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Magazine Luiza
quer lojas
da Viavarejo

O grupo Y.Yamada, líder no se-
tor de supermercados no Pará,
e a rede de lojas Leolar, também
paraense, mas especializada
em móveis e eletrodomésticos,
fecharam uma parceria inusita-
da ontem. Dentro de dois me-
ses, os supermercados Yamada
vão vender alimentos e itens de

higiene, limpeza e confecções
dentro das lojas Leolar. O plano
inicial é, até o fim do ano, adotar
o novo formato em 14 lojas da
rede Leolar no sul do Pará.

O Grupo Y.Yamada faturou
R$ 1,5 bilhão em 2012, com 36
lojas. Mas a atuação do grupo
está restrita ao Nordeste do Es-

tado e à região metropolita-
na de Belém. Com a parceria,
o grupo entrará rapidamente
na região de Marabá, que des-
ponta como mercado cres-
cente por causa dos projetos
da mineradora Vale. Em 60
dias, duas lojas em Marabá já
estarão nesse novo modelo
de negócio, disse o vice-presi-
dente financeiro do grupo
Y.Yamada e presidente da As-
sociação Brasileira de Super-
mercados (Abras), Fernan-
do Yamada. / MÁRCIA DECHIARA

Itaú fecha a compra da
Credicard por R$ 2,8 bi
Com a aquisição, o banco, que já é líder no mercado brasileiro de
cartões de crédito, vai elevar sua participação de 35% para quase 40%

Yamada e Leolar fecham
parceria inusitada no Pará

ANDRE LESSA/16/6/2010

Luiza Helena Trajano, presiden-
te da varejista Magazine Luiza,
afirmou ontem que tem interes-
se de arrematar algumas lojas
da Viavarejo (dona de Casas Ba-
hia e Ponto Frio). Controlada
pelo Pão de Açúcar, a Viavarejo
terá de vender unidades por or-

dem do Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Ca-
de). “Temos interesse em al-
guns pontos, o que não quer di-
zer que vamos comprar. Mas es-
tamos no jogo sim. Eu mesma
liguei para o pessoal da ViaVare-
jo”, afirmou Luiza.

No mês passado, o Cade apro-
vou a fusão de Casas Bahia e
Ponto Frio, que originou a Via-
varejo mas obrigou o Pão de
Açúcar a vender 74 lojas em 54
cidades, onde a concentração é
superior a 60%. As cidades ain-

da não foram divulgadas, e jun-
tas somam receita de R$ 900 mi-
lhões, conforme o Cade. A presi-
dente da Magazine Luiza des-
carta aquisições este ano. A prio-
ridade agora é consolidar da re-
cém-integrada Lojas do Baú.
“Estamos buscando diversida-
de e redução de despesas para
ampliar margem”, disse. A Ma-
gazine Luiza teve lucro líquido
de R$ 800 mil no primeiro tri-
mestre, contra prejuízo de R$
40,7 milhões no mesmo perío-
do de 2012. /VANESSASTECANELLA

Banco. Segundo Setubal, Itaú busca oferecer mais crédito

Aline Bronzati

O Itaú Unibanco anunciou on-
tem a compra da Credicard,
do Banco Citibank, por R$
2,767 bilhões, em dinheiro. O
negócio era dado como certo
no mercado desde a última
quinta-feira, mas o Itaú nega-
va que o acordo já houvesse
sido concluído.

Segundo Roberto Setubal,
presidente executivo da insti-
tuição, a aquisição confirma e
reforça o foco do banco em cres-
cer em mercados estratégicos.
“Estamos muito felizes em
anunciar mais uma operação
que reflete nosso compromisso
com o desenvolvimento do Bra-
sil, através de maior oferta de
crédito”, ressaltou o executivo,
em nota à imprensa.

Com o negócio, o Itaú Uni-
banco, segundo Setubal, fortale-
ce a sua participação no merca-
do de cartões de crédito e crédi-
to ao consumidor. “As oportuni-
dades de crescimento no País
também passam pelo desafio

de bancarização do brasileiro e
o cartão de crédito é um dos
principais instrumentos para
este fim”, afirma o presidente
executivo do Itaú Unibanco.

A operação envolve a compra
da marca Credicard, do banco
Citicard e da promotora Citifi-
nancial, com 96 pontos de ven-
da. A aquisição inclui uma car-
teira de crédito (valor bruto) de
R$ 7,3 bilhões (data-base 31 de
dezembro de 2012) e uma base
de 4,8 milhões de cartões de cré-
dito. O negócio, porém, não en-
globa os cartões American Airli-
nes, Corporate, Credicard Plati-
num (exceto Credicard Exclusi-
ve) e os cartões com as marcas

Citi e Diners.
Em fato relevante, o Itaú ex-

plica que as bases contratuais
dos clientes da Credicard não
terão nenhuma alteração em de-
corrência da operação. A con-
clusão da transação e o efetivo
pagamento dependerão da
aprovação dos órgãos regulado-
res competentes.

Mercado. A aquisição da Credi-
card vai possibilitar ao Itaú Uni-
banco elevar sua participação
no mercado brasileiro de car-
tões para quase 40%, segundo o
diretor corporativo de Contro-
ladoria da instituição, Rogério
Calderón. Os 4,8 milhões de car-
tões da marca vão agregar cerca
de 4% em market share ao ban-
co, que já é líder no segmento,
com uma fatia de pouco mais de
35%. Seus principais concorren-
tes, Bradesco e Banco do Brasil,
dividem o segundo lugar com
cerca de 21% de market share
cada. “Já temos uma participa-
ção importante em cartões e a
aquisição da Credicard aumen-

ta nossa presença. Gostamos
bastante dessa área e da opera-
ção, além de conhecermos bem
a base de clientes da Credi-
card”, disse Calderón, em entre-
vista ao Broadcast, serviço em
tempo real da Agência Estado.

Em ativos, a aquisição da Cre-
dicard acrescenta ao Itaú Uni-
banco um montante de R$ 8 bi-
lhões, que, somados ao valor en-
cerrado no primeiro trimestre,
chegam a R$ 1,036 trilhão em
ativos totais. Já em funcioná-

rios, são cerca de 1,2 mil novos
empregados que serão integra-
dos ao grupo, cujo total passa a
somar mais de 97,5 mil.

Disputa. O banco estava sozi-
nho na disputa pela financeira
do Citibank. Os concorrentes
Bradesco e Santander desisti-
ram do negócio na semana pas-
sada. Segundo informou a colu-
na de Sônia Racy, o Bradesco te-
ria ofertado um valor maior que
o oferecido pelo Itaú, mas a ope-

ração não teria ido para frente
porque o banco com sede na Ci-
dade de Deus, em Osasco, ofere-
ceu condições de pagamento
piores.

Desde o início das negocia-
ções o Itaú já era visto pelo mer-
cado como o favorito para levar
a Credicard. O interesse do ban-
co no ativo se justifica pelo fato
de já ter sido dono da empresa
no passado. No final de 2006, o
Itaú vendeu 50% da Credicard
ao Citibank por R$ 280 mi-
lhões. Por isso, conhece bem o
negócio que está colocando
dentro de casa.

Citi. Segundo Francisco Ariste-
guieta, CEO do Citi América La-
tina, a venda da Credicard de-
monstra como o Citi Brasil está
encontrando formas de otimi-
zar seus negócios e de focar em
segmentos específicos nos mer-
cados emergentes, em linha
com a sua estratégia global.

“Fazemos negócios no Brasil
há 98 anos e continuaremos am-
pliando nossos negócios institu-
cionais e de banco de varejo no
País”, destacou Aristeguieta,
em comunicado. “O Brasil é um
importante mercado em cresci-
mento, e é parte essencial da
presença do Citi na América La-
tina e da sua rede global.”

O Citibank espera que a tran-
sação, após ser aprovada pelas
autoridades reguladoras brasi-
leiras, gere um ganho sobre a
venda de aproximadamente
US$ 300 milhões após os impos-
tos na conclusão da operação.

● Potencial
“As oportunidades
de crescimento no País
também passam pelo
desafio de bancarização
do brasileiro.”
Roberto Setubal
PRESIDENTE EXECUTIVO DO ITAÚ
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 maio 2013, Economia & Negócios, p. B12.




