
A Brookfield Incorporações
acredita ter deixado para trás o
período de ajustes que resultou
no primeiro prejuízo anual no
histórico da empresa, e espera

voltar a gerar caixa na segunda
metade desde ano.

A incorporadora reduziu o
prejuízo líquido no quarto tri-
mestre de 2012 para R$ 39,7 mi-
lhões, comparado a resultado
negativo de R$ 90,2 milhões
um ano antes, apesar da queda
em vendas e lançamentos. O re-
sultado contrariou a média de
quatro estimativas de analistas
obtidas pela Reuters, de lucro

de R$ 47,8 milhões para a em-
presa no período.

Em 2012 fechado, o prejuízo
foi de R$ 388 milhões, reverten-
do lucro de R$ 161,5 milhões no
ano anterior. O segundo trimes-
tre, quando foram realizados
ajustes e revisão de orçamentos
de obras, foi o período que mais
pesou sobre o resultado. “2012
foi ruim para a empresa, e pela
primeira vez tivemos prejuízo

no exercício”, disse o presiden-
te-executivo da Brookfield, Ni-
cholas Reade.

Reade assinalou que não de-
vem ocorrer novos ajustes rele-
vantes daqui para frente. “Ajus-
te de obra é algo constante, mas
não deve haver grandes varia-
ções... após a checagem geral, o
risco de novos ajustes dimi-
nui”, afirmou. Para este ano, a
Brookfield espera que as vendas

contratadas fiquem no interva-
lo entre R$ 3 bilhões e R$ 3,5 bi-
lhões. No fechado de 2012,as
vendas contratadas atingiram
R$ 3,4 bilhões, queda anual de
23,5%. Os lançamentos, en-
quanto isso, foram 21,8% meno-
res no ano, em R$ 3,1 bilhões,
atingindo o ponto mínimo da
projeção da empresa. A Brook-
field não divulgou previsão para
lançamentos em 2013. ■

Brookfield não prevê ajustes após prejuízo anual

A melhora do mercado fez a
Man Latin America retomar os
investimentos que estavam na
gaveta desde o ano passado. Se-
rão aplicados na operação brasi-
leira R$ 1 bilhão em novos pro-
dutos e no aumento da capacida-
de produtiva até 2016.

“Com as vendas que temos
hoje, ainda não precisamos de
um investimento expressivo pa-
ra o aumento de capacidade. Te-
mos condições de produzir até
100 mil veículos em três turnos
de trabalho. Estamos operando
em dois intervalos de produ-
ção. Além disso, teremos espa-
ço na linha de montagem com a
transferência de três fornecedo-
res para o parque que foi cons-
truído ao lado da fábrica”, afir-
ma o presidente da montadora,
Roberto Cortes.

O parque de fornecedores se-
rá inaugurado no dia 6 de maio
deste ano e com isso, a Man terá
condições de aumentar a produ-
tividade na fá-
brica em 10%,
sem muito “es-
forço”. Para es-
te ano, a proje-
ção da montado-
ra é uma produ-
ção para merca-
do interno e ex-
portação de cer-
ca de 60 mil uni-
dades de cami-
nhões e ônibus.

“Os merca-
dos estão em re-
cuperação. Paí-

ses como Peru, Chile e a região
africana estão demandando
mais veículos comerciais. As ex-
portações podem chegar aos ní-
veis pré-crise econômica, em
2008. Sem contar o mercado
brasileiro que vem se recuperan-
do desde o final do ano passado.
Por isso, acreditamos num cres-
cimento dos negócios na Améri-
ca Latina”, disse Cortes.

O executivo acredita numa ex-
pansão na venda de veículos co-
merciais de até 10% ao ano nos
próximos anos, em função dos
eventos esportivos, crescimento
da economia brasileira, dos in-
vestimentos em infraestrutura e
da renovação de frota no Brasil.

Por aqui, a idade média dos
caminhões e ônibus que circu-
lam nas ruas e estradas brasilei-
ras, beira 17 anos. Hoje, a frota
brasileira é composta por 2,8 mi-
lhões de caminhões, sendo que
mais de 40% dos veículos foram
fabricados há mais de 20 anos.

“Em razão dessa estimativa
iremos aplicar R$ 1 bilhão até
2016. Temos que estar prepara-

dos para o cres-
cimento do mer-
cado nesse pe-
ríodo”, afirmou
Cortes ressaltan-
do que o ritmo
de produção da
Man nos últi-
mos 15 anos foi
de 38 mil veícu-
los por ano ante
9,3 mil unida-
des dos primei-
ros anos de ope-
ração da compa-
nhia no Brasil.

Com esse ritmo, a montadora
atingiu a marca de 600 mil veí-
culos produzidos em sua fábrica
de Resende (RJ) desde a inaugu-
ração, em 1996. Do total de veí-
culos fabricados até hoje pela
companhia em Resende, 90 mil
unidades foram exportadas.

“Hoje, a cada três minutos sai
um novo caminhão ou ônibus
de nossa linha de produção. No
início, montávamos apenas um
veículo por dia.”A fábrica de Re-
sende da Man foi uma das pri-
meiras no país a implantar o con-
sórcio modular, o que rendeu à
companhia um custo de produ-
ção menor que o das montado-
ras instaladas no Brasil desde os

anos 50. No consórcio modular,
os fornecedores dividem com a
companhia a responsabilidade
pela montagem dos veículos.

Criada em 1981 ainda como
uma divisão da Volkswagen do
Brasil, a operação de caminhões
e ônibus acumulava menos de
150 mil veículos produzidos e
respondia por uma fatia de 17%
do mercado até a inauguração
da unidade de Resende.

Foi com a fábrica moderna
que a Man conseguiu bater a li-
derança, até então incontestá-
vel da Mercedes-Benz, e passou
a deter uma participação de cer-
ca de 30% nas vendas de cami-
nhões no Brasil.

Em 17 anos de operações, o
maior volume produzido na
unidade foi a de caminhões do
modelo médio Worker, com
275 mil unidades, seguido pela
linha pesada Constellation, lan-
çada em 2005, com quase 150
mil unidades produzidas. A li-
nha Volksbus figura com o ter-
ceiro maior volume de produ-
ção da história da fábrica de Re-
sende, com 110 mil chassis de
ônibus. Os modelos da linha de
leves Delivery aparecem na
quarta posição, com 65 mil veí-
culos. Em quase um ano de
mercado, a unidade também
produziu mil caminhões extra-
pesados MAN TGX. ■

Para este ano, a empresa espera
que as vendas contratadas
fiquem entre R$ 3 bi e R$ 3,5 bi

Ana Paula Machado
amachado@brasileconomico.com.br
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Melhora nas vendas faz Man
“descongelar” investimento

Divulgação

Montadora vai aplicar na operação brasileira R$ 1 bilhão em aumento de capacidade e novos modelos

Vivian Pereira
Reuters

RobertoCortes,daMan,queesperacrescimentoanualde 10%nasvendasdecaminhõesnoBrasil
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A TODO O VAPOR

Man Latin America atinge  
a marca de 600 mil veículos 
produzidos em Resende,   
em mil unidades

Produção de 1981 a    
1996 em São Paulo   140

Produção de 1997 a    
2013 em Resende (RJ)  600

TOTAL   740
Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 abr. 2013, Empresas, p. 14.
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