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Funcionários da Iberia organizam greve

is.

Funcionários da companhia aérea Iberia confirmaram uma série
de greves para o mês que vem, o que deve prejudicar a temporada
de viagens de final de ano. As paralisações de 24 horas irão ocorrer
no dia 14 e entre 17 e 21 de dezembro. O colaboradores da empresa
protestam contra cortes de emprego anunciados pela empresa
no começo do mês. Na ocasião, a Iberia informou que demitiria
25% dos funcionários para se tornar mais competitiva. Reuters
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Renault aposta alto na América
Latina e estuda fábrica na Venezuela
ed

Montadora assinou protocolo de intenções com ministro de Hugo Cháves para montar carros naquele país
Ana Paula Machado
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racas. Com esta nova opção, a
cada ano, 60 estudantes poderão obter o diploma de técnico
automobilístico.
Os carros que são vendidos
lá são importados da Colômbia
e de unidades europeias. Hoje,
o Brasil não embarca para a Venezuela, em razão da falta de
competitividade do país para a
exportação. O aumento da capacidade da fábrica brasileira,

A

em São José dos Pinhais (PR),
deverá atender prioritariamente a demanda do mercado brasileiro e da Argentina, onde a
montadora mantém uma unidade de produção. Lá a Renault monta o hatch compacto
Clio, e os sedãs Fluence e Symbol, todos destinados ao mercado brasileiro.
Outra montadora que tem perdido na exportação em razão da

Mesmo com o volume inferior, a Volkswagen do Brasil é líder em exportações do setor automobilístico brasileiro. Em novembro, ela atingiu o marco histórico de 3 milhões de unidades
(automóveis e comerciais leves)
exportadas desde 1970, quando
tiveram início as vendas da marca para o exterior.
Hoje, a Volkswagen do Brasil
tem a América Latina como seu
mercado de exportações, sendo
que Argentina e México são os
principais destinos, respondendo por 64% e 22% das exportações, respectivamente. A marca, no entanto, já vendeu seus
modelos para 147 países, nos
cinco continentes.
Novos modelos

Carlos Ghosn, presidente mundial da Renault: mercado latino-americano é estratégico para companhia
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A francesa Renault elegeu mesmo a América Latina como
uma das regiões mais importantes dentro da sua estratégia
mundial. A montadora, depois
de investir na unidade brasileira R$ 1,5 bilhão para o aumento
da capacidade produtiva, agora
se volta para o mercado venezuelano. A empresa e o ministério
do Poder Popular da Indústria
da República Bolivariana da Venezuela assinaram carta de intenções para a instalação de fábrica
de montagem naquele país.
Segundo comunicado da empresa, desde o início de suas
operações, há 50 anos, a empresa vendeu na Venezuela mais de
132 mil veículos, desenvolveu
uma rede de 20 concessionárias e centros de serviço, além
de um centro de formação profissional e técnico de qualidade
mundial. A Renault Venezuela
SA é uma subsidiária comercial
controlada 100% pela Renault,
que tem como presidente mundial, Carlos Ghosn.
Além disso, a companhia
inaugurou o primeiro Centro
de Formação em Mecatrônica
Automobilística (uma combinação de mecânica, eletrônica e
informática em tempo real) no
Instituto Universitário Tecnológico (IUT) Dr. Federico Rivero
Palacio, na Universidade de Ca-
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baixa competitividade do país é
a Volkswagen do Brasil. “Este
ano vamos exportar cerca de
150 mil unidades, a maior parte
para a Argentina.
Vai depender muito da reação do mercado perante a crise
econômica que assola a Europa”, disse o presidente da montadora no Brasil, Thomas Schmall. No ano passado, a VW embarcou 178 mil unidades.

Schmall confirmou que o modelo conceito apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo,
o utilitário esportivo Taigun, será o próximo carro da montadora a entrar em linha de produção. Ele, no entanto, não informou em qual unidade da companhia no mundo o veículo deve
ser montado.
“Foi a primeira vez que tivemos um lançamento mundial
aqui no Brasil. Isso mostra a importância que o país vem ganhando dentro da empresa.”
O Taigun foi criado inspirado
nas condições brasileiras, mas
deverá ser vendido também em
países emergentes.■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 nov, 1, e 2 dez. 2012, Empresas, p. 22.

Vendas de carros nos EUA ensaiam recuperação
Indústria deve apresentar forte
retomada na divulgação dos
números fechados de novembro
Reuters
redacao@brasileconomico.com.br

As vendas de automóveis nos Estados Unidos devem ter forte recuperação em novembro, possivelmente registrando seu maior
ritmo de alta em mais de quatro
anos, à medida que consumidores na região nordeste do país
retornam a concessionárias
após a tempestade Sandy derrubar a demanda em outubro.
As vendas em novembro
também foram impulsionadas
pela demanda acumulada por

veículos, com consumidores
substituindo seus carros e caminhões mais antigos, disseram
analistas e executivos.
“As pessoas precisam de um
carro, e vemos isso tomando fôlego rapidamente, especialmente nos últimos 10 dias”, disse
Brian Carolin, vice-presidente
sênior de vendas e marketing
na unidade norte-americana
da Nissan, no salão do automóvel de Los Angeles.
Ele acrescentou que havia
conversado com alguém de
uma companhia de locação de
veículos mais cedo e que a situação não era diferente. “Eles
tiveram de enviar mais carros
para a região nordeste por con-

ta da demanda. Obviamente as
pessoas estão alugando veículos, elas estão esperando que
suas reivindicações de seguros
sejam processadas e então vão
voltar ao mercado de maneira
bem mais robusta”.
Montadoras devem divulgar
os resultados de vendas nos
EUA em novembro na segunda-

Montadoras
devem divulgar os
resultados na
segunda-feira.
Expectativa é de alta
entre 11% e 13%

feira e analistas esperam um aumento de 11% a 13%, com o setor aproximando-se da conclusão de seu ano mais forte desde
2007. Vendas de automóveis
são um indicador mensal da demanda do consumidor norteamericano.
Uma preocupação para a indústria é o “abismo fiscal” que
enfrentam os Estados Unidos
— uma combinação de cortes
de gastos e aumentos de impostos a serem implementados sob
os termos das leis atuais no início de 2013 que podem reduzir
o déficit orçamentário federal,
mas também derrubar a economia de volta a recessão.
Executivos do setor acredi-

tam que democratas e republicanos chegarão a um acordo para evitar essa questão.
“Você pode ter que segurar
sua carteira, mas acho que eles
chegarão a um acordo”, disse
Jim Lentz, presidente da divisão de vendas da Toyota Motor
nos EUA. “A ideia de não haver
(acordo) não é uma realidade”,
completou o executivo.
Analistas e executivos preveem uma taxa anual de vendas em novembro de 14,8 milhões a 15,3 milhões de veículos, retomando o ritmo após os
fracos resultados de outubro,
quando a supertempestade Sandy afetou o consumo nos últimos dias do mês. ■

