
Jornal Valor --- Página 5 da edição "08/10/2013 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 07/10/2013@20:15:24

Terça-feira, 8 de outubro de 2013 | Valor | B5

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 8/10/2013 (20:15) - Página 5- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Serviços

Va re j o Consumidor está mais confiante e a indústria ainda não fez repasses aos preços, diz Frederico Trajano

No Magazine Luiza, vendas estão melhorando
Marina Falcão
De São Paulo

O diretor-executivo de opera-
ções do Magazine Luiza, Frederi-
co Trajano, disse ontem que o
consumo está bem mais aqueci-
do do que no primeiro semestre.
“Para nós, agosto foi melhor que
julho, e setembro foi melhor que
a g o s t o”, afirmou ao Va l o r .

Ele disse que o aumento das alí-
quotas do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) para produ-
tos da linha branca mostra pouco
ou nenhum efeito nas vendas, e
que o repasse aos preços está sen-
do feito conforme a categoria de
produtos. “Muito mais efeito sobre
o consumo, e do lado positivo, tem
o programa Minha Casa Melhor”,
disse, sem citar números.

Desde 1º de outubro, segundo
havia anunciado o Ministério da
Fazenda, geladeiras que estava
com IPI de 8,5%, passou a pagar
10%. No caso do tanquinho, o im-
posto subiu de 4,5% para 5%. A alí-
quota do fogão foi de 3% para 4%.
Apenas a alíquota de máquina de
lavar roupa foi mantida em 10%.
Para móveis e painéis de madeira,
a alíquota passou de 3% para 3,5%.

Sobre o Minha Casa Melhor,
varejistas ouvidos pelo Va l o r no
início de setembro já haviam in-
dicado que as vendas de eletro-
domésticos e móveis feitas por
meio desse programa, que conta
com crédito da Caixa Econômica
Federal, já representavam de 1% a
8% do faturamento, dependendo
da companhia.

Trajano disse ainda que, de mo-
do geral, está muito “o t i m i s t a” e
“c o n f i a n t e” em relação aos resulta-
dos da companhia no segundo se-
mestre. “Sentimos que a confiança
do consumidor melhorou”.

Segundo o diretor, a indústria
deu uma indicação de que poderia
aumentar os preços em agosto,
quando o dólar atingiu os patama-
res mais altos do ano. No entanto,
ainda não houve repasse da indús-
tria para o Magazine Luiza. “Não se
sabe ao certo ainda que em pata-
mar o dólar vai se estabilizar, então
não dá para projetar se vai haver
nem de quanto seria o repasse”,
disse o executivo, que participou
de um evento sobre a presença de
mulheres nas companhias, em São
Paulo (ver abaixo).

Cota feminina
em conselho
gera polêmica
De São Paulo

Luiza Trajano, presidente da re-
de de varejo Magazine Luiza, e Ede-
mir Pinto, presidente da BM&FBo -
vespa, protagonizaram um debate
acalorado sobre o projeto de lei
que prevê cotas para mulheres nos
conselhos de administração , du-
rante o Fórum Momento Mulher,
ontem, em São Paulo.

Segundo a Fundação Getúlio
Vargas, de quatro anos para cá, a
presença de mulheres nos conse-
lhos e nas diretorias das empresas
listadas na bolsa está estacionada
em torno de 7,7%. Luiza disse que é
a favor das cotas como uma medi-
da transitória para acelerar a inser-
ção das mulheres nos conselhos.

“Eu não gosto de conselho e não
tenho interesse de buscar empre-
go em um. Mas várias mulheres
mais velhas que estão deixando
seus cargos de diretoria não vão
ser convidadas para um conselho.
Agora, se você, Edemir, sair da pre-
sidência da bolsa hoje, vai chover
convite para você”, disse Luiza,
aplaudida em vários momentos.

Pinto, apoiado pela presidente
do Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC), Sandra
Guerra, se declarou contra as cotas.
“Não há oferta de mulheres prepa-
radas para assumir os conselhos
i m e d i a t a m e n t e”, disse ele, sob
vaias. Sandra disse que as cotas po-
deriam acentuar o preconceito
contra as mulheres.

“Você, Sandra, só é contra por-
que vive num meio muito masculi-
no. Eles fazem sua cabeça”, disse
Luiza. “Mas você também vive num
meio masculino”, respondeu San-
dra. “Mas eu mando mais. Eu sou a
d o n a”, replicou Luiza. (MF)

162 amplos apartamentos, incluindo
8 exclusivos para portadores de
necessidades especiais

Informação de chegada e saída de
voos na TV dos quartos e em painel
na recepção

Ar-condicionado

TV de LED

Sala de fitness 24 horas

Piscina e bar da piscina

Wi-fi grátis

Transfer para o aeroporto

Business center

Salas de reunião

Lobby bar 24 horas

Café da manhã incluso

Restaurante Cygnus com
cozinha internacional

A GJP Hotels & Resorts tem orgulho em apresentar para o Rio de Janeiro um empreendimento hoteleiro de nível

internacional na área do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, seguindo o modelo adotado hoje nas

principais cidades do mundo. O Linx Hotel International Airport Galeão vai oferecer todo o conforto para quem

viaja a trabalho ou a lazer para o Rio de Janeiro e quer ficar próximo à área do aeroporto. Ao mesmo tempo

também vai respeitar a natureza da cidade por que a sustentabilidade foi uma das principais preocupações

do empreendimento. O hotel foi construído em uma área de jardins projetados por Burle Marx, segue os mais

rigorosos padrões internacionais de atendimento e reflete o pioneirismo da GJP Hotels & Resorts ao oferecer um

empreendimento desse porte. A Cidade Maravilhosa merecia um hotel assim.

HOSPEDE-SE NOMAIS NOVO HOTEL
DO GJP HOTELS & RESORTS.

(21) 2468 3400
0800 600 8088
www.g jphote is .com.br

Cen t r a l d e r e s e r v a s

ou consulte
seu agente
de viagens

Linx Hotel International Airport Galeão. Conforto, conectividade e arquitetura moderna em um só lugar.

O RIO DE JANEIRO ACABA DE GANHAR O PRIMEIRO
HOTEL DO BRASIL CONSTRUÍDO ESPECIALMENTE

PARA FUNCIONAR EM AEROPORTOS.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 out. 2013, Empresas, p. B4.
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