
Telefônica expande rede de fibra óptica

Os processos podem
ser integrados. Na
fundição de alumínio,
por exemplo, muito
do que é utilizado em
nossas motocicletas
foi trazido do modelo
desenvolvido e aplicado
nos automóveis”
PauloTakeushi
Diretor de relações da Honda

A Telefônica está expandindo sua rede de fibra óptica em

133,9 quilômetros para ampliar o serviço de dados a empresas

de Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Salvador e Porto Alegre.

Segundo a companhia, a iniciativa tem o objetivo de contribuir para

a operadora ganhar mercado fora do Estado de São Paulo, onde

já lidera no segmento corporativo. Reuters

Inaugurado nesta semana na fábri-
ca de motos da Honda na Zona
Franca de Manaus, o Centro de De-
senvolvimento e Tecnologia
(CDT), que integra todas as áreas
da unidade produtiva no esforço
da companhia por maior sinergia,
no processo de fabricação, tam-
bém será implementado na planta
de automóveis da marca japonesa
em São Paulo. Com inauguração
prevista para novembro, a estrutu-
ra alocada na unidade de Sumaré
(SP) vai facilitar o intercâmbio de
soluções que podem ser comparti-
lhadas entre os processos produti-
vos de carros e motos.

De acordo com Paulo Takeu-
chi, diretor sênior de relações ins-
titucionais da Honda em sua sub-
sidiária na América do Sul, ape-
sar das “realidades diferentes”, o
núcleo de manufatura de ambas
as unidades pode gerar bons resul-
tados a partir desse alinhamento.

“Grande parte dos processos,
especialmente na manufatura, po-
dem ser integrados entre a produ-
ção da motocicletas e carros. Na
fundição de alumínio, por exem-
plo, muito do que é utilizado em
nossas motocicletas foi trazido do
modelo desenvolvido e aplicado
nos automóveis”, explica ele.

Em São Paulo, um edifício
com característica semelhante
ao implementado no Amazonas
— são 4,2 mil metros quadrados
dispostos para o trabalho de 200
profissionais de diferentes áreas
como Pesquisa & Desenvolvi-
mento, Engenharia, Manufatura
e Compras — está em construção
desde o primeiro semestre.
Quando entregue, a unidade que
faz os modelos Fit, City e Civic es-
tará integrada ao conceito de pro-

dução One Floor adotado pela
matriz no Japão.

Cerca de R$ 20 milhões fo-
ram investidos no prédio e no
treinamentos de funcionários
em Manaus. A fabricante ainda
não divulgou o investimento
que realiza no mesmo projeto pa-
ra São Paulo. Em fase inicial de
construção, a terceira unidade
industrial da companhia, em Iti-
rapina, também no interior pau-

lista, começará a funcionar em
2015 já dentro da nova proposta
organizacional.

“Com esse novo conceito hori-
zontal fica muito mais fácil para
um engenheiro executar uma ideia
através do contato direto com a
área de manufatura e até mesmo
com fornecedores, por exemplo. É
um processo para ter agilidade, pa-
ra tirar o máximo de proveito de
nossa estrutura”, diz Takeuchi.

Para duas ou quatro rodas, a
Honda espera aproveitar-se da si-
nergia de processos para superar
as dificuldades de mercado. Em
motocicletas, as vendas despenca-
ram mais de 10% em 2013. Nos car-
ros, apesar da atual estabilidade
de mercado, a tendência é de um
cenário de crise no próximo ano.

“Fazemos o que está dentro do
nosso raio de ação. Se podemos
tomar decisões mais rápidas, te-
mos que nos aproveitar disso.
Buscamos agilidade e soluções pa-
ra aumentar sempre a demanda
por nossos produtos para que se-
jam cada vez mais competiti-
vos”, finaliza Paulo Takeuchi.

Em Manaus, a Honda tem sua
maior fábrica de motocicletas do
mundo. De Sumaré, a fabricante
já acrescentou um milhão de veí-
culos nas ruas do país. Hoje a
companhia de aproxima da mar-
ca de 20 milhões de unidades fa-
bricadas no país desde 1971.

“

Divulgação

Daniel Carmona
dcarmona@brasileconomico.com.br

A sueca Scania não viu a tradicio-
nal desaceleração sazonal na de-
manda na Europa no terceiro tri-

mestre, já que operadores de cami-
nhões têm corrido para comprar
novos veículos antes que nova le-
gislação de emissão de poluentes
os force a adquirir modelos mais
caros a partir do ano que vem.

A retomada na demanda por ca-
minhões pesados tem ganhado
força no mercado europeu este

ano e, em julho, a Scania havia
afirmado que aumentaria a produ-
ção no segundo semestre.

“Há uma necessidade de substi-
tuição e um interesse entre os
clientes de investir nos chamados
caminhões Euro 5 antes do final
do ano. Diante disso, não vemos a
tradicional desaceleração nas en-

comendas europeias durante ju-
lho e agosto”, disse a companhia
controlada pela Volkswagen.

Os novos caminhões com tec-
nologia de emissões Euro 6 são cer-
ca de ¤ 10 mil mais caros que a ge-
ração anterior, com um preço en-
tre 5% a 10% maior quando com-
parado aos modelos Euro 5.

Mas se a demanda europeia
vem mostrando sinais de recupera-
ção, o boom do mercado na Améri-
ca Latina, ante o trimestre ante-
rior, é encarado com moderação.

“Temos visto alguma desacele-
ração, mas isso precisa ser coloca-
do sob perspectiva da carteira de
encomendas e a demanda extre-
mamente alta que já tivemos”, dis-
se o presidente-executivo da Sca-
nia, Martin Lundstedt.

Apesar disso, a companhia dis-
se que começou a ampliar sua ca-
pacidade técnica para duplicar as
entregas, estimadas em 120 mil
unidades ao ano. Reuters

São Paulo

Mudança na legislação ambiental
impulsiona venda de caminhões na UE
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Divulgação

Apesar da recuperação
europeia, Scania vê com
moderação o crescimento
na América Latina

Honda investe para inovar mais

R$20mi
Foiomontante investido
pelaHondanoCentrode
Desenvolvimentoe
Tecnologia(CDT),em
Manaus(AM).Olocalocupa
4.200metrosquadrados.

TELECOM

UnidadedeproduçãodaHondaem ManausagoracontacomCentrodeDesenvolvimento integrado

Com a criação de centros de tecnologia, em Manaus e Sumaré (SP), áreas industriais de carro e moto se alinham
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 set. 2013, Empresas, p. 21.
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