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A Embraer anunciou ontem a
venda de 30 jatos Embraer 175
para a companhia United
Airlines com uma op-
ção de compra de
mais 40 aeronaves
do mesmo mode-
lo. Se todas as op-
ções forem exerci-
das, a encomenda
chegará a US$ 2,9
bilhões. Os aviões vão
ser operados sob a marca
United Express e serão configu-
rados com 76 assentos. A pri-
meira entrega está prevista pa-
ra o primeiro trimestre de 2014

As duas estreantes na bolsa de
valores brasileira tiveram de-

sempenho diferente no
seu primeiro pregão.

Enquanto as ações
da BB Seguridade,
braço de seguros
do Banco do Brasil,
fecharam ontem

com queda de
2,35%, cotadas em

R$ 16,60, os papéis do
Smiles, o programa de fide-

lidade da Gol, subiram 5,99% e
fecharam em R$ 23. O índice
Ibovespa, principal referência
da bolsa brasileira, subiu 1,17%.

Negócios

AVIAÇÃO

Móveis pela internet
Mobly recebe aporte para
financiar crescimento
Pág. B14

Embraer vende 30 jatos
para a United Airlines

Funcionários da GM
encerram greve no RS

Fernando Nakagawa
CORRESPONDENTE/ LONDRES

O Banco Santander anunciou
ontem a troca de nomes na pre-
sidência do grupo espanhol.
Em comunicado ao mercado, a
instituição informou que o
atual presidente do grupo e vice-
presidente do conselho, Alfre-
do Sáenz Abad, pediu renúncia
dos dois cargos.

Para o posto de CEO, o Conse-
lho de Administração escolheu
Javier Marín Romano, executi-
vo que era responsável pela divi-
são global de seguros, gestão de
ativos e private bank. A mudan-
ça acontece dias depois de o
mesmo conselho trocar a presi-
dência do Santander Brasil.

A inesperada saída de Sáenz
ocorre em meio a um grande im-
bróglio jurídico. Processado
por falsas acusações há quase
20 anos, o executivo do gigante
financeiro foi considerado cul-
pado na época e deveria ter cum-
prido 90 dias de prisão, além de
ser impedido de ocupar cargo
no sistema bancário. Sáenz, po-

rém, foi beneficiado por uma po-
lêmica anistia. Há alguns dias,
aconteceu uma nova reviravol-
ta: o caso foi reaberto e o Banco
da Espanha julgaria novamente
se Sáenz poderia ou não conti-
nuar trabalhando.

Histórico. Em 1994, Alfredo
Sáenz era o principal executivo
do banco espanhol Banesto.
Com a casa em dificuldades fi-
nanceiras, decidiu executar
uma agressiva ação de recupera-
ção de créditos duvidosos. Um
dos alvos era a empresa Harry
Walker, uma fabricante de ma-

terial para barcos à vela de Bar-
celona. O cliente devia€ 3,8 mi-
lhões e o banco entendeu que
os sócios haviam ocultado bens
para não pagar o empréstimo.

O banco então abriu um pro-
cesso na Justiça contra os acio-
nistas que, para a instituição, de-
veriam quitar a operação. O pro-
cesso se arrastou por quase
duas décadas. Após acusações
de suborno, o Tribunal de Barce-
lona condenou Sáenz por falsa
acusação e a sentença foi confir-
mada pela Suprema Corte da Es-
panha, em março de 2011. A deci-
são, porém, foi revertida meses
depois pelo conselho de minis-
tros do governo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, que perdoou
o executivo da pena de prisão e
da proibição de trabalho no sis-
tema financeiro.

No último mês de fevereiro, o
Supremo Tribunal espanhol
anunciou que o governo ante-
rior extrapolou sua área de juris-
dição ao tratar da pena adminis-
trativa de Sáenz. Após a deci-
são, Sáenz chegou a anunciar
que recorreria da nova decisão.

Reviravolta. Há pouco mais de
duas semanas, no entanto, o go-
verno de Mariano Rajoy emitiu
um decreto que permite que
pessoas com antecedentes na
Justiça possam continuar exer-
cendo cargos em bancos. Dias
depois, o Banco da Espanha
anunciou que iria arquivar o
processo antigo que envolve
Sáenz para abrir investigação já
sob a nova legislação espanho-
la. Com a decisão de Sáenz, o
Banco da Espanha ficará livre
de dar a palavra final em um dos
casos mais polêmicos do siste-
ma bancário espanhol.

BOLSA DE VALORES MONTADORA

Presidente global do
Santander renuncia
após batalha judicial
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BB Seguridade cai e
Smiles sobe na estreia

Funcionários da General Mo-
tors de Gravataí (RS) decidi-
ram ontem encerrar a greve
parcial iniciada na quarta-fei-
ra. Eles aceitaram proposta de
conciliação feita pelo Tribunal
Regional do Trabalho (TRT)
na sexta-feira, prevendo reajus-
te salarial de 9,5%, piso de R$
1.200, participação nos resulta-
dos de R$ 9.650 e redução da
jornada semanal de trabalho
para 41 horas em 1º de maio e
40 horas em abril de 2014. Ini-
cialmente, eles pediam equipa-
ração com o piso dos funcioná-
rios de São Paulo, de R$ 1.700.

Produção. Galpão que vai abrigar a linha de montagem

Montadora chinesa Shacman
anuncia fábrica de caminhões no País

Saída de Alfredo Sáenz
ocorre em meio a um
imbróglio que já dura
20 anos; Javier Marín
Romano será o novo CEO

US$ 2,9 bi

Cleide Silva

O grupo Metro-Shacman con-
firma hoje investimentos de
R$ 400 milhões para início da
produção de caminhões pesa-
dos e extra pesados da marca
chinesa na cidade de Tatuí, in-
terior de São Paulo. Com ca-
pacidade para 10 mil veículos
ao ano, a unidade deve entrar
em operação em meados de
2014. É a sexta empresa do ra-
mo a anunciar fábrica no Bra-
sil nos últimos dois anos.

O País já abriga nove indús-
trias desse segmento, que se re-
cuperam de uma queda de qua-
se 20% nas vendas do ano passa-
do, que somaram 139,1 mil uni-
dades, após atingir recorde de
172,8 mil caminhões em 2011.

“O Brasil tem vocação para ca-
minhões pois, infelizmente,
tem pouca ferrovia, insuficien-
te para atender toda a demanda
de transporte de produtos”, diz
Maurício Vieira, diretor de ope-
rações da Metro-Shacman.

A fábrica será uma parceria
do grupo brasileiro Metro-Shac-

man (formado por investidores
brasileiros ligados ao ramo da
construção) e a própria monta-
dora chinesa. Segundo Vieira,
ainda falta definir o porcentual
do aporte para cada um.

Quando a fábrica estiver ope-
rando em plena capacidade, se-
rão criados mil empregos dire-
tos, informa Vieira. A área em
Tatuí já abriga um galpão (onde
antes operava uma empresa de
cerâmica) e apenas serão feitas
adaptações internas para abri-
gar a linha de montagem, que
poderá vir da China.

A Metro-Shacman importou
99 unidades dos caminhões da
matriz, pagando 30 pontos a

mais de Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI), con-
forme estabelece o programa
Inovar-Auto. Um terço da enco-
menda já foi vendido, a preços
entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.
“Com a produção local, preten-
demos baratear os preços”, afir-
ma o executivo.

Inicialmente, os planos eram
apenas de montar veículos no
País, com kits (CKDs) trazidos
da China. O grupo já havia anun-
ciado um complexo em Pernam-
buco, que também faria moto-
res e outras peças, mas desistiu
desse projeto.

Com a aprovação, no ano pas-
sado, do Inovar-Auto, que exige
altos índices de peças locais pa-
ra ter direito ao IPI menor, a em-
presa optou por produzir veícu-
los com mais conteúdo nacio-
nal e escolheu Tatuí por causa
da proximidade com o parque
de fornecedores.

Os caminhões foram desen-
volvidos pela Shacman chine-
sa com projeto adquirido da
MAN/Volkswagen. Os moto-
res serão fornecidos pela Cum-

mins, de Guarulhos, e as trans-
missões pela ZF, de Sorocaba.

“A vocação fabril de São Pau-
lo continua sendo o grande in-
dutor de investimentos no Esta-
do, com uma cadeia de fornece-
dores completa e o maior mer-
cado consumidor do Brasil”,
diz Luciano Almeida, presiden-

te da Investe São Paulo, agência
vinculada à Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Econômi-
co, que assessorou a Shacman
na escolha do município.

Nos anos recentes, São Paulo
atraiu outras três montadoras,
a coreana Hyundai, em Piracica-
ba, a japonesa Toyota, em Soro-

caba e a chinesa Chery, em Jaca-
reí, além de indústrias de auto-
peças. A Shacman produzirá ini-
cialmente cinco modelos de ca-
minhões de grande porte para
transportar produtos como mi-
nério, grãos e cana. Os modelos
vão competir com marcas co-
mo Mercedes-Benz e Scania.

Mais chinesas. Outras fabri-
cantes de caminhões que anun-
ciaram unidades no País, mas
não iniciaram obras, são as tam-
bém chinesas Foton Aumark
(valor e local a ser definido), Fo-
ton Motors (R$ 300 milhões na
Bahia), Sinotruk (R$ 300 mi-
lhões em Santa Catarina), Jac
Motors (R$ 100 milhões numa
linha conjunta com a de auto-
móveis na Bahia) e a americana
DAF/Paccar, que tem projeto
de R$ 400 milhões no Paraná.

Além disso, a maioria das mar-
cas já instaladas no País – Merce-
des-Benz, MAN/Volkswagen,
Scania, Volvo, Ford, Iveco, In-
ternational, Agrale e Caoa – es-
tá investindo em ampliação de
capacidade e novos produtos.

Veículos. Empresa confirma hoje investimento de R$ 400 milhões na nova unidade, localizada no interior de São Paulo, que deve
entrar em operação em 2014; grupo é o sexto fabricante de veículos pesados a anunciar operação no Brasil nos últimos dois anos

Justiça. Sáenz: processo
por falsas acusações

É O VALOR TOTAL
DA ENCOMENDA

DA UNITED FEITA
À EMBRAER

● Nova fábrica

R$ 400 mi
é o valor do investimento

10 mil
veículos por ano é a capacidade
de produção da nova unidade
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




