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Gap tem lucro acima das expectativas
Moda
Sapna Maheshwari
B l o o m b e rg

A varejista americana de rou-
pas Gap anunciou lucro acima
das expectativas dos analistas no
primeiro trimestre fiscal, impul-
sionada pelas maiores vendas em
quatro anos para o período.

O lucro líquido no trimestre
encerrado em 28 de abril somou
US$ 233 milhões, o que represen-
ta US$ 0,47 por ação, em compa-
ração aos mesmos US$ 233 mi-
lhões, ou US$ 0,40 por papel, ob-
tidos no mesmo período de 2011,
segundo comunicado divulgado
ontem. Em termos de ações, a
previsão média de 26 analistas

consultados pela “Bloomberg”
era de lucro de US$ 0,46.

Analistas veem o sucesso da co-
leção de primavera como marco
do início da recuperação da Gap
na América do Norte, onde a em-
presa vinha perdendo vendas nos
últimos anos para concorrentes es-
pecialistas na chamada “moda rá-
p i d a”, como a Hennes & Mauritz.

As ações da Gap estão entre as
de melhor desempenho neste ano,
no índice Standard & Poor’s 500,
com suas mercadorias e marketing
na América do Norte tendo conse-
guido levar ao maior aumento dos
últimos dois anos, nas vendas de
lojas abertas há mais de 12 meses.

As ações subiam 6,4%, cotadas
a US$ 28, ontem, fora do horário
regular de negociações em Nova

York. No acumulado do ano, os
papéis apresentam valorização
de 42%, até o fechamento da ses-
são de ontem, quarto melhor de-
sempenho do S&P 500.

As vendas subiram 5,9% entre os
primeiros trimestres de 2011 e
2012, de US$ 3,3 bilhões para US$
3,49 bilhões, segundo a Gap. É
maior volume para o período des-
de 2008, de acordo com dados da
“Bloomberg”. As vendas de lojas
comparáveis subiram 4%, em com-
paração à queda de 3% verificada
no mesmo período de 2011.

A previsão de lucro para este
ano fiscal foi elevada para um
máximo de US$ 1,83 por ação, se-
gundo o comunicado. A projeção
anterior era de lucro de US$ 1,80
por papel, no máximo.

Globo Livros cria seis selos editoriais
Est rat é g i a
Beth Koike
De São Paulo

Dona de um catálogo ativo de
cerca de 1 mil títulos de vários
gêneros, a Globo Livros acaba de
criar seis selos editoriais a fim de
dar maior identidade aos seg-
mentos em que atua. “H av i a
uma confusão do que era a edi-
tora porque temos desde obras
de Balzac a padre Marcelo Rossi.
Todas estavam sob a mesma
m a r c a”, disse Mauro Palermo, di-
retor da Globo Livros.

A criação dos selos (Biblioteca
Azul, Globo Livros, Globo Estilo,
Globinho, Globo de Bolso e princi-
pium) faz parte de uma reestrutu-

ração iniciada há cerca de dois
anos na editora. De lá para cá, o fa-
turamento da Globo Livros au-
mentou 100%. Esse crescimento foi
impulsionado, principalmente,
pelo desempenho recorde de
“Á g a p e”, do padre Marcelo Rossi,
que até o mês passado já havia ven-
dido 7,7 milhões de exemplares.

Levando-se em consideração
que o preço de capa é R$ 19,90,
Ágape já movimentou R$ 153 mi-
lhões. Mas esse montante pode ser
inferior porque as varejistas costu-
mam fazer promoções. As Lojas
Americanas e o catálogo da Avon,
que normalmente têm preços me-
nores do que o mercado, respon-
dem por 40% das vendas de Ágape.

Outro best-seller esperado pelo
mercado é “1889”, último livro da

trilogia do jornalista Laurentino
Gomes, que trocou a Nova Frontei-
ra pela Globo Livros no mês passa-
do. “Esperamos vendas de mais de
1 milhão de exemplares”, disse Pa-
lermo. As outras duas obras de
Laurentino (1808 e 1822) vende-
ram 1,5 milhão de exemplares.

Outra frente de atuação são as
obras clássicas que passam a ser
publicadas sob o selo Biblioteca
Azul — em referência aos livros
com capa azul vendidos por am-
bulantes na França. “Estamos edi-
tando importantes livros como a
‘Comédia Humana’, de Balzac, a úl-
tima obra de ‘Mil e umas noites’,
traduzida diretamente do árabe
para o português, além de Proust e
Herta Müller”, disse Marcos Stre-
cker, diretor editorial.

Convênios médicos
faturam 11,7% mais
Saúde
Beth Koike
De São Paulo

O mercado de planos de saúde
encerrou o ano passado com um
faturamento de R$ 83,4 bilhões,
o que representa uma alta de
11,7% quando comparado ao de-
sempenho de 2010, segundo da-
dos da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS).

O número de pessoas com
convênio médico aumentou
4,3% e atingiu 47,6 milhões em
dezembro. A taxa de crescimen-
to foi maior na receita, devido
ao aumento no tíquete médio
que ficou em R$ 107,86, no ano
passado, contra R$ 103,12 no le-
vantamento anterior.

“Voltamos ao patamar de cres-
cimento verificado entre 2004 e
2008. Há dois anos, o desempe-
nho do setor foi muito bom por

causa do crescimento econômi-
co no país”, explicou Bruno So-
bral, diretor de desenvolvimento
setorial da agência reguladora.

O setor de saúde privada ter-
minou o ano com 1,6 mil opera-
doras de planos de saúde. Os
três maiores grupos de saúde —
Amil, Bradesco Saúde e Intermé -
dica — possuem aproximada-
mente 13 milhões de clientes, ou
seja, quase um terço dos 47,6
milhões de usuários.

Como vem acontecendo já há
alguns anos, o segmento de pla-
nos odontológicos cresce a taxas
maiores em relação ao convênio
médico. O faturamento do seg-
mento dental aumentou 18,7% e
somou quase R$ 2 bilhões. Na úl-
tima década, o mercado de pla-
nos odontológicos disparou. Em
2002, eram apenas 3,2 milhões
de pessoas com essa modalidade
de plano. No ano passado, au-
mentou para 16,8 milhões.

Compass eleva
em 12% receita
nos emergentes
Refeições coletivas
Gill Plimmer
Financial Times

O grupo Compass, maior forne-
cedor mundial de refeições coleti-
vas em termos de vendas, aumen-
tou seus dividendos em 11%, num
momento em que se volta para
mercados de crescimento acelera-
do, como China, Índia e Rússia.

A empresa, que compõe o índi-
ce FTSE 100, informou que seus lu-
cros antes dos impostos subiram
10%, para 581 milhões de libras
esterlinas (US$ 925,7 milhões), no
período de seis meses encerrado
em 31 de março, em relação aos
528 milhões de libras esterlinas
(US$ 841,26 milhões) do mesmo
período do ano anterior.

O crescimento foi puxado pela
América do Norte, que responde
por 40% da receita. A persistente
tendência da região de terceirizar
o preparo das refeições servidas
em hospitais e escolas gerou uma
alta de 7% da receita. A empresa
foi impulsionada por um contra-
to com a Ascension Health, o
maior sistema hospitalar sem fins
lucrativos dos Estados Unidos.

A receita computada nos merca-
dos emergentes cresceu 12,4%, aju-
dada pelo sólido setor de explora-
ção de recursos naturais na Austrá-
lia. A Compass fornece alimenta-
ção, acomodações e serviços de
limpeza à mineradora Rio Tinto.

A empresa está aumentando
sua presença em Hong Kong, onde
conquistou um contrato para ali-
mentar as crianças da Harrow In-
ternational School; no Brasil, onde
atenderá o HSBC [o grupo Com-
pass é dono da GRSA no país]; e na
Argentina, onde se encarregará
dos serviços de alimentação dos
16° Jogos Pan-Americanos.

No entanto, seu CEO, Richard
Cousins, advertiu que a Europa,
onde a empresa realiza um terço
de seus negócios, continuará sen-
do uma região difícil no segundo
semestre do ano. Ele afirmou que a
empresa está preparada para re-
duzir custos, se necessário.

“Se a coisa ficar difícil como
três anos atrás, poderemos ter
uma certa reprise”, disse ele.

“A última recessão foi muito se-
vera... e a Compass conseguiu au-
mentar suas margens significati-
vamente à custa de redução radical
dos custos. Se a Europa mantiver

essa recessão forte, sabemos exata-
mente o que fazer.” A Europa res-
ponde por pouco mais de 30% da
receita da empresa, e a zona do eu-
ro, por aproximadamente 17%.

A receita subiu de 7,9 bilhões
de libras esterlinas (US$ 12,59 bi-
lhões) para 8,6 bilhões de libras
esterlinas (US$ 13,7 bilhões), e a
empresa aumentou seu dividen-
do intermediário em 11%.

A Compass concorre com a
francesa Sodexo, que também
vem se expandindo nos merca-
dos emergentes.

“O grupo teve um sólido desem-
penho no primeiro semestre e pa-
rece bem-posicionado para gerar
um bom desempenho no ano co-
mo um todo”, disse o analista Ro-
bert Morton, da gestora de
investimentos Investec.

SCOTT EELLS/BLOOMBERG

Cousins, CEO do grupo inglês: empresa está preparada para reduzir custos
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H ot e l a r i a
A Brazil Hospitality Group

(BHG) vai assumir a administração
do Hotel Presidente, em Uberlân-
dia (MG), em 22 de maio. O empre-
endimento será reformado antes
de receber a bandeira Tulip Inn.

Av i a ç ã o
A Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) alocou à TA M 20
frequências para voos
internacionais, sendo aos Estados
Unidos, duas para a França e três
para a Alemanha.

Calçados Com lucro de R$ 1,1 milhão no trimestre, companhia busca melhorar processos e alongar a dívida

Cambuci reposiciona Penalty e cresce 28%
Marina Falcão
De São Paulo

O reposicionamento da marca
Penalty em um nicho mais sofis-
ticado do setor de artigos espor-
tivos impulsionou um avanço de
28% na receita da Cambuci, para
R$ 71,2 milhões no primeiro tri-
mestre em relação a um ano an-
tes. Daqui para frente, o desafio
da companhia é ampliar a sua
eficiência. Isso passa por melho-
ria de processos industriais, con-
trole de despesas operacionais e
alongamento da sua dívida, que
atingiu pico histórico de R$ 118
milhões em março.

Listada no segmento tradicio-
nal da bolsa desde de 1984, a
Cambuci é uma empresa familiar
fabricante das marcas Penalty e
Stadium, de vestuário, calçados e
equipamentos para o segmento
esportivo. Cerca de 60% do seu ca-
pital está nas mãos da família Es-
tefano. Mais de 80% do restante
das ações em circulação no mer-
cado pertence a fundos estrangei-
ros. Na bolsa, a Cambuci vale R$
86,8 milhões, pouco mais de duas
vezes o seu patrimônio líquido.

A companhia vinha de sucessi-
vos prejuízos desde 2000 até a
sua inclusão no Programa de Re-
cuperação Fiscal (Refis), em
2009. De lá pra cá, está no azul.

Roberto Estefano, presidente da

Cambuci, explica que ano passado
a empresa precisou se endividar
para fazer os investimentos neces-
sários para reestruturar a marca
Penalty e posicioná- la no segmen-
to voltado para as classes A e B. A
Stadium permanece com foco nas

classes C, D e E. “Onde a Stadium
não atende mais é onde começa o
mercado da Penalty”, explica.

O resultado da nova estratégia
foi um aumento de cerca de 15%
nos preços dos produtos Penalty
em um ano, o que impulsionou o

avanço de 12,5% na receita, para
R$ 278,8 milhões em 2011, em re-
lação a 2010. “Houve também um
crescimento do volume”, diz.

No entanto, o crescimento de
despesas com marketing e rees-
truturação da cadeia de forneci-

mentos, além da piora do resul-
tado financeiro, pesaram sobre a
performance na última linha. No
ano passado, o lucro líquido fi-
cou em R$ 6,7 milhões, em queda
de 29,2%, em relação a 2010.

No primeiro trimestre deste

ano, o lucro líquido avançou em
ritmo abaixo do salto em receita.
Com relação ao mesmo período
de 2011, cresceu 10, 2%, para R$
1,1 milhão, pressionado por uma
maior despesa financeira.

Segundo Estefano, uma das
prioridades da companhia este
ano é alongar a sua dívida de cur-
to prazo (R$ 58,2 milhões). “Esta -
mos em fase final de aprovação
de um financiamento [de R$ 10
milhões] com BNDES”, conta.

A companhia visa investir os
recursos com objetivo de manter
a alta de 1,5 ponto percentual,
para 45,6%, na sua margem bruta
do trimestre. A melhora do indi-
cador foi resultado não só au-
mento do preços, mas também
da aplicação de processos fabris
mais eficientes, após investimen-
to de R$ 15 milhões em 2011.

A ideia, diz Estefano, é acelerar o
lançamento de peças com maior
valor agregado pela tecnologia e
dar um passo à frente da concor-
rência com os importados. “Não
dá para se esconder atrás de anti-
dumping”, comenta o empresário.

No próximo mês, por exem-
plo, a Cambuci deve começar a
venda de dois calçados conside-
rados inovadores por Estefano:
um de futsal sem costura e uma
chuteira de característica mais
leve (com 180 gramas), ambos
da marca Penalty.

VITOR SALGADO/ VALOR

Roberto Estefano, presidente da Cambuci, está apostando em produtos de maior valor agregado para fazer frente à concorrência dos importados
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18,19,20 maio. 2012, Empresas, p. B4.




