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Bebidas Postergação traz alívio a fabricantes de cerveja, pressionados pela queda nos volumes vendidos

Governo adia aumento da carga tributária
Marina Falcão, Lucas Marchesini
e Edna Simão
De São Paulo e Brasília

O governo federal decidiu adiar
o aumento da carga tributária so-
bre as bebidas frias — cerveja e re-
frigerante —, previsto para outu-
bro, para “algum momento em
2014”, disse ontem o secretário ad-
junto da Receita Federal, Luiz Fer-
nando Teixeira Nunes.

O novo aumento, o segundo
deste ano (o primeiro foi em abril),
seria de cerca de 2%, incluindo IPI,
Cofins e PIS. A sua postergação be-
neficia cervejarias como A m b e v,

Brasil Kirin, Heineken e Petrópolis ,
que estão pressionadas pela queda
nos volumes de vendas e pela alta
dos custos atrelados ao dólar, prin-
cipalmente com matérias-primas.

A produção de cerveja caiu
1,8% nos primeiros oito meses
deste ano, em relação a igual pe-
ríodo de 2012, segundo o Sico-
be, sistema da Receita Federal.

Fábio Marchiori, diretor fi-
nanceiro da Brasil Kirin, dona da
Nova Schin, disse que a decisão
surpreendeu. “Estávamos preo-
cupados, teríamos que fazer um
repasse para o consumidor”.

Segundo Marchiori, a Kirin ain-

da não tinha aumentado seus pre-
ços para evitar desgaste na relação
com os clientes, em caso de ter que
voltar atrás. Sem elevação dos im-
postos e com o dólar numa posi-
cão “mais confortável”, a Kirin não
precisará revisar preços neste ano.

Na semana passada, o Bank of
America Merrill Lynch (BofA) disse
em relatório que a Ambev, líder
com quase 70% do mercado de cer-
vejas, passou a reajustar seus pre-
ços entre 10% e 12% em agosto. A
conclusão, tirada pelo banco após
um levantamento com 30 varejis-
tas em São Paulo, era de que a em-
presa estava se antecipando à alta

dos impostos em outubro.
A Ambev não comenta o rela-

tório do BofA. Diz apenas que sua
“política em relação a preços con-
tinua a mesma: reajuste em linha
com a inflação e repasse de im-
postos” e que “como não haverá
novo aumento de tributos, não
faz sentido falar em repasse”.

Antes de qualquer comunicado
oficial do governo, das empresas
ou das grandes associações, parte
do mercado financeiro já estava
sabendo da postergação tributá-
ria. Na manhã de ontem, BTG e Citi
enviaram relatórios a seus clientes
contando sobre o adiamento. Um

dos analistas disse ao Va l o r que a
informação foi divulgada, na sex-
ta-feira, em um comunicado da
Associação dos Fabricantes de Re-
frigerantes do Brasil (Afrebras),
que reúne 150 médios e pequenos
produtores de refrigerantes.

Na quinta-feira, o ministro
Guido Mantega tinha se reunido
com representantes do setor, em
São Paulo. Na ocasião, a CervBra-
sil, que representa as grandes fa-
bricantes de cerveja, negou ao Va -
lor que questões tributárias esti-
vessem na pauta do encontro.
Ontem, não havia informações
no Diário Oficial da União sobre o

tema, mas o Citi e o BTG dizem
que o aumento ficou para abril.

Para o Citi, a postergação pode
estimular as vendas, mas manteve
recomendação “n e u t r a” para ações
da Ambev. O Citi diz que 2013 está
sendo o ano mais difícil para o se-
tor de bebidas, nas últimas duas
décadas. Para o BTG, o adiamento
melhora as perspectivas para pre-
ços líquidos e expansão de volumes
“A indústria da cerveja tem conse-
guido melhorar o seu diálogo com
o governo, o que reduz o potencial
de surpresas negativas no futuro”.
BTG também tem recomendação
“n e u t r a” para a Ambev.

Lego reduz margem para crescer 50% este ano SERGIO ZACCHI /VALOR

Esteves, que representa a Lego: repasse menor de custo com câmbio às lojas

Brinquedos
Renato Rostás
De São Paulo

A M . C a s s a b, distribuidora da
Lego no Brasil, decidiu sacrificar
a rentabilidade para alcançar a
meta de expansão de 50% no fa-
turamento este ano, em relação a
2012. O enfraquecimento do real
frente ao dólar fez com que o cus-
to de importação dos produtos
da fabricante dinamarquesa su-
bisse fortemente desde o início
do segundo semestre. Robério
Esteves, diretor de operações da
M.Cassab e responsável pela
marca Lego no país, disse ao Va -
lor que menos da metade desses
gastos foram repassados ao pre-
ço final nas lojas, para que não
comprometesse o volume de
vendas. Em suas contas, as perdas
nas margens ficarão entre quatro
e cinco pontos percentuais.

Esse cenário de importados

mais caros, somado à inflação
ainda elevada no Brasil, poderia
fazer com que os consumidores
reduzissem a procura pelos brin-
quedos de montar, motivo pelo
qual a decisão foi tomada.

Se atingida, a taxa de cresci-
mento de 50% vai superar em
muito o ritmo de expansão do
mercado de brinquedos este ano.
A Associação Brasileira das Fabri-
cantes de Brinquedos (Abrinq)
projeta uma alta de vendas de
12%, para R$ 4,34 bilhões.

Em 2012 a revendedora brasi-
leira já obteve crescimento de
50%. Antes, o avanço observado
era de, em média, 25% ao ano. Es-
teves atribui o desempenho à fi-
delização do público. “O consu-
midor geralmente coleciona os
produtos, o que o faz ‘adotar ’ um
ponto de venda e se fidelizar”, dis-
se. “O lojista começou a perceber
isso, trouxe mais variedade a suas
ofertas e o giro dos produtos co-
meçou a acontecer”, acrescentou.

Para fortalecer as vendas este
ano, as despesas com marketing
e comunicação estão avançando
na mesma proporção da meta
de faturamento, segundo o exe-
cutivo. “As nossas medidas in-
cluem propaganda em TV, mer-
chandising, eventos em lojas e
co-promoções”, afirmou Esteves.
Além do investimento em lança-
mentos: a linha de itens ofereci-
da no Brasil foi renovada em cer-
ca de 84% ante 2012.

A abertura de lojas exclusivas
da marca também tem contri-
buído para aumentar a receita
da operação brasileira. O pri-
meiro ponto foi inaugurado em
abril de 2010 no Shopping Cida-
de Jardim, em São Paulo, e o se-
gundo, em janeiro deste ano no
Shopping Rio Design Barra, no
Rio. A terceira unidade será
inaugurada no fim deste mês
em Curitiba. “Temos que ter to-
do um cuidado com esse forma-
to, mas ele traz o retorno que es-

peramos em construção de mar-
ca e em rentabilidade, também”,
disse Esteves.

Mesmo com o avanço mais
lento da economia, o executivo
afirma que o mercado brasileiro
continua sendo importante para
a companhia dinamarquesa,
que tenta capturar ganhos em
países emergentes. “Eles enxer-
gam o Brasil com um potencial
bem interessante para a marca.
Existe uma parcela grande de
crianças aqui que ainda não teve
oportunidade de brincar com os
produtos”, afirmou.

Globalmente, a Lego registrou
crescimento de 25% na receita lí-
quida em 2012, para 23,4 bi-
lhões de coroas dinamarquesas
(aproximadamente US$ 4 bi-
lhões, considerando o câmbio
médio apurado no ano passa-
do). O lucro líquido cresceu
mais: 35%, na comparação com
2011, para 5,6 bilhões de coroas
dinamarquesas.

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA COPEL SAF130227

Objeto: Execução de serviços de engenharia compreendendo o levantamento
topográfico, a elaboração de projetos eletromecânicos, a montagem de estruturas
e instalação de equipamentos no sistema de distribuição de energia elétrica, com
possibilidade de execução de atividades em rede energizada até 13,8 kV e de
fornecimento parcial de materiais necessários à execução dos projetos, sob regime
de empreitada por preço unitário de Unidade de Serviço - US, conforme abaixo: LOTE
ÚNICO: Topografia: 5.520 US; Projeto: 5.616 US; Montagem e Instalação: 35.000 US
para RDU e 18.000 US para RDR. - Área de abrangência da Divisão de Projetos e
Obras de Apucarana - 01 turma para topografia, 01 turma para projeto, 02 turmas de
montageme 01 turma para linha viva. - Prazo de vigência: 12meses. PREÇOMÁXIMO
DA US: R$ 34,03 (trinta e quatro reais e três centavos). A abertura dos envelopes de
PROPOSTA DE PREÇOS, em sessão pública, será realizada às 09h00 do dia 29 de
outubro de 2013, na Sala de Licitações, no 3º andar, no Departamento Administrativo-
Financeiro Norte, situado à Rua Chile, 10A - Londrina - Pr.

CONCORRÊNCIA COPEL SAF130232
Objeto:Execuçãodeserviçosdemontagemdeestruturase instalaçãodeequipamentos
no sistemade distribuição de energia elétrica, compossibilidade de fornecimento parcial
de materiais, sob regime de empreitada por preço unitário de Unidade de Serviço - US,
conforme abaixo: LOTE ÚNICO: 12.000 US de RDU e 10.800 US de RDR - 01 turma
de montagem - Área de abrangência da Divisão de Projetos e Obras de Apucarana -
Prazo de vigência: 12 meses. PREÇOMÁXIMO DA US: R$ 34,03 (trinta e quatro reais
e três centavos). A abertura dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS, em sessão
pública, será realizada às 09h00 do dia 04 de novembro 2013, na Sala de Licitações,
no 3º andar, no Departamento Administrativo-Financeiro Norte, situado à Rua Chile,
10A - Londrina - Pr. Informações: Fone: (43) 3293-2158/2048 - e-mail: licita.londrina@
copel.com. Retirada dos editais: www.copel.com/licitacao.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2013
OBJETO: Elaboração de projetos de sinalização viária urbana para municípios do
Estado do Paraná.
AUTORIZAÇÃO: Sr. Marcos Elias Traad da Silva - Diretor Geral do Detran/PR, em
18/09/2012 - Protocolo nº 12.044.079-9.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até o dia 29 de outubro de 2013, 09:00
horas.
VALOR MÁXIMO: R$ 128.100,00 (cento e vinte e oito mil e cem reais).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão efetuar o
“download” do Edital acessando o portal da Internet denominado compraspr (www.
comprasparana.pr.gov.br/) e o site www.detran.pr.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013

OBJETO: Contratação de Instituição Financeira pública ou privada, para prestação
de serviços de pagamento dos créditos da folha de pagamento dos empregados
ativos, diretores e assessores da CELEPAR, nos termos do Edital e seus Anexos.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até às 09:30 horas do dia 14/10/2013.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se à
disposição dos interessados no endereço do sítio do Governo do Estado do
Paraná, http://www.comprasparana.pr.gov.br, opção = “Consulta a Licitações”.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

AVISO AOS ACIONISTAS – PAGAMENTO DAS FRAÇÕES DA BONIFICAÇÃO DE AÇÕES – Localiza Rent
a Car S.A. – “Localiza” (BM&FBovespa: RENT3 e OTCQX: LZRFY) comunica ao mercado e aos seus acionistas,
relativamente à operação da bonificação de ações aprovada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 29 de abril de 2013
e creditada no dia 7 de maio de 2013, que: (i) finalizou, em 17 de setembro de 2013, o leilão das 524 (quinhentas e vinte
e quatro) ações ordinárias de emissão da Companhia resultantes das frações da bonificação de ações; e (ii) o montante
apurado no leilão foi de R$17.295,91, que corresponde a R$33,007462 por ação e será dividido proporcionalmente entre
os titulares das frações. Cada fração de ação dará direito de recebimento de R$1,650373 ao seu detentor, sendo que o
valor correspondente lhes será creditado no dia 27 de setembro de 2013. O pagamento desses valores será feito mediante
depósito na conta corrente de titularidade dos acionistas, conforme por cada um deles informado ao Banco Bradesco S.A.,
instituição financeira depositária das ações de emissão da Companhia. Alternativamente, para o recebimento do valor a
que têm direito, os acionistas poderão se apresentar na agência do Banco Bradesco S.A. de sua preferência, munidos dos
documentos que comprovem a titularidade das ações da Companhia. O produto do leilão relativo às ações custodiadas
na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia serão pagos à mesma, que os repassará aos acionistas por
intermédio das Corretoras Depositantes. Belo Horizonte, 24 de setembro de 2013. Roberto Mendes – Diretor de Finanças
e de Relações com Investidores.

LEILÃO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA
PROCESSO Nº BRC_03-13

A Brasil Comercializadora de Energias S.A, agente comercializador de energia
elétrica, convida os potenciais vendedores a participar do Leilão Eletrônico de
Compra de Energia Elétrica n.º BRC_03-13 que se realizará no dia 01/10/2013. O
EDITAL, seus anexos e demais informações estarão disponíveis a partir das 10:00hs
do dia 25/09/2013 através do site www.brcomercializadora.com.br.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 set. 2013, Empresas, p. B7.




