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Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Adriana Mattos
De São Paulo

Um processo sigiloso de mudan-
ça no modelo de comunicação do
Grupo Pão de Açúcar tem sido con-
duzido desde a semana passada, e
está sendo interpretado pelo merca-
do como a “venda da operação” da
PA Publicidade, a agência da maior
varejista alimentar do país.

Agências de propaganda que
foram contactadas pelo GPA para
tratar do assunto, contam que o
grupo apresentou um projeto
“inusual”. Nele, a varejista transfe-
re todos os ativos e passivos da PA
Publicidade para uma agência de
propaganda — a ser escolhida em

um processo de seleção em setem-
bro — que irá incorporar essa
“house agency”.

Em junho de 2013, o total de
passivos da PA Publicidade soma-
va R$ 14,2 milhões. Em 2012 era de
R$ 11,7 milhões e no fim de 2011
somava R$ 7,6 milhões, ou seja, do-
brou em um ano e meio. GPA não
informa em suas notas explicativas
do balanço do segundo trimestre
as razões do aumento.

Com essa transferência, a em-
presa passa a ser responsável pelos
custos trabalhistas e administrati-
vos do departamento. Após a in-
corporação, a agência se tornará
uma parceira da rede varejista.
Dessa forma, o GPA entende que

deve gerar ganhos para a agência,
pelo alto movimento em mídia
com a conta, e também irá criar
“valores intangíveis” para a parcei-
ra, pela troca de experiência em va-
rejo do grupo com a agência. O
grupo deve continuar a fazer os in-
vestimentos em mídia (TV, rádio).

Por conta desses eventuais ga-
nhos que a agência possa ter, o
Grupo Pão de Açúcar deve receber
um valor, mencionado nas reu-
niões como um aporte. Essa soma
estará descrita em proposta a ser
apresentada pelas agências na se-
gunda quinzena de setembro,
apurou o Va l o r . As agências traba-
lham agora na definição do apor-
te. Um termo de confidencialidade

foi assinado pelas empresas.
No GPA, o assunto só será co-

mentado pela empresa depois que
ela decidir a vencedora dessa sele-
ção. “Isso é uma venda disfarçada”,
disse um publicitário. O GPA nega
que esteja vendendo a PA Publici-
dade. “Não é uma concorrência
usual, mas é bem provável que as
principais agências participem. É
uma conta de peso”, afirmou outro
diretor de agência. A PA Publicida-
de tem cerca de 250 empregados e
movimentou em mídia no ano
passado R$ 300 milhões, sendo a
21º maior agência do país, segun-
do dados da “Meio & Mensagem”.

As maiores agências do país re-
ceberam convite para a reunião

com a GPA. Participaram do en-
contro, entre elas, Y&R , Neoga -
ma/BBH, Publicis, WMcCann e
Africa. As empresas não confir-
mam que estão na seleção.

Internamente, o GPA não trata
desse caso como se fosse a venda do
negócio, já que a PA Publicidade,
uma subsidiária do grupo, manterá
o total de suas ações nas mãos e o
controle total da companhia. A rede
considera o projeto como “um novo
modelo de operação”, informou em
nota ao mercado no fim de julho,
quando confirmou a abertura de
concorrência para a escolha de um
“parceiro estratégico”. Na época, a
companhia não detalhou o projeto.
Essa operação não inclui Via Varejo

(Casas Bahia e Ponto Frio).
Para o GPA, é um negócio que

pode ajudar a reduzir despesas. O
mercado já aguardava mudanças
envolvendo os gastos da compa-
nhia (despesas com marketing fa-
zem parte das despesas operacio-
nais da empresa). Recente relató-
rio de análise do HSBC i n f o r m av a
que a companhia estava traba-
lhando com maior esforço para re-
duzir despesas, e que detalhes so-
bre essas ações seriam anunciados
nos próximos meses. Ações esta-
vam sendo planejadas com a in-
tenção de defender rentabilidade
do GPA Alimentar, a despeito de
maiores pressões de custos no ne-
gócio neste ano, diz o relatório.

Leblon Equities compra
50% da rede City Shoes

LÉO PINHEIRO/VALOR

Bittencourt, um dos fundadores da varejista de calçados que tem mais de 80 lojas: recursos para acelerar expansão

Moda
Paola de Moura
Do Rio

A varejista de calçados City
Shoes, com mais de 80 lojas no
país, vendeu 50% de seu capital
para a Leblon Equities. Trata-se de
uma gestora de recursos que, en-
tre outros ativos, tem participa-
ção na Livraria Saraiva e na redes
de material de construção Casa
Show e Tend Tudo. Segundo Paulo
Fernando Bittencourt, um dos
fundadores da companhia, e Bru-
no Pereira, sócio da Leblon, a par-
ceria visa acelerar a expansão da
rede, principalmente pelo inte-
rior do país, e reestruturar a dis-
tribuição e a venda pela internet.

A aquisição será feita com capi-
tal próprio da Leblon. Bittencourt
afirma que todo o investimento se-
rá utilizado na reestruturação da
varejista. “Nenhuma quantia virá
para os sócios”, diz. Como a rede
fatura cerca de R$ 60 milhões por
ano, fontes do mercado estimam
que o novo sócio vá injetar em tor-
no de R$ 30 milhões na empresa. A
Leblon Equities e a City Shoes, no
entanto, não revelam valores.

A rede de lojas foi fundada há
16 anos por Bittencourt e Ronal-
do Wellisch, que foram diretores
da Mesbla. No início, os dois ti-
nham lojas próprias, mas depois
decidiram seguir o rumo das
franquias. “Percebemos que po-
díamos expandir mais facilmente
e cuidar do negócio, da criação,
com mais dedicação”, afirma Bit-
tencourt. Nos últimos anos, com

o crescimento, o filho de Wellis-
ch, Patrick, se juntou à sociedade.

A conversa com os sócios da Le-
blon começou há cerca de um
ano. Bittencourt conta que esteve
com outros fundos, mas todos
queriam negociar uma data de
entrada e de saída. “Com a Leblon
não há isso. Vamos redesenhar a
estratégia da empresa para cres-
cermos e ganharmos juntos, sem
p r e s s ã o”. afirma o fundador. “O
objetivo não é também participar
do dia-a-dia da loja. Temos uma
experiência de mercado, de in-
vestimento para expandir o ne-
gócio. Hoje a empresa já está bem
posicionada no país com as 80 lo-
jas”, afirma Pereira, da Leblon.

Entre os principais focos está a
montagem de um centro de distri-
buição. Atualmente, os fornecedo-
res entregam as mercadorias dire-
tamente para as lojas. O objetivo,
com o centro, é reduzir custos, ter
maior controle e melhorar o “ti -
ming” da distribuição. “Com o sis-
tema atual, já sabemos onde cada
caminhão está e quando cada um
deles chegará às lojas. Mas cada
ponto de venda recebe as merca-
dorias de vários caminhões. Se
mandarmos tudo de uma vez só ou
em menos veículos, facilitará ope-
r a ç ã o”, diz Bittencourt.

Outro objetivo da City Shoes é
melhorar as vendas virtuais. Ho-
je, representam apenas 1% do ne-
gócio. A meta é atingir 5%. “O
Eduardo Castro, nosso sócio, é
conselheiro da Saraiva, desenvol-
veu o site do PontoFrio.com e
também foi responsável pela im-
plantação da CasasBahia.com e

pela melhora do Extra.com”, afir-
ma Pereira. Ele explica que a ges-
tora não tem o objetivo de reali-
zar investimentos com retorno
no curto prazo. “Nosso investi-
mentos são sempre com objetivo
de médio e o longo prazo.”

Segundo Bittencourt, a desa-
celeração econômica, que teve
impacto nas vendas do comércio,
também afetou a rede. “O pri-
meiro semestre foi esquisito”,
diz, sem revelar números. “Mas as
vendas estão voltando a melho-
rar nos últimos meses”.

Segundo o IBGE, as vendas no
comércio varejista de janeiro a ju-
nho cresceram 3% na comparação
com o mesmo período de 2012 — o
pior resultado desde 2003. Já a
produção do setor de calçados, se-
gundo o Índice de Produção Física
do instituto, aponta crescimento
de 4,9% na mesma comparação.

Bittencourt ressalta, no entan-
to, que no interior do país a crise
não é tão forte. “Muitas cidades
como Goiânia, Petrolina ou Ma-
ringá são incríveis e há muitas
oportunidades. Estamos redese-
nhando nossa estratégia para des-
cobrir novos caminhos”, explica.

Hoje 30% das lojas da City Shoes
ficam no interior. Pereira, no en-
tanto, acrescenta que também há
planos de expansão em São Paulo e
no Rio. “Há muitas oportunidades
nos grande centros”. Bittencourt
lembra que na Barra da Tijuca, por
exemplo, região onde já há centros
de compras como o BarraShop-
ping e o Via Parque, mais um, o
Shopping Metropolitano, será
inaugurado até o fim do ano.

Tiffany aumenta projeção de lucro
L u xo
Elizabeth Paton
Financial Times, de Nova York

A Ti f f a n y elevou sua previsão de
lucros para o ano, depois que os
ganhos do segundo trimestre su-
peraram as previsões dos analistas,
em meio a uma retomada do con-
sumo na região da Ásia-Pacífico. A
segunda maior joalheria do mun-
do em vendas, com sede em Nova
York, divulgou esta semana lucro
líquido de US$ 106,8 milhões no
segundo trimestre fiscal encerra-
do em 31 de julho, ante os US$ 91,8
milhões apurados no mesmo pe-
ríodo do ano passado. O lucro por
ação aumentou de US$ 0,72 para
US$ 0,83 — o mercado projetava
US$ 0,74 por papel, segundo uma
estimativa da Thomson Reuters.

A Tiffany atribuiu o crescimen-
to de 16% do lucro à diminuição
das pressões sobre os preços do
ouro e dos diamantes, que ante-
riormente estava pesando sobre
as margens da companhia. A ex-
pansão também deve-se aos rea-
justes de preços de seus produtos,
praticados no começo do ano. A
empresa projeta agora que os lu-
cros do ano como um todo ficarão
na faixa de US$ 3,50 a US$ 3,60 por
ação, cerca de 7 centavos de dólar
a mais que a previsão anterior.

As vendas globais da compa-
nhia no segundo trimestre cres-
ceram 4,4% para US$ 925 mi-
lhões, mas ficaram aquém dos
US$ 941 milhões previstos por
analistas. As vendas pelo critério
“mesmas lojas” (que compara
unidades em funcionamento há
pelo menos um ano) cresceram

5%, enquanto que na Ásia-Pacífi-
co aumentaram até 13%.

Os resultados acompanharam
os do primeiro trimestre e ame-
nizaram os temores de uma desa-
celeração dos gastos na Ásia —
especialmente na China conti-
nental — com artigos de luxo.

Mas a desvalorização do iene
prejudicou as vendas no Japão,
onde a Tiffany obtém cerca de
20% de suas receitas totais.

As vendas “ mesmas lojas” no
principal mercado da Tiffany, os
Estados Unidos, permaneceram
estagnadas, mas na Europa a em-
presa registrou um crescimento de
7%, em linha com os ganhos obti-
dos por várias outras grandes mar-
cas de luxo americanas com um
patamar de preço intermediário. A
ação da Tiffany acumula no
ano uma alta de 42%.

M a r ket i n g Negócio está sendo interpretado pelo mercado como “venda da operação” para agências de propaganda

GPA negocia novo modelo da PA Publicidade
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 ago. 2013, Empresas, p. B5.




