
Lucro salta puxado por smartphones
A Lenovodivulgou altade23% nolucro líquido deabrila junho,

numdesempenho impulsionadopelo avanço emsmartphonese tablets.

Com asvendasdePCs recuando,a Lenovoacelerou suaentrada em

dispositivosmóveis, tornando-se a 2ªmaior marca desmartphonesna

China.A empresa também estáentrando emeconomias emergentes e

afirmouque vai vender celulares nos EUA talvezeste ano. Reuters

DanielAcker/Bloomberg

A varejista Lojas Renner ainda
vê oportunidade de crescimen-
to de vendas mesmo a um ritmo
mais lento. A companhia tam-
bém aposta na ampliação de
sua operação de e-commerce
para incrementar seu fatura-
mento. “As vendas online, que
hoje são apenas da marca pró-
pria Renner, podem represen-
tar 5% das vendas totais em até
sete anos”, disse em teleconfe-
rência, anteontem, o presiden-
te da companhia, José Galló.

O executivo afirmou que rede
também considera abrir vendas
online para as marcas Camicado,
lojas de artigos para o lar, e para
Youcom, marca de roupas volta-
da para o público jovem, que até
julho se chamava Blue Steel.

“Temos bastante espaço para
crescer o nosso modelo vendas,
por meio da expansão da rede e
consolidação da marca em todo
país”, afirmou Galló.

Segundo ele, o cenário ma-
croeconômico adverso tende a
prejudicar mais os varejistas me-
nores, com menos capacidade
de capitalização ou diferencial
competitivo. “Vamos continuar
crescendo, apesar do menor rit-
mo”, disse o executivo.

Anteontem, a Renner infor-
mou ter registrado lucro líqui-
do de R$ 98 milhões ante R$
103,5 milhões de um ano antes.
A média das estimativas apon-
tava para um lucro líquido
maior de R$ 105,6 milhões.

A companhia também reiterou
sua meta de abertura de lojas para
oano,deabrirde25 a30 lojasRen-
ner,de 6a 10 unidades daCamica-
do e 10 novos pontos de venda da
Youcom. A estimativa da Renner é
inaugurar 400 lojas da marca até
2021, além de 408 novos endere-
ços da Renner e 125 da Camicado.

Os executivos disseram, ain-
da, que as lojas Blue Steel que
ainda operam sob esta marca de-
vem ser convertidas em You-

com em setembro. “Estamos
lançando a marca e com marke-
ting em cima disso. Esperamos
que sejam necessários entre
dois e três anos para sedimentar
a grife”, disse Galló. A Renner já
abriu duas lojas sob a marca You-
com, em São Paulo e Campinas.

Magazine Luiza compra
e-commerce de cosméticos
A rede de Luiza Trajano anunciou
ontem a aquisição do site Época
Cosméticos, de venda online de
artigos de beleza, por R$ 13,6 mi-
lhões. A operação prevê o paga-
mento de mais R$ 12 milhões se al-
gumas condições, que não foram
reveladas, forem cumpridas. A va-
rejista informou, em comunica-
do, que o site apresentou cresci-
mento de vendas de cerca de
60% nos últimos dois anos, regis-
trando uma receita bruta de R$
15,9 milhões no ano passado.

A varejista acrescentou que a
aquisição reforça a estratégia de
expansão e consolidação da com-
panhia “em um segmento que
tem margens atrativas, cresce ex-
pressivamente no Brasil e traz flu-
xo de clientes para o site, dado o
ticket médio mais baixo e a
maior taxa de recompra”. Reuters

A B2W, que reúne Submarino e
Americanas.com,elevou o prejuízo
em26,7%nosegundotrimestreso-
bre o mesmo período do ano passa-
do, chegando a R$ 49,3 milhões. O
resultado veio acima da expectati-
va de analistas que apontavam, em
média, perda de R$ 42,47 milhões.

Controlada pela Lojas America-
nas, a empresa foi afetada pelo re-
sultado financeiro, que veio nega-
tivo em R$ 115,3 milhões, aumen-
to de 19,7% em relação ao mesmo
trimestre do ano passado.

No balanço, a B2W atribuiu o
crescimento das despesas financei-
ras “ao aumento dos descontos
concedidos em função do meio de
pagamento escolhido”, o que esta-
ria “em linha com as práticas de
mercado ao longo do período”.

Entre abril e junho, o Ebitda
(lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) da
companhia chegou a R$ 66 mi-
lhões, aumento de 19,3% ante
igual período de 2012, com um
Ebitda ajustado de R$ 87,4 mi-
lhões, em linha com as estimati-
vas de analistas.

Segundo a B2W, a etapa repre-
sentou “o quarto trimestre conse-
cutivo de crescimento de venda
em patamares acima do merca-
do, ganhando market share e de-
monstrando consistência na es-
tratégia e nos resultados”.

Fruto da fusão entre a America-
nas.com e o Submarino em 2006,
a empresa aumentou as vendas lí-
quidas em 22,1% sobre um ano an-
tes, para R$ 1,21 bilhão. A evolu-
ção foi ofuscada pelo crescimento
das despesas operacionais, que su-
biram 32,9%, a R$ 254,8 mi-
lhões. Excluído o resultado finan-
ceiro, a empresa teria lucro de R$
62,2 milhões no período. Reuters

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2013

OBJETO: Contratação de Serviços de Transporte de Container, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 09:30h do dia 28 de Agosto

de 2013 (horário de Brasília - DF), no site www.comprasnet.gov.br

EDITAIS E INFORMAÇÕES: Edital disponível a partir de 16/08/2013, no site
www.comprasnet.gov.br

DIEGO DE OLIVEIRA ROCHA - 1º TEN
Pregoeiro

BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO

Processo nº 08500.036900/2013-99. OBJETO: Cessão de uso oneroso do
espaço reservado para empresa especializada na exploração dos serviços
de Lanchonete e Restaurante para fornecimento de lanches e refeições
aos servidores, colaboradores, estagiários, terceirizados e ao contingente
considerável de pessoas que trafegam nas dependências da SR/DPF/SP. DATA DA
ABERTURA: 27 de agosto de 2013, às 14h. EDITAL: Site: www.comprasnet.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2013-SR/DPF/SP

DELEGACIA DE POLÍCIA
FEDERAL EM CAMPINAS

Renner investe
para ampliar seu
e-commerce

Segundo a companhia,
este foi o quarto trimestre
de alta nas venda com
ganho de market share

RodrigoCapote

Redeteve lucromenorqueoesperado,masmantémplanode

expandirsuastrêsbandeiras,que incluemCamicadoeYoucom

LENOVO

JoséGallo,CEOdaRenner,apostaqueoe-commerceresponderápor5%dasvendasemcincoanos

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 86/2013

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

Objeto: fornecimento, montagem e instalação de poltronas para o público do
Plenário do Edifício Sede do Tribunal de Contas da União, em Brasília-DF.
Local: sítio www.comprasnet.gov.br. Edital à disposição dos interessados no
mencionado endereço ou no sítio www.tcu.gov.br, opção “Licitações”.

Leonardo Anthony Soares

Pregoeiro Oficial

Prejuízo de R$ 49,3 mi
ofusca resultado
financeiro da B2W

A Renner registrou
lucro líquido de
R$ 98 milhões ante
R$ 103,5 milhões de um
ano antes. A empresa
tem como meta abrir
de 25 a 30 lojas Renner,
de 6 a 10 da Camicado,
e mais 10 da Youcom
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,16, 17 e 18 ago. 2013, Empresas, p. 15.
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