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TRF condena Beneficência por cobrar de pacientes
Saúde
Marina Falcão
De São Paulo

O Tribunal Regional Federal da
3ª Região condenou o empresá-
rio Antônio Ermírio de Moraes e
um grupo de médicos adminis-
tradores do Hospital da Benefi-

cência Portuguesa de São Paulo
por improbidade administrati-
va. Cabe recurso.

Em comunicado, o Hospital da
Beneficência Portuguesa afirmou
que o processo corre em segredo
de Justiça e que, por isso, restringe-
se a informar que “existem equívo-
cos no acórdão que serão objetos
de recurso oportunamente”.

Segundo o TRF, o hospital co-
brou serviços de pacientes atendi-
dos pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). A acusação partiu de uma
ação civil pública movida pelo Mi-
nistério Público Federal em 1997.

De acordo com a decisão, os réus
foram condenados a devolver o di-
nheiro cobrado dos pacientes e a
pagar multa no valor de três vezes

a quantia ressarcida a cada um de-
les. Além disso, os réus foram proi-
bidos de firmar contratos com o
poder público ou receber benefí-
cios ou incentivos fiscais. Terão
ainda que pagar R$ 1 milhão por
dano moral coletivo.

A Beneficência Portuguesa é
administrada pela família Ermí-
rio de Moraes há mais de 40 anos.

Curta

Geração de valor
B r a d e s c o, Ambev e Boticário

ocupam as três primeiras posições
no ranking das 50 empresas que
mais produzem valor em atuação
no país, elaborado pela DOM Stra-
tegy Partners. Segundo a consulto-
ria, a capacidade de cada compa-
nhia gerar e proteger valor para si
— e para seus consumidores, acio-
nistas, funcionários e sociedade —

foi avaliada a partir da quantifica-
ção de quatro aspectos: resulta-
dos, reputação, competitividade e
riscos. Na lista das empresas que
mais geraram valor para os fun-
cionários aparece novamente o
Bradesco em primeiro lugar, se-
guido por McDonald’s e Promon.
Boticário, Netshoes e Stefanini fo -
ram os principais destaques no
segmento de empresas fechadas.

Va re j o Atual presidente das operações internacionais
do grupo substituirá Mike Duke em fevereiro de 2014

Doug McMillon vai
comandar Walmart
Barney Jopson e John Aglionby
Financial Times, de Nova York e
Lo n d re s

O executivo-chefe do Wal -
mart, Mike Duke, vai deixar o car-
go e ser substituído por Doug
McMillon, chefe de operações in-
ternacionais da rede varejista, a
maior do mundo em vendas.

Duke, de 63 anos, CEO desde
2009, comunicou ao Walmart em
19 de novembro que vai se aposen-
tar em 31 de janeiro, segundo a
empresa informou ontem.

O anúncio da mudança no alto
escalão da rede chega na semana
crucial do feriado de Ação de
Graças, que dá início à tempora-
da de compras de fim de ano.

McMillon, de 47 anos, comanda
as operações internacionais do
Walmart desde 2009 e fontes pró-
ximas à empresa dizem que ele era
há muito considerado como um
dos favoritos da família Walton,
fundadora do Walmart e dona de
participação em torno de 50%.

Sob o comando de Duke, o Wal-
mart encerrou uma longa sequên-
cia de queda nas vendas nos Esta-
dos Unidos. Mais recentemente,
no entanto, houve desaceleração
no crescimento das operações in-
ternacionais — comandadas por
McMillon —, e a rede admitiu que
tentou se expandir muito rápido.

O Walmart também enfrentou
acusações de pagamento de su-
borno no México e de, depois, ter

tentado encobri-las em meados
da década passada. Há várias in-
vestigações em andamento, tan-
to internas quanto externas, so-
bre essas acusações. Duke estava
encarregado das operações in-
ternacionais durante parte do
período em que as supostas irre-
gularidades ocorreram.

Sob o comando de Duke, o
Walmart elevou os investimen-
tos (com atraso aos olhos de al-
guns analistas) em comércio ele-
trônico e em lojas menores.

“A empresa tem a estratégia
correta para atender um cliente
em transformação pelo mundo,
e Doug esteve ativamente envol-
vido nesse processo”, disse o pre-
sidente do conselho de adminis-
tração do Walmart, Rob Walton,
filho do fundador Sam Walton,
em comunicado, ontem.

McMillon iniciou a carreira na
empresa aos 18 anos, contratado
para trabalhar no centro de distri-
buição da companhia durante a
temporada do verão americano.
Em 1990, seis anos depois, en-
quanto estudava um MBA na Uni-
versity de Tusla, voltou a integrar-
se ao Walmart, em uma loja na ci-
dade de Oklahoma.

Passou a maior parte de sua car-
reira na área de comercialização
do Walmart nos EUA, com atua-
ções nos segmentos de roupas, ali-
mentos e mercadorias gerais.

Entre 2006 e 2009, McMillon,
de Arkansas, trabalhou como

presidente e executivo-chefe do
S a m’s Club, que oferece merca-
dorias no atacado.

Assumiu como presidente do
Walmart International em feve-
reiro de 2009. A divisão tem
mais de 6,3 mil lojas e 823 mil
funcionários fora dos Estados
Unidos. As operações cresceram
de forma constante sob o seu co-
mando, o que ajudou a colocá-lo
como favorito para suceder Du-
ke. Nos últimos dois anos, no en-
tanto, o ritmo de crescimento
mostrou desaceleração.

Em agosto, o Walmart reduziu
sua previsão de crescimento nas
vendas mundiais para um pata-
mar entre 2% e 3% no exercício
fiscal que se encerra em janeiro
de 2014. A projeção anterior va-
riava de 5% a 6%.

O Fórum Econômico Mundial
considerou o executivo como um
dos jovens líderes mundiais.

McMillon está “posicionado de
forma única para liderar nossa
empresa global em expansão e
atender o cliente em transforma-
ção e ao mesmo tempo continuar
fiel a nossa cultura e valores”, se-
gundo Rob Walton. “Ele tem am-
pla experiência — com papéis de
liderança sênior bem-sucedidos
em todos os segmentos de negó-
cios do Walmart — e profundo
conhecimento das tendências
tecnológicas, sociais e econômi -
cas que estão modelando
nosso mundo.”

Isso reflete, em parte, três recri-
minações ao Walmart. Os esforços
internacionais foram atabalhoa-
dos e, como resultado, o cresci-
mento vem se desacelerando e há
um grave escândalo de suborno no
México. Os cortes de custos avan-
çam com lentidão. E a adaptação
às novas tendências no varejo, co-
mo o comércio eletrônico e as lojas
menores, também é lenta demais.

Esses problemas são, até deter-
minado ponto, verdadeiros. É pre-
ciso, no entanto, analisar sob certa
perspectiva. Sobre as ações: quan-
do se olha um período maior de
tempo, o desempenho do Wal-
mart fica bem melhor. As ações fi-
caram firmes durante o “c r a s h”.
Operacionalmente, 2013 foi com-
plicado — a alta das vendas nas lo-
jas comparáveis virou recuo e o

crescimento internacional desace-
lerou. Mas o Walmart tem quase
meio trilhão de dólares em vendas
anuais e ativos de US$ 200 bilhões.
Inevitavelmente, é lento para se
adaptar e seu avanço, em termos
percentuais, tem limites. Mas con-
tinua sendo uma máquina econô-
mica assombrosa. Nos cinco anos
anteriores a este, agregou US$ 18
bilhões de vendas em média a cada
ano — e a  Amazon? US$ 9 bilhões.
Manteve as margens estáveis ape-
sar da estratégia de tentar oferecer
preços baixos em mercados cada
vez mais competitivos. McMillon
agora é o comerciante mais impor-
tante do mundo. Se conseguir en-
frentar com determinação seus
problemas, as ações do Walmart
vão começar a contar uma
história diferente.

JONATHAN FICKIES/BLOOMBERG

McMillon era considerado um dos favoritos pela família fundadora da rede, segundo fontes próximas à companhia

Reação anêmica reflete críticas ao grupo
Análise
Financial Times

O preço das ações diz que o no-
vo chefe é parecido com o antigo —
que não tinha nada de especial.

O Walmart anunciou ontem
que Doug McMillon, presidente
das operações internacionais da
varejista, vai suceder Mike Duke
como CEO da empresa. As ações
reagiram com alta de 0,8%. É ver-
dade: a saída de Duke era esperada
e McMillon era um dos favoritos.

Mas a resposta anêmica é desa-
nimadora, considerando o baixo
desempenho das ações desde que
Duke assumiu em 2009: os papéis
foram superados pelo índice S&P
500, pelos da rival Ta r g e t e até da
rede de supermercados K r o g e r.

Equipamentos Grupo sueco entra no mercado de monitoramento em portos e aeroportos, estimado em US$ 5 bi

Saab fecha primeiro contrato com Infraero
Guilherme Serodio
Do Rio

Conhecida internacionalmen-
te como uma fabricante de equi-
pamentos militares, a sueca Saab
quer mostrar ao Brasil que seus
negócios não se restringir ao
mercado bélico. Um consórcio li-
derado pela empresa assinou re-
centemente um contrato de
R$ 15,9 milhões com a Infraero
para fornecimento de equipa-
mentos de monitoramento para
os aeroportos do Galeão, no Rio
de Janeiro — cuja concessão foi
leiloada na semana passada —, e
Afonso Pena, em Curitiba.

A empresa vê os investimen-
tos na modernização da infraes-
trutura aeroportuária no Brasil
como uma chance para apresen-
tar seus produtos ao mercado.
Há oportunidades em grandes
terminais e aeroportos regio-
nais, diz o diretor-geral da Saab
no Brasil, Ake Albertsson, que
avalia ter oportunidades seme-
lhantes no setor portuário. Al-
bertsson acredita que o poten-
cial do mercado brasileiro de
monitoramento soma US$ 5 bi-
lhões entre portos e aeroportos.

Com um escritório no Brasil
desde 2005, a Saab deixou de cen-
trar suas atenções apenas no mer-

cado militar e nas negociações
para a venda dos caças Gripen ao
país — o programa FX-2, de reno-
vação da frota brasileira — atual -
mente paralisadas e que só de-
vem ser retomadas em 2015.

O contrato assinado com a In-
fraero é o primeiro do tipo firma-
do no setor da aviação civil pela
empresa no Brasil. Sua subsidiá-
ria HITT Traffic vai fornecer, por
R$ 7,3 milhões, um sistema de
controle e orientação de movi-
mento na superfície (surface mo-
vement guidance & control sys-
tem), o A3000, aos dois aeropor-
tos. O equipamento presta apoio
aos controladores de tráfego aé-

Planos de recuperação judicial distintos para OSX
Est a l e i ro
Rodrigo Polito
Do Rio

O Juiz Gilberto Clovis Matos, da
4ª Vara Empresarial do Rio de Ja-
neiro, aprovou ontem o pedido de
recuperação judicial da OSX, bra-
ço de estaleiros do grupo EBX, de
Eike Batista. O pedido foi deferido
para três empresas: OSX Brasil,
OSX Construção Naval e OSX Servi-
ços Operacionais. O mesmo juiz
havia aprovado, há quatro dias, o

reo no acompanhamento da mo-
vimentação das aeronaves e veí-
culos em solo, aumentando a se-
gurança nas operações em solo e
reduzindo o trabalho dos opera-
dores de tráfego e ainda auxilia
as operações em situação de bai-
xa visibilidade. Do consórcio ain-
da participam as empresas Am -
briex e RRJ Engenharia. O equi-
pamento estará em operação nos
terminais em cerca de 20 meses.

“O sistema em implantação no
Rio e em Curitiba torna mais efi-
ciente a operação dos aviões no
solo, mas também temos equipa-
mentos para as empresas aéreas”,
afirma Albertsson ao Va l o r . “Mas

o Brasil precisa estar atento às
tendências que mostram como
será o futuro dos aeroportos”,
complementa o executivo.

A empresa quer trazer para o
Brasil um leque de produtos de
monitoramento e controle de
tráfego para aeroportos e empre-
sas aéreas. Entre as soluções ofe-
recidas pela empresa estão torres
remotas de controle de voo, ca-
pazes de gerenciar o tráfego de
até seis aeroportos regionais a
partir de uma mesma sala que
pode estar a milhares de quilô-
metros dos terminais. Equipa-
mentos do tipo já são utilizados
na Alemanha, Suécia e Austrália.

Com 60 clientes em 40 países,
os sistemas de controle de voo da
Saab estão em 120 aeroportos,
incluindo 19 dos 20 terminais
mais movimentados no mundo.
Os sistemas da Saab são utiliza-
dos no monitoramento de cerca
de dois milhões de voos por mês,
o equivalente a 24% do tráfego
global de aeronaves. No setor
portuário, os produtos de moni-
toramento da empresa são em-
pregados em 108 terminais no
mundo. No ano passado, as ven-
das da empresa em todo o mun-
do somaram US$ 3,9 bilhões. O
continente americano represen-
tou apenas 12% das vendas.

pedido de recuperação judicial da
OGX, a petroleira de Eike.

“Defere-se o processamento da
recuperação judicial devendo ca-
da uma das recuperandas apresen-
tar seu próprio plano de recupera-
ção judicial, mesmo que sejam
idênticos ou interdependentes, e
deverão ser analisados separada-
mente por seus respectivos credo-
res, com absoluto respeito à auto-
nomia patrimonial de cada socie-
dade, tal sorte que deverão ser pu-
blicados quadros gerais de credo-
res distintos de cada sociedade”,

Sul-coreana Posco terá 10%
da laminadora de aço CSS
S i d e r u rg i a
Murillo Camarotto
Do Recife

A sul-coreana Po s c o terá partici-
pação de 10% na Companhia Side-
rúrgica de Suape (CSS), laminado-
ra com capacidade para 1 milhão
de toneladas anuais que será er-
guida ao lado do porto de Suape
(PE). Braço do grupo pernambuca-
no Moura Dubeux na área de em-

preendimentos industriais, a Cone
confirmou em nota a sociedade
com a Posco, antecipada ontem
pelo Va l o r . As obras devem come-
çar no primeiro semestre de 2014.

Além de fornecer tecnologia e
equipamentos, a sul-coreana par-
ticipará da operação da unidade.
Além de Cone e Posco, o fundo Fá-
brica Participações participa do
projeto. A Posco estimou um prazo
de 30 meses, desde já, para a entre-
ga da primeira bobina de aço.

afirmou o juiz, em sua decisão.
O Ministério Público indicou

que as recuperandas apresenta-
ram todos os requisitos. A Delloi -
te será o administrador judicial.

Conforme balanço publicado
ontem à noite, a OSX encerrou o
terceiro trimestre com perda de
R$ 1,77 bilhão, revertendo o lucro
de R$ 8,2 milhões de um ano antes.
As perdas foram provocadas prin-
cipalmente pela reavaliação de ati-
vos, que geraram uma baixa contá-
bil de R$ 1,78 bilhão no período. O
principal impacto veio da redução

de R$ 933,3 milhões no valor da
plataforma WHP-2, que passou a
ser registrada em balanço pelo va-
lor de R$ 102 milhões. Outra gran-
de baixa veio do estaleiro do Açu,
cujo valor estimado recuou R$ 566
milhões, para R$ 2,58 bilhões.

No trimestre, a OSX teve recei-
tas de R$ 151,9 milhões, 89% aci-
ma do mesmo período de 2012.
Ao fim de setembro, a companhia
tinha R$ 196,6 milhões em caixa.
Os empréstimos e financiamen-
tos com vencimento em até um
ano somavam R$ 1,56 bilhão.
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