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Natura divulga nova estratégia de logística
A Natura está expandido sua rede de produção e logística. O novo
modelo prevê expansão do centro de Cajamar (SP) e mais quatro novos
centros de distribuição até 2011 e dois novos centros de estocagem.
Uma unidade em São Paulo será operada pela própria empresa e ainda
não tem local definido, mas estará de 10 a 20 quilômetros de Cajamar.
A empresa espera entregar, a cada 21 dias, 950 mil caixas de produtos
para 1,2 milhão de consultoras.
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CONCORRÊNCIA

Renault fará na Colômbia modelo Duster para abastecer o mercado mexicano

A francesa Renault decidiu fazer
na Colômbia os veículos Duster
que venderá para o mercado
mexicano. Inicialmente cogitou-se
a possibilidade de fornecer a
partir do Brasil, mas os custos
mais competitivos levaram a
decisão ao país vizinho, disse
o presidente para as Américas
da Renault, Denis Barbier.
“Além dos custos logísticos
a carga tributária brasileira
é muito alta. Para se ter uma
ideia, a economia que teremos
com a produção na Colômbia é
de aproximadamente € 500 a
€ 700 por veículo”, disse Barbier.

Para o mercado brasileiro
e argentino o modelo será
produzido na fábrica da
companhia em Curitiba. “Para
o modelo colombiano as peças
sairão da Romênia e também
do Brasil. É uma decisão
estratégica da companhia.”
O Brasil e o México mantêm um
acordo automotivo em que se
isenta as alíquotas do Imposto
de Importação (II), mas ainda
assim a vantagem colombiana
foi maior. Para o México,
a Renault exporta de Curitiba o
hatch Sandeiro. Já no sentido
inverso a empresa não utiliza o

incentivo, já que não tem
produção local.
“No México ainda não montamos
carros, mas nossa parceira
a Nissan, tem duas fábricas
e se for necessário, se o
mercado exigir, podemos usar
as instalações da Nissan para a
montagem de nossos modelos.
Como fazemos aqui no Brasil”,
disse Barbier que está no
comando das Américas há
um ano e tem como missão
aumentar a participação da
empresa na região.
“O Brasil é hoje o nosso
principal mercado na região

e por isso temos que nos focar
para ganhar participação. Essa
é uma recomendação de nosso
presidente, Carlos Ghosn.”
Dentro das Américas, o Brasil
tem uma participação nas
vendas da Renault de 50%.
A montadora espera vender
este ano 300 mil carros nas
Américas, o que lhe renderá
uma fatia de mercado de 5,2%.
“No Brasil temos 4,6% das
vendas e precisamos aumentar
para chegarmos em 2014 com
10% do mercado. Isso contando
as duas empresas, Renault
e Nissan”, acrescentou.

Barbier disse que,
para aumentar a
presença da Renault
no país, a empresa
precisa renovar seus
produtos. E um
dos segmentos que
estão em avaliação
é o de picapes, além
de um carro voltado
para a classe C

O Grand Sport Bugatti Veyron vai de
0 a 100 km por hora em 2,5 segundos
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