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Starbucks terá
de pagar à Kraft
US$ 2,7 bilhões
C a fet e r i a
Barney Jopson e Neil Munshi
Financial Times,
de Nova York e Chicago

A Starbucks foi condenada a pa-
gar uma indenização de US$ 2,7 bi-
lhões à Kraft Foods — equivalente a
todo o lucro líquido da rede de ca-
fés desde o começo de 2012 —, pe-
lo cancelamento de um acordo
que permitia à companhia de ali-
mentos distribuir seus cafés.

Um árbitro decidiu que a Star-
bucks terá de pagar US$ 2,2 bi-
lhões por perdas e danos, mais
US$ 527 milhões referentes a ou-
tras despesas, após disputa inicia-
da em 2010, quando a Starbucks
disse que desistiria do acordo pelo
qual a Kraft vendia seu café emba-
lado para supermercados.

A Kraft, que argumentou que a
decisão da Starbucks foi uma
quebra de contrato, afirmou que
vai transferir o pagamento da
companhia para a Mondelez, a
empresa resultante de sua cisão,
em outubro de 2012.

Nos 12 meses até setembro, a
Starbucks divulgou lucro líquido
de US$ 1,7 bilhão. Nos nove meses
anteriores, o lucro foi de US$ 1 bi-
lhão. Agora, com a despesa da in-
denização, a Starbucks informou
que seu imposto de renda devido
foi reduzido a zero.

Em comunicado ontem, a rede
de cafeterias informou que um im-
posto global devido de US$ 832
milhões referente ao exercício en-
cerrado em 29 de setembro, trans-
formou-se em um crédito fiscal de
US$ 239 milhões. A companhia in-
formou que “não teve nenhum lu-
cro antes dos impostos como re-
sultado da decisão de arbitragem e
desse modo não teremos uma car-
ga fiscal este ano. Para fins de im-
postos, o pagamento é dedutível.”

A Kraft tinha desde 1998 os di-
reitos exclusivos de comerciali-

zação e distribuição do café tor-
rado e moído da Starbucks para
supermercados e outros estabe-
lecimentos comerciais.

Gerd Pleuhs, conselheiro-geral
da Mondelez, afirmou em um co-
municado: “Estamos satisfeitos
com o fato de o árbitro ter validado
nossa posição de que a Starbucks
rompeu com nossa longa e bem-
sucedida relação contratual sem
uma compensação adequada”.
Troy Alstead, diretor financeiro da
Starbucks, disse: “discordamos ve-
e m e n t e m e n t e” da decisão.

Quando a Starbucks disse que
pretendia encerrar o acordo, em
novembro de 2010, ela reclamou
que a Kraft não estava cumprindo
com suas responsabilidades e que
o desempenho de seus negócios
estava sofrendo como resultado.

Alstead disse que o fim do
acordo foi “a decisão certa para
a Starbucks, nossa marca e nos-
sos acionistas” e que seus negó-
cios “internos” com café estão
“significativamente melhores
agora do que estavam antes de
assumirmos o controle direto
das operações da Kraft”.

A Starbucks está dependendo
da expansão de suas operações
com cafés embalados — que tive-
ram um faturamento de US$ 1,4
bilhão nos últimos 12 meses —
para compensar a desaceleração
das vendas em suas lojas.

A Mondelez informou que vai
usar os recursos resultantes da
decisão para ampliar seu atual
programa de recompra de ações
de US$ 6 bilhões, que em agosto
estava previsto em US$ 4,8 bi-
lhões. A companhia vem tendo
dificuldades desde que foi sepa-
rada da Kraft no ano passado, e
não está conseguindo apresen-
tar o crescimento acelerado que
os executivos haviam prometi-
do, tendo inclusive adotado es-
tratégias equivocadas na
Rússia e no Brasil.

Amil tem maior lote
de planos suspensos
Saúde
Beth Koike
De São Paulo

Em meio a uma guerra judicial
com as operadoras, a Agência Na-
cional de Saúde Suplementar
(ANS) anunciou ontem um novo
lote com 150 convênios médicos
proibidos de ser comercializados
durante três meses, a contar da se-
gunda-feira. A medida da agência
reguladora afetou 41 operadoras,
porém a mais atingida novamente
foi a Amil, com 59 tipos de planos
de saúde suspensos, o equivalente
a quase 40% do total.

A Amil já estava na lista de con-
vênios médicos suspensos desde
o último monitoramento anun-
ciado em agosto. Porém, de lá pa-
ra cá, a Abramge e Fenasaúde, en-
tidades que representam o setor,
entraram com ações judiciais pa-
ra derrubar a decisão da ANS. A
agência, por sua vez, também re-
correu e atualmente o assunto es-
tá sendo discutido no Supremo
Tribunal de Justiça (STJ) e no Su-
premo Tribunal Federal (STF).

Até o momento, está valendo a

medida que suspende temporaria-
mente a comercialização dos pla-
nos de saúde. “Entramos com re-
curso no STF e STJ. Nosso maior
questionamento é sobre a meto-
dologia de monitoramento dos
planos”, disse Dagoberto Lima, ad-
vogado da Abramge. “A própria
ANS publicou uma Instrução Nor-
mativa de número 11 modifican-
do a metodologia de apuração, o
que demonstra que a anterior era
r u i m”, complementou.

“O que a IN 11 traz são duas
perspectivas para o monitora-
mento, dentro de uma prática de
aperfeiçoamento. A primeira re-
fere-se medidas preventivas de
suspensão nos planos de maior
concentração de reclamações e
problemas assistenciais. A segun-
da é que há medidas de incentivo
para operadoras que demons-
tram melhoria de seu desempe-
nho, ou seja, a redução acentuada
do número de notificações consi-
deradas procedentes pela ANS”,
informou a agência. Foram regis-
tradas 15.158 reclamações refe-
rentes ao não cumprimento de
prazo e negativas indevidas entre
19 de junho e 18 de setembro.

Curtas

Body Shop no Brasil
A The Body Shop, empresa do

grupo L’Oréal, teve aprovação
do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) para
adquirir o controle da brasileira
Empório Body Store, sem restri-
ções. A Empório tem fábrica em
Porto Alegre e sua rede é com-
posta por 2 lojas próprias e 79
franqueadas. A aquisição de 51%
da companhia marca a entrada
da Body Shop no mercado brasi-
leiro, que deve ocorrer em 2014.

Lucro da Bombril cai
O lucro líquido da fabricante

de produtos de limpeza Bombril
recuou 15,6% no terceiro trimes-
tre, para R$ 5,5 milhões. Segun-
do a companhia, o resultado foi
impactado principalmente pela
variação cambial e a inflação so-
bre os custos dos insumos. A re-
ceita líquida avançou 13,8% no
trimestre, para R$ 298,1 milhões.
A dívida financeira líquida au-
mentou 29% e somou R$ 115 mi-
lhões no período.

Alimentação No 3o trimestre, empresa teve prejuízo e receita subiu 17%

IMC cria área de franquias
e se expande em aeroportos
Adriana Meyge
De São Paulo

A International Meal Company
(IMC), dona de restaurantes que
operam em aeroportos, rodovias e
shoppings, como Viena e Frango
Assado, assinou ontem contratos
com os concessionárias dos aero-
portos de Guarulhos, Brasília e Vi-
racopos, para expandir sua pre-
sença nesses empreendimentos,
que respondem por cerca de 16%
da receita da companhia no Brasil.

A IMC, cujas lojas são pratica-
mente todas próprias, também
anunciou uma nova fronteira de
crescimento por franquias. A em-
presa espera vender as primeiras
franquias até o fim do primeiro se-
mestre de 2014. “Começaremos
com Batata Inglesa e Go Fresh, no
Brasil, e Gino’s, no México”, diz Neil
Amereno, diretor de relações com
investidores da companhia.

A empresa firmou acordo com

a GRU Airport, operadora do Ae-
roporto Internacional de Guaru-
lhos, para renovar o contrato de
todas as lojas atuais nos termi-
nais 1 e 2 por dez anos, e para a
instalação de mais duas unidades
nos mesmos terminais. Quando
os aeroportos eram operados pe-
la Infraero, a licitação pública era
feita loja a loja. Portanto, a com-
panhia tinha pontos com diver-
sas datas de vencimentos e agora,
determinou o mesmo prazo para
todos, além de ter conseguido
um alongamento nesse prazo.

O acordo com a concessionária
Aeroportos Brasil Viracopos au -
menta o prazo dos serviços de “ca -
tering” aéreo (alimentação a bor-
do) por mais dez anos no aeropor-
to em Campinas. Em Brasília, o
contrato com a Inframerica prevê a
abertura de mais 11 lojas, com vi-
gência até 2021, e a extensão dos
serviços de “catering” até 2021.

A IMC continua negociando

outros contatos, para ter uma lo-
jas no terminal 3 de Guarulhos —
previsto para abrir antes da Copa
do Mundo — e para instalar no-
vas lojas em Viracopos, onde a
IMC tem dois estabelecimentos.

Segundo Amereno, os aeropor-
tos continuam sendo a prioridade
da companhia. “Somos líderes no
mercado brasileiro e na América
Latina e buscamos novas parcerias
para incrementar a nossa presença
e ter uma posição de longo prazo”.
Ele diz que a IMC também buscará
se expandir nos aeroportos de
Confins e do Galeão, que serão re-
passados à iniciativa privada.

A ideia é usar o modelo de fran-
quias em shoppings do interior do
Rio e de São Paulo e no Nordeste,
locais com mercado ainda desco-
nhecido pela empresa. “Nos últi-
mos dois anos, tivemos uma de-
manda muito forte de empresá-
rios interessados em levar nossas
marcas para os seus Estados”.

A IMC informou ontem que teve
prejuízo de R$ 300 mil no terceiro
trimestre, ante lucro de R$ 14,6 mi-
lhões um ano antes. A receita líqui-
da da companhia aumentou 16,8%
na mesma comparação, para R$
354,5 milhões. As vendas em lojas
comparáveis (abertas há mais de
12 meses) atingiram R$ 304,7 mi-
lhões no trimestre, alta de 9,6%.

Aeroportos e rodovias puxaram
o crescimento, com avanços de
15,1% e 10,8%, respectivamente.
No segmento de shoppings, a alta
foi de apenas 1,5%. A IMC encerrou
o trimestre com 379 restaurantes,
sendo 159 em aeroportos.

O segmento de aeroportos deve
manter a tendência de crescimen-
to acima dos demais, diz Amereno.
“Acreditamos que há uma deman-
da reprimida de passageiros aero-
portuários no Brasil. Com a expan-
são dos aeroportos e a melhoria
dos serviços, haverá aumento no
número de voos e de passageiros”.

Kroton sobe mais que Anhanguera
Educação
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Desde que Kroton e Anhan -
guera anunciaram, em abril,
uma associação, os papéis da pri-
meira sobem o dobro do que os
da segunda. Como resultado,
mudou a relação entre o valor de
uma empresa e outra, utilizada
para definir como se dará a união
de ambas. Isso afetou as opera-
ções de arbitragem feitas por in-
vestidores em função da opera-
ção e o mercado coloca nas con-
tas a possibilidade de a relação
de troca inicialmente divulgada
ser revista. Kroton e Anhanguera
não deram entrevista.

Na operação, a Kroton incor-
pora a Anhanguera. Por conta da
diferença de valores entre am-
bas, a relação de troca divulgada
foi de 1,3642 ação da Kroton,

avaliada à época em R$ 6,75 bi-
lhões, para cada uma da Anhan-
guera, que valia R$ 4,97 bilhões.

A partir daí, na certeza do ne-
gócio, o mercado passou a arbi-
trar o valor de ambas as ações, na
certeza de que a operação estava
definida. Dividindo-se a cotação
de Anhanguera pela da Kroton,
chegou-se a uma razão de 0,45 —
relação que deveria ser mantida
até a finalização do negócio.

Para arbitrar os preços, por con-
ta de ter o menor valor, os investi-
dores ficaram comprados (apos-
tando na alta) em Anhanguera e
vendidos (apostando na baixa) em
Kroton. No entanto, o comporta-
mento das duas ações não seguiu o
padrão desde o anúncio do negó-
cio. Os papéis da Kroton se valori-
zaram perto de 50% até ontem, en-
quanto os da Anhanguera subi-
ram menos, cerca de 21%. Dessa
forma, a relação que deveria ser
mantida em 0,45 mudou para 0,37

— uma variação de 17,7%. Como a
Kroton valorizou mais do que a
Anhanguera, é provável que o
acionista da primeira não aceite a
fusão nos moldes iniciais — o que
pode levar à revisão da relação.

Apesar de esses números esta-
rem no mercado hoje, especialis-
tas alertam que o negócio só de-
verá ser de fato efetivado ano que
vem — pela complexidade, o Ca-
de sinalizou que a operação será
julgada no primeiro trimestre de
2014. Muitas mudanças podem
acontecer até lá, portanto.

A questão agora é acompa-
nhar se até lá as cotações das
duas empresas voltarão a andar
no mesmo passo ou não. A Kro-
ton tem apresentado um desem-
penho acima do esperado pelo
mercado. A Anhanguera divulga
hoje seu balanço. Existe alguma
dúvida no mercado se a alta ace-
lerada da Kroton baseia-se so-
mente nos resultados de seus ne-

gócios ou se não está também
sendo potencializada pelo des-
manche das operações de arbi-
tragem em função da fusão.

Ao ficarem “vendidos” em
Kroton, os investidores alugam
as ações e vendem na bolsa. Co-
mo o papel teve a direção oposta
e subiu muito, ficou inviável
manter essa ponta da operação.
Para o desmanche, é necessário
comprar ações novamente na
bolsa, o que alimenta a alta.
Além disso, ações de Kroton dis-
poníveis para o aluguel estão em
falta no mercado. O fato é que,
como os papéis perderam os pa-
râmetros, a operação de arbitra-
gem deixou de ter risco zero —
ou seja, os preços atuais embu-
tem a possibilidade de a relação
ser modificada. Nesse quadro,
não há nem investidor novo dis-
posto a armar a arbitragem,
tampouco quem está exposto
quer manter a posição.
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Neil Amereno, diretor da IMC,

Gol melhora resultado, mas ação cai
Av i a ç ã o
João José Oliveira
De São Paulo

Após compras que valoriza-
ram as ações da Gol na bolsa de
valores em 94,8%, entre 5 de ju-
lho e 22 de outubro, o mercado
acentuou ontem a devolução
dos ganhos, encerrando a mais
recente fase de otimismo desses
investidores com relação aos
ajustes que a companhia passou
a fazer após perder R$ 1,2 bilhão
em 2012. As ações da segunda
maior aérea do país caíram on-
tem 3,71% na bolsa, a R$ 9,60,
menor cotação desde 5 de se-
t e m b r o.

Analistas de instituições finan-
ceiras reconhecem que a Gol teve
no terceiro trimestre deste ano
melhoras ante 2012. Mas esses
mesmos profissionais ponderam
que o cenário segue difícil por
causa do câmbio, da demanda
estagnada e do espaço cada vez
menor para cortar mais custos.

Os analistas do JP. Morgan
Chase ressaltam que os custos
medidos sem levar em conta a
despesa com combustível (“ex-
fuel”, no jargão do mercado)
cresceram 6,7% em relação ao
mesmo período de 2012. Um
avanço provocado pelo dólar
mais caro ante o real em 13% e
menor diluição de custos fixos.

O presidente da Gol, Paulo Ka-

kinoff, disse ontem que existe
oportunidade de ganhos em ta-
xa de ocupação das aeronaves
em 2014. “Não vamos abrir mão
de nossa estratégia de ‘yield’ [re -
ceita por passageiro em quilô-
metro transportado], mas enxer-
gamos sim espaço para ganhos
em ‘load’ [taxa de ocupação] em
2014”, afirmou o executivo, em
teleconferência, a analistas.

“Continuamos preocupados
com a sustentabilidade da estra-
tégia voltada para o ‘yield’ [recei -
ta por passageiro no quilômetro
transportado] no mercado do-
méstico e perfil ainda elevado de
a l av a n c a g e m”, escreveram os
analistas do Bank of America
Merrill Lynch, Sara Delfim, Ro-

berto Otero e Murilo Freiberger.
O diretor financeiro da Gol,

Edmar Lopes, afirmou ontem
que vai continuar trabalhando
para reduzir a relação entre múl-
tiplos de endividamento e as re-
ceitas. Em 30 de setembro de
2013, o prazo médio de venci-
mento da dívida de longo prazo
da empresa, excluindo o leasing
financeiro, era de 5,6 anos, com
taxa média de 11,1% nas obriga-
ções em moeda local e 9,0% nas
obrigações em Dólar.

“Vamos manter a nossa postu-
ra conservadora com relação ao
c â m b i o”, afirmou Lopes, que
reafirmou a meta de ter margem
operacional entre 1% e 3% ainda
neste ano.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15, 16 e 17 nov. 2013, Empresas, p. B6.




