Jornal Valor --- Página 3 da edição "07/06/2013 2a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 06/06/2013@22:39:00
Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 7/6/2013 (22:39) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto

Sexta-feira e fim de semana, 7, 8 e 9 de junho de 2013

|

Valor

|

B3

Empresas | Serviços
CLAUDIO BELLI/VALOR

Compras coletivas Brasil é um dos
sete maiores mercados da empresa

Groupon
tenta reaver
confiança em
seu modelo
Marina Falcão
De São Paulo
Para o indiano Kal Raman, o
Groupon é uma companhia mal
compreendida no mercado. “Em
2011, éramos a melhor coisa depois de Jesus Cristo. No ano passado, passamos a ser coisa mais
estúpida da face da terra.”
Há seis meses como diretor
mundial de operações da varejista de compras coletivas, o executivo diz que nenhuma das duas
ideias extremas sobre a companhia está certa. “A realidade está
em algum lugar no meio”.
O Groupon comercializa produtos e serviços em grande escala com agressivos descontos por
meio de ofertas diárias pela internet. O modelo de negócio, que
rapidamente caiu no gosto do
consumidor, era considerado a
grande promessa do comércio
eletrônico há quatro anos. Mas a
festa durou pouco.
Levantando US$ 700 milhões, o
Groupon abriu capital nos Estados
Unidos no fim de 2011. A empresa
chegou à bolsa avaliada em US$ 13
bilhões e, um ano e meio depois,
vale US$ 3,5 bilhões.
Da oferta pública inicial para
cá, a trajetória do Groupon foi
marcada por polêmicas. A companhia precisou republicar balanço por exigência do órgão re-

A

Educação

o
ã
ç

de

a
z
i
til

u

Kal Raman, do Groupon, enxerga a trajetória da companhia como uma maratona, em que ainda está no quilômetro um
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ços, negar a devolução dos valores
nos casos de não prestação do serviço e informar percentual de desconto incorreto. Os concorrentes
Click On e Peixe Urbano também
foram autuados pelo órgão.
Raman discorda da ideia esgotamento do modelo de negócio.
Ele enxerga a trajetória do Groupon como uma maratona e diz
que a companhia ainda está no
quilômetro um. “Existe 18 milhões de comerciantes no mundo
com os quais poderíamos fazer
negócios. Até agora só fizemos
com meio milhão deles”, diz.
No Brasil, a companhia adotou
uma postura mais criteriosa em relação às ofertas desde o ano passado com objetivo de evitar constragimentos com o consumidor.
A equação chave do negócio,
diz Raman, é unir descontos
agressivos e, ao mesmo tempo,
garantir lucratividade aos pequenos negócios locais. O Groupon pratica um “capitalismo
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gulador americano e, dois meses
e meio atrás, demitiu o seu CEO e
fundador, Andrew Mason. No
episódio, Mason escreveu, em
tom jocoso: “Decidi que queria
passar mais tempo com a minha
família. Brincadeira — Eu fui demitido hoje”. No lugar de Mason,
assumiu Eric Lefkofsky, também
sócio-fundador da companhia.
Presente em 48 países, o Groupon registrou resultado operacional positivo pela primeira vez no
ano passado. O faturamento atingiu quase US$ 5,4 bilhões, alta de
35,17% sobre 2011. Houve lucro líquido no quarto trimestre, também um episódio inédito.
Apesar disso, os investidores
têm dúvidas sobre a sustentabilidade do modelo de negócio, que
poderia estar saturando. O fenômeno estaria refletido na rápida
desaceleração das receitas.
No Brasil, enquanto o varejo online cresceu 20% no ano passado,
para um faturamento de R$ 22,5
bilhões, o segmento de compras
coletivas avançou apenas 8%, para
R$ 1,65 bilhão, de acordo com ebit. Não há dados do setor referentes aos anos anteriores.
A imagem do Groupon no país,
um de seus sete maiores mercados
internacionais, ficou abalada depois que a empresa foi autuada pelo Procon SP por práticas como
não garantir a qualidade dos servi-
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com compaixão”, diz o executivo.
“Sim, nós somos capitalistas. Afinal, somos uma companhia americana listada em bolsa, queremos fazer dinheiro. Mas queremos fazer isso de um jeito lucrativo e de maneira a ajudar os comerciantes locais, por meio da
tecnologia”, afirma Raman.
Uma das prioridades da companhia para este ano é investir em
padronização de processos e sistemas. A ideia é replicar a plataforma usada nos Estados Unidos,
onde a operação Groupon é mais
madura, em os outros países.
Para Raman, as compras via
smartphones são grandes alavancadores de vendas, de imediato. Nos Estados Unidos, este
tipo de transação representou
45% das vendas no primeiro trimestre. No Brasil, comenta o
executivo, são vendidos 2 milhões de novos smartphones ao
mês, o que revela um grande potencial de crescimento.

O Groupon está presente em
50 cidades no país, onde as categorias mais vendidas são gastronomia, produtos, beleza, lazer,
serviços e viagens.
Raman não revela qual fatia do
Brasil no faturamento da companhia, tampouco se a operação local é rentável. “Nós temos senso
de urgência, mas não estamos
impacientes”, diz.
Para o longo prazo, a ambição é
grande. O Groupon quer se tornar
uma referência para consumidor.
“Se ele pensar em sair para jantar
fora na sua cidade, queremos que
pense primeiro no Groupon, vá ao
site e encontre uma oferta que o
satisfaça”, afirma Raman.
Para o executivo, trata-se de
uma mudança de comportamento semelhante ao que aconteceu
com a Amazon. “Antes, o consumidor que queria comprar alguma coisa fazia sua pesquisa no
Google. Agora, vai primeiro no
site da Amazon”.

Lei dos portos deve impulsionar locadoras

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 jun. 2013, Empresas, p. B3.

RAFAEL MOTTA / NITRO

Aluguel de veículos
João José Oliveira
De São Paulo
A Lei dos Portos sancionada na
quarta-feira pela presidente Dilma Rousseff vai gerar investimentos capazes de aumentar a
demanda no setor de locação de
veículos, o que pode levar o mercado de capitais a revisar para cima os atuais preços-alvo das
ações das companhias Localiza e
Locamerica. Segundo executivos
das empresas e analistas do setor
financeiro, o crescimento da receita desse segmento em 2013
pode chegar a 14%, contra uma
projeção mais conservadora de
11%, sem considerar os novos investimentos em infraestrutura.
“A Lei dos Portos traz um duplo
impacto”, afirma Luis Fernando
Memória Porto, presidente da Locamerica, que teve receita líquida
consolidada de R$ 444,1 mil em
2012, sendo R$ 303,8 milhões com
locação. “No médio e longo prazo,
o ganho de competitividade do
país torna as empresas brasileiras
mais competitivas, aumentando
margens e capacidade de investir e
crescer. E no curto prazo já cria demanda na licitação, no planejamento e na execução das obras.”
O diretor financeiro e de relações com investidores da Localiza,
Roberto Mendes, vai na mesma linha. “Dentro de três a seis meses já
veremos demanda que começa no
planejamento dos investimentos.
Mas o maior impacto acontece no
fim deste ano e em 2014”, diz o
executivo da líder do setor no país,
que teve receita líquida de R$ 1,09
bilhão no ano passado.
Segundo a Associação Brasileira
das Locadoras de Automóveis
(Abla), o faturamento do setor em
2012 foi de R$ 6,2 bilhões, uma alta
de 9,9% em relação a 2011 — com
57% de locações destinadas para a
terceirização de frotas corporativas, 19% para o turismo de lazer e
24% para o turismo de negócios.
O presidente do Conselho Na-

Positivo
negocia
venda com
fundos

Porto, da Locamerica: ganho com novos projetos de infraestrutura e com aumento da competitividade das empresas

cional da Abla, Paulo Gaba Jr.,
acredita que a nova legislação está entre os fatores que podem levar o setor a crescer mais que
10%. “As empresas que se envolverão nas obras de modernização da infraestrutura tenderão a
demandar mais serviços, incluindo aí a terceirização de frotas de
automóveis”, afirma Gaba.
Os executivos das locadoras
dizem que esse evento terá força
para anular variáveis negativas,
como o crescimento menor do
PIB. De acordo com o boletim semanal produzido pelo Banco
Central com base em projeções
de instituições financeiras e consultorias, há seis meses a projeção para o crescimento da economia brasileira em 2013 era de
3,70%; hoje cedeu para 2,77%.
Segundo Mendes, da Localiza, o

mercado de locação cresce em média quatro a cinco vezes a variação
do PIB — o que permite estimar
uma taxa potencial para este ano
entre 11% e 14%. A tendência, agora, é alcançar o patamar mais alto.
“A Lei dos Portos vai ajudar o PIB do
ano a crescer puxado mais por investimentos que por consumo. E
isso favorece nosso setor, que tem
mais demanda de empresas que
de consumidores finais”, diz.
Para analistas de instituições financeiras, esse cenário pode favorecer o desempenho das empresas
do setor na bolsa. “As companhias
bem posicionadas vão aproveitar e
se beneficiar desse marco que é um
dos mais relevantes para a infraestrutura do país”, disse Mário Bernardes Jr, do BB Investimentos . “Os
papéis já registraram uma reação
positiva após a aprovação da MP

[dos portos], mas os preços-alvo
vão ser revisados na medida em
que projetos de investimentos efetivos forem anunciados.”
Bernardes projeta que as revisões nos preços-alvo das empresas começarão a ser feitas ao longo do próximo semestre, esperando para 2014 o início do impacto efetivo dos novos projetos
nos balanços das companhias.
Como os analistas buscam antecipar esses cenários, as análises
com estimativas nos relatórios do
mercado serão feitas ainda em
2013. “Haverá revisão de modelagem de preço neste ano”, afirma.
O BB Investimentos tem recomendação de compra (“outperform”) para a Localiza, com preçoalvo de R$ 41,75 para dezembro.
Para a Locamerica, o preço-alvo é
de R$ 15,20, com igual indicação.

Os executivos afirmam que a revisão para cima nos preços-alvo
das ações pode ser mais factível se
as margens crescerem juntamente
com as receitas, cenário que o presidente da Locamerica acredita ser
possível. “Sem dúvida, terá impacto em margens com um cenário de
players [locadoras] estabilizado,
sem novos entrantes, mas com a
demanda crescendo”, afirma Porto, que entregou uma margem sobre receita líquida de locação de
57% no fim do primeiro trimestre
deste ano, quando a Locamerica
obteve R$ 46,8 milhões em lucros
antes de amortizações, juros, impostos e depreciação (Ebitda).
A Localiza também conta com
um ambiente de demanda mais
aquecida a partir deste mês para
elevar as margens, que fecharam
os três primeiros meses do ano
em 35,6% no segmento de locação
de veículos. “Vamos fechar o ano
mais perto de 39,5%. Basta fazer a
conta para chegar aos números
que esperamos para os próximos
trimestres”, disse o diretor financeiro, Roberto Mendes.
Embora a maior parte dos especialistas ouvidos pelo Valor enxergue cenário positivo para a locação
de veículos com a Lei dos Portos,
alguns profissionais ponderam
que o ritmo de investimentos no
Brasil costuma ser afetado por
questões externas ao risco do negócio, como legislação ambiental.
O analista-chefe da SLW, Pedro Galdi, diz que as empresas
mais impactadas pela legislação
dos portos serão aquelas com relação direta com o setor, como
Login e Santos Brasil. “Entendo
que no caso dos portos as empresas mais impactadas serão
aquelas com relação direta”, diz.
Também o analista da Empiricus
Research, Roberto Altenhofen,
está entre os que assumem uma
posição mais cautelosa. E chama
atenção para o fato de ainda haver pontos conflitantes entre o
texto aprovado no Congresso e a
versão sancionada pela presidente Dilma Rousseff.

Beth Koike e Vinícius Pinheiro
De São Paulo
Várias gestoras de private
equity — Carlyle, KKR, Apax, Providence e GP Investimentos em
parceria com a TPG — estão negociando a compra da área de educação do Grupo Positivo que pede entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões. A transação envolve os negócios de sistema de ensino
(apostilas), gráfica, universidade, colégio e curso pré-vestibular
que juntos têm um faturamento
de cerca de R$ 1 bilhão, segundo
o Valor apurou.
Ainda de acordo com fontes
do setor, até o momento nenhuma empresa se interessou pelos
ativos. Essa falta de interesse de
investidores estratégicos deve-se
à imposição do Positivo de vender no mesmo pacote a gráfica —
uma das maiores da América Latina, mas poucas empresas de
educação têm experiência no
segmento de gráficas. Já entre os
fundos de investimento o entrave é a forte presença dos sistemas
de ensino do grupo curitibano
na área pública, cujas negociações com as secretarias de educação são consideradas complexas.
A iniciativa de vender a área
de educação partiu do próprio
Positivo que contratou os bancos Credit Suisse e BTG para representar as seis famílias sócias
do grupo curitibano. As conversas com os interessados começaram há cerca de cinco meses. A
transação não envolve a área de
informática, que tem ações negociadas na bolsa.
Não é a primeira vez que o Positivo negocia ativos de sua área
de ensino. Há cerca de três anos
— quando a Abril Educação pagou R$ 717 milhões pelo Anglo e
a Pearson desembolsou R$ 888
milhões pelos três sistemas de
ensino do SEB — o Positivo chegou a pedir R$ 1 bilhão para vender seu negócio de apostilas, mas
as negociações não avançaram.
Porém, nos últimos anos o Positivo vem perdendo participação no mercado de sistemas de
ensino, onde reinou como líder
absoluto por muito tempo. O fato se agravou após a entrada da
Abril Educação e da Pearson no
setor. Ainda de acordo com fontes próximas às negociações, a
estratégia do grupo de Curitiba
é primeiro tentar a venda da
área de educação e caso a transação não seja fechada a opção é
a abertura de capital.
Procurado pela reportagem, o
Positivo informou por meio de
comunicado que “não pode se
manifestar e oferecer qualquer
informação por se encontrar em
cumprimento ao período de silêncio”. As gestoras de private
equity não se pronunciaram.

Curtas
Arena Corinthians
O conselho diretor da Caixa
Econômica Federal (CEF) aprovou
ontem o repasse pela instituição
do empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à Odebrecht
para a construção da Arena Corinthians, o Itaquerão, sede da abertura da Copa Fifa 2014. O sinal verde é um dos últimos passos para
que os R$ 400 milhões do BNDES
Pro Copa Arena, aprovados pelo
banco de fomento há um ano, sejam liberados. A operação ainda
precisa ser comunicada oficialmente à diretoria do BNDES.

Mercado de beleza
As famílias brasileiras devem
gastar R$ 59,3 bilhões este ano
com produtos de higiene pessoal e
serviços de beleza, como cabeleireiros e manicures, segundo o Data Popular. O dado representa um
aumento de 124% em dez anos.
Quase a metade (47%) do total
previsto para 2013 deve ser desembolsada pela classe média.

