
A BMW divulgou ontem que o
lucro operacional de sua divisão
automotiva caiu mais que o es-
perado no primeiro trimestre,
pressionado por descontos de
preços em alguns mercados eu-
ropeus e custos com tecnologia.

O lucro antes dos juros e im-
postos (Ebit) recuou 15,9%, pa-
ra ¤ 1,58 bilhão, ficando ligeira-
mente abaixo da previsão de
consenso do mercado de ¤ 1,6
bilhão em uma pesquisa da Reu-
ters. A margem operacional
caiu para 9,9%, ante 11,6% um
ano antes, enquanto a receita
com veículos caiu 1,6%, para ¤
15,91 bilhões.

“Nós não esperamos receber
um grande impulso da maioria
dos mercados europeus ao lon-
go dos próximos meses”, disse
o presidente-executivo, Nor-
bert Reithofer. “As condições
econômicas nessas áreas deve-

rão permanecer desafiadoras. O
ambiente de negócios em que es-
tamos operando está se tornan-
do cada vez mais incerto e volá-
til”. Ainda assim, a empresa se-
diada em Munique reafirmou
meta de ter novo recorde de
vendas de veículos em 2013.

A BMW também espera igua-
lar este ano o lucro recorde an-
tes de impostos de 2012 e ter
margem operacional de entre
8% e 10% nas operações auto-
motivas. As marcas de luxo ale-
mãs como BMW, Audi e Merce-
des têm se saído melhor na cri-
se econômica do que os seus pa-
res europeus do mercado de
massa, como a Peugeot.

A BMW informou que os pre-
ços de seus veículos no primei-
ro trimestre caíram a um ritmo
maior que a faixa estimada pa-
raeste ano, entre 0,5 ponto e 1
ponto percentual.

“As tendências de preços não
são positivas, claro, e estão pe-
sando sobre as margens”, disse
o vice-presidente financeiro,
Friedrich Eichiner. ■ Reuters

Os coreanos da Hyundai estão
de olhos bem abertos para o
mercado brasileiro. A montado-
ra, que inaugurou a primeira fá-
brica no país em outubro do
ano passado, já conquistou o
quinto lugar no ranking de ven-
das de automóveis e comerciais
leves. Com o hatch HB20, a em-
presa ultrapassou a Renault
que se mantinha no posto há,
ao menos, cinco anos.

“Eles (os coreanos) estão
muito agressivos. E o HB20 é
um case de sucesso no merca-
do brasileiro. O carro, antes
mesmo de ser lançado, já ti-
nha pedidos contabilizados.
Acredito que essa posição de-
va ser mantida e será difícil pa-
ra a Renault reconquistar o
quinto lugar”, afirmou o con-
selheiro da Sociedade de Enge-
nheiros da Mobilidade (SAE),
Francisco Satkunas.

Até abril, de acordo com da-
dos da Federação Brasileira dos
Revendedores de Veículos Au-
tomotores (Fenabrave), a
Hyundai comercializou 64.524
unidades e abocanhou 5,84%

do bolo. A diferença para a
francesa Renault é baixa, mas
substancial. A montadora euro-
peia vendeu 63.878 automó-
veis e comerciais leves e dete-
ve uma participação de 5,78%.

A Renault teve parada de
produção nos dois primeiros
meses do ano para as obras de
aumento de capacidade. Agora
a fábrica de São José dos Pi-
nhais, no Paraná, pode produ-
zir 350 mil carros. Foram 110

mil unidades adicionais, prati-
camente uma nova fábrica. Pa-
ra isso, a montadora está inves-
tindo R$ 1,5 bilhão no Brasil.

“A Hyundai poderá ser
ameaçada se ela decidir pela
não expansão de sua fábrica
em Piracicaba. Não acredito
que isso ocorra. Eles estão
com uma estrutura bem forma-
da para conquistar o mercado
brasileiro”, disse Satkunas.
Em Piracicaba, a Hyundai tem

capacidade para produzir 150
mil unidades por ano, marca
que deverá ser alcançada já es-
te ano, segundo a montadora.
A coreana já estuda até abrir
um novo turno de trabalho pa-
ra dar conta da demanda cres-
cente pelo seu carro HB20,
que segundo a Fenabrave já co-
mercializou este ano 43.799
unidades, ficando em quarto
lugar entre os automóveis
mais vendidos no país. Nessa
fábrica, a Hyundai investiu
cerca de US$ 700 milhões.

Mercado total—Segundo dados
da Fenabrave, as vendas de auto-
móveis e comerciais leves cres-
ceu 18,03% em abril. Foram em-
placadas no período 316.705 uni-
dades, ante 268.324 veículos
em março. Na comparação com
abril do ano passado, quando fo-
ram vendidas 244.801unidades,
os segmentos registraram
29,37% de crescimento.

No acumulado do ano, tam-
bém houve aumento de
8,55%. Foram comercializa-
das, nos primeiros quatro me-
ses do ano, 1.104.341 unida-
des, contra 1.017.343 no mes-
mo período de 2012. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 maio 2013, Empresas, p. 12.




