
Após driblar a desaceleração do
consumo em 2012, o Pão de Açú-
car aposta na combinação de ex-
pansão orgânica e consolidação
de operações para garantir um
crescimento robusto em 2013,
com sinergias que terão a ViaVa-
rejo como protagonista.

A maior varejista do país in-
formou que planeja investir R$
2 bilhões de reais ao longo de
2013, sendo R$ 1,5 bilhão na
operação de alimentos. O de-
sembolso equivale a uma alta
de 26,6% ante o realizado no

ano passado.Também está pro-
gramada expansão da área de
vendas superior a 4% neste
ano, sendo que o segmento de
supermercados deve ter cresci-
mento de 6%, enquanto as ope-
rações não-alimentares devem
aumentar de 2% a 3%."Esta-
mos bastante otimistas para
2013. Esperamos um ano de
crescimento robusto", disse o
presidente-executivo do Pão
de Açúcar, Enéas Pestana.

A estratégia de expansão tra-
çada pela varejista passou a con-
templar de forma mais ampla o
ganho de sinergias provenien-
tes da consolidação da ViaVare-
jo, que reúne Casas Bahia, Pon-

to Frio e Nova Pontocom (co-
mércio eletrônico). Segundo
executivos do grupo, um dos
motores de crescimento da Via-

Varejo é a expansão da bandeira
Casas Bahia no Nordeste.

De fato, a aposta da empresa
no setor de eletroeletrônicos au-
mentou. O grupo prevê que o

segmento alimentar tenha mar-
gem Ebitda (lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e
amortização) de 7,7% em 2013,
abaixo dos 8,2% de 2012, en-
quanto a da Via Varejo deve ser
de 6,6%, acima dos 5,3% de
um ano antes. Assim, a mar-
gem Ebitda total neste ano deve
ficar estável em 7,2%.

O preço dos alimentos tem
pesado sobre as vendas do setor
supermercadista, resultando
em queda de 1,6% no volume
de vendas no primeiro bimes-
tre, conforme anunciado pela
Abras. Mas, para o presidente
do conselho de administração
do Pão de Açúcar, Abilio Diniz,

o setor deve crescer por conta
da desoneração de produtos da
cesta básica. "Essa medida deve
contribuir para as vendas de vá-
rios produtos", afirmou.

O Pão de Açúcar espera fe-
char 2013 com vendas brutas
acima de R$ 63 bilhões, alta de
10,5% sobre o último ano. O seg-
mento alimentar deve contri-
buir com mais de R$ 34,5 bi-
lhões, ficando o restante com a
ViaVarejo. A companhia divul-
gou lucro líquido 70% maior no
primeiro trimestre, na compara-
ção anual, e acima das expectati-
vas, impulsionado por melhora
operacional da ViaVarejo.
■ Reuters
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Goldman Sachs: operações especiais

A BRF, uma das maiores compa-
nhias de alimentos do Brasil, es-
tá apreensiva com a dificuldade
do mercado interno de adquirir
produtos da empresa após uma
alta de preços. Neste cenário, a
companhia pretende otimizar
sua rede de distribuição, focan-
do em pequenos varejos ou ou-
tros canais de vendas.

Para o diretor-presidente da
empresa, José Antonio do Prado
Fay, a entrada de Abilio Diniz
poderá ajudar a companhia a
otimizar o uso de suas redes de
distribuição, por conta de sua
longa experiência na área.

Mas essa ajuda pode ser com-
prometida pelo novo capítulo
da briga entre Abilio Diniz e o
Casino, acionista controlador
do Grupo Pão de Açúcar, que en-
trou ontem com ontem pedido
arbitral à Câmara de Comércio
Internacional contra Diniz, que
acumula as presidências dos
conselhos de administração do
Pão da Açúcar e da BRF.

O Casino pretende obter uma

declaração de que a eleição de
Abilio Diniz para o conselho da
BRF -um dos maiores fornece-
dores do grupo-, sem que ele
renuncie à presidência do conse-
lho do Pão de Açúcar está em
conflito com os interesses do
grupo varejista. Para os france-
ses houve violação da lei brasi-
leira e do acordo que firmado
com Diniz para que ele perma-
necesse na presidência do con-
selho. "O Casino também re-
quer a confirmação de que pode
tomar todas as medidas necessá-
rias para proteger os interesses
do GPA (Grupo Pão de Açúcar)
em conformidade com o acordo
de acionista", disse a empresa
em nota.

Em abril, Abilio Diniz descar-
tou renunciar à presidência do
Conselho de Administração do
Pão de Açúcar, após ter sido elei-

to chairman da BRF. "O cargo é
garantido pelo contrato de acio-
nistas da Wilkes (holding de
controle do Pão de Açúcar) de
maneira vitalícia", informou a
assessoria de Abilio. Em dezem-
bro de 2012, ele entrou com pe-
dido de arbitragem na Câmara
de Comércio Internacional con-
tra o Casino, para assegurar que
o cumprimento do acordo de
acionistas da Wilkes. Enquanto
a novela não chega ao capítulo
final, Abilio segue ocupando as
duas cadeiras.

Lucro da BRF
No primeiro trimeste deste

ano, o lucro líquido da empresa
mais que dobrou, impulsionado
pelas vendas domésticas em
meio ao aumento dos preços
por conta de custos maiores. “A
questão dos preços dos produ-
tos no mercado interno é muito
sensível para a BRF”, disse Fay.

A estratégia da companhia in-
clui foco em garantir margens e
trabalhar para manter os volu-
mes de vendas. "O consumidor
não deixou de comprar, mas o
faz em volumes menores. A
BRF vai ficar mais intensa em
marketing e mais presente na
mídia", afirmou Fay.

Sobre a expansão no exte-
rior, uma das metas é ampliar
as operações de processamento
da BRF em outros países. "Cres-
cer por aquisição é interessan-
te, mas nem sempre a gente
acha o que precisa pelo preço

que quer, por isso decidimos
construir no Oriente Médio",
disse Fay.

O lucro líquido da BRF foi de
R$ 359 milhões no primeiro tri-
mestre de 2013, 134% superior
ao lucro registrado no mesmo

período de 2012, superando as
estimativas de analistas.

O desempenho teve contri-
buição de todos os segmentos
de atuação, com destaque para
o mercado interno, que repre-
sentou 78,5% do total. ■

O grupo Goldman Sachs nomeou Julian Salisbury para se tornar chefe

da Global Group Special Situations, no lugar do atual chefe Jason

Brown que vai se aposentar. Salisbury, sócio e diretor que agora dirige

a operação europeia do grupo, vai mudar de Londres para Nova York

para a missão. A operação do “Special Situations” é conhecida em Wall

Street como umas das mais rentáveis do Goldman. Investe próprio

dinheiro do banco e, por vezes, o dinheiro do cliente. Reuters
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BRF intensifica ações
de marketing em 2013

Com a queda nas vendas dos
supermercados, grupo prevê
lucro maior em eletroeletrônicos

Abilio Diniz, que é alvo de nova ofensiva do Casino, é peça chave
para a empresa aumentar sua capilaridade de distribuição

Abilioépeça-chaveparaampliar redesdistribuiçãodacompanhia

Casino entrou
 com pedido

arbitral à Câmara
de Comércio
Internacional
contra Diniz

Um dos motores
de crescimento
da ViaVarejo é

ampliar presença
da Casas Bahia

no Nordeste

■ FUSÃO
entre Perdigão e Sadia
deve gerar ganhos de

R$ 1 bilhão

■ LUCRO DA BRF
aumentou, no primeiro
trimestre de 2013

134%
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Text Box
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