
Os recentes incentivos fiscais
do Governo Federal para a in-
dústria automotiva parecem
não ter sido suficientes para
normalizar a situação na Gene-
ralMotors (GM). Segundo os sin-
dicatos da categoria, amontado-
ra anunciou seu terceiro progra-
ma de demissão voluntária
(PDV) somente no mês de ju-
nho. Desta vez, as unidades de
São José dos Campos e de São
Caetano do Sul estão participan-
do dos cortes. A GM não se pro-
nunciou sobre o assunto.
No começo domês, a monta-

dora lançou mão do recurso na
unidade do interior paulista e
afirmou que a decisão tinha co-
mo base a intensa competitivi-
dade do mercado brasileiro de
veículos, além dos crescentes
custos demão-de-obra ematé-
rias primas.
A receita da montadora para

ajustar a produção parece não
ter dado certo. Apesar de 186
funcionários terem aderido ao
programa de demissão encerra-
do no dia 15, a GM fechou o se-
gundo turno da linha demonta-
gem do modelo Corsa e segun-
do as contas do Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos

Campos, já fechou cerca de 2
mil postos de trabalho nas fábri-
cas brasileiras no último ano.
Os novos programas abertos

na última sexta-feira serão en-
cerrados no dia 2 de julho.O sin-
dicato não divulgou a previsão
de adesões e o presidente da en-
tidade em São José, Antonio
Ferreira de Barros, afirmou que
a montadora está usando o di-
nheiro obtido com a redução de
impostos para financiar as resci-
sões e que os cortes vão sobre-
carregar os trabalhadores.
Na unidade de São Caetano

do Sul o clima é mais ameno. O
presidente do sindicato local,
Aparecido Inácio da Silva, disse
que a abertura do PDV foi solici-
tação da entidade. “Há muitos
aposentados querendo deixar a
fábrica e achamos que o progra-
ma é interessante para eles”,
afirmou. Cerca de 500 aposenta-
dos trabalham na GM de São
Caetano e não há previsão do
número de adesões ao PDV.
“Depois vamos lutar para con-
tratar mais funcionários e repor
as vagas”, disse Silva. ■

Depois de ver suas vendas enco-
lherem 4% no Brasil no primei-
ro trimestre do ano, a Avon deu
o pontapé à estratégia que tem
como objetivo retomar ganhos
e revidar o avanço das concor-
rentes no segmento de maquia-
gens que, sozinho, movimen-
tou R$ 2,3 bilhões em 2011.
A força-tarefa de marketing

realizada há poucos dias já conta
com a contribuição do novo pre-
sidenteda subsidiária, que se tor-
nou aprincipal operação daAvon
no mundo e faturou US$ 2,3 bi-
lhões no ano passado. O colom-
biano David Legher, que chegou
ao cargo em março com a tarefa
de recuperar negócios depois dos
problemasoperacionais enfrenta-
dos pela companhia no país, mal
ocupouoposto e já viajoupor to-
das as partesdoBrasil.Mesmo to-
mando pé da operação, Legher,
dono de perfil jovem e extrema-
mente conectado às redes so-
ciais, já deixou marca registrada
principalmente em duas das três
ações de marketing planejadas
para a quinta-feira passada.
Com o objetivo de ‘conver-

sar’ com consumidoras - e, por-
que não, também ‘pescar’ no-
vas revendedoras, fundamental

para reforçar o exército de ven-
das que, dizem fontes, andou di-
minuindo -, quatro blogueiras
ensinaram truques de maquia-
gem no Youtube durante a últi-
ma quinta-feira. “A ação foi des-
tinada à Color Trend, que ga-
nhou cara nova e mais produ-
tos”, disse Ricardo Patrocínio,
diretor de marketing da Avon.
A empresa não informa valor

de investimento e metas das

operações. Mas maquiagem é
um nicho estratégico porque se
trata do carro-chefe e é tam-
béma porta de entrada de clien-
tes jovens. No mesmo dia,
quem passou pela Casa das Ro-
sas, na Avenida Paulista, pôde
se maquiar e postar as fotos no
Facebook. Segundo Patrocínio,
os reflexos da gestão Legher se-
rão notados com proeminência
no segundo semestre. ■

Em breve a Volkswagen e a
Porsche vão dar início à integra-
ção operacional de suas unida-
des, o que poderá poupar cente-
nas de milhões de euros por
ano. A decisão é um passo, ain-
da que pequeno, rumo à fusão
entre as montadoras, um pro-
cesso iniciado há três anos, mas
emperrado por questões de or-
dem tributária.
A Porsche começará em se-

tembro a fabricar a versão mo-
dernizada do esportivo Boxster

na unidade da Volkswagen em
Osnabrueck (Alemanha) e no
próximo ano incluirá na mesma
linha de montagem a nova ver-
são do modelo Cayman. Esses
serão os primeiros modelos da
Porsche a serem totalmente
montados em uma fábrica da
Volkswagen. A crescente de-
manda pelo modelo 911, que
usa amesma plataforma de pro-
dução do Broxster e do Cay-
man, está causando gargalo na
principal fábrica da Porsche, on-
de a capacidade é de 35 mil a 40
mil veículos por ano, segundo o
diretor de vendas da montado-
ra, Bernhard Maier. ■ Reuters
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Monsanto anuncia a conclusão da compra
da Precision Planting por US$ 250 milhões

PETRÓLEO

Aker investe US$ 100 mi em centro
de multisserviços no Brasil

Paulo Fridman/Bloomberg

GMabre terceiro
programade
demissão nomês

Alexandre Rezende

A Monsanto anunciou que concluiu as negociações e adquiriu a
empresa de tecnologia de desenvolvimento de vegetais, Precision
Planting. Segundo a companhia, o negócio foi fechado por US$ 250
milhões. A partir de agora, a equipe da Precision faz parte da unidade
de Sistemas Agrícolas Integrados da multinacional, especializada no
desenvolvimento de sementes e outras inovações para a agricultura.

Montadora alega intensa
competitividade no mercado
automotivo brasileiro

Força-tarefa daAvon
busca reforçar vendas

Montadoras tentam há três anos
concluir fusão, emperrada por
questões tributárias

Porsche eVolks vão integrar
produção de carros esportivos

A empresa de serviços focados para o setor de petróleo
Aker Solutions investirá US$ 100 milhões em uma nova instalação
multisserviços para seu negócio de perfuração instalado no
Brasil. O empreendimento incluirá produção, montagem e testes
de capacidade para fornecer conteúdo local, além de apoiar
o programa nacional de construção de plataformas.

EMPRESAS

Funcionários de São
Caetano do Sul e São
José dos Campos
podem aderir ao
programa até o
dia 2 de julho

Redesenho da linha Color Trend, de maquiagens, foi divulgado em ações
de marketing paralelas; objetivo é ampliar fatia em nicho de R$ 2,3 bi

BELEZA A TODO VAPOR

Quanto faturam as indústrias 
de cosméticos no Brasil*

RECEITA

O tamanho da Avon

Fonte: Abihpec        *dados de 2011 Fonte: Avon          *em 2011

TOTAL

R$ 8,1 bilhões
SEGMENTO DE MAQUIAGEM

R$ 2,3 bilhões
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO EM 2012

NÚMERO DE REVENDEDORES NO MUNDO

6,5 milhões
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RicardoPatrocínio,daAvon:movimento ‘colorindoamonotonia’atraiu clienteserevendedores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




