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IMC compra restaurante
nos Estados Unidos
Est rat é g i a
Beth Koike
De São Paulo

A International Meal Compa-
ny (IMC) — dona do Viena e Fran-
go Assado e com forte presença
em aeroportos — anunciou on-
tem a aquisição da rede de res-
taurantes Margaritaville com 17
unidades no Estados Unidos. A
transação foi dividida em duas
etapas. Na primeira, a IMC vai pa-
gar cerca de US$ 50 milhões por
oito restaurantes e pela partici-
pação em 50% da receita de duas
unidades localizadas no parque
de Orlando e no hotel cassino
Flamingo em Las Vegas.

Para os outros sete restauran-
tes, sendo dois recém-inaugura-
dos e outros cinco em constru-
ção, a companhia brasileira de-
sembolsará o equivalente a 7,5
vezes o lucro operacional apura-
do após 12 meses de operação,
cujo valor exato ainda não foi
calculado. Os recursos para aqui-
sição serão provenientes de caixa
e financiamento.

A rede de restaurantes Marga-
ritaville tem faturamento de US$
60 milhões por ano. “Com a aqui-
sição nos tornamos o master
franqueado da marca com exclu-
sividade para operar restaurantes
nos aeroportos dos Estados Uni-
dos e países da América Latina,
além da preferência de abrir uni-
dades nesses locais”, disse Neil
Amereno, diretor de relações
com investidores da Internatio-
nal Meal Company. A Margarita-
ville ainda não está presente nos
aeroportos dos Estados Unidos.

Além disso, a dona do Viena e
Frango Assado vai trazer o res-
taurante da rede americana para
o Brasil no próximo ano. Segun-
do uma fonte do setor, a primeira
unidade do Margaritaville será
aberta no Terminal 3 do Aero-
porto de Guarulhos, em São Pau-
lo. A IMC já tem franquias da rede
americana — que tem em seu car-
dápio refeições como saladas,
grelhados e lanches — nos aero-
portos de Porto Rico e do Panamá
e, segundo Amereno, são os ne-
gócios mais rentáveis dentro des-
ses aeroportos.

“A rede Margaritaville está
muito presente em praias e cida-
des turísticas. Mas não quer dizer
que mudamos nossa estratégia.
Nossa intenção é continuar cres-
cendo em aeroportos”, destacou
o executivo. Os restaurantes loca-
lizados nos aeroportos de Guaru-
lhos, Brasília e Viracopos repre-
sentam cerca de 16% da receita
da IMC, que somou R$ 354 mi-
lhões no terceiro trimestre.

A companhia brasileira paga-
rá royalties para o fundador da
rede de restaurantes, o cantor de
música country Jimmy Buffet. O
músico tem ainda uma infinida-
de de outros negócios que estam-
pam a marca Margaritaville —
nome de uma de suas músicas —
em roupas, calçados, alimentos,
cosméticos e até um resort.

Os negócios fora do Brasil re-
presentam 25% da receita da
IMC, que tem operações em paí-
ses como Colômbia, México, Pa-
namá. Com a aquisição da rede
americana de restaurantes, esse
percentual aumentará para 35%,
segundo Amereno.

Atrasos e cancelamento de voos da
Gol põem corte de custo em discussão

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Problemas com voos da Gol foram provocados por falhas no gerenciamento de tripulação da companhia, informa a Anac

Av i a ç ã o
João José Oliveira
De São Paulo

Agentes do setor da aviação ci-
vil avaliam se os atrasos e cance-
lamentos de voos da Gol, entre a
quinta-feira e o último domingo,
podem levar a companhia a rever
o programa de cortes de custos
visando a recuperação da lucrati-
vidade da empresa.

Para a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac), a Gol teve fa-
lhas no gerenciamento de tripula-
ção da companhia. Por isso, a
agência vai fazer auditoria nos
processos da companhia, que terá
que apresentar um plano de re-
dundância (um plano alternativo)
para evitar que isso ocorra nova-
mente. A multa estimada até ago-
ra, por falhas na prestação de assis-
tência aos passageiros é de R$ 2,5
milhões, mas, de acordo com o di-
retor presidente da agência, Mar-
celo Guaranys, o valor poderá su-
perar R$ 5 milhões, após a conclu-
são do trabalho da fiscalização.

A Gol informou ontem que,
entre os dias 5 e 8 deste mês, 1,3
mil voos tiveram atrasos supe-
riores a 30 minutos, enquanto
161 outros foram cancelados.
“Os atrasos, cancelamentos e vo-
os alternados começaram em ra-
zão das fortes chuvas que atingi-
ram alguns aeroportos, princi-
palmente da região Sudeste. Tais
aeroportos foram atingidos em
momentos que concentravam
maior operação de nossas aero-
naves. Nos dias subsequentes,
como nossa malha é integrada e
os aviões cumprem uma longa
programação, como alguns
aviões não estavam onde deve-
riam estar e o mesmo ocorrendo
com tripulações, a questão se
agravou, sendo contornada na
manhã desta segunda-feira”, de-
clarou a Gol.

“Mas não deixa de ser um pon-
to de alerta”, disse o analista do
Banco do Brasil Investimentos,
Mário Bernardes Junior. “Mas
não vemos que haja o risco de
que isso se repita a ponto de levar
a Gol a voltar atrás na atual estra-

tégia. Continuamos achando
que esse é o melhor caminho pa-
ra voltar à rentabilidade”.

Para enfrentar o acirramento
da concorrência e a pressão de
custos, causada pela volatilidade
cambial e pelo preço do combus-
tível de aviação, a Gol cortou
oferta de assentos e despesas
operacionais. O número de fun-
cionários caiu de 20,5 mil no
quarto trimestre de 2011 para
17,6 mil funcionários no encer-
ramento de 2012.

Já a líder TA M cortou este ano
um total de 811 o número de tri-
pulantes na companhia, em um
universo de funcionários que so-
mam 28,6 mil profissionais, in-
cluindo aqueles de solo.

Como resultado dos ajustes,
nos primeiros nove meses do
ano, a Gol apresentou balanços
com recuperação de margens
operacionais. A rentabilidade so-
bre o lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortização
por assento oferecido cresceu
10,6 ponto percentual no com-
parativo anual, para 15,6%.

Mas o custo por assento quilô-
metro-voado (Cask) ficou prati-

camente estável com 0,2% na
comparação anual, excluindo o
custo de combustível.

“Há os dois problemas”, disse o
presidente do Sindicato Nacio-
nal dos Aeronautas (SNA), Mar-
celo Ceriotti, sobre os problemas
registrados na operação da Gol
nos últimos quatro dias. “Os cor-
tes no ano passado foram exage-
rados e a empresa também não
conseguiu ajustar as escalas”.

Segundo o sindicalista, esses
fatores levaram a Gol a deman-
dar de pilotos, copilotos e comis-
sários de bordo uma quantidade
maior de horas extras. “Mas por
questões de segurança, a legisla-
ção impede que a tripulação tra-
balhe mais de 11 horas seguidas.
E depois desse turno, o descanso
tem que ser de 12 horas”.

Para o consultor Fúlvio Delica-
to, da Delicato Consultoria, o nú-
mero de empregados não é o
problema, mas sim a escala. O es-
pecialista cita medidas como a
opção de fazer com que o tripu-
lante goze o período de descanso
na cidade de residência. “Além de
diminuir custos de hospedagem,
isso tem um efeito positivo para

uma aeromoça, por exemplo,
que pode descansar em casa cui-
dando do filho. Mas tira flexibili-
dade da companhia na hora de
remanejar pessoal em casos de
contingências, como as geradas
pior aeroportos fechados por
causa do clima, disse Delicato.

A Gol rebate dizendo que é a
companhia aérea com o maior
número de voos no mercado do-
méstico brasileiro. “E, justamen-
te por ter uma malha aérea inte-
grada, sofreu esses impactos”,
aponta. Somado a isto, os aero-
portos que sofreram com o mau
tempo são alguns daqueles nos
quais a Gol mantém intensa ati-
vidade. A combinação desses fa-
tores adversos refletiu no limite
da jornada de trabalho e descan-
so de algumas tripulações.

A Gol diz que em média voa
cerca de 45.000 horas/mês e tem
disponíveis na tripulação a mé-
dia de 50.000 horas/mês.

Em junho, a companhia anun-
ciou o plano de encerrar a tem-
porada com 6,4 mil voos sema-
nais, após aprofundar a estraté-
gia de cortar a oferta de assentos
no ano em 9%.

Va re j o Processo final de integração dos últimos negócios abre espaço para nova ida às compras a partir de 2015

Magazine Luiza deve retomar aquisições
REGIS FILHO/VALOR

“O Norte é um lugar que, ao aparecer coisa boa, temos que olhar antes que desperte o interesse da concorrência”, afirma Luiza Trajano, presidente da rede

Adriana Mattos
De São Paulo

Uma das varejistas que mais
cresceram no país por meio de
aquisições, o Magazine Luiza de -
ve voltar às compras de ativos a
partir de 2015, após a fase final de
ajustes na empresa — que enfren-
tou um difícil processo de rees-
truturação de suas operações nos
últimos três anos, desde que
comprou a rede Maia. “Entre fim
de 2014 e início de 2015 estare-
mos preparados para aquisições
e podem existir boas oportunida-
des no Norte e Centro-Oeste”, dis-
se Marcelo Silva, diretor-superin-
tendente da empresa, ontem, em
reunião com analistas e investi-
dores em São Paulo. Rio de Janei-
ro e Espírito Santo também esta-
rão sob análise.

Nos últimos três anos, com a
aquisição da Lojas Maia, sediada
na Paraíba, e Baú da Felicidade
(do empresário Silvio Santos), a
Magazine Luiza somou à receita
anual cerca de R$ 900 milhões.
Mas, desde então, não houve no-
vas movimentações. “A nossa sor-
te é que nada apareceu de interes-
sante no Rio e Espírito Santo [...].
Nunca mais olhei nada, eu nem
chegava perto. Agora, no Rio é di-
fícil ter algo [para comprar], e
queremos um negócio em boa si-
tuação legal”, disse Luiza Trajano,
presidente da rede, durante o
evento. “O Norte é um lugar que,
ao aparecer coisa boa, temos que
olhar antes que desperte o inte-
resse da concorrência”, afirmou.
Uma das redes oferecidas ao Ma-
gazine Luiza neste ano foi o site
Comprafacil, mas não houve ne-
gociação, apurou o Va l o r .

Questionado a respeito de ope-

rações consideradas interessantes,
Silva citou a rede Bemol, apesar de
reforçar que não há negociações
em curso. A Bemol, com sede em
Manaus, é da família Benchimol e
tem 19 lojas no Norte do país.

Um cenário de aquisições se tor-
na mais possível ao se considerar
que recentes ajustes — vistos como

fundamentais pelo mercado —
passaram a ser feitos pela rede
após a aquisição das redes Maia e
Baú. Ambas tiveram que ser inte-
gradas ao Magazine num período
de pressão maior no volume de
inadimplência. Esse processo afe-
tou níveis de despesas operacio-
nais e, logo, de lucratividade. On-

tem, Luiza voltou a pedir descul-
pas, durante o Magazine Luiza
Day, pelos resultados passados da
rede. “Peço desculpas, mas não me
arrependo do que fiz. A oportuni-
dade não ia nascer de novo”.

Quando adquirida, a Lojas Maia
registrava margem bruta abaixo
do patamar do Magazine. Essa di-

ferença ainda existe, mas caiu, dis-
se Silva. A rede informou ontem
que espera reduzir mais esse inter-
valo em 2014. O Magazine ainda
diminuiu níveis de endividamento
e ampliou volume de caixa neste
ano, após registrar patamares de
alavancagem altos até 2012. O cai-
xa líquido subiu de R$ 400 milhões

em setembro de 2012 para R$ 700
milhões neste ano e a relação divi-
da líquida e Ebitda (lucro antes de
juros, impostos, amortização e de-
preciação), caiu de 2,4 vezes para
1,9 nesse intervalo.

Com mais recursos em caixa e
alguma melhora na percepção do
mercado em relação aos rumos da
empresa (no acumulado do ano, a
rede voltou ao azul, após prejuízo
em 2012), há mais espaço para vol-
tar a colocar na mesa um projeto
mais agressivo de expansão.

Ontem, o Magazine Luiza infor-
mou também algumas projeções
para 2014 que incluem metas de
crescimento orgânico. Devem ser
abertas até 30 lojas no próximo
ano, com foco no Nordeste e Su-
deste — em 2013, serão 17 novas
unidades. A estimativa é de manu-
tenção dos níveis de margem bru-
ta consolidada (estava em 28,3%
no terceiro trimestre, versus 28,6%
em 2012). A empresa ainda espera
uma recuperação de créditos fis-
cais da substituição tributária do
ICMS de cerca de R$ 300 milhões
no prazo de dois a três anos. E pre-
vê alta nas vendas do site na mes-
ma faixa de 2013 — até setembro, o
crescimento foi de 24%.

Ainda dentro dessas projeções,
oito centros de distribuição (CDs)
devem estar totalmente integra-
dos até o início de 2014. Isso in-
clui os depósitos adquiridos da
Maia. Com isso, o produto que sai
do CD em São Paulo ou da região
Sul pode atender qualquer loja
do país. A companhia ainda in-
formou que vai abrir um novo CD
em Candeias (BA), para atender
tanto lojas físicas quanto o site —
no Magazine as duas operações
são integradas. A rede não infor-
mou o valor do investimento.

Curtas

Saraiva e Kroton
A editora Saraiva fechou con-

trato com a Kroton para forneci-
mento de conteúdo em 25 cur-
sos da empresa de educação no
programa nacional de acesso ao
ensino técnico e emprego (Pro-
natec). O acordo reflete a estraté-
gia de diversificação dos negó-
cios editoriais da Saraiva.

CEO da Abercrombie
A varejista de moda americana

Abercrombie & Fitch informou
que vai estender o contrato de seu
CEO, Mike Jeffries, em ao menos
um ano a partir de fevereiro, dias
após um acionista pedir a substi-
tuição do executivo, segundo in-
formações da Reuters. Jeffries está
à frente da empresa há 16 anos.
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