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» MARCELA AYRES
DA AGÊNCIA REUTERS

D epois de se beneficia-
rem com a expansão da
renda média dos brasi-
leiros nos últimos anos,

as empresas de varejo estão
ajustando processos internos
para conseguir crescer em am-
biente econômico mais desafia-
dor. Redução de despesas, apos-
ta em novos nichos de mercado
e o aumento do peso do crediá-
rio foram algumas das estraté-
gias sinalizadas pelas compa-
nhias ao longo do primeiro se-
mestre, quando empresas co-
mo Lojas Renner, Pão de Açúcar
e Natura apresentaram lucros
menores na comparação anual.

A movimentação das empre-
sas acontece em momento de
clara mudança no apetite do
consumidor. Na quarta-feira, o
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) divulgou al-
ta de 3% nas vendas do varejo
no primeiro semestre, menor
avanço desde o segundo semes-
tre de 2005.

A expansão foi guiada pelo
comércio de combustíveis e lu-
brificantes, segundo a Confede-
ração Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL), que identificou
desaceleração sobretudo nos se-
tores de vestuário, móveis, pa-
pelaria e supermercados.

O desempenho das vendas
do varejo teve como pano de
fundo um cenário menos pro-
missor para as compras: em
junho, a taxa de desemprego
subiu ligeiramente, para 6%,
ante 5,8%em maio, o sexto mês
seguido em que o indicador
não apresentava recuo. Ao
mesmo tempo, o rendimento
da população recuou pelo
quarto mês consecutivo.

"O forte ritmo de expansão
tinha um prazo de validade",
afirmou Claudio Felisoni, coor-
denador-geral do Programa de

Administração de Varejo (Pro-
var), da Fundação Instituto de
Administração, acrescentando
que as vendas em 2012 foram
ajudadas também pela interfe-
rência do governo com políticas
de incentivo ao consumo, deso-
nerações fiscais e ação agressiva
na diminuição dos juros.

Com a alteração dessas va-
riáveis em 2013, a situação mu-
dou e deve seguir assim no res-
tante do ano, disse Felisoni. "O
varejo não vai crescer na velo-
cidade que se esperava, e a de-
saceleração pode se repetir em
2014", afirmou.

Pão de Açúcar

Já lidando com essa conjun-
tura, algumas companhias con-
centraram esforços na redução
de custos internos na primeira
metade do ano. O Pão de Açú-
car cortou as despesas gerais e
administrativas em 10,1% ante
igual período de 2012.

A Hypermarcas seguiu o
mesmo caminho, reduzindo
essa linha em 8,6% na mesma
base de comparação. A com-

panhia de marcas de saúde e
de consumo foi uma das pou-
cas ligadas ao consumo inter-
no a ver o lucro líquido dispa-
rar no semestre, crescendo
mais de 11 vezes em relação à
igual período do ano passado,
em meio a uma reestruturação
iniciada em 2011 para dimi-
nuir o portfólio de produtos e
aumentar a rentabilidade.

Mexer no mix ofertado será
uma tônica cada vez mais for-
te daqui para frente, acredita
o presidente da CNDL, Roque
Pellizzaro Junior, com empre-
sas reavaliando seus produtos
para atingirem mercados pou-
co explorados.

"Quando não é possível ver-
ticalizar as vendas, há tendência
de horizontalizar para manter
volume, aumentando o público
possível de compra", disse.

Hering e Renner

A Cia. Hering, que abriu a
50ª loja Hering Kids na sema-
na passada, fez uma mudança
recente na gestão de marcas,
com a criação de uma direto-

ria específica para a Hering
adulto e outra para as marcas
Hering Kids, Puc e Dzarm.

"O ponto principal está asso-
ciado ao incremento de recei-
ta", disse o diretor responsável
pelas três últimas marcas, Ed-
son Amaro. No primeiro semes-
tre, as vendas brutas da Hering
Kids cresceram 29,4%, mais que
o dobro do avanço apresentado
pela Hering. A companhia esti-
ma um potencial de abertura de
200 lojas para a marca infantil,
que deve encerrar 2013 com 57
pontos de venda.

A Lojas Renner é outra a en-
xergar potencial para uma
marca "filha". A varejista man-
teve a meta de abrir 10 novas
lojas da Youcom, voltadas ao
público jovem, até o fim do
ano, mesmo após reconhecer
um cenário adverso e divulgar
uma queda de 14,1% no lucro
do primeiro semestre.

Natura 

A Natura, cujo lucro no pri-
meiro semestre caiu 0,5 por
cento sobre um ano antes,

anunciou a elevação dos in-
vestimentos em marketing
para impulsionar as vendas
no restante do ano, num mo-
mento em que a empresa
aposta suas fichas na linha
SOU, que tem preços mais bai-
xos. Os primeiros produtos fo-
ram lançados em julho e no-
vos itens chegam ao mercado
no segundo semestre.

Para as lojas com crediário
próprio, azeitar as operações de
suas financeiras também deve
ajudar a melhorar os resulta-
dos, diante do horizonte menos
animador para as vendas e com
os grandes bancos privados
cortando projeções de cresci-
mento do crédito no ano.

Essas empresas tendem a ga-
nhar competitividade por po-
derem dosar o fornecimento de
crédito dentro do seu próprio
negócio, impulsionando as ven-
das e ganhando com os juros,
disse Pellizzaro Junior.

A própria Renner elevou a
receita líquida com produtos e
serviços financeiros em 15,7
por cento, num avanço supe-
rior ao obtido no seu principal
negócio, a venda de mercado-
rias nas lojas.

Luiza 

A rede de lojas de móveis e
eletrodomésticos Magazine
Luiza, que reverteu o prejuí-
zo do primeiro semestre de
2012 para um lucro de R$ 55,5
milhões em igual  período
deste ano, também ganhou
nessa área.

No segundo trimestre, pe-
ríodo responsável por tornar
positiva a última linha do ba-
lanço semestral da empresa, a
financeira Luizacred registrou
aumento de 416% em seu lu-
cro líquido na comparação an-
ual, ajudada pelo crescimento
da receita com crédito direto
ao consumidor.

No varejo, ajustes por atacado 
Diante de sinais de apetite menor para o consumo, companhias do setor mudam para seguir crescendo.
Pão de Açúcar e Hypermarcas reduzem despesas, Hering aposta em crianças e Luiza ganha com crédito

DESACELERAÇÃO 2º TRI

» GABRIELA FORLIN
DA AGÊNCIA ESTADO

O lucro líquido consoli-
dado de 316 empresas bra-
sileiras de capital aberto
apresentou crescimento de
18,4% no segundo trimes-
tre, para R$ 28,86 bilhões,
em comparação ao mesmo
período do ano passado, se-
gundo levantamento da
consultoria Economática.

O levantamento mostra
que, excluindo as seis em-
presas do Grupo EBX, do
empresário Eike Batista, o
aumento teria sido de 36,1%
e atingiria R$ 34,47 bilhões.
As companhias do grupo X
vêm passando por uma gra-
ve crise e tiveram prejuízo
de R$ 5,61 bilhões entre
abril e junho de 2013, um
salto em relação ao prejuízo
de R$ 963 milhões no mes-
mo período de 2012.

O setor bancário, com
24 instituições,  é  o que
acumulou os maiores lu-
cros no período, de R$
17,13 bilhões, segundo a
Economática. A soma dos
lucros dos bancos cresceu
46,6% no segundo trimes-
tre, na comparação com o
mesmo período de 2012,
quando os ganhos soma-
ram R$ 11,69 bilhões.

O setor de petróleo e gás
vem em segundo no rank-
ing de lucratividade, com
ganho líquido de R$ 5,93 bi-
lhões no segundo trimestre,
revertendo o prejuízo de R$
1,38 bilhão entre abril e ju-
nho do ano passado. As em-
presas de energia elétrica
aparecem em terceiro na
lista, somando lucros de R$
2,39 bilhões, um resultado
abaixo dos R$ 3,82 bilhões
registrados no mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Na contramão, o setor
de papel e celulose foi o
mais afetado, de acordo
com a Economática. O pre-
juízo líquido das empresas
abertas alcançou R$ 959,1
milhões no segundo tri-
mestre, um pouco abaixo
das perdas de R$ 979,7 mi-
lhões registradas no mes-
mo período de 2012.

Lucro das
companhias
cresce 18% 

NA CONTRAMÃO DO BC

DA AGÊNCIA ESTADO

A queda de braço entre o
Banco Central e o Ministério da
Fazenda sobre o nível do câm-
bio está exacerbando a desva-
lorização do real, criando ruído
entre investidores e agravando
a percepção já negativa em re-
lação aos fundamentos da eco-
nomia brasileira, acreditam
analistas. O último capítulo da
divergência entre o Banco Cen-
tral e a Fazenda aconteceu na
sexta-feira, quando o BC fez
dois leilões de swap cambial na
tentativa de acalmar o merca-
do, mas acabou sendo atrope-
lada por declarações do minis-
tro Guido Mantega.

Mantega disse que o câmbio
"tem novo patamar", provoca-
do basicamente pela perspecti-
va de início da redução de com-
pra de ativos de US$ 85 bilhões
mensais pelo Federal Reserve –
o banco central norte-america-
no – e pela queda do saldo posi-
tivo da balança comercial, cau-
sada em parte pela desacelera-
ção da China e mudanças nos
preços de commodities.

O ministro ressalvou, porém,
que o momento é de volatilida-
de, e disse que o Brasil possui
vários instrumentos para en-
frentar a situação. Segundo ele,

a instabilidade da moeda nor-
te-americana em relação ao re-
al não beneficia a economia.
"Temos muitas armas para en-
frentar uma volatilidade cam-
bial, a primeira delas é que te-
mos reservas muito elevadas e
até agora não gastamos um tos-
tão dessas reservas", disse Man-
tega após encontro com em-
presários em São Paulo.

As declarações do ministro
foram dadas em mais um dia de
forte alta do dólar, que atingiu
R$ 2,39, e enquanto o BC bus-
cava enfrentar a desvalorização
do real com a oferta de swaps
cambiais tradicionais.

"O câmbio atual é bem-visto
pela indústria", disse Mantega,
para quem a volatilidade per-
manecerá enquanto o Fed não
tornar clara a sua política de re-
tirada de estímulos monetários
à economia. "Câmbio volátil é
um problema para alguns seto-
res", admitiu. 

Mantega mostra conforto com câmbio 

Mantega disse que o "novo
câmbio torna o setor produtivo
brasileiro mais competitivo".
Ele citou que alguns setores da
indústria já estão exportando
mais e deu como exemplo o seg-
mento automobilístico, que ele-
vou em 20% suas vendas exter-
nas no primeiro semestre. "Não
sei dizer para onde vai o câm-
bio", destacou, ao responder se
o atual patamar, ao redor de R$
2,30, é avaliado por ele como
confortável. "Esse câmbio não é
definitivo. O momento é de vo-
latilidade. Vamos esperar que
tenha um patamar mais estabi-
lizado", apontou. Já no fim da
entrevista, Mantega afirmou
que "no curto prazo o cenário é
de talvez uma desvalorização
(do real ante o dólar)".

"Eu achava que a presidente
Dilma (Rousseff) ia pender pa-
ra o lado da inflação, pensando
na sua popularidade, mas pare-
ce que a briga entre o BC e a Fa-
zenda em torno do câmbio con-
tinua", afirmou o professor da
Universidade de São Paulo
(USP) Fabio Kanczuk. Na opi-
nião do estrategista sênior para
mercados emergentes do ban-
co francês Société Générale, Ea-
mon Aghdasi, as declarações de
Mantega, de fato, contribuíram
para a forte desvalorização do

real no dia. "No início da sema-
na, Carlos Hamilton (diretor de
Política Econômica do BC) fez
uma avaliação muito sóbria a
respeito da inflação, reforçando
a sinalização de cautela do BC
em relação ao repasse da des-
valorização da moeda na infla-
ção", disse Aghdasi. "Quando o
ministro da Fazenda diz, com
aprovação, que uma moeda
mais fraca é bom para a indús-
tria, isso pode criar confusão
entre alguns participantes do
mercado, embora essa não seja
a primeira vez que o BC e a Fa-
zenda dão sinais conflitantes
ao mercado."

Otimismo

Mantega procurou mostrar
otimismo, dizendo esperar me-
lhor resultado da economia no
segundo semestre e em 2014 e
que as concessões na área de in-
fraestrutura serão um dos fato-
res do crescimento e da melho-
ra dos níveis de investimento.
"Não se justificam determina-
das análises que dizem que não
cresceremos nada no segundo
semestre ou que em 2014 cres-
ceremos 1%. Realmente, não
têm fundamento."

Ele reconheceu haver ainda
alguns problemas decorrentes
da economia internacional,
que ainda não foram resolvi-
dos, mas disse que já há sinais
de algum crescimento externo.
Em relação ao reajuste dos
combustíveis, o ministro disse
que nos últimos meses "houve
diminuição da diferença dos
preços dos combustíveis no
Brasil e no exterior".

Não sei dizer para onde vai o câmbio."

Guido Mantega
Ministro da Fazenda

» DA AGÊNCIA ESTADO

Apesar do problema de de-
fasagem no preço dos com-
bustíveis apontado pela dire-
ção da Petrobras, o ministro
Guido Mantega minimizou a
questão. "O que posso dizer é
que nos últimos meses houve
convergência em função dos
reajustes que foram dados em
gasolina e diesel. Houve uma
diminuição. E também houve
uma diminuição do preço do
barril", afirmou o ministro.
"Isso diminuiu a diferença
entre o preço nacional e o pre-
ço internacional."

Segundo Mantega, reajus-
tes nos preços dos combustí-
veis no Brasil ocorrerão pe-
riodicamente. Ele ressaltou
que anúncios não serão fei-
tos com antecedência. “Pe-
riodicamente haverá reajuste
e essa é, digamos, a regra, e
não anunciamos com ante-
cedência”, disse ele, após um
encontro com empresários
em São Paulo.

Uma alta nos combustíveis
é reivindicada pela Petrobras.
Na semana passada, o diretor
financeiro da estatal, Almir
Barbassa, afirmou que a em-
presa busca "intensamente
alinhar os preços internos de
derivados de petróleo aos in-
ternacionais".

Combustíveis:
defasagem
minimizada 

IMPOSTOS

» RICARDO DELLA COLETTA
DA AGÊNCIA ESTADO

Com o apoio da Secretaria
da Micro e Pequena Empre-
sa, deputados preparam mo-
dificações na lei do Simples
Nacional para incluir no regi-
me de recolhimento unifica-
do categorias como as de mé-
dicos, advogados e jornalis-
tas. A iniciativa contraria o
governo porque vai na con-
tramão do que prega a Fa-
zenda, em meio a um cenário
de aperto fiscal.

Em outra frente, os parla-
mentares vão tentar tirar os
pequenos negócios da cha-
mada substituição tributária
do ICMS, o que promete rea-
brir uma disputa com gover-
nadores. A atualização da lei
do Simples, em debate na
Câmara, também tem por
objetivo desburocratizar a
abertura e o fechamento de
pequenos negócios no País,
processo que pode se arras-
tar por meses.

O projeto quer ampliar o
leque de empresas beneficia-
das pelo Simples Nacional,
com a inclusão de ao menos
16 novas atividades. O objeti-
vo é que o enquadramento
no Simples Nacional seja ca-
da vez menos discricionário.

Médicos e 
advogados
no Simples

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A2. 




