
A Iveco Latin America vai ado-
tar uma estratégia mais agressi-
va de preços para ganhar partici-
pação no mercado brasileiro. A
montadora vai oferecer cami-
nhões a preços competitivos
com mais opcionais que os veí-
culos concorrentes, estratégia
adotada por montadoras chine-
sas, como a JAC, para conquistar
uma fatia do mercado no país.
Com o novo caminhão leve Ver-
tis, por exemplo, a marca vai co-
mercializar o veículo a R$ 115
mil o de 9 toneladas e R$ 135 mil
o de 13 toneladas.

A montadora perdeu, no ano
passado, dois pontos percen-
tuais no mercado brasileiro em
função da falta do modelo Ver-
tis, que até então não tinha ver-
são com motor Euro V. “Fica-
mos sem o modelo por sete me-
ses, mais ou menos. Isso impac-
tou nosso negócio aqui no Bra-
sil”, disse o diretor de vendas
da Iveco, Alcides Cavalcanti.

No ano passado, a empresa
vendeu 14,93 mil caminhões, se-
gundo dados da Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea). Es-
se desempenho lhe rendeu uma
participação de cerca de 8% no
período, para veículos acima de
2,8 toneladas.

“Acreditamos que o merca-
do vai se recuperar este ano em
função do crescimento econô-
mico e das obras de infraestru-
tura. Além disso, setores como
o varejo tem perspectivas boas
de aumento”, disse o vice-pre-
sidente para a América Latina,
Natale Rigano.

A estimativa da Iveco é um
mercado de 150 mil unidades,
aumento de 10% em relação ao
ano passado. “Devemos crescer
o dobro do mercado. A meta é
chegar a 20 mil unidades este
ano”, disse o executivo.

A grande aposta da Iveco são
os lançamentos para este ano.
Além do Vertis, a montadora
vai trazer um novo extrapesa-
do, o Strallis Hi-Way. “Somen-
te com o Vertis, vamos conse-
guir aumentar as vendas em 3
mil unidades. É um segmento

forte no país e estávamos fora
dele no ano passado”, disse Alci-
des Cavalcanti.

O Vertis vai ser direcionado
principalmente para o segmento
de distribuição, ou seja, varejo.
Segundo a montadora, este é um
setor que tem crescido como
poucos ao longo dos últimos
anos. “Para 2013, a expectativa
é, mais uma vez, positiva. Analis-
tas acreditam que esse segmento
da economia nacional terá cres-
cimento de aproximadamente
7% neste ano”, disse Cavalcanti.

O bom prognóstico, segundo
a empresa, é resultado direto do

aumento do poder de compra
dos brasileiros, assim como de
incentivos específicos ao setor,
como desoneração de folha de
pagamento e alíquotas diferen-
ciadas para a tributação de de-
terminados produtos.

“Com o lançamento do Vertis
HD, a Iveco completa a linha
Ecoline, que agregou à nossa fro-
ta uma série de modificações
técnicas para levar aos nossos
clientes mais desempenho, eco-
nomia de combustível, robus-
tez, sempre a custos de manu-
tenção cada vez mais reduzi-
dos”, afirmou Marco Mazzu,
presidente da Iveco na América
Latina, por comunicado. Nasci-
da do processo de adaptação
dos veículos à normativa Pro-
conve P7, a geração Ecoline já
conta com os veículos Daily,
Tector, Trakker e Stralis. O Ver-
tis será produzido em Sete La-
goas e será vendido também na
América Latina. ■

Às vésperas de comemorar o
primeiro aniversário de uma
parceria realizada para voltar a
lucrar na Europa, a General Mo-
tors e a PSA Peugeot Citroën
confirmaram que vão desenvol-
ver carros compactos.

A montadora francesa vai li-
derar a criação de três platafor-
mas de veículos compactos que
deverão ser colocados à venda
em 2016, informaram o presi-
dente da Peugeot, Philippe Va-
rin, e o presidente interino da
GM, Stephen J. Girsky.

A Peugeot, segunda maior
montadora da europa, e a GM,
que controla a Opel e a Vauxhall
no continente, anunciaram a
formalização da aliança em feve-
reiro do ano passado. Os proje-
tos que agora ganham a pran-
cheta incluem os chassis e a
maior parte das peças dos mode-
los compactos.

As montadoras, porém, se re-
cusaram a comentar os boatos
sobre uma joint venture entre a
Peugeot e as marcas europeias
da GM. “A Opel não está à ven-
da”, disse Girsky, sobre a subsi-
diária que acumula perdas.

No primeiro semestre fiscal,
a Peugeot teve perdas de ¤ 819
milhões. A companhia anun-
ciou planos de fechar sua fábri-
ca nas proximidades de Aulnay
em 2014, além de reduzir sua
força de trabalho na França em
17%. As vendas na Europa repre-
sentam 62% do faturamento
anual da Peugeot - vale lembrar
que o comércio de carros no
continente caiu pelo 16º ano
consecutivo.

A situação da GM também é
complicada na Europa. Desde
1999, a montadora acumula
prejuízos de US$ 17,3 bilhões e
a empresa já considerou encer-
rar a produção da fábrica de Bo-
chum, na Alemanha. A monta-
dora americana se tornou a se-
gunda maior acionista da Peu-
geot há um ano, quando com-
prou 7% das ações por ¤ 320
milhões. ■

A Hyundai Motor, quinta maior
montadora do mundo em ven-
das juntamente com a subsidiá-
ria Kia Motors, teve inespera-
da queda no lucro trimestral
por conta da valorização da
moeda local. A montadora sul-

coreana teve lucro líquido de
US$ 1,77 bilhão de outubro a
dezembro, 6% abaixo obtidos
um ano antes. As vendas mun-
diais tiveram alta de 11%, para
US$ 21,27 bilhões.

A Hyundai prevê aumentar
as vendas globais em 6%, para
4,66 milhões de veículos em
2013, impulsionadas por novas
fábricas no Brasil e na China. O
volume é 5,7% maior do que o
registrado no ano passado, in-
formou a montadora. ■

BEBIDAS

Grupo Petrópolis tem nova marca de vodca

GM e Peugeot vão
criar carros juntos

Iveco adota estratégia
chinesa de preços
para crescer no Brasil

O Grupo Petrópolis anunciou uma nova marca de vodca. A vodca

Nordka será o segundo produto do grupo dentro de uma categoria

que registra crescimento de 30% ao ano no Brasil. O portfólio do

grupo cervejeiro já conta com a Blue Spirit Unique e a sua versão Ice.

Segundo a companhia, a Nordka estará direcionada a um segmento

mais popular, enquanto a Blue Spirit é um produto Premium, de alto

valor agregado.

EMPRESAS

Montadora italiana, há mais de 10 anos no país, aposta as

fichas em veículos com mais opcionais e preços competitivos

Hyundai Motor registra
lucro 6% menor em 2012

Divulgação

Murillo Constantino

A Iveco espera deter
pelo menos 8%

de participação no
segmento de leves,
com vendas de até

3 mil unidades

Jock Fistick/Bloomberg

Montadoras planejam três
plataformas de modelos
compactos para a Europa

Montadora sul-coreana
prevê comercializar 4,66
milhões de unidades neste ano

Ana Paula Machado
amachado@brasileconomico.com.br

Cavalcanti: “Varejoé fundamentalparaacategoriadecaminhão”

Varin,da Peugeot, eGirsky,da GM:unidosparasairdovermelho
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Bloomberg

Hyunjoo Jin
Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 jan. 2013, Empresas, p. 24.
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