
Montadoras do mundo inteiro
buscam maneiras de limitar o
impacto provocado pela profun-
da queda de vendas na Europa
neste ano. Fusões e parcerias
com empresas concorrentes e o
corte de custos estão entre as
principais armas para ganha-
rem músculos.

Ontem, no Salão do Automó-
vel de Genebra, a BMW anun-
ciou que está em conversações
com a GM sobre uma possível
aliança no mercado americano.
A montadora alemã já tem uma
cooperação com a Peugeot (que
por sua vez fez uma aliança es-
tratégica com a GM) para o de-
senvolvimento de um motor hí-
brido para os carros da sua li-
nha de compactos de luxo Mini.

No mês passado, a General
Motors anunciou planos de fa-
zer uma aliança estratégica com
a francesa Peugeot Citröen,
montadora cobiçada pela italia-
na Fiat para uma fusão.

A própria Fiat, aliás, não es-
conde de ninguém que está ne-
gociando “continuamente”
com a Suzuki e com a Mazda,
ambas do Japão, para formali-
zar uma parceria.

Em busca de oportunidades
O presidente da Fiat, Sergio
Marchionne, disse que a mon-
tadora está “aberta para todas
as oportunidades”, inclusive
um acordo estratégico com a
GM e Peugeot. “Nosso interes-
se não diminuiu”, disse o exe-
cutivo em entrevista no Salão
de Genbra. Marchionne não
acredita que a aliança entre a
GM e a Peugeot trará alguma
solução para o execesso de ca-
pacidade do setor automotivo
na Europa — algo, segundo
ele, que deve ser resolvido
com urgên cia pelas produto-
ras de veículos.

Marchionne disse não ter pres-
sa para completar a fusão com a
Chrysler, em que a Fiat tem uma
participação de 58,5%. Também
disse considerar a transferência
da sede da montadora para os Es-
tados Unidos.

O presidente da Nissan-Re-
nault, faz coro sobre a necessi-
dade de acordos estratégicos pe-
las montadoras. “Ninguém
mais pode pagar sozinho pela
quantidade enorme de investi-
mentos exigidos numa nova li-
nha de produção”, afirmou o
executivo, que aposta num mo-
vimento mais forte de fusões e
aquisições nos próximos anos -
incluindo a montadora franco-
japonesa, criada em 1999.

Na contramão, está a sul-co-
reana Hyundai. Seus represen-
tantes informaram ontem, em
Genebra, não ter interesse em
fazer parcerias na Europa.

Corte de custos
Ford, BMW, Toyota e GM estáo
entre as empresas que já senti-
ram a queda de vendas no conti-
nente europeu no começo do
ano e já refazem suas estimati-
vas de venda para 2012. Toyota
e BMW prevêem uma contração
de% nas vendas em 2012 na Eu-
ropa — será o quinto ano conse-

cutivo de queda nas vendas. A
BMW conta com a alta da de-
manda na China, em pelo me-
nos 10% para não deixar operá-
rios de braços cruzados na linha
de produção. Já a Ford, que pre-
vê uma queda de US$ 600 mi-
lhões na Europa, está parando a
produção em “alguns dias” pa-
ra reduzir os estoques.

De acordo com as montado-
ras, a capacidade ociosa nas li-
nhas da região está próximo de
20%. Em meio a pressões políti-
cas e sindicais, Fiat e GM foram
a únicas montadoras que fecha-
ram fábricas no ano passado.

O ministro do trabalho fran-
cês, Xavier Bertrand, já mani-
festou a preocupação com o ní-
vel de empregos na França
após a fusão da GM com a Peu-
geot. O presidente Nicolas Sa-
rkozy convocou o presidente
da Peugeot, Philippe Varin, pe-
dindo para reconsiderar o cor-
te de até 6,8 mil postos de tra-
balho neste ano. ■ Com infor-
mações da Reuters

Chris Reiter, de Genebra
Bloomberg

Víctor Ruiz Caballero/Reuters

E-COMMERCE

Google lança loja virtual que integra vendas
de músicas, livros,vídeos e aplicativos

MINERAÇÃO

Codelco fará investimentosde US$ 4,33
bilhões em produção de cobre e logística

Eric Piermont/AFP

Montadoras buscam fusões
para driblar crise europeia

A Codelco, maior produtor mundial de cobre, informou ontem que
fará investimentos de US$ 4,33 bilhões ao longo deste ano em
extração de minério, manutenção e logística. O montante é quase
o dobro do investido pela montadora no ano passado, que foi
de US$ 2,5 bilhões, de acordo com Sergio Fuentes, diretor de projetos
da Codelco, que é controlada pelo governo do Chile.

De olho no sucesso da iTunes Store, da Apple, o Google inaugurou a
Google Play, loja virtual que reúne as outras plataformas de vendas da
empresa: Google Music, Google eBookstore e Android Market. O serviço
para compra de músicas, livros digitais, vídeos e aplicativos já está
disponível nos Estados Unidos. No resto do globo, estão sendo vendidos
apenas apps do Android, sistema do Google para celulares e tablets.

EMPRESAS

BMW anunciou ontem que quer GM como parceira para crescer nos EUA;
Fiat não desiste de Peugeot e corteja Mazda e Suzuki para avançar no mercado asiático

Ghosn,da
Nissan-Renault:
mais fusõesnos
próximosanos

DECLIVE ACENTUADO

Produção da indústria 
automotiva na Europa,
em milhões de unidades
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PRINCIPAIS NEGÓCIOS 
ENTRE AS MONTADORAS

1999
Renault adquire 44,3%
do capital da Nissan, que por
sua vez compra 15% da 
montadora francesa

2008
Tata Motors compra a Jaguar 
Land Rover da Ford 

2009
Fiat e Chrysler anunciam
a fusão dos grupos.
A empresa italiana recebe 
35% das ações da montadora 
americana em troca de 
reestruturação de operações 
nos EUA

2010
Renault, Nissan e Daimler 
anunciam aliança que inclui troca 
de ações, desenvolvimento 
conjunto de modelos
e o uso de motores em comum

2012
GM faz aliança comercial com
a PSA Peugeot Citroën para auxiliar 
a companhia francesa a diminuir
as perdas na Europa

O QUE ESTÁ EM NEGOCIAÇÃO

BMW quer formalizar aliança estratégica 
para crescer nos Estados Unidos

Fiat corteja as japonesas Mazda e Suzuki

No segmento de motos, a indiana Hero 
planeja fazer proposta à italiana Ducati
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