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Chilena Lan estuda
novas rotas para o Brasil

Negócios

BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANÇA

A Renault prevê que o Brasil seja
seu segundo maior mercado até
2013, superando a Alemanha. Se-
gundo o plano estratégico da em-
presa até 2013, divulgado ontem,
a Rússia será o quarto maior mer-
cado da Renault e a Índia subirá
20 posições, assumindo a 11.ª co-
locação em dois anos.

A montadora de origem fran-

cesa informou que não planeja
entrar no mercado chinês, o
maior do mundo, nos próximos
dois anos. O plano da Renault foi
anunciado um dia depois que a
rival francesa PSA Peugeot Ci-
troën divulgou que vai focar na
Índia para reduzir sua dependên-
cia dos estagnados mercados de
veículos da Europa.

A Renault teve lucro líquido
de€ 3,42 bilhões em 2010, rever-
tendo prejuízo em 2009 de€3,13
bilhões. A empresa inverteu os
resultados após a venda de ações
na Volvo, que rendeu ganho de€
2 bilhões. A montadora divulgou
que espera vendas em volume e
receita maiores em 2011 em rela-
ção a 2010 e que tem como meta

obter um fluxo operacional de
caixa livre de€500 milhões. “Te-
mos um plano que considero
mais robusto hoje, com estimati-
vas que são até conservadoras,
para assegurar que a Renault te-

nha todas as chances de ser
bem-sucedida”, disse o presi-
dente executivo da montado-
ra, Carlos Ghosn.

Variedade. O plano prevê au-
mento no número de mode-
los oferecidos pelas marcas
do grupo, incluindo a sul-co-
reana Renault Samsung e a ro-
mena Dacia. A estratégia esta-
belece que 80% dos novos mo-
delos entre 2014 e 2016 sejam
baseados em uma plataforma
compartilhada com um par-
ceiro, em uma estratégia do
grupo para aumentar siner-
gias com a Nissan e a Daimler.

Ghosn afirmou que a
Renault quer que as três par-
ceiras gerem sinergias combi-
nadas de ao menos € 1 bilhão
por ano. Em 2010, Renault,
Nissan e Daimler concorda-
ram em trocar participações e
trabalhar juntas no desenvol-
vimento de veículos. /REUTERS

Teles. Anatel aprova oferta de
serviços conjuntos via satélite

SEUL

A sul-coreana LG Electronics
anunciou que vai começar a pro-
duzir seus próprios módulos de
televisão, um componente im-
portante dos televisores com te-
la de cristal líquido (LCD, na si-
gla em inglês), em três países,
sendo a primeira fábrica no Bra-
sil.

A companhia informou que
também vai fabricar os módulos
no México e na Polônia, países
nos quais já tem fábricas de TV
com LCD, buscando reduzir cus-
tos e tirar proveito de isenções
tributárias locais, segundo a
agência Dow Jones.

Atualmente, a LG Display é a
principal fornecedora de módu-
los de televisão da LG Electro-

nics. Ambas são subsidiárias do
LG Group, quarto maior conglo-
merado sul-coreano em ativos.
A LG Display tem três fábricas
de módulos de TV na Coreia do
Sul, na Polônia e na China.

A LG Electronics não revelou
o volume de investimentos para
as unidades planejadas. Em Ma-
naus, onde a LG Electronics ope-
ra uma fábrica de TV de LCD, o

imposto sobre os módulos de
TV importados é de 18%, mas a
alíquota sobre os módulos mon-
tados nas fábricas locais é bem
menor, disse a empresa. “É por
isso que a companhia decidiu fa-
zer incursões no Brasil para cons-
truir sua primeira fábrica global
de módulos”, informou a porta-
voz da LG Electronics, Seye Im.

Os contratos com seus forne-
cedores na Coreia do Sul, onde a
LG Electronics não tem fábricas
de módulos, serão mantidos, dis-
se a companhia, sem identificar

nenhum outro fornecedor além
da LG Display.

Polônia. No começo da sema-
na, a LG Display informou que
negociava um parceria com a
TPV Technology para fabricar
módulos e televisores de LCD na
Polônia. A empresa tem parce-
rias parecidas na China com a
TPV e a AmTran Technlogy.

Segundo a agência Bloomberg,
ainda não foram decididos o ta-
manho do investimento e quan-
do começaria a produção.

Brasil será segundo maior
mercado da Renault até 2013

INVESTIMENTOS

Gigante coreana Doosan investe
em fábrica de máquinas no Brasil

LG planeja produzir módulos de TV no País

Cleide Silva

O grupo Doosan, maior con-
glomerado sul-coreano no se-
tor de máquinas e equipamen-
tos, realiza hoje em America-
na (SP) cerimônia de instala-
ção de sua primeira fábrica no
País. A empresa vai investir R$
100 milhões na produção de es-
cavadeiras para a construção
civil e gerar, inicialmente, 300
empregos diretos.

A Doosan atua em diversos
segmentos e está presente em 23
países, com linhas de produção
em nove deles, além da Coreia,
onde tem cinco fábricas. A multi-
nacional, que já tem no Brasil re-
presentações para produtos im-
portados, deve iniciar a opera-
ção local no fim de 2012. A filial
terá capacidade para 2 mil máqui-
nas ao ano.

De olho nas obras previstas pa-
ra a Copa do Mundo de 2014,
Olimpíada em 2016, Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC) e pré-sal, o grupo coreano
disputará mercado com a conter-
rânea Hyundai, que vai investir
US$ 150 milhões (R$ 240 mi-
lhões)numa fábrica de escava-
deiras, retroescavadeiras e pás
carregadeiras em Estado a ser de-
finido. A Hyundai também está
construindo uma montadora de
automóveis em Piracicaba (SP).

Outra concorrente é a chinesa
Sany, que inaugurou este ano
uma linha de montagem de
CKDs (kits desmontados) em
São José dos Campos (SP) e ne-
gocia com municípios paulistas
uma planta industrial de US$
200 milhões (R$ 320 milhões).

Empresas que estão no merca-
do brasileiro há vários anos, co-
mo CNH, Komatsu e Caterpillar
também atuam no segmento. Re-
centemente, a Caterpillar anun-
ciou planos de expansão da fábri-
ca de Piracicaba (SP) e uma nova
unidade em Campo Largo (PR),
projeto orçado em US$ 180 mi-
lhões (R$ 290 milhões).

O primeiro equipamento a ser
produzido pela Doosan é a esca-
vadeira DX 225LCA, seu carro-

chefe em vendas. O equipamen-
to é usado na construção civil, e,
numa versão mais potente, tem
aplicações na área de mineração.

A Comingersoll, empresa que
representa a marca Doosan em
São Paulo, Rio, Espírito Santo e
Mato Grosso do Sul vende a esca-
vadeira importada da Coreia por
R$ 420 mil, mas atualmente o
equipamento está em promo-
ção, a R$ 385 mil.

Novo programa. O governador
Geraldo Alckmin deve partici-
par da cerimônia hoje, às 11h, no
terreno onde a fábrica será ergui-
da, de 162 mil metros quadrados.
A área foi doada pela Prefeitura
de Americana, que também pro-
videnciará infraestrutura.

Para atrair a empresa, o Esta-
do de São Paulo ofereceu benefí-
cios já previstos na legislação, co-
mo diferimento (suspensão) de
recolhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) na compra de equi-
pamentos.

O secretário de Desenvolvi-
mento, Guilherme Afif Domin-
gos, afirma que o Estado tem
atraído vários investimentos in-
dustriais por causa da infraestru-
tura de transporte e mão de obra
qualificada e do apoio a centros
de pesquisa e desenvolvimento.
Para ser ainda mais competitivo,
o governo prepara um novo pla-
no com incentivos para empre-
sas geradoras de empregos.

“Quanto maior o número de
empregos a serem gerados, maio-
res os incentivos”, afirma Afif,
que não deu detalhes. “Estamos
preparando o programa e deve-
mos apresentá-lo dentro do pe-
ríodo de 100 dias do novo gover-
no.”

Segundo o secretário, que acu-
mula o cargo com o de vice-go-
vernador, São Paulo não está en-
trando na guerra fiscal. Ressalta,
porém, que o Estado vai “entrar
pesado com uma política de in-
centivo e desenvolvimento que
inclui redução de carga tributá-
ria direta na veia”.

Segundo ele, trata-se de um
programa de longo prazo e não
uma “guerrilha econômica”. Afif
informa que o Invest SP, progra-
ma ligado à Secretaria, tem em
carteira 70 projetos de novas em-
presas que querem se instalar no
Brasil, sendo que várias delas já
escolheram São Paulo.

Ele cita a chinesa Chery, que
vai construir fábrica de automó-
veis em Jacareí (investimento
de R$ 680 milhões), a Febrace,
fabricante de vidros e espelhos
(R$ 390 milhões), a Penido, do
setor aeroespacial (R$ 200 mi-
lhões) e a Gestamp, fornecedora
de peças para a General Motors e
a Honda (R$ 125 milhões).

“Os 70 projetos têm potencial
de investimento de R$ 17,8 bi-
lhões e a criação de 64 mil empre-
gos diretos e 232 mil indiretos”,
calcula Domingos. São investi-
mentos de empresas dos EUA,
China, Coreia, Espanha, Japão e
França para as áreas automoti-
va, alimentícia, de petróleo e gás,
energia, resíduos sólidos e má-
quinas e equipamentos.

DIVULGAÇÃO

economia.estadão.com.br

● Doosan
Grupo coreano vai investir R$
100 milhões em fábrica no Bra-
sil para produzir 2 mil máquinas
ao ano

● Hyundai
A também coreana Hyundai
anunciou R$ 240 milhões para
uma fábrica com capacidade de
5 mil equipamentos ao ano

● Sany
Empresa chinesa procura cida-
de para construir mais uma fá-
brica de R$ 320 milhões

● Caterpillar
Com R$ 290 milhões, a america-
na Caterpillar, que atua no Bra-
sil há vários anos, vai ampliar a
fábrica de Piracicaba (SP) e
construir uma nova unidade no
Paraná

CARLOS GHOSN
PRESIDENTE EXECUTIVO DA
RENAULT
“Temos um plano que
considero mais robusto hoje,
com estimativas que são
até conservadoras, para
assegurar que a Renault
tenha todas as chances de ser
bem-sucedida.”

Infraestrutura. De olho nas obras do PAC e dos grandes eventos esportivos, empresa prevê começar a produzir escavadeiras
no País em 2012; outras companhias, como a também coreana Hyundai e a chinesa Sany, vão disputar esse segmento

18%
é o imposto cobrado
sobre módulos de TV
importados em Manaus, onde
a LG Electronics opera uma
fábrica de televisores
de LCD

Produção local. Fábrica da Doosan em Americana fará 2 mil escavadeiras por ano

Glauber Gonçalves / RIO

Mesmo confiante na aprovação
da fusão com a TAM, a compa-
nhia aérea chilena LAN mantém
seu plano de expandir suas ope-
rações no Brasil, garantiu ontem
o diretor de vendas da empresa
para o Rio, Norte e Nordeste,
João Araújo. O executivo afir-
mou que a empresa segue ava-
liando novos destinos no País e
destacou que há oportunidades
fora do eixo Rio-São Paulo.

No mês passado, o processo
de fusão foi interrompido pelo
tribunal antitruste do Chile. Pa-
ra Araújo, no entanto, isso não
deve atrapalhar a aproximação
das duas empresas. “Foi uma
consulta feita ao Cade (Conse-

lho Administrativo de Defesa
Econômica) chileno por um ór-
gão semelhante ao Procon”, dis-
se, em analogia aos órgãos brasi-
leiros. “É algo normal e não acre-
ditoque vá haver um impedimen-
to”, frisou.

Sobre os novos destinos no
Brasil, Araújo declarou que a liga-
ção direta entre Foz do Iguaçu
(PR) e Lima com quatro voos diá-
rios, lançada em janeiro, supe-
rou as expectativas da compa-
nhia. Da capital peruana, segun-
do hub da LAN, ao lado de Santia-
go, a companhia distribui os pas-
sageiros brasileiros para outros
destinos internacionais. No mês
passado, a empresa também lan-
çou uma ligação direta entre o
Rio e Santiago.

Rússia e Índia também
devem subir posições no
ranking da montadora
francesa, que teve lucro
de € 3,42 bi em 2010
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● Expectativa

● Tributação
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