
Estádio ficará fechado até o fim de 2014
O Estádio Olímpico João Havelange, sede das provas de atletismo da

Olimpíada de 2016 no Rio, vai ficar fechado por pelos menos mais 18

meses para a realização de obras na cobertura. O Engenhão, como é

conhecido, está fechado desde março por problemas estruturais na

cobertura, que corre risco de desabar. A previsão é que o estádio só

reabra no fim de 2014. Reuters
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O Brasil ganhou mais destaque
dentro da estrutura global da mul-
tinacional francesa Schneider,
que atua na área de gestão de ener-
gia. Depois de registrar retração
de 3,7% em seu desempenho no
primeiro trimestre deste ano, em

comparação com o mesmo perío-
do do ano passado, a tendência da
companhia é intensificar ainda
mais suas atividades em merca-
dos emergentes, que, puxados pe-
la China, registraram crescimento
oito pontos acima da média dos
países maduros nos primeiros três
meses do ano.

Atualmente, 41% do fatura-

mento da companhia vêm de paí-
ses emergentes (ante 34% em
2010). É neste cenário que tanto o
Brasil como toda a América do Sul
têm ganhado importância. A com-
panhia não divulga a participação
da região em seu faturamento glo-
bal, mas, desde o início do ano,
passou a olhar com mais atenção
as oportunidade nos países sul-
americanos, que deixaram de fa-
zer parte “do resto do mundo” pa-
ra formarem uma área de negó-
cios própria.

“Desde o ano passado houve
grande expansão do Brasil e da
América do Sul na operação da
Schneider. Há muitas oportunida-
des aqui. Várias empresas preci-
sam investir em eficiência energé-
tica e nós temos essas soluções. Is-
so é especialmente importante
em um país que registra o quarto
maior custo de energia do mun-
do”, diz Rogério Zampronha, que
assumiu a presidência da compa-
nhia no Brasil em janeiro.

Presente em mais de 100 paí-
ses, em 2012, a Schneider am-
pliou em 7% suas vendas, atin-
gindo € 24 bilhões, e o Ebitda
ajustado chegou a € 3,5 bilhões.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 jun. 2013, Empresas, p. 15.




