
A Toyota anunciou nesta quarta-
feira a construção de uma fábri-
ca de motores na cidade de Por-
to Feliz, interior de São Paulo,
com investimento de cerca de
R$ 1 bilhão, às vésperas da inau-
guração de uma nova unidade
para produção de veículos em
Sorocaba (SP).

Com previsão de conclusão no
segundo semestre de 2015 e esti-
mativa inicial de gerar entre 600
e 700 empregos, a fábrica em
Porto Feliz irá produzir motores
para os modelos Corolla e Etios,
este último a ser
fabricado na nova
unidade em Soro-
caba, que recebeu
investimento de
US$ 600 milhões
e será inaugurada
nesta quinta-feira.

“ D e c i d i m o s
abrir uma fábrica
nova de motores que vai forne-
cer para o Etios e o Corolla”, dis-
se o presidente-executivo da
Toyota, Akio Toyoda, após reu-
nião com a presidente Dilma
Rousseff. “Com a nacionaliza-
ção desse motor, o índice de na-
cionalização tanto do Etios
quanto do Corolla saltará de
65% para 85%.”

O Etios colocará a Toyota na
disputa pelo concorrido seg-

mento de veículos compactos
brasileiro. O segmento já tem
entre os principais nomes Fiat,
Volkswagen e General Motors,
que estão renovando suas li-
nhas de modelos em um mo-
mento em que novas montado-
ras como a chinesa Chery e a ja-
ponesa Suzuki constroem fábri-
cas no Brasil.

Até a construção da fábrica
em Sorocaba, a Toyota produzia
no Brasil apenas um modelo, o
sedã Corolla, montado em fábri-
ca em Indaiatuba, também no in-
terior de São Paulo, desde 1998.
O modelo acumula vendas de
31,8 mil unidades entre janeiro
e julho deste ano, ante 28,5 mil

no mesmo perío-
do de 2011.

Segundo dados
da associação bra-
sileira de conces-
sionárias de veí-
culos, Fenabrave,
a Toyota ocupa a
oitava posição no
ranking de ven-

das de automóveis e comerciais
leves de 2012 acumulado até ju-
lho, com participação de 2,78%
dos licenciamentos no país.

A empresa está atrás da tam-
bém japonesa Nissan, que tem
3,5% do mercado e anunciou
no ano passado construção de
fábrica no Rio de Janeiro em in-
vestimentos de US$ 1,5 bilhão
para dobrar sua participação no
país até 2016. ■ Reuters

A americana John Deere parte
para a briga pesada no setor de
máquinas para construção civil
no Brasil a partir de 2013. Ape-
sar de seus 175 anos, a compa-
nhia vai precisar iniciar o traba-
lho do zero em um mercado do-
minado por Caterpillar, Case
New Holand e Volvo. Segundo
o CEO mundial da empresa,
Sam Allen, questões burocráti-
cas para obtenção de financia-
mentos atrasaram o ingresso da
companhia ao país.

Duas fábricas na cidade de In-
daiatuba (SP) ficam prontas no
fim de 2013, depois de um inves-
timento de US$ 180 milhões,
em parceria com a Hitachi Cons-
truction Machinery.

A receita do CEO mundial da
empresa para engrenar no país é
simples na teoria e prevê repli-
car o modelo de sucesso obtido
na América do Norte, onde a
companhia é a segunda marca
no segmento, perdendo apenas
para Caterpillar. “A área de
construção civil é a mais jovem
da empresa, com 50 anos, e só
decolamos nos últimos sete
anos. Aumentamos nosso portfó-
lio, de 70 máquinas para 118 nes-
te período e nos sentimos prepa-
rados para avançar em busca de
novos mercados”, disse Allen.

O executivo diz que a concor-
rência é um processo natural e

não fala em pretensões de parti-
cipação no mercado nacional.
“Não esperamos que seja um
processo fácil, mas sabemos
que é um investimento de lon-

go prazo e não podemos ficar fo-
ra do país que será sede da Co-
pa do Mundo e das Olimpía-
das”, ressalta.

Allen disse que a empresa
gostaria de ter se instalado no
Brasil há mais tempo, mas algu-
mas dificuldades burocráticas,
como o processo de obtenção
do Finame, retardaram o proces-
so. “Acreditamos que nosso de-
sempenho e reconhecimento
na área agrícola vão impulsio-
nar nossa entrada na área de
construção no Brasil”, disse.

Atualmente o segmento de
construção representa 25%
do faturamento total da em-
presa, que no ano passado so-
mou US$ 32 bilhões e a entra-
da do Brasil deve ampliar a
porcentagem.

“A América Latina é respon-
sável por 15% da receita da em-
presa, sendo que o mercado
brasileiro responde por mais
da metade desse valor apenas
com os negócios no ramo agrí-
cola. Esses números vão cres-
cer muito nos próximos anos”,
garante o CEO.

A companhia mantém três
fábricas no país, duas no Rio
Grande do Sul e uma em Goiâ-
nia, além de um centro de dis-
tribuição instalado em Campi-
nas e um escritório em Indaia-
tuba, inaugurado ontem. As
duas unidades no interior de
São Paulo vão gerar 600 empre-
gos e somar 3.6 mil no país. ■
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Cosan tem prejuízo líquido de R$ 17,1 milhões

Nova unidade será construída
em Porto Feliz, interior
paulista, para fabricar motores

Evandro Monteiro

Americanos terão duas fábricas em Indaiatuba (SP) com a Hitachi

A Cosan registrou prejuízo líquido de R$ 17,1 milhões no primeiro
trimestre do ano fiscal 2012/13, ante lucro líquido ajustado de
R$ 167,5 milhões obtido um ano antes, informou a companhia.
A maior produtora de açúcar e etanol do Brasil atribuiu o prejuízo
principalmente à alta do dólar e ao atraso da safra 2012/2013.
A receita líquida da Raízen Energia foi de R$ 1,2 bilhão, com redução de
22,8% na comparação com o primeiro trimestre do ano fiscal 2012.

GIGANTE DOS IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS

NO BRASIL

Principais números John Deere

US$ 32 bilhões 
RECEITA GLOBAL (2011)

US$ 2,67 milhões/dia 
INVESTIMENTOS EM P&D

Fundação 1837

Funcionários 3 mil

250Rede concessionária

Funcionários 52 mil

Unidades 
Industriais 

60, em 19 países

Exportações 70 países 

Modelos
em produção 

600 (entre equipamentos 
agrícolas, para 
construção, florestais, 
paisagismo, golfe, 
motores, entre outros)
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