
A cervejaria dinamarquesa
Carlsberg divulgou um aumen-
to de 10%no seu lucro operacio-
nal trimestral e disse que man-
tém a previsão para o ano, após
aumentar sua participação de
mercado na Rússia.
“É particularmente positivo

dizer que estamos de volta a
uma tendência de crescimento

na Rússia”, disse o presidente-
executivo da companhia, Jor-
gen Buhl Rasmussen, nesta
quarta-feira.
O lucro operacional da Carls-

berg — quarta maior cervejaria
domundo— subiu para 3,60 bi-
lhões de coroas dinamarquesas
(US$ 618 milhões) no terceiro
trimestre, ante previsão de 3,72
bilhões de coroas dinamarque-
sas, segundo pesquisa Reuters.
As vendas cresceram para

18,8 bilhões de coroas dinamar-
quesas, acima da previsão de
18,6 bilhões de coroas dinamar-
quesas de analistas.

A companhia manteve sua
previsãode lucro operacional an-
tes de itens especiais no mesmo
nível de 2011, quando atingiu
9,82 bilhões de coroas dinamar-
quesas.Como outras cervejarias,
a Carlsberg tem confiado em
mercados emergentes e no au-
mento de preços para compen-
sar o fraco desempenhona Euro-
pa e a dura competição emmer-
cados maduros.
Sua posição na Rússia tem si-

do atingida pormedidas tributá-
rias do governo e por uma legis-
lação para coibir o abuso do con-
sumo de álcool. ■
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Indústria de equipamentos amplia exportação

Carlsbergmantémprevisão de lucro operacional
Cervejaria, quarta maior do
mundo, registrou ganho de
US$ 618 milhões no terceiro tri

A Coca-Cola Brasil, a Giroflex-
Forma, oGovernodoRio eoCon-
sórcio Maracanã Rio 2014 anun-
ciaram ontem, em cerimônia no
Maracanã, parceria para a fabri-
cação de 6773 assentos premium
— próximos ao gramado — com
revestimento de garrafas pet pa-
ra o estádio, palco da final da Co-
pa de 2014. Para que fosse possí-
vel utilizar o material reciclado
nas cadeiras e atender às normas
da Fifa, a Giroflex investiu R$ 3
milhões. “O casamento não foi
fácil do ponto de vista técnico,
pois precisávamos dar as garan-
tias que a Fifa exige de conforto,
durabilidade, combustão, entre
outros”, disse ÍcaroMoreno, pre-
sidente da Empresa deObras Pú-
blicas do Estado do Rio (Emop).
Osnovos assentos sãomais resis-
tentes que os tradicionais.
Já a Coca-Cola lançará, no

próximodia 15, campanha —es-
trelada pelo apresentador Lucia-
no Huck, pela jogadora Marta e
pelo líder domovimento dos ca-
tadores de materiais reciclá-
veis, Tião Santos — para arreca-
dar as garrafas que serão utiliza-
das na fabricação. Serão espa-
lhados coletores especiais pela
cidade. “Esta é uma iniciativa
inovadora e inédita para o espor-
te do mundial”, afirmou Victor
Bicca Neto, diretor de assuntos
governamentais, comunicação
e sustentabilidade da Coca-Co-
la para a Copa do Mundo .

Segundo Linaldo Vilar, dire-
tor de novos negócios da Giro-
flex, serão necessárias 100 garra-
fas de 600 ml para a confecção
do tecido do estofamento de ca-
da assento, que será 15% mais
caro do que o tradicional. A
companhia, em parceria com a
alemã Eheim, já fabricou os as-
sentos da Alianz Arena, emMu-
nique, do Parque Aquático de
Londres e do Legia Stadium,
Varsóvia, mas os do Maracanã
serão os primeiros com o mate-
rial reciclado. “Os novos assen-
tos casamcomas nossas iniciati-
vas de inovação e sustentabilida-

de. Serão as primeiras cadeiras
com revestimento de garrafas
pet e tenho certeza que elas lo-
go serão referência mundial”,
apostou Vilar. “Já faz parte dos
nossos planos levar estas cadei-
ras para outras arenas brasilei-
ras”, completou Bicca Neto.
O Maracanã terá certificado

LEED com redução do consumo
de água em 30% e de energia
elétrica em 8%. “Os assentos fa-
bricados com material recicla-
do vêm de encontro com a vi-
são sustentável que pauta as
obras do estádio”, ressaltou
Marcia Lins, secretária estadual

de Esportes e Lazer do Rio. “Es-
ta é uma iniciativa para mostrar
que é possível engajar a popula-
ção”, completou Bicca Neto.

Andamento das obras
O Governo do Rio garante que
as obras doMaracanã estão den-
tro do cronograma e que o está-
dio será entregue à Fifa em feve-
reiro de 2013. Entretanto, have-
rá intervensões após esta data
para a conclusão da área “intra-
muro”, região entre a estádio e
a rua. “O que será feito depois
são as estruturas provisórias,
previstas no cronograma da Fi-

fa”, disse Marcia Lins, secretá-
ria estadual de Esporte e Lazer.
As obras adicionais custarão cer-
ca de R$ 20 milhões.
“Esperamos concluir essa

área até o final demarço”, garan-
tiu Ícaro Moreno, presidente da
Emop. A próxima etapa das
obras é a colocação da estrutura
metálica que sustentará a cober-
tura do estadio. Só depois a co-
bertura poderá ser içada. “Esta é
uma tecnologia que não domina-
mos. Os cabos vêm da Espanha
e da Suíça. Estamos terminando
o acabamento grosso e começan-
do o fino”, finalizou. ■

As exportações da indústria brasileira de equipamentos para a saúde
cresceram 11,7% em 2011, em relação a 2010. Os produtos brasileiros
chegaram a 180 países, gerando uma receita de US$ 707 milhões. O
crescimento acima do esperado permitiu ao Brasil antecipar para 2014
a meta de atingir a cifra anual de US$ 1 bilhão com as vendas externas —
antes prevista para 2015, segundo dados da Associação Brasileira da
Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos.
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Parceria comGiroflex-Forma permitirá
utilização dematerial reciclado

A PARCERIA
Resutado da iniciativa 
conjunta Coca-Cola/Giroflex-
Forma/governo do Rio

Fonte: empresas

6.773
cadeiras com 
revestimento de pet

é o número total de 
assentos do Maracanã

79 MIL 

foram investidos pela Giroflex para 
se chegar ao novo assento

R$ 3 MILHÕES

garrafas pet de 600 ml são 
necessárias para cada cadeira

100

15%
é o custo adicional para
o revestimento de pet

Cervejariadinamarquesaregistrouvendassuperioresàprevisão

MarciaLins,secretáriaestadualdeEsportesdoRio:propostaéengajarapopulaçãoarecolherpets
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2012, Empresas, p. 18.




