
A alemã Mercedes-Benz inicia
sua luta para recuperar o terre-
no perdido no concorrido mer-
cado de carros de luxo com um
hatchback esportivo voltado a
usuários de iPhone, da Apple.

A marca, que caiu para tercei-
ro lugar nas vendas de automó-
veis de luxo, atrás da campeã
BMW e da vice Audi, está equi-
pando o reformulado Classe-A
com a tecnologia que lê o con-
teúdo iPhone do usuário e trans-
mite as informações no painel
do carro. O modelo, que es-
treou Salão Internacional de Ge-
nebra, servirá como modelo de
entrada da marca em sua tentati-
va de conquistar os condutores
mais jovens.

“O modelo vai rapidamente
tornar claro que o ‘A’ do nome
Classe-A significa ataque”, dis-
se Thomas Weber, chefe de de-
senvolvimento da Mercedes. Os
A-Class e quatro outros carros
pequenos, incluindo um veícu-
lo cupê e utilitário esportivo pla-
nejado, vão fazer uma “contri-
buição significativa” para a me-

ta de aumentar as vendas em
27% e alcançar as 1,6 milhão de
unidades comercializadas até
2015, disse o executivo.

Correndo atrás
A Mercedes visa recuperar a li-
derança de carros de luxo que
perdeu em 2005 para a BMW.
Nos próximos três anos, a mon-
tadora alemã vai colocar 10 mo-
delos novos no mercado, in-
cluindo o compacto Shooting
Brake CLS, que vai ser comer-
cializado a US$ 71,3 bilhões no
mercado americano.

O Classe-A, que foi lançado
em 1997, foi transformado de
um veículo monovolume para

um compacto esportivo este
ano para competir diretamente
com o BMW Serie-1 e o A3, da
Audi, que mostrou a terceira ge-
ração de seu esportivo em Gene-
bra. Outro rival para a Mercedes
será o V40, da Volvo, que será
exibido hoje no salão.

De acordo com a Mercedes, o
preço do novo Classe-A deve
ser de ¤20 mil, sem os impos-
tos, tornando-se o modelo mais
barato da marca. A van Clas-
se-B tem preço de tabela de
¤21,5 mil. Enquanto isso, o Au-
di A3 custa bem menos - ¤ 18
mil - porque compartilha peças
com veículos da Volkswagen,
sua controladora.

O A3, o primeiro carro com-
pacto de luxo, em 1996, deve
manter a liderança do segmen-
to, de acordo com especialistas.
A IHS estima que serão comer-
cializados 241 mil unidades do
novo A3, contra 180 mil unida-
des do Classe-A.

A Audi também planeja am-
pliar a linha A3 com uma versão
sedã voltado para os mercados
americanos e asiáticos, que será
lançado em 2014, disse o presi-
dente da montadora, Peter
Schwarzenbauer. No geral, a Au-
di espera que sua nova versão
do A3 venda 25% a mais do que
o modelo antigo ainda em
2012. ■ Bloomberg

O volume e valor das fusões e
aquisições no setor de minera-
ção devem atingir números re-
cordes este ano, por conta da de-
manda gerada por fundos sobe-
ranos e outros compradores de
fora da indústria, de acordo
com a consultoria Pricewa-
terhouseCoopers.

“A busca por acordos vai ser

feroz”, afirmou a PwC em um
relatório publicado ontem. Fun-
dos soberanos “têm vantagem
na hora da negociação devido
ao baixo custo de seu capital”.

O crescimento do número
de compradores vindos do
mercado financeiro, como os
fundos de pensão e as firmas de
private-equity, poderá se tor-
nar algo “problemático” para
as companhias de mineração,
afirmou a PwC. Os gigantes da
indústria, que dominaram o

mercado no século 20, vão ter
que lutar para se manter com-
petitivos, afirma o relatório.

O texto aponta ainda que o
número de aquisições lideradas
por companhias de economias
emergentes foi de 436 no ano
passado, contra 306 em 2006, o
ano em que mais houve acordos
no setor, segundo a PwC. O to-
tal dos acordos, cujos valores fo-
ram anunciados, foi de US$ 149
bilhões no último ano, 33%
mais do que o obtido em 2010.

No mesmo dia da divulgação
do relatório da PwC, a gigante
das commodities Glenconre rea-
firmou os termos da proposta
que fez pela Xstrata. Acionistas
da mineradora vinham pedindo
que a Glencore melhorasse a
proposta de US$ 37 bilhões. “Es-
te é um valor justo para todos os
acionistas”, afirmou Ivan Gla-
senberg, presidente-executivo
da Glencore, que assumirá a fun-
ção de CEO da empresa resultan-
te da fusão. ■ Bloomberg
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Onduline cresce 20% em 2011 e
vai produzir telha italiana no Brasil

DESEMPENHO

Apple chega a 25 bilhões de downloads
de aplicativos em sua loja App Store
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Mercedes
mira jovens
para retomar
mercado

Fundos de private equity
vão travar “luta feroz”
com empresas, diz PwC

Fusões em mineração devem bater recorde em 2012

A Apple anunciou que mais de 25 bilhões de aplicativos foram
baixados da App Store, sua loja de aplicativos criada há quatro anos.
Os downloads foram feitos por usuários dos mais de 315 milhões de
dispositivos iPhone, iPad e iPod touch em todo o mundo. A App Store
oferece mais de 550 mil aplicativos para usuários desses aparelhos
em 123 países e já pagou mais de US$ 4 bilhões a desenvolvedores.

A Onduline, francesa fabricante de telhas de fibra vegetal, fechou o ano
fiscal de 2011 com aumento de 20% no volume de vendas em relação a
2010. A meta da empresa para 2012 no Brasil é dobrar o crescimento de
6% do setor, previsto pela Abramat (Associação Brasileira da Indústria
de Materiais de Construção). 15% do crescimento será através do
produto Onduvilla, telha importada da Itália, que será produzida no Brasil.

Novo modelo
da Mercedes deve
custar a partir
de ¤20 mil e vai
se tornar o veículo
mais barato da
montadora alemã

No ano passado,
o volume total de
fusões e aquisições
no setor de
mineração foi
de US$ 149 bilhões,
33% acima do
registrado em 2010

EMPRESAS

Montadora de carros de luxo reformula
linha de compactos e lança modelo com
conectividade com iPhone
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




