
Pela primeira vez, o Brasil ul-
trapassou a metade dos resul-
tados da Portugal Telecom.
Com 50% de participação na
operadora de telefonia móvel
Vivo e com a Dedic, na área de
serviços, a empresa portugue-
sa obteve 51,1% das receitas
de 2009 no mercado brasilei-
ro, afirmou o presidente da
Portugal Telecom, Zeinal Ba-
va. A companhia divulgou lu-
cro líquido global de€ 312 mi-
lhões no quarto trimestre.

Anacfarápartilhade
slotsemCongonhas
A Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) agendou para
a próxima segunda-feira, às
14h, a redistribuição dos 355
slots (horários de pouso e de-
colagens) que estão sem uso
no Aeroporto de Congonhas,
em São Paulo. Seis compa-
nhias participarão do proces-
so, travado por liminar da Pan-
tanal, companhia que foi com-
prada pela TAM. São elas:
NHT, Webjet e Azul, que ainda
não operam no terminal, além
de OceanAir, Gol e TAM.

AVIAÇÃO

GloboeRBScriam
empresadeeventos
A Globo e o Grupo RBS cria-
ram ontem uma empresa de
eventos, para atuar nas áreas
de “esportes, entretenimento,
educação, on demand e feiras,
como iniciativa independente
de suas empresas de mídia”,
segundo comunicado. O inves-
timento será de R$ 240 mi-
lhões, com 60% de participa-
ção da Globo e 40% da RBS.

BRProperties levanta
R$1bilhãoemIPO

A crise financeira internacional
interrompeu o crescimento da
Randon no ano passado. Ogru-
po gaúcho registrou queda de
18,6% na receita bruta, de R$
4,55 bilhões para R$ 3,70 bi-
lhões, de 19,3% na receita líqui-
da, de R$ 3,05 bilhões para R$
2,46 bilhões, e de 39,9% no
lucro líquido, de R$ 231,1 mi-
lhões para R$ 138,9 milhões. O
recuo reflete a redução da de-
manda, cancelamento de or-
dens de produção e paralisa-
ção dos mercados internos.

A oferta pública inicial de
ações (IPO, na sigla em inglês)
da BR Properties movimentou
R$ 1,074 bilhão, segundo da-
dos encaminhados à Comis-
são de Valores Mobiliários
(CVM). A empresa obteve o
preço de R$ 13 por ação, abai-
xo do piso da faixa indicativa
inicial – que variava entre R$
14 e R$ 18. A BR Properties
pretende usar os recursos da
oferta na aquisição de imóveis
e para desenvolver projetos de
incorporação.
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Indústria de bebidas prevê
crescer até 10% este ano
Calor e Copa do Mundo devem estimular vendas

CORREÇÃO

NÚMEROS

Alexandre Rodrigues
RIO

Depois de se salvar como um
dospoucossegmentosdaindús-
tria a crescer em 2009, ano do
tombo histórico de 7,4% da pro-
dução industrial do País diante
dacrisemundial,osetordebebi-
das se prepara para superar o
desempenho em 2010. O seg-
mento de refrigerantes e bebi-
das não alcoólicas projeta cres-
cimento em torno de 7% na pro-
dução e o de cervejas, 10%. Os
planos de investimentos já so-
mamcercaR$6bilhõesparaes-
te ano, apostando que o calor
acima da média e a Copa do
Mundo vão puxar as vendas.

No ano passado, o setor cres-
ceu 7,1% e começou bem 2010.
Naproduçãoindustrialdejanei-
ro, divulgada ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística(IBGE),osetorcres-
ceu 8,1% em relação a dezem-
bro.

Segundo o Sindicato Nacio-
naldaIndústriadeCerveja(Sin-
dicerv),seforconfirmadaaesti-
mativadequeaproduçãoultra-

passou 10,7 bilhões de litros em
2009, o País passará a Alema-
nha e assumirá o posto de quar-
to produtor mundial.

Para Ênio Rodrigues, supe-
rintendenteexecutivodoSindi-
cerv, que congrega compa-
nhias como AmBev e Femsa, a
continuidade da tendência de
fortalecimento do mercado in-
ternocomocrescimentodaren-
da e o calor recorde favorecem

amanutençãodataxadecresci-
mento da produção de cerveja
acima de 6% dos últimos cinco
anos. Ele acrescenta que a Co-
pa do Mundo deve manter em
junho o nível das vendas, que
costuma cair no inverno.

“Oconsumodebebidasémui-
to influenciado por renda e cli-
ma. Calculamos que cada 1% de
expansão da renda gera um au-

mentode0,6%novolumedecer-
veja vendido. E cada 1˚C de ele-
vação na temperatura gera um
aumento de consumo de
0,28%”, diz Rodrigues. “O ano
jácomeçoubem,comaltastem-
peraturaseumaumentosignifi-
cativonosaláriomínimo.Nossa
expectativa é crescer de 7% a
10% em 2010.” A Associação
Brasileira de Bebidas (Abra-
be), que tem associadas como
Schincariol e Petrópolis, ainda
não tem estimativas.

Orendimentomédiodobrasi-
leiro nas principais regiões me-
tropolitanas subiu 3,2% em
2009 e continua em expansão
este ano. Atingiu R$ 1,37 mil em
janeiro. Para o diretor executi-
vo da Associação Brasileira das
Indústrias de Refrigerantes e
de Bebidas Não Alcoólicas
(Abir), Paulo Mozart, a renda e
os fatores sazonais também im-
pulsionam fabricantes de refri-
gerantes, bebidas gaseificadas
comsabor,sucoseenergéticos.

“Esperamos um crescimen-
to na produção pelo menos en-
tre 7% e 7,5% em 2010. Com o
calor mais forte e a Copa do

Mundo, a venda de refrigeran-
tes pode subir até 20%”, empol-
ga-se.“Houvemigraçãodaclas-
se D para a C, que definitiva-
mente se incorporou ao merca-
dodeconsumo.São31%doscon-
sumidores, que influenciam
principalmente o mercado de
bens mais acessíveis.”

O segmento faturou R$ 22,8
bilhões no ano passado, 6,37% a

mais do que em 2008. Só de
refrigerantes, foram produ-
zidos 14,34 bilhões de litros
em 2009, um incremento de
1,35%emrelaçãoaoanoante-
rior. A Coca-Cola, que au-
mentou em 4% as vendas em
2009, já anunciou investi-
mentos de R$ 2 bilhões, mes-
mo montante anunciado on-
tem pela AmBev. ●

Investimento da AmBev no
País pode chegar a R$ 2 bilhões

Tatiana Freitas
AGÊNCIA ESTADO

A fabricante de bebidas Am-
Bev informou que seus investi-
mentos no Brasil podem che-
gar a R$ 2 bilhões este ano, am-
pliando o número que havia si-
dodivulgadonofinaldoanopas-
sado, de um investimento de
até R$ 1,5 bilhão em 2010. “Po-
demosinvestir atéR$2bilhões,
oquesignificariadobraromon-
tante em relação a 2009 e atin-
gir o maior nível da história da
companhia”, disse o diretor fi-
nanceiro e de relações com in-
vestidores da companhia, Nel-
son Jamel. A empresa, porém,
condicionou esse crescimento
àmanutençãodacargatributá-
ria do setor.

Noanopassado,aAmBeven-
frentou um aumento de 15%
nos impostos federais que, se-
gundo Jamel, não foi totalmen-
te repassado para o consumi-
dor, possibilitando aumento
das vendas. Ele avalia que, se
não houver novo aumento da
carga tributária, o mercado te-
rá ainda mais incentivos para
crescer. “Sem aumento de im-
postos, não temos repasse de
preços e, como consequência,
temos aumento no consumo. É
umciclovirtuoso.Estamosten-
tando apresentar essa dinâmi-
ca ao governo”, disse.

De acordo com o executivo,
os aportes de até R$ 2 bilhões
programados para este ano re-
sultarão em um aumento de
10%a15%nacapacidadeprodu-
tiva da empresa e devem gerar
cerca de 44 mil novos empre-
gos, diretos e indiretos. Pelo
menos três novas unidade de
produção, segundo Jamel, de-
vem ser construídas, além da
ampliação de unidades já exis-
tentes.

“As decisões de localização
das novas fábricas e centros de
distribuição, em sua maioria,
ainda estão sendo avaliadas”,
disse. A companhia, porém, já
iniciou obras em algumas re-
giões, como Minas Gerais, inte-
rior de São Paulo, Maranhão e
Manaus. “Planejamos expan-
são da capacidade produtiva

em 13 Estados.”
Oexecutivoressaltou,duran-

teteleconferênciacomjornalis-
tas para comentar o balanço de
2009, que a expansão entre
10% e 15% da capacidade insta-
lada não significa que a compa-

nhia espera um crescimento
dasvendasnamesmamagnitu-
de,noBrasil,em2010.“Espera-
mos crescimento, mas não po-
demosdizer que chegará a 15%,
apesardeosprincipaiselemen-
tos que propiciaram o avanço
de 2009 serem mantidos, como
o crescimento da renda e as
condições macroeconômicas.
A Copa do Mundo também de-
ve ajudar no aumento das ven-
das”, disse.

A AmBev fechou 2009 com
um lucro líquido de R$ 5,98 bi-
lhões, um crescimento de
15,4% em relação ao ano ante-
rior. A receita líquida no ano
passado foi de R$ 23,19 bilhões,
um crescimento de 11,1% na
mesma comparação.

De acordo com os dados da
empresa, as vendas de cerveja
em 2009 subiram 9,9%. A em-

presa atribuiu a expansão ao
crescimento real da renda e
aos ganhos de participação de
mercado. No quarto trimestre,
o market share médio da Am-
Bev ficou em 70,1%, 2,6 pontos
porcentuais acima do apurado
no mesmo período do ano ante-
rior, segundo a Nielsen.

“No Brasil, os fundamentos
macroeconômicos continuam
a dar suporte ao bom desempe-
nho da indústria. Além disso, o
sucesso de nossas inovações
continuaram alavancando o
crescimento do volume de cer-
veja, que cresceu 12,1% no tri-
mestre e 9,9% no ano”, comen-
tou a empresa no relatório de
administração.

CONCORRÊNCIA
A AmBev admite que o fortale-
cimento da cervejaria holande-

saHeinekennomercadobra-
sileiro,apósacompradadivi-
são de cervejas da mexicana
Femsa, pode acirrar a con-
corrência no segmento pre-
mium.Masavaliaque,nolon-
go prazo, o aumento da com-
petição pode ser até benéfi-
co para a empresa.

“Por um lado, teremos um
competidor global e forte,
com ampla experiência no
segmentopremium,queain-
da é pouco desenvolvido no
Brasil. Por outro, a presença
da Heineken pode estimular
o segmento premium e, no
longo prazo, essa mudança
na configuração do mercado
pode acabar sendo uma
oportunidade para a Am-
Bev”, disse Jamel. “É uma
briga dura, mas é uma briga
que a gente gosta.” ●

Diferentemente do publicado
na nota “Nestlé inaugura no-
va fábrica de leite no RS”, na
edição de quarta-feira, o in-
vestimento na fábrica foi de
mais de R$ 110 milhões.

R$ 5,98 bilhões
foi o lucro líquido da
AmBev no ano passado,
um crescimento de 15,4%
em relação a 2008

R$ 23,19 bilhões
foi a receita líquida da
empresa em 2009, um
crescimento de 11,1% em
relação ao ano anterior

Para chegar a esse número, porém, grupo quer pelo menos a manutenção da carga tributária

REFRIGERANTES-Segmentoprojetacrescimentoemtornode7%

EXPANSÃO–FábricadaAmBevnoRio: empresa planejaaumentarsuacapacidadedeproduçãoemfábricas localizadasem13Estados

BEBIDAS

País pode assumir
o posto de quarto
maior produtor de
cerveja do mundo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 mar. 2010, Economia, p. B17.




