
Os registros mensais de carros
caíram novamente na França e
na Itália em agosto com asmar-
cas populares sofrendo aomes-
mo tempo em que os países me-
diterrâneos suportam o peso
da crise da dívida da zona do
euro e seu efeito fulminante so-
bre a demanda do consumo.
As vendas francesas caíram

11%, para 96.115 carros em
agosto, sendo o décimo declí-
nio mensal registrado, disse a
associação industrial CCFA. Já

as vendas italianas caíram cer-
ca de 20%, informou o presi-
dente-executivo da Fiat Sergio
Marchionne, antecipando a di-
vulgação de dados oficiais.
Na Espanha, as vendas de au-

tomóveis cresceram 3,4% en-
quanto os clientes correram pa-
ra concluir as compras e fugir
de um aumento de impostos
previsto para setembro. Analis-
tas disseram que a tendência
de baixa provavelmente deve
retornar neste mês.
“Nós ainda não vemos sinais

de recuperação no horizonte”,
disse o chefe do centro de estu-
dos da indústria de automó-

veis francesa, Flavien Neuvy.
Para Neuvy, a maioria dos

novos motoristas do país estão
em um impasse, com as princi-
pais montadoras sendo as
mais afetadas. “Estamos ven-
do uma polarização de deman-
da, com marcas premium e de
baixo custo obtendo melhores
resultados.”
A média de mercado da Re-

nault despencou 30% nos re-
gistros domésticos, mesmo
com sua marca de baixo custo
Dacia registrando um cresci-
mento de 21% sobre as vendas
de seu subcompacto Sandero e
do SUV Duster.

As vendas domésticas da
PSA Peugeot Citroën caíram
em linha com a queda do mer-
cado local, 11%. A segunda
maiormontadora da Europa es-
tá cortando mais de 10 mil em-
pregos em seu país, enquanto
se esforça para conter as per-
das de montagem.
A Ford, que recentemente

dobrou sua previsão de perdas
de US$ 1 bilhão para todo o
ano na Europa viu as vendas
de agosto despencarem 17%
na França e 22% na Espanha.
A Kia estava entre as marcas

de baixo custo que registraram
fortes crescimentos, enquanto

a sul coreana e filial Hyundai
continuou a desenvolver uma
quota de mercado conjunto na
Europa que atingiu 5,9%no pri-
meiro semestre — alta de 1,2
pontos ano a ano.
A líder no continente, Volks-

wagen também continuou a
conquistar negócios dos rivais.
As vendas de sua marca homô-
nima caíram 7,4% na França e
subiram 8,7%, superando am-
bos os mercados.
A divisão de luxo da VW, Au-

di, cresceu 8,4% na França e
9,7% na Espanha, assim como
a BMW cresceu nos dois merca-
dos. ■ Reuters

De olho no aumento da produ-
ção de petróleo no Brasil, a
DHL vai investir pesado no
país. A companhia espera ga-
nhar licitações na gestão logís-
tica de base de apoio para plata-
formas até 2017. Segundo o di-
retor industrial de Projetos Oil
& Energy da DHL, Thiago Ara-
cema, em 2013 haverá investi-
mentos no segmento.
“O Brasil é o foco, não só pe-

lo potencial que tem o merca-
do mas também em função da
operação de nossos clientes
que veem o país como oportu-
nidade de mercado”, disse o
executivo, sem mencionar
quanto a DHL vai desembolsar
por aqui no próximo ano.
Essa área de energia e petró-

leo é relativamente nova na
DHL e, no Brasil, está há seis
anos. Por aqui, a companhia
faz toda a movimentação de
cargas de projeto, desde a reti-
rada dos equipamentos nas fá-
bricas até o destino final. No
ano passado, a área foi respon-
sável por ¤ 1,2 bilhão do fatura-
mento total de ¤ 53 bilhões.
A meta no Brasil é ampliar

os negócios em 30%, somente
este ano. “Até 2015, temos pro-
jeções mais audaciosas. Quere-
mos triplicar o faturamento da
operação brasileira. Hoje, o

país está entre os 10 maiores
dentro da DHL, atingindo essa
meta, ficaremos entre os cinco
maiores”, afirmou Aracema.
O executivo disse, no entan-

to, que para atingir essa estima-
tiva é necessário que a DHL te-
nha uma atuação mais focada
no setor de óleo e gás. Hoje, no
país, a empresa está muito liga-
da a projetos de energia, como
a gestão logística de equipa-

mentos para fazendas de ener-
gia eólica no Nordeste e amovi-
mentação de turbinas para a usi-
na hidrelétrica de Teles Pires.
“Projetos no setor de petróleo

e gás serão responsáveis pela
maior parte do crescimento da
operação no Brasil. Por isso tere-
mos que ter uma atuação mais
forte pormeiode aquisições, par-
cerias ou por investimento pró-
prio no país”, disse Aracema.

Segundo estimativas da Pe-
trobras, a produção de petróleo
será duplicada até 2020. Ameta
é chegar a 5 milhões de barris
por dia nos próximos oito anos.
“Nossa estimativa é que a Pe-

trobras vai duplicar o número
de bases de apoio à platafor-
mas nesse período. Dessa for-
ma, temos que estar prepara-
dos para atender essa nova de-
manda de serviços logísticos”,
afirmou.
Um dos alvos da DHL é a ba-

se em Santos que a Petrobras já
anunciou que vai abrir para
atender a projetos de explora-
ção no pré-sal na região. O
Plansal (Plano Diretor de De-
senvolvimento Integrado do
Polo Pré-sal da Bacia de San-
tos), da Petrobras, prevê inves-
timento de US$ 73 bilhões até
2015, dos quais 74% serão apli-
cados diretamente pela estatal.
“Mais de 85% das operações

de exploração da Petrobras são
realizadas em alto mar, por is-
so temos que ter uma base de
apoio e de suprimentos robus-
ta. Esse projeto de Santos pre-
vê isso. A estatal já reservou
uma área na margem direta do
Porto de Santos, na cidade de
Guarujá. Vamos participar des-
sa licitação para operação des-
sa base”, ressaltou Aracema,
acrescentado que a expectati-
va do mercado é que os editais
sejam publicados até 2017. ■
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Demanda de carros na Europa continua fraca

Projetos do pré-sal atraem
investimentos da DHL no país

Rodrigo Capote

Montadoras amargam retração
de até 30% em agosto na base
mensal e não há sinal de melhora

Divisão de óleo &
energia faturou no
ano passado ¤ 1,2
bilhão no mundo.
Em 2012, a estimativa
é de estabilidade

Companhia espera triplicar receita no Brasil não só pelo potencial em petróleo e gás, mas em função
das operações de clientes que desembarcam por aqui atentos às oportunidades de negócios em energia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




