
O governo canadense disse que
a mudança de controle em dos
frigoríficos responsáveis por
um dos maiores “recalls” de
carne bovina do país, XL Foo-
ds, agora sob responsabilidade
da JBS, não afetará o trabalho
de inspeção praticamente con-
cluído. A JBS USA, subsidiária
da JBS, assinou o acordo para
administrar os ativos da XL Foo-
ds, em uma operação que pre-
vê opção de compra destes,
além dos ativos da companhia
nos Estados Unidos.

Os inspetores canadenses pa-
ra alimentos devem recomen-
dar nesta semana quando ou se
a unidade de Lakeside da XL
Foods, na província de Alberta,
pode reabrir depois do caso de
contaminação com E. Coli em
15 pessoas no Canadá, que le-
vou ao recall de milhares de qui-
los de carne bovina no país.

A Agência de Inspeção Ali-
mentar Canadense (CFIA), que
retirou a licença operacional de-
tida pela XL Foods em 27 de se-
tembro, disse que “qualquer
mudança na administração ou
propriedade na XL não afetará
nossa avaliação”.

Se a JBS exercer a opção de
compra dos ativos canadenses e
americanos, seria feito com um
pagamento de US$ 100 mi-
lhões, sendo 50% em dinheiro e
o restante em ações da compa-
nhia brasileira.

A companhia, que não assu-
miu os débitos e responsabilida-
des civis, disse que examinará
cuidadosamente para descobrir o
que houve de errado na planta,
que tem capacidade para proces-
sar até 4,5 mil animais por dia.

“Nós vamos ter que sentar com
a XL e entender o que aconteceu
na instalação até o momento e tra-
zer nosso expertise para ajudar na
situação”, disse o porta-voz da
JBS, Cameron Bruet, ontem.

“Nós temos um histórico de
muito sucesso em segurança
alimentar e robusto programa
de segurança e acreditamos
que isso será ativo para a unida-
de”. Ele disse que a JBS ainda
não decidiu sobre mudanças es-
pecíficas na forma de operação
da planta. ■ Reuters

As vendas da Nestlé continua-
ram a crescer no terceiro trimes-
tre, segundo o relatório global
da companhia suíça, divulgado
ontem. Com vendas equivalen-
tes a R$ 148,6 bilhões, o que sig-
nifica aumento de 11% e cresci-
mento orgânico de 6,1%, os me-
lhores resultados da empresa es-
tão na Ásia e nas Américas, esta
última com R$ 45,9 bilhões em
vendas. A companhia, porém,
não revela o número exato da
expansão na América do Sul e
só informa que a região onde es-
tá o Brasil obteve crescimento
de dois dígitos nas vendas.

De acordo com o documento,
Brasil e México são, no conti-
nente, os mercados que cres-
cem de forma mais acelerada,
com destaque para as vendas de
chocolates, cafés solúveis e sor-
vetes. Mas o campeão das ven-
das foi o segmento de petcare,
que cresceu 20% por aqui, com
a venda de rações e outros ali-
mentos de marcas como Puri-
na, Dog Chow e Pro Plan.

O segmento de nutrição in-
fantil, com produtos como fari-
náceos e cereais para alimenta-
ção infantil, além do segmento
que inclui as marcas Maggi e
Nescafé, também cresceram
dois dígitos nos mercados
emergentes.

“O crescimento da Nestlé nos
primeiros nove meses do ano es-
tá em linha com as nossas expec-
tativas. Tivemos crescimento
de dois dígitos nos mercados
emergentes, onde estamos ex-
pandindo nossos caminhos e
melhorando a nossa oferta de
produtos”, afirmou Paul Bul-
cke, CEO da companhia.

Só o mercado de produtos pet
no Brasil — que inclui rações, pe-
tiscos e acessórios - deve movi-
mentar R$ 14 bilhões neste ano,
segundo estimati-
va da Associação
Brasileira da In-
dústria de Produ-
tos para Animais
de Estimação
(Abinpet).

Quando se tra-
ta de alimento
para consumo

humano, levantamento da
Nielsen Consultoria aponta o
aumento no volume de vendas
de produtos como o chocolate
no mercado brasileiro. De ja-
neiro a abril deste ano, foram
vendidos 54,02 milhões de uni-
dades do produto, ante 51,61
milhões no mesmo período do
ano passado, alta de 4,67%. O
faturamento cresceu 1,84,
saindo de R$ 1,3 bilhão para
R$ 1,41 bilhão.

Os mercados da Ásia, Ocea-
nia e África também tiveram
crescimento razoável, de 9,4%,
com vendas de R$ 30,7 bilhões.
Neste último, a companhia con-
centrou esforços especialmente
na ampliação do alcance de
seus produtos.

Já o continente europeu, co-
mo resultado dos
problemas econô-
micos, teve alta
de 1,9%, com fatu-
ramento de R$
24,6 bilhões. Mes-
mo assim, os seg-
mentos de bebi-
das e cuidados pa-
ra animais segui-

ram com crescimento satisfató-
rio. As marcas Nescafé e Dolce
Gusto também seguiram pelo
mesmo caminho.

No segmento de águas, a Nes-
tlé registrou crescimento orgâni-
co de 5,8%, com R$ 12,3 bilhões
em vendas. Os resultados foram
puxados principalmente pelo de-
sempenho na América do Norte
e nos países emergentes.

Abaixo das expectativas
Apesar dos resultados positivos,
alguns analistas estimavam cresci-
mento maior, especialmente nos
países emergentes. Segundo Bul-
cke, os números foram afetados
pela retração em alguns merca-
dos, especialmente na Europa, e
também pelo alagamento que afe-
tou a safra de café e o ritmo de pro-
dução na fábrica nas Filipinas. ■

Juliana Ribeiro
jribeiro@brasileconomico.com.br
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MGMChina obtémautorizaçãoparaconstruir
cassino de US$ 2,6 bilhões em Macau

Jerome Favre/Bloomberg

Vendas da Nestlé crescem
11% no terceiro trimestre

JBS encara
barreira
sanitária
no Canadá

Gianluca Colla/Bloomberg

Nova unidade passa por inspeção
por conta de um dos maiores
recalls de carne bovina do país

A MGM China Holdings, venture entre a chinesa Pansy Ho e
a MGM Resorts International, obteve autorização para construir
um complexo de cassinos e resorts em Macau, um dos maiores
centros da jogatina no mundo. O empreendimento custará
US$ 2,6 bilhões e terá 1,6 mil apartamentos. A MGM China
Holdigs deverá desembolsar US$ 56 milhões pelas autorizações.

EMPRESAS

Brasil e México
foram os

mercados com
melhor

desempenho
nas Américas

Mercados da América do Sul e Ásia puxaram o resultado, que somou R$ 148,6 bilhões

Paul Bulcke, da Nestlé: crescimento de dois dígitos nas vendas naAmérica do Sul

DOCE DESEMPENHO

Resultados da Nestlé S.A. no terceiro trimestre, 
nos principais mercados, em R$ bilhões
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Fonte: relatório da empresa
*Crescimento em relação a 2011       **Ásia, Oceania e África 
***Inclui Maggi, cereais e Nespresso
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 18.




