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Empre s a s

Abril muda comando da DGB
O grupo Abril, dono da maior edi-
tora de revistas do país, trocou o
comando da D G B, holding de lo-
gística e distribuição. Douglas Du-
ran, atual vice-presidente de fi-
nanças e controle do grupo Abril,
assume no lugar de Marcos Gro-
detzky, que estava há um ano na
DGB e sai do grupo. A DGB criará
um conselho de administração, ao
qual Duran ser reportará.

Twitter faz aquisição
O Tw i t t e r anunciou ontem a com-
pra da M o P u b, empresa iniciante
dona de um sistema para geren-
ciamento de campanhas publici-
tárias na área de mobilidade. Os
termos do negócio não foram re-
velados, mas pessoas com conhe-
cimento do assunto disseram que
pode ter chegado a US$ 350 mi-
lhões em ações, a maior operação
já realizada pelo Twitter.

Tráfego da Latam
O tráfego de passageiros da Latam
Airlines, holding formada pela fu-
são entre a chilena LAN e a brasi-
leira TA M , subiu 1,6% em agosto,
na comparação com igual período
de 2012. Com redução de 0,4% na
oferta de assentos, a taxa de ocu-
pação aumentou 1,6 ponto per-
centual e atingiu 80,9%. A compa-
nhia reduziu a oferta de assentos
no Brasil em 7,1% no país mês pas-
sado, onde houve queda de 1,7%
do tráfego e a taxa de ocupação su-
biu 4,3 pontos percentuais, a
78,7%. O transporte doméstico em
países de língua espanhola avan-
çou 9%. A redução média de capa-
cidade na região foi de 13,2% e le-
vou a taxa de ocupação para 77%,
queda 2,9 pontos percentuais.

GM retoma produção
Após mais de um mês parada, a li-
nha da General Motors (GM) que
produz o sedã Classic em São José
dos Campos, no interior paulista,
voltou a produzir ontem, aprovei-
tando parte dos operários que es-
tavam em licença remunerada. O
setor estava parado desde 22 de
julho, período no qual os funcio-
nários permaneceram afastados
primeiro por férias coletivas e de-
pois por licença remunerada. Se-
gundo informações da GM, mui-
tos trabalhadores seguem em li-
cença remunerada. O programa
de demissões voluntárias, lançado
especialmente para os operários
da linha do Classic, foi estendido
até o fim desta semana.
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Zap Imóveis aposta
em classificados de
profissionais liberais
para elevar audiência,
diz Schaeffer B3

País perde mercado chileno para matriz
De Frankfurt

A Mercedes-Benz do Brasil pa-
rou de exportar caminhões para
o Chile. Para a empresa, sai mais
barato levar os veículos da Ale-
manha. É por isso que já faz al-
gum tempo que a montadora
abastece o mercado situado no
mesmo continente do Brasil com
veículos que cruzam o oceano.

O alemão Philipp Schiemer,
que assumiu a presidência da
subsidiária brasileira há três me-
ses, diz que poucos veículos ain-
da seguem da fábrica localizada

em São Bernardo do Campo (SP)
rumo ao Chile. Mas são bem pou-
cos. “Quase nada”, para ser mais
preciso. É para a Argentina que
seguem hoje 80% dos quase 6 mil
caminhões exportados anual-
mente pela Mercedes do Brasil.

O executivo defende as privati-
zações para ajudar a reduzir os
problemas e custos de infraestru-
tura e, consequentemente, levar
o país à recuperação do cresci-
mento econômico. “O Brasil pas-
sou por um período de aumento
de consumo; agora precisa en-
trar na fase de crescimento de

p r o d u t i v i d a d e”, destaca. Para ele,
somente por meio desse cami-
nho haverá segurança para atrair
os investidores. “O país está aber-
to para o capital entrar”, afirma.

O caso da exportação de seus
veículos é, para Schiemer, emble-
mático. O presidente da Merce-
des não tem de cabeça os núme-
ros do quanto se paga a mais pa-
ra levar um caminhão fabricado
no Brasil para o mercado chileno
em comparação com o similar
que sai da Alemanha. Mas o que
importa, a seu ver, é que a dife-
rença, seja qual for, resulta dos

custos provocados pelos proble-
mas de logística no Brasil.

Apesar das incertezas em tor-
no da economia, a direção da
Mercedes-Benz do Brasil projeta
um aumento de 10% nas vendas
de caminhões no mercado inter-
no este ano. Segundo Schiemer,
boa parte desse avanço se susten-
ta nas vantagens oferecidas pela
redução da taxa de juros do Fina-
me, a linha de financiamento
mais utilizada pelos transporta-
dores. Já o volume de exporta-
ções deverá ficar estável na com-
paração com 2012. (MO)

Ve í c u l o s Disputada entre São Paulo e Santa Catarina, fábrica vai montar novo jipe da marca

Mercedes-Benz volta a produzir
automóveis no Brasil em 2015

Marli Olmos
De Frankfurt

Uma década e meia depois de
ver frustrada sua primeira tenta-
tiva de produzir automóveis no
Brasil, a Mercedes-Benz está
pronta para construir uma nova
fábrica de carros no país. O presi-
dente da montadora no Brasil,
Philipp Schiemer, confirmou on-
tem que o empreendimento esta-
rá pronto em 2015. O local ainda
não foi definido. A empresa ainda
está em dúvida entre os Estados
de São Paulo e Santa Catarina.
Mas Schiemer já revelou qual será
o primeiro modelo a ser produzi-
do no país: o GLA, um jipe prestes
a ser lançado na Europa. Numa
segunda fase, a empresa produzi-
rá automóveis da linha de sedãs
da chamada Série C, a mais vendi-
da no mercado brasileiro.

Schiemer guardava os detalhes
da negociação que tem sido con-
duzida por uma equipe que mes-
cla representantes da companhia
do Brasil e da Alemanha. Porém,

foi seu chefe, o presidente mundial
da Mercedes-Benz, Dieter Zetsche,
o primeiro a confirmar a novidade
em entrevista ao jornal de Frank-
furt “Stuttgartten Zeitung”.

Ontem à noite, durante uma fes-
ta que antecipou a apresentação
dos produtos que serão exibidos
no salão do automóvel de Frank-
furt, Zetsche aproveitou a chance
de poder falar com a imprensa
mundial a menos de duas semanas
das eleições legislativas na Alema-
nha para criticar os políticos. “À
primeira vista, salões de automó-
veis e eleições têm pouco em co-
mum: em contraste com os políti-
cos, você tem a chance de testar o
candidato antes de votar”. E, de-
pois, durante a apresentação de
novos modelos híbridos e elétri-
cos, Zetsche, em seu discurso, tam-
bém disse: “Nós [os fabricantes de
veículos] temos feito coisas que os
políticos de fato não gostam de fa-
zer. Temos trazido conosco pro-
messas que fizemos no passado”.

Na mesma festa, o presidente
da empresa no Brasil, Philipp

Schiemer disse que a escolha do
local da futura fábrica brasileira
acontecerá “nas próximas sema-
nas”. Segundo ele, questões logís-
ticas e de treinamento de mão de
obra são as que mais pesam na
decisão. Ele não revelou, porém, o
tamanho do investimento.

Se optar por Santa Catarina, a
Mercedes será vizinha de sua con-
corrente B M W, que está em plena
fase de construção de uma linha
em Araquari, no norte catarinense.
No caso da Mercedes, São Paulo,
contudo, tem peso importante na
decisão, já que a montadora tem
uma relação histórica com o Esta-
do, onde produz caminhões e ôni-
bus há 60 anos. Duas cidades do
interior paulista são avaliadas.

A montadora estuda locais pró-
ximos da capital do Estado, o que
inclui a região onde estão instala-
das as fábricas da Hyundai, em Pi-
racicaba, e da Honda, em Sumaré.
Já em Santa Catarina, a região de
Joinville é a principal candidata.

Segundo Schiemer, a nova fá-
brica terá capacidade de 30 mil
veículos por ano e inicialmente
dedicará toda a produção ao
mercado interno. O número
coincide com as previsões da
BMW para sua fábrica e também
reflete a expectativa das duas
montadoras de que o mercado
de carros de luxo deverá crescer.

As três marcas que concentram
as vendas nesse segmento — Mer -
cedes Au d i e BMW — vendem ho-
je em torno de 50 mil unidades
por ano. Schiemer não parece
preocupado com o futuro da eco-
nomia do Brasil. “Nossa fábrica
de automóveis é um investimen-
to para o longo prazo”, diz.

O cálculo de capacidade de pro-
dução da futura fábrica também
considera vantagens tributárias.
Os benefícios fiscais previstos no
novo regime automotivo levam
em conta a quantidade de peças
compradas no mercado local. Mas
para as linhas de baixa escala —
com capacidade inferior a 35 mil
carros por ano —, essa política con-
cede níveis de conteúdo local mais
confortáveis, desde que a empresa
cumpra com investimentos míni-
mos estipulados pelo governo.

Com a expectativa de que Audi
também volte a produzir automó-
veis no país, o Brasil recuperará,
em breve, o seu parque industrial
da chamada categoria “p r e m i u m”.
Mas tanto Audi como Mercedes já
passaram por experiências frustra-
das. A Audi deixou de produzir o
A3 por não conseguir levar ao Bra-
sil as novas gerações do modelo
alemão. Mesmo assim, a fábrica
onde o A3 era produzido, em São
José dos Pinhais (PR), continuou a
operar porque era compartilhada
com a Vo l k s w a g e n .

Já a história da fábrica da Merce-
des foi mais complicada e polêmi-
ca. O projeto mal sucedido de Juiz
de Fora (MG) arrastou-se durante
anos. Os operários passaram boa
parte do tempo afastados. Por fim,
a empresa optou por adaptar a fá-
brica à produção de caminhões.
Não é à toa, portanto, que o anún-
cio da futura fábrica está agora cer-
cado de cuidados. Os alemães não
querem errar duas vezes.

A repórter viajou a convite da Mercedes-
Benz

JASON ALDEN/BLOOMBERG

Zetsche, presidente mundial do grupo, confirma o investimento no Brasil
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