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G e st ã o Governança da líder em administração de
programas de fidelidade volta a ser questionada

Multiplus busca
novo presidente e
ações caem 10,7%

CLAUDIO BELLI/VALOR

Eduardo Gouveia fica na presidência da Multiplus até o fim de agosto e vai comandar a Alelo, controlada por BB e Bradesco

João José Oliveira
e Felipe Marques
De São Paulo

As ações das Multiplus, líder
nacional em administração de
programas de fidelidade, fecha-
ram ontem na Bovespa em queda
de 10,75%, a R$ 24,90 — a menor
cotação em 21 meses. De manhã,
antes da bolsa abrir, a empresa
anunciou a decisão do diretor
presidente, Eduardo Gouveia, de
deixar o posto para assumir a
presidência de A l e l o, que admi-
nistra os cartões Visa Vale, a par-
tir de 31 de agosto.

A informação divulgada na
véspera de a Multiplus soltar o
balanço trimestral, agendado
para hoje após o fechamento da
bolsa, reforçou no mercado dúvi-
das sobre a governança da com-
panhia. “O ‘timing’ do anúncio,
um mês depois do CFO [diretor
financeiro] sair apenas evidencia
a questão da governança da em-
presa e da relação com a contro-
l a d o r a”, disse o analista do Banco
do Brasil Investimentos, Carlos
Daltozo, referindo-se à renúncia
do diretor financeiro, relação
com investidores e operações,
Sandoval Martins Pereira, há me-
nos de um mês.

O presidente do conselho de
administração da Multiplus, An-
tônio Rios, afirmou que a estra-
tégia permanece inalterada, res-
saltou que o pedido de demis-
são do diretor presidente foi
motivado exclusivamente por
questões pessoais e rebateu a
existência de confronto entre di-
reção e controladores. “Foi uma
decisão pessoal, profissional,

que não tem nada a ver com a
Multiplus”, afirmou Rios. “Não
há qualquer questão de gover-
nança ou de desconforto com os
controladores”, disse.

A Multiplus, que nasceu como
unidade da TA M em 2009 e es-
treou no mercado após oferta
pública inicial de ações em 2010,
ainda tem 72% do capital contro-
lado pela aérea — que também
responde pela maior fatia do fa-
turamento da empresa. Quando
a companhia anunciou, no co-
meço de março, que iria a merca-
do levantar R$ 800 milhões, mes-
mo tendo R$ 1 bilhão de caixa,
abriu margem a interpretações
sobre o propósito da operação.

Na época, circularam informa-
ções que Eduardo Gouveia teria
sido apenas “i n f o r m a d o” e não
“c o n s u l t a d o” sobre a operação,
conforme publicado no Va l o r

PRO, em 11 de março.
A venda das ações acabou sen-

do cancelada no fim de março,
mas ainda assim a operação foi
vista por analistas como uma
tentativa da Multiplus de captar
recursos no valor da empresa à
época, preocupada em como fi-
caria a precificação após a oferta
inicial da Smiles, o programa de
milhagens e fidelização da Gol,
programada para abril.

Nesse mesmo período, o Itaú
anunciou a inflação de 25% na
paridade de troca de pontos com
a Multiplus. “O momento do
anúncio da oferta não poderia
ter sido mais inoportuno”, lem-
bra o analista do BB Investimen-
tos, que apontou ainda a perda
de vantagem da gestora do pro-
grama de fidelidade com a con-
troladora aérea. “Para nós não es-
tá claro qual a intenção da Latam
em relação à Multiplus. Podemos
verificar que a relação com o con-
trolador se deteriorou após a fu-
são da LAN com a TAM“.

Em entrevista ao Va l o r publi -
cada em 8 de julho, Eduardo
Gouveia dizia que o plano da em-
presa era expandir para um pata-
mar entre 15% e 20%, nos próxi-
mos três anos, a participação do
varejo no total de resgate de pon-
tos da companhia — atualmente,
essa fatia fica entre 7% e 8%.

Já a venda de passagens aéreas
da TAM, que mantém contrato
de exclusividade com a Multi-
plus, representa cerca de 90% das
conversões de pontos.

Por esse contexto, analistas de
mercado financeiro considera-
ram compreensível a reação ne-
gativa dos investidores à saída do

diretor presidente. Mas pondera-
ram que a estratégia da empresa
tende a ser preservada. “Gouveia
tinha um forte histórico e é reco-
nhecido como bom gestor, mas
acreditamos que a demissão não
deve ser um evento perturbador
para a empresa”, apontou a ana-
lista do Bank of America Merrill
Lynch (BofA), Sara Delfim, em re-
latório enviado a clientes.

O BofA projeta para o balanço
do segundo trimestre receita líqui-
da de R$ 394 milhões, valor 23,3%
superior ao registrado entre abril e
junho de 2012. A instituição finan-
ceira estima lucro líquido de R$ 58
milhões, avanço de 33,3% na mes-
ma base de comparação.

Já para o S a n t a n d e r, a Multi-
plus terá receita bruta de R$ 441

milhões no período entre abril e
junho, valor 25% superior aos R$
352 milhões registrados no mes-
mo período do ano passado.

O presidente do conselho da
Multiplus disse que a empresa
contratou a SpencerStuart para
iniciar o processo de seleção de
candidatos ao posto. “Vamos en-
contrar alguém igual ou melhor
que o Gouveia”, disse, admitindo
que o prazo é curto para concre-
tizar a troca. “Não acredito que
até o dia 31 tenhamos a decisão”.

Se o nome não for definido até
lá, assumirá de forma interina o
diretor executivo comercial da
empresa, Alexandre Moshe Parc-
zew, que passou a ser estatutário.

Para o analista do BB Investi-
mentos, o perfil do próximo pre-

sidente da Multiplus vai determi-
nar a forma com que os investi-
dores vão se posicionar ante a
companhia. “Se for alguém pró-
ximo à LAN, a reação será morna
e a questão da governança per-
manecerá presente. Se for um
executivo com luz própria, de
perfil mais forte, a reação tende a
ser melhor”, disse Daltozo.

Eduardo Gouveia assumirá no
começo de setembro a presidência
da A l e l o, que emite cartões vale-re-
feição e alimentação. “Foi uma
oportunidade de carreira, um de-
safio profissional, que decidi acei-
tar ”, disse o executivo ao Va l o r ,
que já foi vice-presidente da cre-
denciadora de cartões C i e l o. A Ale-
lo é controlada por Bradesco e
Banco do Brasil.

Fonte: BM&Fbovespa e Economatica. Elaboração: Valor 
Data. *No dia 07  **Até o dia 07/08/13  
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Cade impõe restrição a negócio do BTG
Concorrência
Thiago Resende
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) apro-
vou, com restrições, o negócio em
que a varejista L e a d e r, do grupo
BTG Pactual, comprou cinco socie-
dades do grupo Seller que atuam
no comércio de vestuário, artigos
para casa, papelaria e brinquedos.

A operação tinha recebido o
aval, sem restrições, este mês, por
despacho da Superintendência-
Geral do Cade. Mas uma nota téc-
nica do órgão pediu uma corre-
ção e recomendou o envio do ca-
so para o plenário com a suges-
tão de que o negócio fosse apro-
vado com uma restrição: ajuste
na cláusula de não concorrência.
O dispositivo impõe regras para
não haver competição entre os
envolvidos na operação.

Agora, a operação foi analisa-
da pelos conselheiros em sessão
do órgão. Para a Superintendên-
cia, o caso deveria receber o sinal
verde desde que haja “adequação
da referida cláusula de não con-
corrência, com a sua delimitação
aos municípios em que estão lo-
calizadas, atualmente, as lojas
adquiridas do Grupo Seller”. Esse
entendimento foi seguido pelos
conselheiros do Cade no julga-
mento desta quarta-feira.

Curtas

Sonae Sierra Brasil
O grupo português de shop-

ping centers, Sonae Sierra Brasil,
registrou no segundo trimestre
um lucro líquido de R$ 188,7 mi-
lhões, o que representa uma ex-
pansão de 9,5% em relação ao mes-
mo período de 2012. Já a receita lí-
quida aumentou apenas 0,6%, pa-
ra R$ 65,7 milhões. Esse número
foi afetado pela venda dos shop-
pings Pátio Brasil, Penha e Tivóli
no fim do ano passado.

Resultado da Ralph Lauren
A grife de moda americana Ral -

ph Lauren encerrou o primeiro tri-
mestre do ano fiscal de 2014 com
lucro líquido de US$ 181 milhões,
queda de 6,2% quando compara-
do a um ano antes. A receita líqui-
da aumentou 4% atingindo US$
1,7 bilhão. Houve redução de 160
pontos base na margem operacio-
nal, devido, à integração das ope-
rações da área de esportivos (mas-
culino) da Chap e ao câmbio.

Walmart em Hong Kong
A Walmart Stores considera fa-

zer uma oferta pela Pa r k n S h o p,
uma cadeia de supermercados de
Hong Kong pertencente ao mag-
nata Li Ka-shing, segundo infor-
mações da Reuters. A Hutchison
Whampoa definiu 16 de agosto
como prazo para ofertas iniciais. A
empresa está sendo assessorada
pelo Bank of America e pelo Gold-
man Sachs. O Walmart não co-
mentou o assunto.

Magazine Luiza melhora resultadoLUIS USHIROBIRA/VALOR

O diretor Marcelo Silva fala em crescimento gradual sem saltos “e s p et a c u l a re s ”

Va re j o
Adriana Mattos
De São Paulo

Após o comando do Magazine
Luiza ressaltar, três meses atrás,
que não existiriam mais desculpas
para a “s e c a” de resultados que a
empresa viveu nos últimos tem-
pos, a varejista divulgou ontem
números avaliados de forma posi-
tiva pelo mercado. As ações ON su-
biram ao longo do dia e fecharam
em forte alta de 28,89%, a R$ 6,38,
num dia de Ibovespa estável.

Melhorias em alguns indicado-
res operacionais no segundo tri-
mestre, avanços no desempenho
da financeira Luizacred e uma pro-
messa de evolução “gradual e
c o n s t a n t e” dos resultados ajudam
a explicar a boa avaliação do mer-
cado. Julho foi o melhor mês para a
empresa neste ano, disse Marcelo
Silva, diretor superintendente da
rede. Os números do mês devem
ser divulgados em novembro.

Segundo o relatório do segundo
trimestre, o lucro líquido ajustado
(excluindo o efeito da venda de
um centro de distribuição em ju-
nho) cresceu 21,4%, para R$ 11,5
milhões,, em relação a igual perío-
do de 2012. A relação entre despe-

sas e receita líquida, em 25,2% de
janeiro a março, caiu para 21% de
abril e junho (no segundo trimes-
tre de 2012, estava em 24,3%). A
margem Ebitda (lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e amor-
tização) teve leve alta de 0,1 ponto
(de 5% para 5,1%. No primeiro tri-
mestre, o índice era 3,6%.

A companhia já antecipou que
ações devem ser tomadas no se-
gundo semestre, na tentativa de
ampliar níveis de rentabilidade da
rede — a margem líquida ajustada
ficou estável de abril a junho, em
0,6% — como reflexo de uma maior
diluição de custos e despesas, que
evoluiu menos do que o planejado
no segundo semestre. Isso ocorreu
porque a empresa decidiu ampliar
gastos em marketing, com exposi-
ção mais forte da marca e de pro-
moções num ambiente de consu-
mo mais difícil, aumentando des-
pesas com marketing.

Entre as ações que diluem mais
os custos está o processo de reava-
liação dos gastos com frete, já em
andamento, para aumentar a eco-
nomia e melhorar prazo de entre-
ga ao cliente. Também avança a no-
va política de definição de preços
da empresa — com análise mais re-
gional. O Orçamento Base Zero
(ferramenta usada na redução de

desperdícios), começou a ser im-
plementado neste ano e deve tra-
zer resultados mais visíveis no últi-
mo trimestre, diz a direção.

Desde que adquiriu, num espa-
ço de apenas um ano, a Lojas Maia
e os pontos do Baú da Felicidade, a
companhia passou a entregar nú-
meros mais fracos, com pressão
maior nas despesas e reversão de
lucro em prejuízo durante a inte-
gração dos negócios nos últimos
trimestres. Há uma expectativa do
mercado quanto ao início do pro-
cesso de recuperação mais consis-
tente dos resultados. E, apesar de
alguns números melhores, há uma
análise ainda cautelosa de alguns
especialistas, como Marcelo Torto,
da Ativa Corretora.

“A companhia mostrou cresci-
mento de vendas bem acima do es-
perado pelo mercado, uma vez que
havia uma perspectiva ampla de
um fraco segundo trimestre, devi-
do à grande dependência da com-
panhia ao crédito, suas baixas
margens e impactos negativos dos
protestos de junho”, escreveu em
relatório. Houve melhora da renta-
bilidade da Luizacred (margem
Ebitda de 3,1% para 10,2% no se-
gundo trimestre de 2012 e 2013) e
houve expansão nas margens bru-
tas das operações no Nordeste,

destaca ele. Porém, Torto prefere
“contestar a euforia do mercado”.

“De fato o investimento em
campanhas de marketing da com-
panhia e outros fatores ‘m i c r o’
ofuscaram a conjuntura desfavo-
rável, contudo não acreditamos
que as melhoras sejam sustentá-
veis no longo prazo sem uma mu-
dança do cenário adverso, uma vez
que as margens ainda são baixas e
as despesas SG&A [com vendas, ge-
rais e administrativas] não devem
se normalizar sem um acompa-
nhamento significativo no volume
de vendas”, escreveu Torto. A recei-
ta líquida aumentou 11,6% de abril
a junho, alcançando R$ 1,84 bi-
lhão, sendo que no mesmo perío-
do de 2012, a alta foi de 22,3%. A
base alta pode justificar a desacele-
ração, mas analistas entendem
que o desaquecimento do merca-
do pode ter pesado. O alta de 11,6%
está dentro das previsões de de-
sempenho da rede.

A empresa, numa análise mais
prudente, descarta a hipótese de
trimestres “espetaculares”, disse
Silva. Ele afirmou que a varejista
vai entregar melhores resultados
em 2013 (em 2012, o lucro caiu
75%) e em 2014, os ganhos das ini-
ciativas tomadas agora aparecerão
de forma completa.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 ago. 2013, Empresas, p. B4.




