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Empre s a s

Singapore reduz oferta
A Singapore Airlines informou
ontem que vai deixar de utilizar
um jato 747-400 da Boeing a
partir de junho, para reduzir a
oferta de assentos e melhorar a
rentabilidade. A previsão é que o
avião só volte a operar em maio
de 2014. Esse será o segundo jato
colocado de lado temporaria-
mente pela companhia. “Os pre-
ços dos combustíveis continuam
altos e ainda vemos problemas
no mercado de cargas por conta
do excesso de capacidade, que
está pressionando nossas tari-
fas”, disse Tan Kai Ping, diretor
dessa divisão da empresa, em
nota ao mercado.

Randon e Suspensys
O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) apro-
vou, sem restrições, o negócio
em que a Randon ficará com to-
da a Suspensys – joint venture
criada em 2002 entre o grupo e a
Meritor para fabricação de sus-
pensões, eixos e suporte para veí-
culos comerciais. O aval foi dado
à compra pela Randon de fatia
de mais 49,9% da Suspensys. O
grupo Randon atua na fabrica-
ção de cabines, carrocerias, rebo-
ques e autopeças, e a Meritor
produz eixos para caminhões e
ônibus, além de peças e acessó-
rios para veículos automotores.

Condenação no caso Delta
A Justiça Federal condenou, em
abril, o dono da Delta Constru-
ções, Fernando Antonio Caven-
dish, e o ex-prefeito do municí-
pio de Iguaba Grande Hugo Ca-
nellas Rodrigues Filho a quatro
anos e seis meses de reclusão por
desvio de verbas públicas. A
ação, movida pelo Ministério Pú-
blico Federal São Pedro d’Aldeia,
no Rio, relata que eles desviaram
recursos liberados pelo governo
federal para a despoluição da La-
goa de Araruama, na Região dos
Lagos. A sentença determina que
os réus paguem juntos R$ 248
mil para reparação dos danos
causados. Em nota, a Delta infor-
mou que “todos os recursos cabí-
veis vem sendo apresentados
contra a decisão de primeiro
grau, e agora se aguarda o posi-
cionamento do Tribunal Regio-
nal Federal da 2a Região (RJ e ES),
segunda instância da Justiça Fe-
d e r a l ,” diz o texto.

Câncer de mama
A Anvisa também aprovou a in-
dicação do medicamento Perjeta
(pertuzumabe), da Roche, para o
tratamento de câncer de mama
metastático HER2 positivo, uma
forma agressiva de câncer de ma-
ma. O medicamento foi aprova-
do em combinação com Hercep-
tin e docetaxel para pacientes
com câncer de mama metastáti-
co ou localmente avançado
HER2 positivo, sem tratamento
prévio para a doença metastáti-
ca. Já aprovado na Europa e nos
Estados Unidos, o medicamento
é baseado no conceito de medi-
cina personalizada.
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Após encerrar 2012
com prejuízo de R$ 171
milhões, a Azul tem
lucro de R$ 31 milhões
de janeiro a março B4

Reajuste de maio já aparece nos preços
Celulose
Stella Fontes
De São Paulo

O aumento de US$ 30 por to-
nelada de celulose de fibra cur-
ta, anunciado pelos produtores
a partir de 1o de maio, começou
a se refletir nos índices de preço
setoriais, numa indicação de
que a indústria está emplacando
o reajuste integralmente.

De acordo com relatório da
consultoria finlandesa Fo e x , con-
tratos com valor de referência de
US$ 850 a tonelada no mercado
europeu — cotação que embute o
reajuste de US$ 30 — estão ga-

nhando representatividade em
seu índice de preços.

Segundo a Foex, os valores ci-
tados para a celulose de fibra cur-
ta na Europa ficaram mais uma
vez no intervalo de US$ 800 a
US$ 850 a tonelada, com maior
concentração das citações entre
US$ 800 e US$ 820 a tonelada,
“mas com US$ 850/tonelada cada
vez mais representado”.

A aplicação do reajuste inte-
gral reflete a demanda aquecida
pela matéria-prima no mês pas-
sado — os números de abril de-
vem mostrar que os chineses vol-
taram ao mercado, e com apetite.

No caso dos produtores brasilei-
ros, os números da Secretaria de

Comércio Exterior (Secex), do Mi-
nistério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior
(Mdic), mostram que as exporta-
ções de celulose ultrapassaram as
809 mil toneladas em abril, com
alta de 16% na comparação anual.

Ao mesmo tempo, o Pulp and
Paper Products Council (PPPC), re-
conhecido pela indústria como
uma das principais fontes de infor-
mação sobre o mercado mundial
de celulose e papel, também divul-
gou dados positivos sobre o co-
mércio global da matéria-prima.

Do lado dos estoques globais de
celulose de mercado, que não está
integrada à produção de papel,
houve aumento de dois dias em

abril, na comparação anual, para
33 dias de suprimento. Frente a
março, contudo, houve recuo de
um dia. Considerando-se apenas a
fibra curta, houve queda de três
dias ante março, para 38 dias.

Segundo o PPPC, os embarques
globais de celulose alcançaram
3,687 milhões de toneladas no
mês passado, com queda de 6,1%
frente a março e expansão de 7,4%
na comparação anual. No segmen-
to de celulose de eucalipto, uma
especialidade dos produtores bra-
sileiros, houve expansão de 14,6%
nas vendas mundiais em abril,
frente ao registrado um ano antes.
No acumulado dos quatro meses
de 2013, a alta é de 2,3%.

Ve í c u l o s No limite da capacidade em Sumaré (SP),
montadora estuda segunda unidade de produção

Honda avalia nova
fábrica no Brasil

SILVIA COSTANTI / VALOR

Takedagawa, presidente da Honda na região: mais de dez cidades avaliadas

Eduardo Laguna
De São Paulo

Com a unidade de Sumaré, no
interior paulista, no limite da ca-
pacidade produtiva, a Honda co -
meçou a avaliar uma segunda fá-
brica de carros no Brasil e já tem
mais de dez cidades como candi-
datas a receber o investimento.

A montadora se viu obrigada a
procurar opções em outros locais
porque diz não ter espaço disponí-
vel para uma grande expansão em
Sumaré. Ainda não há definição
sobre o assunto, mas uma série de
fatores pressiona a multinacional
japonesa a levar adiante o projeto.

Entre eles, a Honda precisa de
mais capacidade para aproveitar
um mercado que caminha para a

casa de 5 milhões de carros por
ano até 2020, o que equivale a um
crescimento médio anual supe-
rior a 4%. Há quase um ano, a fá-
brica vem operando com duas
horas extras na jornada de traba-
lho diária para fazer frente ao re-
corde de vendas no país. Como a
linha já chegou ao máximo da ca-
pacidade, a produção da marca
está limitada a 140 mil carros por
ano, apenas 3% acima do recorde
registrado em 2012, de 136 mil
automóveis fabricados no país. O
volume também é insuficiente
para a ambiciosa meta da marca
de vender 1 milhão de automó-
veis em cinco anos, ou 200 mil
unidades a cada 12 meses.

Além disso, as importações, que
seriam o caminho para comple-

mentar a produção local, são afe-
tadas por políticas restritivas do
governo e impedem a Honda de
atingir todo seu potencial de ven-
das. A montadora, por exemplo,
esperava emplacar 37 mil carros
da nova geração do utilitário es-
portivo CR-V, mas cotas de impor-
tação para veículos produzidos no
México — de onde vem o modelo —
restringem essa quantidade em
menos de 10 mil veículos.

“Precisamos crescer e, natural-
mente, estamos estudando pro-
fundamente essa possibilidade [de
investir em nova fábrica]”, afirma
Masahiro Takedagawa, presidente
da Honda na América do Sul, que,
ontem, recebeu o Va l o r em um ho-
tel na zona sul da capital paulista
para sua primeira entrevista à im-
prensa após dois anos no cargo.

Em Sumaré, onde produz car-
ros há mais de 15 anos, a fábrica
da Honda ocupa apenas 10% de
um terreno de 1,7 milhão de me-
tros quadrados. Mas, a compa-
nhia diz que fica com pouco es-
paço para ampliação quando se
inclui a área verde preservada e
espaços como estacionamento e
pátio de carros, além do centro
tecnológico e uma nova sede ad-
ministrativa, dois prédios que
vão ocupar o terreno até 2014.

Economista de 57 anos e nasci-
do em Tóquio, Takedagawa diz
que se debruça sobre esse plano
desde abril de 2011, quando che-
gou ao Brasil para assumir o co-
mando da Honda na região. Des-
de então, informa, avaliou “diver -
sos” Estados e cidades. Seguindo
a discrição tradicional das orga-
nizações japonesas, ele adianta
apenas que o número de locais
avaliados passa de uma dezena.

Takedagawa responde tanto pe-
la divisão de automóveis como pe-
la área de motocicletas, um merca-
do no qual ele se orgulha em dizer
que a Honda “criou e dominou” no
Brasil — a marca responde por 80%
das motos emplacadas no país. Se-
gundo ele, ter esses dois braços
tem sido importante para a subsi-
diária equilibrar seus resultados.
Um exemplo disso foi o desempe-
nho do ano passado: enquanto as
vendas de motos caíram 19,5%, a
Honda está, junto com a dupla Re -
nault Nissan, entre as marcas que
mais cresceram no mercado de au-
tomóveis e comerciais leves. O au-
mento dos emplacamentos foi de
45,3%, para 135 mil carros.

No momento, o grupo passa por
uma profunda reorganização in-
terna, cujo objetivo é agilizar as to-
madas de decisão e melhorar a co-
municação entre os departamen-
tos, além de aproximar a Honda de
uma rede de distribuição que pas-
sa a avançar ao interior do país.
Nesse sentido, todas as áreas admi-
nistrativas, hoje instaladas no bair-
ro do Morumbi, na zona sul de São
Paulo, serão transferidas, no se-
gundo semestre de 2014, para um
único prédio a ser erguido no par-
que industrial de Sumaré. A mu-
dança vai envolver de 400 a 500
empregados de departamentos
como vendas, compras, adminis-
trativo, engenharia e desenvolvi-
mento de produtos. Em São Paulo,
ficarão apenas o braço de serviços
financeiros e o departamento de
vendas de motocicletas.

Para tornar a tomada de decisão
mais fluida na organização, a com-
panhia já vinha criando estruturas
de administração dentro de cada
uma das sucursais na América do
Sul, dando a elas maior autonomia
na gestão. Paralelamente, come-
çou a desenvolver escritórios re-
gionais em cinco cidades brasilei-
ras — São Paulo (SP), Sumaré (SP),
Recife (PE), Ananindeua (PA) e
Brasília — para participar com
maior proximidade do desenvolvi-
mento das concessionárias.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2013, Empresas, p. B1.




