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A Alcan Composites não descar-
ta voltar a produzir placas de
revestimento em alumínio com-
posto Alucobond no Brasil, afir-
mou Christoph Becker, diretor
de Desenvolvimento de Negó-
cios e Planejamento Estratégi-
co. A companhia fechou sua
planta em Camaçari (SA) antes
de ser vendida à suíça Schwei-
ter Technologies.

VAREJO

B2Wqueraumentar
investimentoem88%

As vendas de consoles e jogos de
videogame nos EUA caíram 15%
em fevereiro, segundo mês conse-
cutivo de declínio, mas deve se
recuperar em março na esteira de
novos lançamentos, segundo a
NPD, empresa que faz o acompa-
nhamento dos setor. O Xbox 360
liderou as vendas de consoles do-
mésticos com 422 mil unidades
vendidas no mês passado.

Vendasdevideogames
caem15%nosEUA

Os investimentos da B2W de-
vem ficar entre R$ 200 milhões
e R$ 250 milhões este ano –
88% mais que os R$ 133 mi-
lhões de 2009. A informação foi
divulgada ontem pelo diretor de
Relações com Investidores, Mu-
rilo Corrêa. Segundo ele, a B2W
quer aumentar o volume de ne-
gócios das subsidiárias, como a
Ingresso.com e a B2W Viagens.

TECNOLOGIA

Anacprevêaltade17%
notráfegoaéreoem2010
Apesar da perspectiva positiva
para o PIB, o mercado aéreo deve
crescer no mesmo patamar de
2009, cerca de 17%, afirmou a
presidente da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac), Solange
Vieira. Segundo ela, a perspectiva
de passagens mais caras para
recompor supostas perdas sofri-
das no ano da crise impede uma
expansão mais forte do mercado
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AlcanCompositesnão
descartavoltaraoPaís

Jack Ewing
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PLACASDEALUMÍNIO

Unidutoquerreduzir custo detransporte doálcool em 40%

Eduardo Magossi

A Uniduto – empresa criada
por um consórcio de produto-
res de álcool para construir um
alcoolduto ligando o interior de
São Paulo ao Porto de Santos –
deve apresentar o projeto da
obra aos acionistas em meados
de maio. Segundo o presidente
da empresa, Sérgio Van Klave-
ren, o projeto, que é elaborado
desde 2008, aponta para uma
economia média entre 30% a
40%no transportedeetanolpe-
lo duto em relação ao transpor-
te rodoviário.

“A economia é maior à medi-
da que o trajeto utilizado au-
menta. Se os serviços portuá-
rios da Uniduto também forem
utilizados, essa redução de cus-
to poderá ser ainda maior”, dis-
se. Segundo ele, essa redução
foicalculadaquilômetroaquilô-
metro para percursos acima de
100 km de distância. “Abaixo
dessa distância, o duto não é
competitivo.”

Depoisdaapresentação para
os acionistas, se o projeto for
aprovado, a empresa sairá em
roadshow, organizado pelo
Itaú BBA, entre junho e julho
em busca de investidores. Hoje
a Uniduto tem como acionistas
doze grandes grupos do setor
sucroalcooleiro detentores de
cerca de 90 usinas responsá-
veis por um terço da produção
brasileira de etanol. Os princi-
pais são Cosan, Copersucar e
Crystalsev, cada um com parti-
cipação de 26,17%.

Orçado em US$ 1,2 bilhão, o
projeto prevê um alcoolduto de
600 quilômetros ligando Ser-
tãozinho (SP) até o Porto de
Santos. As obras devem come-
çar entre o fim de 2010 e início
de 2011. A previsão é de que o
duto, com capacidade de trans-
portar 17,5 bilhões de litros de
etanol por ano, entre em opera-
ção em 2012. O executivo infor-
ma que poderão existir entre
quatro e 14 frentes de trabalho
operando ao mesmo tempo. “É

uma capacidade bem superior
ao produzido pelos acionistas,
que gira em torno de nove bi-
lhões de litros.”

A empresa está trabalhando

com a operadora logística Em-
bridge, do Canadá, que já pos-
sui experiência na operação de
mais de 86 mil quilômetros de
dutos e presta consultoria na

realização do projeto. “No futu-
ro, é possível que a Embridge
acabe realizando a parte opera-
cional dos dutos, como empre-
sa terceirizada.”

O executivo diz que a compra
das terras já está praticamente
concluída. Do total orçado, R$
114 milhões já foram investidos
nesta primeira fase – metade
aportadapelosacionistas.Odu-
to passará por 47 municípios e
terá quatro bases de coleta, em
Botucatu, Anhembi, Serrana e
Santa Bárbara D’Oeste. O de-
sembarque será em Paulínia,
Caieiras e Guarujá, onde será
construído um porto “offshore”
a seis quilômetros da costa.

Do total a ser investido, 70%
serão captados no mercado fi-
nanceiro,comodívida,e30%vi-
rão de ações, com recursos
aportados tanto pelos acionis-
tascomotambémporuminves-
tidor estratégico. “Estamos
procurando um investidor que
tenha um perfil de longo prazo,
como alguns fundos que inves-

tem em infraestrutura.” A em-
presa também vai apresentar o
projetoparacaptaçãoderecur-
sos no Banco de Desenvolvi-
mentoEconômicoeSocial(BN-
DES).

REDUNDÂNCIAS
VanKlaverenadmitequeopro-
jeto possui áreas em comum
comos outrosprojetosdedutos
apresentadospela PMCC,onde
a Petrobrás possui participa-
ção,epelaBrenco, agoraabsor-
vida pela ETH. “Por exemplo,
notrechoRibeirãoPreto-Paulí-
nia, os três dutos percorrem o
mesmo trecho”, disse. Para o
executivo, essas “redundân-
cias” poderiam ser reduzidas.
Ele afirma que não há, no mo-
mento,nenhumanegociaçãode
associação, mas que não seria
lógico construir três trechos di-
ferentes quando poderia haver
uma sinergia. “À medida que os
projetos forem executados, a
Uniduto e os outros terão de fa-
zer essa reflexão.” ●

AUTOMÓVEIS

Carros de luxo garantem
lucro a grupos alemães
NaVolkswagen,aunidadeAudirepresentoumaisde80%dolucroem2009

Com orçamento de US$ 1,2 bilhão, alcoolduto vai levar etanol do interior de São Paulo ao Porto de Santos

A
melhora nas ven-
das de carros de
luxo verificada
no quarto tri-
mestre do ano

passado ajudou BMW e
Volkswagen a obter os lu-
cros anuais anunciados esta
semana. Mas a VW ainda
enfrenta dificuldades quan-
do se trata da venda de mo-
delos mais baratos.

A BMW disse que sua
divisão de carros voltou a
registrar lucros no quarto
trimestre, com a estabiliza-
ção das vendas nos merca-
dos maduros e o aumento
nas vendas registrado nos
países emergentes, como
Brasil e China. A demanda
por modelos mais caros, co-

mo os da série 7, contribuiu
para este lucro. O lucro líqui-
do da BMW superou as expec-
tativas, apesar de ter registra-
do queda de 36%, fechando o
período em € 210 milhões.
Suas vendas caíram 4,7%, fe-
chando em € 50,7 bilhões.

A Volkswagen também di-
vulgou lucros para o ano de
2009 e um novo recorde de
vendas, confirmando números
revelados no início do mês.
Mas uma análise mais detalha-
da mostrou que a Audi, sua
unidade de luxo, foi a princi-
pal responsável pelo total de €
1,9 bilhão de lucro operacio-
nal, uma redução de 71% em
relação a 2008. Na semana
passada, a Audi divulgou um
lucro operacional de € 1,6 bi-

lhão. Isso significa que as de-
mais marcas da Volkswagen,
como a Skoda, da República
Checa, e a SEAT, da Espanha,
mal conseguiram escapar do
prejuízo, de acordo com Ferdi-
nand Dudenhöffer, diretor do

Centro de Pesquisas Automo-
tivas da Universidade de Duis-
burg-Essen, na Alemanha.

“O lucro do grupo VW pro-
vém quase exclusivamente da
força da Audi”, escreveu Du-

denhöffer. “As demais marcas
do grupo VW estão se encami-
nhando para um novo proble-
ma de custos.”

Os resultados da Volkswa-
gen foram considerados espe-
cialmente preocupantes por-
que a empresa, com sede em
Wolfsburg, foi avaliada como
uma das mais sólidas da indús-
tria, contando com uma ex-
pressiva fatia em mercados de
rápido crescimento e um am-
plo portfólio de produtos, in-
cluindo 75 modelos novos ou
aprimorados lançados somen-
te no ano passado.

“Entre as montadoras euro-
peias, a Volkswagen é sem dú-
vida a de melhor posiciona-
mento global”, disse Georg
Stürtzer, analista da UniCre-

dit, de Munique. Poucas
montadoras contam com
uma presença tão forte
quanto a da Volkswagen
em países como a China
e outros mercados emer-
gentes, nos quais espera-
se um crescimento nas
vendas muito mais acele-
rado do que na Europa.
As vendas da VW na Chi-
na registraram em 2009
um aumento de 37%, tota-
lizando 1,4 milhão de veí-
culos, superando as ven-
das da VW na Alemanha.

As vendas no exterior
ajudarão a VW a compen-
sar o enfraquecimento
nos lucros e a subutiliza-
ção das linhas de monta-
gem em seu país de ori-
gem, disse Stürtzer, mas
“as demais fabricantes
não poderão contar com
tal recurso”. A Volkswa-
gen disse esperar para
este ano um aumento em
seus lucros, mas alertou
que, até 2012, as vendas
não retornarão aos pata-
mares de 2007.

A BMW também está
se voltando aos mercados
emergentes para garan-
tir seu crescimento. A
empresa disse que as ven-
das na China registraram
crescimento de 38% em
2009 e dobraram de volu-
me no Brasil. No ano pas-
sado, a venda de carros
da empresa teve queda
de 20% nos Estados Uni-
dos, mas a BMW disse
que tais vendas já apre-
sentaram uma recupera-
ção este ano.

O mais notável foi o
aumento observado nas
vendas dos modelos mais
caros da BMW. Os car-
ros da série 7, com pre-
ços que vão de US$ 79
mil até mais de US$ 145
mil, no caso da limusine
com bancos traseiros
massageadores, registra-
ram aumento de 36% nas
vendas, totalizando 52,6
mil veículos comercializa-
dos. O modelo X6 – com
tração nas quatro rodas –
e o esportivo Z4 registra-
ram grande crescimento
nas vendas, de acordo
com a BMW. ● Tradução
de Augusto Calil

Fiat inicia
conserto da
roda do Stilo
na quinta-feira

TRANSPORTE–Usinadeproduçãodeálcool ligadaàCopersucar

ETANOL

RECALL

CLAYTON DE SOUZA/AE–9/2/2006

Crescimento
na China e no
Brasil ajudou no
resultado da BMW

Cleide Silva

A Fiat vai iniciar na quinta-fei-
ra a substituição dos cubos de
rodastraseirasdosmodelosSti-
lo, em atendimento à determi-
naçãodoDepartamentodePro-
teção e Defesa do Consumidor
(DPDC). A convocação do re-
call está sendo publicada hoje
na imprensa e envolve 52.474
veículos produzidos entre 13 de
abril de 2004 e 9 de março de
2010, com numeração de chassi
de 3025720 a 3098841. Versões
com freio ABS não estão incluí-
das.

Os cubos das rodas trasei-
ras, feitos de ferro fundido, se-
rão substituídos por peças de
aço forjado. Esses componen-
tes não são fabricados no Bra-
sil, por isso a Fiat fez uma enco-
menda de fornecedores da Itá-
lia e da Alemanha, que chegará
aoPaís,poravião,provavelmen-
te na segunda-feira. A partir
daí, as peças serão distribuídas
para toda a rede, que na quinta-
feira iniciará a substituição.

Apósquasedoisanosdeaná-
lises, o DPDC conclui que o fer-
ro fundido é inadequado para o
cubo,poispoderomper-se, pro-
vocando o desprendimento da
roda. O órgão recebeu cerca de
30 denúncias de acidentes em
queasrodas sesoltaram.Há re-
latos de oito mortes.

Desde o início das investiga-
ções, a Fiat insiste que a peça
não tem defeito e que as rodas
não causaram os acidentes,
poisteriamsesoltadoapósoim-
pacto de batidas. A empresa in-
formou que realizará o recall
em respeito aos consumidores,
masdiscordadolaudoqueates-
ta o defeito, feito pelo Departa-
mento Nacional de Trânsito
(Denatran).Amontadoravaire-
correr da decisão do DPDC,
que também impôs multa deR$
3,192 milhões pela demora em
realizar o recall.

A Fiat pede aos proprietá-
riosqueagendemoserviço,que
é gratuito, em uma das reven-
das da marca. Dúvidas podem
ser esclarecidas pelo telefone
08007071000oupelositewww.
fiat.com.br. ●
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