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EMPRESAS

MONTADORAS 1

Toyota registra expansão de 20% nas vendas
do primeiro trimestre, a 22,4 mil unidades
A alta foi registrada na comparação com o mesmo período do ano passado,
quando a marca comercializou 18.734 unidades. No primeiro trimestre
desse ano, o mercado brasileiro total de automóveis e comerciais leves
cresceu 14,7%, ou seja, 5,3 pontos percentuais a menos em comparação
com a evolução da Toyota. Em março, a Toyota obteve seu melhor
resultado de 2010, emplacando 9.947 veículos novos no mercado interno.

MONTADORAS 2

BMW busca venda em escala e ampliação
da rede de concessionárias no Brasil
A montadora espera aumentar o volume de negócios de veículos
mais “baratos”, na faixa de R$ 90 mil a R$ 110 mil. De acordo com
o diretor presidente da BMW do Brasil, Jörg Henning Dornbusch,
outra estratégia da companhia é ampliar a rede de concessionárias,
num “processo de interiorização no país”, com novas lojas em Cuiabá (MT),
Campo Grande (MS), Manaus (AM) e Vitória (ES) em 2010.
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A Ford vai ampliar em R$ 500
milhões o volume de investi-
mentos no Brasil de 2010 a 2015.
A companhia, que já havia
anunciado recursos de R$ 4 bi-
lhões para o período, contará
agora com R$ 4,5 bilhões. A
maior parte do dinheiro, R$ 3,1
bilhões, será destinada à ex-
pansão da fábrica de Camaçari,
que elevará sua capacidade
produvita de 250 mil para 300
mil veículos ao ano. No planos
iniciais, a fábrica receberia R$ 2
bilhões, dentro de um orça-
mento total de R$ 2,8 bilhões
para a região Nordeste. A fábri-
ca, considera uma das mais
modernas da Ford no mundo,
promete gerar mais mil empre-
gos diretos na operação.

O presidente mundial da
Ford, que foi a Brasília anunciar
pessoalmente os investimentos
ao presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, destacou que o aporte
excedente de R$ 500 milhões
será feito com recursos próprios
da companhia. “Mas não des-
cartamos a possibilidade de
contar com financiamento do
BNDES”, declarou o executivo.

Dentro da estratégia de criar
uma plataforma global de pro-
dutos, Mullaly ressaltou que o
grande projeto destinado ao
Brasil será o novo EcoSport.
“Todo o processo de engenharia
do novo modelo será desenvol-
vido no país. Será a primeira vez
que isso ocorre no Brasil, tendo
em vista um produto com venda
global”, afirmou Mullaly.

No início do ano, a Ford já
havia anunciado durante o Salão

de Detroit que a geração de mo-
tores Sigma, a ser embarcado
nos novos modelos Fiesta, seria
produzida no país.

De acordo com Mullaly, os
veículos que passarão a ser pro-
jetados no Brasil terão sua pro-
dução distribuída em cinco paí-
ses, que ainda não foram defini-
dos. O alvo da empresa é o mer-
cado latino-americano. Um
forte candidato é a Argentina,
que vive um momento de recu-
peração de sua indústria auto-
motiva, em boa dose pela de-
manda do mercado brasileiro.

Na quarta-feira, o presidente
da Ford se reuniu em Buenos Ai-
res com a presidente da Argen-
tina, Cristina Kirchner, e divul-
gou investimento de US$ 250
milhões no país até 2012, a se-
rem usados em novos produtos e
em melhoria de fábricas.

Ambiente favorável
O executivo aproveitou o en-
contro com Lula para elogiar a
política econômica e o papel do
Brasil no desenvolvimento de
novas tecnologias, sobretudo no
etanol. “Estou muito feliz pelo
Brasil ter chegado a um modelo
de governo capaz de buscar um
ambiente de negócios favorável
combinado com estabilidade
econômica. Não vejo qualquer
risco para os negócios da Ford
no país durante o processo elei-
toral”, disse Mullaly. Ele acres-
centou que há três fatores para o
otimismo da empresa e que jus-
tificam o aumento dos investi-
mentos. Mullaly citou o aumen-
to nas vendas no Brasil, a ex-
pansão da Ford no mercado in-
terno e o crescimento da econo-
mia brasileira. ■ Com Agência
Estado e Reuters

Ford adiciona R$ 500 milhões ao
plano de investimento brasileiro
Montadora pretende totalizar recursos de R$ 4,5 bilhões até 2015, com destaque para fábrica na Bahia

APORTES TOTAIS

R$ 4,5 bi
foi o investimento anunciado
ontem pela Ford para o Brasil
no período entre 2010 e 2015.
O orçamento anterior era
de R$ 4 bilhões.

NA BAHIA

R$ 3,1 bi
é o valor destinado à fábrica da
montadora americana localizada
em Camaçari, na Bahia. De acordo
com o primeiro plano, a unidade
receberia R$ 2 bilhões.

CAPACIDADE AMPLIADA

300 mil
veículos por ano devem ser
produzidos na unidade de
Camaçari após a expansão. Hoje,
a fábrica tem capacidade para
produzir 250 mil veículos ao ano.

Fábrica da Ford em Camaçari (BA), terá
ampliação de investimentos de R$ 2 bilhões
para R$ 3,1 bilhões até 2015

Bloomberg

“Estou muito feliz pelo Brasil
ter chegado a um modelo de
governo capaz de combinar um
ambiente de negócios favorável
com estabilidade econômica”

Alan Mulally
Presidente
mundial da Ford

Ricardo Stuckert

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2010,  Primeiro Caderno, p. 36.
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