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Empresas | Serviços

CVM revoga
suspensão
de IPO do
grupo Ser
Educação
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

A Superintendência de Regis-
tro de Valores Mobiliários (SRE),
da Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), revogou ontem a
suspensão, determinada na sex-
ta-feira, da oferta pública inicial
da Ser Educacional.

A revogação tem efeito a par-
tir de hoje. A autarquia ressaltou
que empresa e bancos coorde-
nadores “atenderam satisfato-
riamente à necessidade de sa-
neamento da irregularidade que
motivou a suspensão”.

A CVM cobrou da Ser, na sexta-
feira, que atualizasse o prospecto
e incluísse informações referentes
a normativo da Receita Federal
que poderá resultar em tributa-
ção para quem adere ao Prouni.

A Instrução Normativa nº
1.394 da Receita Federal muda as
regras de isenção de tributos do
Prouni e determina, por exemplo,
a cobrança de Imposto de Renda
adicional de 10% sobre o lucro lí-
quido. A Associação Nacional das
Universidades Privadas (Anup) já
disse que pretende contestar ju-
dicialmente a nova regra, alegan-
do que uma instrução não pode
mudar a lei do Prouni.

A oferta da Ser já estava coloca-
da na quinta-feira. Os papéis saí-
ram a R$ 17,50, com desconto de
10% sobre o mínimo inicialmente
pretendido. Inicialmente, os pa-
péis iriam à bolsa hoje, mas a Ser
deve divulgar uma nova data.

A Anima também republicou
ontem o prospecto de seu IPO. A
estreia na bolsa continua marcada
para o dia 28, segunda-feira. (Cola -
borou Renato Rostás, de São Paulo)

Re st a u ra n t e s Rede informa que
teve dificuldade em elevar preços

McDonald’s
vê pressão
sobre vendas

DANIEL ACKER/BLOOMBERG

Don Thompson, CEO mundial, não acredita que fortes pressões macroeconômicas e de concorrência mudem no fim do ano

Neil Munshi
Financial Times, de Chicago

O McDonald’s advertiu que a
frágil situação econômica mun-
dial exercerá pressão sobre suas
vendas, após informar uma alta de
4,6% em seus lucros no terceiro tri-
mestre. “No quarto trimestre, as
fortes pressões macroeconômicas
e concorrenciais não deverão mu-
dar drasticamente”, disse Don
Thompson, CEO da empresa, em
teleconferência com analistas.

A empresa de fast-food sediada
em Illinois contabilizou um lucro
líquido de US$ 1,52 bilhão, ou US$
1,52 por ação diluída, correspon-
dente ao período de três meses en-
cerrado em 30 de setembro. O re-
sultado representa avanço sobre
os US$ 1,46 bilhão, ou US$ 1,43 por
ação, computados no mesmo pe-
ríodo do ano passado. A receita
cresceu 2%, para US$ 7,32 bilhões.
Analistas tinham previsto lucros
de US$ 1,51 por ação sobre uma re-
ceita de US$ 7,34 bilhões.

Os lucros da empresa subiram
devido à solidez de determina-
dos mercados europeus, como a
Rússia e a França, bem como ao
sucesso da promoção “Banco
I m o b i l i á r i o” nos Estados Unidos.

Thompson informou que a em-
presa teve dificuldades em elevar
preços em muitos mercados, entre
os quais os europeus, onde a renda
disponível continua sob pressão.

Apesar de lançar uma série de
produtos destinados a atrair movi-
mento às lanchonetes, as vendas
mundiais das lojas abertas há pelo
menos um ano subiram apenas
0,9% no trimestre. Nos Estados
Unidos, o crescimento foi de 0,7%,
pelo mesmo critério. As vendas das
lojas operantes há pelo menos 12
meses permanecerão inalteradas
em outubro, previu a empresa.

A notícia ocorre num período
difícil para o McDonald’s em seu
mercado de origem, quando a em-
presa enfrenta novas acusações de
pagar baixos salários e vender ali-
mentos pouco saudáveis.

A companhia também se de-
fronta com o acirramento da con-
corrência vinda de restaurantes do
tipo “fast-casual” [literalmente
“rápidos e informais”].

No mês passado, em meio a crí-
ticas sobre seu papel na epidemia
de obesidade, o McDonald’s infor-
mou que oferecerá acompanha-
mentos mais saudáveis e que pro-
moverá bebidas com essa caracte-
rística nos produtos conhecidos
como Happy Meals.

As ações do McDonald’s caí-
ram 0,6% na bolsa de valores de
Nova York, para US$ 94,59.

Na semana passada um relató-
rio do grupo de defesa dos direitos
dos trabalhadores National Em-
ployment Law Project mostrou
que baixos salários e ausência de
benefícios fornecidos pelas dez

maiores empresas de fast-food nos
Estados Unidos custaram aos con-
tribuintes estimados US$ 3,8 bi-
lhões anuais, uma vez que 52% dos
trabalhadores dessas redes preci-
saram de assistência do governo.

O relatório se baseou em dados
da Universidade de Illinois e da
Universidade da Califórnia, cam-
pus de Berkeley, que apurou que os
mais de 700 mil funcionários do
McDonald’s nos Estados Unidos
custam aos contribuintes aproxi-
madamente US$ 1,2 bilhão em as-
sistência pública anual.

Em nota, a rede afirmou qu e seus
franqueados “oferecem em-
prego em todos os Estados”.

Dados do Brasil, só em novembro

Os resultados financeiros divulgados
ontem pela sede do McDonald’s nos
Estados Unidos não incluem o mercado
brasileiro. Desde 2007 a rede é
operada no país pela Arcos Dorados,
que administra a cadeia de fast-food
em toda a América Latina. A
companhia prevê divulgar o balanço do
terceiro trimestre no dia 5 de
novembro. Nos primeiros seis meses
deste ano, a Arcos Dorados registrou
aumento de 5,8% na receita líquida no
Brasil e queda de 10,5% no lucro
operacional. No segundo trimestre,
isoladamente, a receita subiu 9,4%,

para US$ 459 milhões, e o lucro
operacional aumentou 8,3%, para US$
36,9 milhões. As vendas em reais
cresceram 15,6% de abril a junho.
Assim como nos Estados Unidos, a
rede também enfrentou críticas ao seu
modelo de remuneração no país. Em
março, fechou acordo com o Ministério
Público do Trabalho do Recife que
previu o pagamento de multa de R$ 7,5
milhões e a substituição do sistema de
jornada de trabalho móvel por
jornadas fixas de oito e seis horas. A
rede emprega cerca de 41 mil pessoas
no Brasil, a maioria nos restaurantes.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 out. 2013, Empresas, p. B6.




