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DIVULGAÇÃO

Fábrica da
Honda inicia
operação
em 2015
Segunda unidade da montadora no Brasil
vai produzir o Novo Fit e o utilitário Vezel
Ricardo Brandt / ITIRAPINA

A nova fábrica da Honda em
Itirapina, interior de São Paulo, iniciará operações em
2015 com a produção da terceira geração do Fit e, possivelmente, do utilitário-esportivo (SUV) de pequeno porte
Vezel, mostrado na semana
passado no salão do automóvel de Tóquio. A unidade permitirá à marca japonesa duplicar sua capacidade produtiva no País para 240 mil automóveis ao ano.
Commeta deelevarsua participação no mercado nacional
para 5% em 2015, a Honda lançou ontem a pedra fundamen● Metas

240 mil

carros por ano é a produção que
a montadora pretende alcançar

5%

é a fatia de mercado que a Honda
espera atingir em 2015

tal das obras da sua segunda fábrica nacional. De janeiro a outubro deste ano, a Honda somou participação de 3,8% no
mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves, segundoaFederação Nacional daDistribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
A unidade também poderá
produzir o Vezel e o City. “Produziroutrosmodelosvaidepender da demanda. Tanto a planta
de Itirapina quanto a de Sumaré são reversíveis e podem fazer
outros veículos, disse o presidente da Honda na América do
Sul, Masahiro Takedagawa.
Com investimento de R$ 1 bilhão, a fábrica terá capacidade
para 120 mil carros por ano e vai
gerar 2 mil empregos diretos. A
obravaigeraroutros2,5milpostos de trabalho.
“Em 15 anos, com a fábrica de
Sumaré, produzimos 1 milhão
de veículos no Brasil. Esperamos que nos próximos cinco
anos possamos produzir mais 1
milhão”, afirmou o presidente
mundial da Honda, Takanobu
Ito. Ele citou a Copa e as Olimpíadas de 2016 como fatores de

Mercado. O SUV Vezel, que ainda não tem data de lançamento no País, compete com modelos como o EcoSport, da Ford
expansão no País.
O SUV Vezel – que concorrerá com os modelos EcoSport,
da Ford, Tracker, da Chevrolet,
e Duster, da Renault – ainda não
temdata delançamento noBrasil. O novo Fit será apresentado
em 2014, inicialmente feito em
Sumaré, e depois migra para Itirapina.
A Honda produz no Brasil, na
fábrica de Sumaré, os modelos
Fit, City e Civic. Tem capacidade para 120 mil veículos ano,
mas, com trabalho extra, atingirá este ano 140 mil unidades.
Para o diretor executivo da
Hondado Brasil,RobertoAkiyama, há um mercado crescente
para veículos no País. Mas ele
frisou que a empresa conta com
a manutenção dos benefícios
tributários para o setor.
O governo federal estuda reduzir progressivamente os des-

contosdoImpostosobreProdutos Industrializados (IPI) concedidos ao setor a partir de janeiro.
Nacionalização. A Honda pre-

tende atingir 80% de índice de
nacionalização dos seus veículos com uso maior de componentes nacionais. “Estamos
comprando mais peças no Brasil”, disse Ito, que se reuniu
com a presidente Dilma Rousseff na segunda-feira. A empresa levará um grupo de fornecedores para Itirapina, mas também será abastecida por fabricantes de peças instalados no
entorno da fábrica de Sumaré.
A inauguração de um Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento em 2014, na fábrica de Sumaré, vai empregar 300 engenheiros, que vão ajudar a elevar o
índice de nacionalização dos

carrosda marca, além de desenvolver novas tecnologias para
os modelos brasileiros.
O presidente da Associação
NacionaldosFabricante deVeículos Automotores (Anfavea),
Luiz Moan, ressaltou a importância da nacionalização e da
elevaçãoda produçãono Brasil.
“Não basta ser o quarto
maior mercado consumidor do
mundo, sendo o sétimo maior
produtor. Temos de trazer a
produção, não só a montagem.
Só assim poderemos dizer que
temos uma indústria montadora forte”, afirmou.
A escolha da pequena Itirapina, de 15 mil habitantes, como
sede da nova fábrica se deu, segundo a Honda, por causa da
proximidade a Sumaré (a cerca
de 100 km) e pelas facilidades
logísticas, com rodovias, ferrovias e aeroportos próximos.

Land Rover deve
confirmar fábrica
● O presidente mundial da Ja-

guar Land Rover, o alemão Ralf
Speth, chega ao Brasil na próxima semana para confirmar a fábrica do grupo em Itatiaia (RJ),
com investimento de até R$ 1 bilhão. O encontro com o governador Sérgio Cabral ocorre quintafeira. O executivo também passará por Brasília para falar com a
presidente Dilma Rousseff. A fábrica da marca britânica pertencente ao grupo indiano Tata entrará em operação em 2015. Os
projetos das alemãs Audi, BMW
e Mercedes-Benz, que também
terão filiais, vão consumir cerca
de R$ 500 milhões cada.
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Gol recebe multa de US$ 250 mil por
violar direitos dos passageiros nos EUA

Tesouro fará novo
aporte na Infraero

Clariant cria centro
de pesquisa em BH

HP lucra R$ 1,4 bi em
seu 4º trimestre fiscal

Montadoras querem
duplicar exportações

A Infraero deve receber novo
aporte do Tesouro Nacional
em dezembro. Segundo o presidente da estatal, Gustavo do
Vale, os recursos devem chegar a R$ 200 milhões. Somente
neste ano, a empresa recebeu
R$ 1,15 bilhão da União. Do total de R$ 200 milhões, R$ 110
milhões serão destinados à integralização do capital na concessionária que administra o
aeroporto de Guarulhos, na
qual a Infraero tem 49%. Os R$
90 milhões restantes servirão
para obras dos aeroportos administrados pela empresa.

A companhia suíça Clariant
A Hewlett-Packard informou
inaugurou esta semana, em Be- que teve lucro líquido de US$
lo Horizonte (MG), um
1,41 bilhão em seu
Centro de Aplicação e
quarto trimestre fisDesenvolvimento
cal, após prejuízo de
para Mineração
US$ 6,85 bilhões no
FOI A QUEDA DA
(CADM), que será
mesmo período do
RECEITA DA HP
referência global
ano passado. A reNO 4º TRIMESTRE
da companhia paceita ficou em US$
FISCAL
ra minérios de fer29,13 bilhões no
ro e fosfato. O laboquarto trimestre fisratório vai reforçar a
cal de 2013, com
estratégia de crescimento
queda de 2,8% em relada companhia no Brasil com
ção ao mesmo período de
foco na pesquisa e desenvolvi- 2012. A receita veio um pouco
mento de produtos ligados a
acima do previsto por analistas
esse segmento.
citados pela Thomson Reuters.

A Gol foi multada ontem pelo
Departamento de Transporte
dos Estados Unidos em US$
250 mil por violar as normas
de direitos de consumidores
no país. A autoridade americana entendeu que a empresa
não informava claramente todas as taxas cobradas nos voos.
A multa cobrada da Gol foi a
maior aplicada pela agência
desde que reforçou as regras
de direito dos consumidores
em abril de 2011.
Em comunicado, a Gol disse
que “fez as alterações requeri-

das no site, firmou um acordo
com o Departamento (americano) e concordou em pagar a
multa”. A empresa ressalta que
nunca recebeu nenhuma reclamação de cliente sobre o site,
que entrou no ar em 2012.

2,8%

Em 2010, 44 empresas
faturavam R$ 1 bilhão e,
no ano passado, foram 72;
tendência deve continuar
com o avanço das fusões
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Em 2 anos, número de varejistas bilionárias cresce 60%
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PERFIL DO VAREJO BRASILEIRO

Número de empresas que faturam
mais R$ 1 bilhão

ed

Cinco maiores grupos em faturamento
em 2012
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atingiu72gruposvarejistas nessa categoria, revela o ranking
Ibevar das 120 maiores empresas do varejo brasileiro. A lista
foi elaborada em parceria com
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Assédio moral é toda e qualquer conduta que caracterize comportamento abusivo, frequente e intencional,
por meio de atitudes, gestos, palavras ou escritos, os quais possam ferir a integridade física ou psíquica
de uma pessoa, vindo a por em risco o seu emprego ou degradando o seu ambiente de trabalho.

de

O assédio moral ocorre quando alguém, chefe, colega ou subordinado frequentemente fala aos gritos, faz
ameaças, intimidações; faz críticas ou brincadeiras de mau gosto em público; isola o trabalhador, retira os
seus instrumentos de trabalho, ignora a presença do trabalhador; desrespeita suas características físicas
ou outras situações que violam sua honra ou dignidade.

o

O assédio moral traz graves danos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente de trabalho.
O meio ambiente do trabalho sadio e equilibrado é direito fundamental do trabalhador (art.7º e 225 da CF).
A dignidade da pessoa humana é direito de todos e princípio fundamental do Estado Brasileiro, nos
termos do art. 1º, III da Constituição Federal.
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Não pratique, não permita nem aceite o assédio moral no seu local de trabalho. É assegurado ao ofendido
indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5º, V), sem prejuízo de apuração de
responsabilidade penal dos responsáveis pela prática de ilícitos previstos na legislação.
DENUNCIE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - www.prt2.mpt.gov.br ou 3246-7000.
Anúncio publicado decorrente de TAC firmado pela GPAT SA PROPAGANDA E PUBLICIDADE nos autos
do IC 523/2012.
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de de varejistas que atingem essa marca de vendas. Em 2010,
44 empresas do varejo tinham
receita de R$ 1 bilhão. Em 2011,
subiu para 58 e no ano passado
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O ritmo de fusões e aquisições
entre empresas de varejo deve
se acelerar, diante do cenário de
restrições do crescimento do
consumo para o ano que vem,
prevê o presidente do Instituto
BrasileirodeExecutivosdeVarejo e Mercado de Consumo (Ibevar), Claudio Felisoni de Angelo. Com isso, deve aumentar o
número de varejistas que faturam R$ 1 bilhão por ano.
A cada ano cresce a quantida-
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PwC – Brasil e a Felisoni Associados. Para 2013, a perspectiva
é que cerca de 90 companhias
rompam a barreira do primeiro
bilhão.“Quando orisco aumenta com um cenário de restrição
e incertezas em relação ao consumo, a tendência é de as empresas se unirem”, observa.
As oportunidades de fusões
são nítidas, quando se avalia o
desempenhodorankingvarejista, elaborado a partir dos dados
apresentados nos balanços das
próprias empresas. Entre a empresa líder do ranking, o Grupo
Pão de Açúcar, que faturou no
ano passado R$ 57,2 bilhões e a
10ª colocada, a Raia Drogasil,
com vendas de R$ 5,5 bilhões,
há uma diferença de cerca de
dez vezes no quesito vendas.
“Isso mostra que há espaço pa-

ra a formação de outros grupos grandes, por meio de fusões e incorporações”, diz o
presidente do Ibevar.
Diferenças. Entre outros fatores que revelam o grande
potencial para empresas se
unirem, Felisoni destaca
grandes assimetrias entre as
redes varejistas. Só sete grupos operavam mais de mil lojas no ano passado e apenas
nove tinham lojas em todos
os Estados brasileiros. A média foi de oito Estados por
empresa, porém metade das
companhias listadas estavampresentesematétrêsEstados.
Segundo o estudo, houve
comportamentos de vendas
distintosentreossetores.Enquanto as 120 maiores varejistas ampliaram o faturamento em 14,8% de 2011 para
2012, o segmento de hipermercados e supermercados,
que responde por quase 60%
das vendas do varejo, cresceu menos do que a média:
12,5%. Enquanto isso, setores que reúnem lojas de eletroeletrônicos e móveis, moda e esportes e fast-food ampliaram as vendas acima da
média. No caso dos eletrônicos e móveis, o avanço foi de
17,1% na comparação anual;
moda e esportes, 20,8%; e
fast-food, 16,6%.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B14.

Montadoras apresentaram ontem ao governo um projeto para duplicar as exportações brasileiras (Exportar-Auto) e outro para introduzir tecnologias
alternativas em caminhões e
ônibus – que vai compor o pacote de incentivos à venda de
carros elétricos no País. O plano para exportação visa atingir
1 milhão de unidades/ano até
2017, ante 550 mil neste ano.
As propostas envolvem tributação, financiamento, custos trabalhistas, logística, simplificação de processos aduaneiros e
acordos preferenciais.

Um bilhão de
smartphones
vendidos no ano
Ligia Aguilhar

As vendas de smartphones no
mundo devem ultrapassar a
marca de 1 bilhão de unidades
em 2013, o equivalente a um
crescimento de 39,3% em relação ao ano anterior, prevê um
estudo divulgado ontem pela
consultoria IDC. Até 2017, as
vendas devem continuar crescendo a uma taxa de 18,4%, alcançando 1,7 bilhão de unidades vendidas em um ano.
O mesmo relatório aponta as
regiões com maior adoção de
smartphones este ano. A liderança fica com Ásia, que deve
fechar o ano com 528 milhões
de smartphones vendidos, o
equivalente a 52,3% do mercado. Na sequência aparece a Europa,com182 milhõesdeunidade (18%), América do Norte,
com 152 milhões ( 15%), América Latina, com 91 milhões de
unidade (9%), África e Oriente
Médio, com 57,6 milhões
(5,7%).
O IDCafirma que a queda nos
preços é o principal motivo para o crescimento das vendas.
Em 2012, o preço médio global
dos smartphones era US$ 387.
Em 2013, esse valor caiu para
US$ 337. Até 2017, a consultoria
prevê que o preço médio chegue a US$ 265.

