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No carrinho
Desempenho das vendas por categoria e produtos - variação em %
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S u p e r m e rc a d o s Quantidade de produtos vendidos este ano não deve mostrar crescimento sobre 2012

Volume de vendas tem pior nível da década
Adriana Mattos
De São Paulo

O volume de produtos compra-
do pelo brasileiro caiu, no pior de-
sempenho já verificado nos últi-
mos dez anos. De janeiro a agosto,
o consumidor levou para casa 1% a
menos em mercadorias (alimen-
tos, itens de higiene e beleza, pere-
cíveis, entre outros) do que no
mesmo período do ano passado,
segundo cálculos da Nielsen. É o
pior resultado, no acumulado até
agosto, verificado desde 2003.

Menor renda disponível, refle-
xo do repique inflacionário, teve
forte peso nessa redução na de-
manda. Apenas uma das oito ca-
tegorias analisadas registra alta
na quantidade comercializada
em supermercados e hipermer-
cados, segundo informou a con-
sultoria ontem, na apresentação
da Abras, associação do setor.

Para o ano de 2013, a expecta-
tiva da Nielsen é de estabilidade
nos números — o volume vendi-
do deve ser semelhante ao do
ano passado. “Existe uma queda
que não se via há muitos anos,

mas a boa notícia é que essa desa-
celeração está menor. Até abril, o
volume caía 1,6%, e no acumula-
do até agosto, está em queda de
1%”, disse Fábio Gomes, gerente
de atendimento da Nielsen.

Nesse cenário em que as lojas
não conseguem vender volumes
maiores, os ganhos de receita
acabam vindo de aumentos de
preços — e para defender lucro,
muitas vezes são feitos ajustes in-
ternos, com corte de custos e des-
pesas. Empresas de consumo e
varejistas já têm adotado esse po-
sicionamento nos últimos meses.
Em determinados períodos do
ano, Hypermarcas, U n i l e v e r, Am -
bev e BRF aumentaram preços —
em certos casos, acima da infla-
ção — para repassar pressões em
custos e defender rentabilidade.

Nessa discussão em torno do
equilíbrio entre preço e volume,
ontem o comando da BRF (dona
das marcas Sadia e Perdigão) de-
fendeu a política adotada para o
mercado interno, após resultados
decepcionantes no terceiro tri-
mestre de 2013. De julho a setem-
bro, o volume vendido pela BRF

caiu 16,3% e os reajustes ao consu-
midor atingiram 23,6%.

Analistas questionaram se este
era o momento de apresentar ta-
belas novas — num ambiente de
incertezas econômicas e relutân-
cia do consumidor em fazer no-
vos gastos. Nesse cenário, consu-
midor pode rejeitar o aumento,
reduzindo a lista de compras (ao
cortar mercadorias da cesta) ou
diminuir o volume comprado,
substituindo itens. Na contra-
mão, o Grupo Pão de Açúcar de -
cidiu negociar aumentos com a
indústria e ampliar resultados a
partir de aumentos de volume
vendido neste ano.

Dados do IBGE mostram como a
receita têm subido mais que o vo-
lume vendido no varejo brasileiro,
num ano de perda de vigor no con-
sumo. De janeiro a agosto, houve
alta de 3,82% no volume vendido
no varejo (incluindo revendas de
carro e varejo de construção, que
estão fora dos dados da Nielsen).
No entanto, as vendas nominais
cresceram quase 12% no intervalo,
efeito do aumento da inflação de
alimentos, especialmente. Em

2012, o volume cresceu quase 9% e
a receita nominal, 12%.

Ou seja, em 2012, uma parte
maior dos resultados obtidos pe-
las varejistas vieram do volume
vendido em comparação a 2013.

Numa análise por categoria
dos dados da Nielsen, apenas
uma das oito avaliadas apresen-
tou expansão no volume no ano
— limpeza, com alta de 2,5% em
relação ao ano anterior. “A prin-
cípio, o que o consumidor faz é
mudar o local de compra, bus-
cando lojas mais promocionais,
depois ele faz mudanças na cesta.
O que verificamos é que nesse
processo, o consumidor da classe
C evitou cortar produtos que en-
traram na lista de compras nos
últimos anos, considerados con-
quistas dessa nova classe”, disse.

Ontem, a Abras informou que as
vendas reais do setor supermerca-
dista subiram 4,81% em setembro
em relação a um ano antes. Entre
janeiro e setembro, o setor acumu-
la alta de 4,94% sobre igual perío-
do de 2012. A Abras espera cresci-
mento de 14,9% nas vendas do se-
tor no período de Natal.

.

OdontoPrev diversifica carteira de clientes

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Mauro Figueiredo, novo presidente da OdontoPrev, que registrou lucro líquido de R$ 43 milhões, alta de quase 26% e forte expansão na margem Ebitda

Saúde
Beth Koike
De São Paulo

Apesar de os planos corporati-
vos representarem mais de 80%
de sua carteira de clientes, foi no
segmento individual que a
OdontoPrev registrou o maior
crescimento no terceiro trimes-
tre. A expansão junto a esse pú-
blico atingiu 22,5% — percentual
bem acima dos demais segmen-
tos em que a operadora dental
atua. Nos planos empresariais
houve uma retração de 0,86% e
nas pequenas e médias empresas
uma alta de 16,8% em compara-
ção aos números de 2012.

“O segmento individual foi
destaque. O crescimento é conse-

quência principalmente do forte
trabalho de venda nas agências
do Bradesco e também nas lojas
de departamento”, disse Mauro
Figueiredo, novo presidente da
OdontoPrev. Há cerca de 15 dias,
o fundador da operadora, Ran-
dal Zanetti, vendeu sua partici-
pação de 6,5% para a Bradesco
Saúde. Randal, que ficou com 1%
da operadora dental, foi nomea-
do vice-presidente do conselho
da OdontoPrev e diretor-geral na
Bradesco Seguros.

Neste ano, a companhia vem
diversificando a carteira de clien-
tes, uma vez que o segmento cor-
porativo enfrenta forte concor-
rência e o tíquete médio é entre
10% a 15% inferior. Em 2011, os
planos dentais concedidos pelas
empresas representavam 88% e

em setembro, esse percentual
caiu para 83%. Já entre as peque-
nas e médias empresas, a partici-
pação subiu de 7% para 11% e nos
individuais, foi de 5% para 6%.

A OdontoPrev registrou lucro
líquido de R$ 43 milhões no ter-
ceiro trimestre, uma alta de
25,9% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Um dos destaques no resulta-
do foi o aumento na margem
Ebitda de 19,8% para 25,1% de ju-
lho a setembro. “O resultado é
consequência de uma combina-
ção de fatores como melhora na
sinistralidade e redução de cus-
tos”, disse José Roberto Pacheco,
diretor de relações com investi-
dores da OdontoPrev. A sinistra-
lidade foi de 48,8%, uma redução
de 1,2 ponto percentual. “É uma

queda significativa porque nessa
época do ano há uma sazonali-
dade alta”, disse Pacheco.

A receita líquida cresceu 11%,
para R$ 269,8 milhões, e a compa-
nhia encerrou o terceiro trimestre
com um total de 6,1 milhões de
clientes, o que equivale a um acrés-
cimo de 93 mil usuários entre ju-
lho e setembro. No mesmo perío-
do do ano passado, a companhia
conquistou 61 mil clientes.

O valor do tíquete médio dos
planos dentais aumentou 1,9%,
para R$ 15,40 no terceiro trimes-
tre. No acumulado do ano, o per-
centual é maior, de 6,6%, devido a
“reajuste de contratos corporati-
vos, depuração de carteira de
maior sinistralidade e, em menor
escala, o mix de vendas do perío-
d o”, informou Figueiredo.

Diferenças entre Burger King e McDonald’s
Análise
Financial Times

Tanto o McDonald’s quanto o
Burger King vendem hambúrgue-
res preparados com grande rapi-
dez. As comparações, por ora, po-
dem parar por aí. A justaposição,
sem dúvida, vem se mostrando in-
digesta para os acionistas do Mc-
Donald’s. Desde que os donos do
Burger King, um grupo de investi-
mentos em participações, listou
as ações da rede em bolsa em ju-
nho de 2012, o retorno aos acio-
nistas foi de 40%, mais que o tri-
plo do observado no McDonald’s.
Com menos da metade do núme-
ro de lanchonetes e 10% do valor
de empresa da “Casa do Big Mac”,
expliquemos a “Casa do Whop-
per ” como se deve: uma história
de crescimento alimentada por
uma execução excelente.

O balanço do Burger King di-
vulgado anteontem foi mais um
na série de ótimos trimestres da
empresa. O lucro por ação au-
mentou cerca de 30%. A empresa
concluiu sua passagem para um
modelo puro de franquia — o que
permite menos gastos de capital
de sua parte, já que esses investi-
mentos recaem sobre os donos
das unidades. As vendas de lojas
com mais de 12 meses caíram nos
Estados Unidos e Canadá, en-
quanto o McDonald’s conseguiu
mostrar crescimento doméstico
de 0,7%. O Burger King, no entan-
to, mostrou crescimentos entre
2,1% e 3,7% nas vendas de lojas
comparáveis na Ásia, América La-
tina e Europa, onde também au-
mentou o número de lanchone-
tes. O crescimento orgânico e do
número de lojas, assim como a
melhora nos custos, permitiram
elevação de quase 17% no fluxo

de caixa operacional. E com uma
alavancagem bruta de quase cin-
co vezes na relação dívida sobre
fluxo de caixa, o lucro líquido po-
de ser amplificado.

Enquanto o Burger King acertou
a temperatura perfeita para sua
chapa, o McDonald’s ainda está às
voltas para encontrar um menu e
preços adequados. Embora as
duas redes estejam cautelosas
quanto aos gastos dos consumido-
res dos EUA, o McDonald’s tem fra-
co crescimento nas vendas orgâni-
cas fora do país. Por anos, o McDo-
nald’s (assim como o Burger King,
agora) conseguiu acertar na exe-
cução, como no caso de seus cafés
especiais. Em algum momento,
encontrará um ajuste certo. Por-
tanto, Burger King, aproveite seu
reinado. Mas fique atento à taxa de
alavancagem. O gosto dos consu -
midores muda rápido. É só
perguntar ao McDonald’s.
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A Ser Educacional fez ontem sua
estreia na bolsa de valores, com queda
de 1,83% e a ação cotada a R$ 17,18. O
grupo de ensino, sediado em Recife
(PE), foi fundado por Janguiê Diniz
(terceiro da esquerda para direita). A
Ser não foi a única companhia entre
as novatas do segmento de ensino a

registrar perdas. A Anima também
fechou com baixa de 1,46% com a
ação valendo R$ 18,93. Para as
companhias listadas há mais tempo, o
cenário foi melhor. A Kroton, Estácio e
Abril Educação encerram o pregão em
alta. A exceção foi a Anhanguera, com
perda de 0,77%.

CVM suspende oferta
da Anima e negociação
pode ser paralisada
Educação
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) suspendeu pelo prazo
de 30 dias a oferta pública de ações
dada Anima Educação. De acordo
com o comunicado da autarquia, o
presidente do conselho de admi-
nistração da Anima, Ozires Silva,
violou a Instrução 400, por conta
de reportagem “O engenheiro Ozi-
res Silva quer construir ‘novo ITA’ ”,
publicada no Va l o r na segunda-
feira, na página B14.

No passado recente, a CVM
nunca havia suspendido uma
oferta pública inicial depois da
estreia dos papéis na bolsa. Com
a suspensão, não poderá ocorrer
a liquidação financeira das nego-
ciações com as ações — nem as já
fechadas na segunda e na terça-
feira, uma vez que liquidação da
compra e venda de ações é feita
em três dias úteis.

Por conta disso, é provável que
a BM&FBovespa interrompa as
negociações com os papéis no
pregão de hoje. A empresa preci-
sará encontrar uma maneira de

corrigir a irregularidade aponta-
da. A suspensão poderá ser revo-
gada a qualquer momento, den-
tro do prazo de 30 dias, se a irre-
gularidade for corrigida. Se a au-
tarquia não verificar a correção, o
registro da oferta será cancelado.

Se a Anima divulgar algum
comunicado oficial hoje cedo
sobre as declarações de Silva e
com informações que a autar-
quia julgue satisfatórias, a sus-
pensão pode ser cancelada antes
da abertura do pregão, o que pa-
rece pouco provável.

A Anima também deverá pen-
sar em uma solução para aqueles
que já realizaram negócios e
eventualmente desejarem cance-
lá-los por conta da suspensão.

A CVM avaliou que Silva deu
“declarações contundentes” en -
volvendo a Anima e seu setor de
atuação, apesar de a Instrução
400 vedar “a manifestação na mí-
dia por participantes da oferta
até a publicação de seu anúncio
de encerramento”. Na estreia, as
ações da Anima subiram 3,84%,
para R$ 19,21 e negociaram R$
81,5 milhões. Ontem, os papéis
caíram 1,46%, para R$ 18,93 e gi-
raram R$ 11,371 milhões.

Curta

Números da Atlantica
A Atlantica Hotels, maior rede

hoteleira nacional, acelerou o
crescimento das receitas entre
julho e setembro. O grupo, que
gerencia 80 hotéis no país, fatu-
rou R$ 179,4 milhões no terceiro
trimestre deste ano, 12,5% mais
que no mesmo período do ano
passado. No acumulado entre ja-
neiro e setembro, a receita atin-
giu R$ 504,2 milhões, 9% mais
que nos nove primeiros meses de
2012. Na mesma base de compa-
ração, a receita por unidade
avançou 6,5%, a diária média
cresceu 6,2% e a taxa de ocupa-
ção, 0,61%, para 63,4%. Até o fim
da temporada de 2017, a opera-
dora planeja adicionar 81 hotéis
à rede que conta hoje com 80
unidades, para atingir 160 em-
preendimentos em operação no
mercado brasileiro.
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