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A Nestlé, a maior fabricante de
alimentos do mundo, não teve
um ano tão gordo quanto pode
parecer. Seu faturamento che-
gou a 109,7 bilhões de francos
suíços no ano passado (R$ 205
bilhões), o que representa um
aumento de 2% em relação a
2009 na moeda Suíça. A varia-
ção cambial trouxe um resulta-
do negativo de 3,6% ao cresci-
mento. O lucro líquido, por sua
vez, saltou 10,4 bilhões de fran-
cos suíços para 34,2 bilhões de
francos suíços (R$ 53,4 bilhões)
no ano passado, o que significa
228% de aumento.

Mas esta explosão não se
refere exatamente ao aumento
da comercialização de produ-
tos Nestlé ao redor do mundo.
Este número foi inflado pela
venda da participação da
Nestlé na empresa de produtos
oftalmológicos Alcon para a
farmacêutica suíça Novartis.
Para 2011, Paul Bulcke, CEO da
Nestlé, se disse confiante em
atingir um crescimento orgâ-
nico entre 5% e 6%.

Mercados emergentes como
a América Latina foram o gran-
de impulso para manter o ne-
gócio da Nestlé em rota cres-
cente, principalmente em um
momento de aumento do poder
aquisitivo. A região cresceu dois
dígitos e o Brasil, país onde a
companhia suíça opera há exa-
tos 90 anos, também avançou.

O faturamento da subsidiá-
ria brasileira cresceu 20% no
ano passado, migrando de 5,7
bilhões de francos suíços para
6,9 bilhões de francos suíços
(R$ 12 bilhões). O Brasil, desta-
cou Bulcke, apresentou um
crescimento forte em todas as
categorias, com destaque par-
ticular para a operação de leite.
Hoje a Nestlé atua no mercado
de leite superpremium com
marcas como Ninho e Molico,
nas versões em pó e longa vida.

O balanço da companhia
também destaca um bom de-
sempenho em bebidas prontas
para o consumo, como a linha
Fast nos sabores Nescau e Alpi-
no embalados em PET.

Embora o balanço global da
Nestlé posicione o Brasil como a
terceira maior operação do grupo
em vendas tanto em 2010 quanto
em 2009, ficando atrás do líder
Estados Unidos e da França, o
presidente da operação local,
Ivan Zurita, garante que o Brasil
é o segundo maior negócio da
Nestlé no mundo. Isso tanto em
faturamento quanto em volume.

A diferença, explica a com-
panhia, está no resultado apre-
sentado por empresas coligadas
como a CPW (Cereal Partners
Worldwide), associação entre a
Nestlé e americana General
Mills e a DPA (Dairy Partners
Americas), uma joint-venture
da Nestlé com a neozelandesa
Fonterra, que visa contribuir
para o desenvolvimento e tam-
bém a rentabilidade e sustenta-
bilidade das propriedades rurais
e cooperativas parceiras.

Água
O negócio de águas também
trouxe bons resultados para a
Nestlé no ano passado. A em-
presa afirma ter ganhado parti-
cipação de mercado nos Estados
Unidos, na Europa e nos merca-
dos emergentes.

No Brasil, a Nestlé adquiriu
uma nova fonte de água em
2010, o que deve ajudá-la a au-
mentar volume e também re-
duzir custos de distribuição,
uma vez que a água tem que ser
envasada e vendida na mesma
região para trazer ganhos. Em
2011, a briga deve avançar com
a francesa Danone, que lançou
a marca Bonafont no Brasil há
três anos e, desde então, desen-
volve a mercado paulista, onde
se diz líder. Rumores afirmam
que a Danone estaria negocian-
do a compra da Minalba, do
grupo Edson Queiroz. ■

Brasil e Novartis
alimentam avanço
global da Nestlé
O faturamento da subsidiária brasileira cresceu 20% em 2010,
enquanto os negócios mundiais da companhia suíça foi 2% maior

Para este ano,
a expectativa da
multinacional
é ampliar seus
negócios em
5% ou 6%

MERCADO IMOBILIÁRIO 1

MRV Engenharia prevê vendas
de até R$ 4,7 bilhões neste ano
A MRV Engenharia e Participações informou ontem que
projeta que as vendas contratadas fiquem entre R$ 4,3 bilhões
e R$ 4,7 bilhões em 2011. A expectativa para a margem
Ebitda — relação entre geração operacional de caixa e a receita
líquida — é de 25% a 28%. Segundo prévia operacional,
as vendas alcançaram R$ 3,753 bilhões no acumulado de 2010.

MERCADO IMOBILIÁRIO 2

Venda de imóveis residenciais novos
em São Paulo cai 12,4% em dezembro
Foram 4.960 unidades, informou ontem o sindicato que representa
o setor na capital paulista, Secovi-SP. Os números foram menores
do que os de dezembro de 2009, na comparação com novembro,
houve expansão de 51,7%. Em todo o ano passado, a cidade de São
Paulo registrou venda de 35.869 imóveis novos, número praticamente
estável ante 2009, quando foram vendidas 35.832 unidades.

Marcela Beltrão

Sexta-feira e fim de semana, 18, 19 e 20 de fevereiro, 2011

FATURAMENTO

R$ 205 bi
foi o faturamento global
da Nestlé no ano passado, um
incremento de 2% em relação
a 2009. A variação cambial
trouxe impacto ao resultado.

LUCRO LÍQUIDO

R$ 53,4 bi
foi o ganho registrado pela
companhia suíça no ano passado,
um valor 228% superior a 2009.
Contudo, o salto se deve à venda
da Alcon para a Novartis.
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CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL VOTURUNA S/A
Em Constituição

Ata de Assembleia de Constituição da Sociedade por Ações realizada em 01/02/2011. 1) Dia, Hora e Local: Dia 01/02/2011, às 10:00 horas, na Avenida Rio Branco nº 156 - grupo 
1101 - Centro/RJ; 2) Presença: Presentes a subscritora fundadora da Companhia, a saber: Vital Engenharia Ambiental S/A, com sede nesta cidade, na Avenida Rio Branco nº 156 
- grupo 1101, inscrita no CNPJ sob o nº 02.536.066/0001-26, neste ato representada de acordo com seu Estatuto, e o(s) subscritor(es): Queiroz Galvão Participações - Concessões 
S.A., com sede nesta cidade, na Avenida Rio Branco nº 156 - grupo 3004 - parte, inscrita no CNPJ sob o nº 02.538.782/0001-42, neste ato representada de acordo com seu Estatuto; 
José Eduardo Sampaio, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade de nº 11.517-D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 342.713.417-20,  
residente nesta cidade e domiciliado na Av. Rio Branco nº 156 - grupo 1101 - Centro/RJ; Roberto de Avelar França, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade 
de nº 26.437-D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 132.016.896-53, residente nesta cidade e domiciliado na Av. Rio Branco nº 156 - grupo 1101 - Centro/RJ, e Antonio 
Carlos Ferrari Salmeron, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade de nº 5060285469-D, expedida pelo CREA-SP, inscrito no CPF sob o nº 165.814.068-05, 
residente nesta cidade e domiciliado na Av. Rio Branco nº 156 - grupo 1101 - Centro/RJ, que representam a totalidade do capital subscrito; 3) Mesa: Presidente: José Eduardo Sampaio 
e Secretário: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; 4) Deliberação: Por unanimidade, resolveu-se: I - Constituir uma sociedade empresária sob a forma de sociedade anônima com a 
denominação de Central de Gerenciamento Ambiental Voturuna S/A, ���������	�
����������������
��
� de implantar e operar o empreendimento a ser localizado no Município de 
Araçariguama e/ou em municípios limítrofes no Estado de São Paulo, voltado ao gerenciamento de resíduos sólidos ou rejeitos perigosos e não perigosos, contemplando: a) transporte; 
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	��������������������
Dr. Renato Paes de Barros nº 750, 11º andar, conjunto 111 (PARTE), Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP: 04530-001. II - Aprovar o capital social da companhia no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, totalmente subscrito neste ato, conforme Boletim de Subscrição anexo, parte integrante 
desta assentada. A acionista fundadora Vital Engenharia Ambiental S/A!��	�������
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Participações - Concessões S.A., José Eduardo Sampaio, Roberto de Avelar França e Antonio Carlos Ferrari Salmeron �
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ação, no total de 4 (quatro) ações; III - Integralizar a totalidade do capital social no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos moldes do artigo 80, III e 81 da Lei 6.404/76, conforme 
depósito efetuado no Banco do Brasil S/A, agência nº 2975-0; IV - Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato de 3 (três) anos, conforme  a 
seguir: Presidente: José Eduardo Sampaio, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade de nº 11.517-D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 
342.713.417-20, residente nesta cidade e domiciliado na Av. Rio Branco nº 156 - grupo 1101 - Centro/RJ; Vice-Presidente: Roberto De Avelar França, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador da carteira de identidade de nº 26.437-D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 132.016.896-53, residente nesta cidade e domiciliado na Av. Rio Branco nº 
156 - grupo 1101 - Centro/RJ, e Conselheiro: Antonio Carlos Ferrari Salmeron, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade de nº 5060285469-D, expedida 
pelo CREA-SP, inscrito no CPF sob o nº 165.814.068-05, residente nesta cidade e domiciliado na Av. Rio Branco nº 156 - grupo 1101 - Centro/RJ. Atribuir aos Conselheiros eleitos 
acima e aos Diretores a serem eleitos oportunamente a remuneração global anual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), vedada a acumulação pelo exercício simultâneo dos cargos 
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estarem incursos em nenhum crime que os impeça de exercer atividade mercantil, não tendo qualquer impedimento legal que impossibilite a sua investidura nos cargos para os quais 
foram eleitos; V - Aprovar o projeto do Estatuto Social anexo que regerá a sociedade ora constituída, parte integrante desta Ata, independentemente de sua transcrição; VI - Aprovar a 
lavratura sumariada da Ata da Reunião, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia realizada. 5) 
Encerramento e Data: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada. Rio de Janeiro, 01/02/2011. 6) Assinaturas: Presidente: José Eduardo Sampaio e Secretário: 
Antonio Carlos Ferrari Salmeron; José Eduardo Sampaio e Antonio Carlos Ferrari Salmeron p/Vital Engenharia Ambiental S/A; .Ricardo da Boa Viagem Parahyba e @����������'��������
'������H�K�����O�Q������U����
���&�� – Concessões S/A; José Eduardo Sampaio, Roberto de Avelar França e Antonio Carlos Ferrari Salmeron. “Confere com o original lavrado no 
livro próprio”. Antonio Carlos Ferrari Salmeron - Secretário da Mesa.
ESTATUTO SOCIAL - Capítulo I - Denominação, Sede, Fins e Duração - Artigo 1º - A Central de Gerenciamento Ambiental Voturuna S/A, é uma sociedade por ações, subordinada 
à Lei 6.404/76, demais normas aplicáveis e ao disposto neste Estatuto. Artigo 2º - ��W�
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no Município de Araçariguama/SP e/ou em Municípios limítrofes, voltado ao gerenciamento de resíduos sólidos ou rejeitos perigosos e não perigosos, contemplando: a) transporte; b) 
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na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Renato Paes de Barros nº 750, 11º andar, conjunto 111 (PARTE), Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP: 04530-001, podendo, por 
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ação ordinária nominativa terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações não serão representadas por cautelas, comprovando-se a sua titularidade pela inscrição 
do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Parágrafo Único - A Sociedade poderá emitir, a qualquer tempo, obedecidas as prescrições legais, ações 
nominativas ordinárias ou preferenciais. Capítulo III - Administração da Sociedade - Artigo 6º Y���+����<������	����+�����<�������������������������=����������U��	>�����̂ ��
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Conselho de Administração e a Diretoria terão os poderes e atribuições conferidos pela lei e por este Estatuto. Seção I - do Conselho de Administração - Artigo 7º Y�'�+�����<�����
Administração será composto por no mínimo 03 (três) até, no máximo, 06 (seis) membros, obrigatoriamente acionistas, residentes ou não no país, eleitos por Assembleia Geral e por ela 
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automaticamente prorrogado até a ocorrência de Assembleia Geral que eleja novos Conselheiros ou reeleja aqueles em exercício do cargo. Artigo 8º - No caso de vacância de cargo 
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dos cargos do Conselho, será convocada Assembleia Geral para proceder à nova eleição. Artigo 9º�Y�'�+�����<����������������������	����U���������������k�
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ao Presidente em exercício do Conselho de Administração: a) Convocar, por deliberação do Conselho de Administração, as Assembleias Gerais e presidi-las; b) Convocar e presidir as 
reuniões do Conselho de Administração. Artigo 10 - As convocações para as reuniões deverão discriminar a ordem do dia das respectivas reuniões e serão feitas por escrito, mediante 
entrega pessoal, correio eletrônico ou por fax aos conselheiros nos locais por eles informados à Companhia. Artigo 11 - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas 
no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Artigo 12 Y�' Conselho de Administração, que é órgão de deliberação colegiada, instalar-se-á, quando convocado, com a 
presença mínima de metade de seus membros, deliberando por maioria de votos, sendo admitida a participação de conselheiros à reunião via ligação telefônica, vídeo conferência, ou 
outra forma de comunicação que permita ao conselheiro expressar sua opinião aos demais conselheiros. Artigo 13 Y�'��+�����<�������������������������������
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investidos em seus cargos mediante assinatura no Termo de Posse lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da Assembleia 
que os elegeu, ressalvada a hipótese de, presentes, assinarem a Ata da Assembleia Geral que os eleger e que valerá, nesse caso, também como Termo de Posse. Artigo 14 - Compete 
privativa e exclusivamente ao Conselho de Administração, sem prejuízo das demais competências previstas neste Estatuto Social e na forma da lei: 1. Fixar a orientação geral dos 
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Manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração e das contas da Diretoria, propondo à Assembleia Geral a destinação dos lucros e a distribuição de dividendos; 5. Deliberar 
sobre: a) levantamento de balanços semestrais ou em períodos menores, e, com base neles, declarar dividendos; b) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de 
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circulante da Sociedade em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); b) a prestação de garantias a obrigações de terceiros, observado o disposto na alínea “c”, abaixo; c) a 
prestação de garantias em favor da própria Sociedade e de suas coligadas ou controladas, em valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); d) a formalização de operações 
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e a forma de subscrição, integralização e emissão de ações; 8. Escolher e destituir auditores independentes; 9 Fixar, dentro do valor global determinado pela Assembleia Geral, a remuneração 
individual dos Conselheiros e dos Diretores. 10. Propor o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração do capital próprio, na forma da legislação em vigor, cabendo ao Conselho 
de Administração a deliberação de imputá-los ou não à conta de dividendos. Seção II - da Diretoria - Artigo 15 - A Diretoria da Companhia será composta por,  no mínimo, 02 (dois) e, no 
máximo, 04 (quatro) membros, acionistas ou não, todos eles residentes no País, sem denominação especial, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - 
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posse de seus cargos, dispensados de prestar caução, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da eleição, mediante assinatura do respectivo termo lavrado no Livro de Atas das 
Reuniões da Diretoria. Parágrafo Terceiro - Em caso de licença, impedimento temporário ou vacância, caberá ao Conselho de Administração escolher o substituto do licenciado, impedido ou 
�����������
��>����>�!�����������������������������>��������
����
��������'������������������
��	����
��>����Z�����������������������Z�����������
�������������������!������Z�����������
�����������=����������U��	>�����K�����Y�k��
������������������=��������!���������	�
�������������������
������������>������Z����
���̀ �
�����������������+�����<�������������������
que eleja a nova Diretoria ou reeleja aquela em exercício. Artigo 16 - A Diretoria administrará a Sociedade obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto e na legislação aplicável, 
sendo vedado aos seus integrantes, isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome da Sociedade, estranhos aos seus objetivos, tais como, a título de mero exemplo, operações de 
favor em benefício de terceiros, observadas as disposições contidas no artigo 17, deste Estatuto. Artigo 17 - Compete à Diretoria: I) cumprir as disposições destes Estatutos e as 
deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; II) além da prática de todos os atos necessários ao funcionamento normal da Sociedade, inclusive a representação 
em juízo ou fora dele, no país ou no exterior, ainda: a) mediante a assinatura individual de um de seus Diretores: a.1.) representar a Sociedade perante quaisquer repartições públicas 
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e outras garantias no exclusivo interesse da Sociedade e de suas coligadas ou controladas, desde que em valor inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); b.6) contratar 
operações de “leasing”; b.7) adquirir, alienar e constituir ônus reais de bens do ativo não circulante da Sociedade em valor inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); b.8) celebrar 
contratos de consórcio e de “joint-venture”; b.9) após autorização expressa do Conselho de Administração: b.9.1) renunciar direitos quaisquer, inclusive de preferência de subscrição de 
ações; b.9.2) adquirir, alienar e constituir ônus reais de bens do ativo não circulante da Sociedade de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); b.9.3) realizar operações 
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exclusivo interesse da Sociedade em valores superiores a 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Artigo 18 - Para a prática dos atos a que se refere o artigo anterior, poderão ser 
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àquela de eleição, e terá as funções e competência previstas em Lei. Capítulo V - Assembleia Geral - Artigo 21 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros 
meses após o término do exercício social e extraordinariamente, sempre que convocada, na forma da Lei. Parágrafo Único - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Conselho de Administração, o qual convidará um representante da Sociedade para secretariar os trabalhos. Artigo 22 - A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho 
de Administração, e na sua falta pela Diretoria, e instalar-se-á na forma prevista na lei. Artigo 23 - Compete à Assembleia Geral deliberar e decidir sobre todas as matérias e negócios 
relativos ao objeto da Companhia, tomando as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Parágrafo Único - Além das matérias que, por lei e por este Estatuto, 
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serão destinados: a) 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social; b) 3% (três por cento) à distribuição aos acionistas como 
dividendo obrigatório. Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do valor das reservas de capital 
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todo o lucro; Parágrafo Terceiro - A Diretoria poderá propor e a Assembleia aprovar distribuição antecipada de dividendos, à conta dos dividendos do exercício. Não havendo distribuição 
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contados da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da Sociedade. Capítulo VII – Liquidação - Artigo 27 - A dissolução e liquidação da 
Sociedade far-se-á de acordo com o que resolver a Assembleia Geral, obedecendo às prescrições legais. Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2011. Central De Gerenciamento Ambiental 
Voturuna S/A. Antonio Carlos Ferrari Salmeron - Secretário da Mesa. Registrada na Jucesp sob nº 3530039105, em 14/02/2011, protocolo nº 0.117.746/11-3. Kátia Regina Bueno 
de Godoy – Secretária Geral.
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Valor Geral de Vendas chega a R$ 14,2
bilhões em 2010, diz Secovi-SP
O número representa um aumento de 22,5% sobre um ano antes.
A velocidade de vendas, medida pela relação de venda sobre oferta,
encerrou o ano com uma média de 23,2%, comparada a 17,6% em 2009.
“Trata-se do melhor desempenho de vendas médio desde 2004,
ano da modificação de metodologia da pesquisa sobre o mercado
imobiliário”, assinalou o Secovi-SP.

MONTADORAS

Honda anuncia recall mundial de 700 mil
veículos por problemas no motor
No Japão, 167.883 carros de dois modelos fabricados entre setembro
de 2007 e novembro de 2009 serão afetados. Além disso, 525.000
veículos no exterior, dos modelos Freed, Fit e City, passarão pelo recall.
O problema foi detectado em uma peça defeituosa, que pode provocar
a interrupção do motor no momento de aceleração do carro, segundo
os documentos transmitidos ao governo japonês.

Oshiyuki Aizawa/Bloomberg

Sexta-feira e fim de semana, 18, 19 e 20 de fevereiro, 2011

Vantagem da companhia
é manter produtores próprios de
médio e grande porte no país

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Os recentes investimentos reali-
zados pela Nestlé no segmento
de leite longa vida fez da área um
dos destaques da companhia nos
resultados divulgados ontem em
relação ao ano de 2010. No mer-
cado com as marcas Ninho e
Molico desde 2009, a empresa
tem se beneficiado com os novos
hábitos alimentares da popula-
ção ao substituir o leite pasteu-
rizado nas refeições por produ-
tos mais saudáveis.

Ao incluir o segmento em seu
portfólio, a Nestlé capta por ano
cerca de 2,3 bilhões de litros de
leite dos produtores nacionais,
volume que representa 7,9% do
mercado brasileiro em 2010, que
foi de 29,1 bilhões de litros.

“A Nestlé tem uma grande
vantagem nesse mercado por
contar com produtores próprios
de médio e grande porte”, co-
menta Jorge Rubez, presidente
da Associação Brasileira de Pro-
dutores de Leite (Leite Brasil). Os
produtores da companhia tiram
diariamente uma média de 500
litros de leite, sendo que a média
do país é de 50 mil litros.

Para entrar no segmento de
leite longa vida, a Nestlé abriu
uma unidade em Araraquara,
no interior de São Paulo, há
dois anos com investimento de
R$ 120 milhões, e incorporou a
fábrica da Parmalat em Carazi-
nho, no Rio Grande do Sul, com
recursos de R$ 110 milhões no
início do ano passado.

Com as iniciativas, a Nestlé
envasou ao longo do ano passado
54 milhões de litros de leite, 25%
acima das expectativas iniciais
para o ano de 2010. A companhia
deve manter a atuação agressiva
na área nos próximos anos pois
pretende atingir 120 milhões de
litros de leite envasados ao ano
em 2012. “Pelo volume consu-
mido, há uma pressão nos preços
mas sem prejudicar o segmento.
Vejo com bons olhos a política
adotada pela Nestlé nessa área”,
diz o presidente da entidade.

Segundo dados da Associação
Brasileira da Indústria de Leite
Longa Vida (ABLV), o segmento
obteve uma expansão de até 5%
no ano passado sobre 2009, ten-
do como fatores os reflexos da
crise no ano anterior e a trans-
formação do setor com a entrada
de novas empresas e a ocorrência
de compras e fusões. ■

BRASIL

R$ 12 bi
foi o total de vendas
da Nestlé Brasil no ano passado,
um salto de 20% em relação
a 2009. A categoria de maior
destaque foi a de leite.

Companhia investiu
R$ 120 milhões
em nova unidade
no interior de SP
e incorporou fábrica
gaúcha da Parmalat

Murillo Constantino

Múlti capta 8% do leite do paísZurita, presidente da
Nestlé, garante que,

embora país apareça em
terceiro no ranking, está

em segundo considerando
empresas coligadas

Seguindo a tendência da Mitsubishi,
da SulAmérica e da Oi, que
associaram seus nomes a estações
de rádio, a Nestlé vai patrocinar
a rádio 89 FM que, a partir da

próxima semana, deve ser
rebatizada de 89FM Fast, em
alusão à bebida pronta para beber
da companhia. O anúncio ao
mercado será feito no dia 23. F.T.

Fabricante patrocina estação de rádio

jaime
Text Box

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 21-22.
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