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Negócios De saída
Bernabè, da Telecom
Itália, deixa presidência
da empresa. Pág. B16

Fabricante de
pneus investe
R$ 750 mi no PR

é o total de investimentos anunciados desde janeiro para construção ou ampliação
de fábricas de automóveis no País; os projetos foram acelerados pelo Inovar-Auto

José Maria Tomazela
SOROCABA

A montadora japonesa Toyota
enfrentaa primeira greve na uni-

dade de Sorocaba desde que ini-
ciou a produção de automóveis
na cidade, em agosto de 2012.
Os 1,2 mil trabalhadores da li-
nha de montagem estão de bra-
ços cruzados desde o fim da tar-
de de quarta-feira.

De acordo com o Sindicato
dos Metalúrgicos, eles reivindi-
cam aumento no piso salarial
de R$ 1,65 mil para R$ 1,85 mil,
mais 5% de adicional noturno e
fornecimento do vale-compra.

De acordo com o sindica-
to, a paralisação atinge 100%
do setor de produção e come-
ça a ter adesão do setor admi-
nistrativo. A estimativa é de
que, com a greve, 340 carros
deixem de ser montados por
dia. As reivindicações foram
encaminhadas à empresa em
março deste ano, mas as ne-
gociações não evoluíram, se-
gundo o sindicato. A Toyota
ofereceu reajuste de 8% no
piso salarial e propôs elevar o
adicional noturno em abril
do próximo ano, mas a pro-
posta foi rejeitada.

A paralisação foi iniciada
após assembleia realizada
em frente à fábrica. Na ma-
nhã de ontem, houve nova
manifestação nos portões da
unidade, com a adesão de tra-
balhadores do primeiro tur-
no. Outra assembleia para
avaliara paralisação está mar-
cada para a manhã de hoje. A
Toyota foi procurada e infor-
mou, por meio da assessoria
de imprensa, que não se ma-
nifestará sobre a greve dos
metalúrgicos.

Greve na Toyota de Sorocaba
atinge 100% da produção

R$ 3 bi

● A francesa Renault vai montar
no Brasil o mini carro elétrico
Twizy, em parceria com a Itaipu
Binacional. A empresa geradora
de energia já mantém, desde
2006, um programa com a Fiat
para a produção de modelos Pa-
lio e Palio Weekend elétricos,
mas com tecnologia defasada.
Os modelos da Fiat são usados
apenas por empresas do setor
energético. Detalhes da parceria
com a Renault serão divulgados
na segunda-feira pelo presidente
da montadora, Olivier Murguet e
pelo diretor geral da Itaipu Bina-
cional, Jorge Miguel Samek.
O Twizy é um carrinho para duas
pessoas e pode rodar a até 80
km/h. Tem autonomia entre 70 e
100 km. O modelo é vendido na
Europa por € 7,8 mil (cerca de R$
27,8 mil) mas, no Brasil, com os
impostos, pode custar mais que
o dobro desse valor.
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Uma Ferrari
1963 se tornou
o carro mais
caro do mundo
ao ser vendido
pelo coleciona-
dor espanhol
Paul Pappalar-
do por US$ 52
milhões.

Julio Cesar Lima
ESPECIAL PARA O ESTADO/CURITIBA

O grupo japonês Sumitomo
Rubber, produtor dos pneus
Dunlop e Falken, inaugurou on-
tem no distrito industrial Fa-
zenda Rio Grande, região me-
tropolitana de Curitiba, sua pri-

meira fábrica fora da Ásia. Fo-
ram investidos R$ 750 milhões
na nova unidade, cuja produção
inicial será de dois mil pneus
por dia. No próximo ano, essa
quantidade deve aumentar pa-
ra oito mil e, em 2015, 15 mil
pneus. Serão gerados 1,5 mil pre-
gos e em dois anos esse número
deverá dobrar. Com essa unida-
de, a empresa, dona de 6% do
mercado nacional, quer con-
quistar fatia de 10% até 2020.

A fábrica fica em terreno de
500 mil metros quadrados –
84,5 mil só de área construída, e

a planta industrial tem tecnolo-
gia que não gera emissão de po-
luentes.

O prefeito de Fazenda do Rio
Grande, Marcio Wozniack, diz
que a fábrica da japonesa trará
novos investimentos. “Com a
instalação da Sumitomo, é
aguardada a chegada de deze-
nas de indústrias satélites que
devem gerar cerca de dez mil
empregos diretos e indiretos.”

A escolha da cidade pela Su-
mitomo tem relação com sua lo-
calização: próxima de grandes
centros e de um porto.

Renault e Itaipu
vão montar o Twizy
elétrico no Brasil

Volkswagen investe R$ 520 milhões
para produzir novo Golf no Paraná

Incentivo. Presidente da Volkswagen do Brasil, Thomas Schmall,diz que o Inovar-Auto contribuiu para o investimento

Protesto. Funcionários se manifestam no portão da fábrica

Metalúrgicos cruzam os
braços por aumento de
salário desde quarta, e
340 carros deixam de ser
produzidos por dia

O carro
mais
caro do
mundo

BRASÍLIA e SÃO PAULO

A Volkswagen do Brasil con-
firmou ontem investimentos
de R$ 520 milhões para produ-
zir, na unidade de São José
dos Pinhais (PR), a sétima ge-
ração do Golf, modelo recém-
lançado na Europa e que co-
meçou a ser vendido no País
no mês passado, inicialmente
importado da Alemanha.

Esse foi o terceiro anúncio de
investimentos de montadoras
alemãs feito nas duas últimas se-
manas à presidente Dilma Rous-
seff, num total de R$ 1,52 bilhão.

Em meados de novembro, a
Audi (marca pertencente à
Volkswagen) informou que vol-
tará a produzir carros no Brasil,
com um investimento de R$
500 milhões. Na segunda-feira
foi a vez da Mercedes-Benz co-
municar sua volta ao segmento
de automóveis, também com
aporte de R$ 500 milhões.

A volta da Audi, aliás, tornou
viável a produção do Golf, pois
ele será fabricado na mesma pla-
taforma (base) do sedã A3, o es-
colhido da subsidiária, que tam-
bém fará o utilitário Q3.

As duas marcas vão repetir a
parceria mantida entre 1999 e
2006, quando produziam as ver-
sões antigas de A3 e Golf na fá-
brica paranaense. O Golf antigo
(quarta geração) ainda está em
produção e não há informações
se sairá de linha antes de 2015,
quando terá início a produção
da nova versão, muito mais
avançada tecnologicamente.

Para produzir o novo Golf,
carro mais vendido da marca no
mundo, a Volkswagen ampliará
a fábrica do Paraná, que tam-
bém produz a linha Fox. A capa-
cidade diária passará de 840 pa-
ra 1 mil veículos por dia. Serão
abertas entre 400 e 700 vagas
na unidade, que emprega atual-
mente 3,5 mil funcionários.

Num discurso marcado por
otimismo em relação ao poten-

cial brasileiro, o presidente da
Volkswagen do Brasil, Thomas
Schmall, lembrou que o País é o
segundo maior mercado da
companhia fora da Alemanha,
atrás apenas da China.

“Acreditamos que o Brasil
crescerá junto com a Volkswa-
gen nos próximos anos”, disse
Schmall. O grupo tem plano de
tornar-se o maior fabricante
mundial de veículos até 2018,
posto ocupado pela Toyota.

“Queremos defender o segun-
do maior mercado do grupo,
por isso estamos investindo for-
te no Brasil”, afirmou Schmall.
Com o novo aporte, o plano de
investimento da empresa para
2010 a 2016 passa de R$ 8,7 bi-
lhões para R$ 9,2 bilhões.

Schmall destacou que o Bra-
sil está se mostrando um joga-
dor importante no mercado
mundial. “O Neymar da seleção
é agora o Brasil para o grupo
Volkswagen”, brincou. “E claro
que o grupo está cuidando do
Neymar.”

Sobre o potencial do merca-
do, ele disse acreditar que o
País tem condições de chegar a
2018 com produção anual de 5
milhões de carros. Ressaltou
que, atualmente, cerca de 40%
dos brasileiros não conseguem
comprar um carro, cenário que
deve mudar nos próximos
anos.

O presidente da Volkswagen
disse ainda que o novo regime
automotivo, o Inovar-Auto, “te-

ve um grande impacto” na deci-
são da Volkswagen de ampliar
investimentos no País.

Os recentes anúncios de in-
vestimentos de construção ou
ampliação de fábricas no Brasil
foram acelerados pelo Inovar-
Auto, em vigor há um ano, na

avaliação de analistas. Vários
projetos anunciados desde en-
tão, contudo, já estavam em es-
tudo quando o programa – que
privilegia a nacionalização da
produção por meio de incenti-
vos tributários – foi lançado.

Pelas regras do Inovar-Auto,
os veículos das montadoras
com processo produtivo nacio-
nal ou em fase de instalação
têm redução do Imposto Sobre
Produtos Industrializados
(IPI). Modelos importados,
por sua vez, recolhem o impos-
to com 30 pontos adicionais na
alíquota e têm apenas uma cota
isenta da taxa extra.

Flex. O novo Golf hatch terá
motor flex em três versões: 1.4,

1.6 e 2.0. Os modelos importa-
dos são movidos apenas a gasoli-
na e vendidos por valor que va-
ria de R$ 68 mil a R$ 95 mil. Dis-
putam mercado com Ford Fo-
cus, Chevrolet Cruze, Hyundai
i30, Peugeot 308, Citroën C4,
Nissan Tiida e Fiat Bravo.

A Volkswagen é a segunda
maior marca em vendas de auto-
móveis e comerciais leves no
País, com 496,4 mil unidades de
janeiro a setembro, e uma parti-
cipação de 18,8% no mercado.

Além da fábrica do Paraná, o
grupo tem unidades de automó-
veis em São Bernardo do Cam-
po e Taubaté, e de motores em
São Carlos (SP). / RICARDO DELLA

COLETTA, RAFAEL MORAES MOURA,

CLEIDE SILVA e GUSTAVO PORTO

Retomada. Modelo começou a ser vendido no Brasil em setembro, importado da Alemanha; nas últimas duas semanas, além
da Volks, Audi e Mercedes-Benz também anunciaram novos investimentos no mercado brasileiro, totalizando R$ 1,52 bilhão

● Parceria alemã
O novo Golf será fabricado na
mesma plataforma (base) do
sedã A3, na fábrica de São José
dos Pinhais. Com isso, Audi e
Volkswagen repetem a parceria
mantida entre 1999 e 2006,
quando produziam as versões
antigas do A3 e do Golf na
unidade paranaense.

A utiliz
açã

o deste
 artig

o é excl
usiv

a para fin
s e

duca
cio

nais.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 out. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




