
A Ford Caminhões dá mais um
passo para consolidar sua opera-
ção de caminhões pesados em
mercados emergentes. A empre-
sa firmou uma parceira com a
chinesa Jiangling Motors Corpo-
ration (JMC). A estratégia da
montadora americana é, em par-
ceria com a JMC, adquirir 100%
de participação da Taiyuan Chan-
gan Heavy Truck Company. O
negócio será finalizado após a
aprovação de autoridades gover-
namentais chinesas.

“A aquisição da JMC represen-
ta uma grande oportunidade de
continuar a expansão dos negó-
cios de veículos comerciais na Chi-
na”, disse Dave Schoch, presiden-
te e CEO da Ford Motor China.

A parceria prevê a transferên-
cia de tecnologia para a produção
na China. Hoje, a Ford mantém
no Brasil e na Europa os centros
de desenvolvimento de veículos
pesados no mundo. Aliás, a mon-
tadora concentra em São Bernar-
do do Campo e na Turquia a sua o
produção de caminhões. É da fá-
brica brasileira que a montadora
abastece mercados como a Argen-
tina e Chile. Hoje, o Brasil e a
América do Sul representam uma
boa parte das operações de veícu-
los pesados da Ford no mundo.

Investimentos na China
Na China, a Ford e seus parcei-
ros estão construindo cinco no-
vas fábricas, incluindo uma ins-
talação de US$ 300 milhões em
Nanchang, onde fica a sede da
JMC, com capacidade anual de
300 mil unidades.

Essa fábrica vai entrar em
operação em 2013, produzindo
veículos das marcas JMC e
Ford. Até agora, a Ford já in-
vestiu um total de US$ 4,9 bi-
lhões para ampliar a sua pre-
sença na China, um dos merca-
dos chaves para o crescimento
global da marca nesta década
e no futuro. “Uma operação
forte de caminhões vai comple-
mentar a oferta atual neste
mercado, o maior do mundo”,
disse Schoch. ■
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BALANÇO

RioTinto tem queda de 34% no lucro,
mas mantém plano de investimentos

Christian Sprogoe/Bloomberg

Ford firma parceria com JMC para
produzir caminhões na China

A Rio Tinto viu seu lucro despencar 34% no primeiro semestre, em
meio a preços menores de minério de ferro, mas a mineradora manteve
os planos de investir US$ 16 bilhões no ano. A segunda maior produtora
mundial de minério de ferro, lucrou US$ 5,2 bilhões, acima da previsão
média de analistas de US$ 4,9 bilhões. Concorrentes Anglo-American
e Xstrata também registraram queda no desempenho. Reuters

EMPRESAS

Negócio prevê também transferência de tecnologia para o desenvolvimento dos veículos pesados do
Brasil para aquele país. A produção da montadora é concentrada em São Bernardo do Campo e na Turquia
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 20.




