
A operadora de telefonia Tim
Participações registrou três mil
novos clientes de banda larga fi-
xa na cidade de São Paulo em
menos de um mês após a inaugu-
ração do serviço, informou a
companhia.

A oferta de banda larga resi-
dencial, oferecida a R$ 89,90
por mês, está disponível por en-

quanto apenas em algumas
áreas da capital paulista, mas
abrangerá também a cidade do
Rio de Janeiro no fim do tercei-
ro trimestre.

A Tim começará a comer-
cializar o serviço nas lojas dos
shoppings paulistanos Ibirapue-
ra, Villa Lobos, Paulista e Metrô
Santa Cruz. Atualmente, o servi-
ço vendido por meio de televen-
das e parceiros que fazem abor-
dagem porta a porta.

O serviço, inicialmente pre-

visto para começar em setem-
bro, foi lançado pela empresa
em agosto e ocorre após a aquisi-
ção da rede da AES Atimus, com-
prada em 2011 por R$ 1,6 bilhão.
O início da oferta ocorreu após
a Tim ter sofrido sanções da
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) em telefonia
móvel em julho, com vendas
suspensas em 18 Estados e no
Distrito Federal, em meio a cres-
centes reclamações sobre a qua-
lidade do serviço. ■ Reuters

O Brasil está na ordem do dia pa-
ra a companhia alemã Continen-
tal. A empresa tem vários proje-
tos em andamento no país para
aumentar a participação do fatu-
ramento da divisão brasileira na
receita total da companhia. Pa-
ra isso, ela inaugurou o primei-
ro centro de powertrain (desen-
volvimento tecnológico) em
São Paulo e vai começar a produ-
zir no país freios ABS, em Vár-
zea Paulista (SP).

O diretor executivo da Conti-
nental AG, José Ávila, disse que
o país representa atualmente
5% dos negócios da companhia
no mundo. O percentual é
maior quando comparado com
unidades da Rússia e da Índia,
que participam com 4% cada
um. “Temos orientação para
crescer agressivamente nos
mercados emergentes e o Brasil
faz parte dessa estratégia. Por is-
so vamos entrar em segmentos
em que não atuamos por aqui
ou que temos uma participação
pequena, como a de freios ABS
e a de sistemas de partida a frio
para motores flex”, disse .

O centro tecnológico de po-
wertrain em Salto, no interior

de São Paulo, é o sexto da Conti-
nental no mundo. Foram investi-
dos ¤ 11 milhões para dar condi-
ções de a companhia realizar tes-
tes de validação, ensaios de emis-
são e o desenvolvimento de siste-
mas de partidas a frio. A divisão já
tem sete clientes no Brasil.

Ávila, que está na Continen-
tal há três anos e teve sua carrei-
ra construída na concorrente
Delphi, disse que somente na
unidade de powertrain a compa-
nhia poderá chegar a 20% de
participação no mercado brasi-
leiro em 4 anos. Hoje há três
grandes fornecedores de siste-
mas de partida para motor flex
no país, a Delphi, a Bosch e a
Magnetti Marelli. “Nesse seg-
mento temos um market share
tímido, menos de 10%. Mas
com o novo centro, seremos ca-
pazes de fornecer esse tipo de
tecnologia de forma mais abran-
gente”, ressaltou.

A subsidiária brasileira da
Continental faturou R$ 2,6 bi-
lhões no ano passado, cerca de
R$ 500 milhões a mais que a re-
ceita apurada em 2010. “Temos
um potencial de mercado enor-
me. Em 2024 projetamos que as
vendas de veículos na América
do Sul serão de cerca de 7 mi-
lhões de unidades e o Brasil re-

presenta mais de 80% disso. Te-
mos que nos preparar”, disse o
presidente da Continental no
Brasil, Maurício Muramoto.

E esse preparo passa por inves-
timentos que foram intensifica-
dos a partir de 2007. Muramoto
ressaltou que foram aplicados na
operação brasileira ¤ 400 mi-
lhões em aumento de capacida-

de e novos negócios nos últimos
seis anos. “No segmento de
freios ABS, a ideia é nacionalizar
a produção a partir de 2014 para
atender o mercado que deve cres-
cer em dois anos”, disse sem in-
formar quanto a empresa vai in-
vestir no aumento de capacida-
de da fábrica de Várzea Paulista.

Corrida contra o tempo
Muramoto, na verdade, corre
contra o tempo. Isso porque
em 2014 começa a nova lei que
estabelece que todos os carros
fabricados no país devem ser
equipados com freios ABS e air-
bags. “Hoje, temos unidades
desse tipo de freio no México,
Estados Unidos e na Alemanha

e importamos dessas fábricas
para atender clientes aqui. O
que vamos fazer é transferir al-
guma dessas linhas para o Bra-
sil”, ressaltou. “A fábrica pau-
lista já está sendo preparada.”

Em Várzea Paulista, a Conti-
nental produz sistemas de freio
hidráulico e, segundo Muramo-
to, a empresa detém 50% das
vendas desse tipo de componen-
te na América do Sul, cerca de 2
milhões de unidades por ano. A
expectativa é que a companhia
mantenha esse market share
com a unidade de ABS. Um
cliente garantido é a Volkswa-
gen. Foi a montadora alemã que
incentivou a nacionalização da
produção da Continental. ■

A Claro iniciou ontem sua ope-
ração 4G no Brasil para as cida-
des de Campos do Jordão (SP),
Búzios e Paraty (RJ). O projeto
é chamado de “circuito de expe-
riências”, no qual regiões testa-
rão a velocidade da tecnologia.

Em comunicado, a compa-
nhia explicou que a expectati-
va é ampliar a cobertura para

as cidades-sede da Copa das
Confederações — Belo Horizon-
te, Brasília, Fortaleza, Recife,
Rio de Janeiro e Salvador — até
abril de 2013. Até o final do
ano que vem, outras cinco capi-
tais, que serão sede da Copa do
Mundo de 2014, também ga-
nharão a cobertura: Cuiabá,
Manaus, Natal, Porto Alegre e
São Paulo. A previsão é que até
2017 todas as cidades com mais
de 30 mil habitantes tenham
cobertura 4G da marca. ■
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A Bunge prevê processar entre 17 milhões e 19 milhões de toneladas
de cana no país na safra 2012/13, contra 14 milhões de toneladas na
safra 2011/12, disse o presidente da unidade brasileira da companhia,
Pedro Parente. A empresa, que está entre as cinco maiores do
setor sucroalcooleiro no Brasil, tem investido para aproveitar
toda sua capacidade de moagem instalada no país, de 21 milhões
de toneladas, em breve. Reuters

Muramoto,daContinental: “Temosdenosprepararparaocrescimentodomercadobrasileiro”
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