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Yakult encerrará operações na Argentina
A Yakult Honsha Co. informou ao mercado ontem que decidiu
encerrar suas operações na Argentina, onde atuava desde 1997
com a importação de bebidas produzidas no Brasil. Em nota,
a companhia afirma que “uma vez que não foi possível estabeler
uma base de negócios e nem vislumbar nenhuma possibilidade de
lucros, decidimos dissolver a subsidiária”. Ainda segundo a empresa
japonesa, os impactos em suas finanças serão “mínimos”.

Buenos Aires, há quinze anos.
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La Martina se atrapalha com
plano de expansão no Brasil
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Estatal chinesa ficará com
49,9% de reserva da empresa
canadense de gás natural
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As roupas da La Martina são usadas em campeonatos de polo

to possui diversos símbolos que
deixam claro em qual jogo e em
qual país ela foi usada. Depois o
mesmo modelo de pode ser
comprado pelo consumidor em
uma das lojas da rede. O diferencial da empresa é justamente este. Ter em suas roupas emblemas originais de campeonatos que realmente acontece-

PetroChina
faz venture
de US$ 1,2 bi
com EnCana

ram. É comum encontrar no
mercado varejistas que trabalham com roupas apenas inspiradas em campeonatos de polo,
ou seja, com símbolos e brasões
de jogos fictícios.
A La Martina também fabrica
capacetes, celas e tacos, os
quais são usados pelos atletas
durante os jogos. ■

A PetroChina vai formar uma
joint-venture com a Encana
Corp., maior produtora de gás
natural do Canadá, por US$ 1,2
bilhão. A companhia ficará com
49,9% dos ativos da Encana na
formação de Duvernay, reserva
que fica no estado de Alberta.
Esta é a primeira vez que a Encana anuncia um acordo com a
PetroChina, maior produtora
de petróleo da Ásia, depois do
acordo de cerca de US$ 5 bilhões feito com as reservas em
Cutbank Ridge, em Calgary ter
naufragado.
Pelo acordo com a PetroChina, a companhia vai desembolsar pouco menos de US$ 1 bilhão nos próximos quatro anos
em um fundo de desenvolvimento e pesquisa, de acordo
com comunicado divulgado ontem.
Este é o primeiro acordo entre uma companhia canadense
e uma estatal chinesa desde a
introdução de novas regras de
investimento estrangeiro no
país desde o dia 7 de dezembro.
Antes da aprovação, o governo
canadense recusou a compra
de ativos da Nexen pela outra
estatal chinesa Cnooc. O acordo, de US$ 15,1 bilhões, ainda
está na mesa de negociação. Pelas normas, joint-ventures e
aquisições de pequenas participações acionárias são autorizadas com celeridade. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 dez. 2012, Empresas, p. 20.

Veja Carros Vermelhos, de Laura Goodrich. Descubra a importância do foco
e da concentração na realização dos objetivos pessoais e profissionais.
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