
A australiana GrainCorp rejei-
tou ontem a oferta de US$ 2,9 bi-
lhões feita pela Archer Daniels
Midland (ADM), pressionando
o grupo norte-americano de
agronegócios a aumentar a pro-
posta pela última grande produ-
tora independente de grãos da
Austrália.

A ADM, liderada por Patricia

A. Woertz, deve elevar a oferta
de 12,20 dólares australianos
(cerca de US$ 13) por ação pela
empresa, em meio aos esforços
para garantir a entrada no forne-
cimento a nações asiáticas de rá-
pido crescimento que buscam
segurança alimentar, segundo
analistas, embora um aumento
significativo não seja esperado.

“Eles podem mexer nas mar-
gens, mas provavelmente não
serão obtidos resultados signifi-
cativamente maiores”, disse o
analista Min Tang-Varner, da
Morningstar.

A GrainCorp afirmou que a

oferta da ADM — elevada no
mês passado em 3,8% — conti-
nuava a subvalorizar material-
mente a empresa.

Negociações
A ADM, que constituiu uma fa-
tia de 19,9% na GrainCorp, afir-
mou que a proposta revisada re-
presenta um valor “justo e que
consideraria todas as opções”
para adquirir a companhia aus-
traliana.

Uma fonte próxima ao assun-
to disse que os canais de comu-
nicação entre ambas compa-
nhias permanecem abertos. ■

A Danone está preparando um
programa de corte de custos pa-
ra economizar cerca de ¤ 200
milhões na Europa nos próxi-
mos dois anos, afirmou ontem o
grupo francês de alimentos.

A maior fabricante mundial
de iogurte, sob pressão do acio-
nista americano Nelson Peltz pa-
ra aumentar as margens e o va-
lor das ações, combinará o pla-
no ao que já está em andamento
para cortar ¤ 500 milhões
anuais em custos de produção.

A Danone, que vem apuran-
do forte queda de vendas na en-
dividada região Sul da Europa,
principalmente na divisão de la-
ticínios na Espanha, alertou que
a margem de lucro operacional
cairá em 50 pontos-base neste
ano, enquanto investidores pre-
veem retração similar em 2013.

A companhia não detalhou o
plano porque ainda precisa apre-
sentá-lo aos conselheiros, mas
vai colocá-lo em prática ao lon-
go de 2013 e 2014. As conversas
com funcionários acontecerão
até 13 de março. A redução dos
gastos será concentrada em cus-
tos gerais e administrativos, diz
a companhia.

A Danone gastou “vários mes-
ses” preparando o corte de des-
pesas e a reestruturação de sua
operação europeia, de acordo
com porta-voz da companhia.
Entretanto, a empresa negou
que o movimento tenha ocorri-
do por pressão do acionista ame-
ricano. O representante da Da-
none também se recusou a infor-
mar se Peltz teve algum encon-
tro com conselheiros da empre-
sa nos últimos meses. Peltz é do-
no do Trian Fund Management,
que tem 1% das ações da Dano-
ne. Segundo analistas, o investi-
dor pressiona o corte de custos
da companhia para ampliar o re-
torno de capital. ■

ESPORTE

Lucro do torneio de Wimbledon sobe 7,1%

Não é só nos gibis e nos cinemas
que Batman e Super Homem fa-
zem sucesso. “Podemos dizer
que vivemos em uma época em
que super heróis são um verda-
deiro fenômeno. Por isso é de se
esperar que exista cada vez
mais procura por produtos com
as caras e marcas desses perso-
nagens”, afirmou ao BRASIL ECO-
NÔMICO Marcos Bandeira de Me-
llo, gerente-geral da Warner
Bros no Brasil.

O que o executivo fala não é
apenas uma previsão do futuro.
Produtos com alguma relação
com super heróis são cada vez
mais comuns e não se limitam
mais às camisetas da seção in-
fantil de grandes lojas de roupa
ou às mochilas e cadernos mais
vendidas na época de volta às
aulas. Um contrato de licencia-
mento firmado recentemente
entre a Warner e a Urban, fabri-
cante de itens de decoração e
presente, colocou no mercado
itens como carteiras com o ros-
to da Mulher Maravilha, reló-
gios do Curinga e até mesmo
uma mesa de centro forrada
com quadrinhos de Batman e
Robin. “A ideia é atrair o públi-
co adulto, que vá além do cole-
cionador de itens ligados a esses
personagens”, diz Mello.

Ao todo, a linha da Urban
com os desenhos da Warner pos-
sui mais de 120 itens, entre arti-
gos de papelaria, de uso pessoal
e de decoração. “No final, a li-

nha acabou ficando muito
maior do que imaginávamos.
Nunca tivemos uma gama tão
grande de produtos desse tipo.”

O contrato entre as duas em-
presas terá duração de três
anos. O executivo não revela as
metas de comercialização esta-
belecidas, mas demonstra con-
fiança no sucesso dos produtos,
que começaram a chegar ao va-
rejo há pouco mais de um mês.
“A recepção inicial já mostra
claramente que as metas regis-

tradas no contrato vão ser bati-
das facilmente”, afirma. A par-
tir de fevereiro, a distribuição
deve ser ampliada.

A Warner também fechou
uma parceria com a Custom4U
para criar capas de celular com
os personagens da empresa.
“Como é um produto mais fácil
de ser copiado, essa linha terá
renovação constante”, diz Me-
llo. Entre as possibilidades em
estudo está a criação de capas
baseadas no filme Casablanca.

“Já entramos com pedido de au-
torização junto à matriz.”

A escolha por intensificar os
esforços no setor de licencia-
mento de produtos para adul-
tos, não é merca casualidade. Es-
tima-se que o nicho seja um dos
que mais cresce no país. No ano
passado, esse tipo de produto te-
ria representado 10% dos R$ 5
bilhões movimentados pelos
contratos no Brasil. Nos EUA,
eles são responsáveis por 30%
das receitas do setor. ■

GrainCorp rejeita proposta da ADM

O torneio de Wimbledon, uma das principais competições de tênis

do mundo, registrou lucro recorde de US$ 60,8 milhões na edição

deste ano, um aumento de 7,1% em comparação com o evento

do ano passado. Os números são da Britain's Lawn Tennis

Association. Wimbledon é o único torneio entre os quatro que

compõem o Grand Slam a ser disputado em quadra de grama.

Desde 2008, o lucro da competição cresceu 47%. Bloomberg
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 dez. 2012, Empresas, p. 24.




