
ADiageo, fabricantemundial de
bebidas destiladas, está disposta
a colocar, nos próximos três
anos, o Brasil entre os cincomer-
cados principais dentro da em-
presa. O país que atualmente es-
tá entre os dezmercadosda com-
panhia vai ganhar nos próximos
anos um olhar diferente.
Em entrevista exclusiva ao

BRASIL ECONÔMICO, OlgaMartinez,
presidente da Diageo para o Bra-
sil, Paraguai e Uruguai afirmou
quea empresa anunciará, no cur-
to prazo, novos investimento no
país e destaca que já estuda tam-
bémaquisições. Ogrupo britâni-
co,donodasmarcas JohnnieWal-
ker e Smirnoff, anunciou em
maio deste ano a compra da ca-
chaça Ypióca por R$ 900 mi-
lhões. Rumores de mercado ga-
rantem que a próxima aquisição
será da mexicana Jose Cuervo.
“Estamos sempre procuran-

do boas opções de compra para
complementar o nosso poten-
cial de crescimento e essa aquisi-
ção pode ser de empresas nacio-
nais também”, afirmou a execu-
tiva que assume o comando da

empresa no dia 1 de setembro
no lugar de Otto von Sothen.
Para os próximos meses, Ol-

ga espera potencializar ainda
mais o potencial da empresa
nos países emergentes. É que se-
gundo o balanço divulgado pela
companhia, a América Latina e
o Caribe aumentaram em 19%
as vendas líquidas da empresa,
totalizando R$ 3,86 bilhões (£
1,23 bilhões). “Temos expectati-
vas de que os emergentes repre-
sentem 50% do mercado total
da empresa”, destacou a execu-

tiva. Atualmente esse potencial
está em 40%.
E para atingir esse objetivo, a

nova presidente da Diageo tam-
bém vai potencializar o desem-
penhos das marcas já presente
em seu portfólio ampliando o in-
vestimento em marketing, que
mundialmente somou R$ 5,44
bilhões (£ 1,691 bilhões), em
que R$ 675 milhões (£ 210 mi-
lhões) foram destinados para a
América Latina e Caribe.

Resultados
A Diageo divulgou resultado fi-
nanceiro de 2012 em que o lucro
da companhia somouR$ 6,24 bi-
lhões (£ 1,94 bilhão).
Já as vendas líquidas globais

totalizaram R$ 34,40 bilhões (£
10,7 bilhões) com avanço de 8%.
Mesmo sem revelar o poten-

cial de participação do mercado
brasileiro, RandyMillian, presi-
dente da Diageo na América La-
tina e Caribe destacou o desem-
penho do país. “Terminamos o
ano coma aquisição emocionan-
te da Ypióca, que irá expandir
dramaticamente a nossa presen-
ça no Brasil. Este investimento
é a construção de um negócio
sólido e bem sucedido.” ■

A australiana Qantas cancelou a
encomenda de 35 jatos 787Drea-
mliner da Boeing, avaliados em
US$ 8,5 bilhões. A companhia
aérea registrou seu primeiro
prejuízo anual em 17 anos por
causa de queda no desempenho
das operações internacionais.
O mercado recebeu com oti-

mismo a decisão da companhia
e as ações da Qantas atingiram
o maior nível em mais de dois
meses. Ao longo do ano passado
a empresa foi impactada por gas-
tos recordes com combustível,
concorrência mais acirrada e
oposição dos empregados à re-

dução de despesas. A compa-
nhia teve um prejuízo de 244
milhões de dólares australianos
(o equivalente a US$ 254,8 mi-
lhões) nos 12 meses encerrados
em 30 de junho.
O cancelamento dos pedidos

resultará em uma “redução em
nossos compromissos de inves-
timento”, disse o presidente-
executivo da Qantas, Alan
Joyce, ressaltando que os 35
Boeing 787-9s valemUS$ 8,5 bi-
lhões segundo preços de tabela
do modelo.
Segundo o diretor financei-

ro da Qantas, Gareth Evans, a
companhia vai receber US$
433milhões da Boeing, incluin-
domais de US$ 300milhões co-
mo forma de compensação pa-

ra os atrasos no desenvolvi-
mento do 787.
Este foi o maior cancelamen-

to de pedidos dos super jatos do
Boeing 787. Em 2009, a fabri-
cante americana já havia perdi-
do uma ordem de
25 aeronaves de
um cliente.
A Qantas, no

entanto, disse
ainda que não al-
terou os planos
de aquisição de
15 aeronaves
787-8 da Boeing,
cujas primeiras unidades se-
rão entregues no segundo se-
mestre de 2013. Com a chega-
da desses aviões, a companhia
pretende aposentar a frota dos

antigos Boeing 767.
Ela ainda deve exercer a op-

ção de compra de outros 50 ou-
tros Boeing 787-9s. A encomen-
da foi feita há dois anos e as en-
tregas começarão em 2016.

O projeto
O projeto do
Boeing 787 Drea-
mliner sofreu vá-
rios atrasos e sua
primeira entrega
foi feita em 2011.
Funcionários da
Boeing entrega-

ram em mãos o primeiro 787
Dreamliner para a All Nippon
Airways, encerrando quase uma
década de desenvolvimento do
jato. ■ Bloomberg e Reuters

A britânica BP, que gastou pelo
menos US$ 3,2 bilhões para ex-
plorar petróleo no Brasil, preten-
de vender seu único campo em
produção no país, segundo duas
pessoas a par das discussões.
O grupo britânico quer se

concentrar nas descobertas em
águas profundas na Bacia de
Campos e se desfazer do campo
Polvo, no litoral do Rio de Janei-
ro, disse uma das pessoas, que
citou comentários feitos por
Guillermo Quintero, presiden-
te da petrolífera no País, em
um almoço privado realizado
nesta semana.
Outra pessoa familiarizada

como assunto afirmou sob con-
dição de anonimato que a BP
anunciou a intenção de vender
a participação em Polvo há cer-
ca de um mês. Nomes de even-
tuais interessados no ativo não
foram revelados.
O presidente mundial da BP,

Bob Dudley, tem um plano de
se desfazer de US$ 38 bilhões
em ativos até o fim do próximo
ano em todo omundo. A iniciati-
va vai reduzir o tamanho da
companhia após o vazamento
no campo Macondo, que foi o
pior já ocorrido no Golfo doMé-
xico, nos Estados Unidos, em
abril de 2010, e eliminou um
terço do valor de mercado da
empresa. A petrolífera disse em
maio que pretende vender al-
guns ativos “não estratégicos”
no Golfo do México.
Mark Salt, porta-voz da BP

em Londres, não quis fazer co-
mentários sobre a venda o cam-
po Polvo.

Vizinho da OGX
O campo, no qual a britânica
tem participação de 60%, pro-
duziu 9.791 barris de petróleo e
gás por dia em junho, de acordo
comowebsite daAgênciaNacio-
nal de Petróleo (ANP). Polvo es-
tá localizado próximo aos blo-
cos controlados pelaOGXPetró-
leo e Gás Participações, do em-
presário Eike Batista, em águas
rasas da Bacia de Campos.
A BP fechou ontem em bai-

xa de 0,4% neste ano na Bolsa
de Londres. Os papéis acumu-
lam baixa 3,3% este ano. ■
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DHL abre filial em Salvador para aumentar
presença no Nordeste; Recife será a próxima

Guenter Schiffmann/Bloomberg

PlanosdaDiageo incluem
investimentos e aquisições

Após prejuízo com rotas
internacionais, companhia
australiana corta custos

Qantas cancela pedidobilionáriodaBoeing

Reserva no Rio de Janeiro
é a única da petroleira britânica
já em operação no Brasil

“Estamos sempre procurando
boas opções de compra
para complementar o nosso
potencial de crescimento, e
essa aquisição pode ser de
empresas nacionais também”

A partir de agosto, a DHL Express, irá reforçar sua presença em
Salvador (BA). A implementação do "Carga Aérea Expressa"
em Salvador, faz parte de um plano de expansão da marca no
Nordeste do país. Além de Salvador, Recife também ganhará uma
nova filial. Ao todo, a companhia investiu cerca de R$ 900 mil
para intensificar sua operação na região.

Boeing terá
de reembolsar
US$ 433 milhões
à Qantas pelo
cancelamento
do pedido

EMPRESAS

O grupo britânico, dono das marcas Johnnie Walker e Smirnoff, anunciou em maio
a compra da Ypióca por R$ 900 milhões. Próximo negócio pode ser a Jose Cuervo

COPO CHEIO 

Vendas da Diageo crescem 17%
na América Latina, em R$ bilhões

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




