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EM ACELERAÇÃO

BNDES diz que
não vai regular
setor de celulose

Susep intervém em
seguradoras do Rural

A General Motors do Brasil já
dá como praticamente certa a
escolha do País para receber
um investimento de R$ 2,5 bi-
lhões que estava sendo disputa-
do também por mais dois paí-
ses. Falta definir o produto e a
fábrica que receberá o projeto.

A unidade de São José dos
Campos (SP), onde um acordo
entre a empresa e o sindicato
dos metalúrgicos local tornou
viável sua indicação, tem gran-
des chances, caso o produto es-
colhido seja aprovado pela ma-
triz, afirma o presidente da GM
América do Sul, Jaime Ardila.

Trabalhar na definição do no-
vo carro, que deve levar em con-
ta as exigências do programa
Inovar-Auto, é uma das tarefas

do novo presidente da GM do
Brasil, Santiago Chamorro,
que assumiu o cargo há uma se-
mana.

O programa estabelece, para
2017, parâmetros mais rígidos
de emissão de poluentes para
os novos carros – similares aos
dos Estados Unidos –, além de
introdução de novas tecnolo-

gias. As empresas que atende-
rem aos novos padrões terão be-
nefícios fiscais.

Segundo Chamorro, “o Ino-
var-Auto muda o perfil tecnoló-
gico dos novos veículos”, por is-
so a empresa avalia um produto
que atenda às normas, assim co-
mo a faixa de preço em que deve
atuar. “Não temos pressa em de-

finir o projeto”, diz ele, em sua
primeira entrevista no novo car-
go. Inicialmente, a expectativa
era de que a decisão da matriz
fosse anunciada em julho.

A GM confirma apenas tratar-
se de um produto de grande vo-
lume. No mercado, fala-se num
carro compacto, que seria o
mais barato da marca.

Mercado. A GM espera vender
neste ano 700 mil veículos, an-
te 642,6 mil no ano passado. De
janeiro a julho, a marca acumu-
la alta de 5%, com um total de
367,1 mil unidades comerciali-
zadas no período.

Para o mercado como um to-
do, Chamorro trabalha com nú-
meros entre 3,85 milhões e 3,95
milhões de unidades. Em 2012 o
mercado brasileiro consumiu
3,8 milhões de veículos.

Para 2014, “o número no míni-
mo será parecido com o deste
ano”, prevê o executivo de 43
anos, nascido na Colômbia. Foi
a primeira vez que a GM esco-

lheu para comandar a subsidiá-
ria brasileira um executivo que
já atua no País.

Chamorro era diretor-geral
de vendas, serviços e marketing
desde maio de 2012. Já havia tra-
balhado no País entre 2003 e
2007, além de ter passado pelas
filiais do grupo na Colômbia, no
Chile e nos Estados Unidos.

As exportações da GM neste
ano também devem superar as
de 2012. De janeiro a julho já fo-
ram exportadas 56,9 mil unida-
des (45 mil carros prontos e 11
mil desmontados), ante 42,6
mil em igual período de 2012.

Só para a Argentina as vendas
cresceram 42% no primeiro se-
mestre, somando 32,5 mil unida-
des. O grupo também exporta
para Colômbia, África do Sul e
México (para os dois últimos
são pequenas quantidades).

“O câmbio atual ajuda, mas o
principal para ganharmos com-
petitividade são melhorias na
infraestrutura e na logística do
País”, diz Ardila. / C.S.
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A Justiça do Trabalho conde-
nou a construtora MRV, parcei-
ra da Caixa Econômica Federal
(CEF) no programa Minha Ca-
sa, Minha Vida, a pagar indeniza-
ção de R$ 6,7 milhões por práti-
ca de trabalho análogo à escravi-
dão e terceirização irregular e
de multa por descumprimento
de ordem judicial.

A construtora é acusada por
manter 63 trabalhadores em
condições semelhantes à de es-
cravidão, durante a construção
do condomínio residencial
Beach Park, em Americana
(SP), em 2011. A obra foi custea-
da pela Caixa, dentro do progra-
ma de habitação popular.

O Ministério Público do Tra-
balho alegou que a construtora

trazia trabalhadores de Ala-
goas, Bahia e Maranhão, por in-
termédio de empresas subcon-
tratadas criadas por ex-operá-
rios, gerando a precarização
das condições de trabalho.

Além de morarem em aloja-
mentos superlotados, com gen-
te dormindo na cozinha, sem
ventilação nem higiene, os tra-
balhadores tinham as carteiras
de trabalho retidas pelos empre-
gadores, impedindo que eles
deixassem a obra. Muitos tam-
bém ficaram sem pagamento e
sem comida, depois que um dos
donos de uma subcontratada fu-
giu, sem pagar os salários. Se-

gundo o processo, com as ter-
ceirizações, a MRV transferi-
ria a responsabilidade traba-
lhista para essas pequenas
empresas.

Má-fé. Na decisão, a juíza
Natalia Neves Antoniassi, da
1ª Vara do Trabalho de Ameri-
cana, afirma que a terceiriza-
ção de mão de obra “acarreta
a precarização dos direitos
trabalhistas” e diz que a alega-
ção da defesa da MRV, de que
elas são permitidas indiscri-
minadamente por falta de le-
gislação específica para o te-
ma, “beira a má-fé”.

Em nota, a MRV afirmou
que recorrerá da decisão. Se-
gundo a construtora, o obje-
to da ação é a terceirização
de mão de obra, um tema
considerado controverso, e
que já teve ganho de causa
em processos similares.

A construtora mineira in-
formou também que, desde
o ano passado, está nego-
ciando a assinatura de acor-
do sobre terceirização com
o MPT.

HONDA FÁBRICA ATUAL FÁBRICA NOVA

Localização Sumaré (SP) Itirapina (SP)
Produtos Civic, Fit, City SUV compacto
Capacidade produtiva 120 mil unidades/ano 120 mil unidades/ano
Terreno 1,7 milhão de m2 5,8 milhões de m2

Número de funcionários 3,5 mil 2 mil
Início da produção Outubro de 1997 2015
Investimento R$ 2,5 bi (acumulado) R$ 1 bi

Brasil deve receber investimento de R$ 2,5 bi da GM

Trabalho análogo à escravidão
rende multa de R$ 6,7 mi à MRV

● A General Motors (GM) anun-
ciou ontem o recall de 12.235
unidades do Sonic, produzidos
entre abril de 2012 e maio de
2013, por problemas na tubula-
ção de combustível. De acordo
com a montadora, ficou constata-
do que o componente foi produzi-
do fora da dimensão correta. O
defeito pode gerar atrito entre as
tubulações de combustível e do
ar-condicionado, o que, em casos
extremos, pode gerar vazamen-
tos e incêndio no motor. Os pro-
prietários do automóvel devem
comparecer a uma concessioná-
ria da marca a partir do dia 15
deste mês para inspeção e even-
tual troca da peça e instalação
de isoladores nas tubulações. A
montadora pode dar mais infor-
mações por meio do 0800 702
4200. O site é www.chevrolet.
com.br./GUILHERME WALTENBERG

EPITACIO PESSOA/ESTADÃO

SERGIO CASTRO/ESTADÃO

Fábrica da
Honda vai
gerar 2 mil
empregos
Nova unidade da montadora japonesa terá
capacidade para 120 mil veículos por ano

Após discussão pública entre o
presidente da Suzano, Walter
Schalka, e o principal executivo
da Eldorado Celulose, José Car-
los Grubisich, o Banco Nacio-
nal do Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) disse,
em nota enviada ao Estado, que
nãovai atuar como órgão regula-
dor no mercado de celulose.

Na terça-feira, durante even-
to do setor, Schalka sugeriu que
o BNDES organizasse “a fila” de
projetos de celulose. A queixa
do presidente da Suzano se diri-
gia aos empréstimos do banco à
Eldorado,uma “novata”no mer-
cado de celulose que tem a in-
tenção de construir a maior fá-
brica do produto do mundo em
2017, com capacidade para pro-
duzir 2 milhões de toneladas de
celulose.

Na nota, o banco afirmou que
seus financiamentos passam
por “rigorosa análise técnica
que considera a viabilidade eco-
nômica dos respectivos em-
preendimentos”. A instituição
afirmou que sua atuação descar-
ta, no entanto, “um papel de re-
gulação de mercado”.

Aportes. Investimento virá de recursos próprios gerados no País, diz Masahiro Takedagawa

Empresa convoca
recall de 12 mil
unidades do Sonic

Cleide Silva

A nova fábrica que a japonesa
Honda vai inaugurar em 2015
na cidade de Itirapina, inte-
rior de São Paulo, com investi-
mentos de R$ 1 bilhão, terá ca-
pacidade para 120 mil veícu-
los ao ano – a mesma da unida-
de de Sumaré (SP) – e vai ge-
rar 2 mil empregos diretos.

Será dedicada a veículos com-

pactos e pode começar com um
utilitário-esportivo de pequeno
porte, que será feito na mesma
plataforma do monovolume
Fit. Protótipo do modelo, cha-
mado de Urban SUV, foi mostra-
do em janeiro no Salão do Auto-
móvel de Detroit (EUA).

O Brasil será o segundo país a
fabricar o utilitário compacto,
depois do Japão, informa o pre-
sidente da Honda América do

Sul, Masahiro Takedagawa. Por
enquanto, a marca não preten-
de atuar no segmento de mode-
los mais populares. “Esse será
um novo desafio para o futuro.”

Além do novo SUV, a Honda
iniciará, num prazo de até 18 me-
ses, a produção das novas ver-
sões do Fit e do City, também
classificados como compactos.
“Vamos dividir a produção dos
três modelos entre as duas fábri-
cas”, diz o executivo.

A escolha de Itirapina para re-
ceber a nova fábrica, conforme
antecipou o Estado na terça-fei-
ra, se deve a questões logísticas,
como fácil acesso por rodovias
e proximidade do parque atual
de fornecedores (a cidade fica a
100 km de Sumaré e a 200 km
da capital paulista).

A Honda adquiriu terreno de
5,8 milhões de m² e terá como
incentivos isenção temporária
de taxas como o IPTU. A esco-
lha da cidade e da área foram
assessoradas pela Investe São
Paulo, agência de promoção de
investimentos vinculada à Se-
cretaria Estadual de Desenvolvi-
mento Econômico, que traba-
lhou no projeto por um ano.

“O anúncio da nova instala-
ção significa a perspectiva de
avanço tecnológico, agregação
de valor e geração de milhares
de empregos”, disse, em nota, o
governador Geraldo Alckmin.

Reservas. Todo o investimen-
to na nova fábrica virá de recur-
sos próprios gerados no País.
Não há aportes da matriz e nem
empréstimos bancários, diz Ta-
kedagawa.

“São reservas de caixa acumu-
ladas nos últimos 40 anos”, ex-
plica ele. O grupo chegou ao Bra-
sil em 1971, inicialmente com
operação de motocicletas, e em
1997 inaugurou a fábrica de car-
ros para produzir o sedã Civic.

A fábrica de Sumaré, com ca-
pacidade para 120 mil carros ao
ano, opera em dois turnos e ho-
ras extras diárias. A unidade vai
inaugurar em novembro um
centro de desenvolvimento
que consumiu R$ 100 milhões e
que receberá 500 engenheiros.

“Queremos desenvolver no-
vos produtos para o mercado
brasileiro”, diz Takedagawa. O
novo compacto é um veículo
global, criado na matriz, mas
passará por adaptações nesse
centro. A Honda também traba-
lha para ampliar o índice de na-
cionalização das peças dos car-

ros dos atuais 60% para 80%.
De janeiro a julho, as vendas

da Honda cresceram 8,6% em
comparação com igual período
de 2012, com 77,3 mil unidades.
O mercado de automóveis e co-
merciais leves cresceu 2,6%

(2,03 milhões de unidades).
A meta da Honda, que hoje

detém 3,8% de participação no
segmento, é vender em média
200 mil veículos ao mês nos pró-
ximos cinco anos. No ano passa-
do, foram 135 mil unidades.

“Vamos produzir 1 milhão de
veículos em cinco anos, núme-
ro que levamos 15 anos para acu-
mular em Sumaré”, ressalta Ta-
kedagawa. Em sua opinião, o
Brasil deve vender 4 milhões de
veículos até 2015 e 5 milhões até
2020. “A matriz vê o mercado
brasileiro como um dos mais
promissores no mundo.”

Aline Bronzati

A Superintendência de Seguros
Privados (Susep) decretou in-
tervenção nas seguradoras do
Banco Rural, que teve liquida-
ção extrajudicial decretada na
última sexta-feira pelo Banco
Central (BC).

As empresas atingidas são a
Investprev Seguradora, Invest-
prev Seguros e Previdência e In-
vestprev Capitalização. O obje-
tivo da medida, conforme nota
do regulador, é “resguardar os
direitos dos segurados, assim
como dos credores”.

“A Susep já vinha acompa-
nhando o desempenho das com-
panhias antes da medida divul-
gada pelo BC. Diante da situa-
ção financeira apurada, verifi-
cou-se a necessidade de um
aporte de capital pelo controla-
dor. Contudo, a decisão do Ban-

co Central de liquidar o Ban-
co Rural inviabilizou esta al-
ternativa”, justifica a autar-
quia.

O objetivo do órgão regula-
dor do mercado de seguros é
que a intervenção dure o “mí-
nimo possível” e que os pro-
blemas de solvência, durante
este processo, sejam resolvi-
dos. Caso contrário, confor-
me a Susep, as companhias
estarão sujeitas a liquidação
extrajudicial.

“As companhias continua-
rão, durante o período de in-
tervenção, operando normal-
mente, sem que haja prejuí-
zo aos consumidores e credo-
res”, explica a Superinten-
dência.

A Investprev Seguradora e
a Investprev Seguros e Previ-
dência emitiram R$ 59,4 mi-
lhões em prêmios no primei-
ro semestre deste ano, au-
mento de 59,24% ante os R$
37,2 milhões emitidos em
igual intervalo de 2012. O pa-
trimônio líquido das duas se-
guradoras somava R$ 54,7 mi-
lhões ao final de junho 2013,
queda de 14,26% em um ano.

As operações de automóveis da marca no Brasil

Novo presidente. Chamorro vê ‘desafios tecnológicos’

Decisão atinge três
empresas do banco,
que teve liquidação
extrajudicial decretada
na última sexta-feira

Projeto de novo carro
pode ser destinado à
fábrica de São José dos
Campos, onde montadora
fez acordo com sindicato

● Incentivos
A Honda adquiriu terreno de 5,8
milhões de metros quadrados na
cidade de Itirapina, no interior de
São Paulo, e terá como incenti-
vos a isenção temporária de ta-
xas como o IPTU.

● Avaliação

Construtora é acusada de
manter 63 pessoas em
condições semelhantes à
de escravidão em obra de
2011 em Americana (SP)

733
foi a nota média dos brasileiros
às montadoras locais, numa
escala de 0 a 1 mil pontos

788
foi a nota da Toyota, a
mais bem avaliada
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B1.




