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Empre s a s

Votorantim Cimentos
Contratado em abril pela Votoran -
tim Cimentos, para comandar as
operações no país, o executivo
Walter Dissinger foi nomeado pre-
sidente global da empresa e assu-
mirá o cargo em janeiro 2014. Dis-
singer é vice-presidente da Voto-
rantim Cimentos no Brasil e atua
desde junho como responsável no
país pela gestão dos negócios de
cimento. O executivo iniciará um
processo de transição nos próxi-
mos quatro meses, ao lado do
atual presidente da empresa, Pau-
lo Henrique de Oliveira Santos.

Ibovespa sem mudanças
O presidente da BM&FBovespa,
Edemir Pinto, disse que não have-
rá mudanças na metodologia de
composição da carteira teórica do
Ibovespa neste ano. Qualquer alte-
ração que venha a ser feita só pas-
sará a valer em 2014. Como nada
muda, disse ele, os papéis com va-
lor inferior a R$ 1 seguem no índi-
ce. Com isso, descarta a exclusão
das ações da OGX do Ibovespa em
2013, a menos que a empresa vá à
falência. Ele disse que casos de re-
estruturação de dívida não resul-
tam em deslistagem. As afirma-
ções foram feitas após a abertura
do 6o Congresso Internacional de
Mercados Financeiros e de Capi-
tais. Edemir também falou que o
projeto para estimular a listagem
de pequenas e médias empresas
deve se tornar operacional no co-
meço de 2014. (Eduardo Campos,
Camila Dias e Talita Moreira)
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D e st a q u e s

“Se tivéssemos mais
capital, poderíamos
lançar produtos em
nível nacional”, diz
Genish, da GVT B3

Fontes: FecomercioSP  e IBGE. * Vendas nominais subiram 3,29% e reais (deflacionado pelo IPCA), 0,41%

Desempenho paulista
Vendas reais no acumulado do ano até maio, em relação ao ano anterior
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C o m é rc i o Estado concentra maior
número de lojas de grandes redes

Varejo de SP
cresce abaixo
da média
nac ional
Adriana Mattos
De São Paulo

No ano que já registra a mais
baixa taxa de crescimento do vare-
jo brasileiro desde 2009, o desem-
penho do comércio paulista tem
ficado abaixo da média do país. E
isso tende a se refletir nos números
das varejistas com alta dependên-
cia do consumo na região, segun-
do especialistas. Em todos os me-
ses deste ano, as vendas do varejo
do Estado de São Paulo cresceram
abaixo da média nacional, rever-
tendo tendência verificada até o
fim de 2012, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Levantamento inédito da Fede-
ração do Comércio do Estado de
São Paulo revela como cada região
do Estado reagiu a essa desacelera-
ção no consumo do brasileiro. No-
ve das 16 áreas pesquisadas regis-
tram índices de expansão acima da
média neste ano. Em sete áreas há
retração nas vendas reais (descon-
tada a inflação), ou seja, venderam
menos do que no ano passado. “De
janeiro a maio, a capital cresceu
0,8% e o Estado de São Paulo, 0,4%.
Ou seja, praticamente estagnação,
e os dados de junho não devem
mostrar mudança nesse cenário”,
diz Altamiro Carvalho, assessor
econômico da FecomercioSP.

Os dados se referem ao acu-
mulado do ano até maio, mas a
Fecomercio entende que até ju-
nho o quadro não deve ter muda-
do muito. Se houver mudança,
será para baixo, com o impacto
das manifestações populares de
junho nos números.

Ao se cruzar o desempenho por
área pesquisada com o mapa da
disposição das lojas das redes pelo
país, as maiores varejistas do Brasil
concentram em São Paulo a maior
quantidade de lojas de suas redes.
O Va l o r avaliou dados do Grupo
Pão de Açúcar (GPA), C a r r e f o u r,
Wa l m a r t , Renner, R i a c h u e l o, Lojas
Americanas, Magazine Luiza, Lojas
Cem e Via Varejo. As empresas não
informam a receita por Estado.

Algumas redes registram alta
concentração de pontos no Esta-
do de São Paulo, mas não há da-
dos de desaceleração nas vendas
na região. Na Lojas Cem e no
GPA, cerca de 70% dos pontos es-
tão no mercado paulista e na Via
Varejo (Casas Bahia, Ponto Frio e

Nova Pontocom), 43% — os índi-
ces mais altos entre as redes ana-
lisadas. No Magazine Luiza, per-
to de 35% das lojas estão no Es-
tado. A Renner tem uma das ta-
xas mais baixas, 17%, seguida da
Lojas Americanas, com 22% das
lojas, com base nas informações
dos sites das redes.

As estimativas de crescimento
das varejistas avaliadas estão aci-
ma da média do mercado, com
previsão de 20% de expansão pa-
ra a Lojas Cem em 2013 e de, no
mínimo, 9,2% para a Via Varejo
(com base na previsão de, pelo
menos R$ 28,5 bilhões em receita
bruta em 2013). Forte expansão
orgânica pode explicar as esti-
mativas positivas, assim como a
obtenção de resultados positivos
em outras regiões do país, como
o Nordeste, o que equilibra essa
conta. Dados do IBGE mostram
taxa de crescimento nas vendas
no varejo do Nordeste neste ano
que supera a média do país e a ta-
xa de São Paulo.

Números do desempenho dos
shoppings centers em São Paulo,
cruzados com o perfil de vendas
dos municípios, mostram uma
correlação de desempenhos.
Campinas aparece como um mu-
nicípio com queda de 2,1% nas
vendas de janeiro a maio. Um dos
maiores shoppings da cidade, o
Parque D. Pedro, registrou queda
de 3,9% nas vendas no segundo
trimestre. O shopping atribuiu a
queda às manifestações popula-
res e à Copa das Confederações.

“A situação hoje em Campinas
é de queda no consumo, pressão
inflacionária e endividamento.
Até julho, a venda do comércio
caiu 2,5% na cidade”, disse Laerte
Martins, economista da associa-
ção comercial do município.

As cidades de Presidente Pru-
dente, Osasco, Araraquara, o lito-
ral paulista e o ABCD de São Pau-
lo tem retração nas vendas até
maio. Guarulhos e Sorocaba des-
pontam com melhores resulta-
dos, sendo que nesta última cida-
de aconteceu a abertura de novas
redes, como a Cobasi e Outback
neste ano, e a construção de um
novo shopping, o Tangará, da En-
planta Engenharia. O estado
paulista responde por 35% das
vendas do comércio do pais,
equivalente a R$ 430 bilhões em
vendas no ano passado.

Suporte para
um crescimento
equilibrado.

Audit, Tax, Advisory, Outsourcing

lote5.com.br

Cinco empresários resolveram somar suas experiências no mercado imobiliário.
Como resultado, nasceu a LOTE 5, uma empresa cheia de ideias novas para transformar terrenos, vidas, conceitos e futuros.
Pronta para utilizar em cada projeto as tecnologias mais atuais, o respeito à natureza e o cuidado único, sempre em locais
próximos a centros urbanos consolidados. E preparada para ir muito além do urbanismo.

O bom de nascer com 108 anos?
Poder fazer tudo novo, tudo diferente,
tudo melhor para você.

Maisqueurbanismo.Vida.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30, 31 ago. e 1 set. 2013, Empresas, p. B1.
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