
Negócios

● Depois de meses de especula-
ções, o grupo franco-japonês Re-
nault-Nissan e o alemão Daimler,
proprietário das marcas Merce-
des-Benz e Smart, devem selar
hoje, em Bruxelas, uma aliança
estratégica industrial, simboliza-
da pela troca de ações de 3%.

A aproximação não afetará a
autonomia das empresas. A Re-
nault seguirá tendo no Estado
francês seu principal acionário –
com 15% das ações – e a Daim-
ler não fará uma associação tão

profunda como havia realizado
com a americana Chrysler na
década passada.

O anúncio oficial será realiza-
do por executivo das duas compa-
nhias na capital belga, onde fica
a Associação Europeia de Cons-
trutores Automotivos (Acea). Se-
gundo o jornal Le Figaro, a asso-
ciação não representa uma fu-
são, mas uma parceria industrial
que será marcada por investi-
mentos na produção de veículos
de pequeno porte, novos moto-
res e, sobretudo, em pesquisa e
desenvolvimento de produtos.

As futuras gerações de mode-
los como o Twingo e o elétrico
Twizzy, da Renault, o Smart e os
Mercedes Classe A e B estariam

envolvidos no acordo.
A aproximação com um gran-

de parceiro vinha sendo evocada
há vários meses por especialis-
tas, e a possibilidade já havia si-
do admitida pelo diretor-presi-
dente da Renault, Carlos Ghosn,
que defendia a redução de cus-
tos de escala, investimentos e
partilha de tecnologia para en-
frentar a crise do setor.

Em 2009, o mercado europeu
de veículos encolheu 1,6% ante
2008 e 9,5% em comparação
com 2007, segundo dados da
Acea. As vendas da Renault –
não computadas as marcas Nis-
san e Dacia – recuaram 0,4%,
enquanto as da Daimler caíram
13%. / ANDREI NETTO, PARIS

● Recursos

Petróleo. Ray Irani é CEO mais
bem pago dos EUA
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R$ 4 bilhões
é o total do plano de investimen-
tos anunciado pela Ford para o
Brasil para o período de 2011 a
2015. O presidente da empresa
deve anunciar amanhã um refor-
ço nesse plano

300 mil
automóveis passarão a ser produ-
zida na fábrica de Camaçari, na
Bahia, após a ampliação prevista
no plano de investimentos. Atual-
mente, a fábrica produz cerca de
250 mil automóveis por ano

11,2%
foi a participação da Ford no mer-
cado doméstico de automóveis no
primeiro trimestre. A empresa é a
quarta montadora no ranking de
vendas no Brasil. No ano passa-
do, foram mais de 300 mil unida-
des vendidas no País

Ford vai ampliar investimentos e
fabricar carro mundial no Brasil

Futuro. Mulally afirmou que Ford terá mais produtos desenvolvidos no País

Projeto. Presidente mundial da empresa, Alan Mulally, deve anunciar novos planos da empresa em encontro amanhã com o
presidente Lula em Brasília; segundo executivo, País está preparado para se tornar um centro de desenvolvimento de carros globais

Renault-Nissan e
Daimler anunciam
acordo hoje

Cleide Silva

O presidente mundial da
Ford, Alan Mulally, deve anun-
ciar amanhã ao presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, em
Brasília, um aporte extra ao
programa de R$ 4 bilhões em
investimentos no Brasil para
os próximos cinco anos e a pro-
dução de um carro mundial,
um modelo similar ao que a
marca fabricará em vários paí-
ses, incluindo europeus e os
Estados Unidos.

Em sua primeira visita ao País
desde que assumiu o cargo, em
2006, Mulally disse ontem em
São Paulo que a filial brasileira
está preparada para desenvolver
veículos que possam ser feitos
em qualquer parte do mundo.
“O Brasil de fato será um dos nos-
sos centros de desenvolvimento
de produtos globais”, afirmou.
“Ao longo do tempo, vamos ter
mais produtos desenvolvidos,
projetados e feitos aqui.”

Atualmente, a maioria dos mo-
delos fabricados no Brasil foi de-
senvolvida principalmente na
Europa, com exceção do EcoS-
port, projetado por brasileiros e
criado em conjunto com a ma-
triz do grupo. Mulally reconhe-
ceu que a subsidiária brasileira,
que tem contribuído positiva-
mente com os resultados finan-
ceiros do grupo há seis anos, pre-
cisa se inserir melhor nos proje-
tos mundiais da companhia.

Um dos projetos já em desen-
volvimento é o do novo EcoS-
port, que passará a ser um veícu-
lo mundial para exportação e
produção em outros mercados.

Mulally, de 64 anos, é o respon-
sável pelo plano global chamado
de One Ford (Uma Ford), que
ajudou a empresa a se recuperar
de prejuízos recordes de US$
12,6 bilhões em 2006 e US$ 14,7
bilhões em 2008 e a escapar da
concordata durante a fase mais

aguda da crise internacional no
ano passado, quando suas con-
correntes General Motors e
Chrysler tiveram de recorrer à
ajuda financeira do governo ame-
ricano para não falir.

O executivo vai se encontrar
hoje com a presidente da Argenti-
na, Cristina Kirchner, também
para falar de novos projetos. O
país vizinho é responsável pela
produção de modelos de maior
porte, como o Focus, enquanto
o Brasil fica com os compactos
Ka e Fiesta, além do utilitário-es-
portivo EcoSport.

Mulally não deu detalhes on-
tem sobre o anúncio que fará ao
presidente Lula. O aporte extra
será pequeno, apenas para com-
plementar o programa de R$ 4
bilhões anunciado para o perío-
do de 2011 a 2015, que contempla

a ampliação da capacidade pro-
dutiva de Camaçari (BA) de 250
mil para 300 mil unidades/ano.

Compromisso. O carro mun-
dial a ser feito no País em dois a
três anos deve ser montado na
plataforma do novo Fiesta, que
será lançado este ano nos EUA
com motor fabricado no Brasil,
na unidade de Taubaté (SP). A
ideia é ter uma família de produ-
tos derivada dessa nova platafor-
ma mundial. Mulally adiantou
que entre 60% e 65% das peças
do novo Fiesta serão iguais em
todo o mundo, o que reduzirá
custos, uma das metas do seu
programa de reestruturação.

“Vim aqui para reafirmar o
compromisso da Ford com o Bra-
sil”, afirmou o executivo, que
lembrou de passagens anterio-
res pelo País quando presidia a
Boeing, onde trabalhou por 37
anos. “Tive a honra de fornecer
os melhores aviões do mundo ao
mercado brasileiro”, brincou.

Ele chegou ao País no sábado,
passou o fim de semana conhe-
cendo praias e a cidade histórica
de Salvador, visitou a fábrica lo-
cal e ontem esteve na unidade de
São Bernardo do Campo, no
ABC paulista, onde conversou
com funcionários e testou vários
carros. À noite, encontrou-se
com concessionários.

Mulally veio acompanhado do
presidente da Ford para as Amé-
ricas, Mark Fields, e do responsá-
vel pelas operações no Canadá,
México e América do Sul e tam-
bém do marketing global do gru-
po, Jim Farley.

A Ford é a quarta maior monta-
dora brasileira, com 11,2% de par-
ticipação nas vendas no primei-
ro trimestre. Para a matriz ameri-
cana, é a terceira maior em ven-
das. No ano passado, foram mais
de 300 mil unidades, lembrou o
presidente da Ford do Brasil,
Marcos de Oliveira.
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● Aumento
Alan Mulally
disse que
os preços dos
automóveis
devem sofrer
impactos em
razão dos rea-
justes nos pre-
ços do minério
de ferro. “É um
fator de preo-
cupação, que
pode afetar os
preços.”

Prezado cliente: preço por pessoa em apto duplo, saindo de São Paulo. Preços calculados ao câmbio do dia 6/4/10 € 1,00 = R$ 2,48,
estando portanto, sujeito a variações e serão calculados na data da compra Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas 
nos preços. Preços válidos para compras até um dia após esta publicação. Oferta de lugares limitadas e reservas sujeitas a confirmação.
Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa. Encontre os roteiros na tabela Mundo para Brasileiros e caderno Europamundo página 107.

Brasileiros na Inglaterra e 
Escócia 12 noites
Sala VIP no aeropor to de Guarulhos. Guia 
acompanhante desde o Brasil. Voando TAM. 4 noites 
em Londres, 1 em Stratford-upon-Avon, 2 em Liverpool,
2 em Glasgow, 2 em Edimburgo e 1 em York com café 
da manhã. Inclui 4 refeições. Passeios em Chester,
Cambridge e Londres e assistência de viagem. 

Entrada R$ 1.685,.........+ 9x iguais R$ 749,
À vista R$ 8.425, Base € 3.398, Preço p/ saída 7/setembro.

Inglaterra, Escócia e Irlanda 6 noites
1 noite em Durham, 1 em Edimburgo, 1 em 
Glasgow, 2  em Dublin e 1 em Liverpool.  Passeio
de barco pelo Lago Ness, entrada a uma destilaria 
na Escócia. Travessia de ferry da Escócia a Irlanda e
da Irlanda ao País de Gales e assistência de viagem. 

À vista R$ 2.250, ou .........5x iguais R$ 450,
Base € 909, Preço somente parte terrestre, saídas de 6/maio 
a 1o/julho.

Atendimento nas lojas, das 9 às 20 horas,
e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

Ligue: 2103-1222 • 2146-7011 • 3074-3500 • 2191-8700

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC
ou o agente de viagem mais perto de você.

Grã-Bretanha
Conheça o melhor da

Inglaterra, Escócia e Irlanda.

Prepare-se para uma experiência

inesquecível. Localizada na Europa,

esta fantástica ilha abrange a maior

parte do país conhecido como Reino

Unido. Além do bom humor do

povo britânico, este destino reúne

famosas cidades como Londres,

Edimburgo, Glasgow e Liverpool.

Simplesmente imperdível.
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São Paulo Boutique - 55.11.3065.3333
São Paulo Lançamentos - 55.11.2198.3100

Visite a nossa nova Boutique na Avenida Europa, 660, São Paulo, Brasil

sothebysrealtysp.com.br

idade, praia, campo ou montanha? O imóvel dos seus sonhos você encontra 
aqui. Acesse o novo site da Brasil São Paulo Sotheby’s International Realty.C

Toda segunda 
no Estadão.

Bem-vindo ao 
comportamento digital. 
Tendências em tecnologia
e últimos lançamentos.
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