
Renner vai manter plano de expansão
A Lojas Renner fechou o segundo trimestre com crescimento de

10,8% na receita líquida da venda de mercadorias e lucro líquido de

R$ 98 milhões. Durante o trimestre, a companhia inaugurou nove lojas,

sendo seis Renner e três Youcom (antiga Blue Steel) e anunciou que

manterá seu plano de expansão que prevê a abertura de 25 a 30 filiais

Renner, de 6 a 10 lojas da Camicado e 10 operações Youcom, em 2013.

MarcelaBeltrão

A Gap Inc., maior varejista de
roupas dos Estados Unidos, infor-
mou que seu lucro no segundo tri-
mestre subiu 25%, impulsionado
por promoções de novos produ-
tos de brim e esportivos da mar-
ca e da cadeia Old Navy.

O lucro líquido do trimestre,
terminado em 3 de agosto, subiu
para US$ 303 milhões, ou US$ 64
centavos por ação, ante US$ 243
milhões, ou US$ 49 centavos por
ação, disse a empresa ontem em
comunicado. O resultado vai ao
encontro da média das estimati-
vas dos analistas ouvidos pela
Bloomberg. A varejista elevou
sua previsão para o lucro anual
de até US$ 2,65 por ação, ante
US$ 2,60 de previsões anteriores.

A empresa informou ainda que
vai aumentar os seus dividendos
anuais para US$ 80 centavos por
ação a partir do terceiro trimestre.

O CEO da companhia Glenn
Murphy tem trabalhado para
melhorar suas coleções de pro-
dutos, para atrair clientes com
linhas de jeans, roupas esporti-
vas, novas ofertas e preços bai-
xos. As vendas líquidas no tri-

mestre cresceu 8,2% , para
US$ 3,87 bilhões.

As ações da Gap subiram
0,5%, para US$ 42,20 no final da
tarde de ontem em Nova York.
As ações já haviam saltado 35%
este ano, até o fechamento do
pregão de anteontem, quando
seus papéis registraram o me-
lhor desempenho para uma em-
presa de vestuário no Índice de
Varejo da Standard & Poor’s.

As vendas nas lojas abertas
há pelo menos um ano subiram

5% no trimestre, incluindo 6%
de ganhos, para as marcas Gap e
Old Navy, e uma queda de 1% da
marca Banana Republic.

Outros varejistas estão en-
frentando desafios para conven-
cer os consumidores a gastar di-
nheiro em roupas. A previsão de
lucro para o trimestre atual divul-
gada ontem pela Abercrombie &
Fitch Co. foi menor do que a esti-
mativa de analistas, em meio trá-
fego em declínio em suas lojas.
Já a American Eagle Outfitters
Inc. disse anteontem que seu lu-
cro no segundo trimestre foi atin-
gido por um ambiente de consu-
mo fraco e erros em ofertas de
roupas para as mulheres.

A empresa de São Francisco
também disse ontem que iria au-
mentar o seu dividendo anual
de US$ 80 centavos, a partir do
terceiro trimestre.

“Eles, obviamente, tiveram
impulso no negócio”, disse Anna
Andreeva, analista da Oppenhei-
mer & Co. “Eles têm bom desem-
penho no que diz respeito aos pro-
dutos vendidos em suas lojas”,
completou. Bloomberg

A Sears apresentou uma perda tri-
mestral muito maior do que o espe-
rado ontem, com vendas fracas e
descontos maiores, comprimindo
as margens em suas lojas de depar-
tamento de mesmo nome e da ca-
deia de descontos Kmart.

Os resultados empurraram as
ações da Sears para uma queda de
9% e deram mais uma prova de
que a recuperação não será fácil.

As quedas de receita atormen-
tam a Sears desde 2005, quando
Edward Lampert fez a fusão entre
Kmart e Sears, por US$ 11 bilhões.

A empresa vem fechando lojas,
fazendo gerenciamento deinventá-
rio, vendendo imóveis e ativos.

A Sears também vem enfren-
tando concorrência predatória da
rede de descontos Wal-Mart Sto-
res e da Target, lojas de departa-
mento e varejistas online.

Em 3 de agosto, a Sears tinha
uma dívida de US$ 3,7 bilhões,
caixa de US$ 681 milhões e crédi-
to aprovado de US$ 1,6 bilhão.

O prejuízo líquido aumentou
para US$ 194 milhões, ou US$

1,83, no segundo trimestre encer-
rado, ante US$ 132 milhões, ou
US$ 1,25 por ação, um ano antes.

Excluindo os ganhos com a ven-
da de certos ativos e outros itens,
mas incluindo despesas, a perda
foi de US$ 1,70 por ação. Nessa ba-
se, analistas esperavam uma per-
da de US$ 1,10 por ação, segundo
a Thomson Reuters I/B/E/S.

As vendas caíram 6,3 %, para
US$8,9bilhões,aquémdaestimati-
va de analistas de US$ 9,5 bilhões.

As vendas nas lojas america-
nas abertas há pelo menos um
ano caíram 1,5%, com quedas de
2,1% na Kmart e 0,8% na Sears
Domestic. As vendas nas mes-
mas lojas em sua unidade cana-
dense caíram 2,5%. Já as vendas
online subiram 20%. Reuters

A loja de grife para adolescentes
Abercrombie & Fitch divulgou
vendas comparáveis e lucro bem
abaixo do esperado por Wall
Street ontem, creditando o pior
desempenho à queda na frequên-
cia de clientes nas suas lojas. Ao
mesmo tempo, os negócios po-
dem cair ainda mais durante este
trimestre de volta às aulas.

As vendas comparáveis, in-
cluindo operações online e lojas
abertas no ano passado, caíram
10% no segundo trimestre. Analis-
tas previam queda de 2,5%.

As rivais Aeropostale e Ameri-
can Eagle Outfitters também es-

tão lutando em um ambiente em
que os jovens compradores apa-
rentemente se mostram menos in-
teressados em roupas de grife do
que na variedade de mercadorias
oferecida por cadeias como Zara,
Forever 21 e H&M.

“Uma geração de clientes se-
guiu em frente, e a nova geração
não vê a Abercrombie como
‘cool’”, disse Erik Gordon, profes-
sor da Ross School of Business da
Universidade de Michigan.

O presidente-executivo da
Abercrombie, Mike Jeffries, disse
que os clientes adolescentes estão
sentindo mais pressão que outros.

“Consumidores em geral estão
se sentindo melhores em relação ao
ambiente econômico”, disse Je-
ffries a analistas da Wall Street.
“Mas no caso do jovem consumi-
dor é menos.” Reuters

EMPRESAS

Lucro da varejista
Gap cresce 25%
no 2º trimestre

▲

Divulgação

A empresa vem fechando
lojas, gerenciando
inventário, vendendo
imóveis e também ativos

Resultado foi impulsionado por promoções de novos produtos de

brim e itens esportivos da marca própria e da cadeia Old Navy

Aeropostale e American
Eagle Outfitters lutam por
jovens menos interessados
por roupas de grife

VESTUÁRIO

Paraatrairclientes,Gaptemtrabalhadoparamelhorarsuas linhasde jeanseroupasesportivas

A Sears ainda enfrenta
concorrência
predatória da rede de
descontos Wal-Mart
Stores e da Target, lojas
de departamento e
varejistas online. A
empresa Sears acumula
dívida de US$ 3,7 bi

Descontos e vendas
fracas prejudicam
resultados da Sears

Vendas da Abercrombie & Fitch
despencam com redução na
frequência de clientes nas lojas

O CEO da GAP,
Glenn Murphy,
tem trabalhado
para melhorar suas
coleções, para atrair
clientes com linhas
de jeans, roupas
esportivas, ofertas
e preços baixos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 ago. 2013, Empresas, p. 14.




