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Mercado de
caminhões e
ônibus já
sinaliza reação 

TMD Friction e a
Hella pretendem
criar uma joint
venture
A TMD Friction, fabricante de
pastilhas de freios, e a Hella,
especialista em mercado de
reposição, pretendem criar uma
joint venture. A estratégia das
empresas é distribuir
componentes de freios, com a
marca Hella Pagid, para o
mercado de reposição
automotivo em todo o mundo.
A joint-venture, na qual cada
sócio terá 50% de participação,
ainda está em processo de
aprovação e a previsão é que as
operações comecem em janeiro
de 2013. Será uma empresa de
vendas independente com a
sede em Essen, Alemanha. 
A parceria entre a TMD Friction
e a Hella começou em 2006 por
meio de atacadistas dos países
Bálticos e da Escandinávia. Em
2010 as duas empresas
intensificaram sua cooperação,
reforçando em conjunto suas
posições no mercado de
reposição chinês. 
No Brasil, a TMD Friction tem sua
fábrica instalada em Indaiatuba
(SP), onde produz pastilhas e
lonas de freio com a marca
Cobreq. Segundo Feres Macul
Neto, diretor da TMD Friction do
Brasil, aqui e outras regiões ainda
não há um plano definido sobre a
atuação da parceria entre a TMD
e a Hella. “As decisões dependem
de oportunidades e características
de cada região”, disse Macul Neto.

Voar firma parceria com
a americana Clay Lacy Aviation
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A Voar Aviação, empresa especializa-
da em manutenção, hangaragem e com-
pra e venda de aeronaves, firmou uma
parceria com a americana Clay Lacy
Aviation (CLA), conhecida com uma das
mais experientes em operação de jatos
privados. O acordo vai possibilitar a inte-
gração nas áreas de fretamento e comer-
cialização de aeronaves.

“Traçamos nosso planejamento, vis-
lumbrando parcerias estratégicas; fize-
mos consultas, análises, sempre buscan-
do garantir a confiabilidade e segurança
para nossos clientes”, disse Marcelo
Mansur, gerente comercial da Voar.

Segundo Mansur, a sinergia será gran-
de em todas as áreas, mas em especial
em venda de aeronaves, já que a frota do
Brasil não para de crescer. De 2010 para
2011, houve uma expansão geral de 6,4%,
mas o acréscimo de jatos superou os
15%. “Sabemos que o mercado de semi-
novos atrai o cliente que deseja comprar

ou substituir sua aeronave. Isso por que o
valor investido será significativamente
menor, se comparado à aeronave nova,
contudo preservando sempre a qualida-
de do equipamento”, disse Mansur.

Fundada em 1986, a Voar Aviação
iniciou suas atividades como oficina de
manutenção. Hoje, com sede em Goiâ-
nia, a empresa tem oito hangares entre
Goiânia, Brasília e Estados Unidos e
um vasto portfolio de serviços, como
venda de aeronaves, reformulação de
interiores, pintura e venda de peças. A
empresa é homologada para diversos
modelos de aeronaves, como Cessna,
Embraer, Hawker Beechcraft, Piper,
Cirrus e Robinson.

Como parte da estratégia do Grupo
Voar, a Globo Aviação inaugura, nas pró-
ximas semanas, dois novos hangares, em
Brasília e Goiânia, dobrando a capacida-
de de hangaragem, manutenção e aten-
dimento ao cliente.

Cidade do Rio de Janeiro investe
na modernização da frota de trens 

O governo do Rio de Janeiro fechou com
o Banco Mundial, por meio do Banco Inter-
nacional para Reconstrução e Desenvolvi-
mento (Bird), um empréstimo de US$ 600
milhões. O montante será aplicado na
compra de 60 novos trens e em melhorias
nas estações.

Segundo o governador Sérgio Cabral, do
total do crédito, US$ 230 milhões serão
aplicados na construção de novas estações
(no Maracanã, em São Cristóvão e na Man-
gueira) para garantir o atendimento ao pú-
blico que circulará pela cidade durante a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
“Chegaremos a 2015, como prometido,

com toda a frota da SuperVia renovada”,
disse o governador.

Os 60 novos trens, com menor emissão
de carbono, já foram licitados e vão seguir
as mesmas características de comodidade,
rapidez e tecnologia das 30 composições
compradas pelo Estado, que já começaram
a atender aos passageiros da SuperVia.

Segundo o secretário de Transportes,
Julio Lopes, os novos trens são sustentá-
veis, pois consomem de 30% a 35% menos
energia. Além disso, as composições são
mais silenciosas. “Teremos um padrão in-
ternacional de mobilidade até 2014”, disse
o secretário.

D
epois de um período de forte retração, o mercado de
caminhões começa a dar sinais de reação e registra em
agosto um crescimento de 5% nas vendas em relação a
julho deste ano ao emplacar 11.461 veículos. Já no acu-
mulado de janeiro a agosto as vendas apresentaram

queda de 19,3% com 92.778 veículos emplacados, ante 114.942
unidades no mesmo período de 2011. 

O segmento de ônibus, que também vinha apresentando de-
clínio, registrou uma melhora nos resultados e as vendas em
agosto avançaram 52,4%, totalizando 3.139 unidades, ante
2.060 unidades emplacadas em julho deste ano. No acumulado
do ano o número de emplacamento ficou 9,6% abaixo dos oito
meses de 2011 e somaram 19.962 unidades.

A expectativa de Cledorvino Belini, presidente da Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfa-
vea), é que as vendas de caminhões tenham uma forte retoma-
da até o final do ano em razão das medidas de incentivo anun-
ciadas pelo governo federal, com a redução de 5,5% para 2,5%
na taxa de juros para o financiamento do caminhão por meio
do Programa de Sustentação de Investimentos (PSI), além  de
poder depreciar o valor do caminhão com um ano de uso, antes
da medida o empresário só poderia abater o valor do veículo no
imposto de renda após cinco anos de uso.

Alcides Cavalcanti, diretor comercial da Iveco, disse que já
há sinais de recuperação e a perspectiva é positiva para o últi-
mo trimestre do ano e começo de 2013.

Marcos Mazzu, presidente da Iveco Latin America, disse
que o Brasil vive um momento de transição econômica. “De-
pois das sucessivas quedas, o mercado atingiu uma fase de es-
tabilização e continuamos confiantes porque o Brasil conti-
nua apresentando expectativa interessante de desenvolvi-
mento”, disse Mazzu.

Segundo o presidente da Iveco, o incentivo do governo ao
setor, por meio do PAC Equipamentos, é um dos indicadores
que a economia brasileira continuará forte nos próximos anos. 

DA REDAÇÃO

A Corte Constitucional da
Alemanha deu sinal ver-
de ontem para o país ra-
tificar o novo fundo de

resgate da zona do euro e o cha-
mado Pacto Fiscal, mas insistiu
que o Parlamento alemão tem
poderes de veto sobre qualquer
aumento futuro no tamanho do
fundo. O aguardado veredicto
impulsionou as ações globais e
o euro, à medida que os investi-
dores ficaram um pouco alivia-
dos de que o fundo de resgate
para nações em crise pode, em
breve, entrar em operação. On-
tem, o euro alcançou o nível
mais elevado em quatro meses
ante o dólar e as principais bol-
sas europeias fecharam em alta.

A Alemanha é o único país
entre as 17 nações da zona do
euro que ainda tem que ratificar
o Mecanismo Europeu de Esta-
bilização Financeira (ESM, na
sigla em inglês), que deve levan-
tar uma barreira de proteção de
700 bilhões de euros contra a
propagação da crise da dívida
soberana de três anos. “Este é
um bom dia para a Alemanha e
um bom dia para a Europa”, afir-
mou a chanceler Angela Merkel
em discurso ao Parlamento.

A aprovação do ESM tam-
bém foi comemorada pelo che-
fe de governo italiano, Mario
Monti, e pelo ministro espanhol
de Economia, Luis de Guindos,
que a consideraram “uma boa
notícia”. Itália e Espanha são
candidatas a receber ajuda do
novo fundo. 

Rejeitando pedidos de limi-
nar feitos por 37 mil queixosos
que buscavam bloquear o ESM
e um pacto separado sobre no-
vas regras orçamentárias, a cor-

te definiu duas condições prin-
cipais para que os tratados pos-
sam seguir em frente. A corte
afirmou que a responsabilidade
alemã no fundo de resgate deve
ser limitada a 190 bilhões de eu-
ros, a parcela estabelecida no
atual tratado do ESM, e que
qualquer aumento desta quan-
tia deve exigir uma aprovação
anterior da câmara baixa do
Parlamento, a Bundestag.

A corte também determinou
que uma cláusula no tratado do
ESM que busca manter confi-
denciais as decisões sobre o
fundo “não deve ficar no cami-
nho da obtenção de informa-
ções abrangentes pela Bundes-
tag e Bundesrat (Senado)”, o
que significa que ambas as ca-
sas terão o direito de serem con-
sultadas sobre as atividades re-
lativas ao ESM.

Essas reservas devem estar li-

gadas à ratificação alemã do
ESM, o que significa que o go-
verno pode ter que acrescentar
um protocolo no tratado do fun-
do de resgate. Espera-se que o
presidente da Alemanha, Joa-
chim Gauck, aguarde até que o
protocolo esteja pronto e acerta-
do com os parceiros europeus
da Alemanha antes de sancionar
o ESM. Especialistas dizem que
isso pode levar várias semanas.

“Fundamentalmente, a Cor-
te Constitucional afirmou que o
tratado do ESM pode ser ratifi-
cado”, afirmou o especialista
constitucional da Universidade
de Wuerzburg, Kyrill-Alexander
Schwarz. “Mas o governo deve
tomar medidas para adotar as
condições estabelecidas no ve-
redicto. O presidente Gauck não
irá, provavelmente, sancionar
até que o protocolo esteja pron-
to. Ele poderia fazer isso antes,

mas por respeito aos outros par-
ceiros do ESM, ele deve espe-
rar”, acrescentou.

O presidente do grupo de mi-
nistros das Finanças da zona do
euro, Jean-Claude Juncker, disse
que a diretoria do ESM irá se en-
contrar pela primeira vez em 8
de outubro, um sinal otimista
de que o fundo ficará operacio-
nal no mês que vem.

Integração

Especialistas  disseram que a
decisão da corte destaca o com-
promisso da Alemanha com
uma integração europeia mais
profunda apesar dos pedidos de
liminar. Elas buscavam blo-
quear a adoção do ESM afir-
mando que o poder de sobera-
nia do Parlamento sobre ques-
tões orçamentárias estava sen-
do prejudicado.

Merkel:‘Um bom dia para
a Alemanha e a Europa’
Corte alemã apoia fundo de resgate do euro sob condições, mas, ainda assim,
medida é recebida com alívio no continente, impulsionando as principais bolsas

ZONA DO EURO ESTADOS UNIDOS 

DA AGÊNCIA ESTADO

A mediana da renda fami-
liar anual dos norte-america-
nos caiu 1,5% em 2011, para
US$ 50,054, com queda de
1,5% em relação a 2010, de
acordo com o informe anual
do Escritório do Censo, divul-
gado ontem. O ano passado
foi o segundo consecutivo em
que a renda caiu. Os dados fo-
ram ajustados para a inflação
no período. Em comparação
com 1999, a queda é de 8,9%;
em relação ao período imedia-
tamente anterior à recessão
causada pela crise financeira,
a queda é de 8,1%.

O relatório foi divulgado no
aniversário da falência do ban-
co de investimentos Lehman
Brothers, considerada o gati-
lho para a crise financeira. Se-
gundo o documento, a desi-
gualdade cresceu no ano pas-
sado. Medida pelo Índice de
Gini, a desigualdade de renda
teve crescimento de 1,6% em
2011, em comparação com
2010, no primeiro crescimen-
to anual desde 1993. Os 5% da
população com maior renda
(acima de US$ 186 mil anuais)
ficaram com 22,3% de toda a
renda em 2011, de 21,3% em
2010; a renda mediana desse
grupo teve um crescimento de
4,9% no ano passado.

O índice de Gini dos Esta-
dos Unidos ficou em 0,477 em
2011. Embora poucos países já
tenham divulgado seus dados
para o ano passado, o número
coloca os EUA em condição de
desigualdade de renda maior
do que países como Argenti-
na, Bangladesh e Uruguai.

A queda de renda foi maior
nas cidades do que no campo.
Os domicílios nas principais
cidades tiveram um declínio
de 3,7% em sua renda (ajusta-
da à inflação) no ano passado.
A renda das famílias residen-
tes em áreas metropolitanas
(que incluem também os su-
búrbios) caiu 2,2% e a renda
dos moradores de áreas rurais
ficou inalterada. Mas a media-

na da renda anual dos residen-
tes em áreas rurais ainda era a
mais baixa no ano passado:
US$ 40,527, enquanto a dos
moradores de cidades ficou
em US$ 57.277.

O número de trabalhadores
com emprego fixo de tempo
integral teve crescimento de
mais de 2 milhões em 2011,
mas o nível de emprego ainda
está bastante abaixo do de an-
tes da recessão. A renda anual
desses trabalhadores (ajusta-
da à inflação) teve uma queda
de 2,5% no ano passado.

Segundo o Censo, havia 46,2
milhões de norte-americanos
vivendo na pobreza em 2011 e
a taxa oficial de pobreza ficou
em 15%, de 15,1% em 2011, na
primeira redução (ainda que
estatisticamente insignifican-
te) depois de três anos conse-
cutivos de crescimento. A li-
nha de pobreza para uma fa-
mília de quatro pessoas em
2011 era uma renda anual de
US$ 23,021. A taxa de pobreza
para aqueles abaixo dos 18
anos de idade estava em 21,9%
no ano passado, aproximada-
mente o mesmo nível do ano
anterior.

Seguro-saúde

O número de norte-ameri-
canos sem seguro-saúde caiu
a 48,6 milhões em 2011, de 50
milhões no ano anterior e o
número de cidadãos com pla-
nos de saúde privados mante-
ve-se estável em 63,9%. Um
terço dos cidadãos nascidos
em outros países e mais de
44% dos residentes que não
têm cidadania norte-america-
na não tinham planos de saú-
de no ano passado.

Entre os nascidos nos EUA,
apenas 13,2% não tinham pla-
nos de saúde em 2011, mas o
número cresce para 16,8% pa-
ra os de origem asiática, 19,5%
para os negros e 30,1% para os
hispânicos, Apenas 11,1% dos
definidos como “brancos não
hispânicos” não tinham pla-
nos de saúde no ano passado.

Renda familiar diminui 
e desigualdade cresce

Espanha 

Rajoy estuda preço a pagar por ajuda 
DA AGÊNCIA REUTERS

A Espanha continua estudando o preço que terá
que pagar para buscar ajuda do programa de
compra de títulos do Banco Central Europeu
(BCE), mas a melhora das condições do mercado
pode tornar a ajuda desnecessária, afirmou ontem
o primeiro-ministro do país, Mariano Rajoy.

“Eu não sei se a Espanha precisa pedir isso”,afir-
mou o primeiro-ministro em sessão de debate do
Parlamento, referindo-se a um resgate internacio-
nal para a Espanha.

Os yields dos títulos espanhóis caíram forte-
mente, para mínimas em cinco meses, desde que o
BCE definiu na semana passada lançar um novo
programa de compra de títulos para reduzir preju-

diciais custos de empréstimo de países da zona do
euro, sob a condição de que os países peçam pri-
meiramente assistência do fundo de resgate da zo-
na do euro e aceitem condições rigorosas.

Mais cedo, em entrevista a jornais finlandeses,
Rajoy disse que não tem objeções sobre o Fundo
Monetário Internacional (FMI) monitorar o cum-
primento espanhol das condições de qualquer as-
sistência, apesar de também insistir que não de-
vem ser feitas novas exigências para a Espanha em
termos de corte de dívida.

A Espanha, que já assegurou fundos europeus
de resgate de até 100 bilhões de euros para seus
bancos em dificuldade, também está sofrendo com
seu déficit fiscal, regiões endividadas e pressão de
agências de ratings de crédito.
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