
A Foxconn vai abrir uma nova
unidade industrial no Estado de
São Paulo a partir do ano que
vem e, desta vez, o investimen-
to ocorrerá no município de Itu.
A companhia taiwanesa vai in-
vestir R$ 1 bilhão na fabricação
de componentes para tablets,
smartphones e outros produtos
eletrônicos. Na quinta-feira, o
presidente da Foxconn no Bra-
sil, Henry Cheng, e o presiden-
te da agência Investe São Paulo,
Luciano Almeida, vão assinar
um protocolo de intenções no
Palácio dos Bandeirantes, com a
presença do governador do Esta-
do, Geraldo Alckmin.

A previsão é que a unidade da
Foxconn em Itu crie 10.000 em-
pregos diretos. No parque indus-
trial, haverá até cinco fábricas
que irão produzir cabos, câme-
ras, telas sensíveis ao toque,
LED, placas PCB (placa de circui-
tos) e outros componentes utili-
zados na montagem dos eletrô-
nicos.

Com esse investimento, prati-
camente toda a cadeia de fabri-
cação de iPads e iPhones da Ap-
ple estará em território nacio-
nal, com exceção de displays
TFT — tecnologia para melho-
rar a qualidade da imagem que
demanda investimentos robus-
tos para ser produzida. "Este
não é o momento para uma plan-
ta de TFT vir para o Brasil, mas
essa será a única parte da cadeia
que vai faltar", disse o presiden-
te da Investe São Paulo, Luciano
Almeida, com exclusividade pa-
ra a Agência Estado.

A Foxconn tem uma unidade
em Jundiaí (SP), onde monta os
produtos da Apple. Além dessa
planta, tem outras quatro unida-
des no Estado de São Paulo e
três, em outros Estados.

O plano da Foxconn é que o
início da produção em Itu ocorra
em 2014, atingindo capacidade
plena em 2016. A empresa adqui-
riu um terreno de 1 milhão de
metros quadrados às margens da
SP-308, a chamada Rodovia do
Açúcar. A intenção do governo é
formar em Itu um polo tecnológi-
co. A empresa fabricante de com-
putadores pessoais Lenovo já
anunciou a construção de uma
fábrica no município. ■

Uma palestra do ministro da Agricultura, Mendes
Ribeiro, abrirá neste sábado, em Campinas, o 1º Fórum
Nacional de Agronegócios, realizado pelo Lide -
Grupo de Líderes Empresariais. O tema do evento será
“Novos Rumos do Agronegócio Sustentável no Brasil”.

Ajudanascompras

O Bradesco é a marca mais valio-
sa da América Latina. De acor-
do com o levantamento da
Brand Finance América Latina
2012, o valor da marca é de R$
31,9 bilhões. A análise envolveu

150 empresas e o Brasil repre-
senta 84% do valor total. A so-
ma do valor das 100 maiores
marcas presentes no território
brasileiro atingiu R$ 330,8 bi-
lhões, crescimento de 7% com-
parado a 2011.

Outras instituições financei-
ras se destacaram. É delas as
quatro primeiras posições dos
dez primeiros colocados. “Mes-
mo com um crescimento menor
em relação em 2011, fruto de no-

vo cenário com quedas do PIB,
do crédito e redução das taxas
de juros, os bancos demonstra-
ram solidez e melhora do desem-
penho perante seus públicos”,
disse o CEO da Brand Finance
América Latina, Gilson Nunes.

Para ele, o México se destaca
como o segundo país em me-
lhor posição, com a presença
de 11 marcas, como a Claro,
que juntas somam R$ 39,8 bi-
lhões. ■

Paraondevai?

Clientes da American Express que possuem o cartão
Global Travel Card ganharam mais um motivo para
gastar no exterior. A empresa lançou um programa
que oferece descontos de até 25% em lojas como
Macy’s, Tommy Hilfiger, Reebok e Bloomingdale’s.

NovacontanaDM9RedeIceMellowfocaexpansãonoRiodeJaneiro

O grupo educacional Kroton é a mais nova conta na
carteira de clientes da DM9DDB. A agência presidida
por Sérgio Valente passa a ser a responsável
pela comunicação de todas as marcas do grupo de
ensino, que inclui UNIC, Pitágoras, FAMA e UNIME.

Cidades comoNiterói, Búzios, Campos e Volta Redonda integram o projeto de expansão da rede
de sorvetes e sobremesas IceMellow no estado do Rio de Janeiro. Ameta é dobrar o tamanho da
rede na região até 2015. Hoje, o estado fluminense representa 32%da receita da companhia,
que deve fechar 2012 em R$ 25milhões. Com 39 lojas espalhadas pelo país, a empresa pretende
estar com45 unidades até o ano que vem e atingir um faturamento próximo dos R$ 35milhões.
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FÁBIO SUZUKI

Intenção é formar polo
tecnológico na cidade paulista.
Lenovo já anunciou aporte lá

A soma do valor das 100 maiores
marcas presentes no Brasil
alcançou R$ 330,8 bilhões

Até o final do ano, as vinícolas brasileiras Aurora,
Basso, Lídio Carraro e Cave Geisse entrarão para
o time de exportadores de vinho para a China,
país que se tornou o maior comprador da bebida
produzida no Brasil, segundo dados divulgados
nesta semana pelo projeto Wines of Brasil. Elas irão
se juntar às exportações para o país asiático já
realizadas por Casa Volduga, Garibaldi, Miolo,
Pizzato e Salton. Em valor, a China foi responsável
por US$ 405 mil do total de US$ 1,85 milhão
exportados no primeiro semestre de 2012, alta de
492% sobre o mesmo período de 2011. Já o volume
importado pelos chineses saltou de 18,4 mil litros
para 41 mil litros. Novos negócios devem ocorrer
em novembro, quando uma comitiva brasileira irá
até a China para participar de duas feiras de bebidas.

encontrodecontas@brasileconomico.com.br

VALEQUANTOPESA

Edu Gaspar,
gerente de futebol do Corinthians,
sobre a estimativa de que
10 mil torcedores irão até o Japão
assistir ao time no Mundial.

R$ 535mil
é o valor que pode chegar
a compra de um pacote
VIP para a Copa das

Confederações em 2013 no
país, cujas vendas foram
iniciadas ontem pela Fifa.

GIRO RÁPIDO

Wladimir D'Andrade
Agência Estado

“Tenho falado com
o pessoal da Fifa e eles
se surpreenderam com
tamanha procura”

Paraodiretorexecutivodo
Bradesco,CandidoLeonelli,
a inovaçãoeoenvolvimento
comcausassociaissãoos
motivosque levama
empresaa liderara lista.
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Orankingapontao Itaú
comoasegundamarcamais
valiosadaAméricaLatina,
valendoR$26,8bilhões.
A instituiçãomanteve
amesmaposiçãode2011.

OBancodoBrasil ocupaa
terceiraposição.Amarca
valeR$14,8bi.Jáovalor
dobancocomoempresa
édeR$69bilhões,deacordo
comaBrandFinance.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




