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Cremer vê desaceleração no consumo
Higiene pessoal
Letícia Casado
De São Paulo

A conjuntura econômica neste
segundo semestre preocupa a fa-
bricante de produtos para a saúde
Cremer, disse ontem, em telecon-
ferência com analistas, Daniel No-
zaki Gushi, diretor de relações com
investidores da companhia.

Segundo o executivo, “o que
pode impactar [as vendas da
companhia] é o cenário de vare-
jo como um todo”. Gushi disse
que a empresa já observa um gi-
ro de mercadorias mais lento
em alguns clientes, estocados
por mais dias.

O relatório de resultados da
empresa foi específico: “Obser -
vamos o começo de uma desace-
leração nas vendas do consumo,
principalmente na linha de hi-
giene pessoal”.

No segundo trimestre, a com-
panhia registrou crescimento de
10,4% na receita líquida, para
R$ 146,4 milhões. O lucro líquido
subiu 159%, para R$ 9,9 milhões.

As vendas avançaram mais na
divisão de odontologia, que con-
quistou R$ 18,8 milhões em recei-
tas, um aumento de 106,9% na
comparação com igual período de
2012. Na divisão de consumo, hou-
ve alta de 2,1%, para R$ 32 milhões
e, no segmento hospitalar, de 7,2%,
para R$ 80,9 milhões.

Os custos com vendas subiram
10,1% na comparação ano a ano e
somaram R$ 96,2 milhões. Já as
despesas operacionais, que in-
cluem gastos com vendas, admi-
nistrativos, financeiros e outros,
atingiram R$ 37,9 milhões no se-
gundo trimestre, uma redução
de 6,4% sobre um ano antes.

O lucro operacional da com-
panhia passou de R$ 4,8 milhões
para R$ 12,4 milhões, em bases
anuais, de abril a junho.

Em relatório, o Bank of America
Merrill Lynch (BofA) considerou
“s ó l i d o” o resultado trimestral da
Cremer. Os analistas Thomas
Humpert, Diego Moreno e Mauri-
cio Fernandes apontam potencial
de valorização de 45% no preço da

ação, projetada a R$ 21,60. O ban-
co recomenda a compra do papel.

Os analistas destacam ainda que
o crescimento da margem de lucro
antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização (Ebitda, na sigla
em inglês) em 400 pontos-base é
resultado da estratégia da Cremer
em focar em rentabilidade.

O BofA afirma que a compa-
nhia deve se beneficiar do au-
mento dos gastos com saúde no
Brasil e da consolidação do mer-
cado local. O banco aponta ris-
cos como o aumento com o cus-
to de distribuição de produtos e
uma eventual guerra de preços
no setor, que podem corroer as
margens da operação. (Colabo -
rou Tatiane Bortolozi)

Nordeste se recuperaram no se-
gundo trimestre e alcançaram pa-
tamar do Sul e Sudeste. O Centro-
Oeste foi destaque negativo.

Queiroz prevê impacto de R$ 20
milhões a R$ 25 milhões no Ebitda
anual da Guararapes a partir da
desoneração da folha de paga-
mento no varejo. O executivo disse
que a Guararapes fará “e s f o r ç o”
para manter a margem Ebitda es-
tável em 2013, apesar das pressões
de custo de ocupação das lojas.

Para Queiroz, mesmo com dólar
a R$ 2,30, a importação ainda faz
sentido para certos produtos. “Há
três anos, estamos aumentando a
fatia de importados no mix, ten-
dência no setor”, afirmou.

Riachuelo prevê melhora
nas vendas do 3º trimestre
Moda
Marina Falcão
De São Paulo

Com melhora “radical” peran -
te o mês de junho, julho sinali-
zou que as vendas mesmas lojas
(abertas há mais de um ano) da
Riachuelo no terceiro trimestre
serão superiores as do segundo,
disse Túlio Queiroz, diretor fi-
nanceiro da Guararapes, contro-
ladora da rede varejista.

Entre abril e junho, as vendas
nas lojas abertas há mais de um
ano avançaram 6,6%. Durante tele-
conferência ontem, Queiroz disse
que as vendas nas regiões Norte e

L a n c h o n et e s No Brasil, promoções e lançamentos ajudaram a reduzir o impacto das manifestações de junho

McDonald’s eleva receita, mas lucro recua
Adriana Mattos
De São Paulo

O ambiente “desafiador ” para o
consumo no Brasil exigiu do Mc -
Donald’s ações pontuais de marke-
ting, parte delas focada em preços
competitivos e lançamentos, que
deram algum resultado, e ajuda-
ram a reduzir o impacto negativo
nos resultados da rede no país. “Es -
ses esforços levaram a um aumen-
to do tráfego e ajudaram a mitigar
um cenário econômico com desa-
fios, que inclui o impacto das ma-
nifestações nas ruas na segunda
metade de junho”, informou on-
tem, no material de resultados, a
Arcos Dorados, operadora do Mc-
Donald’s na América Latina.

O Brasil responde por pouco
mais de um terço dos restaurantes
do McDonald’s no mercado latino-
americano e por 47% das vendas.

As vendas “mesmas lojas”, que
consideram os pontos abertos há
pelo menos um ano, cresceram
10% no mercado brasileiro de
abril a junho. Dessa porcentagem,
pouco mais de 70% veio de um
aumento no tíquete médio, sinal
de que o consumidor pode estar
comprando mais produtos na re-
de, parte deles com ofertas de pre-

quida cresceu 9,4%, para US$
989,2 milhões e o lucro líquido
caiu 27,4% para US$ 8,8 milhões.

O executivo reforçou que o mês
de julho mostrou expansão “ro -
b u s t a” na América Latina. Disse
ainda que “gostaria que esse mo-
mento positivo [de julho] conti-
n u a s s e”, mas não é possível con-
firmar o cenário mais promissor
em todos os mercados na região.

No acumulado do primeiro se-
mestre, a rede registrou alta de
7,7% nas vendas na América Latina,
mas o lucro operacional caiu
21,7%. Para efeito de comparação,
a operação do McDonald’s nos Es-
tados Unidos, Europa e Ásia e Pací-
fico apura expansão menor nas
vendas em relação ao negócios nos
países latinos, mas há aumento no
lucro líquido de abril a junho.

As vendas da rede nessas re-
giões subiram 2% no segundo tri-
mestre, para US$ 7 bilhões, e o lu-
cro líquido teve alta de 4%, para
quase US$ 1,4 bilhão.

No Brasil, no primeiro semestre,
a rede de restaurantes acumulou
alta de 5,8% na receita líquida
(abaixo portanto, do resultado do
grupo), ao atingir quase US$ 920
milhões e o lucro operacional re-
cuou 10,5%, passando de US$ 84,6

milhões para US$ 75,7 milhões. A
companhia não divulga o resulta-
do líquido do país.

No segundo trimestre, a recei-
ta líquida no mercado brasileiro
aumentou 9,4%, para US$ 459
milhões, e o lucro operacional
cresceu 8,3%, para US$ 36,9 mi-
lhões. O avanço nas vendas re-
gistrado excluindo a flutuação
da moeda foi de 15,6%.

Na avaliação da companhia, os
resultados gerais da Arcos Dora-
dos, com vendas maiores e lucro
menor, refletiram variação cam-
bial, aumento de gastos com ju-
ros e resultado operacional mais
fraco. A empresa vai continuar
com foco em ações de marketing
e promocionais, que têm gerado
tráfego nas lojas e vem susten-
tando as vendas “mesmas lojas”.
Inclusive, no Brasil, o desempe-
nho desses pontos com mais de
um ano de operação foi benefi-
ciado por essas ações da rede.

“Os resultados apresentados
refletem o crescimento de dois
dígitos nas vendas comparáveis,
obtidas por meio de fortes inicia-
tivas de marketing, e receitas pro-
venientes de novos restaurantes",
destacou a Arcos Dourados em
seu relatório de resultados.

Ex-presidente da Via Varejo acusa
Casino de interferir na gestão
C o m é rc i o
Graziella Valenti
De São Paulo

A Via Varejo, controlada de ele-
troeletrônicos do Grupo Pão de
Açúcar (GPA), está no centro do
mais novo embate entre Abilio Di-
niz, ex-dono da empresa, e o grupo
francês Casino, controlador isola-
do do negócio desde junho de
2012. A polêmica envolve nada
menos do que a companhia que
está prestes a fazer sua oferta pú-
blica inicial da bolsa, avaliada em
mais de R$ 10 bilhões.

Ontem, o conselho de adminis-
tração do GPA recebeu uma carta do
ex-presidente da Via Varejo, Antonio
Ramatis, que renunciou ao cargo em
23 de maio. A decisão por detalhar
os motivos de sua saída, já aborda-
dos de forma global na carta de re-
núncia, deve-se ao fato de ter sido
impedido de falar na reunião do
conselho do GPA de 29 de julho. Na
ocasião, os oito conselheiros do gru-
po francês votaram por não ouvir
Ramatis, alegando que o foro ade-
quado para seu posicionamento se-
ria, primeiramente, o conselho de
Via Varejo. Essa decisão não foi
acompanhada pelos demais sete
participantes do colegiado, sendo
três de direito de Abilio e quatro in-
dependentes. Foi a primeira decisão
isolada do Casino no GPA. Ramatis
havia sido convidado para a reunião
por Abilio, que preside o conselho.

Na carta de ontem, o ex-presiden-
te da Via Varejo, que já havia alegado
“interferências”, detalha algumas

das situações que o levaram a deixar
o cargo, além do seu argumento de
não ter recebido as ações ou os valo-
res correspondentes a elas, referen-
tes ao plano de opções do GPA, onde
atuou até novembro de 2012 — an -
tes de assumir a presidência da com-
panhia resultante da combinação
entre Ponto Frio e Casas Bahia.

Ramatis declara que estava des-
contente com a gestão do Casino,
por ter assistido a ascensão de pes-
soas “despreparadas”. Fala da falta
de autonomia para suas decisões e
situações desrespeitosas.

Por fim, a carta fala sobre a “mais
r e l e v a n t e” das interferências que diz
ter sofrido após a conclusão de um
relatório solicitado à firma de audi-
toria KPMG sobre os números de Ca-
sas Bahia e Ponto Frio anteriores à
combinação dos negócios. Segundo
o executivo, a estudo identificou o
“sumiço de 99.000 notas de escrita
fiscal” de antes da associação. Ele
conta que teria sido encontrado um
arquivo de computador apontando
um valor de R$ 40 milhões e que su-
postamente teria relação com as no-
tas desaparecidas. Segundo ele, ao
levar o assunto para Arnaud Stras-
ser, braço-direito de Jean-Charles
Naouri, dono do Casino, teria sido
orientado a não levar o tema ao con-
selho. Alega ainda que as consulto-
rias sugeridas para cuidar do tema
não teriam sido aceitas pelo Casino,
que teria escolhido outras.

Consultado, o Casino não comen-
tou. Fonte próxima ao grupo francês
afirma que as informações tanto so-
bre as notas quanto sobre os R$ 40
milhões já eram de conhecimento

da cúpula do grupo antes da ida de
Ramatis à Via Varejo — por conta de
apresentações prévias feitas pela
KPMG sobre o estudo, iniciado em
maio de 2012. Procurado, Ramatis
não retornou os contatos do Va l o r .

Quando de sua renúncia, Ramatis
foi provocado pelo conselho da Via
Varejo, porém, optou por não deta-
lhar essas questões na ocasião. O
mesmo ocorreu quando participou
da reunião do comitê de Recursos
Humanos da empresa.

O relatório da KPMG aponta para
diferenças no patrimônio da Casas
Bahia que vão de R$ 150 milhões a
R$ 200 milhões. No Ponto Frio, a di-
ferença seria de R$ 60 milhões. O le-
vantamento estava previsto no acor-
do de associação. A partir de agora,
GPA e a família Klein, controladora
anterior da Casas Bahia, deveriam
negociar o acerto dos valores.

Por considerar pouco conclusiva
a auditoria da KPMG, o GPA, por de-
cisão do Casino, contratou o Institu-
to Brasileiro de Perícia (IBP) para
reavaliar a questão. Esse levanta-
mento, segundo apurou o Va l o r ,
ainda não está concluído, mas as in-
formações preliminares são de que,
de fato, estariam em falta os valores
apontados no estudo anterior.

Mesmo assim, no balanço do se-
gundo trimestre, a Via Varejo apre-
sentou uma provisão de R$ 70 mi-
lhões por conta do estudo da KPMG.
GPA e Via Varejo afirmaram, por
meio de suas assessorias de impren-
sa, que repudiam as declarações de
Ramatis e que tomarão as medidas
cabíveis a respeito. A família Klein
também não comentou.

ços. A cadeia de fast-food tem
adotado promoções agressivas na
América Latina há meses, com ex-
posição forte de lançamentos.

Em teleconferência com ana-
listas, Woods Staton, presidente
da Arcos Dorados, afirmou que
apesar da baixa atividade econô-

mica no Brasil no segundo tri-
mestre, o grupo avançou dois dí-
gitos nas vendas “mesmas lojas”
— que subiram 11,6%. A receita lí-

Justiça ouvirá GPA sobre caso Carrefour
De São Paulo

O juiz Tom Alexandre Brandão,
da 12a Vara Civil do Forum Central
João Mendes, em São Paulo, inde-
feriu ontem um pedido de liminar
da Associação de Proteção Coletiva
dos Acionistas Minoritários e In-
vestidores do Pão de Açúcar
(Apampa) que pede para anular a
decisão do C a s i n o, controlador do
GPA, que rejeitou o plano de fusão
do grupo com o C a r r e f o u r, defen-
dido em 2011 pelo empresário e
acionista do grupo, Abilio Diniz. A
associação diz que não participou
da discussão e que houve “abuso
de poder” do Casino.

O juiz pediu para ouvir as partes
envolvidas no caso antes de tomar
uma decisão. “A esse respeito, ob-

servo que a complexidade das rela-
ções societárias descritas na peti-
ção inicial exige a formação do
contraditório antes da apreciação
do pedido de liminar”, escreve ele.

“Com efeito, é preciso analisar
as posições de todos os envolvidos
na situação narrada, até mesmo
para que se possa inferir a legitimi-
dade, ou não, da associação para se
imiscuir em questões pertinentes
ao acordo de acionistas [...]”. Bran-
dão pede para citar os réus para
que eles possam ser ouvidos, e en-
tre os nomes a serem citados estão
todos os membros do conselho do
Pão de Açúcar, incluindo Abilio Di-
niz e Jean-Charles Naouri, presi-
dente do Casino.

Brandão informa que a associa-
ção defende que houve abuso de

poder e de voto do Casino quando
o atual controlador do GPA deci-
diu pela não discussão do tema da
fusão pela falta de consenso entre
os acionistas. A Justiça deu prazo
de 15 dias para os réus apresenta-
rem a sua posição.

O juiz destaca que na petição
inicial, a Apampa “parece defen-
der posições que são exclusivas
dos demais signatários do acor-
do de acionistas, eventualmente
favoráveis à alardeada proposta
de fusão”. A proposta foi defendi-
da por Abilio, mas ela foi retirada
da mesa após posição fortemen-
te contrária do Casino.

A Apampa é formada por al-
guns minoritários do GPA, in-
cluindo Hamilton Prado Junior,
ex-cunhado de Abilio Diniz. (AM)

D I V U LG A Ç Ã O

Woods Staton, presidente do grupo Arcos Dorados: mês de julho mostrou expansão “ro b u st a ” na América Latina

D I V U LG A Ç Ã O

Em carta enviada ontem ao conselho do Grupo Pão de Açúcar, Ramatis detalha os motivos que o levaram a deixar rede
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