
A Danone vai olhar para ativos
que a Nestlé precisará vender
para formalizar a aquisição da
área de alimentação infantil da
Pfizer. O grupo francês presidi-
do por Franck Riboud está bas-
tante interessado em expandir
suas operações no segmento de
leite infantil na América Latina,
principalmente no México, e al-
cançar sua rival suíça.

Segunda colocada no merca-
do de alimentação para bebês
do mundo, a Danone perdeu a
liderança de mercado para a
Nestlé em abril, quando ela
comprou marcas da fabricante
americana de medicamentos
Pfizer por US$ 11,85 bilhões e
assegurando o domínio em mer-
cado emergentes.

A Nestlé terá que vender
mais de 30% do negócio de ali-
mentação recém-adquirido, in-
cluindo ativos na Ásia, Améri-
ca Latina e Oriente Médio, di-
zem analistas, a fim de satisfa-

zer os órgãos de defesa da con-
corrência na Europa e nos
EUA, um processo que deve du-
rar pelo meno um ano.

O mercado global de nutri-
ção infantil, de US$ 30 bilhões-
de faturamento, está crescen-
do 10% anualmente e tem atrai-
do companhias globais de ali-
mentos para este mercado. O
leite para bebês está entre os
produtos mais consumidos em
mercados emergentes devido
ao crescimento de renda.

“Se aparecerem oportunida-
des, obviamente iremos analisá-
las e mais detidamente em
áreas em que queremos crescer,
começando pela América Lati-
na, onde está nossa prioridade
global, do México à Patagônia”,
disse o diretor de comunicação
da Danone, Laurent Sacchi. A
Danone tem uma forte presen-
ça na Europa e Ásia,e poderia
impulsionar sua presença nas
Américas. ■ Reuters

A Raízen Energia, joint venture
entre a Shell e a Cosan, precisa-
rá crescer mais no Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste, para
acompanhar e preservar merca-
do nas regiões que mais cres-
cem no país, disse o presidente
da Cosan, Marcos Lutz.

Segundo o executivo, a com-
panhia está atenta aos desempe-
nho dos mercados nessas re-
giões, por serem as de maiorpo-
tencial no Brasil. “A gente não
tem grandes objetivos de au-
mento de share, mas é preciso
preservar o terreno conquista-
do nestas áreas que estão em
plena expansão", afirmou Lutz,
em teleconferência para comen-
tar os resultados da Cosan.

Entre os mercados de menor
participação da Raízen, que
atua na produção de açúcar,
etanol, cogeração de energia e
distribuição de combustíveis,
estão as regiões Centro-Oeste
e Sul do país. ■ Reuters

A Cosan, maior produtora de açú-
car e etanol do Brasil, teve queda
de 70,8% no lucro do quarto tri-
mestre fiscal, de R$ 480,9 mi-
lhões para R$ 149,6 milhões.
No ano-safra, a companhia viu
o lucro subir de R$ 771,6 mi-
lhões para R$ 2,6 bilhões, alta
de 237%. O lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda), somou
R$ 367,4 milhões, queda de
64,3% no período. No ano, o
Ebitda passou de R$ 2,67 bi-
lhões para R$ 5,34 bilhões.

Para o ano fiscal de 2013, a
companhia espera Ebitda de su-
bindo para entre R$ 2,2 bilhões
e R$ 2,5 bilhões.

A queda no lucro do quarto
trimestre fiscal da empresa pre-
sidida por Marcos Lutz veio ape-
sar da alta de 25,7% na receita lí-

quida na comparação anual, pa-
ra R$ 5,79 bilhões. Com, isso, a
Cosan encerrou 2012 com fatura-
mento de R$ 24,1 bilhões, cresci-
mento de 33,4% sobre 2011.

Para o próximo ano-safra, ini-
ciado em 1o de abril, a Cosan es-
tima receita líquida entre R$ 26
bilhões e R$ 29 bilhões, segun-
do balanço da companhia.

Receita da Raízen cai 28,7%
No quarto trimestre, a Raízen
Energia, que reúne negócios da
empresa com açúcar, etanol e co-
geração, teve receita de R$ 1,19
bilhão, queda de 28,7% em rela-
ção ao mesmo trimestre do ano
anterior, com a venda de açú-
car caindo de R$ 985 milhões pa-
ra R$ 665,6 milhões, e a venda
de etanol recuando de R$ 666,7
milhões para R$ 501,5 milhões.

Já a Raízen Combustíveis, que
opera em distribuição com a re-
de de postos franqueados sob a
marca Shell e Esso, teve receita
líquida de R$ 9,98 bilhões no
quarto trimestre fiscal ante re-
sultado pro forma um ano antes
de R$ 8,88 bilhões.

A Cosan estima que o volume
de cana moída no ano safra
2012-2013 deve ficar entre 52

milhões e 55 milhões de tonela-
das, ante as 53 milhões de tone-
ladas do ciclo anterior, disse o
diretor de relações com investi-
dores da companhia, Marcelo
Martins. “Vamos manter investi-
mentos na taxa de renovação
dos canaviais”, disse.

A previsão de investimento
total para o novo ano fiscal é esti-
mado entre US$ 2,1 bilhões e
US$ 2,4 bilhões. As vendas de
açúcar na atual temporada estão
previstas entre 3,9 milhões e 4,2
milhões de toneladas, apontan-
do a possibilidade de ligeiro
crescimento sobre a comerciali-
zação 3,97 milhões de tonela-
das do ciclo anterior. Para o eta-
nol, a estimativa é de vendas
1,85 e 2,05 bilhões de litros, con-
tra os 1,9 bilhões de litros do ci-
clo anterior. ■ Reuters
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Companhia não quer ficar para
trás na região que mais cresce

Raízen põe
energia no NE
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Danone busca aquisições na América Latina
após perder liderança em alimentação infantil

Lucro da Cosan sobe 237% no
ano-safra, para R$ 2,6 bilhões

O Shopping Center D, na capital paulista, lançou um catálogo especial
para o Dia dos Namorados com sugestões de presentes que podem
ser encontrados no mix de lojas do empreendimento. Com 16 páginas,
a publicação terá tiragem de 90 mil exemplares, sendo 50 mil deles
encartados em jornais de grande circulação e outros 40 mil distribuídos
gratuitamente em residências do entorno do shopping center.

Daniel Barry/Bloomberg

Na semana que vem a Praquemarido abre mais uma loja na
capital paulista. A unidade será inaugurada no bairro Santana.
A empresa, criada há dez anos, presta serviços de reformas e
manutenção em residências, escritórios e lojas. A rede conta
com mais de 100 unidades espalhadas por 16 Estados brasileiros.
A meta para 2012 é a inauguração de 150 franquias.

Maior produtora de açúcar e etanol do Brasil prevê receita líquida de R$ 29 bilhões para 2012-2013

Companhia
presidida
por Marcos
Lutz prevê
investimentos
de até
US$ 2,4 bilhões
no ano-safra
2012-2013

Compra de divisão da Pfizer fez aNestlé saltar para o primeiro lugar no segmento, que faturouUS$ 30 bilhões no ano passado

Riboud,presidentedaDanone:deolhoemoportunidadesdecompra“doMéxicoàPatagônia”
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 19.




