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Reestruturação e câmbio ajudam Ralph Lauren
Moda
De São Paulo

O lucro líquido da grife Ralph
Lauren cresceu 29% no quarto tri-
mestre fiscal, encerrado em 31 de
março, passando de US$ 73,2 mi-
lhões um ano antes para US$ 94,4
milhões. O lucro diluído por ação
subiu 33,8%, de US$ 0,74 para US$
0,99. A receita líquida da compa-
nhia ficou em US$ 1,62 bilhão, 14%
a mais do que um ano antes.

O resultado foi puxado pela ex-

pansão do negócio, pela recente
reestruturação e pelo impacto po-
sitivo das taxas de câmbio, infor-
mou a empresa. As vendas líquidas
da companhia aumentaram 14%,
de US$ 1,38 bilhão para US$ 1,57
bilhão no trimestre. Já a receita
com licenciamento recuou 1,6%,
para US$ 43,4 milhões, “relaciona -
da à queda dos royalties de licen-
ciamento de produtos para o lar”,
segundo a empresa.

Os custos com vendas aumenta-
ram 13%, para US$ 696,5 milhões.
De acordo com a Ralph Lauren , al-

ta foi “reflexo da expansão geral do
negócio, incluindo um crescimen-
to expressivo do varejo”, além de
investimentos em iniciativas para
reduzir custos e aprimorar a in-
fraestrutura da empresa. A reestru-
turação custou US$ 10 milhões.

A margem bruta subiu 14% no
trimestre, para US$ 926,4 milhões.
“Estou empolgado com o momen-
to em que nos encontramos, com
nossas bolsas ao redor do mundo.
Vamos continuar a investir em ino-
vação e distribuição para suportar
o aumento dessa categoria”, disse

Ralph Lauren, CEO e presidente do
conselho da companhia.

O executivo destacou a impor-
tância da China. “Acreditamos que
[a região] se tornará um importan-
te motor de crescimento no longo
prazo, e onde temos algumas no-
vas lojas magníficas previstas para
os próximos anos”, disse. Para o
ano fiscal de 2012, porém, a Ralph
Lauren prevê aumento nos custos
das matérias-primas e condições
adversas na economia mundial.

No ano, as vendas cresceram
22%, para US$ 6,68 bilhões. (LC)

A l i m e n to s Serão aplicados R$ 100 milhões em dois
anos para chegar a R$ 1 bilhão de faturamento em 2020

Sem biscoitos,
ex-donos da Mabel
investem na GSA

PAULO BATELLI

Scodro, que mudou radicalmente a GSA: “A gente brincava que as balas quebravam os dentes das crianças”

Letícia Casado
De São Paulo

Em novembro do ano passado,
a família Scodro vendeu para a
Pe p s i C o a Mabel, uma das maio-
res fabricantes de biscoitos do
país. O negócio girou em torno
de R$ 800 milhões, segundo apu-
rou o Va l o r . Desde então, a Gama
Sucos e Alimentos (GSA) se tor-
nou a principal empresa do clã.
Agora, a GSA vai receber R$ 100
milhões de investimentos até
2014 para impulsionar seu cres-
cimento pelos próximos oito
anos. A meta é agressiva: passar
dos R$ 100 milhões faturados em
2011 para R$ 1 bilhão em 2020.

No comando da GSA está San-
dro Marques Scodro, neto de um
dos fundadores da Mabel, o italia-
no Nestore Scodro, e filho do de-
putado Sandro Mabel (PMDB-GO),
que adotou o nome da empresa ao
entrar para a vida política. Sandro
Scodro assumiu a GSA em 2002,
aos 19 anos. “Meu pai me chamou
no escritório para dar um presen-
te. Era a fábrica da Gama”, conta
aos risos, lembrando do que “esta -
va longe” de ser um presente. “A
Gama era um problema. A gente
brincava que as balas quebravam
os dentes das crianças.”

Scodro trabalhava na Mabel
desde os 16 anos, na área de com-
pras. Quando assumiu a Gama,
tratou de sanar as finanças e se-
parar a empresa do resto do gru-
po. A Mabel foi fundada em 1953
no interior de São Paulo por Nes-
tore e seu irmão Udelio, que dei-
xaram a Itália rumo ao Brasil de-
pois da Segunda Guerra Mun-
dial. A Gama foi criada em 1984 e
em seu portfólio estavam produ-
tos como balas e pirulitos, que
não eram do escopo da Mabel.

Hoje, as principais marcas da
GSA são Refreskant (suco em pó) e
Sandella (alimentos, de tempero

pronto a mistura para bolo). A em-
presa passou de um faturamento
médio de R$ 8 milhões em 2002
para R$ 100 milhões em 2011.

Para isso, Scodro mudou com-
pletamente a cara da fabricante.
Deixou de lado as balas, chicletes
e pirulitos para entrar em acho-
colatado, pipoca de microondas
e macarrão lámen, entre outros
produtos sob a marca Sandella,
lançada em 2007. Reforçou a ver-
ba de marketing, não revelada,
com a contratação de estrelas da
música sertaneja, como a dupla
Bruno & Marrone e o cantor Leo-
nardo. Aumentou o número de
distribuidores, chegando aos
atuais 40 mil pontos de venda,
principalmente no varejo de um
a quatro caixas (“check-outs”).

Agora, para multiplicar as ven-
das por dez dentro de oito anos, os
investimentos de R$ 100 milhões
serão divididos em quatro frentes.
A primeira é em ações de marke-
ting, que vão receber R$ 15 mi-
lhões. Uma nova campanha come-
çará a ser veiculada no próximo
mês, estrelada pela apresentadora
Ana Maria Braga e pela atriz mirim
Mel Maia, a menina Rita da novela
“Avenida Brasil”, da Rede Globo.

“Fizemos uma ampla pesquisa
e descobrimos que a Ana Maria
tem um peso muito forte sobre
nosso público-alvo: donas de ca-
sa das classes B, C e D”, diz Scodro,
acrescentando que “R$ 15 mi-
lhões é um investimento agressi-
vo para essas regiões, Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste” do país.

O segundo pilar para o cresci-
mento é ampliar o espaço físico
da GSA. Scodro decidiu que era a
hora de construir uma nova fá-
brica, “dez vezes maior do que a
atual”, com 133 mil m 2, no muni-
cípio de Senador Canedo, em
Goiás. A outra fábrica fica no
mesmo Estado, em Aparecida de
Goiânia, sede da Mabel.

As obras da nova fábrica come-
çam no segundo semestre deste
ano, junto com a construção de
um novo centro de distribuição,
que será agregado aos outros se-
te que a GSA possui (Goiás, Mato
Grosso do Sul, Distrito Federal,
Pernambuco, Sergipe, Minas Ge-
rais e São Paulo). “É um investi-
mento para receber novas linhas
de produtos e prepara a empresa
para o crescimento”, diz Scodro.

Em Senador Canedo, serão fa-
bricadas as novas linhas de pro-
duto — a diversificação é o ter-
ceiro pilar de expansão. Em
2012, a GSA vai lançar seis novas
categorias, incluindo gelatina,
energético e mistura para sopa
com macarrão (sopão). No ano
que vem, está prevista a entrada
em outras oito novas categorias.

O quarto pilar do crescimento
da GSA está nas aquisições, prio-
ritariamente no Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, diz o executivo.
Ele acrescenta que a companhia
tem reserva para ir às compras,
mas que para isso vai depender
de encontrar bons negócios. “A
GSA está bem capitalizada e, o
mercado, ansioso”, afirma Sco-
dro. O problema, diz ele, é que
“os múltiplos estão muito altos”,
e “muita coisa não vale o que pe-
d e m”. Por isso, “as aquisições po-
dem não sair”.

Parte dos R$ 100 milhões que a
GSA vai investir sairá do caixa da
empresa, outra parte de financia-
mentos e, o restante, da venda da
Mabel. “A venda da Mabel vai dar
uma turbinada na GSA”, diz Sco-
dro, sem detalhar o quanto lhe
coube com a venda ou o quanto se-
rá investido na empresa. A GSA es-
tá negociando as taxas de financia-
mento com instituições públicas e
privadas. “O que pudermos buscar
de FCO [Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste] e
BNDES é melhor.”

General Mills vai demitir 850 pessoas
AP, de Minneapolis (EUA)

A fabricante de alimentos Ge -
neral Mills disse ontem que vai
demitir cerca de 850 funcioná-
rios como parte de um plano de
redução de custos e melhoria da
eficiência. A fabricante dos ce-
reais Cheerios e das barras de
granola Nature Valley informou
que a iniciativa a tornará mais
eficiente e permitirá que ela se
concentre em estratégias de cres-
cimento importantes.

A General Mills acredita que o
plano resultará em despesas to-
tais antes dos impostos de apro-
ximadamente US$ 109 milhões,

que deve cobrir os custos rela-
cionados aos trabalhadores dis-
pensados e a equipamentos. A
companhia informou que, desse
total, US$ 94 milhões ocorrerão
no quarto trimestre fiscal, a ser
encerrado no próximo domin-
go. O resto será registrado no
exercício fiscal de 2013.

A fabricante pretende usar os
recursos que vai economizar
com os cortes em estratégias de
crescimento futuro e para acele-
rar seu desenvolvimento global.
A General Mills disse que ainda
espera registrar um lucro ajusta-
do no exercício fiscal de 2012 de
algo entre US$ 2,53 e US$ 2,55

por ação. Analistas preveem um
lucro de US$ 2,54 por ação.

A companhia empregava cerca
de 35 mil pessoas no mundo no
exercício fiscal de 2011. Em mar-
ço, o lucro do terceiro trimestre
da companhia caiu ligeiramente
como resultado dos custos mais
altos. As marcas da General Mills
continuam entre as mais popula-
res nos Estados Unidos. Mas, ao
contrário da maioria de seus con-
correntes, a fabricante vem lu-
tando com o aumento geral dos
custos, dos ingredientes à mão-
de-obra, e está sendo forçada a
subir os preços para compensar
esse aumento.

Agenda Tributária
Mês de maio de 2012
Data de vencimento: data em que se encerra o prazo legal para pagamento dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Data de Tr i b u to s Código Período de Apuração
Ve n c i m e n to Darf */GPS** do Fato Gerador (FG)

Diária Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos do Trabalho
Tributação exclusiva sobre remuneração indireta 20 63 * FG ocorrido no mesmo dia
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior 0 4 22 * FG ocorrido no mesmo dia
Renda e proventos de qualquer natureza 047 3* ”
Juros e Comissões em Geral - Residentes no Exterior 0 4 8 1* ”
Obras Audiovisuais, Cinematográficas e Videofônicas (L8685/93) -
Residentes no Exterior

5 19 2 * ”

Fretes internacionais - Residentes no Exterior 94 1 2 * ”
Remuneração de direitos 94 27 * ”
Previdência privada e Fapi 94 6 6* ”
Aluguel e arrendamento 94 7 8 * ”
Outros Rendimentos
Pagamento a beneficiário não identificado 5 2 17 * FG ocorrido no mesmo dia

Diária Imposto sobre a Exportação (IE) 0 1 07 * Exportação, cujo registro da declaração
para despacho aduaneiro tenha se

verificado 15 dias antes.

Diária Cide - Combustíveis - Importação - Lei nº 10.336/01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
importação de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma
liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível.

943 8 * Importação, cujo registro da declaração
tenha se verificado no mesmo dia.

Diária Contribuição para o PIS/Pasep
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04) 5 43 4* FG ocorrido no mesmo dia

Diária Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04) 5442* FG ocorrido no mesmo dia

Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
eve n to )

Associação Desportiva que mantém Equipe de Futebol Profissional -
Receita Bruta de Espetáculos Desportivos - CNPJ - Retenção e
recolhimento efetuado por entidade promotora do espetáculo (federação
ou confederação), em seu próprio nome.

2550** Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)

Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
eve n to )

Pagamento de parcelamento de clube de futebol - CNPJ - (5% da receita
bruta destinada ao clube de futebol)

431 6* * Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)

Até o 2º dia útil após a
data do pagamento das
remunerações dos
servidores públicos

Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor Público (CPSS)

CPSS - Servidor Civil Licenciado/Afastado, sem remuneração 1 6 8 4* A b r i l /20 1 2

Data de vencimento do
tributo na época da
ocorrência do fato
gerador (vide art. 11 do
ADE Codac nº 51 de
20 1 2 )

Reclamatória Trabalhista - NIT/PIS/Pasep 170 8 * * Mês da prestação do serviço

Reclamatória Trabalhista - CEI 2 8 0 1* * ”
Reclamatória Trabalhista - CEI - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)

2810** ”

Reclamatória Trabalhista - CNPJ 2909** ”
Reclamatória Trabalhista - CNPJ - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)

2 9 17 * * ”

23 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos de Capital
Títulos de renda fixa - Pessoa Física 8053* 11 a 20/maio/2012
Títulos de renda fixa - Pessoa Jurídica 3 4 26* ”
Fundo de Investimento - Renda Fixa 6800* ”
Fundo de Investimento em Ações 6813* ”
Operações de swap 527 3* ”
Day-Trade - Operações em Bolsas 8468* ”
Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados 5557* ”
Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95) 5 70 6* ”
Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas 5 23 2 * ”
Demais rendimentos de capital 0 9 24* ”
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo 5 2 8 6* 11 a 20/maio/2012
Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos
Exte r n o s /Lu c ro s / B o n i f i c a ç õ e s / D i v i d e n d o s

0 49 0 * ”

Juros remuneratórios de capital próprio 94 5 3 * ”
Outros Rendimentos
Prêmios obtidos em concursos e sorteios 0 9 1 6* 11 a 20/maio/2012
Prêmios obtidos em bingos 867 3* ”
Multas e vantagens 93 8 5* ”

23 Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF)
Operações de Crédito - Pessoa Jurídica 1150* 11 a 20/maio/2012
Operações de Crédito - Pessoa Física 7 8 93 * ”
Operações de Câmbio - Entrada de moeda 4290* ”
Operações de Câmbio - Saída de moeda 5 220 * ”
Aplicações Financeiras 6 8 5 4* ”
Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) 6 8 9 5* ”
S e g u ro s 3 4 67 * ”
Ouro, Ativo Financeiro 4 02 8 * ”

Fonte: Secretaria da Receita Federal.Ministério da
Educação

Edital de Pregão Eletrônico por SRP nº 53/2012

O IF-SC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - torna público para o conhecimento de quem 

possa interessar que a data da sessão de abertura do Pregão Eletrônico 53/2012, para contratação de Pessoa Jurídica para 

aquisição de materiais de Consumo e Cozinha para o IF-SC, disponível nos sítios www.comprasnet.gov.br ou www.ifsc.edu.br, 

será no dia 04/06/2012 às 09:00h no sítio www.comprasnet.gov.br. 

Florianópolis, 23 de maio de 2012

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER

REITORA DO IF-SC

AVISO DE LICITAÇÃO

SANTA CATARINA

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ministério da
Educação

Edital de Pregão Eletrônico por SRP nº 61/2012

O IF-SC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - torna público para o conhecimento de quem 

possa interessar que a data da sessão de abertura do Pregão Eletrônico 61/2012, para contratação de Pessoa Jurídica para 

aquisição de materiais de Consumo, Permanente e Serviço de Recarga de Gases e Extintores para o IF-SC, disponível nos 

sítios www.comprasnet.gov.br ou www.ifsc.edu.br, será no dia 04/06/2012 às 8:30h no sítio www.comprasnet.gov.br.

Florianópolis, 23 de maio de 2012

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER

REITORA DO IF-SC

AVISO DE LICITAÇÃO

SANTA CATARINA

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 maio. 2012, Empresas, p. B4.




