
A Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP) determinou que a Pe-
trobras terá de recalcular os
royalties de duas plataformas
porque parte da produção de
gás não teria sido incluída na ba-
se de pagamento dos tributos.

A ANP decidiu cobrar da Pe-
trobras royalties que a estatal
descontou da produção de gás e
já avalia outros casos parecidos
em outras unidades da empre-
sa, disse uma fonte com conhe-
cimento direto do assunto.

Descontar parte do gás asso-
ciado ao petróleo na produção
que deve ser a base do pagamen-
to de royalties é comum na in-
dústria, mas o problema, segun-
do a fonte, é o desconto feito
sem sistemas de medição.

A Petrobras entrou na terça-
feira com recurso para tentar re-
verter a decisão da ANP.

A determinação da agência
pode resultar em pagamento
adicional superior a 200 mi-
lhões de reais, disse a fonte à
Reuters, pedindo para não ser
identificada.

“O desconto é até justo do
ponto de vista físico, mas não
foi como determina a lei”, afir-
mou. A ausência de um sistema
de medição adequado exigido
na regulamentação levou a
agência a pedir o novo cálculo
dos royalties nas plataformas
P-25 e P-31, no campo de Alba-
cora, na bacia de Campos, disse
a fonte.

Outros casos parecidos, de
plataformas que não apresenta-
ram sistemas de medição e tive-
ram gás descontado da produ-
ção, estão na mira da regulado-
ra, segundo a fonte. O recurso
da Petrobras será analisado nos
próximos dias em uma decisão
que poderá ser dada em meados
deste mês, disse a fonte. ■

A fabricante francesa de pães e
bolos Jacquet está disposta a se
tornar, nos próximos 20 anos, lí-
der no segmento em que atua
no Brasil. E para chegar ao topo,
a empresa tem a intenção de ins-
talar no período sete fábricas no
mercado nacional.

“O Brasil é um país em expan-
são e entendemos que existem
boas oportunidades por aqui,
motivadas principalmente pela
nova característica do consumi-
dor brasileiro”, explica Ricardo
Guerra diretor da Jacquet Guer-
ra do Brasil, que inaugurou no
ano passado sua primeira fábri-
ca no país, localizada em Guara-
puava, no Paraná.

Das seis fábricas que ainda se-
rão instaladas, duas ficarão loca-
lizadas na região sudeste, en-
quanto o sul receberá mais uni-
dades. Já o nordeste também
vai abrigar, segundo Guerra,
duas fábricas, enquanto o cen-
tro-oeste tem previsão para re-
ceber somente uma unidade.

O executivo da Jacquet Guer-
ra do Brasil — resultado de uma
parceria do grupo paranaense
Guerra com a francesa Lima-
grain — revela ao Brasil Econô-

mico que a empresa tem dinhei-
ro em caixa para realizar novos
aportes no Brasil. “O grupo Li-
magrain fatura anualmente € 2
bilhões e destina 16% do seu fa-
turamento para novos investi-
mentos”, explica.

Na unidade de Guarapuava a
companhia destinou cerca de
R$ 80 milhões.

Para se tornar líder no Brasil,
a Jacquet vai abusar da tecnolo-
gia e espera resolver problemas
enfrentados por muitos brasilei-
ros como a curta validade de
produtos como o pão de forma.
“O prazo médio dos pães de for-
ma está em torno de 11 dias. Nos-
so produto poderá ser consumi-
do em até 25 dias”, destaca o
executivo, fazendo mistério. Já
na linha de bolos, em que a vali-
dade média é de 90 dias, Guerra
conta que os produtos da marca
podem chegar até 260 dias.

Sem dar detalhes sobre como
é possível atingir essa perfor-
mance, o executivo revela ape-
nas que a extensão da validade é
resultado “de uma tecnologia
desenvolvida pela Limagrain”
tratada como “um segredo de
produção”. Porém o executivo
garante que nos produtos “não
é utilizado nenhum tipo de con-
servante.”

Com participação pequena
no Brasil, Guerra diz que a em-
presa espera ganhar mercado a
partir do início completo da uni-

dade no Paraná, que atualmen-
te só produz a linha de biscoi-
tos. Em outubro deste ano, a em-
presa tem a previsão de dar iní-
cio na produção de bolos, en-
quanto a linha de pães começa-
rá no primeiro semestre de
2014. Por enquanto, os produ-
tos vendidos no Brasil são im-
portados da Europa. “Nosso tra-
balho aqui será de longo prazo.
Colocamos o pé no Brasil para fi-
car e vamos sempre caminhar
para frente”, disse.

Um fator importante para ga-
nhar mercado aqui são os pon-
tos de venda. De acordo com o
executivo no segundo semestre
deste ano os produtos da Jac-
quet vão estar presente nas prin-
cipais redes de supermercado
do país. Por enquanto, produ-
tos como bolos, biscoitos e mini-
bolos são vendidos apenas nas
lojas do Pão de Açúcar, por
meio de um acordo comercial.

Novos mercados
Guerra diretor da Jacquet Guer-
ra do Brasil explica que o foco

da empresa para o país não está
ligado aos problemas econômi-
cos da Europa — onde a empre-
sa possui oito fábricas.

“Continuamos crescendo na
Europa. A diferença é que o mer-
cado europeu já está maduro e
por isso não apresenta cresci-
mento tão grande, o que não sig-
nifica que os volumes são pe-
quenos”, explica. “Não é um
mercado em decadência”.

As unidades instaladas no Bra-
sil vão ajudar também a compa-
nhia a ganhar ainda mais espa-
ço na América Latina, servindo
como plataforma de exporta-
ção. “O Brasil vai ser a nossa ba-
se na América Latina para que
possamos exportar para outros
países da região.”

Questionado sobre os princi-
pais pontos de interesse na Amé-
rica Latina, porém, o executivo
apenas informa que “o foco das
exportações não possui restri-
ções. É o mercado que vai ditar
as regras”, explica Guerra que
também está negociando novas
fábricas nos Estados Unidos.■

SEMRESTRIÇÕES

Aprovada compra da Skype pela Microsoft

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)

aprovou, sem restrições, a aquisição da Skype Global pela Microsoft,

em julgamento realizado ontem, informou a autarquia em comunicado.

Segundo o Cade, a operação já foi aprovada sem restrições nos

Estados Unidos, União Europeia, Rússia, Taiwan, Sérvia e Ucrânia.

A compra do serviço de videochat online por US$ 8,5 bilhões foi

anunciada em maio de 2011. Reuters

Francesa Jacquet planeja
sete fábricas no Brasil
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Divulgação

Estatal entrou com
recurso para reverter

a decisão da ANP,
que pode gerar
pagamento de

R$ 200 milhões

Segundo fontes, parte da
produção de gás não foi incluída
no pagamento dos tributos

Meta da fabricante de pães e
bolos é alcançar a liderança no
país nas próximas duas décadas

Fonte: Euromonitor Iternational 

Faturamentos dos segmentos de pão
e bolo por país em 2012, em US$ milhões 
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GuerradaJacquet :“ColocamosopénoBrasil para ficar”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 abr. 2013, Empresas, p. 15.
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