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SEGUROS
SulAmérica vai investir
R$ 70 milhões em campanha
Desde o último dia de março com um
novo presidente, o executivo Thomaz
Cabral de Menezes, que substituiu o
herdeiro Patrick de Larragoiti Lucas, a
SulAmérica quer ampliar sua participa-
ção no mercado de seguros. Segunda
maior seguradora do País, atrás apenas
da Bradesco Seguros, com 15% de mar-
ket share, a SulAmérica vai investir R$
70 milhões nos próximos três anos na
campanha "Se aborrecer pra quê?”,
cujo foco é a descomplicação do rela-
cionamento com os clientes. Desse to-
tal, R$ 25 milhões serão desembolsa-
dos em 2010.

CONSUMO
Sobra mais dinheiro no
bolso das classes C, D e E
Do vermelho ao azul: os consumidores
das classes C, D e E chegaram ao final
de 2009 com renda disponível equiva-
lente a R$ 61, indica a pesquisa O Ob-
servador, da Cetelem, financeira do
grupo BNP Paribas, com o Instituto
Ipsos. Há quatro anos, ao contrário, o
resultado era negativo, representado
por uma dívida média de R$ 17 nessa
faixa de consumidores. Os pesquisado-
res também perguntaram quais eram
os produtos mais desejados pelos en-
trevistados. Resultado: eletrodomésti-
cos e móveis empataram na liderança,
com 34% das intenções, seguidos pelas
viagens, com 28% das preferências.

AGRONEGÓCIO
Teto baixo na Coamo, a
maior cooperativa do País
A superoferta de soja no mercado mun-
dial e o dólar desvalorizado deixaram a
paranaense Coamo, maior cooperativa
agroindustrial do País, cautelosa com
relação ao seu futuro em 2010. Para
José Aroldo Galassini, presidente da
Coamo, que faturou R$ 4,76 bilhões
em 2009, a renda dos 22 mil coopera-
dos pode diminuir em função da queda
dos preços de soja em pleno pico de
comercialização e do menor plantio de
milho e trigo. A média de preços de so-

ja na região de Campo Mourão, sede
da cooperativa, está em R$ 30,70
por saca, contra R$ 43 no ano passa-
do. Segundo Galassini, o faturamen-
to da cooperativa deve cair.

PRESIDENCIÁVEIS
Lide ouve primeiro
as mulheres
O Grupo de Líderes Empresariais
(Lide) agendou para o dia 17 de
maio um almoço com a senadora
Marina Silva, do Acre, candidata do
Partido Verde à presidência da Repú-
blica. O evento deverá ser seguido
por um encontro com a ex-ministra
da Casa Civil, Dilma Rousseff, candi-
data do PT, previsto em princípio
para o mês de junho. O tucano José
Serra será o convidado seguinte.

US$ 3,3 bi

Keith Bradsher e Vikas Bajaj
The New York Times
CHONGQING, CHINA

A imensa instalação da Ford
nesta cidade recebe dois turnos
de trabalho todos os dias, com
exceção de domingo, e os traba-
lhadores investem até 10 horas
diárias na linha de montagem.
Os empregados se revezam no
horário de almoço, de forma que
a produção quase nunca é inter-
rompida nos gargalos poten-
ciais, como o edifício onde os car-
ros são pintados.

Criada em duas fases em sete
anos, a fábrica é uma das maio-
res da empresa. Mas ela transmi-
te uma aparência antiga, reflexo
da intensidade da produção. As
linhas amarelas que delimitam
os espaços nos quais os funcioná-
rios podem transitar estão des-
gastadas pela atividade incessan-
te, enquanto em outras fábricas
da Ford elas são de uma cor viva.

A engenheira de qualidade
Cherry Li, de 24 anos, tem passa-
do seis dias por semana nesta fá-
brica no oeste da China desde o

início do ano passado (no ano
novo chinês, quando a maioria
dos trabalhadores espera uma
folga de duas semanas, ela só
tem seis dias livres). “Aos domin-
gos durmo tarde”, disse ela.

Há tempos a Ford é uma parti-
cipante secundária na Ásia, atrás
da General Motors e das concor-
rentes asiáticas e europeias, mas
agora a empresa está agindo pa-
ra mudar esse quadro. Além de
acelerar suas operações chine-
sas, a empresa está em expansão
na Índia e tem reduzido iniciati-
vas no mercado de modelos de
luxo, especialmente na Europa.

A mais recente evidência des-
ta mudança surgiu no domingo,
quando a empresa vendeu sua
subsidiária Volvo para a chinesa
Zhejiang Geely.“Não acho que
se trate de uma recuperação e
sim do crescimento dos negó-
cios”, disse o diretor executivo
da Ford, Alan Mulally, em entre-
vista concedida durante viagem
a Nova Délhi. No início do mês,
ele reconheceu que, na Ásia, a
Ford “começou com atraso em
relação à concorrência”.

A percepção que ganha força
entre executivos e analistas é a
de que a Ford está finalmente ga-
nhando espaço na Ásia com uma
marca mais forte e novos mode-
los, embora o crescimento nas

vendas tenha sido limitado, até o
momento, pela escassez de capa-
cidade de fabricação.

“A empresa estava se arrastan-
do, mas agora ganhou mais tra-
ção e o que eles estão fazendo é
promover um maior esforço no
nível da fábrica, na tentativa de
acompanhar a demanda”, disse
Michael Dunne, analista inde-
pendente da indústria automobi-
lística que mora em Bangcoc.

Ainda não se sabe se a Ford vai
continuar a ganhar espaço em re-
lação à GM - que a supera em
vendas em mais de 100%. Espe-
cialistas na indústria dizem que
a empresa ainda precisa superar
um longo legado de investimen-
tos insuficientes nas suas opera-
ções de fabricação no continen-
te asiático.

Recalls. A Ford foi beneficiada
pela série de recalls anunciados
pela Toyota – e até certo ponto, a
GM também. Os recalls recebe-
ram grande cobertura na mídia
chinesa e prejudicaram a deman-
da por carros japoneses, e não
somente os da Toyota, disse
Tong Shiping, fundador da Chi-
na Auto Logistics, empresa chi-
nesa de finanças e varejo online
com sede em Tianjin.

“Não sou otimista e acho que
serão necessários mais do que
três meses para que isso seja su-
perado”, disse Tong, referindo-
se ao impacto dos recalls nas ven-
das de veículos japoneses. “Acho

que será necessário um ano.” A
nova estratégia adotada pela
Ford na Ásia contrasta com a tri-
lha escolhida pela GM, que até
pouco tempo superava a presen-
ça da Ford na Ásia, especialmen-
te na China. Mas, em dezembro,
a GM anunciou que venderia me-
tade de suas operações indianas
para sua parceira chinesa de
joint venture, a Shanghai Auto-
motive Industry Corp.; GM e
SAIC planejam investir juntas
numa expansão na Índia, mas
ainda não divulgaram os deta-
lhes da operação.

A GM também dobrou nova-
mente suas apostas no mercado
europeu – revertendo a decisão
de vender sua principal subsidiá-
ria europeia, a Opel. A empresa
comprometeu-se a investir bi-
lhões na modernização das ope-
rações da Opel.Funcionários da
GM insistiram que continuam
comprometidos com o mercado
asiático e afirmam que é possível
reconstruir a Opel e crescer na
Ásia ao mesmo tempo.

Para a Ford, a venda da Volvo
para a Zhejiang Geely não deve
proporcionar grande alívio para
suas fábricas asiáticas.

A fábrica de Chongqing pro-
duz os modelos S40 e S80 para a
China, além do Ford Focus,
S-Max, Mondeo e Mazda 3. Com
a intenção de expandir as vendas
na China, a Ford concordou em
seguir fornecendo ambos os mo-
delos, enquanto a Geely passa a
fabricá-los sozinha.

A Ford obteve imensos lucros
com a expansão do mercado de
veículos utilitários nos Estados
Unidos, mas empregou boa par-
te desses lucros em aquisições
infelizes, como as da Volvo,
Land Rover e Jaguar.

A Ford tenta agir agora de ma-
neira estratégica, respondendo
ao alto preço do petróleo com
uma visão global e prevendo o
lançamento de novas linhas de
carros de baixo consumo, en-
quanto se retira do mercado de
modelos de luxo. /Tradução de Au-

gusto Calil

Alan Mulally
Diretor executivo da Ford

“Não acho que se trate de
uma recuperação e, sim,
do crescimento dos
negócios. Reconhecemos
que, na Ásia, a Ford
começou com atraso em
relação ao resto da
concorrência.”

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

clayton.netz@grupoestado.com.br

● Reação tardia

Ford reage
e começa
a crescer na
Ásia
Montadora aposta em carros de baixo
consumo e sai do mercado de luxo

P elo nono mês consecutivo, a
taxa de inadimplência das
pessoas físicas no Brasil
caiu. De acordo com o Ban-

co Central, a parcela de consumido-
res com atraso em suas obrigações
financeiras por mais de 90 dias re-
cuou de 7,6% em janeiro para 7,2%
em fevereiro. Seria algo a ser devida-
mente comemorado, não fosse por
um detalhe: mesmo em queda, a
inadimplência no Brasil, que passou
praticamente ao largo do tsunami
que abalou a economia mundial, é
ainda mais alta do que a vigente nos
países mais afetados pela crise. “Nos
Estados Unidos a taxa é de 5,3%”, diz
Ricardo Loureiro, presidente da ope-
ração brasileira Serasa Experian,
maior empresa global de informa-
ções financeiras. “Antes da crise era
de apenas 3%.” Loureiro cita tam-
bém o Reino Unido, onde está locali-
zado o QG mundial da Serasa Expe-
rian, cujo índice de calote chega a
5,8%. “Se descontarmos o peso dos
financiamentos imobiliários, que é
forte nos países desenvolvidos, a
inadimplência no Reino Unido cai
para 0,8%.”

Desde janeiro no comando da Se-
rasa Experian, Loureiro era o respon-
sável pela unidade de negócios pes-
soa física da empresa, até sua promo-
ção. Não por acaso, portanto, ele de-
fende da aprovação, pelo Congresso
Nacional, do chamado cadastro posi-
tivo, uma alternativa à pratica vigen-
te na concessão de crédito, baseada
apenas em informações negativas so-
bre os indivíduos. “A metodologia
atual trabalha apenas com os dados
do sistema bancário e não se sabe
quanto o cidadão tem de dívidas no
comércio e nas empresas de serviço,
com o pagamento das contas de luz,
água e telefone, por exemplo”, diz
Loureiro. Com a mudança metodo-

lógica trazida pelo cadastro positivo,
Loureiro acredita que 26 milhões de
brasileiros poderiam ser incluídos no
sistema de crédito.

Além da inclusão creditícia, a melho-
ra na avaliação de risco e a maior abran-
gência e rigor na análise das informa-
ções acabariam por possibilitar uma re-
dução substancial na taxa de juros, acre-
dita Loureiro. Segundo ele, a inadim-
plência responde por 37% do spread
bancário no País. “Caso ela se reduzis-
se pela metade, neutralizaria, por exem-
plo, os efeitos do fim da redução do IPI

concedida pelo governo para diferen-
tes setores, estimulando o aumento do
consumo e da atividade econômica”,
diz Loureiro, que sonha com o dia em
que o Brasil possa exibir uma inadim-
plência do tipo sul-coreano, em torno
de 1,1%.

Enquanto o cadastro positivo não
vem, Loureiro não tem do que se quei-
xar. Para este ano, ele espera um cresci-
mento de pelo menos 20% dos negó-
cios da Serasa Experian no Brasil. “Va-
mos acompanhar o ritmo de crescimen-
to do crédito no País”, afirma.

Como derrubar os
índices de calote no Brasil

Inclusão. Com a aprovação do cadastro positivo, a inadimplência deve cair, melhorando o
acesso ao crédito e reduzindo o spread bancário, diz Loureiro, da Serasa Experian

foi o total recebido pelo investidor
George Soros, por conta de
comissões e ganhos sobre
investimentos em 2009.

Colaboração
Denise Ramiro denise.ramiro@grupoestado.com.br

Felipe Vanini felipe.vanini@grupoestado.com.br

REINHARD KRAUSE/REUTERS
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Retomada. A Ford vem acelerando o ritmo de produção de sua fábrica na China e segue em expansão na Índia
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