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Empre s a s

Windows Phone cresce
O sistema operacional para celula-
res da Microsoft, o Windows Pho-
ne, respondeu por 3,2% dos smart-
phones que os fabricantes coloca-
ram no mercado no primeiro tri-
mestre do ano. No mesmo período
do ano passado o número foi de
2%. O desempenho foi suficiente
para tirar da BlackBerr y a terceira
posição no ranking global. O Bla-
ckBerry apresentou recuo de parti-
cipação de 6,4% nos primeiros três
meses de 2012 para 2,9%.

Aneel suspende multas
A Aneel suspendeu a execução de
cobrança de multas aplicadas às
empresas do grupo Rede que so-
freram intervenção do órgão regu-
lador na concessão do serviço de
distribuição. Segundo a agência, a
medida vale para as sanções expe-
didas antes ou ao longo do proces-
so de intervenção e que já tiveram
encerras as fases de recursos no
âmbito administrativo. Ao todo,
as oito distribuidoras do grupo es-
tão sob a intervenção.
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Rede carioca Beleza
Natural já atrai as
paulistas nos fins de
semana, diz Jacqueline,
da área de marketingB4

Eduardo Laguna
De São Paulo

Guaíba, no Rio Grande do Sul, e
outras três cidades em São Paulo
são cotadas a receber a primeira fá-
brica da montadora de caminhões
chinesa Fo t o n no país. A decisão
será tomada até o fim do mês, con-
forme promete a representante da
marca no Brasil, a Foton Aumark,
empresa de Luiz Carlos Mendonça
de Barros, ex-presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Os municípios paulistas avalia-
dos não são revelados porque as
negociações ainda estão em cur-
so, mas o vice-presidente da Au-
mark, Orlando Merluzzi, adianta
que no Rio Grande do Sul apenas
Guaíba está no páreo. A probabi-
lidade de levar o empreendimen-
to ao Estado de São Paulo ou para
o município da Grande Porto Ale-
gre, porém, é de 50% para cada la-
do, afirma o executivo.

O objetivo é iniciar o projeto o
quanto antes para aproveitar as
vantagens tributárias concedidas
pelo novo regime automotivo a
montadoras que investem no
Brasil, como a possibilidade de
importar veículos — dentro de
uma cota equivalente a 25% da fu-
tura capacidade produtiva — sem
a sobretaxa de 30 pontos percen-
tuais do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) durante a
construção da fábrica. “Não tem
mais como empurrar esse proje-
t o”, diz Merluzzi. “Vamos, sem dú-
vida, decidir até o fim deste mês
[a localização]”, acrescenta.

Os investimentos são estimados
em R$ 250 milhões para uma linha
com capacidade de produção de
21 mil veículos por ano, a começar
por caminhões leves e semileves.
Esse mercado é dominado hoje
por Mercedes-Benz, Vo l k s w a g e n ,

Fo r d e I v e c o. Segundo Merluzzi, a
ideia é começar os trabalhos de
terraplenagem em setembro e
concluir as obras em dois anos.

A partir de 2018, a fábrica en-
tra em nova fase de expansão,
com a chegada de fornecedores
de autopeças — principalmente,
chineses — em seu entorno e a ca-
pacidade ampliada para cerca de
50 mil caminhões por ano.

Há quase dois anos, a Aumark
planeja produzir caminhões da
Foton no Brasil. O projeto, porém,
teve que ser redimensionado com
a nova política automotiva, que
impôs exigências de nacionaliza-
ção aos veículos fabricados no
país. Se antes a ideia era mera-
mente fazer a montagem de con-
juntos enviados da China — no
sistema conhecido como CKD —,
o plano agora prevê uma fábrica
completa, em consonância com o
cronograma estabelecido pelo
Inovar-Auto, como foi batizado o
novo regime automotivo.

Além de atrelar descontos no
IPI ao uso de autopeças locais, a
nova política automotiva deter-
mina que as montadoras reali-
zem um número mínimo de eta-
pas fabris no país. No caso dos fa-
bricantes de caminhões, começa
com oito e chega a dez atividades
— como pintura, estampagem e
montagem — a partir de 2016.

Assim que tiver definido o in-
vestimento, a empresa terá que
submeter o projeto à apreciação
do governo para ter acesso aos
benefícios previstos no Inovar-
Auto. Apesar de diversas monta-
doras de veículos pesados terem
anunciado o plano de vir ao Bra-
sil nos últimos dois anos, apenas
a DAF, que constrói uma fábrica
em Ponta Grossa (PR), já habili-
tou seu projeto em Brasília.

A futura fábrica da Foton será
totalmente custeada pela Au-

mark. O modelo de entrada da
montadora — uma das maiores
fabricantes de caminhões do
mundo — é semelhante ao adota-
do pela coreana Hyundai, que au-
torizou um representante brasi-
leiro — o grupo Caoa — a produ-
zir veículos utilitários da marca
em Goiás antes de decidir inves-
tir, por conta própria, numa fá-
brica de carros de passeio em Pi-
racicaba, no interior paulista.

A taxação dos veículos importa-
dos, anunciada em setembro de
2011, e, depois, a indefinição sobre
como seria a flexibilização dessa
barreira a marcas que estão che-
gando ao país — confirmada ape-
nas um ano depois — atrasaram o
plano de produção local. Merluzzi
diz que só a partir de dezembro,
com o sinal verde da Foton na Chi-
na, o projeto começou a “acelerar ”.
Antes de afunilar as possibilidades
em quatro cidades nos Estados de
São Paulo e Rio Grande do Sul, o
empreendimento foi negociado,
sem sucesso, com Goiás, Pernam-
buco e Minas Gerais.

Paralelamente ao projeto da
fábrica, a empresa trabalha no
desenvolvimento de sua rede de
concessionárias para ter mais de
80 lojas no país quando a linha
de manufatura entrar em opera-
ção. “Não dá para abrir a fábrica

sem uma rede de concessionárias
m o n t a d a”, afirma Merluzzi.

Depois da queda de 40% em
2012, a produção de caminhões
mostra recuperação neste ano,
com um crescimento de 43,8%
até abril. Com a fábrica brasilei-
ra, espera-se que a Foton alcance
mais de 5% do mercado.

No ano passado, quando o setor
foi afetado pela mudança na tec-
nologia dos motores — que enca-
receu o veículo —, pouco mais de
139 mil caminhões foram vendi-
dos no país. Para este ano, as proje-
ções de montadoras e revendas
apontam para um crescimento de
7% a 15% desse número.

Caminhões Investimento será definido até o fim do mês, assegura representante da marca

Guaíba e três cidades paulistas
disputam fábrica da chinesa Foton

Compromisso
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visão para o
crescimento.
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www.virtusbr.com

representativa de 83,27% do total
de ações desta empresa para a

A Virtus BR parabeniza a
Saspar Participações pela venda da

totalidade de sua participação detida na

A Virtus BR atuou como assessor financeiro
exclusivo da Saspar Participações nesta transação

Atendimento
11 3813-1466

www.ceberrini.com.br

• 428m2 ÁÚ com 12 vagas
• 4 elevadores inteligentes
• Ar-condicionado VRV
• Piso elevado e Forro

VENDE
Lajes Corporativas

Entrega em junho / 2013

BERRINI

Tabela a partir de R$ 12.000 / m2

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Anúncio

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 maio 2013, Empresas, p. B1.




