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Divulgação

AVIAÇÃO

LOGÍSTICA

EADS vai ampliar produção do popular
A330 no segundo trimestre de 2014

Tegma tem queda de 6,2% no lucro líquido
do quarto tri de 2011 por causa de aquisições

O grupo EADS informou ontem que aumentará a produção do popular
A330 para 11 ao mês no segundo trimestre de 2014, se uma recente
mudança das regras de emissão de poluentes da União Europeia não
afetar os pedidos. A medida representa um recorde para a produção
de aviões de dois corredores, e ultrapassa os planos da Boeing de
elevar a produção do 787 Dreamliner para 10 ao mês no fim de 2013.

A Tegma teve lucro líquido consolidado de R$ 29,1 milhões
no quarto trimestre, queda de 6,2% em relação a um ano antes.
De acordo com a empresa, desconsiderando despesas não
recorrentes ligadas a aquisições, o resultado teria sido de
R$ 34 milhões, alta de 9,6% na comparação anual. Em 2011, a receita
líquida somou 1,5 bilhão de reais, crescimento de 29,3% sobre 2010.

Benoit Tessier/Reuters

Ambev fará incursão
no território inimigo

Au revoir, Olofsson: CEO
divulga seu último balanço
à frente do Carrefour

Parte dos investimentos de R$ 2,5 bilhões da companhia em 2012 serão
destinados a territórios dominados pela Schincariol, da japonesa Kirin
Paulo Fridman/Bloomberg

Fábio Suzuki

Alta na produção
está entre as ações
da Ambev para 2012

Para 2012, a expectativa da companhia é ter índices maiores de
crescimento em volume de vendas do que o obtido em 2011, ano
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Ano promissor

Patrícia Nakamura

Crescimento do volume de vendas da companhia em 2011
foi modesto em relação aos anos anteriores
EM TODAS AS REGIÕES

RECEITA LÍQUIDA

RESULTADO

VARIAÇÃO (2011 X 2010)

R$ 8,6 bilhões

11,7%

R$ 27,1 bilhões

VOLUME TOTAL (em litros)

16,5 bilhões

VOLUME CERVEJA (em litros)

11,8 bilhões

9,9%
0,8%
0,7%
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BRASIL
VOLUME TOTAL (em litros)

11,4 bilhões

0,2%

VOLUME CERVEJA (em litros)

8,4 bilhões

0,1%

RECEITA LÍQUIDA (cerveja)

R$ 15,6 bilhões

VOLUME NÃO-ALCOÓLICOS

2,9 bilhões

RECEITA LÍQUIDA (não-alcoólicos)

Brasil salva balanço
anêmico do
Carrefour em 2011
No ano passado, faturamento
da rede varejista subiu
apenas 0,9%; lucro cai 14,3%

COPO MEIO CHEIO OU MEIO VAZIO?

tig

A Ambev acusou o golpe. A
maior parte dos R$ 2,5 bilhões
que a maior fabricantes de bebidas do país investirá neste ano
vai para a região Norte e Nordeste - território dominado pela rival Schincariol - comprada no final do ano passado pelo grupo japonês Kirin. “Temos uma competição muito dura no mercado e
a movimentação da concorrência tem de ser acompanhada de
perto”, disse ontem o vice-presidente financeiro e de relações
com investidores da Ambev, Nelson Jamel, na divulgação dos resultados da companhia.
De acordo com a Ambev, as
duas regiões estão abaixo da média de participação de 69% no
mercado nacional obtida em
2011, o que demonstra o potencial de crescimento da companhia nesses estados.
Com o investimento bilionário, a Ambev mantém o mesmo
nível dos aportes realizados no
ano passado, mas a companhia
ressalta que o montante final dependerá da manutenção da carga
tributária pelo governo, que no
ano passado ficou em torno de
15% para o segmento, calcula a
empresa. “Será o terceiro ano consecutivo de altos investimentos,
que visam ampliar nosso mix de
produtos, realizar inovações em
nosso portfólio e expandir os negócios nas regiões Norte e Nordeste”, comenta Jamel.
No ano passado, foram destinados R$ 800 milhões para os estados do Nordeste, o que correspondeu a 32% do total investido
pela empresa. Além do aumento
da capacidade de produção nas
unidades, a Ambev tem realizado diversas ações para reforçar
suas marcas na região. Um exemplo foi a entrada da marca Brahma como patrocinadora do carnaval de Salvador este ano, tomando o lugar da maior rival nas
vendas na região, a Nova Schin.
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Fonte: Empresa

classificado como “fora da curva” pelo executivo. “Nossa projeção é positiva pelo estímulo ao
crescimento da economia pelo governo”, diz Jamel, ao comentar a
redução de 0,75% da taxa básica
de juros anunciada esta semana.
Já para o primeiro trimestre
de 2012, a empresa espera uma
alta no volume de vendas de até
5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em 2011, o volume de vendas da Ambev no país foi de
11,4 bilhões de litros, alta de
apenas 0,2% sobre 2010. O volume de cerveja foi de 8,4 bilhões, crescimento de 0,1%. A
receita líquida da companhia
foi de R$ 27,1 bilhões, um aumento de 9,9% sobre 2010, e
lucro líquido de R$ 8,6 bilhões, avanço de 11,7% sobre o
exercício anterior. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.

O crescimento de apenas 0,9%
nas receitas mundiais do Carrefour no ano passado marca a
despedida melancólica de Lars
Olofsson no comando da segunda maior rede de varejo do mundo. A companhia fechou o ano
com faturamento de ¤ 81,2 bilhões e foi prejudicada pelos erros de gestão de Olofsson e pela
queda de 4,3% nas vendas na
Europa. O lucro foi de ¤371 milhões, despencando 14%.
O panorama, entretanto, foi
bastante favorável ao Carrefour
na América Latina. Impulsionado pelas operações brasileiras,
o faturamento na região subiu
10% , atingindo ¤ 15 bilhões.
“A recuparação dos hipermercados brasileiros melhorou os
resultados na região, enquanto
as vendas na Argentina e na Colômbia continuam estagnadas”, afirma a direção do Carrefour em comunicado.
Na Ásia, a rede de supermercados registrou vendas de ¤ 7,3
bilhões, uma alta de 5,6%. China, Indonésia e Brasil serão os
países que deverão puxar o crescimento da companhia ao longo
de 2012, informa o varejista.
Plano de recuperação

O Carrefour informou nesta
semana que decidiu adiar a implementação do novo modelo
de lojas — conhecido como Pla-

“

Em 2012, vamos
adotar uma forte
disciplina e de custos
e de caixa para
ajustar a empresa
ao ambiente atual”
Lars Olofsson
Presidente-executivo
do Carrefour que deixa
o cargo em abril

net — para “depois de 2012”,
considerando que os resultados
observados até agora com os
pontos de venda já modificados
ficaram aquém das expectativas. Com isso, a empresa francesa vai priorizar o plano de reduzir preços para atrair de volta os
consumidores que reduziram
gastos com itens não alimentícios na França, Grécia, Espanha
e Itália, e acelerar o crescimento em comércio eletrônico.
“Em 2012, vamos capitalizar
forças e adotar forte disciplina
de custo e de caixa para ajustar
a empresa ao ambiente em que
estamos operando”, afirmou
Lars Olofsson, que está se despedindo do cargo. ■ Com Reuters

