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Iveco vai lançar no
Brasil seu modelo
top na Europa
Marcos de Moura e Souza
De Sete Lagoas (MG)

Depois de uma queda de cerca
de 20% nas vendas de caminhões
no ano passado no Brasil, a reação
já observada nos primeiros meses
deste ano deve levar a um cresci-
mento de 7% a 9%. A avaliação é do
italiano Marco Mazzu, presidente
da Fiat Industrial Latin America,
dona da marca I v e c o. A compa-
nhia aproveita essa reação para
lançar seu modelo top de cami-
nhões, que circula na Europa prin-
cipalmente nos trajetos longos.

Em 2012, a retração foi provo-
cada pelos temores provocados
pela economia mundial e pela
entrada de novo padrão de motor
dos caminhões no país, o Euro 5,
diz o executivo. Mas este ano, o
cenário mudou. “Fazendo uma
projeção dos quatro trimestres
deste ano, do que aconteceu e do
que ainda tem pela frente, eu di-
ria que a recuperação do merca-
do talvez não chegue a 10%, mas
não estará muito abaixo disso, al-
go entre 7% a 9%”, disse. As proje-
ções se confirmarão se economis-
tas e o governo estiverem certos e
a economia crescer este ano entre
2% a 3%, afirma.

O que tem contribuído para a
fabricação e vendas de cami-
nhões este ano é o fato de a de-
manda ter ficado reprimida no
ano passado, sendo compensada
agora. O agronegócio é um dos
setores que ajudam a aquecer as
vendas. “A agricultura está muito
bem e ela é um dos impulsiona-
dores do transporte no Brasil.”

Mazzu participou ontem da
inauguração da fábrica de veícu-
los de defesa na cidade mineira
de Sete Lagoas. É uma nova linha
de produtos que a empresa pas-
sa a produzir no Brasil. Nessa
primeira fase, está sendo produ-
zido um lote de 86 blindados
Guarani para o Exército.

O executivo reafirmou que a
empresa tem conversado com
exércitos de outros países e as
conversas estão adiantadas na Ar-
gentina, Chile e Colômbia. A uni-
dade tem capacidade para pro-
duzir 100 veículos por ano, po-
dendo chegar a 200. O Exército
brasileiro avalia outro veículo mi-
litar da Iveco, o LMV, que só é pro-
duzido na Europa, mas que pode
ser montado também em Minas.

Instalada no Brasil desde 1997,
a Iveco entrou recentemente nos
segmentos de ônibus, cami-
nhões de combate a incêndio e
veículos militares. Seu setor prin-
cipal, no entanto, continua sen-
do o de caminhões. A empresa
ampliou sua fatia no mercado
nacional de 3% para 9%.

O novo produto que tem lan-
çamento iminente, segundo Ma-
zzu, é um caminhão extra-pesa-
do para concorrer com os mode-
los top da Vo l v o e da Scania.

O executivo se diz otimista
com as perspectivas para os pró-
ximos anos. “A estabilização do
Brasil faz com que ainda tenha
um forte espaço de crescimento
de renda e consequentemente
crescimento do mercado inter-
no, o que afeta positivamente o
mercado de caminhões.”

JONATHAN ALCORN/ BLOOMBERG

Eike Batista afirmou ontem, em comunicado ao mercado, que não tem qualquer intenção de realizar vendas adicionais de ações da petroleira OGX
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Ve í c u l o s Montadora já tem reservada a área para o parque de autopeças

Mitsubishi quer atrair seus
fornecedores para Goiás
Eduardo Laguna
De Catalão (GO)

Da janela de um escritório, o
presidente da Mitsubishi no Brasil,
Robert Rittscher, aponta a um ter-
reno que está sendo preparado pa-
ra receber o futuro prédio dos de-
partamentos administrativos da
montadora. Ao lado, ficará a sede
da engenharia e, não muito longe
dali, a construção da nova linha de
pintura entra na reta final para o
início das operações em março.

Assim, para onde quer que se
olhe no parque industrial da Mit-
subishi em Catalão, sul de Goiás,
é muito difícil não encontrar al-
guma obra. E quando há espaços
vagos, a empresa, na maioria das
vezes, tem previsto algum proje-
to de expansão. Uma área de 50
mil m2 , por exemplo, já foi reser-
vada para abrigar um parque de
fornecedores. À medida que a fá-
brica amplia seu ritmo de produ-
ção, atrair ao Cerrado os fabri-
cantes de autopeças que estão
mais ao sul do país — reduzindo
custos e riscos relacionados à lo-
gística — se torna prioridade pa-
ra a marca dos três diamantes.

O plano é instalar entre dez e 15
fornecedores no local, principal-
mente de componentes que, pela
maior complexidade de logística,
custo relativamente alto de trans-
porte ou relevância estratégica,
exigem proximidade à linha de
produção, como escapamentos,
assentos e chicotes elétricos. Ritts-
cher diz que, ao nacionalizar no-
vos modelos e aumentar a escala

de produção, a fábrica de Catalão
passa a justificar e torna viável a
presença de fornecedores em seu
entorno. “Um dos motivos para fa-
zer isso é a distância da indústria
de autopeças, que está mais con-
centrada no Sul e Sudeste. A gran-
de vantagem é diminuir o custo lo-
g í s t i c o”, afirma o executivo.

Desde 2010, a montadora toca
um programa que prevê investi-
mentos de R$ 1,1 bilhão para do-
brar a 100 mil veículos por ano a
capacidade de produção. Ao fim
desse ciclo, previsto para 2015, a
área construída no complexo te-
rá saltado de 93,5 mil para 247
mil m2— ou quase 18 vezes acima
do tamanho da fábrica quando a
Mitsubishi começou a montar a
picape L200 em 1998.

Por isso, a Mitsubishi tem em
Goiás a movimentação típica das
fábricas em obras. Não é raro ver
pedreiros carregando carrinhos de
mão com cimento compartilhan-
do espaços externos junto aos ope-
rários que saem da linha de produ-
ção. O passo dessa expansão teve
que ser apertado quando o gover-
no, no fim de 2011, subiu as barrei-
ras para carros importados, com a
aplicação da sobretaxa de 30 pon-
tos percentuais no Imposto sobre

Plano da empresa é
instalar entre dez e 15
fornecedores na fábrica
de Catalão, reduzindo
custos de logística

Produtos Industrializados (IPI).
Alguns processos tiveram, en-

tão, que ser antecipados, como a
produção do crossover ASX. Im-
portado desde 2010, o carro come-
çou a ser fabricado, em escala co-
mercial, neste mês em Catalão e a
versão brasileira chegará às con-
cessionárias em julho. Com a pro-
dução nacional, a Mitsubishi espe-
ra vender 15,6 mil unidades do
modelo no ano que vem. Em 2013,
o volume previsto é de pouco mais
de 11 mil carros, incluindo 4,7 mil
unidades importadas até maio.

Da mesma forma, a empresa já
colocou em operação a linha que
produz os motores 2.0 do ASX, ou-
tro fruto do programa de investi-
mentos batizado de Anhanguera
II. Contudo, apesar da produção
doméstica, os propulsores ainda
não são do tipo bicombustível, tec-
nologia dominante no mercado
brasileiro e já disponível no CR-V,
da Honda, e no Sportage, da Kia —
apontados pela própria Mitsu-
bishi como concorrentes do ASX.

A montadora prevê que as ven-
das, após somar 60,6 mil veículos
no ano passado — um crescimento
de 9,1% —, chegarão a 85 mil uni-
dades em 2015. O volume inclui a
produção brasileira do sedã Lan-
cer, prevista para meados do ano
que vem, junto com a abertura de
mais 19 lojas, para 200 pontos de
venda, na rede de concessionárias.

Rittscher diz que os investimen-
tos não apenas duplicam a capaci-
dade de produção da fábrica, co-
mo também abrem espaço para a
Mitsubishi futuramente produzir

outros modelos no Brasil. Nesse
sentido, a nova linha de pintura,
resolvendo o principal gargalo
que a Mitsubishi tem em Goiás, é
ponto-chave para liberar capaci-
dade de produção na fábrica.

Hoje, o setor de pintura, mesmo
em três turnos de produção e no li-
mite de sua capacidade, não acom-
panha a cadência das demais li-
nhas, comprometendo o ritmo de
produção. Não foi à toa que a Mit-
subishi dedicou R$ 370 milhões, a
maior parcela do programa de in-
vestimento, à construção de um
grande prédio para a pintura. Mais
automatizada — 32 robôs realizam
90% dos trabalhos —, a nova linha
praticamente triplica a capacidade
atual nessa etapa da produção.

Além disso, Rittscher afirma
que a Mitsubishi tem, se necessá-
rio, espaço para crescer ainda
mais no terreno de mais de 600
mil m2 em Catalão, podendo ain-
da negociar com o governo do
Estado a ampliação do distrito
industrial, que conta com incen-
tivos fiscais.

Apesar da origem nipônica da
marca, a produção e distribui-
ção dos carros da Mitsubishi são
feitas por um representante na-
cional, a MMC Automotores, do
empresário Eduardo Souza Ra-
mos, que tem, desde 2010, o BTG
Pa c t u a l como sócio, com uma
participação de 12,4%. O fatura-
mento da empresa, segundo seu
presidente, chegará perto de
R$ 7 bilhões neste ano.

Repórter viajou a convite da Mitsubishi

Eike garante que
EBX renegociou
suas dívidas
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Pela primeira vez desde a crise
que se instalou sobre suas empre-
sas nos últimos meses, Eike Batis-
ta manifestou-se oficialmente
ontem, em nota, sobre a situação
do grupo EBX. O comunicado
destacou que o grupo concluiu a
reestruturação de suas dívidas e
buscou esclarecer as vendas de
ações da petroleira OGX feitas
por Batista na bolsa em maio. Es-
sas operações haviam aprofunda-
do o mau humor dos investidores
com os papéis nos últimos dias e
acentuado a preocupação com a
saúde financeira do empresário e
de suas companhias.

Sobre a venda das ações da pe-
troleira, que representaram
2,17% do capital da empresa e
movimentaram 121,9 milhões,
Batista afirmou que as operações
representaram “um ajuste míni-
mo pontual no portfólio do gru-
po EBX e estavam relacionadas
com o alongamento de venci-
mentos e redução do custo da
sua dívida com credores”. Batista
afirmou que não tem qualquer
intenção de realizar vendas adi-
cionais de ações da OGX.

Vendas de ações de controla-

dores são sempre encaradas co-
mo uma sinalização negativa. No
caso de Batista a notícia ficava
ainda pior porque ele vendeu
ações na casa de R$ 1 ao mesmo
tempo em que mantém o com-
promisso de injetar US$ 1 bilhão
na companhia, avaliando cada
ação em cerca de R$ 6. Como os
valores da venda não foram tão
expressivos, o mercado especu-
lou que Batista poderia estar sem
recursos ou algum banco teria
executado ações dadas em ga-
rantias em empréstimos. No co-
municado, o empresário esclare-
ce que as vendas estiveram rela-
cionadas a renegociações com
credores, sem mais detalhes.

O mercado, nos últimos meses,
se pergunta qual a situação finan-
ceira da holding, que tem capital
fechado e não publica essas infor-
mações. Sem dar detalhes sobre
números, no comunicado de on-
tem Batista informou que a EBX
concluiu a reestruturação da sua
dívida “existindo tão somente dí-
vidas com vencimento de longo
prazo, em clara evidência ao ele-
vado comprometimento do gru-
po EBX para com as obrigações
perante os seus ‘stakeholders’”.

O empresário reforçou que a
EBX continuará a perseguir a im-

plementação de parcerias estraté-
gicas, com as fechadas entre E.On
e MPX (geradora de energia elétri-
ca) e Petronas e a OGX, bem como
eventos ou negócios que propi-
ciem criação de valor e liquidez
aos seus acionistas. A nota destaca
ainda que o corpo administrativo
da EBX foi reduzido e reestrutura-
do, o que também está sendo gra-
dualmente implementado nas de-
mais companhias que ele contro-
la, em uma movimentação que
prioriza a e eficiência.

Redução de pessoal, empresas
redimensionando seus projetos,
busca de parceiros e vendas de
ativos não estratégicos, que vão
desde jatos, o barco Pink Fleet e
também o Hotel Glória, pode-
riam ser sinalizações de que o
grupo passa por uma espécie de
liquidação. No entanto, o merca-
do reconhece que Batista foi con-
vencido a diminuir seus negó-
cios de tamanho, para fazê-los
sobreviver. Alguns analistas ava-
liam que as mudanças podem ser

reflexos da parceria para assesso-
ria financeira fechada em março
passado com o BTG Pactual.

No entanto, algumas preocu-
pações se mantêm, uma vez que
as empresas geram menos caixa
do que deveriam para suportar
os endividamentos e a necessida-
de de investimentos futuros. Esse
é o cenário em um momento em
que Batista sofre com a falta de
credibilidade no mercado. Novos
parceiros significa também o in-
gresso de mais recursos nas em-

presas. Uma das hipóteses cogi-
tadas pelo mercado seria a de
transformar dívidas do grupo em
participações acionárias conce-
didas ao credores das empresas.
Na manhã de ontem, a CCX Car -
vão da Colômbia divulgou um
comunicado afirmando que a
oferta para o fechamento de ca-
pital da empresa está mantida.
No dia anterior, os papéis recua-
ram 23,4% com rumores e a des-
confiança do mercado de que
operação não iria adiante.

.

Petrobras perde recurso no STJ e pode parar importações
G e st ã o
Bárbara Pombo
De São Paulo

A Pe t r o b r a s teve negado on-
tem, no Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), o pedido para suspen-
der liminarmente uma cobrança
fiscal de R$ 7,39 bilhões. Na prá-
tica, a decisão mantém o cancela-
mento da Certidão Negativa de
Débitos (CND) da petrolífera, o

que a impede de participar de li-
citações, por exemplo.

Na decisão de cinco páginas,
proferida ontem, o ministro Bene-
dito Gonçalves, relator do caso,
afirma não ser possível conceder a
liminar para suspender a decisão
do Tribunal Regional Federal (TRF)
da 2a Região (Rio de Janeiro e Espí-
rito Santo), que reconheceu a exi-
gência do débito fiscal em favor da
Fazenda Nacional. Isso porque o
recurso especial da empresa ao STJ

— por meio do qual a Corte discuti-
rá a legalidade da cobrança — ain -
da não foi aceito pelo TRF.

No pedido de suspensão feito
ontem, a Petrobras alegava que
sem o chamado efeito suspensi-
vo da decisão — que gerou o
cancelamento da CND — ficaria
impedida de importar o petró-
leo necessário para o abasteci-
mento de combustível no mer-
cado nacional, exportar sua pro-
dução, participar das rodadas de

licitação da Agência Nacional de
Petróleo (ANP), incluindo o pré-
sal e de fruir dos benefícios fis-
cais federais.

Na decisão, porém, o ministro
Benedito não analisou o impacto
nas atividades da empresa. "A
condição de excepcionalidade
exigida pelo STJ para se conceder
efeito suspensivo a recurso espe-
cial deve ser extremada diante do
juízo de admissibilidade na ins-
tância de origem, com a demons-

tração de que a decisão recorrida
é evidentemente insustentável, o
que eu não vislumbro na hipótese
dos autos", afirmou. Para ele, a
exigência fiscal, por si só, não in-
duz à urgência requerida e ava-
liou que a Petrobras não demons-
trou o risco de danos irreparáveis.

O cancelamento da certidão
de regularidade fiscal ocorreu
após a decisão do TRF-2 que re-
conheceu a legalidade da co-
brança do Imposto de Renda Re-

tido da Fonte sobre remessas pa-
ra o exterior em pagamento de
plataformas petrolíferas móveis,
no período de 1999 a 2002. Au-
tuada em 2003, a empresa pas-
sou a questionar a exigência no
J u d i c i á r i o.

Procurada pelo Va l o r , a Petro-
bras informou que "está tomando
as medidas cabíveis para recorrer
dessa decisão”. A Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional não retor-
nou até o fechamento da edição.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 jun. 2013, Empresas, p. B11.




