
A Fedex estima que segunda-
feira (10) será o dia mais movi-
mentado na história da empre-
sa, fundada em 1971. A compa-
nhia americana prevê entregar
19 milhões de encomendas pe-
lo mundo, 10% acima do dia
mais movimentado do ano pas-
sado e o dobro das entregas de
um dia normal.

O período entre o feriado de
Ação de Graças, que caiu em 22
de novembro, e o Natal é sem-
pre o mais movimentado para a
Fedex. Em 2012, a empresa pre-
vê entregar 280 milhões de pa-
cotes nesse intervalo, alta de
13% em relação a 2011. O pico
ocorre na chamada Green Mon-
day, a segunda segunda-feira
de dezembro, quando se inicia
a principal semana de vendas
antes do Natal.

No ano passado, a Green Mon-
day caiu em 12 de dezembro,
quando foram entregues 17,2 mi-
lhões de encomendas. Segundo
executivos da empresa, em en-
trevistas a jornais americanos,
o crescimento das vendas onli-
ne é um dos responsáveis pelo
aumento nas entregas.

A Fedex e prestadores inde-
pendentes de serviço contrata-

ram mais de 20 mil trabalhado-
res temporários para dar conta
das encomendas de final de
ano. Além disso, funcionários
de várias divisões da compa-
nhia precisarão fazer horas ex-
tras no período.

Neste fim do ano, a Fedex te-
rá mais de 300 mil funcioná-
rios, 600 aeronaves e 90 mil veí-
culos envolvidos nas entregas,
em 220 países. A empresa é se-
diada em Memphis (EUA), tem
ações negociadas na bolsa de No-
va York desde 1978 e faturamen-
to anual em torno de US$ 43 bi-
lhões. Em maio, a companhia
comprou a brasileira Rapidão
Cometa. O valor não foi revela-
do, mas se tratou do maior ne-
gócio global da Fedex no ano.

O plano da empresa para a Ra-
pidão Cometa é criar um servi-
ço de encomendas expressas si-
milar ao que a tornou famosa
em seu país de origem. Porém,
com algumas diferenças. Nos
EUA, a Fedex tem aviões pró-
prios para fazer a ligação entre
grandes cidades americanas e
usa caminhões somente para co-
brir os trechos finais da entre-
ga. No Brasil, por ser uma em-
presa estrangeira, a legislação
impede que a empresa tenha
aviões para cobrir rotas dentro
do país. Com a Rapidão Cometa,
a Fedex atende 5,3 mil cidades
no país, com 45 filiais, 145 pon-
tos de distribuição, 770 veículos
um terminal em Suape. ■

A unidade de equipamentos pa-
ra construção da Volvo prepara
uma nova fábrica no Brasil. Re-
sultado de um investimento de
US$ 10 milhões, a nova planta,
porém, não produzirá máqui-
nas com a marca da sueca, mas
sim com o nome da chinesa
SDLG, que tem a Volvo como só-
cia majoritária. “Tomamos essa
decisão em decorrência do cres-
cimento do mercado para pro-
dutos com tecnologia mais sim-
ples”, afirmou, ao BRASIL ECONÔ-
MICO, Afrânio Chueire, presiden-
te da Volvo Construction Equip-
ment para a América Latina. As
escavadeiras e carregadeiras fa-
bricadas pela SDLG são volta-
das para clientes que precisam
de menos tecnologia embarca-
da nesse tipo de equipamento.
“É um perfil de cliente que só ti-
nha como opção a compra de
produtos usados”, diz Chueire.
Desde 2009, a Volvo já importa-
va os equipamentos da SDLG pa-
ra a América Latina.

Os produtos com a marca chi-
nesa serão fabricados em Peder-
neiras, cidade do interior paulis-
ta. A unidade estará no mesmo
terreno onde hoje funciona a fá-
brica de equipamentos da Vol-
vo. “Foi uma escolha para man-

ter as sinergias e para que a velo-
cidade da implantação seja
maior. Mas tanto as estruturas
fabris e administrativas das
duas marcas vão ser totalmente
separadas”, afirma o executivo.

As obras da nova fábrica já co-
meçaram e as primeiras escava-
deiras produzidas em Pedernei-
ras devem chegar ao mercado no
segundo semestre do ano que
vem. “Até lá, manteremos o es-
quema de exportações”, diz
Chueire. Ao longo de 2013, de-
vem ser produzidas 120 escava-
deiras na unidade. “Desde o iní-
cio a ideia da fábrica é atender a
demanda de toda a América Lati-
na”, afirma Chueire. No começo,
a unidade fabricará os quatro mo-
delos de escavadeira que a SDLG
tem no portfólio, com capacida-
des variando entre 13,8 tonela-
das e 24,3 toneladas. Segundo
Chueire, não há planos imedia-
tos de trazer para o país também
a linha de carregadeiras, que se-
guirá com as vendas através do
sistema de importações.

Segundo Chueire, com a deci-
são de trazer a produção das es-
cavadeiras da SDLG para o Bra-

sil a marca ganhará muito mais
agilidade para tomar decisões
mais agressivas e responder
mais rapidamente às demandas
do mercado latino. “Ao tomar
essa decisão, a empresa demons-
trou uma grande confiança no
Brasil e no crescimento deste
mercado de equipamentos por
um bom tempo”, diz Chueire.
Com a fabricação local, as áreas
que vem sofrer maior impacto
são a manutenção de pós-ven-
da e uma sensível redução nos
prazos de entrega.

As vendas dos produtos que
serão fabricados no Brasil será
feita pela atual rede de distribui-
dores que já trabalha com a
marca. “Obviamente, segui-
mos com o trabalho para expan-
dir a cobertura e chegar a cada
vez mais lugares do Brasil”, afir-
ma o executivo.

China
A notícia da futura fábrica da
SDLG no Brasil repercutiu tam-
bém na China, onde jornais lo-
cais apontaram o movimento
como parte de uma tendência
de gigantes mundiais utiliza-
rem as marcas de seus parceiros
chineses para atingir novos seg-
mentos de mercado.

A constatação está em linha
com o discurso oficial da Volvo.
“Adotamos a posição de nos
apoiar nas duas marcas, buscan-
do a liderança em cada um dos
segmentos em que elas traba-
lham”, diz Chueire. ■

PROJETOS

Inova Petro encerra fase com 58 propostas

Fedex terá entregas
recorde neste ano

O Programa Inova Petro, iniciativa conjunta do BNDES, do Finep

e da Petrobras, encerrou sua primeira etapa com a apresentação

de 58 projetos, distribuídos em três linhas de tecnologias aplicáveis

em processamento de superfície (23 propostas), em instalações

submarinas (22 propostas) e em poços (13 propostas). A demanda

por recursos atingiu R$ 2,7 bilhões, aproximando-se do orçamento

total previsto para o programa, de R$ 3 bilhões. Agência Brasil

Volvo vai fabricar
marca chinesa no país
Até o fim de 2013, devem
chegar ao mercado os primeiros
produtos da SDLG feitos no país
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Volvo é a sócia
majoritária da

empresa chinesa, que
faz máquinas com
menor tecnologia

embarcada
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Companhia se prepara para
ter a segunda-feira (10) mais
movimentada de sua história
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7, 8 e 9 dez. 2012, Empresas, p. 16.




