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Logística Principal cliente da empresa, McDonald's
patrocina eventos e estimula preparação antecipada

ca
ed
u
s
fin
ra
pa
a
siv

st

e

ar

tig

o

é

ex

clu

madamente 9%, em 2014. “O
país tem o maior crescimento do
grupo”, afirmou Gomes.
Com investimento médio
anual em torno de R$ 10 milhões, 70% da receita brasileira
da empresa logística parte do
McDonald’s, fatia que não deve
sofrer grandes mudanças ao
longo dos próximos anos.
“A tendência é manter participação de 60% no longo prazo,
porque o McDonald’s também
está crescendo”, disse o presidente para a América Latina.
A ideia é reproduzir o modelo
brasileiro para o restante do
mundo, com uma âncora que
sustente o desempenho. A Martin-Brower não vai hoje a nenhum país em que o McDonald’s não esteja presente.
Com o acordo fechado para a
aquisição da Keystone Foods e
com a mudança do nome para
Martin-Brower, a companhia
não tem planos para próximas
compras no Brasil, mas, sim, interesse em novas contas. Nos EUA,
a empresa está prestes a fechar
uma aquisição regional.
“Éramos uma empresa internacional. Agora nos tornamos
global”, Gomes gosta de dizer.
Fundada há mais de 50 anos
nos Estados Unidos, a MartinBrower pertence ao grupo Reyes
Holdings desde 1998 e tem operações no Brasil desde 1982.
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Passados mais de cinco meses
desde que concluiu a compra da
Keystone Foods, braço de distribuição do grupo Marfrig, por
US$ 390 milhões, a MartinBrower começa a se preparar
com folga para grandes acontecimentos no Brasil. De olho na
Olimpíada de 2016 no Rio de janeiro, a empresa passa a contar já
neste mês com uma equipe encarregada de cuidar das operações voltadas ao evento. A multinacional americana de logística
tem como principal cliente o McDonald's e a rede de fast-food é
patrocinadora oficial do evento
esportivo. A Copa do Mundo de
2014 também terá a participação
das duas empresas.
“A Copa será uma operação menos complexa, mas um bom teste
de resiliência”, afirmou ao Valor o
presidente da Martin-Brower para
a América Latina, Tupa Gomes.
O executivo acompanhou neste
ano a complexa operação de sua
empresa junto ao McDonald’s na
Olimpíada de Londres. A rede de
fast-food chegou a atender nada
menos que 35 mil pessoas ao dia
no parque olímpico. “A logística
precisa ser muito precisa para não
faltar produto”, comentou Gomes.
Embora já esteja de olho nos
próximo anos, 2012 propria-

mente dito não tem sido um período fácil para a Martin-Brower,
que segue a toada de outros operadores logísticos nacionais. Segundo o presidente, o ano deve
ser de estabilidade para a empresa, em termos globais, mas, no
Brasil, apesar de um primeiro semestre “bem ruim e abaixo das
expectativas”, a situação começou a dar sinais de melhora.
“Vimos uma explosão de vendas em julho e agosto, depois da
retração do consumidor no primeiro semestre. A demanda por
comida fora de casa não vai parar, mas também sente uma retração”, disse o executivo.
Após crescer 35% de 2010 para
2011, quando sua receita líquida
superou R$ 1,26 bilhão, a MartinBrower projeta faturar R$ 1,5 bilhão, em 2012. O período deve
consolidar a entrada da conta do
Subway, conquistada em 2011.
A companhia tem hoje centros de distribuição espalhados
entre São Paulo — em Osasco,
São Bernardo do Campo e Mogi
Guaçu —, Curitiba (PR) e Recife
(PE), e deve inaugurar outro no
Rio de Janeiro, onde tem apenas
um centro de apoio, no primeiro
semestre de 2013.
Com operações em 17 países,
o Brasil representa hoje 4% do
faturamento mundial da Martin-Brower, participação que deve voltar a crescer para aproxi-
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Martin-Brower já
se prepara para
Copa e Olimpíada

Tupa Gomes, presidente para a América Latina, acompanhou Olimpíada de Londres para entender as operações
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 out. 2012, Empresas, p. B8.
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Papel Comissão Europeia classifica de “puro protecionismo” medidas contra importações Curtas

Fabricantes europeus criticam Brasil
Stella Fontes
De São Paulo
Não é de hoje que as relações entre produtores nacionais de papel,
importadores, distribuidores e papeleiras estrangeiras se tornam
tensas quando temas como concorrência e papel imune vêm à tona. Desta vez, a notícia de que produtores brasileiros poderiam mover uma acusação de dumping na
área de papel cuchê contra os produtos europeu e chinês e o aumen-

to da alíquota de importação de
cuchê e cartões incomodaram representantes da Confederação de
Indústrias Papeleiras Europeias
(Cepi) e da Comissão Europeia.
Em encontro realizado nesta
semana para discutir esses temas
e medidas adotadas pela Rússia,
Karel De Gucht, comissário europeu para o Comércio, teria dito
que haverá “protesto político”
contra o Brasil, segundo relato de
representantes da Cepi. Para Gucht, tais iniciativas poderiam ser

BOLSA DE
ENERGIA ELÉTRICA
A CPFL BRASIL realizará dia 05/10/2012 Leilão Simultâneo de Compra e de Venda de
Energia Elétrica de Curto Prazo - Edital 10/2012 para Agentes do Mercado Livre de
Energia. A documentação referente ao processo encontra-se disponível no endereço,
www.cpﬂ.com.br seção Unidades de Negócios » Comercialização » Bolsa de Energia http://www.cpfl.com.br/brasil/BolsaHome/tabid/2626/Default.aspx Informações por
telefone (19) 3795-3900 ou pelo e-mail leilaoenergia@cpﬂ.com.br.

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J./M.F. nº 06.164.253/0001-87
N.I.R.E. 35.300.314.441
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada no dia 19 de outubro de 2012, às 09h00, na Praça Comte Linneu Gomes, s/nº,
Portaria 3, Jardim Aeroporto, CEP 04626-020, na Capital do Estado de São Paulo - na Sala de
Reuniões do Conselho da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“Companhia”), para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
(a) aprovar a proposta da administração da Companhia para o (i) Plano de Incentivo de Longo
Prazo - Opção de Compra de Ações, e (ii) Plano de Incentivo de Longo Prazo - Plano de Ações
Restritas, em substituição ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado
em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de dezembro de 2004, e aditado em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de julho de 2008.
Informações Gerais: O acionista que desejar ser representado por procurador deverá apresentar
o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais, e documentos comprobatórios
dos poderes dos signatários, com as firmas reconhecidas ou depositá-lo, no endereço acima
mencionado aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores. Em atenção às disposições
legais e estatutárias pertinentes, encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede
social da Companhia, no endereço eletrônico na Internet da Companhia (www.voegol.com.br) Relações com Investidores, da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (www.cvm.
gov.br), cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo
as informações constantes do Anexo 13 da Instrução CVM 481/2009 e demais documentos
exigidos por referida Instrução.
São Paulo, 04 de outubro de 2012.
Constantino de Oliveira Junior
Presidente do Conselho de Administração
(04,05 e 08)

classificadas como “puro protecionismo” e “contrárias aos acordos políticos firmados até agora”.
Do lado dos chineses, representados principalmente pela
Asia Pulp & Paper (APP), a posição permanece a mesma desde
quando surgiram os primeiros
rumores de uma possível medida
antidumping, de retaliar o país.
Em 21 de setembro, Teresa Presas, diretora-geral da Cepi, havia
encaminhado correspondência à
Associação Brasileira de Celulose e
Papel (Bracelpa), na qual questiona o aumento da alíquota de importação, de 14% para 25%, e pede
esclarecimentos sobre as notícias
de que poderia haver uma investigação de dumping no setor.
“A indústria europeia de papel e
celulose está muito preocupada
com esses novos acontecimentos,
incluindo seu impacto nas exportações ao Brasil e as consequências
dessas medidas para o comércio
bilateral”, escreveu Teresa na carta.
O questionamento da Cepi teve
origem no temor de que a indústria brasileira de papel esteja estudando mover acusação de dumping em papel cuchê (CWF, na sigla em inglês). Segundo uma fonte
do setor, a Bracelpa teria convoca-

do reuniões com representantes
de papeleiras europeias e apresentado um estudo sobre o tema.
O processo que poderá ser encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (Mdic), conforme a fonte,
já estaria pronto e teria sido redigido pelo escritório Barral M Jorge
Associados, que tem entre seus sócios o ex-ministro Miguel Jorge.
“Há previsão de dumping mínimo
de 60%”, contou a fonte.
A Bracelpa, por meio de sua assessoria de imprensa, negou a
existência do processo. Welber
Barral, ex-Secretário de Comércio Exterior no governo Lula, afirmou que a consultoria da qual é
sócio é contratada da Bracelpa
para inúmeros temas, entre os
quais papel imune e acesso aos
mercados americano e argentino, mas não pode confirmar “nenhum assunto específico”.
Conforme balanço mensal da
Bracelpa, as importações brasileiras de papel recuaram 5,8% nos oito primeiros meses do ano, para
950 mil toneladas, embora tenham retomado o fôlego desde julho. De acordo com um executivo
da indústria papeleira, que pediu
para não ser identificado, essa que-

da se deve, principalmente, à
maior fiscalização das operações
com papel imune — isento de impostos quando destinado a fins
educacionais e culturais. “Como o
maior problema de desvio de papel imune está nas importações e
há maior fiscalização, era natural
que importações recuassem”, diz.
Do lado dos importadores, que
negam a prática de venda do papel
imune para outras finalidades que
não as previstas em lei, a queda nos
volumes é atribuída à suspensão
da licença automática de importação, que segue em vigor, e às medidas de desestímulo à compra externa, como o recente aumento
das alíquotas de importação.
Contudo, mesmo entre os importadores, há quem aponte que
as fraudes com papel isento de impostos são responsáveis pelo recuo
das vendas ao país, uma vez que todo o mercado é distorcido por práticas irregulares. É o caso da Sappi,
companhia de origem sul-africana
e uma das maiores produtoras europeias de papéis revestidos. Conforme a Sappi, as exportações ao
Brasil caíram de 105 mil toneladas,
no ano fiscal encerrado em setembro de 2011, para 86 mil toneladas
no ano fiscal de 2012.

Consumo de alumínio
A Associação Brasileira do Alumínio (Abal) informou que o consumo doméstico de produtos
transformados de alumínio cresceu 2,3% em agosto, na comparação anual. Conforme a entidade,
frente ao verificado em julho, o
consumo de chapas, folhas, extrudados, fios e cabos de alumínio
subiu 7,9% em agosto. No acumulado dos oito primeiros meses do
ano, o consumo de transformados de alumínio segue praticamente estável, com alta de apenas
0,8%. A Abal projeta para 2012
consumo total de 1,44 milhão de
toneladas, volume 0,7% abaixo do
registrado ano passado.

Sanofi compra a Genfar
O laboratório francês Sanofi fechou acordo para comprar a Genfar, fabricante de medicamentos
genéricos que tem sede em Bogotá, na Colômbia. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados. Em comunicado, a Sanofi
informa que, a partir da aquisição,
assumirá a liderança no mercado
colombiano e ampliará seu portfólio de medicamentos com preços acessíveis na América Latina.
Segundo o grupo francês, a Genfar
é a segunda maior companhia de
medicamentos genéricos da Colômbia, em faturamento, e líder
em volume de vendas.

Movimento falimentar
Falências Requeridas
Requerido: Bioskin Cosméticos Indústria e Comércio Ltda. Epp - Requerente: Lumina Fomento
Mercantil Ltda. - Vara/Comarca: 4a Vara de São Bernardo do Campo/SP
Requerido: Camp Frio Transportes Ltda. - Requerente: Maria da Guia Tavares Silva Dos Santos - Vara/Comarca: 1a Vara do Foro Distrital de Hortolândia/comarca de Sumaré/SP
Requerido: Excel Serviços Gerais Ltda. - Endereço:
Rua Siqueira Afonso, 194, 2º Andar, Bairro do Pari - Requerente: Francisco Alves Dos Santos Júnior - Vara/Comarca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP
Requerido: Frigorífico Boi Bravo Indústria e Comércio Ltda. - Requerente: Emerson André Luís Dos
Reis e Outros - Vara/Comarca: Vara de Falências de
Uberaba/MG
Requerido: M P Plastics Marcpelzer Plastics Ltda. Requerente: Gb Brasil Logística Ltda. - Vara/Comarca:
2a Vara de Taubaté/SP
Requerido: Rotsen Lumar Viagens Turismo e Eventos Ltda. - Endereço: Rua da Consolação, 37, 11º Andar,
Bairro da Consolação - Requerente: Edel Securitizadora

de Recebíveis Comerciais S/A - Vara/Comarca: 1a Vara
de Falências de São Paulo/SP

Falências Decretadas
Empresa: Regina de Lourdes Saraiva Lamounier
Rodrigues ME - Endereço: Rua Santos Dumont, 1893
- Administrador Judicial: A Própria Credora Requerente, Ellus Indústria e Comércio Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Campo Belo/MG

Processos de Falência Extintos
Requerido: Barril Comércio de Ferro e Aço Ltda. - Requerente: Manetoni Distribuidora de Cimento, Cal e Produtos Siderúrgicos Ltda. - Vara/Comarca: 4a Vara de
Guarulhos/SP - Observação: Desistência homologada
Requerido: Comércio de Aparas e Sucatas Paulella
Ltda. - Requerente: Paulo Roberto Gomes Soares - Vara/Comarca: 1a Vara de Poá/SP - Observação: Pedido
julgado elidido
Requerido: Fn Participações Ltda. - Endereço: Rua
Cristiano Viana, 517 - Requerente: Renato Marques
Ramalho - Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de São

Paulo/SP - Observação: Homologado acordo celebrado entre as partes
Requerido: Fugibag Indústria e Comércio Acabamento Ltda. - Requerente: Ásia Fomento Mercantil Ltda. - Vara/Comarca: Vara Cível de Coração de Maria/BA
- Observação: Desistência homologada
Requerido: Km Indústria e Comércio de Papel Ltda. - Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2954, Bairro do Jardim Paulistano - Requerente: Ahlstrom Brasil
Indústria e Comércio de Papéis Ltda. - Vara/Comarca:
1a Vara de Falências de São Paulo/SP - Observação:
Desistência homologada
Requerido: Projectv Instalação e Manutenção de
Redes Elétricas Ltda. - Requerente: Carrier Veículos
Ltda. - Vara/Comarca: 4a Vara de Campinas/SP
Requerido: Rodisco Indústria Metalúrgica Ltda. Requerente: Pires do Rio Citep Comércio e Indústria de
Ferro e Aço Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Aparecida
de Goiânia/GO - Observação: Petição inicial indeferida
Requerido: Sociedade Brasileira Refinadora de
Açúcar Ltda. - Requerente: G. Lúcio & Companhia Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de Paudalho/PE - Observação: Falta de interesse de agir

Requerido: Tecnos Indústria, Comércio e Representações Ltda. - Requerente: Gerdau Aços Longos S/A Vara/Comarca: 1a Vara de Limeira/SP

Recuperação Judicial Requerida
Empresa: Networker Telecom Indústria, Comércio e
Representação Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de Mogi Guaçu/SP

Recuperação Judicial Deferida
Empresa: C10 Prestação de Serviços e Assessoria
Comercial Ltda. - Endereço: Largo Conselheiro Moreira de Barros, 1221, Sala 52, Bairro de Santana - Administrador Judicial: Etrusco, Barros e Tortorella, Representada Pelo Dr. Asdrúbal Montenegro Neto - Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de São Paulo/SP
Empresa: Penta Technologies do Brasil Ltda. - Endereço: Av. Professor Vicente Rao, 1636, Jardim Petrópolis Administrador Judicial: Approbato Machado Advogados
- Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de São Paulo/SP
Empresa: Vulcanizadora Carbonera Ltda. - Administrador Judicial: Dr. Anderson Onildo Socreppa - Vara/Comarca: 2a Vara de Lages/SC

