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Dona da Riachuelo lucra 9,3% mais
Moda
Marina Falcão
De São Paulo

A Guararapes, controladora
de rede varejista de moda Ria-
chuelo, registrou lucro líquido
de R$ 93,1 milhões no segundo
trimestre, alta de 9,3% em rela-
ção a um ano antes. Na mesma
comparação, a receita líquida da
empresa cresceu quase 12%, pa-
ra R$ 947,7 milhões.

Houve avanço de 6,6% nas ven-
das das lojas abertas há mais de
um ano, performance melhor do
que a reportada nos três primei-
ros meses de 2013. Os resultados
foram divulgados ontem após o

encerramento do pregão.
Antes do juros e dos impostos,

a Guararapes teve lucro de R$
138,78 milhões, 11,32% acima do
apurado um ano antes.

Considerando apenas a venda
de mercadorias (exclui a opera-
ção de financiamento da empre-
sa), a receita totalizou R$ 762,2
milhões no segundo trimestre,
com alta de 15,1%.

Houve crescimento de 1,1
ponto percentual na margem
bruta de mercadoria. Segundo a
Guararapes, a melhor rentabili-
dade ocorreu em virtude do for-
te controle dos custos de produ-
ção que vem sendo realizado pe-
la companhia e do maior desen-
volvimento de peças modais nas

plantas industriais próprias da
empresa.

As peças da Riachuelo fabrica-
das internamente pela Guarara-
pes representaram 28,8% das
vendas totais, fatia um pouco
menor do que a registrada nos
três primeiros meses do ano. “Ta l
comportamento está contem-
plado no planejamento da com-
panhia uma vez que a operação
de varejo deve crescer em um
ritmo maior que a capacidade
de produção do grupo”, afirmou
a empresa, em seu relatório de
d e s e m p e n h o.

No decorrer do trimestre, a
companhia abriu nove lojas. Em
julho, foram inauguradas mais
três, totalizando 181 unidades,

doze delas abertas este ano.
O lucro da Midway, financeira

do grupo, recuou 5,9%, para R$
28 milhões. A receita desta ope-
ração ficou praticamente estável
na comparação anual, em R$
184,54 milhões.

Principal produto da Midway,
a venda com juros apresentou re-
tração de 1,7%. Segundo a Guara-
rapes, o fenômeno ocorreu em
função da redução da participa-
ção do cartão Riachuelo nas ven-
das da companhia, da queda nas
vendas com juros e da imple-
mentação dos planos de parcela-
mento em dez vezes sem juros e
sem entrada no decorrer de de-
zembro de 2012.(Colaborou Na-
talia Viri)

prometer as margens de lucro, a
companhia começará a repassar o
efeito para os preços .

O dinheiro que a Hypermarcas
tem em caixa — R$ 1,7 bilhão —
servirá para fazer frente a venci-
mentos que somam R$ 2 bilhões
até 2015, segundo o diretor de
relações com investidores da
companhia, Breno Oliveira.

Durante a teleconferência, Oli-
veira foi questionado sobre a razão
pela qual a empresa não usa os re-
cursos disponíveis para reduzir a
alavancagem. Ele respondeu que a
companhia pagou o que pôde até
agora. Parte do passivo está em de-
bêntures e a empresa esperará a
maturação dos títulos, afirmou.

Hypermarcas tem dívida
equacionada, diz presidente
Cuidados pessoais
Marina Falcão
De São Paulo

O presidente da Hypermarcas,
Cláudio Bergamo, disse ontem
que a dívida da empresa já está
equacionada pelos próximos um
ou dois anos. Durante teleconfe-
rência com analistas e investido-
res, o executivo afirmou que a
empresa pretende reduzir sua
exposição cambial de longo pra-
zo, se houver oportunidade.

Bergamo disse que, no segmen-
to de fraldas, a empresa tem senti-
do pressão da alta do dólar. Ele
afirmou ainda que, se o dólar com-

Dos 11 lançamentos previstos
até 2016, nove integram a expan-
são da Best Western no Brasil. O
grupo americano que tem 4 mil
empreendimentos em cem países
planeja atingir 30 hotéis no país
em 2016. “Os contratos assinados
estão concentrados no Rio de Ja-
neiro, mas quando um pacote for
fechado em São Paulo, esses núme-
ros aumentam”, diz Kaluf.

Dos empreendimentos cujos
contratos já estão assinados, seis
estão em território fluminense:
Itaguaí, Niterói, Rio das Ostras,
Cabo Frio e Rio de Janeiro (2).

“O Estado do Rio tem o terre-
no mais caro do país, mas as ta-
xas de ocupação chegam a ser
20 pontos percentuais superio-
res às de São Paulo, por exem-
plo, e as tarifas até 30% maiores”,
afirmou o sócio-diretor da Hote-
laria Brasil. Segundo Tr i v a g o, um
site para procura de hotéis, o
preço médio da tarifa em julho
atingiu R$ 499 no Rio de Janeiro.
Em São Paulo foi de R$ 387.

Parte dos investimentos vai ser
voltada para empreendimentos
que levarão bandeiras da própria
Hotelaria Brasil: a que tem foco
na classe econômica, Matiz, e a
super econômica Unna.

A marca própria Matiz, que já
batiza um hotel em Guarulhos
(SP), terá nova unidade em Cam-
pinas a partir de 2015. “É nossa
marca de conversão para hotéis
que querem aderir a uma rede de

bandeira, mas não consideram
vantagem assumir custos de re-
des internacionais”, dez Kaluf.

A Hotelaria Brasil lançou tam-
bém uma segunda marca, a su-
per econômica Unna Hotéis, com
previsão de começar a operar em
2014, também em Guarulhos,
com orçamento de R$ 32 mi-
lhões. “Vamos focar o público de
passageiro das companhia aé-
reas que demandam pernoites
em casos como atrasos de voos,
além de jovens executivos que
demandam tecnologia”, diz Ka-
luf sobre a rede que vai operar ta-
rifas entre R% 150,00 e R$ 160,00.

O grupo negocia com investi-
dores institucionais recursos pa-
ra tornar essa bandeira nacional.
“Mas temos ciência que esse seg-
mento precisa se provar. O que
vai levar de dois a três anos”.

A Hotelaria Brasil criou ainda
uma unidade específica para ava-
liar diferentes oportunidades
que surgem nos diferentes seg-
mentos em que atua — gestão de
bandeira própria ou de terceiros
— que terá escritórios regionais
nas principais capitais do país.
“Foi o caso da parceria mais re-
cente fechada pelo grupo, em Mi-
nas Gerais, com o Thess Hotéis,
em Belo Horizonte”, disse Kaluf.

Com a chegada desse empre-
endimento em Minas Gerais, o
grupo ampliou em 4 % o fatura-
mento bruto anual e em 9% o to-
tal de quartos administrados.

Hotelaria Brasil planeja
investir R$ 300 milhões
Tu r i s m o
João José Oliveira
De São Paulo

A Hotelaria Brasil, gestora de
hotéis que faturou R$ 47 milhões
em 2012 com sete empreendi-
mentos, vai acelerar o programa
de crescimento este ano com o iní-
cio do ciclo de investimentos que
somam R$ 300 milhões até 2016 e
contempla o lançamento de ban-
deiras próprias e novas unidades
da rede internacional Best Wes-
tern no Brasil na região Sudeste.

“Nosso plano deve ganhar em
45 dias quatro ou cinco novos em-
preendimentos em São Paulo”,
afirmou o sócio-diretor Mauro Ka-
luf. “O que temos hoje é um portfó-
lio de contratos assinados, mas a
Incortel, gestora da rede interna-
cional Best Western no Brasil, está
em constante negociação”, disse
ele, referindo-se à possibilidade de
o número de novos hotéis ir além
de quatro ou cinco.

O número de hotéis que a em-
presa criada há dez anos geren-
cia vai saltar dos atuais sete para
18 até 2016, passando de 852 pa-
ra 2166 apartamentos. Esses con-
tratos já assinados vão deman-
dar investimentos da ordem de
R$ 300 milhões. Desses recursos,
a maior parte será bancada por
investidores, por meio do siste-
ma de condomínio, e R$ 23 mi-
lhões dos sócios da empresa.

Abr il
Educação
integ ra
est rut uras
Ensino
De São Paulo

Com 12 aquisições nos últi-
mos três anos, a Abril Educação
vai focar sua atenção na integra-
ção das empresas compradas e
em crescimento orgânico. Mas
essa nova estratégia não signifi-
ca que a companhia se desligou
totalmente das aquisições de
ativos que possam complemen-
tar os seus negócios.

A companhia anunciou ontem
várias mudanças em sua estrutu-
ra. Foram criadas duas novas vi-
ce-presidências e uma diretoria,
nomeado um novo executivo pa-
ra a área de idiomas e anunciada
também a saída do diretor finan-
ceiro e de relações com investi-
dores. Com essas modificações,
cinco executivos passam a se re-
portar diretamente à presidên-
cia. Até então, eram 11 diretores.

“Essas mudanças não signifi-
cam demissões. Ao contrário,
contratamos. O objetivo é tornar
o processo mais eficiente”, disse
Manoel Amorim, presidente da
Abril Educação, que acumula
temporariamente as funções de
diretor financeiro e RI.

Amorim exemplifica que antes
havia duas áreas — sistemas de en-
sino e editoras — com pessoas de-
sempenhando as mesmas funções
como venda, serviços gráficos, dis-
tribuição e edição dos materiais
didáticos. “A mesma escola recebia
a visita de duas equipes oferecen-
do sistemas de ensino e os livros
das editoras. Agora, há uma só
equipe oferecendo os materiais di-
dáticos”, explicou.

Segundo Amorim, a integração
vai proporcionar redução de cus-
tos e, principalmente, compreen-
der melhor as demandas das esco-
las e criar produtos específicos pa-
ra essas necessidades como, por
exemplo, cursos preparatórios e
avaliações. “Nos Estados Unidos, as
empresas que criaram serviços
adicionais conseguiram aumentar
a receita em 60%”, disse.

Outra novidade anunciada on-
tem ao mercado foi a contrata-
ção de Julio de Angeli, ex-presi-
dente da Englishtown para lide-
rar a W i s e U p, escola de inglês ad-
quirida pela Abril Educação no
começo deste ano por R$ 877 mi-
lhões. Angeli substitui Flávio Au-
gusto, fundador da WiseUp, que
mantém-se na companhia ape-
nas como acionista.

Nessa reestruturação, a compa-
nhia passa a contar com uma vice-
presidência para atender os siste-
mas de ensino e as editoras de li-
vros didáticos. A outra vice-presi-
dência, a ser comandada por Vera
Balhestero, abrigará as áreas de
tecnologia, logística e recursos hu-
manos. A Abril Educação também
conta com uma diretoria específi-
ca para as escolas, negócio que ga-
nhou relevância neste ano com as
aquisições dos colégios Sigma e
Motivo por R$ 230 milhões. (BK)

Va re j o Primeira livraria da rede será no Aeroporto de
Guarulhos, com inauguração marcada para setembro

Saraiva abre lojas
em aeroportos
Beth Koike
De São Paulo

Após reinar absoluta nos aero-
portos brasileiros desde a década
de 40, a Laselva ganhou um con-
corrente de peso. A gigante Saraiva
entrou nesse nicho e já em setem-
bro abrirá sua primeira livraria no
Aeroporto de Guarulhos, em São
Paulo — o maior do país.

“Já era um desejo antigo ter lojas
em aeroportos, mas não estáva-
mos maduros. Acreditamos que
agora é o momento certo devido à
privatização e modernização pelas
quais alguns aeroportos estão pas-
sando e também por causa dos
eventos esportivos que acontece-
rão no país”, disse Pierre Berens-
tein, diretor-geral de operações da
unidade de negócios varejo da Sa-
raiva, que tem mais de 100 lojas.

A expansão da varejista não se
restringe aos aeroportos que es-
tão nas mãos da iniciativa priva-
da, como o de Guarulhos. A Sa-
raiva também está participando

de licitações da Infraero para ter
lojas em outros aeroportos.

Em Guarulhos, a Saraiva concor-
reu com outras redes de livrarias
tanto brasileiras quanto interna-
cionais como a americana Hudson
News, do grupo Dufr y. “Temos in-
teresse em renovar o mix de lojas.
A Laselva está atravessando uma
reestruturação financeira e o aero-
porto tem potencial para ter várias
livrarias”, disse Fernando Sellos, di-
retor comercial do Aeroporto de
Guarulhos que antes era executivo
do Shopping Iguatemi. Outra
companhia internacional que po-
de vir a participar de negociações
para abertura de uma livraria no
local é a francesa R e l a y, do grupo
Lagardère, que tem lojas em vários
aeroportos no mundo. “Queremos
provocar concorrência, não mo-
n o p ó l i o”, acrescentou Sellos.

Com 57 lojas no país, a Laselva
entrou com pedido de recupera-
ção judicial no fim de maio.

O diretor da Saraiva não revela o
investimento, nem tampouco a re-

ceita prevista com o novo nicho de
negócio. Questionado se o valor do
aluguel em aeroportos não é mui-
to oneroso tendo em vista que o tí-
quete médio das livrarias não é al-
to, ele pontuou: “fizemos as contas
e concluímos que vale a pena”.

No ano passado, o Aeroporto
de Guarulhos recebeu 32,8 mi-
lhões de passageiros, considera-
dos potenciais clientes. É um vo-
lume bem superior a um shop-
ping center. Segundo dados da
associação do setor, um shop-
ping recebe em média 10,2 mi-
lhões de visitantes por ano.

Segundo Berenstein, a fim de
atender os passageiros — um pú-
blico diferente do que está acostu-
mado em suas livrarias tradicio-
nais — a nova loja no Aeroporto de
Guarulhos terá corredores mais es-
paçosos para circulação das malas
e um número maior de caixas, para
clientes que chegam em cima da
hora não correrem o risco de per-
der o voo. A Saraiva também traba-
lhará com um portfólio diferencia-

do, com mais guias de viagens, li-
vros de artes para presentes e títu-
los regionais em cidades turísticas.

Com uma loja de 235 m2 de área
útil, a exposição da Saraiva deve ser
maior que a da Laselva, que atual-

mente está com um ponto provi-
sório, com um balcão aberto e
poucos títulos, além de uma loja
situada dentro da área de embar-
que, onde o número de pessoas
circulando é menor.

REGIS FILHO/VALOR

Berenstein, da Saraiva: rede está participando de licitações da Infraero
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Kaluf, da Hotelaria Brasil: bandeiras próprias e novas unidades da Best Weste r n
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 ago. 2013, Empresas, p. B4.




