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Venda de automóveis cai ao
pior nível desde 1990 na Europa

Negócios

A Associação Brasileira das Em-
presas Aéreas (Abear) se mani-
festou contrária à proposta da Se-
cretaria de Aviação Civil (SAC)
de criar novos critérios de distri-
buição de slots (horários de pou-
sos e decolagens) no aeroporto
de Congonhas e pede que ela se-
ja desconsiderada pelas autori-
dades do setor. A entidade é favo-
rável, porém, às mudanças na
mesma regra que estão em con-
sulta pública na Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac).

A SAC propôs uma distribui-
ção anual dos slots em Congo-
nhas, com base em critérios co-
mo participação de mercado das
empresas, atuação em destinos
regionais e eficiência operacio-
nal. TAM e Gol detêm hoje, res-
pectivamente, 48% e 44% dos es-
paços no aeroporto, mas têm
43,7% e 34,4% dos voos nacio-
nais. Já a Azul/Trip, dona de 15%
do mercado, tem apenas dois
voos semanais em Congonhas.

A Abear argumenta que uma
revisão anual de slots em Congo-
nhas impactará toda a malha aé-
rea nacional e afetará os planos
de investimentos das empresas.
“Essa discussão não tem parale-
lo na indústria e insere elemen-
tos que nunca foram critérios pa-
ra distribuição de slots em ne-
nhum país”, disse o presidente
da Abear, Eduardo Sanovicz.

Segundo ele, a posição contrá-
ria à proposta da SAC é consenso
entre as empresas. Procurada, a
Azul disse que está de acordo
com o comunicado da Abear.

Sanovicz esclareceu que a
Abear é favorável a mudanças
nas regras de distribuição de
slots em Congonhas que favore-
çam a entrada de novas empre-
sas no aeroporto mais cobiçado
do País. A entidade entende que
as alterações na lei devem ser
conduzidas pela Anac, para pre-
servar o “ambiente regulatório
estável”. A Anac propõe que as
empresas tenham índices de efi-
ciência mais rígidos para manter
seus horários em Congonhas.

Em comunicado, a SAC disse
que“o objetivo da consulta públi-
ca é colher sugestões que subsi-
diem a melhoria dos serviços aé-
reos”. / MARINA GAZZONI

Associação de aéreas
critica proposta da
SAC para Congonhas

José Luiz Gandini, presidente do grupo Gandini e da Kia Motors do Brasil

Tecnologia. Ação da Dell sobe
após lucro de US$ 530 milhões

‘Nosso grupo se manterá na distribuição e não teremos participação numa futura fábrica’
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As vendas de automóveis na Eu-
ropa chegaram em janeiro ao seu
nível mais baixo desde 1990. Da-
dos da Associação Europeia de
Construtores Automotivos
(Acea) revelados ontem indicam
uma queda de 8,6% em relação
ao mesmo mês do ano anterior.
Nunca, nas últimas duas déca-
das, foram vendidos tão poucos
veículos no bloco, e nunca os
mercados emergentes, liderados
pela China, consumiram tanto.

O balanço da Acea indica que
foram vendidos na Europa um
total de 885,1 mil unidades em
janeiro. Dos 27 países da União
Europeia, seis registraram au-
mento das vendas, entre os
quais a Bélgica, com 13,3%, e o
Reino Unido, que se recupera da
recessão, com avanço de 11,5%.

Nos demais, os resultados são
surpreendentemente negativos.
Na Grécia e na Holanda a queda
nas vendas chegou a 34,5% e
31,2%, respectivamente. Na

maioria dos grandes mercados, o
resultado não é muito diferente:
recuo de 17,6% na Itália, 15,1% na
França e 9,6% na Espanha. Nem
a Alemanha, maior produtor e
maior consumidor de veículos
do bloco, escapa: queda de 8,6%.

A variação negativa recorde

muda até mesmo a ordem do
mercado: Alemanha (190 mil veí-
culos em janeiro) segue em pri-
meiro, mas o Reino Unido (143,6
mil) abre vantagem no segundo
lugar, à frente de França (124,7
mil) e Itália (113,5 mil). A Espa-
nha (49,6 mil) perde o quinto lu-
gar para a Bélgica (50,6 mil).

Em franca crise, as marcas po-
pulares da França, da Itália e da
Espanha seguem perdendo ven-
das: -5,6% para Renault, -16,3%
para Peugeot Citroën, -12,3% pa-
ra Fiat e -5,5% para General Mo-
tors. Volkswagen e Toyota, que
disputam o primeiro lugar mun-
dial, também registraram per-
das de 5,2% e 16,8%, respectiva-

mente. Só algumas marcas
asiáticas – como Mazda, Hon-
da e Kia – e europeias de alto
nível, como Daimler-Merce-
des e BMW, ainda crescem.

“Ainda não chegamos ao
fundo do poço”, diz Bertrand
Rakoto, analista do mercado
automotivo da consultoria
RL Polk. “O retorno, se ocor-
rer, acontecerá a partir do ano
que vem. Hoje ainda estamos
revendo muitas das previsões
em razão da instabilidade eco-
nômica e das previsões de
crescimento dos governos.”

Força emergente. Nesse ce-
nário de perdas, cabe aos
emergentes catapultar as ven-
das mundiais, como mostrou
ontem a Associação Chinesa
de Produtores Automotivos.
Segundo a entidade, o país res-
ponde hoje por nada menos
do que o dobro das vendas re-
gistradas em toda a Europa:
2,03 milhões de veículos no-
vos apenas no mês de janeiro.
O total representa um aumen-
to de 46,6% em relação a 2012
– a alta mais elevada dos últi-
mos três anos.

A China também salva o ba-
lanço de marcas que enfren-
tam grande crise na Europa. A
americana Ford, por exem-
plo, que na União Europeia
perdeu 26% das vendas nos úl-
timos 12 meses, cresceu 98%
no mesmo período na China.
Audi, General Motors e Toyo-
ta também registraram por-
centuais de crescimento supe-
riores a 20% no país.
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Indústria automobilística
enfrenta recuo histórico
em janeiro; queda dos
emplacamentos chega
a 31,2% na Holanda

Produção. Fábrica da Geely na China: empresa começa a montar seus veículos no Uruguai, mas já negocia com alguns Estados brasileiros uma unidade local

Montadora chinesa Geely negocia
construção de fábrica no Brasil

Vendas. Fábrica da Peugeot na França: mercado em queda

Secretaria de Aviação
Civil propõe distribuição
anual de horários no
aeroporto, considerando
participação de mercado

Cleide Silva

Mais uma marca chinesa de
carros, a Geely, chega ao Bra-
sil em agosto. Inicialmente,
dois automóveis, um sedã e
um compacto, serão importa-
dos do Uruguai, onde a monta-
dora vai inaugurar fábrica em
junho. O grupo, contudo, tem
planos de produção local e já
visitou alguns Estados, entre
os quais São Paulo, Santa Cata-
rina e Bahia.

A importação será feita pelo
grupo Gandini, do empresário
José Luiz Gandini, também re-
presentante da coreana Kia Mo-
tors. O acordo de representação
da Geely foi assinado em julho
de 2011, mas ficou congelado em
razão do anúncio, dois meses de-
pois, da alta de 30 pontos porcen-
tuais do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) para
carros fabricados fora do Merco-
sul e do México. Na ocasião, o
Estado divulgou a parceria,
que foi negada por Gandini.

“Com a fábrica no Uruguai, a
importação se tornou economi-
camente viável”, afirma Gandi-
ni. Além de não recolher os 30
pontos extras de IPI, produtos
do Mercosul são isentos de Im-
posto de Importação.

Embora não revele valores,
uma fábrica com capacidade pa-
ra cerca de 100 mil veículos ao
ano exige investimentos de US$
400 milhões a US$ 500 milhões,
segundo analistas do setor. “Nos-
so grupo se manterá apenas na
distribuição e não teremos parti-
cipação numa futura fábrica, que
ficará a cargo da Geely”, diz Gan-
dini. O grupo é o maior produtor
independente de carros da Chi-
na. A maioria das empresas tem
o governo como sócio.

A importadora Geely Motors

do Brasil será presidida por Ivan
Fonseca e Silva, ex-presidente
da Ford do Brasil e das importa-
doras Aston Martin e Jaguar. Se-
gundo Fonseca, o primeiro mo-
delo a chegar, em agosto, é o se-
dã médio EC7, do segmento em
que atuam Toyota Corolla e Hon-
da Civic. O preço ficará na faixa
de R$ 55 mil. O segundo, previsto
para novembro, é o compacto
LC, que disputará vendas com
modelos como Volkswagen Gol
e Fiat Palio, com preço na casa
dos R$ 35 mil.

“O sedã tem motor 1.8 e o LC

tem motor 1.0, ambos equipados
com itens como airbag e freios
ABS e movidos a gasolina”, diz
Fonseca. Eles serão montados
no Uruguai com peças vindas da
China e, segundo Gandini, vão
cumprir os índices de nacionali-
zação do Mercosul, de 60% de
conteúdo regional a partir do ter-
ceiro ano de operação.

Segundo Fonseca, a fábrica
instalada em Montevidéu, no
mesmo local onde é feito o Kia
Bongo, importado por Gandini,
terá capacidade para 20 mil veí-
culos ao ano, a maioria destina-

da ao mercado brasileiro. “Para
aumentar a produção, será preci-
so uma fábrica no Brasil”, afir-
ma. Inicialmente, serão nomea-
dos 20 concessionários Geely
nas regiões Sul e Sudeste. Estão
previstas vendas mensais de 360
unidades do EC7 e 420 do LC.

Chineses. A Chery iniciará pro-
dução no fim deste ano na fábri-
ca que está em construção em
Jacareí (SP). O investimento é
de US$ 400 milhões e o primeiro
modelo a ser feito no local é o
Celer, nas versões hatch e sedã.

Outra fabricante da China a se
instalar no Brasil é a JAC Mo-
tors, em parceria com o empresá-
rio brasileiro Sérgio Habib. A fá-
brica será inaugurada em 2014
em Camaçari (BA). Também
atuam no País como importado-
ras as marcas Changan, Effa, Ha-
fei, Jinbei e Lifan, além de várias
empresas de caminhões, quase
todas com projetos de fábrica.

A Geely entrou para o ramo au-
tomotivo em 1997. Em 2012, pro-
duziu quase 500 mil veículos e
faturou US$ 23 bilhões. O grupo
também tem fábricas na Rússia e

na Tailândia. Seu modelo mais
vendido é o EC7, com 150 mil uni-
dades em 2012. No fim de 2009, a
companhia adquiriu a sueca Vol-
vo, que pertencia à Ford. No ano
passado, comprou a Manganese
Brown, fabricante dos famosos
táxis pretos na Inglaterra.

Automóveis. Veículos da fabricante chinesa, que estão sendo montados no Uruguai, começam a chegar ao País este ano,
trazidos por José Luiz Gandini, também importador da Kia – mas que não terá participação na fábrica em estudos no Brasil
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BERTRAND RAKOTO
ANALISTA DA RK POLK
“Ainda estamos revendo muitas
das previsões em razão da
instabilidade econômica e das
previsões de crescimento.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 fev. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




