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Ford inicia produção de caminhão global no ABC
Montadora também anuncia volta da fabricação dos veículos Série F, que saíram de linha em 2011 por não atenderem normas de emissão de poluentes
REINALDO CANATO

ciou ontem que, após ter a produção suspensa em 2011 por
não atender a nova norma de
emissõesdepoluentes, oscaminhõesSérieFvoltarãoaomercado na primeira metade de 2014.

Remodelados e com motor
que atende a legislação Euro 5,
os veículos da categoria de leves(capacidadede6a10toneladasdecarga)tambémserãoproduzidos no ABC. O Série F foi o
primeirocaminhãoaserfabricado pela Ford no Brasil, no fim
dos anos 50 e, desde então, passou por diversas remodelações.
Afábricade caminhões,instalada no mesmo complexo onde
são feitos os automóveis Fiesta
e Ka, opera com apenas um turnodetrabalhoetem exigidohoras extras dos 700 funcionários
para dar conta da demanda. Futuras contratações estão sendo
negociadas. “Também vamos
negociar o início da produção
de ônibus”, informou Marques.
A fábrica produz 166 caminhões ao dia. A Ford detém 14%
do mercado nacional de caminhões – que este ano deve crescercercade9%,para152milunidades. O segmento de extra pesados, onde a marca passa a
atuar, responde por 24% das
vendas totais.
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Executivo da GM nos
EUA assume Chevrolet

CVM julgará Rubens
Ometto, da Cosan

Fusão da Sprint Nextel
Braskem negocia linha
com Softbank é aprovada nova de financiamento

A General Motors nomeou ontem o vice-presidente de vendas da companhia nos Estados
Unidos à liderança da Chevrolet globalmente, em um momento em que a GM se movimenta para fortalecer sua principal marca, responsável por
mais de metade das vendas do
grupo no mundo. Além de ocupar o posto de vice-presidente
de vendas na GM, Alan Batey
manterá o comando das vendas, serviços e marketing da
GM nos EUA. Ele começou sua
carreira na montadora americana em 1979.

Seis anos após o nascimento
Os acionistas da Sprint Nextel
da Cosan Limited, a CVM julga- Corporation aprovaram onrá em 9 de julho o fundatem o acordo de fusão
dor do grupo, Rubens
anunciado anteriorOmetto. Ele é acusamente que prevê um
do de uso de inforinvestimento subsDOS ACIONISTAS
mação privilegiada
tancial pela japoneDA SPRINT FORAM
na negociação de
sa SoftBank Corp.
FAVORÁVEIS À
ações às vésperas
Cerca de 98% dos
OPERAÇÃO
do anúncio da listaacionistas da Sprint
gem na Bolsa de Noforam favoráveis à
va York. Procurada, a
operação. A conclusão
Cosan informou que não
da fusão está sujeita à aprocomenta julgamentos, mas
vação da Comissão Federal de
“deixa claro que seus adminis- Comunicações. Sprint e Softtradores não reconhecem culBank afirmam que a fusão será
pa em nenhum dos episódios”. consumada no início de julho.

Estreia. Armstrong e Golfarb: primeiro caminhão global
ano. As vendas do veículo (com
capacidade para até 56 toneladas de carga) começam em setembro. O modelo vai enfrentar concorrentes da MercedesBenz,Volkswagen,ScaniaeVolvo que custam entre R$ 280 mil
e R$ 400 mil.
“Agoratemosprodutosemtodos os segmentos”, disse o vice-

presidente da Ford, Rogelio
Golfarb.O desenvolvimentodo
novo veículo faz parte do investimento de R$ 4,5 bilhões para o
grupo no período 2011 a 2015,
sendoquaseR$700 milhõespara a unidade de caminhões.
O novo caminhão, que terá as
versões2042e2842,tambémserá exportado para países da

VAREJO

AUTOMÓVEIS

Riachuelo revê encomendas de peças
importadas por causa da alta do dólar

A Braskem negocia com um
grupo de dez bancos uma linha de financiamento de “centenas de milhões de dólares”.
A informação foi confirmada,
ontem, ao Broadcast, serviço
em tempo real da Agência Estado, pelo presidente da petroquímica Carlos Fadigas, que,
no entanto, se recusou a revelar mais detalhes do andamento das conversações com os
bancos. Na lista, estão o Standard Chartered Bank e o
HSBC. A Braskem ainda estuda o perfil mais apropriado da
operação.

Central e Sul, Paulo Nigro, a inflação tende a impactar a venda
de produtos de caráter mais popular, caso do leite. “Vemos
também que a confiança na indústria, embora ainda elevada,
apresentou certa queda”, afirmou o executivo em entrevista
ao Broadcast, serviço em tempo
real da Agência Estado.
A projeção da companhia para 2013 é de que sejam vendidas
cerca de 13 bilhões de embalagens, uma expansão de 5,7% anteoanopassado.Onúmero,embora discreto, representa mais
de duas vezes a expansão projetada para o Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro.
Hegemônica no mercado de

embalagens cartonadas, onde
concorrecom a SIG Combibloc,
a Tetra Pak mantém inalterado
o plano de expandir a capacidade de sua fábrica de Ponta Grossa (PR). A duplicação da unidade deve ser concluída durante a
realização da Copa do Mundo
de 2014. “Vemos ainda um momento de pleno emprego e um
período positivo para o Brasil se
compararmos com outras economias. E, se há emprego, há
consumo”, afirmou Nigro, para,
em seguida, destacar que a visão
delongoprazo daTetra Pakpermanece inalterada.
A nova unidade deve atender
o aumento da demanda doméstica projetada até o final de
2016. A companhia tem em curso o investimento de R$ 150 milhõesnaduplicaçãodacapacidadedafábrica paranaense erealiza investimentos de US$ 200
milhões na importação de equipamentos utilizados na produção de embalagens por seus
clientes.
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A Tetra Pak revisou para baixo a
expectativa de expansão do faturamento em 2013. Diante de
umcenáriode crescimentoeconômico aquém do esperado e
de um ambiente de pressão inflacionária, o faturamento da
companhia no Brasil deve crescer aproximadamente 5% em
2013, ante uma projeção anterior de 6% a 6,5%.
A receita da Tetra Pak no ano
passado cresceu quase o dobro
do desempenho esperado para
este ano, com alta de 9%, para
um total de R$ 4,3 bilhões. De
acordo com o presidente da Tetra Pak Brasil e vice-presidente
da companhia para as Américas
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Com cenário de baixo
crescimento econômico,
empresa projeta
expansão de 5% na
receita e não mais de 6,5%
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Tetra Pak reduz previsão
de crescimento no Brasil
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efeito sobre as vendas da companhia. Em conversa com jornalistas em São Paulo, o executivo mencionou que nos dias
manifestações em diversas capitais, as lojas operaram por
menos tempo. /DAYANNE SOUSA

Série F. Golfarb também anun-

98%
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A rede de varejo Riachuelo já
revê suas encomendas de peças importadas em razão da
alta do dólar, afirmou o presidente da companhia, Flávio
Rocha. De acordo com o executivo, a companhia deve utilizar
maior volume de produtos nacionais na composição de sua
coleção de primavera-verão. A
Riachuelo hoje tem cerca de
30% do seu faturamento vindo
da venda de importados. Rocha disse também que as manifestações que ocorrem no Brasil nos últimos dias tiveram

América do Sul, mas Golfarb
não adiantou detalhes.
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colocar São Bernardo na estratégia global de investimentos
da Ford”, disse o presidente do
sindicato, Rafael Marques.
O Cargo “extra pesado” que
começou a ser fabricado ontem
foi desenvolvido no Brasil em
parceria com a unidade da Ford
da Turquia, onde também começou a ser produzido neste

is.

milhões, a montadora Foton Lovol Bramax (FLB) está construindo a primeira etapa de sua fábrica no segmento de Máquinas Movimento de Terra, usadas em
obras civis. A inauguração da unidade fabril ocorrerá em dezembro, no Distrito Agroindustrial de
Anápolis, a 64 quilômetros de
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● Com investimentos de R$ 50

Goiânia (GO). O diretor comercial
da FLB, Nelson Diel Anacleto,
disse que serão gerados 400 empregos até 2015. É quando as
três etapas da fábrica, com 7 mil
metros quadrados, estarão concluídas, a linha de montagem
atingirá plena capacidade de produção e os investimentos somarão R$ 150 milhões.
A FLB é resultado da união da
Foton Lovol Heavy Industries,
uma das maiores produtoras desse tipo de máquina na China com
a brasileira Bramax, de Campo
Largo (PR)./ RUBENS SANTOS
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Foton investe
em fábrica de
máquinas em Goiás

go

Repetindo cena de março,
quando mostrou ao público o
novo compacto Fiesta numa
festa no Paço Municipal de
São Bernardo do Campo
(SP), em parceria como Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, a Ford lançou ontem o
primeiro caminhão global da
marca, o Cargo extra pesado,
ao lado de sindicalistas.
Desta vez, o evento foi mais
modesto,nafábricadoABCpaulista, com presença de dirigentes da montadora, do sindicato,
de trabalhadores e da imprensa. “A parceria com o sindicato
foi vital para a tomada de decisão do investimento”, disse o
presidente da Ford do Brasil,
Steven Armstrong.
Aparceria,resumidanumarelação menos conflituosa entre
empresa e trabalhadores, tem
garantido o futuro da fábrica,
que nos anos 90 foi ameaçada
defechamentoporfaltadecompetitividade. “Conseguimos re-
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Cleide Silva

● Projeção

“A confiança na indústria,
embora ainda elevada,
apresentou certa queda.”
Paulo Nigro
PRESIDENTE DA TETRA PAK BRASIL

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B10.

Em emergentes, conduta
corporativa preocupa mais
REUTERS

Trabalhadores em países emergentes estão mais preocupados
com o comportamento das empresas do que os empregados
em nações mais desenvolvidas,
deacordo comumapesquisadivulgada ontem.
Realizado em 24 países, o levantamento da consultoria Ipsos mostrou que os sentimentos sobre responsabilidade cor-

porativa são maiores no Brasil,
México, Indonésia e Índia, ondemaisda metadedostrabalhadoresdissesermuitoimportante que seus empregadores sejamresponsáveiscomasociedade e o meio ambiente.
MasnoJapãoenaFrança,menos de 20% dos trabalhadores
se sentia da mesma maneira, e
na Espanha, Bélgica, Alemanha,
Coreia do Sul e China, o número foi inferior a 30%. Em outras

nações desenvolvidas, a taxa foi
de 30% na Grã-Bretanha, 32%
nos Estados Unidos e 37% no
Canadá. No geral, 61% dos entrevistados acham que as empresas deveriam prestar mais
atenção ao meio ambiente.
Os trabalhadores também
consideram o comportamento
de uma empresa na tomada de
decisõessobreprodutoseserviços. Metade das pessoas na Indonésia, Brasil e México disse
ter propensão a pensar sobre a
responsabilidade social de uma
empresa quando compra alguma coisa, em comparação com
15% ou menos na França, Japão,
Bélgica e Alemanha.

