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Est rat é g i a Hermes vai tentar equacionar dívidas de R$ 600 milhões

Dona do CompraFácil
pede recuperação judicial
Renata Batista
Do Rio

A Hermes, empresa fundada
em 1942 que inaugurou a venda
por catálogo no Brasil, deu entra-
da ontem, no Tribunal de Justiça
do Rio, em um pedido de recupe-
ração judicial. A iniciativa, con-
duzida pelo escritório Alvarez &
Marsal , busca equacionar uma
dívida de quase R$ 600 milhões
— quase toda oriunda do esforço
da empresa para se consolidar no
segmento de vendas on-line, on-
de opera a marca CompraFácil.

Ao final do processo, os acio-
nistas — todos herdeiros do fun-
dador — esperam retomar o foco
nas vendas por catálogo.

O diretor geral da Alvarez &
Marsal , Marcelo Gomes, divide a
companhia em três operações: a
Hermes, a CompraFácil, e a logís-
tica para operação de terceiros.
Como as três operam com o mes-
mo CNPJ, a situação de uma aca-
bava contaminando a outra.

Para Gomes, a empresa come-
teu cinco erros estratégicos: 1)
apostou na complementarieda-
de das operações; 2) se alavancou
para ampliar os investimentos
no CompraFácil, após a crise de
2011 no setor de vendas pela in-
ternet; 3) subdimensionou a de-
manda do segmento por capital
de giro, decorrente das vendas a
prazo, que não existem no catá-

logo; 4) apostou em uma infraes-
trutura logística complexa que
exige escala para se viabilizar,
sem considerar a tendência de
aumento da concorrência e a
queda das margens; e 5) não to-
mou as decisões que precisava
quando viu que o retorno espera-
do não aconteceria.

Como resultado, nos últimos três
anos, o endividamento aumentou,
o faturamento do CompraFácil caiu
e o da Hermes estagnou.

“Essa situação existe desde
2011, quando os acionistas per-
ceberam que a situação ficaria
difícil e iniciaram conversas com
possíveis parceiros nacionais e
internacionais. O problema é
que essas situações exigem que
decisões sejam tomadas e eles
não tomavam porque estavam
negociando. Isso só agravou a si-
t u a ç ã o”, disse o executivo, que
demitiu cerca de 450 emprega-
dos antes de começar o processo
de recuperação.

Em conversa com os acionis-
tas da Hermes há pouco mais de
20 dias, Gomes e os executivos
que assumiram a seu lado a con-
dução do processo — o novo
presidente da empresa, Arthur
Negri; o diretor de operações, Jo-
sé Luiz Volpini; e o diretor finan-
ceiro, André Bucione — identifi -
caram as alternativas que vão
desde parcerias estratégicas com
empresas interessadas em de-

senvolver canais de vendas por
catálogo até a venda da opera-
ção do CompraFácil. Algumas
dessas opções já discutidas pelos
acionistas, mas que esbarravam
nos riscos de transmissão do
passivo da empresa.

Segundo os executivos, as con-
versas para venda do CompraFá-
cil e para parcerias estratégicas
com a rede de vendas da Hermes
continuam e podem ser fechadas
rapidamente, a partir da aprova-
ção do pedido de recuperação ju-
dicial, já que a iniciativa neutrali-
za riscos existentes. No caso do
CompraFácil, além do Grupo Pão
de Açúcar (GPA), cujo interesse já
havia se tornado público, garan-
tem que há outros interessados.
“É uma marca reconhecida e uma
operação relevante. Qualquer
‘player ’ que assuma o CompraFá-
cil ganhará espaço na liderança
desse mercado”, disse Bucione.

No segmento de vendas por
catálogo, a aposta dos reestrutu-
radores é numa parceria estraté-
gica na área de cosmético, seg-
mento que mais vende no canal,
mas ainda pouco representativo
no portfólio da empresa. “É o que
mais vende, mas existe uma forte
barreira de entrada, que a Her-
mes, como a terceira em vendas
por catálogo no país, pode aju-
dar a superar”, resume Negri.

As líderes em vendas por catá-
logo, Natura e Av o n , respondem

por 88% das vendas e na direção
contrária da Hermes, têm diver-
sificado a linha de produtos. A
Hermes tem 80% dos 12% restan-
tes das vendas por catálogo.

O grupo entra no processo de
recuperação judicial sem débitos
fiscais e com uma parcela de dé-
bitos trabalhistas decorrente da
reestruturação em seu quadro de
empregados nos últimos dias. Es-
ses são os créditos considerados
prioritários pela Lei de Recupera-
ção Judicial.

A decisão mais drástica, na
avaliação de Gomes, foi incluir os
credores da Hermes — muitas pe-
quenas e médias empresas — no
bloco da recuperação. “Os forne-
cedores da Hermes são cerca de
1.500, menores e mais pulveriza-
dos, a maior parte ainda sem dí-
vidas em atraso”, disse.

Dos R$ 600 milhões em dívi-
das, metade é com bancos —
Itaú e Bradesco — e metade com
grandes fornecedores, principal-
mente de linha branca, linha
marrom e eletroeletrônicos. “Va -
mos utilizar a Lei de Recupera-
ção Judicial para equacionar a
situação com os credores, per-
mitir que a empresa tenha fôle-
go para aproveitar a melhor
época do ano para o varejo e via-
bilizar soluções para cada um
dos negócios. Resolver o passa-
do para olhar o presente”, resu-
me Gomes.

2014 será morno, mas varejo vai melhorar margem
SILVIA COSTANTI / VALOR

Rodrigues, fundador do Buscapé, diz que o varejo on-line vai investir em celular

I n t e r n et
Letícia Casado
De São Paulo

O ano de 2014 será “m o r n o”,
mas as varejistas on-line devem
melhorar a rentabilidade de suas
operações, disse ontem Romero
Rodrigues, fundador do site de
comparação de preços Buscapé.

Rodrigues disse ao Valor que as
varejistas de e-commerce concen-
trarão investimentos em vendas fei-
tas via celular no próximo ano, por
causa do crescimento da penetra-
ção de smartphones no país. O Bus-
capé já está fazendo investimentos
em “m o b i l i d a d e” (comércio via ce-
lular). “Percebemos que é mais fácil
montar sistema para celular e de-
pois levar para o site do que ao con-
trário. O celular é mais leve e fácil
de adaptar”, afirmou Rodrigues.

Segundo ele, a concorrência no
varejo on-line ficou mais acirrada
nos últimos dez anos com as em-
presas buscando crescimento em
detrimento da lucratividade. “Isso
começou a mudar. Grandes vare-
jistas já perceberam que não é pos-
sível oferecer 12 vezes sem juros,
com frete grátis para todo o país e
ainda ter margem”, afirmou.

Rodrigues participou da Mara-
tona Valor PME — seminário volta-
do a pequenas e médias empresas
e que reuniu 610 pessoas ontem
em São Paulo. Ele disse que o vare-
jo on-line está hoje “mais compe-
t e n t e”. Antes, estava “d e s t r u t i v o”.

Sobre a conjuntura de 2014,
ele afirmou que as vendas feitas
em função da Copa do Mundo
serão boas apenas para alguns
segmentos, como o de televiso-
res. “Durante o campeonato de
futebol, o comércio é fraco. E o
Carnaval é tardio, começa em
março. Isso vai dar um clima de
que o ano começa em agosto”.
Controlar a inflação, observou, é
fundamental para o Brasil em

2014. “Acho que o principal de-
safio do Brasil é não perder o
que tem agora”.

Em sua opinião, o governo fede-
ral vai trabalhar com atenção o
controle da taxa básica de juros,
para evitar aumento de preços e
pressão sobres a inflação em 2014,
ano de eleição presidencial.

A alta de preços em 2013 não
afetou diretamente o negócio da
Buscapé, mas a empresa “remane -

jou investimentos” e “racionalizou
gastos” este ano, disse Rodrigues. A
Buscapé não ampliou o quadro de
funcionários no Brasil — mas con-
tratou cerca de 150 pessoas em
seus escritórios no exterior. Além
disso, unificou algumas operações
no país. A companhia tem escritó-
rios no México, Colômbia, Argenti-
na, Chile, Peru e Panamá. Opera
em todos os países da América La-
tina e emprega 1.100 pessoas no
Brasil e 400 no exterior.

Rodrigues disse que problemas
como o gargalo logístico e o acesso
limitado à internet via banda lar-
ga, inclusive pela rede de terceira
geração de serviços móveis (3G),
impedem um maior crescimento
da Buscapé. “Esses são fatores que
poderiam mudar radicalmente a
realidade do nosso negócio.”

Segundo ele, outro limitador é
o custo elevado da internet no
Brasil. A maioria das pessoas no
Brasil tem celular e “o que as se-
gura (de usar mais servicos via in-
ternet) é o custo da operação. “É
uma barreira de preço.”

A queda nas tarifas de dados
estimularia o consumo, mas isso
não deve ocorrer no curto prazo,
segundo ele. “Existe competição
(no setor de telefonia) mas não
vejo um movimento drástico
acontecendo, ainda mais em ano
de Copa, quando a demanda é
forte. Não acho que as operado-
ras vão baixar preço”, afirma.

Ver mais empresários na pág. B12
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Marcelo Gomes (à esq.), da Alvarez & Marsal, Arthur Negri, CEO da Hermes, e José Luiz Volpini, COO da Hermes: plano é retomar foco na venda por catálogo

RENOVA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de Outubro de 2013
1. Data, Hora e Local: Aos 17/10/2013, às 10:00 hs, na sede social da Companhia, localizada em
SP/SP, na Av. Roque Petroni Júnior, 999, 4º andar, Vila Gertrudes, SP/SP. 2. Convocação e Presença:
Convocação devidamente realizada, nos termos do art. 22 do Estatuto Social da Companhia, estando
presentes à reunião a totalidade dos seus membros. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o
Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou a Sra. Adrianne Soave Frias para secretariá-lo. 4. Ordem
do Dia: (i) Apreciar o pedido de renúncia do Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas ao cargo de Diretor
Jurídico e de Compras. 5. Deliberações: Instalada a presente reunião, após o exame e discussão da
ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer
restrições, esclareceram e deliberaram o quanto segue: 5.1 Aceitar o pedido de renúncia do Sr. Luiz Eduardo
Bittencourt Freitas ao cargo de Diretor Jurídico e de Compras para o qual foi eleito em reunião do Conselho
de Administração realizada em 19.08.2011. 5.1.1 O Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas e a Companhia
outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, rasa, irrevogável e irretratável quitação com relação a
toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício do cargo de Diretor Jurídico e de
Compras da Companhia. 5.1.2 Aproveitou-se a oportunidade para prestar ao Sr. Luiz Eduardo Bittencourt
Freitas os agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante seu mandato.
5.1.3 Em consonância ao acima exposto, acordaram em, temporariamente, manter a posição de Diretor
Jurídico e de Compras vaga. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer
outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme,
foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ricardo Lopes Delneri - Presidente; Adrianne Soave Frias -
Secretária. Conselheiros Presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Rodrigo
Matos Huet de Bacellar; (iv) Geoffrey David Cleaver; (v) Alexandre Braghetta; (vi) Evandro Leite Vasconcelos;
e (vii) Gilberto José Cardoso. São Paulo, 17/10/2013. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio
da Companhia. Adrianne Soave Frias - Secretária. JUCESP nº 439.085/13-5, em sessão de 11.11.2013.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL 01/2013

PROCESSO N. 004.005296.13.7

“OBRAS FINANCIADAS COM RECURSOS DO FONPLATA - FUNDO
FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO PRATA.”

“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.º BR-07/03, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E O FUNDO FINANCEIRO PARA O

DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO PRATA.”

A Direção Geral do Departamento Municipal de Habitação, comunica aos
interessados que se encontra aberta a CONCORRÊNCIA supra para contratação
de OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS NO
LOTEAMENTO FREDERICO MENTZ, 303 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS
CONVENCIONAL OU INOVADOR

A presente licitação, cujo objeto será realizado sob regime de empreitada tipo
menor preço, regime de execução empreitada por preços unitários

O Edital poderá ser consultado através do site www.portoalegre.rs.gov.br, link
DEPARTAMENTOS/DEMHAB/EDITAIS, quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas
através do e-mail “ licitacoes@demhab.prefpoa.com.br até 5 (cinco) dias antes
da data prevista para o recebimento e abertura dos Envelopes. Os interessados
poderão obter CD com o material completo da licitação, mediante o pagamento
de R$ 3,00 (três reais), recolhidos na Tesouraria do DEMHAB, no mesmo local. Os
envelopes das empresas interessadas, serão recebidos e abertos pela Comissão
de Licitação em audiência pública no dia 23 de dezembro de 2013 às 14 h, no
Departamento Municipal de Habitação – DEMHAB, na sala de reuniões - 4º andar
na Avenida Princesa Isabel n.º 1115, em Porto Alegre/RS.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2013.

JOSÉ FORTUNATI EVERTON BRAZ

PREFEITO DIRETOR GERAL DEMHAB

BR Properties S.A.
(Companhia Aberta) CNPJ/MF 06.977.751/0001-49 - NIRE 35300316592

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 04 de Novembro de 2013
1. Data, Hora e Local: Em 04 de novembro de 2013, às 14:00h, na sede social da Companhia, localizada na Av.das Nações Unidas, 12.495,
Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas, 18º andar, escritório 181, Brooklin Novo, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. 2. Presença e Convocação: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que os
conselheiros participaram da reunião via conferência telefônica, conforme permitido pelo artigo 11, parágrafo 4º, do Estatuto Social da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Claudio Bruni; Secretária: Vanessa Rizzon. 4. Ordem do Dia: (i) exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras auditadas da Companhia, acompanhadas do parecer e do relatório de revisão limitada dos auditores
independentes, referentes ao 3º Trimestre de 2013. 5. Deliberações: Por unanimidade dos votos e sem ressalvas, os conselheiros tomaram
as seguintes deliberações: 5.1 De posse das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2013, acompanhadas do parecer e do
relatório de revisão limitada da KPMG Auditores Independentes, após as devidas análises e discussões, foram aprovadas as demonstrações
financeiras da Companhia, que permanecem arquivadas na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.Mesa:Claudio Bruni, Presidente;Vanessa Rizzon:
Secretária.Conselheiros:Claudio Bruni, Rodolpho Amboss, Antonio Carlos Borges Camanho, André Santos Esteves, Carlos Daniel Rizzo da
Fonseca, Marcelo Kalim e José Flávio Ferreira Ramos. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 04 de Novembro de 2013.
ClaudioBruni -Presidente;VanessaRizzon-Secretária.JUCESPnº440.192/13-4em12/11/2013.GiselaSimiemaCeschin -SecretáriaGeral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 nov. 2013, Empresas, p. B7.
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