
A controladora da British Air-
ways e da Iberia planeja cortar
4,5 mil empregos na compa-
nhia aérea espanhola, num mo-
mento em que o grupo caminha
para encerrar o ano com prejuí-

zo operacional.
A IAG, formada em 2011 pela

fusão das duas companhias aé-
reas, anunciou na sexta-feira
que sofreu uma queda de 25%
no lucro operacional do tercei-
ro trimestre, atingida por au-
mento de custos com combustí-
vel e pela fraca performance da
divisão espanhola.

A IAG teve lucro operacional
de ¤ 270 milhões no terceiro tri-
mestre, contra ¤ 363 milhões

um ano antes. Entre janeiro e se-
tembro, a Iberia registrou um
prejuízo de ¤ 262 milhões. Ter-
ceira maior companhia aérea da
Europa, a IAG fica apenas atrás
da Air France-KLM e da Deuts-
che Lufthansa.

Redução de custos
“A Iberia está em um voo pela
sobrevivência e temos que trans-
formá-la para reduzirmos sua
base de custos para que possa

aumentar a lucratividade no fu-
turo”, disse o presidente-exe-
cutivo da IAG, Willie Walsh,
em comunicado. A Iberia tem
registrado desempenho pior
que a British Airways em meio
à recessão espanhola e sua uni-
dade de baixo custo Iberia Ex-
press tem sido atingida por dis-
putas trabalhistas.

A IAG espera encerrar 2012
com prejuízo operacional de cer-
ca de ¤ 120 milhões, depois de

perdas relacionadas à subsidiá-
ria bmi e itens não recorrentes.

Como parte do plano anuncia-
do na sexta-feira, a IAG infor-
mou que vai cortar a capacida-
de da rede da Iberia em cerca de
15% em 2013, focando em rotas
mais lucrativas. A empresa tam-
bém vai reduzir a frota em 25
aviões. Haverá ainda, a partir
deste ano, redução de salários
para equipará-los aos de compa-
nhias de baixo custo. ■

Diante do sucesso do primeiro
hatch produzido no Brasil pela
coreana Hyundai, a montadora
já prevê a instalação do terceiro
turno de produção na unidade
recém-inaugurada na cidade de
Piracicaba, no interior de São
Paulo. Lá a empresa poderá pro-
duzir 150 mil carros por ano,
marca que deve ser alcançada já
no final de 2013.

“Nossa programação é de uma
produção de 26 mil carros este
ano. A fábrica entrou em opera-
ção no dia 20 de setembro e cin-
co dias depois já iniciamos o se-
gundo turno de produção”, disse
o diretor comercial da Huyndai,
Young Gil Hyun. Segundo ele,
nesse ano, a marca vai comer-
cializar 50 mil modelos do HB20.

Na cerimônia de inauguração
da fábrica, o presidente mun-
dial da Hyundai, Chun Mong_
Koo, disse que a unidade brasi-
leira irá estreitar a relação da
companhia com o país, pois o
Brasil é um dos mercados mais
importantes para a montadora.
“Como diz um ditado brasilei-
ro: o vinho quanto mais velho
melhor, vamos fincar estacas
no país e fazer daqui um dos nos-
sos maiores mercados”, disse.

A fábrica recebeu investimen-
tos da ordem de US$ 700 mi-
lhões, US$ 100 milhões gastos
na fase final do projeto, incluin-
do no montante o início do se-
gundo turno de produção.

Segundo o diretor geral da fá-
brica, Eugênio Cesare, a unida-

de está programada para a pro-
dução de 34 carros por hora e
com o adicional no turno de tra-
balho isso poderá chegar a cer-
ca de 40 modelos/hora.

“Os planos de expansão já es-
tavam previstos desde o início

do projeto, mas o que ocorreu
foi uma procura maior nas con-
cessionárias e isso nos fez adian-
tar o início do segundo turno de
produção. O novo intervalo de
trabalho estava previsto para co-
meçar no início de 2013”.

Em Piracicaba, a montadora
vai produzir além da versão ha-
tch do HB20, um sedã e um cros-
sover. Os dois serão lançados
no primeiro semestre de 2013 e
a previsão é que as vendas alcan-
cem os números do HB20.

Concessionárias
Para isso, a marca está estrutu-
rando a sua rede de concessioná-
rios. Hoje, a Hyundai Motors do
Brasil tem 120 lojas espalhadas
pelo Brasil e até o final do ano a
empresa terá 200 lojas. Dessas
concessionárias, 30 são do Gru-
po Caoa, até então, o represen-
tante da marca no país.

O presidente do grupo Caoa,
Carlos Alberto de Oliveira, disse
que a Hyundai optou por separar
a rede de con-
cessionárias em
carros de luxo e
populares em to-
doo mundo. “Is-
so não é um ca-
so isolado no
Brasil.”

Hoje, as re-
vendas Hyun-
dai Caoa somam
125 lojas e a ex-
pectativa é que
até o final deste
ano somem 150
concessionárias
sob o seu co-
mando.“Asven-
das estão muito
bem, tanto dos
carros de luxo
da Hyundai co-
mo do HB20”,
ressaltou.

Oliveira, que também coman-
da uma unidade industrial da
Hyundai no país, afirmou que
está investindo US$ 300 mi-
lhões em uma nova linha de pro-
dução na fábrica que mantém
em Anápolis, Goiás. Os recur-
sos, segundo o executivo, fo-
ram necessários para a adapta-
ção da fábrica na transferência
de linha do Tucson para o IX35.

Assim como a Hyundai Mo-
tors do Brasil, em Piracicaba, a
Hyundai Caoa já enviou ao go-
verno brasileiro os documentos
necessários para conseguir a ha-
bilitação para produção e assim
fugir da cobrança dos 30 pontos
percentuais no Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).

Segundo Oliveira, a Caoa já en-
tregou e aguar-
da o enquadra-
mento da fábri-
ca dentro do
novo regime
au t o m o t i v o .
Em Anápolis,
segundo ele, os
veículos que
são produzidos
lá tem em tor-
no de 70% de
peças nacio-
nais, índice pró-
ximo do obtido
em Piracicaba
pela Hyundai
Motors do Bra-
sil. Na fábrica
paulista, os car-
ros da marca
tem cerca de
75% de nacio-
nalização. ■
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Dados da mais nova fábrica 
da Hyundai no país 
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INVESTIMENTO
US$ 700 milhões

INÍCIO DA OPERAÇÃO
Setembro de 2012
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HB20 Hatch, um sedã
e um crossover
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150 mil carros por ano
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