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Mídia Em depoimento, magnata diz nunca ter condicionado apoio de jornais à concessão de vantagens

Murdoch nega troca de favores com políticos
Ben Fenton e
Andrew Edgecliffe-Johnson
Financial Times, de Londres e
Nova York

Rupert Murdoch rebateu, on-
tem, as reiteradas sugestões de
que teria negociado o apoio de
seus jornais em troca de favores
comerciais e da facilitação dos
esforços da News Corp para assu-
mir o controle integral da British
Sky Broadcasting (BSk yB).

Ao longo de quatro horas de
questionamento no “Inquérito
Leveson”, que investiga a ética na
imprensa, ele disse nunca ter con-
dicionado o apoio de seus jornais
no Reino Unido a vantagens co-
merciais solicitadas a qualquer

político. “Nunca pedi nada a um
p r i m e i r o - m i n i s t r o”, disse Murdo-
ch a Robert Jay, assessor jurídico
do inquérito. Murdoch disse estar
satisfeito com a instauração do
inquérito — iniciado depois da
descoberta de que o tabloide
“News of the World” havia colo-
cado escutas nos telefones de
centenas de pessoas — porque
“queria acabar com mitos”.

Em algumas ocasiões, Murdoch,
de 81 anos, presidente do conse-
lho de administração e executivo-
chefe da News Corp, demonstrou
frustração com as reiteradas insi-
nuações de que teria negociado
apoio em troca de favores políti-
cos. “Não sei quantas vezes preciso
te afirmar, senhor Jay, nunca falei

sobre pagamentos comerciais
[com políticos]”, afirmou durante
a audiência, realizada ontem pela
manhã, intercalando as palavras
com batidas sobre a mesa.

Assim como no inquérito de seu
filho James, na terça-feira, Murdo-
ch foi questionado por diversas ve-
zes sobre a natureza e o momento
da proposta de 8,3 bilhões de li-
bras esterlinas (US$ 13,4 bilhões)
da News Corp pela participação de
60,9% na BSkyB que ainda não pos-
suía. A oferta foi apresentada seis
semanas depois de David Came-
ron ter se tornado primeiro-minis-
tro, em maio de 2010. Na terça-fei-
ra, James admitiu que o motivo da
escolha desse momento para a
proposta havia sido “esperar até a

eleição estar concluída [para que]
não se tornasse um jogo político”.

Perguntado sobre o mesmo as-
sunto, no entanto, Murdoch fez
uma pausa por algum tempo e re-
jeitou qualquer ligação com a elei-
ção e disse que não houve motivo
particular para a escolha daquele
momento além do fato de que ju-
nho era o mês em que ocorreria a
assembleia de verão da BSkyB.

Grande parte das perguntas de
Jay se centraram na decisão de
Murdoch e do filho de deixar de
apoiar em setembro de 2009 o Par-
tido Trabalhista, de Gordon
Brown, então no governo, e passar
para o lado dos conservadores de
Cameron. Jay sugeriu que isso esta-
va relacionado à decisão da News

Corp, tomada cerca de um mês an-
tes, de seguir adiante com sua pro-
posta pela BSkyB. “Não havia rela-
ção em sua mente entre seu apoio
a Cameron e a oferta pela BSkyB?”,
perguntou Jay ao executivo. “Ne -
n h u m a”, respondeu Murdoch. Foi
pedido a Murdoch, então, para
confirmar ou negar reações noti-
ciadas a respeito de vários políti-
cos, como Cameron e Brown. So-
bre a primeira vez que se encon-
trou com o líder conservador em
2006, Jay perguntou: “Você achou
que ele era um peso leve?”

A resposta de Murdoch foi hesi-
tante: “Não. Não, naquele momen-
to, certamente. [...] Acho que era
muito cedo para fazer essa avalia-
ç ã o”. Ele acrescentou que, após

uma conversa por telefone em que
Brown disse que iria “declarar
g u e r r a” à News Corp em retaliação
pelo “The Sun” ter retirado seu
apoio aos trabalhistas em 2009, ele
disse achar que então primeiro-
ministro não “estava em um esta-
do de espírito equilibrado”.
Brown, posteriormente, divulgou
comunicado negando que essa
conversa tenha ocorrido.

Hoje, o inquérito continuará
ouvindo Murdoch e provavel-
mente abordará suas afirmações
de que esteve desvinculado dos
escândalos de escutas telefônicas
e supostos pagamentos de su-
bornos a servidores públicos.
(Colaboraram Esther Bintliff e Sa-
lamander Davoudi)
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Cade aprova Máquina, mas Globex pode ter restrições
Va re j o
Juliano Basile
De Brasília

Ao aprovar ontem a fusão entre
a Insinuante e a Ricardo Eletro, que
formaram a Máquina de Vendas, o
Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) mostrou que
a concentração no varejo traz duas
grandes preocupações que podem
levar à imposição de restrições a
novos negócios e aos que estão em
análise no órgão antitruste. Segun-
do os conselheiros, a união de
grandes redes traz problemas lo-
cais — em cidades, a união de duas
ou mais varejistas pode prejudicar

NILANI GOETTEMS/VALOR

Constantino Jr., da Gol: “Não dá para dizer que erramos. O erro seria persistir no caminho sem correção de rumos”

Av i a ç ã o Constantino Jr., que se reuniu com ministro,
afirma que cortes de custos surtirão efeito nos balanços

“O grosso do ajuste
já foi feito”, diz Gol
Daniel Rittner
De Brasília

As medidas tomadas para re-
duzir custos devem surtir efeito
“nos próximos trimestres” e me-
lhorar a rentabilidade da Gol Li -
nhas Aéreas em 2012, mas ainda
não se pode afastar a possibilida-
de de novo prejuízo neste ano,
segundo o presidente da empre-
sa, Constantino de Oliveira Jú-
nior. “Tomamos as medidas que
precisávamos tomar, mas tenho
plena confiança na nossa recupe-
ração. É um ajuste permanente,
mas o grosso já foi feito”, disse
Constantino ao Va l o r , anteon-
tem à noite. “Estamos fazendo
cortes duros, difíceis de serem
feitos. Os resultados devem apa-
recer nos próximos trimestres.”

Questionado se os ajustes vão
permitir à Gol recolocar seu ba-
lanço no azul em 2012, o empre-
sário manifestou cautela e disse
que os resultados podem não ser
“os ideais”, mas vão apontar uma
“r e c u p e r a ç ã o”. Ele negou enfati-
camente a intenção de vender
mais 17% de participação acioná-
ria da companhia à Delta Airli -
nes. Em dezembro do ano passa-
do, a Delta comprou 3% da Gol,
por US$ 100 milhões. O limite pa-

ra a participação estrangeira nas
empresas aéreas brasileiras é de
20% do capital votante.

Na terça-feira, Constantino es-
teve reunido por quase duas ho-
ras com o ministro-chefe da Se-
cretaria de Aviação Civil, Wagner
Bittencourt. O ministro também
negou que o assunto tivesse sido
a venda de parte da Gol, mas nem
ele, nem Constantino quiseram
revelar o teor da conversa. Bitten-
court recebeu o empresário mi-
nutos depois de ter retornado à
sede da secretaria, depois de uma
intensa agenda de trabalho em
São Paulo, no mesmo dia em que
o jornal “Folha de S. Paulo” publi -
cou reportagem sobre as nego-
ciações entre a Gol e a Delta.

Em 2011, a Gol teve prejuízo
de R$ 710 milhões, resultado
atribuído à alta dos preços do
querosene e à “guerra tarifária”
no início do ano. No mês passa-
do, ao anunciar o balanço, a aé-
rea informou que enxugaria sua
malha, cortando cerca de 8% das
operações, algo entre 80 e 100
dos 1.150 voos operados diaria-
mente. Na primeira semana de
abril, a companhia demitiu 131
tripulantes. Em seguida, extin-
guiu uma vice-presidência, qua-
tro diretorias e 26 gerências.

“Não dá para dizer que erra-
mos. O erro seria persistir no ca-
minho sem correção de rumos”,
afirmou Constantino. Ele não fa-
lava de nenhum momento espe-
cífico da companhia, embora o
“e r r o” mais apontado por analis-
tas de mercado tenha sido a com-
pra da Varig pela Gol, em 2007.

Além da Varig, a Gol adquiriu
o controle da Webjet, no ano pas-
sado. Sua participação no merca-
do doméstico foi de 34,4% em
março e chega a 41,1% quando é
somada a fatia da Webjet.

Apesar dos cortes, Constanti-
no disse que “o clima na empresa
é de confiança” e descartou a hi-
pótese de abandonar a aviação.

Os números ruins não foram
exclusividade da Gol em 2011. A
TAM teve prejuízo de R$ 335 mi-
lhões. Além da alta do combustí-
vel, a companhia reclamou do
aumento das tarifas aeroportuá-
rias. Com o cenário complicado,
a Secretaria de Aviação Civil co-
meçou a estudar medidas para
“melhorar a competitividade”
das empresas, como desonera-
ção da folha de pagamento e ne-
gociação com Estados para a re-
dução de ICMS. A desoneração da
folha, no entanto, encontra resis-
tência do Ministério da Fazenda.

o consumidor — e nacionais, já que
juntas as redes adquirem maior
poder de barganha junto a forne-
cedores, por exemplo.

O julgamento que aprovou a
criação da Máquina de Vendas foi
um recado direto à Globex (cujo
novo nome é Viavarejo), empresa
controlada pelo Pão de Açúcar e
que reúne Casas Bahia e Ponto Frio.
A Globex é o grande desafio do Ca-
de no varejo. Apesar de a Máquina
ter sido aprovada sem condições, o
mesmo não deve acontecer com a
Globex, muito superior em vendas
e poder de mercado.

“O que pode ocorrer no curto
prazo é a existência de fortes e
poucos agentes”, diz o relator do

processo da Máquina de Vendas,
conselheiro Carlos Ragazzo, ao
descrever os movimentos que es-
tão acontecendo no setor. “Há
uma tendência de o mercado es-
tar se concentrando em grandes
‘players’ ”, diz o conselheiro Mar-
cos Paulo Veríssimo. Este resume
as dificuldades do Cade ao anali-
sar fusões no varejo: “Nós temos
de olhar a rivalidade município a
município, sabendo que o pa-
drão de competição pode ser re-
gional ou nacional”.

O conselheiro Ricardo Ruiz cita
o exemplo do Wa l m a r t que tem

uma “capilaridade municipal”,
mas criou uma estrutura de barga-
nha nacional com os fornecedores.
“Na obtenção do crédito, a barga-
nha pode ser nacional”, disse.

O Cade, na visão do conselhei-
ro Alessandro Octaviani, está “co -
meçando a balizar os modelos de
análise que vão nos permitir jul-
gar os casos futuros”.

Ragazzo fez ontem uma análi-
se minuciosa, analisando, cidade
por cidade, as concentrações de-
correntes da união de 246 lojas
da Insinuante com 281 da Ricar-
do Eletro. Ao todo, há sobreposi-

ção de lojas em 35 cidades. A
maioria está na Bahia. Mas nem
todas foram consideradas pro-
blemáticas. O Cade verificou que
a Magazine Luiza está em expan-
são, com o objetivo de atuar em
todos os Estados brasileiros e as
Casas Bahia querem inaugurar
mais de 200 lojas nos próximos
anos. Ou seja, apesar de haver
concentrações locais, há uma ex-
pansão orgânica de grandes re-
des. Por causa desse movimento,
o Cade aprovou sem restrições a

Máquina de Vendas.
“Eu acho que essa operação é

p r ó - c o m p e t i t i v a”, resumiu Raga-
zzo, referindo-se à união entre a
Insinuante e a Ricardo Eletro.

O Cade também aprovou a com-
pra da City Lar pela Máquina de
Vendas. Essa rede tem 200 lojas e
foi adquirida em julho de 2010. Ao
todo, a City está em oito cidades:
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal
(RN), Mossoró (RN), Parnamirim
(RN), São Luís (MA), Teresina (PI),
Campina Grande (PB).

Delta prevê “lucro sólido” em junho
Renato Rostás
De São Paulo

A americana Delta Air Lines re -
gistrou lucro líquido de US$ 124
milhões no primeiro trimestre
deste ano, após amargar um pre-
juízo de US$ 318 milhões em
igual período de 2011.

Mas se retirados itens especiais
como ganhos em proteção finan-
ceira contra alta dos preços de
combustível e trocas de slots (ho-
rários de pousos e decolagens)
em dois terminais dos Estados
Unidos, a Delta teve prejuízo lí-
quido de US$ 39 milhões.

“Esperamos que o trimestre fi-
nalizado em junho e o ano como
um todo tragam lucratividade só-

l i d a”, disse Richard Anderson, CEO
da Delta. A receita operacional da
companhia, que aportou US$ 100
milhões na brasileira Gol e adqui-
riu 2,9% de seu capital social em
dezembro, subiu 11% frente ao
mesmo período de 2011, alcan-
çando US$ 8,41 bilhões.

Mas, mesmo com a implanta-
ção de um plano que pretende
ganhar mais eficiência, as despe-
sas totais entre janeiro e março
somaram US$ 8,03 bilhões, 2% a
mais do que o registrado em
igual período anterior. A Delta
informou que vai continuar a
cortar custos para tentar com-
pensar a alta do combustível e
gastos com dívida.

Do faturamento total, o maior

avanço anual, de 16%, foi regis-
trado pelo transporte no Pacífi-
co, cujo montante chegou a US$
871 milhões. Na América Latina,
o aumento foi de 8%, para US$
521 milhões. A operação nos
EUA continua sendo a maior
fonte de receitas da Delta, com
US$ 3,17 bilhões no trimestre,
alta de 9%.

Com a geração de fluxo de cai-
xa em US$ 597 milhões no tri-
mestre, a empresa conseguiu re-
duzir sua dívida líquida de US$
12,9 bilhões no fim do ano passa-
do para US$ 12,2 bilhões ao tér-
mino de março. De acordo com a
companhia, a meta continua
sendo alcançar o patamar de US$
10 bilhões em 2013.

TRACTEBEL ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 02.474.103.0001-19 

NIRE 42.3.0002438-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado

Edital de Convocação da Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures 
Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie sem Garantia nem 

Preferência da Tractabel Energia S.A.
Convocamos os debenturistas da 2ª emissão de debêntures da TRACTABEL ENERGIA S.A.
(“Companhia” e “Emissão”, respectivamente) para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas 
(“AGD”), a ser realizada no dia 10 de maio de 2012, às 15h30min, , na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3144, 11º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberarem sobre: (i) a alteração do limite 
estabelecido na cláusula 5.1.(o) alínea (ii) da Escritura de Emissão da razão entre Dívida Consolidada 
e EBITDA Consolidado, para 3,5 a partir do quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2012, 
inclusive, até a Data de Vencimento;(ii) a autorização para celebração, pela Companhia, do Segundo 
Aditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado juntamente com o Agente Fiduciário, para que 
as alterações supracitadas passem a fazer parte integrante da Escritura de Emissão; e, por fim; (iii) a 
autorização aos diretores da Companhia para tomarem todas as providências, bem como absorver 
os custos que se fizerem necessários para realizar as mencionadas inclusões e alterações na 
Escritura de Emissão. Informações Gerais: Os debenturistas deverão apresentar, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 11º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, com 30 (trinta) minutos 
de antecedência, além do documento de identidade, conforme o caso, comprovante da respectiva 
titularidade das debêntures da Emissão, expedido pela instituição escrituradora, e, se for o caso, 
instrumento de mandato, com firma reconhecida. Os documentos relacionados às matérias 
constantes deste Edital estarão disponíveis aos debenturistas no endereço informado acima; na sede 
do Agente Fiduciário Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., situado na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar; no website 
http://www.tractebel.investor-relations.com.br; bem como no website da Comissão de Valores 
Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

Florianópolis (SC), 25 de abril de 2012
Maurício Stolle Bähr - Presidente do Conselho de Administração

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 - NIRE 313.000.1360-0

Companhia Aberta
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de 
Minas Gerais S/A – USIMINAS. No dia 23 de março de 2012, o Conselho considera adotada 
a decisão transcrita nesta data e decidida por meio de mensagens eletrônicas. Conselheiros 
Participantes – Israel Vainboim, Presidente; Fumihiko Wada, Daniel Agustín Novegil, 
Roberto Caiuby Vidigal, Alcides José Morgante, Rômel Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta 
de Assis Fonseca e Aloísio Macário Ferreira de Souza. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo
Paulino. Ordem do Dia: I – Verba Global de Remuneração dos Administradores para 2012 –
OConselho, nos termos da recomendação do Comitê de Recursos Humanos, aprovou a definição
do valor de R$35.000.000,00 como verba global dos Administradores para 2012 e sua submissão
à Assembleia Geral Ordinária. Fica registrada a abstenção do Conselheiro Sr. Rômel Erwin de
Souza de deliberar e votar a matéria por conflito de interesse. II - Encerramento - Nada mais 
sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata lavrada no Livro 03, com a assinatura dos 
Conselheiros participantes e do Secretário. Belo Horizonte, 23 de março de 2012. (aa) Israel 
Vainboim, Presidente; (aa) Fumihiko Wada, (aa) Daniel Agustín Novegil, (aa) Roberto Caiuby 
Vidigal, (aa) Alcides José Morgante, (aa) Rômel Erwin de Souza, (aa) Rita Rebelo Horta de 
Assis Fonseca e (aa) Aloísio Macário Ferreira de Souza. (aa) Bruno Lage de Araújo Paulino, 
Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG. Certifico o registro sob o
nº 4797972 - Data 03/04/2012, Protocolo 12/224.388-9 #Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 
S/A – Usiminas# Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.

Ministério da
Fazenda

A Caixa Econômica Federal comunica que a apuração dos concursos 508 da Loteca e 510 da 

Lotogol serão realizadas a partir das 10h (horário de Brasília) do dia 02/05 (quarta-feira), 

em razão do feriado nacional do dia 01/05 e em virtude da alteração promovida pela 

Federação Pernambucana de Futebol na data de realização do jogo 11 da Loteca (Santa 

Cruz/PE x Salgueiro/PE) para as 20:30h do dia 30/04 (segunda-feira).

DATA DA APURAÇÃO DOS CONCURSOS 
508 DA LOTECA E 510 DA LOTOGOL
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Mais promoções em lojas próprias
ofuscam margem bruta da Hering
Ve st u á r i o
De São Paulo

Ainda sob efeito da desacele-
ração das vendas, a fabricante e
varejista de roupas Hering preci -
sou aumentar o volume de pro-
moções no primeiro trimestre.
Isso ofuscou o efeito positivo da
menor pressão de custos com al-
godão na margem bruta da com-
panhia no período, que ficou es-
tável em cerca de 46,5%.

Segundo diretor financeiro e
de relações como investidores,
Frederico Oldani, as lojas pró-
prias apostaram mais alto do
que as franquias na retomada
das vendas do primeiro trimes-
tre, que não veio. “As próprias
foram mais agressivas e por isso,
foi nelas que o nível de liquida-
ções foi mais elevado, impactan-
do a margem”, explica Oldani.

Um melhor desempenho do
canal multimarcas puxou a alta
de 17,6%, para R$ 326,64 mi-
lhões, na receita da companhia.
O lucro cresceu 37,6%, para R$

70,2 milhões, nos três primeiros
meses do ano. “O desaqueci-
mento do mercado tinha surti-
do um efeito antecipado neste
canal [multimarcas] ao final de
2011”, afirma o executivo. Com
isso, a fatia do canal multimar-
cas no faturamento da empresa
avançou de 50% para 53% no pri-
meiro trimestre.

Já nas lojas da rede Hering
Store, o faturamento ficou abai-
xo do esperado pela companhia.
“Houve mais cautela na hora das
compras pelos franqueados”,
afirma Oldani.

Conforme já tinha sido divul-
gado na prévia de resultados, as
vendas no conceito mesmas lojas
da rede Hering avançaram ape-
nas 4%, abaixo do crescimento do
quarto trimestre (8,2%).

Sem enxergar grandes melho-
ras no cenário macroeconômico
no segundo trimestre, Oldani
diz que a Hering, assim como
outras varejistas do setor de ves-
tuário, estão dependendo da
chegada do frio para impulsio-
nar as vendas nos próximos me-

ses, quando haverá eventos co-
mo Dia das Mães e Dia dos Na-
morados. “Já está todo mundo
com coleção de outono inverno
nas lojas. O bom frio agora seria
mais do que bem-vindo”, co-
menta o executivo.

Antes de juros, impostos,
amortização e depreciação
(Ebitda), o lucro da Hering foi
de R$ 90 milhões, em alta de
27,5% em relação ao primeiro
trimestre de 2010. A margem
Ebitda, na mesma comparação,
subiu de 21,1% para 27,5%, be-
neficiada pela facilidade de con-
trole das despesas operacionais,
tradicional característica do mo-
delo de negócio da Hering.

As vendas da Hering Kids,
uma das apostas da companhia
para este ano, apresentaram o
maior crescimento entre as mar-
cas no primeiro trimestre
(32,9%). Os planos da Hering são
abrir 20 lojas no formato indivi-
dual da Hering Kids. A maior
parte da inaugurações, ressalta a
empresa, devem ocorrer na se-
gunda metade do ano. (MF)

M. Dias Branco prepara entrada no
segmento de mistura para bolo
A l i m e n to s
Letícia Casado
De São Paulo

A M. Dias Branco, líder nacional
em vendas de massas e biscoitos,
planeja entrar nos segmentos de
torradas e mistura pronta para
bolo. Segundo Luiz Eugenio Lopes
Pontes, diretor comercial corpora-
tivo da empresa, as máquinas pa-
ra produzir mistura para bolo já
foram compradas. “Estamos estu-
dando como será a operação, em
quais moinhos [será a produção]”,
disse ontem em conferência com
analistas. O executivo disse que
ainda estão avaliando se a entrada
no mercado de torradas se dará
por aquisição de uma marca ou
fabricação própria.

A empresa, dona da marca
Adria, vai apostar em produtos

de maior valor agregado durante
o ano. Um deles é o macarrão ins-
tantâneo para micro-ondas, vol-
tado principalmente para os
mercados do Sul e Sudeste. A ex-
pectativa, diz Geraldo Luciano
Mattos Júnior, vice-presidente de
investimentos e controladoria da
companhia, é que o consumo
desse item cresça também na re-
gião Nordeste, por causa do
maior poder aquisitivo da popu-
lação, beneficiada pelo aumento
do salário mínimo no começo do
ano. “Vamos ver se aumenta a
quantidade de micro-ondas no
Nordeste, que é menor que no
S u d e s t e”, disse, ressaltando que
há espaço no mercado para isso.

Os executivos deixaram claro
que a M. Dias Branco continua in-
teressada em fazer aquisições,
caso surjam oportunidades. Em
dezembro, a companhia com-

prou a marca Estrela, da cearense
Pe l á g i o, por R$ 240 milhões, após
adquirir a pernambucana P i l a r,
por R$ 69,9 milhões, em abril.

No primeiro trimestre deste
ano, a M. Dias Branco teve lucro
líquido de R$ 106,5 milhões,
uma alta de 29,6% sobre o mes-
mo período de 2011. A receita lí-
quida registrou aumento de
25,3%, para R$ 811,1 milhões.

A dívida líquida cresceu 107%,
para R$ 407,8 milhões, mas Mattos
Jr. ressalta que o nível de alavanca-
gem da companhia (dívida líquida
pelo Ebitda) está em 0,8, “uma si-
tuação confortável”. Ele diz que o
endividamento aumenta quando
a M. Dias Branco prepara o caixa
para fazer uma aquisição, como a
da Estrela no fim do ano passado.
“Ainda assim a nossa dívida tem ta-
xa reduzida em relação a empresas
de grande porte.”

Com despesas maiores, lucro da Natura fica estável
Cosméticos
Adriana Meyge
De São Paulo

Apesar de registrar um au-
mento de 11% na receita líquida
consolidada no primeiro trimes-
tre, chegando a R$ 1,27 bilhão, a
Natura, líder em venda direta de
cosméticos no Brasil, teve um au-
mento ainda maior nas despesas
operacionais. O efeito foi um lu-
cro líquido praticamente estável,
de R$ 151,5 milhões, ante os R$
150,5 milhões obtidos entre ja-
neiro e março de 2011.

As despesas com vendas cresce-
ram 15%, para R$ 488,3 milhões e
representaram 38% da receita lí-
quida no trimestre. A intensifica-
ção dos investimentos em marke-
ting nos negócios internacionais
(cinco países na América Latina) e
no Brasil, além de investimentos
em logística, explicam a alta.

O grupo informa que superou
os problemas operacionais en-
frentados no segundo semestre
de 2011, como a falta de produ-

tos, causados pela implementa-
ção simultânea de projetos de
logística e sistemas de planeja-
mento. “Recuperamos gradati-
vamente nosso nível de serviços
no primeiro trimestre”, diz Ro-
berto Pedote, vice-presidente de
finanças da Natura. Em 2011, a
Natura perdeu 0,6 ponto per-
centual de participação de mer-
cado e fechou o ano com uma
fatia de 23,5%.

“Todos os investimentos leva-
ram a um melhor nível de servi-
ço e a um custo logístico me-
nor ”, afirmou o executivo. Pedo-
te atribuiu os maiores investi-
mentos em marketing no pri-
meiro trimestre aos lançamen-
tos de produtos no período.

De janeiro a março, as despe-
sas administrativas e gerais cres-
ceram 18% e ficaram em
R$ 177,5 milhões. Na linha de
outras receitas/despesas opera-
cionais, a empresa passou de
uma receita de R$ 13,8 milhões
no primeiro trimestre de 2011
para uma despesa de R$ 2,1 mi-
lhões. Segundo Pedote, essa dife-

rença é explicada por uma revi-
são de crédito de impostos ocor-
rida no ano passado, na qual
houve uma recuperação de
PIS/Cofins referente aos três pri-
meiros meses de 2011.

O lucro antes dos juros, im-
postos, depreciação e amortiza-
ção (Ebitda) ficou em R$ 272,1
milhões, um tímido avanço de
3% na mesma comparação. Se-
gundo Pedote, excluído o efeito
do crédito de impostos, o Ebitda
cresceu 9,5%. A margem Ebitda
diminuiu, de 23% para 21,3%. A
Natura fechou o trimestre com
1,435 milhão de consultoras,
16,5% acima do verificado no
mesmo período de 2011.

No Brasil, o volume de vendas
aumentou 12%. A receita líquida
pro forma cresceu menos, 8%,
para R$ 1,1 bilhão — os preços
subiram 2% no período. O de-
sempenho representa uma ace-
leração em relação ao quarto tri-
mestre de 2011, quando o cres-
cimento foi de 4%. O lucro líqui-
do pro forma, no entanto, caiu
8%, para R$ 165,1 milhões.

GUSTAVO LOURENCAO/ VALOR

Pedote, diretor de finanças da Natura, diz que a empresa recuperou gradativamente o nível de serviços no trimestre
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Francisco Schmitt, diretor da Grendene: “Como estamos muito expostos às classes C e D, já registramos impacto do reajuste do salário mínimo”

Calçados Receita cresce 25% para
R$ 366 milhões no primeiro trimestre

Grendene já
sente impacto
do salário
nas vendas
Marina Falcão
De São Paulo

A fabricante de calçados
Grendene, que começou a sentir
o desaquecimento da economia
em março do ano passado, ago-
ra é uma das primeiras a regis-
trar os sinais de recuperação da
demanda. “Como estamos mui-
to expostos às classes C e D, já
absorvemos impacto do reajuste
do salário mínimo”, diz o diretor
de relações com investidores da
companhia, Francisco Schmitt.

No primeiro trimestre, a recei-
ta da companhia avançou 25%,
para R$ 395, 8 milhões. Na última
linha, a Grendene registrou lucro
R$ 82,1 milhões, 29,1% acima do
obtido um ano antes.

O mercado interno foi o motor
do aumento das vendas. No mer-
cado internacional, diz o executi-
vo, o faturamento da empresa se

manteve praticamente estável.
Como produz por encomen-

da, a Grendene não virou o ano
com estoques elevados, mas ou-
tras fabricantes de calçados po-
dem ter o resultado comprome-
tido por carregar produtos não
vendidos. Entre as listadas na
bolsa, a Grendene é a primeira a
divulgar os números do primei-
ro trimestre.

O mercado doméstico conti-
nuará sendo prioridade para a
companhia daqui para frente.
Com ou sem real mais desvalori-
zado, a maior exportadora de
calçados do país deve manter
uma estratégia menos agressiva
no mercado internacional, onde
opera com rentabilidade mais
comprimida.

Entre 2006 e 2010, as exporta-
ções da Grendene cresceram nu-
ma velocidade acima das vendas
para fora do país do setor calça-

dista como um todo, afetando
negativamente as margens da
empresa. Esse avanço da exposi-
ção ao mercado externo acendeu
um sinal de alerta na empresa,
que mudou sua estratégia.

Desde o ano passado, a Gren-
dene, dona das marcas Ipanema,
Melissa e Rider, tem apostado na
venda de produtos de maior va-
lor agregado no exterior, abrin-
do mão do volume de pares co-
mercializados. “Constatamos
que não dá para competir no
quesito preço com os chineses”,

comenta Schmitt.
Como resultado desse novo

posicionamento, o volume de
pares comercializados no merca-
do internacional caiu de 54 mi-
lhões em 2010 para 42 milhões
no ano passado. “É claro que que-
remos que as vendas cresçam no
exterior, mas num produto de
margem melhor. Há espaço para
i s s o”, diz Schmitt.

O executivo calcula que, nos
próximos anos, a participação
das exportações na receita (de
cerca de 15% em 2011) deve di-

minuir um pouco, em função do
crescimento mais acelerado no
mercado interno. “Definitiva -
mente, nós não queremos ser ex-
portadores de commodities”,
afirma.

Assim como vem ocorrendo
sistematicamente trimestre a tri-
mestre — mesmo no ano passa-
do, considerado difícil para o se-
tor de calçados —, a Grendene
conseguiu ampliar as suas mar-
gens nos primeiros três meses
do ano. A bruta avançou de
37,8% para 42,5% e a Ebit (antes

de juros e impostos) de 11% para
14%. “Importamos novas máqui-
nas, melhoramos processos para
aproveitar melhor a matéria-pri-
ma e aprimoramos a logística”,
comenta o Schmitt.

Até 2015, a companhia proje-
ta um crescimento médio anual
entre 8% e 12% seu no fatura-
mento bruto. Prevendo, desde
já, uma melhora na sua eficiên-
cia, a empresa calcula que o lu-
cro líquido deve avançar a uma
velocidade maior — entre 12% e
15% ao ano, em média.
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