WWW.ADINOEL.COM
Adinoél Sebastião /// Inglês – Tradução Livre 030/2011

TEXTO

Tradução Livre

Ford shares up despite second quarter
profits declining

Ações da Ford sobem apesar de segundo
trimestre com lucros decrescendo

US motor company Ford has seen its
quarterly profits decline, but still beat
Wall Street analyst expectations.

A companhia Ford dos EUA viu seus
lucros trimestrais decrescerem, mas ainda
bate as expectativas dos analistas de Wall
Street.

Net income fell to $2.4bn (£1.46bn) in the
second quarter, from $2.6bn in the same
period last year. North America was the
only region where the company's profit
improved.

O lucro líquido caiu para 2,4 bilhões de
dólares no segundo trimestre, vindo de 2,6
bilhões de dólares no mesmo período do
ano passado. A América do Norte foi a
única região onde o lucro da companhia
aumentou.

Shares rose 1.4% in early trade.

As ações aumentaram 1,4% no final dos
negócios.

"Despite an uncertain business
environment, we further strengthened our
balance sheet," said Ford president Alan
Mulally.

“Apesar de um cenário de negócios
incerto, nós fortalecemos nosso balanço”,
disse Alan Mulally, presidente da Ford.

Globally, the company announced plans
to add 340 new Chinese dealerships by
2015, and also build its next nextgeneration "small SUV" in China.

Globalmente, a companhia anunciou
planos para adicionar 340 novas
concessionárias chinesas até 2015, e
também construir sua próxima geração do
“pequeno SUV” na China.

The carmaker also increased its market
share in the US and Europe.

A montadora também aumentou sua
participação no mercado nos EUA e na
Europa.

Its revenues rose 13% to $35.5bn.

Suas receitas aumentaram 13% para 35,5
bilhões de dólares.

The company did not alter its North
American production outlook or its 2011
US sales forecast.

A companhia não alterou sua previsão de
produção para a América do Norte ou sua
previsão de vendas para 2011.

Ford was the only big US carmaker that
was not subject to a US government bailout during the financial crisis.

A Ford foi a única grande montadora dos
EUA que não se sujeitou a ajuda do
governo dos EUA durante a crise
financeira.

Since then, when Ford was posting a loss,
Ford has posted eight straight quarterly
profits.

Desde então, quando a Ford escriturou
uma perda, a Ford escriturou oito
trimestres em sequência de lucros.
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