
A General Motors, maior monta-
dora do mundo, chegou a fazer
uma proposta por uma fatia de
controle de mais de um terço da
Isuzu Motors -investimento ava-
liado em cerca de US$ 3 bilhões
- mas agora está buscando uma
fatia menor depois que a fabri-
cante japonesa de caminhões
disse querer continuar indepen-
dente, informou uma fonte que
acompanha de perto o negócio.

A montadora americana tem
especial interesse na força da
Isuzu nos mercados do sudeste
asiático e a sua tecnologia a die-
sel, e um acordo seria uma in-
cursão de volta a um território
conhecido já que as duas empre-
sas já foram parceiras por 35
anos. A montadora norte-ame-
ricana já teve 49% de participa-
ção na Isuzu antes de vendê-la.
Os últimos 7,9% de participa-
ção que a GM tinha na japonesa
foram vendidos em 2006 por
US$ 300 milhões.

Uma fatia de 33,4% de uma
empresa no Japão dá ao acionis-
ta poderes de veto em decisões
do conselho, de acordo com a
comissão de valores mobiliários

do país. O jornal Nikkei disse
que a GM está em busca de uma
fatia de 10%na japonesa.

A Isuzu disse em um comuni-
cado ontem que está conside-
rando uma vasta quantidade de
parcerias, não se limitando à
GM, acrescentando que ainda
não tomou nenhuma decisão.
Já a GM não quis se manifestar.

Perdas na Europa
A General Motors deve divul-
gar hoje seu resultado trimes-
tral. Assim como sua conterrâ-
nea Ford, a montadora deverá
registrar uma vertiginosa que-
da nnas receitas entre janeiro
e março por conta do desempe-
nho na Europa, preveem ana-
listas. Entretanto, o mercado
espera que a montadora regis-
tre lucro pelo nono trimestre
consecutivo desde que saiu da
concordata, em meados de
2009. ■ Reuters e Bloomberg

Depois de comandar a Ford Bra-
sil por cinco anos, Marcos de
Oliveira despede-se do cargo
no próximo dia 1º de junho. Oli-
veira sai num período de gran-
de efervescência na compa-
nhia americana que tem uma
estratégia global de crescimen-
to, com participação ativa do
mercado brasileiro. Segundo
comunicado divulgado pela
companhia, Oliveira se aposen-
ta tão logo deixe a empresa. O
britânico Steven Armstrong,
que era diretor operacional da
Getrag Ford Transmissions na
Alemanha, substitui o brasilei-
ro. Ele será o responsável por
tocar o desenvolvimento do no-
vo carro popular que será pro-
duzido na fábrica de São Ber-
nardo do Campo, no ABC Pau-
lista, e trazer para o Brasil a
produção do New Fiesta, hoje
é fabricado no México.

“É uma marca que precisa de
revigoramento forte no Brasil.
Ela está lançando produtos re-
novados e não completamente
novos. Esse negócio não per-
doa”, disse Luiz Carlos Mello,
consultor automotivo e ex-pre-
sidente da Ford na época da Au-
tolatina. Hoje, a Ford tem um
plano de investimento em cur-
so de R$ 4,5 bilhões, com previ-
são de conclusão em 2014. Den-
tro desse projeto está a amplia-
ção de capacidade na unidade
de Camaçari, na Bahia e em São
Bernardo do Campo. Além do
desenvolvimento do novo Eco
Sport, lançado no final deste
mês. Esse é o primeiro carro glo-
bal da companhia e será vendi-
do em mercados emergentes.

Além disso, Armstrong vai co-
mandar a Ford no momento de
desaceleração do mercado brasi-
leiro. No primeiro trimestre, as
vendas de automóveis no país
caíram 0,8%, 818,4 mil ante
825,2 mil veículos, de acordo
com dados da Associação Nacio-

nal dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea). Já na
Ford, as vendas apresentaram
uma retração de 2% no mesmo
período: 58,3 mil veículos para
57,1 mil unidades.

“A Ford está com uma partici-
pação ao redor de 10% do mer-
cado brasileiro. Ela precisa in-

vestir em novos produtos para
ganhar o consumidor. Mas, a
companhia não compra partici-
pação de mercado. Ela prefere
ser lucrativa a entrar na briga
por vendas”, afirmou Mello.

Oliveira foi nomeado presiden-
te da Ford Brasil e Mercosul em fe-
vereiro de 2007. Sob sua lideran-
ça, a Ford na América do Sul con-
tinuou a contribuir positivamen-
te para a os resultados da compa-
nhia, tendo reportado o 33º tri-
mestre consecutivo de lucro.

Segundo comunicado da
Ford, o executivo continuará
na companhia durante um pe-
ríodo de transição.

Oliveira começou sua carreira
na Divisão de Componentes Au-
tomotivos em 1984, progredin-
do nas áreas de engenharia, ma-
nufatura e administração geral, e
assumiu também posições na Es-
panha, EUA, África do Sul e Méxi-
co.O novo presidente para o Bra-
sil ingressou na Ford em 1987,
trabalhando em compras e em
posições de administração geral
na Jaguar e Ford Europa antes de
se tornar COO da Volvo Car. ■

A Audi pretende repetir o bom
desempenho operacional regis-
trado no ano passado com um
pesado plano de lançamentos.

A montadora alemã preten-
de crescer mais rápido que a in-
dústria automobilística global
por meio da introdução de 18
novos modelos este ano no mer-
cado, incluindo um compacto
da nova geração da linha A3 e
uma versão híbrida do já con-
ceituado sedã A6.

Para garantir um resultado
operacional equivalente ao veri-
ficado em 2011, a empresa terá
de aumentar o volume de uni-
dades comercializadas. “Preci-
samos de vendas maiores para
absorver o aumento considerá-

vel nas despesas para a elabora-
ção dos novos modelos e desen-
volvimento de tecnologia”, dis-
se Axel Strotbek, diretor finan-
ceiro da Audi.

O plano da marca de luxo do
grupo Volkswagen parece es-
tar dando certo. O lucro opera-
cional da Audi no primeiro tri-
mestre deste ano subiu 27% e
atingiu o recorde de ¤ 1,4 bi-
lhão. As vendas da montadora
registraram alta de 18% no pe-
ríodo, com 346 mil veículos co-
mercializados, somando ¤ 12,4
bilhões. Além disso, a margem
de lucro operacional da empre-
sa subiu para 11,4%, ante 10,6%
um ano antes.

No ano passado, a Audi foi
responsável por quase metade
do lucro operacional do grupo
Volkswagen, que somou ¤ 11,3
bilhões. ■ Bloomberg

Ana Paula Machado
amachado@brasileconomico.com.br

VESTUÁRIO

Dona da Colcci contrata Franchise Store
para cuidar da expansão de suas lojas

Aquisição permitiria volta da
montadora ao segmento de
caminhões no Sudeste Asiático

TECNOLOGIA

Recargas de celular no Dia das Mães elevam
em 10%receita da RV Tecnologia em maio

Divulgação

Bloomberg

Montadora alemã aposta em
vendas maiores para suprir
investimentos em tecnologia

GM tenta comprar
fatia da Isuzu Motors

Audi vai lançar 18
modelos em 2012

Sai brasileiro e
entra britânico no
comando da Ford

A Franchise Store, primeira loja de venda de franquias do mundo,
foi a escolhida para traçar e implementar o plano de expansão
do grupo AMC Têxtil, dono das marcas Colcci, Forum, Tuffi Duek,
Triton e Coca-Cola Clothing. O objetivo é abrir 60 lojas em todo
o Brasil, até dezembro, totalizando 240 pontos de venda. O grupo
exporta para mais de dez países e faturou R$ 800 milhões em 2011.

A RV Tecnologia, rede de transações eletrônicas e venda de serviços
pré-pagos, espera realizar 15 milhões de transações no mês de maio.
O Dia das Mães deve representar R$ 180 milhões em vendas devido
ao aumento na comercialização de celulares e chips, que estimulam
recargas. A RV Tecnologia estima superar R$ 2 bilhões em vendas
neste ano, um aumento de 40% em comparação com 2011.

EMPRESAS

Resultado trimestral
da companhia
deve ser afetado
pelas fracas
vendas de carros
na Europa

Marcos de Oliveira se aposenta e deixa a presidência da
montadora na região em pleno projeto de crescimento da marca

DECLIVE ACELERADO

Desempenho das vendas
da Ford no Brasil no primeiro 
trimestre, em mil unidades
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StevenArmstrong vai comandaro lançamentodonovopopular
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




