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Controladores da Fnac decidem hoje
em Paris se vendem a rede de lojas

s.

O conselho do conglomerado PPR se reúne hoje, em Paris, para decidir
o futuro da sua controlada Fnac. Há quase três anos, a companhia disse
que tinha intenção de vender a rede de livrarias e venda de artigos
eletroeletrônicos. Atualmente, a PPR está se reestruturando para focar
em marcas de moda esportiva, de artigos de luxo e de lifestyle.
Também estuda ampliar sua presença na Ásia e na América Latina.
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Suecos investem em
duas fábricas no Brasil

Murillo Constantino
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FATURAMENTO GLOBAL

resultado coloca o país como a
sexta maior operação da Trelleborg, na frente de outros mercados emergentes, como China e
Índia. “São regiões onde também queremos fortalecer nossa
presença, mas as oportunidades em cada um desses países
são muito diferentes”, explica
Nilsson.
Segundo o executivo, a decisão de fortalecer a operação brasileira está relacionada aos fatores que têm movimentado a economia do país nos últimos anos.
“O crescimento do setor de petróleo e gás e o aumento do consumo servem como impulso para todas as nossas áreas de negócio por aqui”, diz Nilsson. Além
das áreas gráfica e de petróleo e
gás, a Trelleborg fornece para setores como agrícola, farmacêutico e automotivo. As unidades
inauguradas hoje se somam às
fábricas que a Trelleborg tem
em São Paulo, São José dos Campos, no interior paulista, e Macaé, no Rio de Janeiro.
Não só o mercado nacional estimula os investimentos no Brasil. A possibilidade de fornecer
para outros países da região, como Argentina e Colômbia também anima os executivos da Trelleborg. “O Brasil não é um centro de produção mais barata,
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A Trelleborg, fabricante sueca
de polímeros, inaugura hoje,
em Santana de Parnaíba, cidade
da região metropolitana de São
Paulo, duas novas unidades fabris: uma voltada para a fabricação de mangueiras utilizadas
por empresas petroleiras e outra para fazer blanquetas de impressão, uma das matérias primas mais importantes da indústria gráfica.
O investimento, que segundo
Peter Nilsson, presidente global
da companhia, foi da ordem de
dezenas de milhões de dólares,
é parte da estratégia desenvolvida pela Trelleborg para fortalecer a presença no mercado nacional. “O Brasil não pode mais
ser considerado uma base satélite dos Estados Unidos ou da Europa, mas um país que pode viver por conta própria”, afirmou
Nilsson, com exclusividade ao
BRASIL ECONÔMICO.
No último relatório de divulgação de resultados, a empresa
colocou o país como um dos
maiores focos de investimentos
para os próximos anos. Com isso, a empresa pretende melhorar a divisão de suas vendas ao
redor do globo. Hoje, 54% das

vendas são realizadas para a Europa Ocidental. O objetivo é
que esse número seja reduzido
para 40% dentro de cinco anos.
Em 2011, a operação brasileira da companhia faturou R$ 388
milhões, pouco mais de 5% das
vendas globais da empresa. O
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Trelleborg, fabricante de polímeros químicos, inaugura hoje unidades
em Santana de Parnaíba (SP) e planeja novos aportes na operação local

Nilsson, da Trelleborg: após a Printec, de olho em outras aquisições

mas sim uma base para impulsionar nosso crescimento em toda a América Latina”, afirma o
presidente.
Mais investimentos

A inauguração das novas fábricas não deve pôr fim ao ciclo de
investimento da Trelleborg no
país. “Continuamos de olho em
boas oportunidades que possam
aparecer no mercado, inclusive
por meio de aquisição de outras
companhias”, diz Nilsson.

O investimento realizado em
Santana de Parnaíba é o mais recente da Trelleborg no país, mas
não o único feito nos últimos
meses. Em setembro, a companhia inaugurou oficialmente a
unidade de Macaé, feita para
atender os clientes do setor petroleiro, e anunciou a aquisição
da Printec, uma das principais
fabricantes de blanquetas do
mercado brasileiro, com faturamento anual de cerca de R$ 75
milhões. ■
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.

Monsanto perde batalha de royalties em MT
Justiça suspende cobrança
sobre direito de propriedade
intelectual da tecnologia RR
Gustavo Bonato
Reuters

O Tribunal de Justiça de Mato
Grosso concedeu liminar à Federação de Agricultura do Estado (Famato) suspendendo a cobrança, por parte da Monsanto, de royalties sobre as sementes de soja Roundup Ready
(RR) e algodão Bollgard I (BT)
dos produtores filiados à entidade e seus sindicatos.
Segundo a Famato, a ação ju-

dicial foi baseada em estudo
técnico e jurídico que confirmou que o direito de propriedade intelectual relativo à tecnologia RR venceu em setembro
de 2010, tornando-a de domínio público.
“A cobrança de valores por
parte da empresa pelo uso desta
tecnologia tanto a título de
royalties quanto a título de indenização é indevida”, disse a Famato, em nota à imprensa.
Desta forma, os produtores
rurais ficam desobrigados de
pagar os royalties que começariam a ser cobrados a partir
deste mês de outubro, referen-

tes às sementes utilizadas na safra 2012/13, que está sendo
plantada.
Segundo a Aprosoja (associação que reúne produtores do Estado), que participou da ação, a
reclamação na Justiça não se trata de um questionamento dos

Prazo de vigência
da patente venceu
em 2010, o que
eliminaria todo
e qualquer direito
de exclusividade

royalties ou do uso de transgênicos, mas sim da cobrança sobre
uma tecnologia que está com a
patente vencida.
Prazo de patente

O juiz Elinaldo Veloso Gomes,
que concedeu a liminar afirmou, em sua decisão, que “vencido o prazo de vigência da patente, desaparece todo e qualquer direito de exclusividade,
podendo o seu objeto ser utilizado livremente por qualquer
interessado”.
A decisão contra a Monsanto
ocorreu na segunda instância
da Justiça de Mato Grosso, já

que a empresa havia garantido a
cobrança com um liminar em
primeira instância, informaram
as entidades de produtores.
O mérito da ação ainda precisa ser julgado, mas não há data
para que isso ocorra.
Procurada, a assessoria de imprensa da Monsanto disse que a
empresa vai se pronunciar sobre o assunto ainda nesta segunda-feira.
A tecnologia Roundup Ready
insere um gene na soja que a torna resistente ao herbicida glifosato. Já a tecnologia BT, provoca a morte de insetos que atacam as plantações. ■

