
O empresário Abilio Diniz con-
vocou para 22 de junho assem-
bleias de acionistas para delibe-
ração sobre asmudanças na go-
vernança corporativa no Grupo
Pão de Açúcar e na holding Wi-
lkes, controladora da varejista e
na qual o empresário é sócio do
Casino. Segundo comunicado à
imprensa, na assembleia ex-
traordinária programada para
às 9 horas, será nomeado o pre-
sidente do conselho de adminis-
tração daWilkes, posição para a
qual o Casino indicou seu presi-
dente-executivo, Jean Charles
Naouri. Hoje, o cargo é ocupado
por Diniz que, conforme acor-
do de acionistas firmado com o
sócio francês, tem a opção de
permanecer como chairman do
Grupo Pão de Açúcar.
Depois, às 11h, o conselho de

administração da Wilkes irá se
reunir para deliberação referen-
te à assembleia extraordinária
seguinte do Grupo Pão de Açú-
car, às 14 horas, quando estará
em pauta a eleição de Eleazar
de Carvalho Filho, Luiz Augus-
to de Castro Neves e Roberto
Oliveira de Lima para compor o
conselho da varejista.
A indicação dosmembros pa-

ra o conselho da varejista pelo
Casino é parte do processo que
tem como objetivo a tomada
de controle da companhia bra-
sileira pelo grupo francês, no
dia 22. “Abilio Diniz reitera
que continuará agindo no me-
lhor interesse do Grupo Pão de
Açúcar”, disse o comunicado
divulgado pela empresa. As as-
sembleias serão realizadas na
sede do Grupo Pão de Açúcar,
em São Paulo. ■ Reuters

A Pfizer planeja separar sua
unidade de saúde animal em
uma empresa autônoma, em
um movimento esperado por
Wall Street na medida em que

a maior farmacêutica dos Esta-
dos Unidos tem dadomais aten-
ção para seu negócios farma-
cêuticos essenciais.
Em comunicado divulgado

ontem a Pfizer afirmou que as
preparações estavam a caminho
para uma Oferta Pública de
Ações (IPO, na sigla em inglês)

de uma fatia minoritária da no-
va companhia de saúde animal,
que seria chamada de Zoetis.

Remédio para pets
O negócio, que gerou cerca de
US$ 4,2 bilhões em receita no
ano passado, vende uma série
demedicamentos, vacinas e ou-

tros produtos para gado e ani-
mais domésticos. Possui mais
de 9 mil empregados e produ-
tos emmais de 120 países. A Pfi-
zer disse que iria fornecer mais
detalhes da oferta nos próxi-
mos meses, quando vai divul-
gar os resultados do segundo
trimestre. ■ Reuters

A Cervejaria Heineken quer tro-
car amedida padrãodos brasilei-
ros e incentivar os consumidores
a pedir um copo ao invés de uma
dose.De olhonoaumentodopo-
der de renda da população, a
companhia espera que a moedi-
nha utilizada para comprar a ca-
chaça seja incrementada e passe
a comprarmais cerveja. Para ga-
rantir que a derivada da cevada
não falte, a empresa está investin-
do R$ 30 milhões para ampliar a
capacidade de produção no país.
PauloMacedo, vice-presiden-

te de Relações Corporativas da
Cervejaria Heineken disse que
trabalha em duas frentes para

crescer no Brasil. “A primeira é
a aposta no mercado popular,
que compete diretamente com
a cachaça. E a segunda, é no
crescimento do segmento pre-
mium, que hoje representa ape-
nas 7% do mercado.”
As marcas mais populares da

cervejaria, que incluem nomes
comoBavaria e Kaiser, já são co-
nhecidas de longa data do públi-
co brasileiro. Para elas, fica a
responsabilidade do volume de
vendas da empresa. No ano pas-
sado foram comercializados
1,15 bilhão de litros das cervejas
“populares”. “O número vai
crescer este ano”, garantiu Ma-
cedo, sem adiantar as cifras.
Enquanto as marcas popula-

res brigam com a concorrência
e com a cachaça, a cervejaria se
direciona para o segmento pre-
mium, que tem preços pelome-
nos 20% maiores do que o res-
tante do portfólio e vendeu 50
milhões de litros em 2011. AHei-
neken, principal marca da em-
presa, tem apresentado um de-
sempenho digno de um happy
hour de sexta-feira e cresceu
87% no ano passado.
Por isso, a marca holandesa

vai ganhar destaque nos negó-
cios da cervejaria comR$ 30mi-
lhões para ter sua produção do-
brada, para 150 milhões de li-
tros por ano. A fábrica de Arara-
quara (SP), que foi adquirida
coma compra da divisão de cer-
veja do grupo Femsa em 2010, é
o destino do aporte. Atualmen-
te, a cerveja é produzida somen-
te na unidade de Jacareí (SP).
As obras de expansão começa-

ram em setembro de 2011 e de-

vem ser finalizadas em agosto.
Mesmo a dois meses do prazo, o
controle de qualidade daHeine-
ken é rigoroso. “Uma amostra
da cerveja é enviada diariamen-
te para a Holanda para certifica-
ção de qualidade e a bebida só
pode ser produzida sob a super-
visão de um técnico vindo de
Amsterdam”, relatou Macedo.
Eledizqueépor issoque aHei-

neken custa cerca de 60% amais
que as outras cervejas da empre-
sa. “O foco é a classe A, que tem
experiências internacionais com
aHeineken e tende a perpetuar o

consumo no país”, diz Macedoa-
crescentando que a classe B tam-
bémsemostra interessadapelosa-
bordamarcae temcompradopa-
ra celebrar datas especiais.
O valor das cervejas do gru-

po deve aumentar até o fim des-
te ano. Macedo relatou que cer-
ca de 50%dos custos da empre-
sa são provenientes de tributos
nacionais, estaduais e munici-
pais. “Com o aumento da carga
tributária a partir de outubro, é
impossível não repassar para o
consumidor”, disse, sem reve-
lar percentuais. ■

Michele Loureiro
mloureiro@brasileconomico.com.br

VAREJO

Abramat reduz perspectiva de venda
de materiais para construção em 2012

Negócio gerou receita de
US$ 4,2 bilhões no ano passado
e vende diversos medicamentos

Reunião ocorre no dia 22,
mesma data da eleição do novo
conselho do Pão de Açúcar

Diniz convoca
assembleia
paramudança
naWilkes

TELECOMUNICAÇÃO

América Móvil faz acordo com Opera para
disponibilizar navegadores de internet

Murillo Constantino

R. Donask

Pfizer vai abrir capital da divisão de saúde animal

Heineken aposta na troca
da cachaça pela cerveja

A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção
(Abramat) reavaliou o andamento do setor no primeiro trimestre,
projetando até o final do ano um cenário aquém do esperado. No inicio
de 2012, a expectativa de crescimento era em torno de 4,5% e após
uma queda de 11,3% nas vendas internas em abril, em comparação
ao mês de março, a entidade, agora, espera um crescimento de 3,4%.

A América Móvil, terceira maior operadora de telefonia móvel
do mundo, anuncia uma parceria com a Opera Software para oferecer
uma versão do navegador de internet Opera Mini para os clientes da
operadora. Uma versão do software já estava disponível desde 2011
para clientes do Chile. Com o novo acordo, outros países da América
Latina em que a companhia opera receberão suas próprias versões.

EMPRESAS

Companhia prepara
Oferta Pública de
ações da divisão de
medicamentos para
animais. Intenção
é vender fatia
minoritária

Aumento do poder de renda deve incrementar negócios da companhia, que também
foca o segmento premium e vai investir R$ 30 milhões para aumentar a produção

PauloMacedo,daHeineken:marcaspremiumtêm7%domercado

COPO CHEIO

Heineken no Brasil

Fonte: empresa

Nº DE FUNCIONÁRIOS
2,3 mil

FÁBRICAS
Araraquara (SP), Jacareí (SP)
Cuiabá (MT), Feira de Santana (BA)
Gravataí (RS), Manaus (AM), Pacatuba (CE) 
e Ponta Grossa (PR) 

MARCAS
Heineken, Kaiser, Bavaria, Sol,
Sol Premium, Summer, Bavaria, Bavaria, 
Premium Amstel Pulse, Birra Moretti, 
Edelweiss, Murphy’s Irish Stout, Murphy’s 
Irish Red, Sol Premium, Dos Equis, Xingu

VENDAS EM 2011

50 milhões de litros de cerveja premium

1,1 bilhão de litros de cerveja tradicional

A CERVEJARIA CRESCEU 6,2%, EM 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8,9 e 10 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




