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Russa Rosneft negocia compra da
venture BP-TNK por US$ 28 bilhões
A britânica BP e sua parceira bilionária TNK estão negociando a
venda da venture BP-TNK para a russa Rosneft, um negócio que poderá
quase dobrar o tamanho da estatal. O preço da venture é de cerca
de US$ 28 bilhões, de acordo com fontes ligadas às negociações.
Caso adquira a companhia, a Rosneft terá produção de 4,5 milhões
de barris de petróleo e de gás por dia. Bloomberg

Na contramão, MWM volta a
produzir na Argentina este ano
.
Empresa está de olho no aumento da demanda no mercado local, com a entrada de novos is
a
fabricantes de chassis de ônibus e máquinas agrícolas. A meta é produzir 5 mil unidadesnpor ano
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De olho na recuperação do mercado Argentino, a fabricante
de motores diesel MWM International vai reativar sua fábrica na cidade de Jesus Maria,
nos arredores de Córdoba. O
presidente da companhia para
a América Latina, José Eduardo
Luzzi, disse que a companhia
mantém naquele país somente
os serviços de usinagem de peças do motor que é montado
nas fábricas brasileiras. Por isso, os investimentos na reativação da unidade fabril será em
torno de US$ 4 milhões.
“Não são recursos expressivos. É uma fábrica com cerca de
20 anos de operação, mas nos últimos 10 toda a produção de motor foi transferida para as unidades brasileiras. Agora, temos
clientes que vão sustentar a reativação da montagem dos motores na Argentina”, disse Luzzi
ao BRASIL ECONÔMICO.
O foco da MWM é o segmento
de ônibus e máquinas agrícolas,
em especial tratores de roda e
pulverizadores. “Temos já acertado o fornecimento de motores para a Agrale que tem lá
uma unidade de fabricação de
chassi de microônibus. Além

A

disso, existe uma aposta de o
país ficará cada vez mais protecionista e assim dificultar as importações”, disse o presidente.
A fábrica da Argentina terá
capacidade instalada de 5 mil
motores anuais, sendo que no
primeiro ano de operação serão produzidos cerca de 2 mil
propulsores. O cronograma
prevê reinício das atividades
no fim deste ano ou, no máximo, início de 2013.
A estratégia da MWM de estar
mais próximo do cliente não se
resume somente na reativação
da produção na Argentina. A
empresa tem uma política de
parceria com grandes montadoras para montagem de motores
com a marca dessas companhias. Ela fez isso com a MAN
Latin America, no ano passado,
para a fabricação do motor Man
que equipa o caminhão extrapesado TGX. Neste ano, a MWM
firmou a mesma parceria com a
General Motors.
No caso da GM, a MWM fornece o motor diesel para a picape
S10, produzida na fábrica de
São José dos Campos, no interior de São Paulo. Para essa empreitada, a companhia investiu
US$ 80 milhões. Os recursos, segundo Luzzi, foram utilizados
no desenvolvimento do motor e
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RAIO X
Empresa franco-americana
produz motores a diesel no
Brasil desde 1953
VOLUME DE PRODUÇÃO, EM MIL UNIDADES
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PRINCIPAIS CLIENTES NO BRASIL
Ford, MAN, General Motors e Volvo

Luzzi: “Vamos diminuir a dependência do setor de caminhões”

Fonte: empresa

na adaptação da linha de montagem dedicada para o montadora americana.
“Destinamos uma parte de
nossa fábrica de Canoas, no Rio
Grande do Sul, para esse projeto. A capacidade de produção
dessa linha é entre 40 mil a 45

vido para motores para outras
aplicações, como máquinas agrícolas. Neste ano, a empresa deverá produzir no país 120 mil
unidades, uma queda de 30 mil
em relação a 2011. “O mercado
de caminhões está em retração
este ano”, explicou Luzzi. ■

mil motores por ano. É um segmento importante para a
MWM”, disse o executivo.
Para se ter uma ideia, o segmento de motores diesel para a
indústria automobilística responde por 37% da produção da
MWM no Brasil. O restante é di-

*estimativa

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.

American Airlines perde US$ 238 milhões
Scott Eells/Bloomberg

Sem custos da reestruturação,
companhia aérea teve lucro de
US$ 110 milhões no trimestre

A AMR Corp., empresa que controla a American Airlines, teve
lucro líquido de US$ 110 milhões no terceiro trimestre, de
acordo com documento enviado ontem aos investidores e
credores. As cifras não levam
em conta as despesas com o
processo de concordata que
vem enfrentando desde novembro do ano passado. O desempenho deve-se ao aumento de receita por passageiro
transportado.

No período, os custos com a
reestruturação da terceira
maior companhia aérea dos
Estados Unidos foram de US$
348 milhões, resultando assim um prejuízo líquido de
US$ 238 milhões. No mesmo
período do ano passado, a
companhia com sede no Texas havia registrado perdas de
US$ 162 milhões.
O faturamento da companhia entre julho e setembro foi
de US$ 6,4 bilhões, uma alta
de 0,8% em comparação ao
ano passado. Os custos operacionais tiveram alta de 0,6%,
apesar do querosene de avia-

Tom Horton, presidente da AA:
mais passageiros por voo

ção ter registrado no trimestre
uma queda de 3,3%.
A receita por passageiro por
milha transportada, um indicador da indústria de aviação nos
Estados Unidos, teve alta de
4,5%. O ganho ajudou a compensar a queda no tráfego absoluto de passageiros em voos domésticos, por conta dos atrasos e cancelamentos de voos.
Os problemas operacionais lançam dúvidas no mercado sobre
a capacidade da American Airlines sair sozinha do processo de
concordata ou se a solução para a companhia aérea é fundirse com a US Airways.

“Estes resultados foram obtidos graças ao crescimento
da receita mês a mês e também pelo aumento da ocupação dos voos. Continuamos a
fazer progresso em nosso programa de reestruturação”, disse o presidente da ARM, Tom
Horton em comunicado divulgado ontem.
A taxa de ocupação da companhia subiu 0,6 ponto percentual, para 85,5%. A American Airlines informou que as
dificuldades operacionais no
trimestre não afetaram os resultados da companhia. ■
Bloomberg

