
Com o fraco desempenho das
economias americana e euro-
peia, a América Latina passou a
ser o principal mercado para a
venda de aeronaves comerciais
da Boeing. Entre 2011 e 2030, a
empresa estima que os países la-
tinos vão precisar de 2.570 no-
vos aviões para atender a de-
manda de passageiros.

Se for assim, a venda de aero-
naves vai representar aumento
de US$ 250 bilhões no fatura-
mento da empresa. Desse total,
a maior parte dos aviões será
destinada ao Brasil. Serão 1.090
aeronaves que vão representar
encomendas no valor de US$
110 bilhões. Hoje, a frota brasi-
leira é de 537 aviões comerciais.

O otimismo da Boeing com a
América Latina é pertinente. En-
quanto a economia mundial de-
ve crescer 3,3% nos próximos
19 anos, o desempenho dos paí-
ses latinos deve aumentar 4,2%.
Além disso, as regiões desenvol-
vidas já têm uma frota de aviões
comerciais suficiente para aten-
der as necessidades do transpor-
te aéreo. A frota americana, por
exemplo, tem mais de 6.000
aviões comerciais.

“Os emergentes é que darão
o tom do crescimento do tráfe-
go aéreo e da venda de aerona-
ves comerciais nos próximos
anos”, diz Mike Barnett, dire-
tor de Marketing da área de
aviões comerciais da Boeing. A
estimativa da Boeing é que o trá-
fego aéreo aumente 5,1% até

2030 e o volume de passageiros
tenha expansão de 4,2%.

Brasil em alta
No ano passado, o número de
viagens aéreas nacionais supe-
rou pela primeira vez os deslo-
camentos feitos com ônibus. Pe-
lo menos, 8,7 milhões de passa-
geiros fizeram seu primeiro voo
no ano passado.

“O acesso fácil ao crédito, a
maior participação de empre-
sas de baixo custo na aviação e
o aumento da renda ajudaram
na ampliação do tráfego aé-
reo”, diz Mike Barnett.

Nos próximos anos, a frota
brasileira de aeronaves comer-
ciais deve ser ampliada com a
compra de aviões no modelo
single-aisle, que tem apenas
um corredor no centro da aero-
nave. Eles são os mais usados
pelas companhias aéreas em
viagens domésticas. ■

Antes mesmo de iniciar seus negó-
cios no Brasil, a Foton Motor
Group, fabricante chinesa de ca-
minhões, já planeja a construção
de uma fábrica em solo tupini-
quim em 2016. Nem mesmo o au-
mento do Imposto Sobre Produ-
tos Industrializado (IPI), em 30
pontos percentuais, ofuscou os
planos da companhia. Apesar do
atraso, os caminhões da marca co-
meçam a ser vendidos em agosto
deste ano e a meta é comercializar
2 mil unidades em 18 meses.

Orlando Merluzzi foi o nome es-
colhido por Luiz Carlos Mendon-
ça de Barros, presidente da empre-
sa no Brasil, para lançar a marca
no país. Além de ser vice-presi-
dente da Foton Aumark do Brasil,
o executivo será sócio do negócio.

Com experiência de 26 anos
no setor de caminhões, Merluz-
zi já passou por um processo pa-
recido. Ele foi um dos princi-
pais nomes na consolidação da
Iveco. Com dez anos de existên-
cia, a marca de caminhões já de-
tém 10% do mercado nacional.
“O sucesso vai se repetir. Te-
mos convicção da qualidade do
produto e sabemos que há espa-
ço para crescer”, diz.

Inicialmente, três modelos le-
ves e semi-leves serão vendidos
no país e já há cerca de 300 unida-
des em solo brasileiro. “Os pro-
cessos de homologação acaba-
ram atrasando um pouco e a bu-
rocracia retardou alguns pla-
nos”, admite o executivo.

A Foton anunciou sua chegada
no Brasil durante a Fenatran (fei-
ra do setor de caminhões) em
2011. Na época, a expectativa era

que os caminhões começassem a
ser vendidos no início deste ano.
“O IPI mais alto pegou a Foton
de surpresa, mas estamos traba-
lhando para oferecer preços com-
petitivos”, disse Merluzzi sem re-
velar os valores dos veículos.

Para comercializar 2 mil ca-
minhões em 18 meses, o execu-
tivo pretende abrir 10 conces-
sionárias até o fim deste ano. A
meta é montar uma rede de 80
unidades até o fim de 2015 e o
investimento deve ficar na casa
dos R$ 40 milhões.

Fábrica no mapa
Segundo Merluzzi, o local de
construção da unidade brasilei-
ra ainda não está definido. Po-
rém, mesmo sem a confirmação
da empresa, há uma grande
chance de a Foton seguir o ru-
mo das concorrentes e se insta-
lar no Sul do país. “O investi-
mento será feito pela Foton Mo-
tor Group e a Foton Aumark do
Brasil passará a operar apenas
como distribuidora”, revela.

Os trâmites para a nova fábri-
ca terão um agente facilitador,
uma vez que Luiz Carlos Men-
donça de Barros, presidente da
empresa no Brasil, já ocupou a
presidência do BNDES e foi mi-
nistro das Comunicações.

Merluzzi diz estar entusias-
mado com o comprometimento
da matriz. “Na entrada da Foton
chinesa há um mapa de expan-
são que já inclui a nova fábrica
no Brasil”, revela. ■
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Foton Motor Group vai instalar unidade de caminhões no Brasil
e coloca Orlando Merluzzi, ex-Iveco, para tocar projeto por aqui
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JamesMcNerney,CEO daBoeing:Brasil éummercado importante

A Archer Consulting, empresa especializada em gestão de riscos para
commodities agrícolas, acaba de publicar um estudo com estimativas
menores sobre o setor sucroenergético. A pesquisa mostra que a safra
2012/2013 do Centro-Sul será de 508 milhões de toneladas, divididas
em 32,5 milhões de toneladas de açúcar e 21,2 bilhões de litros de
etanol. O custo de produção do anidro e do hidratado, de acordo com
o estudo, será de R$ 1,18 e 1,13 por litro na usina, respectivamente.

NA ROTA DA CONCORRÊNCIA

Recentemente, outras quatro montadoras de caminhão 
estrangeiras chegaram ao país, em R$ milhões
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Brasil será o maior mercado 
para aeronaves comerciais
na América Latina até 2030  
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




