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Empresas | Tendências&Consumo
Calçados Companhia prevê recuperação no segmento de sandálias, com produção de nova fábrica em MG

Na Alpargatas, projeções são positivas
ceram 18% no trimestre, para
R$ 548,8 milhões. Segundo Utsch, o segmento de esportivos
puxou a expansão dos volumes
vendidos, com alta de mais de
27% sobre o mesmo período do
ano passado.
O negócio de sandálias, por
outro lado, apresentou uma retração de 0,3% nos volumes em
relação a um ano antes. O executivo diz que a pequena queda na
quantidade de pares de sandálias vendidas foi reflexo das manifestações de junho e da atual
restrição de capacidade produtiva da marca Havaianas. Sazonal-
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taque positivo nos resultados da
companhia foi o desempenho na
Argentina, diz Utsch. Puxada pelas vendas de calçados Topper, a
receita líquida no país aumentou
15,7% no segundo trimestre, para
R$ 158,9 milhões, após um fraco
desempenho nos três primeiros
meses do ano. “A crise na Argentina não passou, mas já conseguimos voltar a apresentar os resultados que tínhamos lá um ano e
meio atrás”, afirma o executivo.
As vendas das operações diretas nos EUA e na Europa, somadas às exportações, caíram 1,4%,
para R$ 123,4 milhões.
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O Grupo ABC foi fundado em
2002 e tem como sócios, além de
Guanaes, João Augusto Valente,
Sergio Valente, Bazinho Ferraz,
Grupo Icatu e Kinea Investimentos. Tem 2 mil funcionários e
cerca de 300 clientes. No ano
passado, a receita chegou a
US$ 402 milhões, o que rendeu à
empresa a 19 a posição entre os
maiores grupos globais de comunicação, de acordo com o
ranking Advertising Age, divulgado em maio deste ano.
Segundo o ranking Agências e
Anunciantes, da editora Meio &
Mensagem, a DM9DDB é a oitava maior agência de publicidade
do país, enquanto a Africa ocupa a 11 a posição.
Procurada pela reportagem, a
CDN não quis se pronunciar sobre o assunto. O Grupo ABC não
retornou o contato até o fechamento desta edição.

Nizan Guanaes, presidente do conselho do Grupo ABC, lidera conversações
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 ago. 2013, Empresas, p. B4.
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O empresário Nizan Guanaes,
presidente do conselho do Grupo ABC, de publicidade e marketing, está em negociações para a
compra do controle da CDN,
uma das maiores agências de comunicação corporativa do país.
As negociações começaram em
dezembro e estão na reta final. O
Valor apurou que o anúncio pode
acontecer em setembro. A CDN é
comandada por João Rodarte, Yara
Peres, Cláudio Pereira e Andrew
Greenlees, que vão permanecer no
negócio, como sócios minoritários. Fundada em 1987, a agência
tem cerca de 400 funcionários e
encerrou o ano passado com faturamento de R$ 88 milhões.
Entre as principais contas da

no mercado de comunicação
corporativa. Hoje, o grupo é dono de algumas das maiores agências de publicidade do país, como Africa, DM9DDB e Loducca. O
ABC também tem agências de
branding (Asia), promoção e
eventos (BFerraz) e marketing direto (Sunset), entre outras.
A aquisição da CDN pelo Grupo
ABC segue uma tendência mundial de fortalecer as empresas de
publicidade e marketing com operações nas área de relações públicas e assessorias de imprensa. O
exemplo mais recente é a fusão entre os grupos Publicis, da França, e
Omnicom, dos Estados Unidos. A
nova companhia Publicis Omnicom, cuja criação ainda deverá ser
objeto de avaliação de órgãos de
defesa da concorrência, será a
maior do mercado de publicidade
e marketing do mundo, ultrapassando a britânica WPP.
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Daniele Madureira
De São Paulo

CDN estão Itaú, Odebrecht, Nestlé, TIM, Furnas e a Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República (Secom),
com o programa sobre a imagem do Brasil no exterior. A
CDN é a segunda maior empresa
de comunicação corporativa do
país, só atrás da FSB, agência
com sede no Rio de Janeiro, fundada por Francisco Brandão.
No sábado, a CDN enviou um
comunicado aos seus funcionários, confirmando que está em
conversas com o Grupo ABC para
a venda do controle. No comunicado assinado por Rodarte, ao
qual o Valor teve acesso, a CDN
informa que as conversas com o
Grupo ABC “são orientadas pela
busca do crescimento da empresa e pelo desenvolvimento das
nossas expertises e capacidades”.
Caso a negociação se concretize, o Grupo ABC vai desembarcar
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Negociações do Grupo ABC para
comprar CDN estão na reta final

mente, o segundo trimestre representa o período mais fraco
do ano para o negócio de sandálias no Brasil.
A expectativa, segundo o executivo, é que o ritmo de evolução
das vendas de Havaianas se acelere no segundo semestre. A nova
fábrica de Montes Claros (MG),
construída pela companhia para
solucionar o problema de incapacidade de atendimento pleno
da demanda, já começou a produzir em junho. No entanto, apenas em outubro a unidade deve
alcançar seu máximo potencial.
Fora do Brasil, o principal des-

ai

melhora do indicador de rentabilidade no segundo trimestre é
efeito dos projetos de ampliação
de produtividade nas fábricas e
na área logística, menor custo
médio da borracha e forte controle sobre as despesas com vendas, gerais e administrativas.
De abril a junho, os custos da
Alpargatas aumentaram 15,7%
na comparação anual, enquanto
as despesas operacionais cresceram 7,5%, abaixo do ritmo de
avanço da receita no período.
O executivo destaca o desempenho da companhia no mercado interno, onde as vendas cres-
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Apesar de os indicadores macroeconômicos não serem bons,
o presidente da fabricante de calçados Alpargatas, Márcio Utsch,
tem uma expectativa positiva em
relação ao desempenho da empresa na segunda metade do ano.
O executivo prevê que a companhia continuará ganhando
participação de mercado. “Em
momentos em que o mercado está recessivo, as marcas líderes se
destacam”, afirma Utsch.
Dona de marcas de calçados co-

mo Havaianas, Dupé, Mizuno, Topper e Rainha, além da grife de moda Osklen, a Alpargatas registrou
lucro líquido de quase R$ 70,5 milhões no segundo trimestre, com
alta de 14,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
A receita líquida da companhia,
na mesma comparação, cresceu
14,3%, para R$ 831,1 milhões.
O Ebitda (lucro antes de juros,
impostos, amortização e depreciação) alcançou R$ 100,3 milhões, aumento de 35,54%.
Houve expansão de quase dois
pontos percentuais na margem
Ebitda. De acordo com Utsch, a
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Marina Falcão
De São Paulo
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Lucro líquido da Smiles sobe 62%, mas receita cai 2,9%
Fidelidade
João José Oliveira e
Tatiana Bortolozi
De São Paulo
O ganho financeiro e a margem maior de produtos segmentados, que levaram o lucro da
Smiles a subir 62% entre o primeiro e o segundo trimestres do
ano, vão continuar presentes nos
próximos balanços, disse o dire-

.

tor presidente da companhia,
Leonel Dias de Andrade Neto.
“O resultado financeiro já era
esperado, afinal a empresa nasceu
em janeiro e não tinha caixa no
primeiro trimestre”, disse. “Mas
nossa margem operacional passou de 22% para 27% graças a produtos segmentados”, afirmou, citando o Smiles & Money, que permite ao participante do programa
de fidelidade transformar pontos
em descontos de passagens. Nesse
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item, a margem bruta foi de
52,7%, ante 26,1% em produtos
tradicionais (100% milhas).
A Smiles teve lucro líquido de
R$ 48,3 milhões entre abril e junho. A receita líquida caiu 2,9%,
em relação ao primeiro trimestre,
para R$ 113,2 milhões. A média de
projeções de instituições financeiras consultadas pelo Valor (Itaú
BBA, Santander e Deutsche) apontava receita líquida de R$ 121 milhões e lucro de R$ 38,2 milhões.

houve o reconhecimento do resultado financeiro referente ao
adiantamento de R$ 1,5 bilhão
em bilhetes aéreos.
As comparações de Smiles são
feitas com o primeiro trimestre
porque a companhia começou a
operar de forma independente da
Gol em 1º de janeiro de 2013. Em
abril, captou R$ 1,13 bilhão com
sua oferta pública inicial de ações.
“Até o fim de abril nosso foco estava totalmente voltado para o IPO”,

disse Leonel Neto. “Nosso foco
agora é ampliar o engajamento
[dos participantes do programa].”
A empresa atingiu no fim de
junho 9,3 milhões de clientes, um
crescimento de 1,6% em relação
aos três primeiros meses do ano e
de 7,2% em relação a 2012. Já o volume de milhas resgatadas apresentou aumento de 19,3%, passando de 5,8 bilhões de milhas no
segundo trimestre de 2012 para 7
bilhões no fim de junho.

Virgin America reestrutura dívida e mira IPO
Aviação
Justin Bachman
Bloomberg Businessweek

Parcialmente controlada por Richard Branson, a Virgin considera oferta pública

O balanço da Smiles, controlada pela Gol, guarda diferenças da
rival Multiplus, que mostrou ritmos de lucro e receita mais próximos. A concorrente, controlada
pela Latam, elevou o ganho líquido em 32,3% e a receita líquida
em 24,7% no segundo trimestre.
No caso de Smiles, o ganho financeiro subiu de R$ 2 milhões
entre janeiro e março para R$ 32
milhões entre abril e junho. O diretor presidente lembrou que

O primeiro voo da Virgin America completou seis anos na
quinta-feira, e marcou o início de
um paradoxo financeiro para a
companhia: os passageiros adoram seu espírito moderno e a
qualidade de seu serviço, mas
não o suficiente para tornar a
empresa aérea lucrativa por mais
do que uns poucos meses.
A companhia, parcialmente
controlada pelo Virgin Group,
de Richard Branson, informou
na semana passada ter registrado um raro lucro líquido de US$
8,8 milhões — apenas o segundo
trimestre no azul que conseguiu, em meio a anos de forte
crescimento.
Por trás dos lucros está a reestruturação da dívida empreendida
pela Virgin America no segundo
trimestre deste ano, para reduzir
seu endividamento em cerca de

US$ 290 milhões. Com a medida, a
companhia aérea projeta cortar os
gastos trimestrais com juros para
cerca de US$ 10 milhões.
O lucro trimestral também
reavivou as discussões sobre os
planos da empresa de realizar
uma oferta pública inicial de
ações (IPO, na sigla em inglês).
Parte do que está contribuindo para elevar os resultados foi o
novo serviço, lançado em abril, a
partir de Newark, aeroporto que
concentra a distribuição de voos
da United Airlines, com voos para São Francisco e Los Angeles.
Mas talvez o mais importante
para o lucro e para uma potencial venda de ações da companhia seja a decisão da Virgin
America de promover uma retração após anos de expansão. A
medida inclui o adiamento da
aquisição de novos jatos Airbus
até o segundo semestre de 2015.
De 2010 a 2012, a companhia
aérea duplicou, aproximadamente, o porte de sua frota, alcançando 53 aviões.

Esse intervalo na compra de
aeronaves poderá dar fôlego para a Virgin America controlar os
custos e extrair crescimento da
receita a partir de sua rede já
operante. A companhia atende
centros comerciais de Nova
York, Los Angeles, São Francisco,
Seattle, Newark e Washington.
Nos últimos doze meses, por
exemplo, a companhia notificou
a contratação de apenas dez novos funcionários.
“Eles simplesmente se expandiram depressa demais”, afirma
Michael Boyd, presidente do
conselho de administração da
consultoria em aviação BoydGroup International. “O problema deles era um problema de
custos, e eles o corrigiram.”
O principal-executivo da Virgin
America, David Cush, ex-executivo
de vendas da American Airlines,
que pertence à AMR, diz há muito
que a companhia abrirá o capital.
A missão de sua equipe é mostrar
que a empresa — que figura entre
as mais bem-classificadas do mun-

do em qualidade do serviço a bordo — consegue traduzir o apreço
do consumidor em uma lucratividade sistemática.
Um dos desafios será mostrar
para os investidores que é capaz
fazer frente a seus concorrentes
de maior porte, entre os quais
uma American Airlines reestruturada. Além disso, tem de disputar espaço também com a JetBlue, que começará a operar no
ano que vem uma cabine premium nos mesmos voos de costa
a costa dos Estados Unidos que a
Virgin America.
Nesta semana Cush disse ao
jornal americano “The Wall Street Journal” que sua empresa não
precisa informar “vários anos de
lucratividade” para realizar uma
oferta inicial de ações bem-sucedida. O consultor Michael Boyd,
de sua parte, considera que três a
cinco trimestres serão suficientes. “Aí as pessoas vão se acalmar
e vão dizer que estão seguras”,
acrescentou o analista. “Elas ainda têm muito a ganhar.”

