahama Bre-

eze, Seasons 52, The Capital Gril-
le, Eddie V's e Yard House. O gru-
po com sede na Flórida opera
aproximadamente 2 mil restau-
rantes e registrou vendas de US$
8 bilhões nos 12 meses termina-
dos em novembro.

Para Amereno, o conceito do
Red Lobster — um restaurante de
frutos do mar, principalmente
crustáceos, no estilo “casual di-
ning” —  é inovador no Brasil. “A
gente quer desmistificar isso de
que lagosta é só para a classe al-
t a”, diz. A IMC aposta que a nova

classe média pode ter acesso à
iguaria, em um restaurante com
serviço completo. O executivo
calcula que os preços médios dos
pratos devem ficar entre R$ 50 e
R$ 55, em linha com concorren-
tes de “casual dining” que ope-
ram em shoppings.

A LongHorn Steakhouse serve
carnes e o Olive Garden é uma rede
de culinária mediterrânea. Todos
terão formatos de restaurante com
serviço de mesa, mas uma versão
fast-food do Olive Garden também
poderá ser adotada no futuro.

A Darden opera 763 lojas da
Olive Garden, 701 pontos da Red
Lobster e 367 unidades da
Steakhouse nos Estados Unidos
e no Canadá. Em comunicado, a
companhia explica que sua es-
tratégia é operar os restaurantes
do mercado doméstico e buscar
parcerias para se expandir inter-
nacionalmente.

A IMC será o operador exclusi-
vo das três marcas no Brasil, Co-
lômbia, Panamá e República Do-
minicana. A companhia tem con-
trato semelhante com a rede de

fast-food Carl’s Jr em alguns paí-
ses da América Latina. No Brasil,
a primeira unidade foi aberta no
aeroporto de Guarulhos. No ano
passado, o executivo-chefe da
IMC, Javier Gavilán, disse ao Va -
lor que queria ter 50 unidades da
marca no Brasil em sete anos.

A IMC tem capital aberto na
BM&FBovespa e seu maior acio-
nista é a gestora de fundos Ad -
vent. A companhia registrou re-
ceita líquida de R$ 898,6 milhões
em 2011 e tinha 332 lojas em se-
tembro do ano passado.

Maioria dos funcionários
ganha de 1 a 1,5 salário
H ot é i s
Alberto Komatsu
De São Paulo

A mão de obra do setor hotelei-
ro é, em sua maioria, de mulheres.
Mais da metade do total dos traba-
lhadores ganha de 1 a 1,5 salário
mínimo. E a rotatividade é alta, se-
gundo estudo feito pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Diee-
se), a ser divulgado hoje.

O estudo será usado pela Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores
no Comércio e Serviços da CUT
(Contracs) para embasar uma roda-
da de negociações entre governo,
empresários e trabalhadores para
melhorar as condições de trabalho.

O presidente da Contracs, Alci
Matos Araujo, diz que a discussão
ganha força no cenário de novos
hotéis previstos até 2016, período
em que serão realizadas a Copa do
Mundo de Futebol, a Copa das
Confederações e a Olimpíada.

“Reivindicamos melhores con-

dições de trabalho, redução da
precariedade no setor, trabalhan-
do mais a formalidade, e melhores
salários, pois há uma diferença sa-
larial de homens e mulheres no se-
tor hoteleiro. A rotatividade tam-
bém é alta”, afirmou Araujo.

Segundo o presidente do Con-
tracs, duas reuniões já foram rea-
lizadas para debater o assunto.
Um terceiro encontro poderá
acontecer na semana que vem.

A pesquisa do Dieese, com da-
dos de 2011, mostra que 53,5% dos
trabalhadores do setor hoteleiro
recebem entre 1 e 1,5 salário míni-
mo, ou até R$ 817,5 por mês. Ape-
sar de a fatia de pessoas que rece-
bem menos de um salário ser bai-
xa, de 6,3% do total, essa parcela é
superior aos 5,1% que ganham até
3 salários mínimos por mês.

Em 2011, dos 308.487 traba-
lhadores do setor, 180.074 eram
mulheres. Os 180.074 restantes
eram homens. Do total de empre-
gados, 21,7% ocupavam o posto
de camareiros, roupeiros e afins.

As mulheres são a maioria entre

os trabalhadores que recebem até 2
salários mínimos, segundo o levan-
tamento do Dieese. A maior dife-
rença está na faixa de 1 a 1,5 salário
mínimo, com 66%. Os homens res-
pondem por 34% dessa faixa sala-
rial. “Ainda que as mulheres sejam
a maioria entre os trabalhadores
do setor de hospedagem, elas estão
empregadas majoritariamente nas
funções que recebem os menores
salários”, disse o estudo do Dieese.

A alta rotatividade dos funcio-
nários é outra característica dos
hotéis. A pesquisa do Dieese
mostra que 41,4% do total de
empregados tem até um ano de
emprego. A fatia dos que têm
mais de cinco anos é de 18,6%.

O nível de escolaridade também
preocupa o Contracs, disse Araujo.
Segundo o Dieese, 43,2% dos traba-
lhadores do setor hoteleiro têm o
ensino médio completo. A fatia dos
empregados que têm o fundamen-
tal completo é de 20,6%. As parcelas
das pessoas que têm o superior in-
completo e superior completo são,
respectivamente, de 2,8% e 4,4%. Fonte: Dieese
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GE processa Whirlpool
por cartel nos EUA
E l et ro d o m é st i c o s
Kate Linebaugh
Dow Jones

A General Electric (GE) está pro-
cessando a concorrente Whirlpool
e dois fornecedores europeus, sob
a alegação de que as empresas for-
maram um cartel para fixar preços
que levou a GE a pagar mais caro
por peças para seus refrigeradores.

A GE alega que foi prejudicada
por uma conspiração internacio-
nal para a fixação de preços a “ní -
veis além dos competitivos”, visan-
do diminuir sua capacidade de
produção e limitar a disponibili-
dade de produtos. Por trás desta
conspiração estaria um grupo de
fabricantes globais de compresso-
res para refrigeradores.

O processo foi aberto contra a
Embraco North America, um em-
preendimento controlado pela
Whirlpool, pela Danfoss da Di-
namarca e pela Household Com-
pressors Holding, uma compa-
nhia italiana anteriormente co-
nhecida como Appliances Com-
ponentes Companies.

“Estamos estudando o processo
e no momento não temos comen-
tários a fazer, exceto que a Embra-
co não acredita ter provocado ne-
nhum dano à GE”, disse ontem um
porta-voz da Whirlpool por e-
mail. Nenhum representante da
Danfoss e da Household foi encon-
trado ontem para entrevistas.

O caso da GE acontece depois
que a Embraco e a Pa n a s o n i c de -
clararam-se culpadas em 2010, de
acusações federais de fixação de
preços para compressores de gela-
deiras entre outubro de 2004 e de-
zembro de 2007. As duas compa-
nhias concordaram em pagar uma
multa de US$ 140,9 milhões.

O processo de 79 páginas da GE
alega que os réus se reuniram re-
petidas vezes por anos para forçar
uma alta nos preços dos compres-
sores além daquela que seria esta-
belecida pelo mercado.

Uma das táticas, segundo a GE,
foi coordenar uma estratégia de
barganha que incluiu apresentar
um forte aumento de preços e de-
pois acertar uma ligeira redução.

A GE diz que as companhias
marcaram uma reunião em Join-
ville, no Brasil, em 2004, para
anunciar um aumento global de
preços de 8% a 10%, com o objeti-
vo de negociar uma alta de 6%.

A GE afirma que o cartel tam-
bém a privou de “inovações que
teriam resultado em aumento da
eficiência, além de melhoria das
receitas e dos lucros, em suas
vendas de refrigeradores e ou-
tros equipamentos de refrigera-
ç ã o”, segundo afirma o processo,
movido no fim da semana passa-
da em Louisville, Kentucky, onde
fica a sede das operações de uten-
sílios domésticos da GE.

A GE quer que o caso vá a julga-
mento, onde tentará obter três ve-
zes o montante de perdas monetá-
rias que ainda não foram fixadas.

O conglomerado industrial ten-
tou vender suas operações de
utensílios, mas o esforço foi sus-
penso pela crise financeira. Agora,
a GE está no meio de uma tentativa
de revitalização do negócio, em
que vai gastar cerca de US$ 1 bi-
lhão para melhorar toda a sua li-
nha de produtos em quatro anos.
O grupo reabriu suas linhas de
produção em Louisville e contra-
tou 2.500 pessoas em 2012. Mas es-
ta semana, iniciou uma paralisa-
ção de cinco semanas em um tur-
no de sua linha de refrigeradores,
para escoar o excesso de estoque.

Hering perde vendas e lucro cai 4%
Marina Falcão
De São Paulo

Dificuldades de acompanhar a
aceleração da demanda no fim do
ano reduziu em 4%, para
R$ 101 milhões, o lucro líquido da
Hering no quarto trimestre de
2012, em relação a igual período
do ano anterior. Com falhas na ca-
deia de abastecimento de produ-
tos, a varejista de moda perdeu
vendas no Natal. Os problemas es-
tão sendo “normalizados” agora,
mas ainda prejudicarão o resulta-
do do primeiro trimestre, disse o
diretor financeiro companhia, Fre-
derico Oldani, ao Va l o r .

Para o executivo, 2012 foi um
ano em que “tudo que poderia ter
dado errado deu” para a Hering. A
companhia enfrentou a desacele-
ração da economia na primeira
metade do ano, um inverno atipi-
camente ameno e tardio e proble-

mas pontuais com coleção. O arre-
mate foram os problemas na ca-
deia de suprimentos de produtos
fabricados no Brasil e, em menor
proporção, importados.

Segundo Oldani, a companhia
vinha num ritmo mais lento de
produção nos três primeiros tri-
mestres e não conseguiu acompa-
nhar a retomada do consumo nos
últimos meses do ano. “Tinha es-
paço para crescer mais”, disse.

Embora os estoques estejam fi-
cando totalmente equilibrados
agora, com o lançamento da co-
leção de outono/ inverno, afir-
mou Oldani, as vendas “mesmas
lojas” do primeiro trimestre de
2013 sofrerão rescaldo das falhas
do fim do ano. No quarto trimes-
tre, o indicador recuou 0,2%. Pu-
xada pelas novas lojas, a receita
líquida total subiu 12,2%, para
R$ 457,8 milhões, em linha com
as expectativas do mercado.

Oldani projeta um 2013 “me -
lhor ” e diz que sente a demanda
ganhar cada vez mais impulso.
“Temos a expectativa de um in-
verno mais frio”, afirmou.

Até dezembro, a companhia
abrirá mais 77 Hering Store —
hoje são 515 dessa bandeira.
Além disso, o projeto Hering
Kids, que já conta com 27 lojas,
ganhará corpo com abertura de
mais 30 unidades.

No ano passado, a companhia
reduziu despesas com participa-
ção nos resultados por não ter al-
cançado as metas de desempenho,
mas a iniciativa compensou ape-
nas parte da perda de eficiência
operacional no quarto trimestre.

Antes de juros, impostos,
amortização e depreciação
(Ebitda), o lucro da Hering re-
cuou 0,6% no quarto trimestre,
para R$ 132,8 milhões, em rela-
ção a o mesmo período do ano

passado. A margem Ebitda caiu
3,8 pontos percentuais em rela-
ção a um ano antes, devido à
pressão do câmbio desvaloriza-
do e custos maiores com frete e
horas extras, fruto da tentativa
da companhia de atender uma
demanda acima do que tinha si-
do planejado anteriormente.

A Hering apurou ganho líqui-
do de R$ 311 milhões em 2012,
4,6% a mais do que no ano ante-
rior. A receita líquida, na mesma
comparação, subiu 10,2%, para
quase R$ 1,5 bilhão. O Ebitda
avançou 3,3%, para R$ 407,4 mi-
lhões, com recuou de 1,8 ponto
percentual na margem.

Um dos diferenciais do mode-
lo de negócio da Hering em rela-
ção às concorrentes listadas, o re-
torno sobre o capital investido
(Roic) caiu 1,5 pontos percen-
tuais, para 47,4%, no acumulado
dos últimos 12 meses.
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Oldani, da Hering, diz que 2012 foi um ano em que “tudo que poderia ter dado errado deu”, mas projeta um 2013 “melhor ”, com expectativa de inverno mais frio
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2013, Empresas, p. B6.




