
A endividada fabricante de ae-
ronaves Hawker Beechcraft
disse que tentará se recuperar
sozinha depois que os planos
de venda a uma empresa chine-
sa fracassaram. Porém, para
tentar sair do vermelho, a em-
presa decidiu sair do negócio

de jatos executivos.
A empresa americana, con-

trolada pelo Goldman Sachs e a
Onex Corp, pediu proteção con-
tra falência em maio, impossibi-
litada de sustentar-se com uma
dívida de US$ 2,5 bilhões.

A Hawker, que fabrica aero-
naves militares e turboélices, as-
sim como jatos executivos, dis-
se em julho que estava em nego-
ciações exclusivas com a chine-
sa Superior Aviation Beijing so-
bre a venda da companhia por
US$ 1,79 bilhão.

A companhia informou que
não concordou com os termos
da companhia chinesa na nego-
ciação, de uma joint venture na
qual 60% seria da Superior
Aviation Technology Co e 40%
da Beijing E-Tong International
Investment & Development Co.

A empresa disse que está ava-
liando opções estratégicas com
credores para a linha de produ-
ção da Hawker, que inclui o ne-
gócio de jatos executivos, em di-
ficuldades. A Hawker informou
que a divisão de aviões executi-

vos será fechada se não obtiver
ofertas satisfatórias.

No segmento de defesa, a Ha-
wker disputa com a fabricante
brasileira de aviões Embraer um

contrato para fornecimento de
aeronaves de combate leve para
a Força Aérea norte-americana
para suporte à operações no Afe-
ganistão, com valor inicial de
cerca de US$ 350 milhões.

A Embraer havia vencido o
contrato nos EUA com a oferta
de seu Super Tucano, mas o re-
sultado da concorrência foi can-
celado por pressões da compa-
nhia americana. O certame foi
relançado e o resultado da nova
licitação deve sair até o começo
do ano que vem. ■

A Minerva Foods, terceira maior
no segmento de carne bovina do
Brasil, prevê aumentar sua parti-
cipação de mercado ampliando
o uso da capacidade instalada e
o volume ofertado de olho na
crescente demanda dos países
emergentes, disse o diretor-pre-
sidente da companhia.

Até o final do último trimes-
tre, em setembro, a compa-
nhia estava utilizando 70% de
sua capacidade instalada, mas
a meta da empresa é chegar a
85%, afirmou Fernando Gallet-
ti Queiroz, em teleconferência
para comentar os resultados
trimestrais.

As vendas externas da com-
panhia ganharam impulso no úl-
timo trimestre subindo 30,5%
ante igual período de 2011, pu-
xadas pelas firmes vendas para
o leste europeu, Oriente Médio
e extremo Oriente.

“O uso da capacidade instala-
da está em 70%. Somos referên-
cia para o setor, e nossa meta é
aumentar. O foco é na exporta-
ção”, afirmou Queiroz a analis-
tas. Cerca de dois terços da re-
ceita da companhia é obtida
com vendas externas.

Na avaliação do executivo, a
estratégia coincide com um ce-
nário favorável à indústria no
Brasil e nos demais países da
América do Sul, pela oferta
maior de animais para abate, en-

quanto os países do hemisfério
norte seguem caminho inverso.

“Vemos exportações com de-
manda crescente. E o Brasil e a
América do Sul ganham em
competitividade... pela oferta
de rebanhos de qualidade”,
acrescentou o executivo.

No acumulado dos doze me-
ses encerrados em setembro,
as vendas externas da Minerva
cresceram 32,6%, somando
R$ 2,99 bilhões.

O diretor financeiro da Miner-
va Foods, Edson Ticle, reforçou
durante a conferência que o
crescimento da demanda pelos
países emergentes tende a se es-
tender em 2013.

Este movimento leva a com-
panhia mirar expansões na
América do Sul, mas com a res-
salva de que eventuais aquisi-
ções só viriam se os ativos tive-
rem impacto nulo ou não afeta-
rem os níveis de endividamen-

to da companhia.
No início de setembro, a Mi-

nerva anunciou a compra da Fri-
gomerc, vizinha de sua unidade
Friasa, ambas em Assunção no
Paraguai, colocando a compa-
nhia na liderança do mercado
bovino no país vizinho.

O presidente da Minerva res-
saltou que o atual ciclo favorá-
vel à indústria, pela oferta
maior de animais para abate e
menor pressão de custo, deve

se estender por mais dois anos.
A matéria-prima (animais pa-

ra abate) representa cerca de
80% do custo de produção dos
frigoríficos.

“O mais importante de tudo
é a oferta de gado. E pelas infor-
mações que temos, este ciclo
(de oferta maior) será intensifi-
cado em 2013 e 2014. O Brasil e
América do Sul irão se benefi-
ciar”, disse Queiroz.

Segundo ele, tradicionalmen-
te este ciclo perdura por três a
quatro anos.

Apesar do ciclo favorável à in-
dústria em termos de preço do
gado no mercado em 2013, o
executivo alerta que isso não re-
sultará necessariamente em pre-
ços mais baixos para a carne.

“A alta dos grãos puxou os
preços das carnes de frango e
suínos. Ficamos (na indústria
de bovinos) mais competitivos
em relação a outras proteínas”,
disse Queiroz. Ele vê um cená-
rio incerto para os preços de
grãos em 2013, o que deve conti-
nuar puxando custos de aves e
suínos, e balizando o mercado
de carne bovina.

Os preços da carne bovina su-
biram em média 7% no último tri-
mestre, com alguns cortes especí-
ficos subindo até 10%. A alta dos
preços dos alimentos, sobretudo
o complexo carnes, tem pesado
sobre a inflação, e analistas espe-
ram um avanço no Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo-15 (IP-
CA-15) de outubro. ■
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Leste Europeu e Oriente fazem vendas
externas da Minerva subirem 30%

Hawker Beechcraft deixa segmento de jatos
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Gamesa Tecnológica planejavender áreas
de negócios e demitir até mil funcionários

Companhia é concorrente da
Embraer em licitação das Forças
Armadas dos Estados Unidos

A espanhola Gamesa Tecnológica vai apresentar a seus acionistas
um plano de negócios para reduzir o tamanho de suas operações
e ampliar a eficiência das divisões consideradas estratégicas. O plano
prevê o corte de até mil funcionários, 12% da força de trabalho,
de acordo com fontes ligadas ao plano ouvidas pela Bloomberg.
Algumas demissões já foram realizadas em julho deste ano.

Endividada, Hawker
negociava venda
de parte de suas
operações à chinesa
Superior Aviation
por US$ 1,79 bilhão

Terceira maior no segmento de carne bovina, frigorífico diz que maior oferta de gado ajuda e seguirá firme até 2014
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