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Família Grendene troca créditos por capital na Vulcabras
Calçados
Marina Falcão
De São Paulo

Duas capitalizações que so-
mam R$ 350 milhões serão sufi-
cientes para deixar o patrimônio
líquido da Vulcabras — hoje ne-
gativo em R$ 61 milhões — posi -
tivo em R$ 200 milhões.

Controladora da fabricante de
calçados com quase 95% do ca-
pital, a família Grendene vai tro-
car créditos detidos contra a
companhia por capital. Estes
passivos, também chamados
mútuos, são dinheiro empresta-
do pelos Grendene à Vulcabras

para capital de giro.
Notas promissórias no valor de

R$ 48 milhões, detidas por um fun-
do da própria família Grendene,
também vão virar capital. Neste ca-
so, contribuirão para aliviar os
compromissos financeiros da
companhia no curto prazo, que ao
fim do terceiro trimestre somavam
R$ 385 milhões, enquanto o caixa
era de R$ 21,4 milhões.

Foram duas capitalizações neste
formato realizadas pela empresa,
dona de marcas como Olympikus
e Azaleia, desde agosto. A primeira
movimentou R$ 106 milhões; a se-
gunda, anunciada nesta semana,
envolve R$ 250 milhões. Minoritá-
rios poderão exercer seu direito de

preferência, na proporção de 1,2
nova ação para cada papel.

Um ano atrás, a Vulcabras con-
tratou a consultoria de Cláudio
Galeazzi para fazer uma reestru-
turação operacional. Desde en-
tão, a companhia passou por vá-
rias mudanças na gestão. Primei-
ro saíram o presidente Milton
Cardoso e o diretor financeiro
Edivaldo Rogério de Brito. Pedro
Grendene, maior acionista da
empresa, acumulou as duas fun-
ções por alguns meses, mas em
janeiro foi anunciado Vladimir
Fortes dos Santos para o coman-
do das finanças. Nesta semana,
Santos renunciou à função e para
seu lugar, o conselho de adminis-

tração elegeu Luis Blecher.
No balanço da empresa do ter-

ceiro trimestre, salta aos olhos o
corte de 42% nas despesas opera-
cionais. Foi o que possibilitou à
Vulcabras reverter o prejuízo
operacional de R$ 17,64 milhões
apurado no terceiro trimestre do
ano passado e encerrar o período
com lucro de R$ 24 milhões, ape-
sar de um recuo de 15,4% na re-
ceita, para R$ 349,5 milhões.

O resultado final da compa-
nhia ainda é prejudicado pelas
altas despesas com juros — a Vul-
cabras tem dívida total de quase
R$ 900 milhões —, mas as perdas
vêm sendo reduzidas.

No terceiro trimestre, a calçadis-

ta teve prejuízo líquido de R$ 6,2
milhões, oito vezes menor do que
no mesmo período de 2012. “Espe -
ramos que o último trimestre de
2013 apresente resultados melho-
res que o apurado nos anos ante-
riores”, disse a companhia, em seu
relatório de desempenho.

A Vulcabras começou 2011 va-
lendo quase R$ 2 bilhões na bolsa
de valores. Hoje, não chega à R$
200 milhões. Com baixíssima li-
quidez, a empresa tinha ambição
de ir para o Novo Mercado, seg-
mento no qual está listada outra
calçadista da família — a Grendene
—, mas os planos não avançaram.

No ano de 2011, marcado pela
invasão dos calçados asiáticos no

mercado local, as vendas internas
da Vulcabras encolheram rapida-
mente, levando a companhia a
uma maratona de prejuízos que
dura até agora. As sucessivas per-
das no balanço e o aumento das dí-
vidas foram reduzindo o patrimô-
nio da empresa até que, neste ano,
ele ficou negativo.

Na prática, isso significa que,
se encerrasse suas atividades ho-
je, os ativos da Vulcabras seriam
insuficientes para fazer frente
aos seus passivos. Em muitos ca-
sos, essa situação resulta em pe-
dido de falência ou recuperação
judicial, principalmente se a em-
presa não consegue colocar logo
a sua operação no azul.

Brasileiro quer TV, smartphone,
notebook e tablet, aponta GfK
E l et ro e l et r ô n i c o
De São Paulo

O televisor de tela fina ocupa o
primeiro lugar na intenção de
compra do consumidor nos pró-
ximos meses, segundo a consul-
toria GfK. Entre os entrevistados,
32% planejam comprar uma TV.
Em seguida estão smartphones
(30% dos entrevistados), notebo-
oks (24%) e tablets (22%). Em ano
de Copa do Mundo, é natural que
aumente a TV lidere a intenção
de compra, segundo a GfK; o apa-
relho ficou em terceiro lugar na
pesquisa feita em 2012.

Com exceção do smartphone,
os aparelhos estão na lista de
produtos com crédito subsidia-
do pelo programa do governo fe-
deral Minha Casa Melhor, o que
pode impulsionar as vendas.

José Guedes, diretor-geral da
GfK, diz que não é possível medir o
impacto do Minha Casa Melhor
nas vendas, mas, ao observar o que
já ocorreu no passado, com a redu-
ção do Imposto Sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) para linha
branca, por exemplo, “percebe-se
maior ‘d i n â m i c a’ do mercado”.

O Minha Casa Melhor (que fi-
nancia móveis, eletrodomésticos e

eletroeletrônicos a juros baixos
para beneficiários do Minha Casa,
Minha Vida) pode tornar os tablets
“commodities”, “com erosão mais
agressiva de preço e disseminação
maior do produto”, diz ele.

No mês passado, o tablet com
valor de até R$ 800 entrou na lis-
ta de itens subsidiados pelo Mi-
nha Casa Melhor, que conta com
guarda-roupa, cama de casal e de
solteiro, mesa com cadeiras, sofá,
refrigerador, fogão, lavadora de
roupas automática, TV digital e
notebook. Forno de micro-on-
das, móveis para cozinha e estan-
te ou rack também entraram no
programa em outubro.

Em 2012, o tablet liderou a in-
tenção de consumo, segundo a
GfK. E o brasileiro foi às compras.
As vendas de tablets no Brasil entre
janeiro e agosto de 2013 cresce-
ram 92% na comparação com o
mesmo período de 2012, para
R$ 2 bilhões. Em volume, o avanço
no período foi de 228%. A alta foi
puxada pela queda de 42% no pre-
ço médio do produto este ano.

O smartphone, que estava em
quarto lugar na pesquisa de 2012
e agora está em segundo lugar,
também ganhou espaço no mer-
cado brasileiro. Em 2013 até
agosto, as vendas cresceram 76%

em valor, para R$ 11 bilhões, e
84% em volume, enquanto os
preços caíram 4% no período.

Guedes diz que a penetração
dos smartphones nos lares indica
o amadurecimento do mercado,
diferentemente do que ocorre
com os tablets. No caso dos smart-
phones, os fabricantes vão tentar
regular o preço; já no tablet, a in-
dústria tende a manter preços bai-
xos para disseminar o produto.

Ele dá um exemplo da disse-
minação dos smartphones: em
janeiro de 2009, representavam
3% do mercado, em volume, e 8%
em valor; em agosto de 2013, fo-
ram 56% do volume e 82% do va-
lor. Queda no preço médio do
produto e aumento da diversi-
dade nas características dos apa-
relhos ajudaram a popularizar o
smartphone no Brasil, segundo
a GfK. Os telefones têm telas
maiores, câmeras de melhor re-
solução e permitem a utilização
de mais de um chip.

A perspectiva é que o cresci-
mento nas vendas desses produ-
tos se mantenha até o fim do
ano, diz Guedes. Segundo ele, se-
tembro e outubro são meses
mais fracos, mas as vendas acele-
ram em novembro e em dezem-
bro por causa do Natal. (LC)

.

Lucro da Michael Kors sobe 50%

BEBETO MATTHEWS/AP

Kors, estilista da grife que leva o seu nome: ações se valorizaram quase 300% desde abertura de capital em 2011

Moda
Financial Times
De São Paulo

A Michael Kors, a grife do esti-
lista americano de mesmo nome,
emplacou mais um trimestre es-
petacular. A receita cresceu qua-
se 40%, a margem bruta subiu e o
lucro líquido ficou 50% maior.

As ações deram um salto, é cla-
ro. Mas esse tipo de desempenho
trimestral se tornou habitual pa-
ra Michael Kors e seus investido-
res, cujos produtos e papéis exi-
biram impulso implacável desde
que a empresa abriu seu capital,
quase dois anos atrás.

Se alguém quiser mais evidên-
cias do tamanho do sucesso da
marca, observe o caso da Europa.
As marcas americanas de moda
podem enfrentar grandes difi-
culdades no continente de ori-

gem dos mais célebres nomes de
luxo do mundo. Mas as vendas da
Michael Kors na Europa dobra-
ram, para US$ 114 milhões, no
período de três meses encerrado
em setembro. Notadamente, a
empresa também tem como me-
ta para os próximos anos uma re-
ceita de mais de US$ 1 bilhão na
região, uma vez que continua a
abrir novas lojas no continente.

O desempenho da Michael Kors
na América do Norte — que res-
ponde por mais de 80% de sua re-
ceita — também não foi nada mau.
As vendas das lojas abertas há pelo
menos um ano subiram 21%. O
percentual vem se somar ao au-
mento de 45% registrado no mes-
mo período do ano passado, e
ocorre apesar da mediocridade da
recuperação econômica que man-
teve os consumidores americanos
cautelosos com suas compras ele-
tivas este ano. A grife informou

ainda que o movimento nas lojas
cresce a uma taxa de dois dígitos.

Os acionistas que compraram
ações na Oferta Pública Inicial
(IPO, nas iniciais em inglês) da
Kors, realizada em dezembro de
2011, embolsaram um retorno
de quase 300%. A US$ 79, a ação
está sendo negociada ao fator de
26 vezes os lucros futuros – nada
barato. Esse crescimento deverá
acabar perdendo impulso. Mas,
pelo menos durante os próximos
anos, o lucro por ação deverá au-
mentar cerca de 30% anuais, em
média, segundo previsões. Por-
tanto, o múltiplo pode se justifi-
car por enquanto. Mas isso só
continuará verdadeiro enquanto
os produtos não saírem de moda
— risco que está entre os maiores
e mais imprevisíveis para as mar-
cas do setor. Caso contrário, ela
tropeçará na própria velo-
cidade de seu crescimento.

C h o c o l at e Rede, que deve faturar R$ 2 bi neste ano, nasceu
mais popular e investe para ficar mais sofisticada

Cacau Show abre loja
e prepara aquisições
Letícia Casado
De São Paulo

A fabricante e varejista de cho-
colates Cacau Show inaugura hoje
um novo modelo de loja, de metra-
gem maior e com produtos e servi-
ços “p r e m i u m”. A nova unidade da
rede fica na avenida Faria Lima,
próximo ao shopping Iguatemi,
na zona sul de São Paulo. A iniciati-
va de abrir um espaço mais sofisti-
cado faz parte do plano de expan-
são da Cacau Par, holding formada
pelas marcas Cacau Show e Briga-
deria, que se prepara para fazer ou-
tra aquisição em 2014.

A Cacau Par planeja crescer fo-
cando em “negócios mais exclu-
sivos”, diz Alexandre Costa, presi-
dente da holding e da Cacau
Show. “Estamos olhando aquisi-
ções e devemos anunciar algo no
ano que vem”, diz ele. A aquisição
será “na área de alimentos, no ca-

nal de franquias”. Em setembro,
ele comprou 50,1% da rede de
dez lojas Brigaderia.

A Cacau Par tem US$ 50 milhões
para investir em aquisições entre
2013 e 2014 — o valor inclui a com-
pra da Brigaderia. No momento, a
holding está “olhando três ou qua-
tro empresas” da região Sudeste,
sendo que com uma as conversas
estão “em estágio avançado”, diz
Costa. Mas a Cacau Par não está fa-
zendo auditoria nas informações
financeiras (“due diligence”) em
nenhuma dessas empresas.

Na Cacau Show, a holding está
investindo R$ 45 milhões entre
2013 e 2014 em novos equipa-
mentos e melhorias nas instala-
ções. A marca tem cinco fábricas,
em São Paulo e no Paraná, que su-
portam o crescimento da produ-
ção “até 2015”, diz Costa. A empre-
sa estuda montar uma sexta uni-
dade “em outra região do Brasil”.

No ano que vem, também em
São Paulo, a Cacau Show deve abrir
uma loja-conceito (“flagship sto-
r e”), para mostrar todo o portfólio
e testar produtos. A unidade que
inaugura hoje é um novo modelo
de loja, com 120 m² (a maior da re-
de), onde vai oferecer “experiên -
cias” ao consumidor — deixar o
cliente criar a sua própria trufa de
chocolate, por exemplo. Nos ou-
tros quatro modelos de loja — de
quiosque a café —, a metragem
não passa de 32 m².

Todos os investimentos saem do
caixa da Cacau Par. “É a nossa pos-
tura de investimento: gera caixa e
reinveste. É nossa política”, diz
Costa. “Por enquanto”, nem linha
com o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) o grupo tem, acrescenta.

A Cacau Par não vai contratar
banco ou escritório de advocacia
para assessorá-la nas aquisições,

pois tem equipes internas que fa-
zem esse trabalho. “Somos muito
procurados por empresas meno-
res que querem experimentar um
crescimento maior”, diz Costa.

A Cacau Show deve ter até de-
zembro 1.540 lojas (sendo 20
próprias) e faturar R$ 2 bilhões,
32% a mais do que em 2012. O
valor inclui as vendas de produ-

tos feitos nas cinco fábricas aos
franqueados. As dez lojas da Bri-
gaderia devem vender R$ 12 mi-
lhões este ano, 20% a mais do
que no ano passado.

SILVIA COSTANTI / VALOR

Costa, da Cacau Par, dona da Cacau Show e da Brigaderia: “É a nossa postura de investimento: gera caixa e reinveste”

Curtas

Visão sobre a Natura
Após participarem anteontem

do “Natura Day ”, reunião do co-
mando da empresa de venda dire-
ta com investidores, analistas do
J.P Morgan, Brasil Plural e XP In-
vestimentos continuam céticos so-
bre a capacidade da companhia
de retomar o ritmo de crescimen-
to forte dos últimos anos. No ter-

ceiro trimestre, a receita da em-
presa cresceu 5,4% no Brasil. “Nos -
so sentimento saindo do Natura
Day é que permanecemos em um
estado de espírito ‘m o s t r e - m e’ em
relação às iniciativas da empresa
para melhorar a sua capacidade
de resposta à concorrência cres-
c e n t e”, afirmaram em relatório
analistas da Brasil Plural.

Vendas da Ralph Lauren
A receita líquida da Ralph Lau-

ren subiu 2,8%, para US$ 1,915
bilhão, no segundo trimestre fis-
cal encerrado em setembro. O lu-
cro da grife de moda dos Estados
Unidos foi de US$ 205 milhões,
abaixo dos US$ 214 milhões de
um ano antes, mas acima das
previsões dos analistas.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 nov. 2013, Empresas, p. B19.




