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Desempenho Produção de fogões,
geladeiras e lavadoras sobe até 15%

IPI menor
impulsiona
resultado da
W hirlpool

DAVILYM DOURADO/VALOR

Armando Valle, vice-presidente da empresa na América Latina: empresa não vai competir nos segmentos de fornos de micro-ondas de menos de 22 litros

Felipe Machado e Letícia Casado
De São Paulo

A redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
para eletrodomésticos da linha
branca teve impacto positivo
nos números da Whirlpool no
primeiro trimestre. Segundo Ar-
mando Valle, vice-presidente de
relações institucionais e susten-
tabilidade da empresa na Amé-
rica Latina, o volume de produ-
ção de fogões, geladeiras e lava-
doras de roupa no Brasil subiu
de 10% a 15% em relação ao mes-
mo período do ano passado. Os
três produtos são os mais im-

portantes nas operações da mul-
tinacional no país.

Ontem, durante divulgação de
seu balanço mundial, o benefício
fiscal concedido pelo governo bra-
sileiro foi apontado pelo CEO da
Whirlpool, Jeff Fettig, como um
dos impulsionadores das vendas
na América Latina no ano. “Em
parte pela continuação do progra-
ma de benefícios fiscais no Brasil,
combinado com um desempenho
forte da economia no país, após
um primeiro trimestre muito
bom, nós vemos a demanda em al-
ta e próxima ao topo das previsões
de 5% para o ano para a América
L a t i n a”, disse Fetting.

Em março, o governo prorrogou
a redução do IPI sobre os eletrodo-
mésticos da linha branca até o fim
de junho. Pela medida, a alíquota
sobre fogões, antes de 4%, foi zera-
da. O imposto sobre geladeiras
caiu de 15% para 5% e sobre máqui-
nas de lavar, de 20% para 10%. A
medida faz parte do pacote de estí-
mulos à economia nacional.

A América Latina é o segundo
maior mercado da Whirpool, de-
pois dos Estados Unidos, e foi a
única região a apresentar alta de
vendas no primeiro trimestre. O
aumento foi de 3%, para US$ 1,3 bi-
lhão. A receita global da compa-
nhia recuou 1,2% no período, para

US$ 4,3 bilhões. As vendas caíram
1% na América do Norte; 8% na re-
gião que engloba Europa, Oriente
Médio e África; e outros 3% na Ásia.
O lucro líquido da multinacional
caiu 46%, para US$ 92 milhões.

Durante a conferência de resul-
tados, Jeff Fettig explicou que a
companhia decidiu deixar de ven-
der algumas versões de fornos de
micro-ondas e aspiradores de pó
na América Latina como uma das
medidas tomadas para aumentar
a rentabilidade. No Brasil, a com-
panhia não vai concorrer nos mer-
cados de micro-ondas pequenos,
de menos de 22 litros, e de apare-
lhos de ar-condicionado de baixa

eficiência energética, por causa da
concorrência dos importados. “A
pressão do ar-condicionado da
China preocupa”, disse ao Va l o r
Armando Valle.

Mas, apesar do impulso propor-
cionado pela redução do IPI, o de-
sempenho da Whirlpool na Amé-
rica Latina foi afetado de maneira
negativa pelo aumento do custo
de matérias-primas e pelo menor
número de compensações fiscais
no período. “As condições favorá-
veis de preço, mix e iniciativas
constantes de produtividade fo-
ram parcialmente afetadas por
condições desfavoráveis de câm-
bio, menor reconhecimento de

créditos fiscais e aumento nos pre-
ços de matérias-primas”, informou
a empresa no comunicado global.

A Whirlpool lançou três pro-
dutos no mercado latino-ameri-
cano no trimestre, sendo duas
variações de máquinas de lavar
Brastemp e um aspirador para
pelos de animais da marca Con-
sul. A empresa também inaugu-
rou um centro de pesquisa para
lava-louças em Rio Claro, no inte-
rior de São Paulo.

A Whirlpool emprega 68 mil
pessoas ao redor do mundo, sen-
do 14 mil no Brasil. Em 2011, as
vendas globais a companhia su-
peraram US$ 19 bilhões.

PepsiCo e Pernod Ricard aumentam vendas no Brasil
Letícia Casado
De São Paulo

As vendas de bebidas da Pepsi -
Co no Brasil cresceram 5% (em va-
lor) no primeiro trimestre de 2012
na comparação com 2011. Na
América Latina como um todo, as
vendas da divisão de bebidas caí-
ram 2%, para US$ 4,4 bilhões.

A receita líquida de alimentos
na América Latina aumentou 11%,
para US$ 1,23 bilhão. O lucro ope-
racional da divisão subiu 7%, para
US$ 183 milhões. A PepsiCo passa
por uma reestruturação mundial
para recuperar mercado. Uma das
mudanças foi a criação de uma di-
visão de biscoitos e cereais para o
Brasil no começo do ano.

O lucro líquido da PepsiCo caiu
1% no primeiro trimestre, para US$
1,13 bilhão. A receita líquida glo-
bal aumentou 4%, para US$ 12,4
bilhões, e os custos com vendas su-
biram 8%, para US$ 5,88 bilhões.

A operação no Brasil ajudou no
resultado do grupo francês Pernod
Ricard, um dos maiores fabrican-
tes de bebidas destiladas do mun-

do. As vendas da empresa no país
cresceram 11% nos primeiros nove
meses do ano fiscal 2011/2012, en-
cerrado em 31 de março de 2012.

As marcas de primeira linha
cresceram 30% no Brasil, puxadas
pela vodca Absolut e pelos uísques
Chivas e Ballantines. As marcas po-
pulares de uísque Passaport e de
vodca Orloff também tiveram bom

desempenho: as vendas aumenta-
ram 23% e 12%, respectivamente.
“O uísque escocês é uma priorida-
de para nós na América Latina”,
disse Gilles Bogaert, diretor finan-
ceiro da Pernod Ricard, em confe-
rência com analistas.

As vendas globais da compa-
nhia aumentaram 7% nos nove
meses, para € 6,3 bilhões. O resul-

tado foi puxado pelos emergentes,
cujas vendas subiram 17%, en-
quanto os mercados maduros
cresceram apenas 3% no período.

A companhia obteve uma no-
va linha de crédito rotativo de
€2,5 bilhões para refinanciar
uma dívida feita em 2008, quan-
do a multinacional comprou a
destilaria da Absolut.

Ediouro investe em JK Rowling, religião e educação ALINE MASSUCA/VALOR

Pedroso, da Ediouro: plano tenta reverter resultado de 2011, que não foi bom

L i v ro s
Beth Koike
De São Paulo

Após vencer um disputado lei-
lão para publicação do esperado
livro da escritora JK Rowling no
Brasil, autora da coleção best-sel-
ler “Harry Potter”,  a Ediouro prevê
que o novo título gere um aumen-
to de 15% a 20% nas vendas da sua
divisão de livros e atinjam cerca de
R$ 95 milhões neste ano.

“Acreditamos que o lançamento
acontecerá antes do Natal e será
um dos nossos ‘drivers’ de cresci-
m e n t o”, diz Luiz Fernando Pedro-
so, diretor-geral do grupo carioca
Ediouro, que tem negócios nas

áreas de gráfica, revistas, impres-
são, palavras cruzadas e gibis.

A Ediouro disputou os direitos
de publicação no país com as edi-
toras Record, Novo Conceito, In-
trínseca e Rocco, detentora dos di-
reitos para publicar “Harry Potter”
no Brasil. A nova obra de JK
Rowling, batizada de “The Casual
Vacancy ” (A Vaga Acidental), é um
dos lançamentos mais esperados
pelo mercado editorial neste ano.
Pedroso não revelou o valor oferta-
do para vencer o leilão. “Acho que
o nosso diferencial foi o plano de
marketing, que privilegiamos ven-
das em vários pontos”, disse. Se-
gundo fontes ouvidas pelo Va l o r , o
valor ofertado pela Ediouro foi al-
to — as ações de marketing das ou-

tras quatro editoras tinham pon-
tos semelhantes às da Ediouro.

A Ediouro também está inves-
tindo neste ano, fortemente, na
área de educação e no mercado
evangélico. Somente nos três pri-
meiros meses, a Thomas Nelson,
editora americana cujo braço bra-
sileiro foi comprado pela Ediouro,
vendeu 50 mil bíblias, do pastor
americano Max Lucado. No segun-
do semestre, vão ao mercado mais
50 mil, de Lucado, e outras 80 mil
da Bíblia da Mulher.

Em educação, a Ediouro está
lançando dicionários, atlas, livros
paradidáticos e, principalmente,
apostilas, em parceria com a Uni-
versidade Mackenzie. “Neste ano,
iniciamos um forte processo de

venda dos sistemas de ensino. A
partir de 2013 começaremos a co-
lher os frutos”, afirmou Pedroso.

Ele diz que essas três apostas —
educação, religião e JK Rowling —
vão impulsionar os negócios do
grupo, que não cresceu em 2011. A
empresa não registrou lucro no
ano passado e a receita líquida
manteve-se na casa dos R$ 230 mi-
lhões, mesma quantia registrada
em 2010. “O ano, principalmente o
segundo semestre, não foram
bons. Além disso, fizemos muitos
investimentos para esses novos ne-
gócios e reconhecemos perdas de
estoque que impactaram o resul-
tado final”, disse Pedroso. A previ-
são inicial era atingir receita líqui-
da de R$ 300 milhões em 2011.

Moda Varejista registra inadimplência menor e resultado dos serviços financeiros aumenta

Lucro da Renner cai 25% até março
Sérgio Ruck Bueno
De Porto Alegre

A varejista gaúcha Renner teve
queda de 24,9%, para R$ 35,7 mi-
lhões, no lucro líquido consolida-
do do primeiro trimestre, em com-
paração com igual período de
2011. O diretor financeiro e de re-
lações com investidores, Adalber-
to Santos, disse ontem que a em-
presa “surfou no cenário ainda re-
traído do varejo no início do ano”.

O recuo de indicadores — co -
mo o de lucro antes dos juros, im-
postos, depreciações e amortiza-
ções (Ebitda) e o da taxa de cres-
cimento das vendas em mesmas
lojas (lojas abertas há pelo me-
nos um ano) — ocorreu devido à
pressão de despesas com abertu-
ra e reforma de lojas e frutos da
integração com a rede Camicado,
disse Santos.

O executivo destacou a redu-
ção da inadimplência para o mí-
nimo histórico na operação de fi-

nanciamento dos consumidores.
Diante disso, o resultado dos ser-
viços financeiros ficou em R$
40,9 milhões, em alta de 6,3%, e
passou a responder por uma fa-
tia maior do Ebitda da compa-
nhia em relação a um ano antes.

Conforme Santos, o ano come-
çou com altos níveis de estoques
no varejo, o que criou um am-
biente “c o m p e t i t i v o” e com
“muitas promoções” no segmen-
to de vestuário. Mesmo assim, a
Renner fechou o trimestre com
margem bruta de 53,1% na venda
de mercadorias, ou 0,1 ponto aci-
ma do início de 2011. Na Camica-
do Houseware, rede especializa-

da em artigos de cama, mesa e
banho e utilidades domésticas
adquirida em maio de 2011, a
margem foi inferior (43,7%), mas
a empresa ainda está em proces-
so de integração. Sem este efeito,
a alta na margem consolidada te-
ria sido de 0,6 ponto percentual,
explicou o executivo.

A receita líquida consolidada
da Renner cresceu 18,5% no tri-
mestre, para R$ 709,3 milhões,
incluindo varejo e serviços finan-
ceiros. Já as vendas pelo critério
mesmas lojas avançaram 4,8%,
ante 11,2% no mesmo período de
2011 e 5,3% trimestre imediata-
mente anterior, prejudicadas pe-
las reformas em quatro lojas im-
portantes em Porto Alegre, São
Paulo e Rio de Janeiro, que regis-
traram quedas de 20% a 25% no
desempenho. Segundo Santos,
sem este impacto, a alta seria de
6,3% e, no segundo trimestre, o
efeito das reformas já será menor
do que no primeiro.

O ritmo acelerado de expan-
são, com a abertura de 23 lojas
das bandeiras Renner, Camicado
e Blue Steel no quarto trimestre
de 2011, também impactou o
Ebitda do início de 2012, que re-
cuou 1,8% no consolidado (in-
cluindo serviços financeiros), pa-
ra R$ 83,6 milhões, e 8,6% na ven-
da de mercadorias, para R$ 42,7
milhões. Conforme o diretor, as
novas unidades começam ope-
rando com o equivalente a 60%
das vendas de uma loja “m a d u r a”
e níveis inferiores de eficiência. O
aumento de custos com logística,
provocado por antecipação de
importações, também afetou o
d e s e m p e n h o.

O resultado líquido da Renner
foi ainda influenciado negativa-
mente pelas despesas financei-
ras líquidas de R$ 4 milhões, que
reverteram as receitas financei-
ras líquidas de R$ 5,8 milhões no
primeiro trimestre do ano pas-
sado, pressionadas pelos custos

A empresa gaúcha
“surfou no cenário
ainda retraído do varejo
no início do ano”, disse o
diretor financeiro

gerados a partir da emissão de
R$ 300 milhões em debêntures
em junho de 2011. As deprecia-
ções também aumentaram
40,1%, para R$ 30,1 milhões, de-
vido ao aumento do ativo imo-
bilizado, disse Santos.

Os investimentos no trimestre
somaram R$ 69,8 milhões, com
alta de 190%, sendo R$ 45,7 mi-
lhões na abertura e reforma de
lojas. A empresa encerrou o tri-
mestre com 200 unidades, três a
mais do que em dezembro, sen-
do 166 da Renner, 31 da Camica-
do e três da Blue Steel.

Para o acumulado do ano, a
previsão é inaugurar 30 novos
pontos da Renner e seis da Cami-
cado. Os aportes previstos para
2012 somam R$ 420 milhões, in-
cluindo ainda a conclusão de um
novo centro de distribuição de
50 mil metros quadrados no Rio
de Janeiro, ante R$ 296,6 milhões
no ano passado. (Colaborou Ma-
rina Falcão, de São Paulo)

va l o r .com.br
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Na Unilever, venda de
suco Ades desacelera
As vendas globais da Unilever
cresceram 8,4% no primeiro
trimestre em relação a igual
período de 2011, para € 12,1
bilhões, excluídos os efeitos de
aquisições, alienações e flutuações
cambiais. A receita foi
impulsionada por aumentos de
preços e pela expansão nos
mercados emergentes, que já são
mais de 50% do faturamento. Na
América Latina, os desempenhos
do Brasil e da Argentina foram
destacados pela empresa. O
lançamento da marca de produtos
para o cabelo Tresemmé contribuiu
para o avanço no mercado
brasileiro. Mas o ritmo de expansão
das vendas de bebidas no Brasil
diminuiu, com volumes menores de
bebidas de soja (suco Ades), após
aumentos “s i g n i f i c at i vo s ” nos
preços dos produtos. O reajuste de
preços na operação global foi de
4,7%. Nos países emergentes, as
vendas cresceram 11,9%.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28, 29 abr. 2012, Empresas, p. B4.




