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Consulta de Abilio Diniz
sobre BRF é arquivada
Concorrência
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) arquivou,
nessa quarta-feira, a consulta que
foi proposta pelo empresário Abilio
Diniz com o objetivo de verificar se
haveria alguma oposição do órgão
antitruste ao fato de ele permane-
cer como acionista do Grupo Pão
de Açúcar e da  B R F. O motivo foi
simples: Diniz fez um acordo com o
grupo francês C a s i n o, em setembro,
e deixou o Pão de Açúcar.

“O extrato fático em que se for-
mulou a consulta não mais existe”,
disse a conselheira Ana Frazão, re-
latora do processo. Quando che-
gou ao Cade, em 1º de julho, o caso
passou a ser considerado como
um dos principais desafios a serem
decididos pelo Cade. Caberia aos
conselheiros responder se um em-

presário poderia atuar em duas
empresas concomitantemente,
sendo que uma é fornecedora de
produtos para a outra.

O Cade teria que dizer se con-
correntes não seriam prejudicados
por eventuais estratégias de mer-
cado envolvendo a BRF e o Pão de
Açúcar. Uma dessas estratégias po-
deria ser, por exemplo, a assinatu-
ra de contratos pelas empresas em
condições melhores do que aque-
les feitos com outras redes.

A expectativa era a de que a con-
sulta de Diniz resultasse na formu-
lação de um entendimento geral
sobre o assunto. Mas, com o acor-
do entre Diniz e o Casino e a saída
do primeiro do Pão de Açúcar, o
caso acabou. A relatora explicou
brevemente que não há motivos
para que isso seja julgado e seu vo-
to foi seguido por unanimidade
pelos demais integrantes do órgão
antitruste. (JB e TR)

Curta

Lucro do TripAdvisor
O Tr i p A d v i s o r, rede social de

viagens, teve lucro líquido de
US$ 55,9 milhões no terceiro tri-
mestre, queda de 6% em relação
a igual período de 2012. O avan-
ço de despesas superou o ganho

da receita líquida no período. O
faturamento subiu 20%, na com-
paração com um ano antes, para
US$ 255,1 milhões. Mas as despe-
sas com vendas e marketing su-
biram 45% e os gastos com tec-
nologia, 46%.

Cade multa BR Malls e Brookfield em R$ 4 milhões
Shopping center
Juliano Basile e Thiago Resende
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) multou
ontem a BR Malls e a Brookfield em
R$ 4 milhões. Não ficou definido
qual é a fatia de cada uma nessa
multa, à qual não cabe recurso. As
empresas fecharam a compra do
shopping ItaúPower, em Conta-
gem (MG). A aquisição da BR Malls
foi de 33% do shopping e saiu por

R$ 87,5 milhões. A Brookfield ti-
nha 50% do empreendimento.

O negócio foi aprovado pelo Ca-
de. Mas, após o aval foi lavrado um
auto de infração pelo Cade, que
identificou que as empresas não
informaram sobre a participação
da BR Malls no Big Shopping, que
também se localiza em Contagem.

Quando uma participação não é
devidamente comunicada, o Cade
costuma aplicar multas paradig-
máticas sob a justificativa de que
teria havido enganosidade.

No início do julgamento, o ad-

vogado José Inácio Gonzaga Fran-
ceschini, que defendeu a BR Malls,
mostrou-se indignado com a mul-
ta. Segundo ele, a BR Malls não es-
condeu nenhuma informação so-
bre o shopping de Contagem. O
que aconteceu, disse Franceschini,
é que a empresa estava em vias de
retirar a sua participação: “Enten -
deu o relator que a empresa já ha-
via vendido (a participação no Big
Shopping). Mas o processo só seria
convertido por meio do BTG, que
seria o adquirente dessa participa-
ção minoritária. Nunca se afirmou

que a BR Malls havia vendido a sua
participação no Big Shopping. Es-
tava comprometida a fazê-lo, mas
dependia de terceiros. Nunca falou
‘r e t i r o u - s e’, mas sim, ‘r e t i r a - s e’”.

Gabriel Dias, que defendeu a
Brookfield, comparou o caso ao
mensalão: “Na Ação Penal nº 470
discute-se a punição de determi-
nadas pessoas como autores, e não
como partícipes, por terem domí-
nio sobre determinadas condutas
em razão da relação hierárquica.
Esse entendimento, que tem cau-
sado grande repercussão doutri-

nária, é no mínimo de uma excep-
cionalidade enorme e, por isso,
causa discussão. O que está a acon-
tecer aqui é algo muito mais seve-
ro, mais incisivo do que a aplicação
da teoria do domínio do fato por
uma empresa”. Prosseguiu: “Está a
se apenar uma empresa que se-
quer sabia da informação tida co-
mo enganosa, uma empresa que
não tinha domínio sobre tal infor-
m a ç ã o”.

Dias alegou que a informação
sobre participações em outros
shoppings não era da Brookfield.

“A informação que gerou todo o
desconforto, o inconformismo do
relator, é da BR Malls. É uma infor-
mação que só poderia ter sido con-
trolada pela BR Malls.”

O presidente do Cade, Vinícius
Carvalho, observou que “tivemos
cinco situações em que houve a en-
g a n o s i d a d e”, referindo-se a ofícios
enviados pelas empresas. Segundo
ele, foi informado que a BR Malls
não fazia mais parte do Big Shop-
ping. Por esse motivo, para Carva-
lho, não haveria outra solução a
não ser aplicar a multa.

C o m é rc i o Calcula-se que 168 lojas serão fechadas até
o fim do ano, número equivalente à rede Pão de Açúcar

Grandes varejistas
estão fechando lojas

RODRIGO LIMA / VALOR

Walmart vai fechar até 25 unidades no Brasil, incluindo lojas do Maxxi Atacado, Nacional, Mercadorama e Todo Dia

Adriana Mattos
De São Paulo

Grandes varejistas vêm anun-
ciando o fechamento de lojas. Ofe-
recem os pontos para a venda ou
devolvem ao locador — num movi-
mento que não se via no setor há
alguns anos. Com base nos anún-
cios recentes das empresas, a
maioria de capital aberto, calcula-
se que 168 lojas serão fechadas até
o fim do ano e parte delas já parou
de operar. Desempenho do ponto
de venda abaixo do esperado e so-
breposição de lojas, reflexo muitas
vezes de um aumento exagerado
da base de lojas, justificam a deci-
são de algumas empresas.

Para efeito de comparação, as
168 unidades equivalem, por
exemplo, ao tamanho da rede de
supermercados Pão de Açúcar e re-
presenta quase o mesmo número
de unidades da R i a c h u e l o. Numa
análise por rede, no entanto, na
maioria dos casos avaliados o total
de fechamentos não chega a 5% do
volume de pontos das empresas.

Lojas das bandeiras Casas Bahia,
Ponto Frio, Baú da Felicidade, Max-
xi Atacado, Nacional e Todo Dia fa-
zem parte desse conjunto de em-
presas. No caso de Ponto Frio e da
Casas Bahia, não é informado o
prazo para o fechamento das uni-

dades. Também entram nesse cál-
culo unidades das redes de droga-
rias Raia Drogasil e Brasil Pharma,
do banco BTG Pactual.

Analistas entendem que, num
ano de vendas mais difíceis para o
comércio, e com perspectivas ain-
da não muito claras para 2014, as
empresas fizeram ajustes internos
e reduziram despesas operacio-
nais ao longo de 2013. Nesse cená-
rio, investidores tornam-se mais ri-
gorosos em suas análises sobre o
varejo e diminui a tolerância com
maus resultados.

“Calculamos que nos últimos
oito anos, 80% dos hipermercados
abertos no país ainda dão prejuízo
pois é um negócio com modelo em
crise e altos custos de operação.
Então, o jeito é fechar. Você faz um
acordo com o dono do ponto,
acerta uma multa pela devolução
da loja e também conversa para
não entrar nenhuma loja rival na-
quele ponto por um tempo. E aí vo-
cê se protege”, disse Manoel Antô-
nio de Araújo, sócio da Martinez
de Araújo Consultoria de Varejo.

No caso de companhias que
compraram operações ou se fun-
diram nos últimos anos, a medida
ajuda a “limpar ” a base de lojas,
pois são fechadas unidades que
não reagiram após a consolidação
dos negócios. O Magazine Luiza,

que comprou o Baú da Felicidade
em 2011, fechou 14 pontos neste
ano, 13 deles do Baú, porque não
se enquadravam no padrão de lo-
jas do magazine (eram alugados).
O Va l o r apurou que a metade des-
ses pontos, em São Paulo e no Para-
ná, ainda não tem novos locatá-
rios. De janeiro a junho, a compa-
nhia abriu 5 pontos.

A Raia Drogasil, criada em 2010
da união das duas redes, fechará
neste ano até 25 pontos alugados
— alguns começaram a ser entre-
gues aos donos nos últimos meses
(10 pararam de operar de abril a
junho). A empresa tinha farmácias
da Raia e da Drogasil muito próxi-
mas em certas cidades, assim co-
mo pontos com desempenho
abaixo do esperado, apurou o Va -
lor. A Brasil Pharma fechará até 30
unidades em 2013 também por
causa de desempenho fraco.

Não é uma medida que deve le-
var ao encolhimento das empre-
sas. Todas as redes citadas vão abrir
mais lojas do que fechar neste ano.
“Na verdade, trata-se de ocupar
melhor os espaços. Se uma deter-
minada região tem potencial
maior, e a rede atua em muitas
áreas mais estagnadas, é preciso
mudar o foco”, disse Marcos Hirai,
sócio-diretor da BG&H Real Estate,
unidade da G S & M D. “O fato é que,

com a farra do varejo nos últimos
anos, reflexo do aumento no con-
sumo, a euforia das aberturas foi
grande. Mas com o passar do tem-
po, essa conta chega”.

O maior volume de lojas que po-
dem ser fechadas pertence à Via
Varejo. A companhia terá que pa-
rar de operar 74 lojas de Casas Ba-
hia e Ponto Frio, em 54 cidades,
por determinação do Conselho
Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade), como informou ao
mercado em abril. A princípio, é
uma medida para gerar maior
competição nesses municípios.
Mas não há informações do de-
sempenho dessas lojas ou o local
onde estão instaladas. Parte das

unidades devolvidas é alugada.
Ainda entra nesse cálculo a me-

dida tomada pelo Wa l m a r t , infor-
mada na semana passada, de fe-
char até 25 unidades do grupo no
país, incluindo lojas do Maxxi Ata-
cado, Nacional, Mercadorama e
Todo Dia. Metade dessas 25 lojas (a
maioria alugada) está nos Estados
do Sul e em Minas Gerais, apurou o
Va l o r . Um dos pontos é o da rede
Maxxi Atacado, no bairro de Bar-
reiro, em Belo Horizonte (MG). O
Maxxi é um exemplo de rede que
cresceu rapidamente (passou de
11 lojas para 62 desde 2008) e ago-
ra, ficará menor. Resultados abai-
xo do estimado levaram à decisão.

Entre 7 e 8 lojas com a operação

a ser encerrada pelo Walmart es-
tão no Estado de São Paulo (Limei-
ra e Marilia estão nesse grupo).
Goiânia e Sergipe também serão
afetadas, cada um com uma uni-
dade fechada. No Rio de Janeiro,
devem ser duas lojas.

Analistas entendem que é bem
provável que boa parte das 168 lo-
jas que devem parar de operar (al-
gumas já fecharam) tenha resulta-
dos pouco expressivos, já que não
atingiu metas, o que acaba afas-
tando o interesse no ponto. “Quem
deve se interessar são varejistas re-
gionais, de médio ou pequeno
porte, que compram ou alugam
por um preço bem negociado”,
disse Araújo.

REPÚBLICA DO LIBANO
Casa comercial – LOCAÇÃO
Área útil: 2412 m2

Área total: 1463 m2, bem loc.
c/ 10 sls., jardim, copa, térreo
c/ recepção e estac. subsolo.

AVENIDA BRASIL
Casa comercial – LOCAÇÃO
Terreno: 2900 m2

Área construída: 1176 m2

c/ 70 vagas, várias salas
e excelente localização.

VILA OLÍMPIA
Prédio – LOCAÇÃO
Terreno: 1100 m2

Área construída: 2404 m2

Bem localizado c/ 8 andares
+ cobertura, 56 vagas e gerador.

JARDINS
Prédio - LOCAÇÃO
Área útil: 368 m2

Com 3 andares, 10 vagas, 8 wcs,
luminárias, forro, copa, e excelente
localização na rua Oscar Freire.

JARDINS
Loja - LOCAÇÃO
Área útil: 267 m2

Área total: 366 m2

Com salas em vão livre e excelente
localização na Rua Estados Unidos.

AVENIDA PAULISTA
Escritório – LOCAÇÃO
Área útil: 268 m2

7 salas, piso elevado
e carpete. Localização
privilegiada.

AVENIDA PAULISTA
Escritório – LOCAÇÃO
Área útil: 268 m2

6 salas, + salão
e 5 vagas de garagem.
Agende uma visita.

AVENIDA PAULISTA
Escritório – LOCAÇÃO
Conjuntos c/ área útil de 500 m2,
1000 m2 e de 1.500 m2.
Com heliponto, ar condicionado
central e várias vagas de gars.

AVENIDA PAULISTA
Escritório – LOCAÇÃO
Área útil: 400 m2

Com salas, 04 wcs
e 8 vagas de garagem.
Confira!
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VENDA E LOCAÇÃO DE PRÉDIOS, LAJES E ESCRITÓRIOS
CORPORATIVOS EM DIVERSAS REGIÕES DA CIDADE

WWW.VALENTINACARAN.COM.BR RAINHADAPAULISTA@VALENTINACARAN.COM.BR
Tel.: (11) 3289-2738
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2013_UASG 200100
Registro de Preços

Resultado de Licitação
OPregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público para conhecimento dos interessados,
que o objeto do pregão supra referenciado foi adjudicado a empresa: TAG SINALIZAÇÃO LTDA,
pelo critério de menor preço.

FRANCISCO ARAÚJO
Pregoeiro/PGR

A utiliz
ação deste artig

o é exclusiva para fin
s educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 out. 2013, Empresas, p. B5.




