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Negócios Regras da internet
Governo pressiona e
‘data center’ local entra
no Marco Civil. Pág. B14

Publicidade
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A ssim como já ocorre
nas propagandas de
bebidas, cigarros e re-

médios, a publicidade de cré-
dito bancário passará a ser
acompanhadade umamensa-
gem sobre os riscos do supe-
rendividamento. A frase de
alerta no estilo “se beber, não
dirija”ainda estásendo discu-
tidapelos bancos, quepreten-
dem colocá-la nos anúncios a
partir de 2014.

A avaliação das institui-
ções financeiras é que a pro-
paganda, às vezes, é muito os-

tensiva, não passa a informação
adequada e nem sempre é dirigi-
da ao público alvo. “Podería-
mos fazer uma analogia com a
publicidade de bebidas: o crédi-
to, em excesso, pode gerar pre-
juízo”, afirmou Gustavo José
Marrone de Castro Sampaio, di-
retor de autorregulação da Fe-
deração Brasileira de Bancos
(Febraban).

A mudança nos anúncios é

parte do manual sobre crédito
sustentável que está sendo ela-
borado pela federação. A ideia é
padronizar ainda outras ques-
tões, como treinamento de pes-
soal e critérios para concessão
de empréstimos. Haverá ainda
normas sobre informação dis-
ponível nos diferentes canais
em que o empréstimo pode ser
diretamente contratado, como
agências, internet e caixa eletrô-
nico. Entre elas, orientações pa-
ra casos de inadimplência e li-
quidação antecipada da dívida.
“Hoje, vários canais estão dispo-
níveis, com seus limites de infor-
mação, e é preciso regular isso”,
afirmou Sampaio, durante even-
to realizado pelo Banco Central

sobre inclusão financeira.

Futuro. Sampaio disse que o
manual é o início do processo
para melhorar a concessão do
crédito. “Não existe uma bala
de prata que mude o cenário
atual. Não vai acabar com o pro-
blema do superendividamento.

Esse primeiro texto inicia um
programa para o futuro.”

O diretor de Fiscalização do
Banco Central, Anthero Meirel-
les, disse que o endividamento
das famílias vem crescendo no
mesmo ritmo do avanço do cré-
dito total e que o comprometi-
mento de renda já mostra sinais

não apenas de estabilização,
mas de redução. “Isso se ex-
plica porque o crédito que
mais tem crescido é o de lon-
go prazo e de custo menor,
sobretudo imobiliário e con-
signado”, afirmou.

A diferença entre os dois
indicadores é que o endivida-
mento considera a dívida to-
tal dividida pela renda. Já o
comprometimento é a parce-
la do salário usada para pagar
as prestações mensais.

Anthero afirmou ainda
que a inadimplência segue
em tendência de queda e que
não vê, nem nos dados ante-
cedentes, evidências de pio-
ra em função dos aumentos
da taxa básica de juros. “Não
vemos reversão da tendência
de queda da inadimplência e
nem acredito que venha a
ocorrer”, disse. Ele destacou
o aumento da renda e o nível
de emprego, que ajudam os
consumidores a pagar suas
contas e a mudança nas re-
gras de concessões, que es-
tão mais rígidas, por parte
dos bancos e do BC.
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Lucro da maior franqueada do
Mc Donald’s cai 40% no trimestre
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Guilherme Loureiro, presidente do Walmart Brasil

‘Estou formulando a minha visão de negócio e para onde queremos levar o Walmart Brasil.’
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CRÉDITO EM EXCESSO FAZ
MAL À SAÚDE FINANCEIRA
Bancos estudam colocar frase de alerta em comerciais, como o que já ocorre
com bebidas e cigarros, para orientar população sobre superendividamento

Nome limpo. Mutirão do Serasa para negociação de dívida

Foco. Loureiro, presidente do Walmart, diz que agora está empenhado nas vendas de Natal

Novo presidente do Walmart Brasil
quer colocar varejista na liderança
Márcia De Chiara

Prestes a concluir a arruma-
ção da casa, com o fechamen-
to de 25 lojas no País até o fim
da semana que vem, o novo
presidente do Walmart Bra-
sil, Guilherme Loureiro, dis-
se ao ‘Estado’ que os planos
da maior varejista do mundo
para o mercado brasileiro
são ambiciosos. “Queremos
crescer e tornar a operação lí-
der no Brasil.” Ele comandou
ontem um evento de sustenta-
bilidade do qual participa-
ram 18 fornecedores da rede.

Há pouco mais de dois meses
à frente da empresa no País,
Loureiro, disse que a direção
mundial do Walmart lhe deu
prazo de 100 dias para que ele
traçasse planos para a filial bra-
sileira. “Estou formulando a mi-
nha visão de negócio e onde que-
remos levar o Walmart Brasil.”

Mas antes de apresentar o pla-
no para a direção mundial, o exe-
cutivo foi incumbido de uma
missão ingrata: fechar 25 lojas
que envolvem o corte de cerca
de 1,5 mil postos de trabalho,
conforme informado em mea-
dos do mês passado, quando foi
anunciado o enxugamento.

Loureiro disse que a maioria
dos pontos de venda já foi encer-
rado “sem grandes transtor-
nos”. Isto quer dizer, segundo
ele, que se procurou aproveitar
parte dos trabalhadores dentro
da própria empresa. De toda for-
ma, ele acredita que este recuo
é necessário para que a rede pos-

sa crescer mais e rapidamente.
“Preciso ser eficiente, ter uma
resposta positiva dos meus con-
sumidores para dar uma respos-
ta também positiva aos meus
acionistas para continuar cres-
cendo. E essas lojas estavam
atravancando.”

Desde que chegou no País em
1995, a operação brasileira do
Walmart não conseguiu atingir
a liderança. Na estreia, com-
prou uma briga de grandes pro-
porções com indústria por ven-
der produtos abaixo do custo.

Além disso, tinha em suas prate-
leiras itens inadequados ao mer-
cado local, como tacos de golfe,
por exemplo. Depois destes epi-
sódios, passou a insistir que
cresceria só abrindo lojas pró-
prias e jamais por aquisições de
redes locais.

Esta estratégia, no entanto,
se revelou desastrosa. Com o
passar do anos, a rede se abrasi-
leirou: comprou concorrentes
locais de Norte a Sul do País,
passou a vender “bolo de rolo”,
doce típico do Nordeste, e até

foi recrutar seu presidente en-
tre os executivos da indústria,
algo impensável 20 anos atrás.
Loureiro, por exemplo, veio do
outro lado do balcão. Por 24
anos trabalhou na Unilever, gi-
gante global da indústria de ali-
mentos, higiene e limpeza.

Resultados. Apesar de ter mu-
dado de estratégia, a operação
brasileira ainda é vista de forma
crítica pela direção mundial do
Walmart. Durante apresenta-
ção realizada no mês passado

na sede da empresa em Benton-
ville (EUA), a direção mundial
destacou que o Brasil vem ten-
do retorno sobre os investimen-
tos menor do que a média das
operações internacionais da
companhia, mas ponderou que
são grandes as oportunidades
de melhoria no País.

No primeiro e no segundo tri-
mestre, o Walmart perdeu vi-
gorno Brasil em relação aos con-
correntes. Entre janeiro e mar-
ço, as vendas brutas da empresa
cresceram 5,5% no País em rela-

ção a igual período de 2012. No
segundo trimestre, as vendas to-
tais aumentaram 2,8% na com-
paração anual. Enquanto isso, o
Grupo Pão de Açúcar, ampliou
em 10,6% a receita bruta com
alimentos no primeiro trimes-
tre deste ano em relação a igual
período de 2012 e registrou
acréscimo de 8,8% no segundo
trimestre, nas mesmas bases de
comparação. No Carrefour, o
acréscimo de receita bruta no
primeiro trimestre havia sido
de 13,3% na comparação com
igual período de 2012.

Apesar de animado com a me-
ta de levar a filial brasileira à li-
derança, Loureiro está ciente
do grande desafio que tem pela
frente. No ano passado, a rede
faturou no País R$ 25,9 bilhões
e ocupou a terceira posição do
ranking da Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Abras),
atrás do Grupo Pão de Açúcar,
líder com vendas com R$ 57,2
bilhões, seguido pelo Carre-
four, que faturou R$ 31,4 bi-
lhões. Ele disse que não foi defi-
nido em quanto tempo essa me-
ta deve ser atingida. “Somos o
terceiro maior varejista do Bra-
sil. Temos um longo caminho
para nos tornarmos líder.”

Enquanto elabora os planos
de longo prazo, o executivo não
pode deixar a peteca cair. Ele
contou que o seu foco hoje é dei-
xar as lojas azeitadas para a ven-
da de fim de ano, o melhor mo-
mento para o varejo. “Essa é a
hora de não causar a menor rup-
tura na operação.”

Plano. No comando da rede americana há dois meses, Guilherme Loureiro tem a missão de fechar 25 lojas no País e entregar
à matriz, dentro de um mês, um projeto ambicioso de crescimento, que pretende alçar a rede à liderança do setor no mercado brasileiro

Edgar Maciel

A Arcos Dorados – rede de res-
taurantes que é a maior fran-
queada do McDonald’s no mun-
do – divulgou ontem que teve
lucro líquido de US$ 19,6 mi-
lhões no terceiro trimestre des-

te ano, ou US$ 0,09 por ação,
em queda de 39,9% na compara-
ção com o lucro de igual perío-
do do ano passado, de US$ 32,6
milhões, ou US$ 0,16 por ação.

A receita da companhia cres-
ceu 6,2%, para US$ 1 bilhão. O
Ebitda (lucro antes de juros,

impostos, depreciação e amor-
tização) ajustado somou US$
90,4 milhões no terceiro tri-
mestre, com crescimento de
8,1% em comparação ao tercei-
ro trimestre de 2012, em US$
83,6 milhões.

A rede de restaurantes disse
que as vendas no conceito mes-
mas lojas ficaram estáveis no
terceiro trimestre, em US$
444,5 milhões, ante US$ 444,7
no mesmo período do ano pas-

sado. Segundo a companhia, a
abertura de 71 novos restauran-
tes no Brasil contribuiu para
um ganho de US$ 31,5 milhões
na receita durante o trimestre.
Com as novas lojas, a Arcos Do-
rados já conta com 762 estabele-
cimentos no Brasil.

“Embora tenhamos feito um
excelente progresso em melho-
rar a eficiência de nossas opera-
ções, reconhecemos que há
mais a ser feito nesta área”, dis-

se o presidente da companhia,
Woods Staton.

A empresa também anunciou
que pretende abrir 130 novos
restaurantes até o fim do ano e
depois moderar o ritmo de inau-
gurações no curto prazo.

“Neste ambiente de baixo
crescimento econômico mun-
dial, nós vamos redobrar nos-
sos esforços para melhorar a
rentabilidade da empresa”, dis-
se Staton.
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GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

2,8%
foi o crescimento das
vendas totais do
Walmart no Brasil no
segundo trimestre
deste ano em relação a
igual período de 2012

5,5%
tinha sido a expansão registrada
nas vendas totais da filial
brasileira no primeiro trimestre
deste ano na comparação com o
mesmo trimestre do ano
passado

3º lugar
é a posição do Walmart Brasil no
ranking da Associação Brasileira
de Supermercados (Abras) em
2012, com faturamento de
R$ 25,9 bilhões
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




