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Honda reduz
produção em
30% no Brasil
Cleide Silva

A produção de veículos na fábri-
ca da Honda em Sumaré (SP) foi
reduzida em 30% a partir desta
semana. O motivo alegado é a fal-
ta de componentes importados
da Tailândia, onde fornecedores
do grupo estão paralisados por
causa das inundações ocorridas
no país nos últimos quatro me-
ses, as piores em meio século.

A redução ocorre num mo-
mento em que a filial brasileira
começava a se recuperar de ou-
tro corte ocorrido que teve iní-
cio em junho, por causa da escas-
sez de componentes vindos do
Japão após o terremoto seguido
de tsunami registrado no país
em março.

A Honda do Brasil produz os
modelos City, Fit e se prepara pa-
ra lançar o novo Civic, em substi-
tuição ao atual. A chegada do no-
vo sedã estava prevista para iní-
cio desse semestre, mas foi can-
celada também por causa dos
efeitos do terremoto. O início
das vendas agora está programa-
do para janeiro.

Em nota divulgada ontem, a
Honda informa que, “para admi-
nistrar o estoque de peças dispo-
nível no Brasil, durante algumas
semanas a produção será reduzi-
da em aproximadamente 30%”,
sem especificar a duração da me-
dida. Disse ainda que, desta vez,
o quadro de funcionários será
“integralmente mantido”. No pe-
ríodo de redução, o pessoal da
área produtiva será realocado pa-
ra outras atividades ou treina-
mentos.

Demissões. Em maio, a subsi-
diária da terceira maior monta-
dora do Japão demitiu 400 fun-
cionários (de um total de 3,4
mil), concedeu licenças remune-
radas e, em junho, reduziu a pro-
dução de 600 para 300 automó-
veis por dia, em razão da falta de
componentes eletrônicos impor-
tados do Japão. Ontem, o grupo
não informou quantos carros
são produzidos atualmente.

A Honda já havia reduzido a
produção em suas fábricas do Ja-
pão, Canadá, Estados Unidos e
Reino Unido, por causa das en-
chentes na Tailândia. A unidade
de motocicletas da Honda em
Manaus não foi afetada pela falta
de peças. A Toyota também regis-
tra problemas em suas unidades
no exterior, mas a filial brasileira
não foi prejudicada, segundo um
porta-voz.

Procon quer
tirar Submarino e
Americanas do ar
Sites de vendas, que pertencem ao grupo B2W, acumulam 11
processos no órgão desde 2004, a maioria por falhas na entrega
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● Na mira do consumidor
As marcas Americanas.com, Sub-
marino e Shoptime somam cerca
de 50 mil reclamações no site
Reclame Aqui nos últimos 12 me-
ses. Quase 100% delas foram
respondidas pelas empresas.

Mudança. Depósito do Submarino: empresa diz que reclamações já caíram 30% este ano

Marina Gazzoni

A B2W, dona das lojas Ameri-
canas.com, Submarino e Shop-
time, pode ter as vendas dos
três sites suspensas por 72 ho-
ras no Estado de São Paulo às
vésperas do Natal. A empresa
foi notificada ontem pela Fun-
dação Procon-SP por falhas
nos serviços de entrega, con-
forme antecipou a coluna de
Sonia Racy. O Procon-SP tam-
bém pode aplicar uma multa à
empresa de R$ 1,75 milhão. A
B2W tem 15 dias para recorrer
da decisão.

A reincidência em descum-
prir os prazos de entrega moti-
vou o Procon-SP a determinar
uma punição mais severa para a
empresa, disse o diretor executi-
vo da instituição, Paulo Goes. A
Americanas.com e o Submarino
já foram autuados 11 vezes pelo
Procon-SP desde 2004. “O pro-
blema de entrega não se restrin-
ge à B2W, mas, nessa empresa, as
reclamações estão crescendo
mais”, afirma Goes.

No primeiro semestre de 2011,
o Procon-SP registrou 3.635 quei-
xas contra a B2W, um volume
246% maior do que nos seis me-
ses anteriores.

Em comunicado, a B2W afir-
mou que vai recorrer da decisão.
A empresa disse que reduziu em
30% a média mensal de reclama-
ções no Procon no segundo se-
mestre deste ano em relação ao
primeiro semestre. “Essas me-
lhorias são resultado de investi-
mentos significativos nas áreas
operacionais, em sistemas, mé-
todos e treinamento”, afirmou.

Alta temporada. Se confirma-
da, a suspensão das vendas da
B2W ocorrerá no momento do

ano em que o comércio eletrôni-
co está mais aquecido. Em 2010,
as vendas entre os dias 15 de no-
vembro e 24 de dezembro soma-
ram R$ 2,2 bilhões, cerca de 15%
da receita do ano, segundo da-
dos da consultoria e-bit.

A B2W vendeu em média R$
12,5 milhões por dia no quarto
trimestre de 2010. A empresa
não divulga a origem dos pedi-
dos, mas a estimativa da consul-
toria E-Tática é que o Estado de
São Paulo concentre 30% deles.

Segunda tentativa. Essa é a se-
gunda vez que a B2W enfrenta
um pedido de suspensão das ven-
das por reclamações de clientes.
Em maio, o Ministério Público
do Rio conseguiu uma liminar pa-
ra impedir a venda de produtos
da Americanas.com no Estado,
decisão que foi descumprida pe-
la empresa. Em junho, a Justiça
pôs fim à proibição, mas blo-
queou R$ 860 mil das contas da
empresa para o pagamento de
multas por descumprir a ordem
judicial. “A multa é irrisória per-

to do faturamento da empresa.
O maior dano é em relação à cre-
dibilidade dos sites”, afirma o só-
cio-diretor da consultoria E-Tá-
tica, especializada em e-com-
merce, Luís Felipe Salomão.

Para ele, as falhas de entrega

se devem ao crescimento expres-
sivo do e-commerce. “As empre-
sas investem em logística, mas
mesmo assim não dão conta do
aumento de pedidos”, diz. Neste
ano, as vendas de Natal devem
crescer 20%, segundo o e-bit.

Além da Americanas.com, ou-
tros sites também foram alvo de
processos ou investigações do
MP do Rio. O órgão apurou recla-
mações sobre falhas na entrega
das redes Compra Fácil, Ponto
Frio e Ricardo Eletro.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B18.




