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NEGÓCIOS

Pestana assume comando
do grupo Pão de Açúcar

Mesmo depois do recall,
Toyota apresenta defeito

Novo presidente entra no lugar de
Claudio Galeazzi, que continuará
ligado ao grupo q PÁG.B18

Consumidores dos EUA reclamam
que seus automóveis da marca
continuam acelerando q PÁG.B19

Em Tempo

BEBIDAS

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

BOLSA

BR Properties levanta
R$ 1 bilhão em IPO
A oferta pública inicial de
ações (IPO, na sigla em inglês)
da BR Properties movimentou
R$ 1,074 bilhão, segundo dados encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). A empresa obteve o
preço de R$ 13 por ação, abaixo 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.

Para chegar a esse número, porém, grupo quer pelo menos a manutenção da carga tributária
TASSO MARCELO/AE–16/4/2008

Tatiana Freitas
AGÊNCIA ESTADO

AVIAÇÃO

JF DIORIO/AE–3/3/2010

A fabricante de bebidas AmBev informou que seus investimentos no Brasil podem chegar a R$ 2 bilhões este ano, ampliando o número que havia sidodivulgadono finaldo anopassado, de um investimento de
até R$ 1,5 bilhão em 2010. “Podemos investir até R$ 2 bilhões,
oque significaria dobrar o montante em relação a 2009 e atingir o maior nível da história da
companhia”, disse o diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, Nelson Jamel. A empresa, porém,
condicionou esse crescimento
à manutenção da carga tributária do setor.
Noano passado, a AmBev enfrentou um aumento de 15%
nos impostos federais que, segundo Jamel, não foi totalmente repassado para o consumidor, possibilitando aumento
das vendas. Ele avalia que, se
não houver novo aumento da
carga tributária, o mercado terá ainda mais incentivos para
crescer. “Sem aumento de impostos, não temos repasse de
preços e, como consequência,
temos aumento no consumo. É
um ciclo virtuoso. Estamos tentando apresentar essa dinâmica ao governo”, disse.
De acordo com o executivo,
os aportes de até R$ 2 bilhões
programados para este ano resultarão em um aumento de
10% a 15% na capacidade produtiva da empresa e devem gerar
cerca de 44 mil novos empregos, diretos e indiretos. Pelo
menos três novas unidade de
produção, segundo Jamel, devem ser construídas, além da
ampliação de unidades já existentes.
“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 regiões, como Minas Gerais, interior de São Paulo, Maranhão e
Manaus. “Planejamos expansão da capacidade produtiva

Anac fará partilha de
slots em Congonhas

EXPANSÃO – Fábrica da AmBev no Rio: empresa planeja aumentar sua capacidade de produção em fábricas localizadas em 13 Estados

NÚMEROS

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

em 13 Estados.”
Oexecutivoressaltou, duranteteleconferência com jornalistas para comentar o balanço de
2009, que a expansão entre
10% e 15% da capacidade instalada não significa que a compa-

nhia espera um crescimento
das vendas na mesma magnitude, no Brasil, em 2010. “Esperamos crescimento, mas não podemos dizer que chegará a 15%,
apesar de os principais elementos que propiciaram o avanço
de 2009 serem mantidos, como
o crescimento da renda e as
condições macroeconômicas.
A Copa do Mundo também deve ajudar no aumento das vendas”, disse.
A AmBev fechou 2009 com
um lucro líquido de R$ 5,98 bilhões, um crescimento de
15,4% em relação ao ano anterior. 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 AmBev ficou em 70,1%, 2,6 pontos
porcentuais acima do apurado
no mesmo período do ano anterior, segundo a Nielsen.
“No Brasil, os fundamentos
macroeconômicos continuam
a dar suporte ao bom desempenho da indústria. Além disso, o
sucesso de nossas inovações
continuaram alavancando o
crescimento do volume de cerveja, que cresceu 12,1% no trimestre e 9,9% no ano”, comentou a empresa no relatório de
administração.
CONCORRÊNCIA

A AmBev admite que o fortalecimento da cervejaria holande-

saHeinekenno mercadobrasileiro,apósa comprada divisão de cervejas da mexicana
Femsa, pode acirrar a concorrência no segmento premium.Masavaliaque,no longo prazo, o aumento da competição pode ser até benéfico para a empresa.
“Por um lado, teremos um
competidor global e forte,
com ampla experiência no
segmento premium, que ainda 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 AmBev”, disse Jamel. “É uma
briga dura, mas é uma briga
que a gente gosta.” ●

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 mar. 2010, Economia, & Negócios p. B17.
COCA-COLA/DIVULGAÇÃO–12/10/2009

Indústria de bebidas prevê
crescer até 10% este ano
RIO

Depois de se salvar como um
dospoucossegmentosdaindústria a crescer em 2009, ano do
tombo histórico de 7,4% da produção industrial do País diante
dacrisemundial,osetordebebidas se prepara para superar o
desempenho em 2010. O segmento de refrigerantes e bebidas não alcoólicas projeta crescimento em torno de 7% na produção e o de cervejas, 10%. Os
planos de investimentos já somamcercaR$6bilhões paraeste ano, apostando que o calor
acima da média e a Copa do
Mundo vão puxar as vendas.
No ano passado, o setor cresceu 7,1% e começou bem 2010.
Naproduçãoindustrialdejaneiro, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística(IBGE),osetor cresceu 8,1% em relação a dezembro.
Segundo o Sindicato NacionaldaIndústriadeCerveja(Sindicerv),seforconfirmada aestimativa de que a produção ultra-

passou 10,7 bilhões de litros em
2009, o País passará a Alemanha e assumirá o posto de quarto produtor mundial.
Para Ênio Rodrigues, superintendente executivo do Sindicerv, que congrega companhias como AmBev e Femsa, a
continuidade da tendência de
fortalecimento do mercado internocomocrescimentodarenda e o calor recorde favorecem

País pode assumir
o posto de quarto
maior produtor de
cerveja do mundo
amanutenção dataxa decrescimento da produção de cerveja
acima de 6% dos últimos cinco
anos. Ele acrescenta que a Copa do Mundo deve manter em
junho o nível das vendas, que
costuma cair no inverno.
“Oconsumodebebidasémuito influenciado por renda e clima. Calculamos que cada 1% de
expansão da renda gera um au-

mentode0,6%novolumedecerveja vendido. E cada 1˚C de elevação na temperatura gera um
aumento de consumo de
0,28%”, diz Rodrigues. “O ano
já começou bem, com altas temperaturase umaumentosignificativonosalário mínimo. Nossa
expectativa é crescer de 7% a
10% em 2010.” A Associação
Brasileira de Bebidas (Abrabe), que tem associadas como
Schincariol e Petrópolis, ainda
não tem estimativas.
Orendimentomédiodobrasileiro nas principais regiões metropolitanas subiu 3,2% em
2009 e continua em expansão
este ano. Atingiu R$ 1,37 mil em
janeiro. Para o diretor executivo da Associação Brasileira das
Indústrias de Refrigerantes e
de Bebidas Não Alcoólicas
(Abir), Paulo Mozart, a renda e
os fatores sazonais também impulsionam fabricantes de refrigerantes, bebidas gaseificadas
comsabor,sucos e energéticos.
“Esperamos um crescimento na produção pelo menos entre 7% e 7,5% em 2010. Com o
calor mais forte e a Copa do

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) agendou para
a próxima segunda-feira, às
14h, a redistribuição dos 355
slots (horários de pouso e decolagens) que estão sem uso
no Aeroporto de Congonhas,
em São Paulo. Seis companhias participarão do processo, travado por liminar da Pantanal, companhia que foi comprada pela TAM. São elas:
NHT, Webjet e Azul, que ainda
não operam no terminal, além
de OceanAir, Gol e TAM.

INDÚSTRIA

Randon tem queda na
receita e nos lucros
A crise financeira internacional
interrompeu o crescimento da
Randon no ano passado. O grupo gaúcho registrou queda de
18,6% na receita bruta, de R$
4,55 bilhões para R$ 3,70 bilhões, de 19,3% na receita líquida, de R$ 3,05 bilhões para R$
2,46 bilhões, e de 39,9% no
lucro líquido, de R$ 231,1 milhões para R$ 138,9 milhões. O
recuo reflete a redução da demanda, cancelamento de ordens de produção e paralisação dos mercados internos.
TELECOMUNICAÇÕES

Brasil é mais de 50%
da Portugal Telecom
Pela primeira vez, o Brasil ultrapassou a metade dos resultados da Portugal Telecom.
Com 50% de participação na
operadora de telefonia móvel
Vivo e com a Dedic, na área de
serviços, a empresa portuguesa obteve 51,1% das receitas
de 2009 no mercado brasileiro, afirmou o presidente da
Portugal Telecom, Zeinal Bava. A companhia divulgou lucro líquido global de € 312 milhões no quarto trimestre.

Calor e Copa do Mundo devem estimular vendas
Alexandre Rodrigues
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MÍDIA

Globo e RBS criam
empresa de eventos

REFRIGERANTES - Segmento projeta crescimento em torno de 7%

Mundo, a venda de refrigerantes pode subir até 20%”, empolga-se.“Houvemigraçãoda classe D para a C, que definitivamente se incorporou ao mercadodeconsumo.São31%dosconsumidores, 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 produzidos 14,34 bilhões de litros
em 2009, um incremento de
1,35%emrelaçãoaoanoanterior. A Coca-Cola, que aumentou em 4% as vendas em
2009, já anunciou investimentos de R$ 2 bilhões, mesmo montante anunciado ontem pela AmBev. ●

A Globo e o Grupo RBS criaram 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 investimento será de R$ 240 milhões, com 60% de participação da Globo e 40% da RBS.

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

