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Cleide Silva

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 com o Sindi-
cato 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, na fábrica do ABC pau-
lista, com presença de dirigen-
tes da montadora, do sindicato,
de trabalhadores e da impren-
sa. “A parceria com o sindicato
foi vital para a tomada de deci-
são do investimento”, disse o
presidente da Ford do Brasil,
Steven Armstrong.

A parceria, resumida numa re-
lação menos conflituosa entre
empresa e trabalhadores, tem
garantido o futuro da fábrica,
que nos anos 90 foi ameaçada
de fechamento por falta de com-
petitividade. “Conseguimos re-

colocar São Bernardo na estra-
tégia 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 co-
meçou a ser produzido neste

ano. As vendas do veículo (com
capacidade para até 56 tonela-
das de carga) começam em se-
tembro. O modelo vai enfren-
tar concorrentes da Mercedes-
Benz, Volkswagen, Scania e Vol-
vo que custam entre R$ 280 mil
e R$ 400 mil.

“Agora temos produtos em to-
dos os segmentos”, disse o vice-

presidente da Ford, Rogelio
Golfarb. O desenvolvimento do
novo veículo faz parte do inves-
timento de R$ 4,5 bilhões para o
grupo no período 2011 a 2015,
sendo quase R$ 700 milhões pa-
ra a unidade de caminhões.

O novo caminhão, que terá as
versões 2042 e 2842, também se-
rá exportado para países da

América do Sul, mas Golfarb
não adiantou detalhes.

Série F. Golfarb também anun-
ciou ontem que, após ter a pro-
dução suspensa em 2011 por
não atender a nova norma de
emissões de poluentes, os cami-
nhões Série F voltarão ao merca-
do na primeira metade de 2014.

Remodelados e com motor
que atende a legislação Euro 5,
os veículos da categoria de le-
ves (capacidade de 6 a 10 tonela-
das de carga) também serão pro-
duzidos no ABC. O Série F foi o
primeiro caminhão a ser fabrica-
do pela Ford no Brasil, no fim
dos anos 50 e, desde então, pas-
sou por diversas remodelações.

A fábrica de caminhões, insta-
lada no mesmo complexo onde
são feitos os automóveis Fiesta
e Ka, opera com apenas um tur-
no de trabalho e tem exigido ho-
ras extras dos 700 funcionários
para dar conta da demanda. Fu-
turas contratações estão sendo
negociadas. “Também vamos
negociar o início da produção
de ônibus”, informou Marques.

A fábrica produz 166 cami-
nhões ao dia. A Ford detém 14%
do mercado nacional de cami-
nhões – que este ano deve cres-
cer cerca de 9%, para 152 mil uni-
dades. O segmento de extra pe-
sados, onde a marca passa a
atuar, responde por 24% das
vendas totais.

A General Motors nomeou on-
tem o vice-presidente de ven-
das da companhia nos Estados
Unidos à liderança da Chevro-
let globalmente, em um mo-
mento em que a GM se movi-
menta para fortalecer sua prin-
cipal marca, responsável por
mais de metade das vendas do
grupo no mundo. Além de ocu-
par o posto de vice-presidente
de vendas na GM, Alan Batey
manterá o comando das ven-
das, serviços e marketing da
GM nos EUA. Ele começou sua
carreira na montadora america-
na em 1979.

VAREJO
Executivo da GM nos
EUA assume Chevrolet

Seis anos após o nascimento
da Cosan Limited, a CVM julga-
rá em 9 de julho o funda-
dor do grupo, Rubens
Ometto. Ele é acusa-
do de uso de infor-
mação privilegiada
na negociação de
ações às vésperas
do anúncio da lista-
gem na Bolsa de No-
va York. Procurada, a
Cosan informou que não
comenta julgamentos, mas
“deixa claro que seus adminis-
tradores não reconhecem cul-
pa em nenhum dos episódios”.

Os acionistas da Sprint Nextel
Corporation aprovaram on-

tem o acordo de fusão
anunciado anterior-

mente que prevê um
investimento subs-
tancial pela japone-
sa SoftBank Corp.
Cerca de 98% dos

acionistas da Sprint
foram favoráveis à

operação. A conclusão
da fusão está sujeita à apro-

vação da Comissão Federal de
Comunicações. Sprint e Soft-
Bank afirmam que a fusão será
consumada no início de julho.

André Magnabosco

A Tetra Pak revisou para baixo a
expectativa de expansão do fa-
turamento em 2013. Diante de
um cenário de crescimento eco-
nômico aquém do esperado e
de um ambiente de pressão in-
flacionária, o faturamento da
companhia no Brasil deve cres-
cer aproximadamente 5% em
2013, ante uma projeção ante-
rior 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 Te-
tra Pak Brasil e vice-presidente
da companhia para as Américas

Central e Sul, Paulo Nigro, a in-
flação tende a impactar a venda
de produtos de caráter mais po-
pular, caso do leite. “Vemos
também que a confiança na in-
dústria, embora ainda elevada,
apresentou certa queda”, afir-
mou o executivo em entrevista
ao Broadcast, serviço em tempo
real da Agência Estado.

A projeção da companhia pa-
ra 2013 é de que sejam vendidas
cerca de 13 bilhões de embala-
gens, uma expansão de 5,7% an-
te o ano passado. O número, em-
bora discreto, representa mais
de duas vezes a expansão proje-
tada para o Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro.

Hegemônica no mercado de

embalagens cartonadas, onde
concorre com a SIG Combibloc,
a Tetra Pak mantém inalterado
o plano de expandir a capacida-
de de sua fábrica de Ponta Gros-
sa (PR). A duplicação da unida-
de deve ser concluída durante a
realização da Copa do Mundo
de 2014. “Vemos ainda um mo-
mento de pleno emprego e um
período positivo para o Brasil se
compararmos com outras eco-
nomias. E, se há emprego, há
consumo”, afirmou Nigro, para,
em seguida, destacar que a visão
de longo prazo da Tetra Pak per-
manece inalterada.

A nova unidade deve atender
o aumento da demanda domés-
tica projetada até o final de
2016. A companhia tem em cur-
so o investimento de R$ 150 mi-
lhões na duplicação da capacida-
de da fábrica paranaense e reali-
za investimentos de US$ 200
milhões na importação de equi-
pamentos utilizados na produ-
ção de embalagens por seus
clientes.

● Com investimentos de R$ 50
milhões, a montadora Foton Lo-
vol Bramax (FLB) está construin-
do a primeira etapa de sua fábri-
ca no segmento de Máquinas Mo-
vimento de Terra, usadas em
obras civis. A inauguração da uni-
dade fabril ocorrerá em dezem-
bro, no Distrito Agroindustrial de
Anápolis, a 64 quilômetros de

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

Em emergentes, conduta
corporativa preocupa mais

A rede de varejo Riachuelo já
revê suas encomendas de pe-
ças importadas em razão da
alta do dólar, afirmou o presi-
dente da companhia, Flávio
Rocha. De acordo com o execu-
tivo, a companhia deve utilizar
maior volume de produtos na-
cionais na composição de sua
coleção de primavera-verão. A
Riachuelo hoje tem cerca de
30% do seu faturamento vindo
da venda de importados. Ro-
cha disse também que as mani-
festações que ocorrem no Bra-
sil nos últimos dias tiveram

efeito sobre as vendas da com-
panhia. Em conversa com jor-
nalistas em São Paulo, o execu-
tivo mencionou que nos dias
manifestações em diversas ca-
pitais, as lojas operaram por
menos tempo. /DAYANNE SOUSA

INVESTIGAÇÃO
CVM julgará Rubens
Ometto, da Cosan

Braskem negocia linha
nova de financiamento

AUTOMÓVEIS TELECOM PETROQUÍMICA

Tetra Pak reduz previsão
de crescimento no Brasil

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

REINALDO CANATO

Fusão da Sprint Nextel
com Softbank é aprovada

A Braskem negocia com um
grupo de dez bancos uma li-
nha de financiamento de “cen-
tenas de milhões de dólares”.
A informação foi confirmada,
ontem, ao Broadcast, serviço
em tempo real da Agência Esta-
do, pelo presidente da petro-
química Carlos Fadigas, que,
no entanto, se recusou a reve-
lar mais detalhes do andamen-
to das conversações com os
bancos. Na lista, estão o Stan-
dard Chartered Bank e o
HSBC. A Braskem ainda estu-
da o perfil mais apropriado da
operação.

Com cenário de baixo
crescimento econômico,
empresa projeta
expansão de 5% na
receita e não mais de 6,5%

Foton investe
em fábrica de
máquinas em Goiás

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

98%

Estreia. Armstrong e Golfarb: primeiro caminhão global

REUTERS

Trabalhadores em países emer-
gentes estão mais preocupados
com o comportamento das em-
presas do que os empregados
em nações mais desenvolvidas,
de acordo com uma pesquisa di-
vulgada ontem.

Realizado em 24 países, o le-
vantamento da consultoria Ip-
sos mostrou que os sentimen-
tos sobre responsabilidade cor-

porativa são maiores no Brasil,
México, Indonésia e Índia, on-
de mais da metade dos trabalha-
dores disse ser muito importan-
te que seus empregadores se-
jam responsáveis com a socieda-
de e o meio ambiente.

Mas no Japão e na França, me-
nos de 20% dos trabalhadores
se sentia da mesma maneira, e
na Espanha, Bélgica, Alemanha,
Coreia do Sul e China, o núme-
ro 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 en-
trevistados acham que as em-
presas deveriam prestar mais
atenção ao meio ambiente.

Os trabalhadores também
consideram o comportamento
de uma empresa na tomada de
decisões sobre produtos e servi-
ços. Metade das pessoas na In-
donésia, Brasil e México disse
ter propensão a pensar sobre a
responsabilidade social de uma
empresa quando compra algu-
ma coisa, em comparação com
15% ou menos na França, Japão,
Bélgica e Alemanha.

DOS ACIONISTAS
DA SPRINT FORAM

FAVORÁVEIS À
OPERAÇÃO

● Projeção
“A confiança na indústria,
embora ainda elevada,
apresentou certa queda.”
Paulo Nigro
PRESIDENTE DA TETRA PAK BRASILA ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




