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GVT vai dobrar operação de call center no Nordeste
Est rat é g i a
Murillo Camarotto
Do Recife

A operadora de telecomunica-
ções GVT inaugurou ontem a am-
pliação de sua central de atendi-
mento em Fortaleza, que passou a
comportar mil atendentes. Satis-
feita com os resultados obtidos até
agora, a companhia vai dobrar, até
o fim de 2014, sua operação de call
center no Nordeste, região vista
como a nova fronteira de cresci-
mento do setor. Além de condi-
ções socioeconômicas favoráveis, a

GVT aponta o “calor humano” do
nordestino como fator decisivo
para a expansão das operações.

Com a central inaugurada on-
tem, a operadora controlada pelo
grupo francês Vivendi passa a con-
tar com 4.350 atendentes distri-
buídos em unidades em Curitiba,
Maringá e Fortaleza. A capital cea-
rense, que responde atualmente
por 23% do número total de opera-
dores, passará a representar 34%
no fim do ano que vem, quando o
contingente nordestino passará a
2 mil atendentes, segundo o dire-
tor de atendimento ao cliente da
GVT, Leandro Noronha.

Alguns empresários do setor
cunharam nos últimos anos a ex-
pressão de “Nova Índia” para de-
finir o papel destinado ao Nor-
deste no futuro da indústria na-
cional do teleatendimento. As-
sim como acontece na Índia, a re-
gião mais pobre do Brasil oferece
um terreno propício à expansão
do serviço, especialmente no
quesito mão de obra. “As condi-
ções e benefícios que oferecemos
são mais bem recebidas em uma
região menos desenvolvida”,
afirmou o executivo da GVT.

Diferentemente da terceiriza-
ção praticada na maior parte das

operadoras de telecomunicações,
a GVT forma o time do call center
com funcionários próprios, que
são chamados de “consultores de
r e l a c i o n a m e n t o”. Além do nome
pomposo, a empresa diz oferecer
aos atendentes plano de carreira,
pacote variável de benefícios e sa-
lário inicial próximo dos R$ 1 mil,
valor superior à média do merca-
do, que gira em torno de um salá-
rio mínimo (R$ 678).

O objetivo é segurar trabalha-
dores em um setor famoso pela
alta rotatividade, tida como gran-
de responsável pela baixa quali-
dade do atendimento. De acordo

com Noronha, a operação nor-
destina, iniciada no segundo se-
mestre do ano passado, tem apre-
sentado um “turnover ” mensal de
2%, ante uma média de 3,5% nas
centrais de Curitiba e Maringá.

Desde que iniciou as operações
no Nordeste, em 2008, a GVT in-
vestiu pouco mais de R$ 1,2 bi-
lhão na região. O número de ser-
viços instalados superou recente-
mente a barreira de 1 milhão. Em
2010, a operadora teve sérios pro-
blemas de oferta em Pernambu-
co, diante de uma demanda mui-
to superior à planejada. De acor-
do com o diretor de atendimento,

o número de posições no call cen-
ter no Nordeste cresce na mesma
proporção da clientela.

“A região nos garante um cresci-
mento bastante saudável”, disse
Noronha, ao justificar a tendência
de expansão do teleatendimento
no Nordeste. Segundo ele, além da
maior receptividade aos salários
oferecidos, o atendente nordesti-
no se adapta melhor à filosofia da
“informalidade responsável” ado -
tada pela companhia em sua polí-
tica de atendimento. “Os fatores
comportamentais influenciam
muito e o calor humano do nor-
destino é favorável”, afirmou.

Epoch, do Japão, abre filial no país
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Maeda, da Epoch: plano é aumentar visibilidade de seus brinquedos nas lojas

Brinquedos
Letícia Casado
De São Paulo

A fabricante japonesa de brin-
quedos Epoch acaba de assumir a
importação e a distribuição de
seus produtos no Brasil. Para isso,
abriu um escritório em São Paulo e
há seis meses encerrou o contrato
com o distribuidor local. A empre-
sa vende seus produtos no Brasil
desde 2010. Agora, a Epoch plane-
ja expandir as vendas para os gran-
des varejistas do país e chegar a
700 pontos de venda até o fim do
ano. Em três anos, a meta é estar
em 1,6 mil pontos de venda.

Michihiro Maeda, presidente da
Epoch, diz que a nova operação
dará mais visibilidade aos produ-
tos da companhia, que antes fica-
vam escondidos nas prateleiras
das lojas. Segundo ele, assumir a
distribuição é crucial para traba-

lhar de maneira mais intensa a ne-
gociação com o varejo. A ideia é
ampliar a venda da linha Sylvanian
Families — bonecos em forma de
animais —, a mais popular da com-
panhia, distribuída em 40 países.

A empresa trabalha com qua-
tro tipos de brinquedos no Japão
— jogos eletrônicos, de cartas e
acessórios para meninas, além
dos bonecos em forma de ani-
mais —, mas no Brasil comerciali-
za apenas a Sylvanian Families. A
linha é produzida na China, onde
a Epoch tem duas fábricas.

Apesar dos custos de importa-
ção para o mercado brasileiro,
Maeda diz que vale a pena manter
o sistema de produção na China.
O brinquedo chega a custar até
50% mais caro aqui, em razão da
carga tributária. Maeda não des-
carta a possibilidade de, um dia,
fabricar no país. “Tudo vai depen-
der do desempenho da marca
nos próximos anos”, afirma.

Para montar o projeto aqui, a
Epoch vai desembolsar R$ 10
milhões nos próximos três anos.
A meta é crescer 50% ao ano. Até
dezembro, a companhia deve ter
21 funcionários no país, incluin-
do equipe de vendedores. A lo-
gística será terceirizada.

A filial brasileira vai apostar no
formato mais barato da linha:
embalagens com menos maté-
ria-prima, de papelão a plástico,
e em versões mais simples (três
bonecos, por exemplo, em vez de
caixa maior, com cinco). “Este é o
nosso formato de baixo custo,
que usamos nos países em desen-
volvimento. No Japão, o consu-
midor prefere o formato mais ca-
r o”, diz Maeda. O site do Walmart
vende brinquedos da linha Sylva-
nian Families a partir de R$ 20.

A Epoch registrou faturamento
global de US$ 250 milhões em
2011. O Brasil corresponde a ape-
nas “1% ou 2% do faturamento”, se-

gundo Maeda. O principal merca-
do do grupo é o Reino Unido. Lá, a
Epoch já tem filial, assim como na
França, nos Estados Unidos, na
Rússia, China e Cingapura.

Maeda diz que o setor de brin-
quedos no Japão está estabiliza-
do. A categoria enfrentou concor-
rência pesada e perda de merca-
do durante os anos 80, com o bo-
om dos videogames. “Agora, as
crianças já crescem com tablets e
smartphones, e a tecnologia não
é novidade. Elas se voltam para os
brinquedos tradicionais.”

No Brasil, o setor de brinquedos
faturou R$ 3,87 bilhões em 2012,
aumento de 12% em relação ao
ano anterior, segundo a Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes de
Brinquedos (Abrinq). A produção
nacional representou 52% desse
montante, e os restante (R$ 1,86 bi-
lhão) foi de brinquedos importa-
dos. A estimativa da Abrinq é que o
faturamento avance 11% em 2013.

Fonte:BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data    

Desempenho na bolsa 
Variação das ações em 12 meses da brasileira Renner e da americana JC Penney
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Adriana Mattos e Adriana Meyge
De São Paulo

A R e n n e r, maior rede de ves-
tuário do país, alcançou neste
ano um valor de mercado supe-
rior ao da J.C. Penney, rede ameri-
cana que se desfez de 98% das
ações que tinha na rede brasileira
em maio de 2005, saindo definiti-
vamente do país. “Foi depois que
eles saíram [da Renner] que vira-
mos uma ‘corporation’ [empresa
com controle diluído no merca-
do]”, disse José Galló, ao Va l o r .

Galló foi um dos premiados
no evento “Executivos de Valor”
de 2013, realizado na segunda-
feira em São Paulo.

Enquanto a varejista dos EUA
registra prejuízo crescente e resul-
tado de vendas abaixo da expecta-
tiva de seu comando, a Renner am-
plia lucro, faz planos de expansão
orgânica para 2013 — de até 46 no-
vas lojas — e mantém o mesmo
presidente há anos. A J.C. Penney
trocou de presidente recentemen-
te, numa tentativa de colocar a em-
presa nos eixos.

A “v i r a d a” aconteceu na últi-
ma semana de 2012, mais preci-
samente em 28 de dezembro,
quando as duas empresas valiam
praticamente o mesmo — R$ 9,8
bilhões. A Renner distanciou-se
da rede americana neste ano.

Ações de J.C. Penney chega-
ram a um pico histórico de US$
40 no início de 2012. Mas vêm
caindo (ver gráfico ao lado). Nos
primeiros dias de janeiro de
2013, a rede valia US$ 4,57 bi-
lhões (R$ 9,15 bilhões). Com ba-

se na cotação média da manhã
de ontem, a empresa vale US$
3,64 bilhões (R$ 7,29 bilhões). O
papel fechou ontem a US$ 16,40.

A Renner já esteve melhor, mas
perdeu bem menos valor que sua
ex-controladora neste ano. No
acumulado de 2013, as ações da
Renner perderam 2,8% do valor.
Com base na média do preços das
ordinárias na manhã de ontem, a
Renner vale R$ 9,38 bilhões.

A rede americana adquiriu o
controle da Renner, de origem
familiar do Rio Grande do Sul,
em 1998 por US$ 139 milhões. A
retirada da J.C. Penney do capital
da brasileira fez parte de um pro-
cesso de desinvestimento do gru-
po norte-americano na América
Latina e a concentração dos ne-
gócios no setor de lojas de depar-
tamento dos Estados Unidos,
que tem amargado um período
difícil nos últimos anos.

No ano passado, a Renner re-
gistrou vendas líquidas de R$
3,46 bilhões e lucro líquido de
R$ 355 milhões. A J.C.Penney
vendeu US$ 17,2 bilhões em
2012 (R$ 34,4 bilhões) e apurou
prejuízo de US$ 152 milhões (R$
304 milhões).

A varejista brasileira divulga
balanço do primeiro trimestre
hoje, após o fechamento da bol-
sa. A expectativa de analistas de
bancos e corretoras consultados
pelo Va l o r é que maiores impos-
tos e despesas levem a uma que-
da no lucro líquido de janeiro a
março, na comparação anual.

Analistas do Goldman Sachs,
Itaú BBA, Bradesco BBI, JP Morgan e

Bank of America Merrill Lynch (Bo -
fA) projetam um recuo de, em mé-
dia, 36% no resultado da varejista
no período, para R$ 23 milhões.

Para o JP, o resultado se deve,
principalmente, a uma carga de
impostos maior — de 28% no pri-
meiro trimestre deste ano, con-
tra 21% no mesmo período do
ano passado — e a despesas fi-
nanceiras mais pesadas. Custos
de financiamento mais altos
também devem contribuir para
o recuo, segundo o BofA.

As vendas nas mesmas lojas
(abertas há pela menos doze
meses) devem avançar entre
7,5% e 8,5%, de acordo com as
cinco instituições financeiras.
Esses percentuais representam
uma desaceleração frente aos
12% obtidos no quarto trimestre
de 2012, devido, principalmen-

te, ao efeito calendário do vare-
jo, segundo os analistas.

A receita líquida consolidada
(varejo e serviços financeiros) da
Renner deve avançar 15,7% no tri-
mestre, de R$ 709 milhões para
R$ 817,8 milhões, conforme as
projeções de BofA, Bradesco BBI e
JP Morgan. Os relatórios do Gold-
man e do Itaú BBA citam apenas a
receita de varejo e indicam, res-
pectivamente, aumentos de 23% e
14% nesse indicador, que há um
ano somava R$ 619 milhões.

Analistas lembram que gastos
com o novo centro de distribui-
ção da companhia, liquidações
de estoques na rede de artigos
para casa Camicado, reformas
de lojas e a abertura de 23 pon-
tos no trimestre anterior podem
pressionar as margens de varejo
da companhia.

Venda de torre comercial
provoca queda no lucro e
nas receitas da Multiplan
De São Paulo

Os resultados do primeiro tri-
mestre da Multiplan, segunda
maior empresa de shoppings do
país, mostram um efeito negati-
vo da venda do Morumbi Busi-
ness Center sobre a receita e lu-
cro. A venda desse ativo puxou
todos os principais indicadores
para baixo mas, ao se excluir es-
sa operação, os números da em-
presa crescem, segundo relató-
rio de resultados comentado on-
tem pela companhia.

De janeiro a março, o lucro lí-
quido somou R$ 70,4 milhões,
uma queda de 43,4% em relação
ao mesmo período de 2012. Sem
considerar o efeito da venda do
Morumbi Center, o lucro líquido
subiria 27,2%. Em fevereiro, a
Multiplan vendeu à Oracle a tor-
re comercial por R$ 165 milhões.

A receita bruta registrou que-
da de 29% e alcançou R$ 246 mi-
lhões (incluindo a venda do em-
preendimento da companhia).
Ao se excluir esse fator, o indica-
dor sobe 27%. A receita líquida
da empresa diminuiu 31%, para
R$ 223,5 milhões.

O mercado já aguardava queda
nessas linhas do balanço. As
ações ordinárias da empresa fe-
charam o pregão de ontem em al-
ta de 2,29%. O Banco Espírito San-
to, por exemplo, esperava redu-

ção de 34,4% na receita líquida e
recuo de 39,5% no lucro líquido.

As despesas de shopping cen-
ters da companhia subiram 35,6%
no trimestre. Atingiram R$ 24,9
milhões de janeiro a março deste
ano, versus R$ 18,4 milhões no
mesmo intervalo de 2012. Em tele-
conferência sobre os resultados, o
comando da Multiplan atribuiu
essa alta aos gastos para a promo-
ção de novos empreendimentos.

“São shoppings novos que co-
meçam a trabalhar com margens
menores. Mas estamos certos de
que essas despesas vão cair e se
equilibrar ”, disse o diretor de re-
lações com investidores da em-
presa, Armando Neto.

Na teleconferência com analis-
tas, chamou a atenção o desem-
penho das grandes redes de ves-
tuário nos shoppings da empre-
sa. Essas lojas tiveram alta de
25,1% nas vendas de janeiro a
março. A média de crescimento
das lojas instaladas em empreen-
dimentos da Multiplan foi de
8,1%. “Apesar do que se comenta,
o varejo para nós foi muito bem
no primeiro trimestre”, disse o
presidente da Multiplan, José
Isaac Peres. Ele afirmou que os de-
safios para os próximos meses se-
rão consolidar as inaugurações
dos últimos shoppings e, ao mes-
mo tempo, desenvolver novos
empreendimentos. (AM)

ANA PAULA PAIVA/VALOR

José Galló, da Renner: “Depois que eles saíram viramos uma ‘c o r p o rat i o n’”

Va re j o Ex-controladora da brasileira
fatura US$ 17 bi e está no vermelho

Renner vale
mais do que
J.C. Penney
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