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Empresa investe R$ 120milhões
em unidade de leite longa vida

LÁCTEOS

Gustavo Porto
ARARAQUARA (SP)

A Nestlé Brasil vai investir R$
120 milhões na construção de
umaunidadede leite longavida
(UHT)emAraraquara, no inte-
rior de São Paulo, com capaci-
dade de produção anual de 100
milhões de litros. De acordo
com o presidente da compa-
nhia,IvanZurita,aplantaindus-
trial será feita em terreno de 6
milmetros quadrados em fren-
te à atual fábrica de produção
de leite condensado (Leite Mo-
ça) da empresa. “A construção
será a jato, e a produção deve
começar já em novembro”, dis-
se Zurita.

O executivo informou ainda
que a empresa vai investir ou-
tros R$ 230milhões na amplia-
çãoda capacidadedeprodução
da fábrica da Chocolates Garo-
to, em Vila Velha (ES). Ele não
quis, porém, dar mais detalhes
sobreesseinvestimento,quese-
rá detalhado na sexta-feira, em
evento no Espírito Santo.

O investimento anunciado
ontem foi o segundo feito pela
Nestlénosegmentode leite lon-
ga vida nas últimas semanas.
Emmeadosde julho, aempresa
fechou um acordo para arren-
dar uma fábrica da Parmalat,
em Carazinho, no Rio Grande
doSul,porumprazode35anos.
Com a unidade gaúcha, a ideia
eraaumentaraproduçãodelei-
tepremiumdasmarcasNinhoe
Molico.

Ontem, Zurita informou que
a unidade de Araraquara deve
iniciar a produção em novem-
bro, comum faturamentomen-
sal previsto de R$ 250milhões.
Asmarcasde leitequeserão fa-
bricadasnaunidadetambémse-
rãoNinhoeMolico.Emumase-

gundaetapa,deverãoserprodu-
zidos mais 45 milhões de litros
de leite por ano da marca
Sollys.

Zurita disse ainda que todos
os investimentos naunidadede
Araraquara foram feitos com
caixa da empresa e a compa-
nhia “não adotou, mas enfren-
tou a crise econômica”. Ele dis-
se que a política de investimen-
tos de R$ 350 milhões por ano
segue inalterada. De acordo
com o presidente da Nestlé, o
faturamento da empresa no
Brasilcresceu7,2%noprimeiro
semestrede2009ante igualpe-
ríodo de 2008, e as vendas tive-
ram crescimento real de 5,8%.

EMPREGOS
A expectativa em Araraquara
é de que sejam criados 150 em-
pregos diretos e 500 indiretos
somentenoprocessodeprodu-
ção de leite. Outrosmil empre-
gos devem ser criados com a
retomada da produção de leite
nas propriedades da região,
que já foi considerada umadas
principais bacias do Estado.

Zurita afirmou que a capta-
ção inicial deve ser de 5 mil li-
trosde leitepormês, compers-
pectiva de crescimento a par-
tirdaprodução local eaindado
recolhimento da matéria-pri-
ma de regiões como Ribeirão
Preto e o Sul de Minas Gerais.
Nessas regiões a indústria lei-
teira sofreu coma crise de cré-
dito desde meados de ano pas-

sado.
Zuritaadmitiuquetinhaain-

tençãode fechar aunidadeque
produzoLeiteMoçaemArara-
quara,de62anos,masquemu-
dou de ideia pela estrutura lo-
gística que a cidade oferece e
pelo potencial produtivo da re-
gião. A Nestlé a sua afiliada
DPA liderama captação de lei-
te no País, com 1,9 bilhão de li-

tros por ano, dados de 2008,
de acordo com a associação
Leite Brasil. A companhia
temuma redede fornecedo-
res com mais de 48 mil pro-
dutores diretos e indiretos.
EmAraraquara,aNestléde-
ve contar com parcerias de
assentamentos, como já faz
na cidade de Andradina, no
oeste paulista. ●
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SUSTENTABILIDADE

Faturamento
domercado
editorial
cresce9,7%

Ubiratan Brasil

Em 2008, o mercado editorial
brasileiro apresentou cresci-
mentode9,7%emtermosnomi-
nais (4,9% em termos reais) no
faturamento em relação ao ano
anterior, não sentindo, portan-
to,efeitodacriseeconômicaglo-
bal. A informação foi revelada
pela pesquisa anual sobre Pro-
dução e Venda do Setor Edito-
rial Brasileiro, encomendada à
Fundação Instituto de Pesqui-
sasEconômicasdaUSPedivul-
gada ontem, noRio.

O total arrecadado foi de R$
3,3 bilhões ante R$ 3,01 bilhões
de 2007. “Foi umbom ano,mas
omercadocontinuaatreladoàs
compras do governo”, diz Leda
Maria Paulani, coordenadora
da pesquisa, apresentada pelo
Sindicato Nacional dos Edito-
res e Livreiros (Snel) e Câmara
BrasileiradoLivro(CBL).“Des-
contando as compras governa-
mentaiseobservandosóocres-
cimentodomercado(1,9%),asi-
tuaçãomuda e pode-se afirmar
que o ano não foi tão bom.”

Segundoela,acriseeconômi-
ca não provocou efeito tão de-
vastador, pois omercadopode-
riateratingidoaté2,2%decres-
cimento. Mesmo assim, os nú-
meros foram festejados por re-
presentantesdosetor.“Opreço
médiodoslivroscaiu,oquecon-
traria comentários feitos pelo
presidente Lula e peloministro
da Cultura, Juca Ferreira, de
que omercado livreiro não tem
colaborado”, diz Sônia Macha-
do Jardim, presidente do Snel.
Ovalormédio porunidade ven-
dida variou deR$ 8,58 em2004
para R$ 8 em 2008. “Isso de-
monstra um fator de aumento
naconcorrência, ouseja, omer-
cado tornou-semais competiti-
vo, compromoçõesmais agres-
sivas e incentivo de novas for-
mas de venda como o porta a
porta e as edições de bolso.”

Umdosefeitosdacrisefoino-
tado na produção de livros, que
caiu3,17%: foram340,2milhões
de exemplares produzidos em
2008 ante 351,4 milhões em
2007. “Poroutro lado, os títulos
em primeira edição cresceram
4,46%”, observaRoselyBoschi-
ni,presidentedaCBL.Em2007
foram 18.356 ante 19.174 em
2008. Outro dado curioso foi o
aumento na quantidade de li-
vros religiosos, subsegmento
que mais cresceu, atingindo
21,8%. “Era um fato isolado que
se tornou tendência”, comenta
Sônia, que desconhece aparce-
la de crescimento que pode ser
creditada como leitores em ge-
ral e não apenas de obras estri-
tamentereligiosas.Poroutrola-
do, os didáticos apresentaram
amaior redução na quantidade
de exemplares (17,82%).

Oaumentononúmerodeuni-
versidadese,porextensão, ode
alunoscontribuiuparaocresci-
mento no número de títulos
científicos, técnicos, profissio-
nais, atingindo 34,5%. “Os nú-
meros refletem, de uma certa
forma,ocrescimentonaquanti-
dadedeuniversitários segundo
levantamento do IBGE, que
apontava cerca de 10 milhões
em 2000 e cerca de 15 milhões
em2006”, observa Sônia.

Os efeitos da crise econômi-
ca poderão ser mais visíveis no
levamento a ser feito em 2010,
comosnúmerosdesteano.“No-
vamente, poderemos não ter
uma temporada tão boa”, ava-
liaLeda. “Mesmocomaespera-
da recuperação da economia
neste segundo semestre, a falta
deincentivoeaquedadeconsu-
moquemarcaramosprimeiros
seismeses poderãopuxar as ci-
fras para baixo.” ●

Fusões e aberturas de capital impulsionammercado

Andrea Vialli

Oaumentodasoperaçõesdefu-
sões, aquisições e abertura de
capital das empresas nos últi-
mosanos, aliadoaoaumentoda
fiscalizaçãodosórgãosambien-
tais, fez crescer em até 50% a
demandapelosserviçosdeaudi-
toriaseduediligencenaáreade
meio ambiente. O procedimen-
to é uma investigação que per-
mite verificar se a empresa em
negociação está em conformi-
dade com as leis ambientais ou
sehápassivosquepossaminter-
ferir no seu valor de mercado,
comoaexistênciadeáreas con-
taminadas.

Esse tipo de auditoria se tor-
nouaprincipalatividadedosde-
partamentosdedireitoambien-
tal dos grandes escritórios de
advocacia. A demanda por due
diligence ambiental aumentou
a partir de meados da década
de 1990, comocrescimento das
operações de fusões e aquisi-

ções no Brasil, explica Fabiana
Leite,sóciadoescritórioAzeve-
do Sette Advogados Associa-
dos. “Nos últimos anos, temos
prestado assessoria para, em
média, 15 operações anuais.
Mas, no ano passado, esse nú-
meropassoude 20”, afirma.Há
casos, explica Svetlana Miran-
da,quecomandaaáreadeDirei-
toAmbientaldomesmoescritó-
rio, emque a existência de área
contaminada chega a reduzir o
valor da empresa em até 30%.

“Houve situações em que o
negócio simplesmente não se
concretizou, porque o investi-
dortomouconhecimentodova-
lorque teriadegastarcomare-
cuperação de áreas degrada-
das”, explica a advogada.

Atualmente empresas liga-
das a setores de alto potencial
poluidor,comomineração,side-
rurgia e indústria química, são
as mais submetidas a due dili-
gences ambientais. “As empre-
sasemviadefechargrandesne-
góciospassaramadaromesmo
peso à due diligence ambiental
que dão às auditorias fiscais e

trabalhistas”, conta Heloísa
Paulino, sócia doSouzaCescon
Advogados. Segundo ela, a de-
mandaporesseserviçonoescri-
tório cresce de maneira firme
hácincoanos. “Asempresases-
tãoatentasapossíveispassivos
ambientais porque custa caro
reverter esses danos”, diz.

Outro caso emqueas audito-
rias na área ambiental são re-
correntesénaaberturadecapi-
tal, quandoas empresas devem
informar à Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) dívidas
e passivos de todas as nature-
zas. “Em 2007, quando houve
um boom de IPOs (ofertas pri-
márias de ações), chegamos a
fazer 30 auditorias dessa natu-
reza pormês”, diz. Atualmente
o escritório comanda dez pro-
cessosdeduediligenceambien-
tal, e a tendência é de cresci-
mento. “Com a recuperação da
economia, os processos de fu-
sões e aquisições de empresas
vãosendoretomados.Ademan-
da acompanha isso.”

Mesmoparaempresasquejá
negociam ações embolsa, a ne-
cessidadedeauditoriasérecor-
rente.ASuzanoPapel eCelulo-
se é submetida todo ano a uma
auditoriaqueatestaseaempre-
saestáemcondiçõesdeperma-
necernoÍndicedeSustentabili-
dade Empresarial (ISE) da Bo-
vespa, carteira que privilegia
açõesdeempresascombomde-

sempenhosocioambiental.“To-
dos os aspectos referentes a
meioambienteerelacionamen-
to com comunidades são anali-
sados.Sehouver qualquerpen-
dência, a empresa está fora”,
afirma Luiz Cornacchioni, ge-
rentede relações institucionais
daSuzano Papel e Celulose.

NOVA LEI
EmSãoPaulo,a recém-aprova-
da Lei Estadual 13.577/09, so-
bregestãode áreas contamina-
das, deve impulsionar ainda

maisademandaporserviços
de due diligences ambien-
tais. Entre outros pontos, a
leiobrigaosproprietáriosde
solos contaminados a comu-
nicarem o problema ao ór-
gão ambiental. “A nova lei
paulista deixa claro ainda
que tanto o causador da po-
luição quanto o dono da área
podem ser responsabiliza-
dos”,dizAnaBeatrizKessel-
ring,sóciadoescritórioTren-
ch, Rossi e Watanabe Advo-
gados. “É umpasso além.” ●

NÚMEROS

R$ 3,3 bilhões
foi a receita domercado editorial
brasileiro em2008. No ano ante-
rior, esse número havia ficado em
R$3,01 bilhões

R$ 8 foi o preçomédio
dos livros vendidos no País no ano
passado. Em2004, esse valormé-
dio era de R$8,58

340,2 milhões
de livros foramproduzidos noBra-
sil no ano passado,menos que em
2007, quando a produção ficou
em351,4milhões

LIVROS

NÚMEROS

RECEITA–SegundoZurita, o faturamentodaNestlénoBrasil cresceu7,2%noprimeirosemestre

R$ 120 milhões
é o investimento na unidade de
leite longa vida deAraraquara

R$ 230 milhões
é quanto aNestlé deve investir na
expansão da fábrica daGaroto

Empresa mantém
meta de investir
R$ 350 milhões
por ano no País

FILIPE ARAUJO/AE–16/12/2008

Empresas em vias
de abrir capital
também passam
por auditorias

MARCIO FERNANDES/AE
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