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Em um início de ano ainda difícil, com perspectiva de alguma 
melhora só a partir do segundo semestre, AutoData inicia 
agora em fevereiro uma série de reportagens com análises 

microssetoriais para destrinchar problemas e desafios de seg-
mentos específicos do nosso mercado. O tema da vez são os ca-
minhões pesados, segmento que serve de termômetro da nossa 
economia e representa mais de 1/3 dos emplacamentos internos 
de veículos comerciais. Mesmo com a queda nas vendas no ano 
passado e todas as dificuldades do momento, dentre as quais a 
não operação plena do Finame PSI, os principais executivos da 
área de pesados não se mostram pessimistas. Cientes de que não 
há espaço para crescimento em 2015 continuam apostando no 
potencial do País. Como diz o Mathias Carlbaum, diretor-geral da 
Scania, as safras são cada vez maiores, o consumo de soja au-
menta a cada ano e ainda tem muito para se fazer em infraestru-
tura no Brasil. 

Também nesta edição mostramos como ficou o ranking no 
segmento de automóveis e comerciais leves, quem perdeu, quem 
ganhou e, principalmente, o peso das vendas diretas no desem-
penho de cada marca. E dedicamos a capa aos 90 anos da Gene-
ral Motors, empresa que liderou as vendas no varejo em 2014 e 
investe R$ 6,5 bilhões no País para manter-se competitiva num 
mercado em que as new comers ganham espaço a cada ano. De 
acordo com o presidente da GM do Brasil, Santiago Chamorro, o 
entrevistado do From the Top, a fabricante debruça-se hoje sob 
o maior enigma do mercado brasileiro: o que quer o consumidor 
do segmento de entrada? Uma resposta que a GM não espera ter 
antes do final do ano.

Olhar 
segmentado

Alzira Rodrigues | Editora-chefe
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Carlos Ghosn, CEO da Nissan e da 
Aliança com a Renault, gosta de passar 
as férias de fim de ano no Brasil e, de 
quebra, anunciar alguma novidade 
para as operações do conglomerado 
aqui. A última é a oferta de motor 
1.0 de três cilindros flex para o novo 
Versa, que já começou a ser produzido 
em Resende, RJ, e chegará às revendas 
até o fim de março.
A Nissan obteve 2,2% de participação 
no mercado interno em 2014 e seu 
presidente aqui, François Dossa, 
almeja pelo menos 1 ponto porcentual 
a mais até o fim de 2015 – e chegar 
muito perto de 5% já no encerramento 
de 2016.

Dinheiro 1
A fábrica da Fiat em Betim, MG, já conta 
com financiamento de R$ 650 milhões do 
BNDES para desenvolvimento de motores 
e veículos. Todo o valor será aplicado até 
o fim de 2016. Estão previstas ainda obras 
civis, montagens e ampliação da capacidade 
produtiva. 

Dinheiro 2
O banco afirma que as obras compreende-
rão construção de galpões e de pátios para 
armazenamento de embalagens, instalação 
de novas máquinas, equipamentos e ferra-
mentais.

Bosch
Mauro Lima-Vaz é novo vice-presidente de 
vendas e marketing da divisão Security Sys-
tems da Bosch para a América Latina.

Maxion
O holandês Pieter 
Klinkers será o novo 
CEO da Maxion 
Wheels, empresa da 
Iochpe Maxion, a 
partir de março. Ele 
presidia a operação da 
empresa para Europa, 
África e Ásia-Pacífico 
desde 2009. 

Três cilindros

Divulgação/Nissan
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Mais para 
frente
O início do 
programa nacional 
de renovação de 
frota foi mais uma 
vez postergado. 
Fonte ligada às 
negociações com 
o governo federal 
diz que, pelas 
atuais tratativas, 
a ideia é que saia 
do papel em seis 
ou até oito meses. 
A ideia agora é 
que a renovação 
englobe, mais 
rapidamente, toda 
a frota nacional 
de veículos e não 
apenas caminhões. 

De que lado 1
Mudanças nos quadros associativos da 
Anfavea e Abeifa poderão ocorrer a par-
tir de março, quando a fábrica da FCA, Fiat 
Chrysler Automobiles, em Goiana, PE, for 
inaugurada. É certo que a filiação da Fiat Au-
tomóveis na Anfavea será substituída pela 
do Grupo FCA, Fiat Chrysler Automobiles, 
mas o lado Chrysler é atualmente filiado à 
Abeifa, que considera, em separado, quatro 
marcas em seus quadros: Chrysler, Dodge, 
Jeep e RAM. 

De que lado 2
A princípio seria natural que, como produto-
ra de veículos e parte do Grupo FCA, a Chrys-
ler se tornasse associada Anfavea, porém 
desde o ano passado a Abeifa, ex-Abeiva, 
trocou o V pelo F em seu nome para repre-
sentar não mais só os importadores como 
também os fabricantes de veículos.  Em seu 
quadro já constam duas montadoras que se 
enquadram neste perfil: BMW e Chery. 

De que lado 3
Nos corredores da Chrysler diversos cená-
rios são considerados. Estuda-se desde a 
permanência na Abeifa até a pura transfe-
rência de todas as marcas da empresa para a 
Anfavea, mas há quem defenda uma terceira 
via: mudança apenas da Jeep para a Anfavea 
e permanência da Chrysler, Dodge e RAM 
na Abeifa. 

Um terço
A Fiat Chrysler Automobiles vendeu 4,6 mi-
lhões de veículos em 2014, alta de 6% em 
relação a 2013. O aumento nas vendas, com 
um melhor mix de produtos, elevou a receita 
em 11% para € 96,1 bilhões, com expansão  
em todas as regiões, exceto América Latina.

Segundo
O Brasil fechou 2014 como o segundo maior 
mercado do Grupo Renault no mundo, pos-
to que ocupa desde 2011. A empresa ven-
deu 237,2 mil unidades aqui e 2,7 milhões 
globalmente – a França, principal mercado,  
comprou 577,6 mil veículos.

Mudou
A 20ª edição da Fenatran, Salão Internacio-
nal do Transporte, abrirá as portas ao pú-
blico em 9 de novembro, e seguirá até 13, 
no Parque de Exposições do Anhembi, em 
São Paulo. A mostra, prevista anteriormente 
para a última semana de outubro,  mudou 
de data  pois voltou ao calendário oficial da 
Oica, associação mundial de fabricantes de 
veículos. Como a associação japonesa de fa-
bricantes de veículos havia reservado a data 
antes, coube à Reed Exhibitions Alcantara 
Machado, que organiza a Fenatran, poster-
gar o início do evento em quinze dias. 

Pneus
A produção brasileira de pneus foi de 68,8 
milhões de unidades em 2014, apenas 0,2% 
menos do que no ano anterior. Alberto Ma-
yer, presidente-executivo da Anip, aponta 
o recuo do mercado interno de veículos e o 
aumento das importações de pneus como 
fatores para a queda. No ano passado foram 
importados 27,2 milhões de pneus, mais da 
metade da China. 

Etiqueta
A sétima edição PEBV, Programa Brasileiro 
de Etiquetagem Veicular, coordenado pelo 
Inmetro, avaliou produtos de 36 fabrican-
tes: 587 modelos/versões poderão exibir a 
etiqueta nacional de conservação de energia 
em 2015.
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Concessionárias
Levantamento realizado pela Fenabrave re-
vela que o número de concessionárias cres-
ceu 28,2% de 2010 a 2014. Nesse período 
foram abertas 1 mil 748 lojas. Agora são 7 
mil 943 pontos de vendas de automóveis, 
comerciais leves, caminhões, ônibus, imple-
mentos rodoviários, motocicletas e máqui-
nas agrícolas. 

Gefco
Mesmo com o cenário negativo da indústria 
automotiva do ano passado, a operadora 
logística Gefco conseguiu expandir em 50% 
seu faturamento no Brasil em 2014 com no-
vos contratos. “Não vejo como não crescer 
novamente este ano”, diz o diretor comer-
cial e de marketing Alex Feijolo. “Fechamos 
dois grandes contratos no ano passado, com 
Valeo e CNHi.”

Autopeças
As exportações argentinas de autope-
ças atingiram o patamar de US$ 2 bilhões 
anuais, segundo o governo do país vizinho.

Vendida! 1
A Dana vendeu sua operação na Venezuela 
para a empresa Manufacturing and Logistics 
Limited. A divisão local, Danaven, fornecia 
componentes de transmissão para monta-
doras locais.

Vendida! 2
A TI Automotive assinou contrato defini-
tivo para ser adquirida pela Bain Capital, 
empresa global de investimento privado. A 
equipe de gestão atual continuará a dirigir 
a empresa, segundo comunicado oficial. Os 
termos financeiros da transação não foram 
divulgados. 

9
O número

bilhões de dólares 
foi o déficit da 

balança comercial 
do setor de 

autopeças em 2014

Finalmente a Anfavea passa a 
considerar os SUVs vendidos no 
mercado brasileiro nas estatísticas de 
vendas de automóveis e não mais nas 
de comerciais leves – distorção de 
mais de uma década. A mudança foi 
defendida pela Anfavea em meados 
do ano passado, mas entra em vigor 
agora para contar a partir de um 
ano cheio. Toda a série histórica, 
entretanto, será corrigida. Para Luiz 
Moan, presidente da associação, o 
critério anterior distorcia os índices 
de vendas no mercado interno. 
“A retração real do segmento de 
automóveis em 2014 foi menor” – 
justamente porque os SUVs foram o 
fiel da balança, jogando os comerciais 
leves para um dos poucos resultados 
positivos do ano. Dos quase 830 mil 
comerciais leves vendidos em 2014, 
perto de 300 mil eram, na verdade, 
SUVs, segundo a Fenabrave.

Agora sim

Divulgação/Ford
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Entrevista a Alzira Rodrigues, André Barros e  
S Stéfani | redacaoad@autodata.com.br

Fotos | Simão Salomão

Enigma do mercado

From the Top
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Nos chamou a atenção em todo o 
processo de atendimento aqui na 
GM a gentileza dos funcionários, 
todos felizes. É um reflexo do bom 
momento pelo qual passa a GM?
Quando lançamos a nova S-10 em Foz 
do Iguaçu no fim de 2014 comentamos 
que estávamos felizes porque em um 
ano difícil havíamos avançado em 
muitas coisas. Os resultados ainda 
estão longe do que um mercado como 
o brasileiro pode gerar, mas temos a 
liderança das vendas do varejo, o que 
é importante para a marca. Talvez isso 
reflita em nossos funcionários.

A redução das vendas no atacado foi 
proposital?
A tentação de vender mais no atacado é 
grande, o volume é necessário no nosso 
negócio. Mas optamos por investir 
mais no cliente comum. A participação 
das vendas diretas em nossos negócios 
está em 25% enquanto em algumas 
marcas esse índice supera 40%. Cerca 

de 100 mil unidades que poderíamos 
ter comercializado no atacado 
transferimos para o varejo.

Qual foi a estratégia para manter 
em 2014 a posição de líder no varejo 
conquistada em 2013?
Fizemos apostas fortes em movimentos 
mercadológicos, em campanhas 
ousadas de varejo. Já no início de 
2014 lançamos a ação Breca Varejo e 
procuramos ter novidades a cada três 
meses, com campanhas como a Preço 
de Funcionário, Devolução do Carro e 
assim por diante. Foi tudo programado. 
Decidimos já de cara ter bombas 
mercadológicas a cada trimestre

Algumas campanhas, como a 
devolução do carro, certamente 
envolveram riscos. Como isso foi 
avaliado?
O primeiro passo era aprovar uma 
ideia. Daí a ordem era desconstruir a 
campanha. Todos os departamentos 

Líder nas vendas do varejo por 
dois anos consecutivos e sem 
contabilizar prejuízo apesar da 

crise do mercado, a General Motors 
vive um bom momento neste ano em 
que comemora 90 anos de Brasil. San-
tiago Chamorro, presidente da GM do 
Brasil, não esconde o entusiasmo com 
os acertos da empresa: “Estamos feli-
zes porque em um ano difícil avança-
mos em muitas coisas”.

O executivo fala das bombas mer-
cadológicas lançadas a cada trimestre 

para ampliar movimento na rede, da 
estratégia de abrir mão de vendas dire-
tas para ganhar no varejo, do processo 
de nacionalização de peças após perío-
do importando mais do que a média 
do mercado e do segmento de entrada, 
ainda de grande importância no País.

“O que oferecer nesse segmento, 
que abrange preço abaixo de R$ 33 
mil e responde por 25% das vendas 
totais é hoje um grande enigma do 
mercado.”

A empresa decidiu observar o com-

portamento do mercado este ano an-
tes de tomar qualquer decisão na área. 
Não sabe sequer se o Celta terá um 
substituto como se admitia antes: 

“É certo que precisamos ter um car-
ro nesse segmento. Mas o que estamos 
vendo é que não necessariamente o 
consumidor dessa faixa quer um carro 
pequeno. Não necessariamente o ta-
manho do carro é a solução. Qual será 
a saída ainda não sabemos, estamos 
avaliando e teremos uma definição até 
o fim do ano”.

O consumidor 
do segmento 
de entrada não 
necessariamente 
quer um carro 
pequeno. Estamos 
avaliando o que 
fazer nesse caso.
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Nossa aposta este ano continuará 
sendo no varejo. Pelos dados da Abrac 

atingimos em 2014 o melhor índice 
de satisfação do cliente desde que a 

pesquisa foi criada.

envolvidos, do marketing ao financeiro, 
incluindo o jurídico, tinham de avaliar 
os problemas que poderiam surgir. 
No caso da devolução do veículo se 
o cliente não ficasse satisfeito até um 
mês após a compra, por exemplo, 
havia várias dúvidas. Inclusive de o 
consumidor se aproveitar da situação. 
Mas o resultado foi zero de devolução.

A GM começou 2015 oferecendo 
prestação de R$ 90 nos primeiros 
doze meses. O gancho é apenas os 
90 anos da empresa?
Na verdade fomos além. O consumidor 
ainda não retomou a confiança na 
economia do País, ainda está receoso. 
Mas acreditamos que a partir dos 
ajustes anunciados pelo governo a 
confiança seja retomada até o fim 
do ano. Então ele paga menos nesse 
primeiro momento e assume uma 
prestação maior na sequência, quando 
já estiver mais confiante quanto ao seu 
emprego e os rumos econômicos.

Muda alguma coisa em 2015?
Nossa aposta este ano continuará 
sendo no varejo. Isso envolve 
compromisso da fábrica e da rede, 
que tem mostrado espírito guerreiro. 
Pelos dados da Abrac, a associação dos 
concessionários da marca, atingimos 
em 2014 o melhor índice de satisfação 
do cliente desde que a pesquisa foi 
criada. 

A venda maior no varejo tem 
garantido rentabilidade maior para a 
rede e para a empresa?
Com todas as dificuldades enfrentadas 
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no varejo é difícil conseguir resultados 
financeiros brilhantes. Mas pelo que 
vemos das outras marcas estamos em 
situação melhor. Nosso balanço até 
o terceiro trimestre de 2014 mostra 
equilíbrio. A rede teve perda de 
rentabilidade, mas continua lucrativa.

Ao completar 90 anos, como a GMB 
vê os próximos 90?
A gente fica de olho no espelho 
retrovisor. Mas ao mesmo tempo 
em que olhamos para o passado 
olhamos para o futuro. Que os 
próximos 90 anos sejam marcados 
por compromissos renovados com 
os brasileiros. Em nossas pesquisas 
de satisfação o cliente sempre 
descreveu a Chevrolet como amigável, 
destacando itens como bom valor de 
revenda e a confiança na marca. Mais 
recentemente entraram adjetivos como 
marca estilosa, tecnologia, design 
jovial.

E o que se espera para os próximos 
90 anos?
Queremos agregar novos adjetivos. 
Queremos ser a marca mais fácil 
para fazer negócios, da pesquisa à 
compra. Queremos incorporar mais 
o mundo virtual tanto no negócio 
como no que diz respeito à maior 
conectividade pessoa e carro. Também 
na rede, em nossos seiscentos pontos 
de venda, queremos agendamento e 
acompanhamento do veículo on-line. 
Nossa base serão três valores: design, 
tecnologia e desempenho.

O Onix mostrou-se um sucesso e 

já é um dos cinco mais vendidos no 
País...
Realmente é um sucesso. Reduzimos 
a oferta de carros mais antigos para 
ele poder ganhar espaço. Em 2012 
havíamos vendido 135 mil Celta 
e 110 mil Classic. No ano passado 
foram 45 mil unidades de cada um. 
Estamos trabalhando em três turnos 
em Gravataí para poder atender à 
demanda do Onix. Muito bom para a 
nossa imagem.

E o que acontecerá com o Celta? O 
presidente da GM América do Sul, 
Jaime Ardila, disse em Detroit que 
a empresa não está trabalhando 
no momento em um substituto do 
modelo. 
O chamado segmento de entrada, 
com preço abaixo de R$ 33 mil, é 
indiscutivelmente importante no 
Brasil, respondendo por 25% do 
mercado total. Observando esse dado 
é óbvio que precisamos ter um carro 
nesse segmento. Mas o que estamos 
vendo é que não necessariamente 
o consumidor dessa faixa quer um 
carro pequeno. Não necessariamente 
o tamanho do carro é a solução. Qual 
vai ser a solução ainda não sabemos, 
estamos avaliando o mercado.

Poderia ser um Onix mais básico?
Pode ser, por que não? Mas ainda 
não sabemos. É hoje um enigma 
do mercado. Acompanharemos 
os negócios ao longo do ano, o 
movimento nosso e da concorrência, 
para ver o que fazer, para ver qual é 
a melhor solução hoje para estar no 
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Já chegamos a 
US$ 750 milhões 
em compras com 

fornecedores 
brasileiros e até 

abril, no máximo, 
vamos atingir 
US$ 1 bilhão

segmento. Até o fim do ano deveremos 
ter uma decisão.

Como a GM avalia que será 2015?
Nosso orçamento hoje é 47% para o 
primeiro semestre, que acreditamos 
será mais difícil, e 53% para o segundo. 
Tivemos férias no fim do ano e 
conseguimos reduzir o estoque da 
rede de 67 mil para 50 mil unidades. 
Sabíamos que o IPI subiria, que haveria 
ajustes nos juros e que a confiança 
neste início de ano continuaria 
enfraquecida. Mas se o governo botar 
o País nos trilhos e o crescimento 
voltar também retoma a confiança 
do consumidor. Não estamos vendo 
cenário calamitoso.

A GM anunciou em outubro durante 
o Congresso AutoData Perspectivas 
2015 que a empresa atingiria US$ 1 
bilhão em nacionalização de peças. 
A meta já foi atingida?
Já chegamos a US$ 750 milhões em 
compras com fornecedores brasileiros 
e até o fim do primeiro trimestre ou no 
máximo do quadrimestre atingiremos 
US$ 1 bilhão. Os US$ 250 milhões 
restantes já estão identificados 
e estamos em fase de execução, 
definindo os fornecedores.

Qual o nível de conteúdo local ideal?
O nível ideal é o que trabalha o 
mercado como um todo. A gente 
estava abaixo da média e agora 
estamos chegando ao nível dos nossos 
concorrentes. Isso é fundamental para 
não ficarmos sujeitos à volatilidade 
cambial.
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From the Top

A GM passou a depender mais da 
importação ao renovar de uma só 
vez praticamente todo seu portfólio. 
Alguns fornecedores inclusive 
diziam que a empresa estava 
montando CKDs. Foi uma decisão 
acertada?
Tínhamos de renovar nossa linha e 
a aposta nesse sentido foi certa. Não 
podemos falar que montávamos 
CKD, mas o índice de compras fora 
realmente era alto. Agora estamos 
nacionalizando por meio de um 
processo que envolve ter menos 
fornecedores, porém fornecedores 
mais fortes. Temos menos parceiros  
hoje do que em 2013. 

É uma revisão do processo produtivo 
da companhia?
Certamente estamos revendo nossa 
industrialização. São compromissos de 
longo prazo, parcerias que começam 
desde o início de um novo projeto, 
com transparência total. Abrimos o 
jogo antes e trabalhamos em conjunto 
para garantir produtividade. Estamos 
trabalhando com fornecedores globais 
e também fortalecendo os locais, sem 
descartar que novos fornecedores se 
instalem aqui. E estamos priorizando 
parceiros próximos de nossas linhas. 

Há planos de produzir a Tracker no 
Brasil?
Posso responder a essa pergunta com 
uma afirmação: eu gostaria de vender 
mais Tracker no mercado brasileiro. 
Existe essa demanda, mas as cotas de 
importação do México não permitem 
que eu eleve a oferta do produto.

Estamos nacionalizando por meio de 
um processo que envolve ter menos 
fornecedores, porém fornecedores mais 
fortes. São compromissos de longo 
prazo, com transparência total.
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A unidade brasileira da PSA 
Peugeot Citroën trabalha, há 
alguns meses, naquilo que 

batizou de Projeto Y – letra que ilustra 
bem a ideia da empresa: unir duas vias 
em uma, ou unificar as operações da 
rede de concessionárias Peugeot e Ci‑
troën, hoje totalmente independentes.

A montadora permitirá que suas três 

Duas vias em uma
Redação Autodata| redacaoad@autodata.com.br

centenas de revendas no Brasil – são 
atualmente 140 casas Peugeot e 160 Ci‑
troën – compartilhem operações e ins‑
talações internas, como setores admi‑
nistrativos e oficinas. Na prática apenas 
fachadas, entradas, showroom e equipe 
de vendas terão que necessariamente 
ser distintas. Repetirá, assim, fórmula já 
adotada na Europa há algum tempo.

Grupo PSA decide unificar as operações das redes Peugeot e Citroën, que poderão 
compartilhar setores administrativos e serviços de pós-vendas
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Segundo a montadora, “a estratégia 
mundial da PSA é contar com três mar‑
cas diferenciadas [Peugeot, Citroën e 
DS], com suas respectivas identidades, 
posicionamentos e redes de distribui‑
ção independentes, inclusive no Brasil. 
No entanto, atentas às novas neces‑
sidades do mercado brasileiro, que 
sinalizam para a otimização da gestão 
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administrativa e a oferta de ampla co‑
bertura de atendimento, em algumas 
praças e em situações específicas as 
marcas do grupo poderão autorizar 
o compartilhamento das áreas de ba‑
ck‑office, como as oficinas, os setores 
administrativos etc.”

A montadora acrescentou, no mes‑
mo comunicado, que “mesmo nestes 
casos as entradas, os showrooms de 
vendas, recepções técnicas e todas as 
demais áreas de contato com o cliente 
permanecerão separadas, assim como 
as equipes de atendimento”. 

facultativo – O presidente da 
Associação Brasileira dos Concessio‑
nários da Citroën, Abracit, Luiz Carlos 
Bianchini, diz que a unificação das 
operações da rede é um processo fa‑
cultativo no País. “Nenhum concessio‑
nário será obrigado a aderir ao proces‑
so se não se sentir confortável.”

A Abracit foi informada sobre o 
processo há cerca de quatro meses e o 
movimento ainda é recente, portanto, 
é difícil prever como os concessioná‑
rios se adaptarão. “Estamos cientes do 
processo de reestruturação da PSA no 
mundo e isso também inclui o Brasil. 
No entanto, não é uma questão que 
será resolvida do dia para a noite.”

A cidade de Taguatinga, a 20 quilô‑
metros de Brasília, DF, foi eleita para 
testar o novo formato da operação: 
desde setembro a concessionária Saga 
France engloba as duas marcas.

Segundo Jameson Hoewell, gerente 
comercial da concessionária, a unida‑
de recebeu investimentos do Grupo 
Saga e também da fabricante: “A PSA 

nos procurou para iniciar um proje‑
to‑piloto. Julgamos o formato interes‑
sante e nos adaptamos”.

A previsão, segundo Hoewell, é que 
o faturamento da unidade aumente de 
20% a 25% neste ano. O Grupo Saga 
tem sessenta concessionárias no País 
e representa dezoito marcas. “Acredi‑
tamos que a consolidação é uma ten‑
dência para enfrentar tempos de maior 
concorrência. Ainda avaliamos a ado‑
ção do formato em outras concessio‑
nárias, pois tudo ainda é muito novo.”

Dentre os pontos positivos da uni‑
ficação o gerente pontua a otimização 
dos custos, com compartilhamento do 
setor administrativo e de pós‑vendas, 
e o aumento do fluxo de pessoas. “Os 
clientes têm mais atrativos para nos 
visitar e além disso se sentem ampa‑
rados ao notar que as marcas estão 
investindo.”

A concessionária, que abriga as 
duas marcas em um mesmo espaço, 
porém com showrooms diferenciados, 
passou a dividir até mesmo o número 
de telefone. “Estamos aproveitando 
cada sinergia possível.”

Para o presidente da Abracit, em 
alguns casos a solução de unificar as 
redes pode ser positiva. “Em localida‑
des aonde uma concessionária não 
vai bem a outra marca pode ajudar a 
alavancar as vendas a partir da união. 
Essa integração ajudará na redução de 
custos, pois a área administrativa po‑
derá ter uma sinergia.”

Como alguns modelos das duas 
marcas francesas dividem a mesma 
plataforma, Bianchini afirma que na 
área de reposição de peças e esto‑

A concessionária 
Saga France, de 
Taguatinga, foi 

eleita para testar 
o novo formato 

de operação 
englobando as 

duas marcas
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ques a sinergia pode alcançar 80%. Já 
a identidade visual das marcas deve 
ser mantida intacta, além da política 
comercial de cada companhia – que 
atua com CNPJs diferentes.

concordância – Mesmo não 
sendo uma ação fácil Bianchini qua‑
lifica o projeto como benéfico para a 
rede. “É uma ferramenta a mais a ser 
avaliada em um momento de aumento 
da competitividade na indústria auto‑
motiva. No entanto, há de haver con‑
cordância integral dos concessionários 
envolvidos e esse não é um processo 
muito simples.”

Na sua avaliação o movimento de 
unificação deve ser mais intensificado 
nas grandes cidades em um primeiro 
momento. “Sei de discussões em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
onde há mais concentração da concor‑
rência e a união pode representar um 
trunfo. Já nas cidades menores essa 
onda deve demorar mais a chegar.”

A companhia ainda não esclareceu, 
contudo, se a unificação dessas ativi‑
dades implicará na redução de grupos 
representantes ou dos pontos de ven‑
das. A racionalização das atividades das 

duas redes sem alterar de forma drástica 
a presença de cada uma das marcas no 
território nacional, de qualquer forma, 
é tarefa que demandará estudos apu‑
rados e muita conciliação de interesses, 
em especial nas maiores praças.

Peugeot e Citroën responderam, so‑
madas, por 2,8% do mercado interno 
de automóveis e comerciais leves de 
janeiro a novembro, com 94,2 mil veí‑
culos emplacados – média, portanto, 
abaixo de trezentas unidades vendidas 
por concessionária nos doze meses. 
Em 2013 as duas redes negociaram 
123,5 mil veículos: a retração das ven‑
das da PSA chegou a 23,7% no compa‑
rativo anual, enquanto o mercado in‑
terno recuou 7,2% na mesma análise.

Os números ganham maior drama‑
ticidade quando se sabe que o atu‑
al ciclo de investimentos da PSA no 
Brasil, de R$ 3,7 bilhões, se encerrará 
em 2015. Boa parte foi consumida no 
lançamento de produtos, como os no‑
vos Citroën C3, Peugeot 208 e o futuro 
Peugeot 2008 nacional, a ser lançado 
ainda no primeiro trimestre deste ano, 
além do aumento da capacidade pro‑
dutiva da fábrica de Porto Real para 
220 mil veículos ao ano.

A identidade visual 
das marcas deve 
se manter intacta, 
assim como a 
política comercial 
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O rombo da indústria auto-
motiva em 2014 teria sido 
maior não fosse o aumento 

em volume das vendas diretas. Elas 
cresceram 5,4%, atingindo 965 mil 
unidades, enquanto as do varejo caí-
ram 11,2%, para 2 milhões 368 mil. O 
mercado total emplacou 3,3 milhões 
de automóveis e comercias leves, re-
traindo, em média, 6,9%.

Quase um terço – ou mais precisa-
mente 29% – dos emplacamentos do 
ano passado envolveu vendas para 
pessoas jurídicas. Em 2013 tal fatia ti-
nha sido de 25,5% e um ano antes de 
24,6%. E o ranking por marca ganha 
viés interessante diante dessa briga 
por garantir volume via vendas diretas. 

Nenhuma das três grandes teve li-
derança absoluta em 2014 se conside-
rados separadamente o mercado em 
geral, o varejo e o atacado. E a Renault, 
quinta colocada no ranking geral e 

As diferentes 
faces do ranking

Alzira Rodrigues e André Barros | redacaoad@autodata.com.br

quarta no atacado, só não foi superada 
pela Hyundai graças aos seus negócios 
fechados via CNPJ. 

A primeira colocada no total de 
automóveis e comerciais leves, a Fiat, 
também liderou nas vendas para pes-
soas jurídicas, mas ficou em segundo 
lugar no varejo, segmento no qual a 
General Motors foi a líder. A Volkswa-
gen ocupou a segunda colocação no 
atacado, mas perdeu a vice-liderança 
do mercado total para a GM e também 
no varejo ocupou a terceira posição. 

A liderança pelo segundo ano con-
secutivo no varejo foi comemorada 
pela direção da General Motors. A em-
presa garantiu, em nota, que essa era 
sua principal meta para 2014:

“Quando o cliente procura um carro 
para uso pessoal o nível de exigência 
com relação ao produto geralmente 
é muito maior”, diz o vice-presidente 
Marcos Munhoz. “Além de preço com-

GM lidera no varejo e assume vice-liderança do mercado 
total, superando a VW, segunda no atacado. Fiat segue em 
primeiro e Renault é a quinta graças às vendas diretas.

Participação das 
quatro grandes

2012

2013

2014

70,78%

67,52%

64,94%
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petitivo o produto precisa ter design 
atraente, conforto e muita tecnologia”.

A modalidade de venda direta é 
assunto polêmico na rede de conces-
sionários, uma vez que os negócios 
envolvendo pessoas jurídicas geral-
mente são concretizados com gran-
des descontos, independentemente 
de o cliente possuir ou não uma frota 
numerosa. E a demanda concentra-se 
prioritariamente em modelos básicos, 
mais baratos, aqueles que já não fa-
zem mais sucesso junto ao consumi-
dor comum.

Em entrevista que concedeu a Au-
toData em dezembro, logo após ser 
eleito presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Jr. enfatizou a necessidade 
de as associações de marca negocia-
rem com suas respectivas montadoras 
alguns critérios para evitar abusos na 
área. Dentre eles a definição de uma 
participação máxima das vendas dire-
tas nos emplacamentos totais e prazo 
maior para a revenda dos veículos ad-
quiridos com desconto.

Só para se ter uma idéia do quanto 
as vendas diretas influenciam no re-
sultado final de uma empresa, a Fiat 
– líder de mercado por treze anos con-
secutivos – responde por quase 32% 
do total das vendas diretas do setor. 
No caso da Volkswagen essa fatia é de 
26,4% e na GM de 16,1%. A Renault 
participa com 10,62% no total das 
vendas diretas e a Ford, a quinta no 
ranking específico do atacado e quarta 
no mercado geral, com 6,7%. 

Não é incomum o volume de ven-
das diretas subir em período de di-
ficuldades no varejo. Em 2010, logo 

após a crise financeira internacional 
de 2008/2009, o volume destinado a 
pessoas jurídicas atingiu 1 milhão 15 
mil unidades, o que representou na-
quele ano participação de 30,5% nas 
vendas totais. Nos dois anos seguintes, 
quando o varejo estava em alta, caíram 
para, respectivamente, 957 mil e 894 
mil unidades. Já em 2013, quando o 
varejo praticamente estagnou, o volu-
me subiu para 915,4 mil veículos.

GRANDES EM QUEDA – Enquanto 
as vendas totais da VW no ano pas-
sado encolheram 13,5%, para 576,7 
mil unidades, as da Chevrolet caíram 
um pouco menos, 10,9%, chegando a 
578,9 mil veículos. A Fiat apresentou 
retração de 8,5%, para 698,2 mil veí-

A disputa pelo 
quinto lugar 

foi altamente 
acirrada, com a  

Renault ganhando 
da Hyundai por 

apenas dezesseis 
unidades

Fonte:Fenabrave

Vendas varejo 2014 
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Vendas atacado 2014 

O Top 10 dos modelos mais vendidos 
em 2014 repetiu os mesmos da lista de 
2013, só que não na mesma ordem. O 
Fiat Palio roubou a coroa do Gol após 27 
anos de liderança do carro da Volkswa-
gen, com 183 mil emplacamentos e uma 
diferença de apenas quatrocentas uni-
dades para o agora segundo colocado. 
E a picape Fiat Strada, antes sétima no 
ranking, subiu para o terceiro lugar, com 
153 mil licenciamentos.

Além de Palio e Strada a Fiat empla-
cou mais dois modelos no ranking dos 
dez mais: o Uno conseguiu livrar-se sem 
maiores traumas da sombra do extinto 
Mille, ocupando o quinto lugar com 122 

mil emplacamentos, e o Siena/Grand 
Siena ficou em oitavo, com 107 mil.

General Motors, Ford, Hyundai e Re-
nault tiveram apenas um modelo no top 
10. O Chevrolet Onix ficou em quarto 
lugar com seus 151 mil emplacamen-
tos – em 2013 estava em oitavo –, e o 
Hyundai HB20 conquistou um sólido 
sexto posto, três à frente do ranking do 
ano passado, e 120 mil unidades comer-
cializadas. 

O Ford Fiesta se garantiu em sétimo 
mesmo sem o reforço da versão RoCam, 
de geração anterior, também desconti-
nuada no segundo semestre do ano 
passado. E o Renault Sandero, que che-

gou à segunda geração no início de ju-
lho, mais uma vez fechou o Top 10 gra-
ças às suas 95 mil unidades vendidas.

O Volkswagen Up! terminou seu 
primeiro ano, ainda que sem a soma de 
doze meses, pois foi lançado em feve-
reiro, em décimo-sexto, com 59 mil. O 
novo Ka, com vendas iniciadas só no 
segundo semestre, foi o vigésimo, com 
44 mil. Outra novidade, o Nissan new 
March, não foi além do trigésimo-quar-
to posto, com 25 mil unidades na soma 
com a versão de geração anterior, ainda 
em oferta. Foi superado pelo Toyota 
Etios, vigésimo-oitavo com 39 mil.

Marcos Rozen

Dança das cadeiras

culos, uma queda inferior, portanto, à 
das suas duas maiores concorrentes. 

Para Cledorvino Belini, presidente 
da Fiat Chrysler Automobiles para a 
América Latina, a liderança decorre de 
uma gestão eficiente da produção e do 
constante monitoramento do mercado 
para entender o que os consumidores 
estão desejando: “Com isso consegui-
mos nos antecipar e oferecer produtos 
que surpreendem nossos clientes”.

Dentre outras novidades a Fiat lan-
çou no ano passado o novo Uno, com 
versão que incorpora o start-stop, tec-
nologia inédita em carros de entrada 
no País. Mas sua principal estratégia 
foi o reposicionamento de preço do 
Palio no começo de 2014, o que aca-
bou garantindo ao modelo a liderança 
em 2014, desbancando o VW Gol que 

31,94

26,43

10,62

6,68

2,13
2,04

1,85

1,85
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16,11
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ocupava tal posição há 27 anos. Com 
183,7 mil unidades emplacadas o mo-
delo da Fiat alcançou participação de 
5,5% no segmento de automóveis.

Os resultados de 2014 consoli-
daram a queda de participação das 
quatro marcas veteranas do mercado 
brasileiro, visto que todas tiveram re-
dução em volume superior à queda de 
6,9% na média dos emplacamentos de 
carros e comerciais leves no mercado 
interno. No caso da Ford suas vendas 
caíram 8%, para 308,2 mil veículos.

No início da década passada as qua-
tro detinham fatia de quase 85%, índi-
ce que caiu para 77% no fim daquele 
período, chegou a 67,5% em 2013 e 
baixou para 64,9% no ano passado.

AS DEMAiS –  Se no caso das quatro 
grandes a disputa foi acirrada a ponto 
de a GM ter conquistado a vice-lide-
rança com diferença de apenas 2,2 
mil unidades sobre a VW, a  briga pelo 
mercado foi ainda maior no caso das 
outras seis marcas que compõem o 
ranking das dez primeiras do País. 

Na quinta colocação pode-se até 
falar em empate técnico uma vez que 
a Renault só manteve essa posição por 
diferença de dezesseis unidades com 
relação à Hyundai, sexta colocada. 
Enquanto a marca francesa manteve 
os volumes de 2013, com leve avanço 
de 0,3%, a sul-coreana cresceu 11,4%. 
Ambas fecharam o ano com 7,1% de 
participação, e pela primeira vez nos 
dois casos acima da faixa dos 7%.

A Toyota também teve motivos para 
comemorar 2014: suas vendas no País 
cresceram 11%, atingindo 195,5 mil 

Part/12 (%)   Part/13 (%)   Part/14 (%)
Fiat                      

               23,06                  21,34              20,9
GM

                 17,68                  18,17             17,4
VW      

                 21,14                  18,64            17,3
Ford       

                  8,90                   9,37             9,25
Renault

                6,65                   6,61              7,11
Hyundai

              2,98                  5,95              7,11
Toyota         

            3,13                  4,92               5,87%
Honda

              3,20                 3,71                4,14
Nissan        

             2,88                  2,18                2,17
Mitsubishi     

           1,60                  1,60               1,78

Top 10 

unidades, e sua participação chegou 
a 5,9%, 1 ponto porcentual acima do 
ano anterior. Na oitava posição ficou a 
Honda, com queda de 1% e 137,9 mil 
veículos vendidos, e na nona a Nissan, 
que teve redução de 7% e licenciou 
72,4 mil unidades. 

A grande novidade no ranking foi 
a Mitsubishi, que desbancou as duas 
marcas da PSA, Citroën e Peugeot, e 
assumiu a décima colocação. Suas 
vendas cresceram 1,9% ante um mer-
cado em queda de 6,9%, o que rendeu 
à marca 1,78% de participação. 

A Mitsubishi 
assumiu a 
décima posição, 
tirando do Top 
10 a Peugeot e a 
Citroën, as duas 
marcas da PSA

(vendas varejo + atacado - participação por marca)

Fonte:Fenabrave
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O desempenho do segmento 
de caminhões é espelho de 
pouca distorção para deter-

minar a temperatura do ambiente eco-
nômico de um país. No Brasil o reflexo 
é ainda mais nítido dado à sua depen-
dência pelo modal rodoviário em suas 
relações comerciais. Mais de 60% da 
carga movimentada por aqui seguem 
por estradas. Venda de caminhão em 
baixa quase sempre apresenta sinais 
de que alguns dos motores da econo-
mia estão em marcha lenta. 

O fato é revelador na categoria de 
pesados, classificação que reúne veí-

Motor 
econômico

Décio Costa | decio@autodata.com.br

Ator de diversas faces o caminhão pesado é 
protagonista no desenvolvimento do País tanto no 

curto quanto no longo prazo

culos com PBT, Peso Bruto Total, maior 
ou igual a 15 toneladas, CMT, Capaci-
dade Máxima de Tração, maior de 45 
toneladas e cavalos-mecânico com 
PBTC, Peso Bruto Total Combinado, 
maior ou igual a 40 toneladas. Em re-
sumo abrange ferramentas associadas 
às transferências de carga por longas 
distâncias rodoviárias, no escoamento 
da produção agrícola nacional e nos 
canteiros de obras. 

É devido às suas múltiplas facetas 
que o caminhão pesado é ofertado nas 
mais variadas configurações, dos con-
vencionais cavalos-mecânicos 4x2 aos 
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Apesar da 
queda geral, o 

ano passado 
representou o 
quarto melhor 
ano de vendas 
de caminhões 

pesados no País
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robustos 10x4 dedicados às minera-
doras e às grandes obras. A relevância 
da categoria transparece no peso que 
tem na produção de caminhões, tradi-
cionalmente responsável por um terço 
do total.

O ano passado não foi lá dos me-
lhores para o mercado de veículos de 
carga. De acordo com a Anfavea, fe-
chou com pouco mais de 137 mil uni-
dades vendidas, 11,3% menos do que 
um ano antes. Ainda assim, o quinto 
melhor ano de vendas para os fabri-
cantes de caminhões.

Diferente do que ocorreu em 2013, 
quando os pesados alavancaram as 
vendas, desta vez os negócios na ca-
tegoria também recuaram. Foram 47,4 
mil pesados vendidos em 2014 contra 
55,8 mil em 2013, queda de 15,1%. 
“Mesmo com a baixa no mercado o 
ano passado não foi ruim”, diz Mathias 
Carlbaum, diretor-geral da Scania. 
“Poucos são os mercados que absor-
vem tal volume de caminhões. Na lista 
dos resultados foi o quarto melhor ano 
para os pesados.”

antecipação – Das tantas razões 
exaustivamente abordadas que difi-
cultaram o mercado, como a demora 
na oficialização das regras de financia-
mento de bens de capital, o carnaval 
tardio, a Copa do Mundo e as eleições, 
também há o fato – nada desprezível 
– das vantagens de compras existen-
tes em 2013. 

“Com o PSI oferecendo taxa de 2,5% 
muita gente comprou, principalmente 
pesados”, lembra Roberto Leoncini, 
vice-presidente de vendas, pós-vendas 
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e marketing da Mercedes-Benz do Bra-
sil. “Foi uma oportunidade única. Na 
prática proporcionou uma renovação 
de veículos, tirou vendas de 2014 e 
deve continuar assim em 2015.”

Para Leoncini será muito difícil o 
segmento de pesados alcançar o mes-
mo patamar de 2013. Além dos ine-
vitáveis ajustes que começam a ser 

anunciados para colocar o País nova-
mente na rota do crescimento, novas 
regras de acesso ao crédito tornaram o 
custo do financiamento mais caro. 

Até o ano passado, por exemplo, o 
Finame, responsável por mais de 80% 
das compras de veículos pesados no 
País, permitia financiar 100% do bem 
com taxa de 6% ao ano. Agora, para 
grandes empresas o BNDES só sub-

sidia 50% do valor do caminhão com 
taxa de 10% e, para as pequenas, 70% 
a 9,5% ao ano. “Ainda estamos em fase 
de entendimento da nova realidade. 
Digamos que o período de bondades 
acabou”, reconhece Leoncini. “Temos 
agora um modelo diferente, com taxas 
fixas e variáveis. Foge do usual e deve 
exigir algum tempo de adaptação, o 

que não quer dizer que o transporta-
dor deixará de comprar.”

Paulo Goddard, diretor comercial 
da Iveco, concorda com o colega: “Há 
certamente uma adequação inicial do 
setor com as novas medidas. Diferen-
temente do que ocorreu nos últimos 
anos, a compra do caminhão pesado 
estará muito mais ligada à economia 
de que a uma oportunidade de oca-

Pesados: 
fundamental nos 
canteiros de obras.
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sião. E não dá para o País fugir de suas 
dificuldades na infraestrutura e de sua 
vocação agrícola.”

Diante do impasse em relação às 
novas regras, no entanto, as fabrican-
tes saíram na frente e no fim de janeiro 
diversas delas anunciaram condições 
melhores de financiamento àquelas 
ofertas pelo BNDES por meio de seus 
bancos.

horizonte – Para os representan-
tes do setor, no entanto, a geração de 
carga no País continua, mesmo diante 
de ajustes. Além de uma oferta maior 
do que a demanda no transporte rodo-
viário de carga, o que dificulta até mes-
mo a entrada de outros modais, pois 
suas ofertas são insuficientes, algumas 
tendências e indicadores sinalizados 
do horizonte próximo são encoraja-
dores. 

“Para os caminhões pesados 2015 
não deverá ser melhor do que 2014. 
O ambiente macroeconômico impede 

de pensar diferente”, avalia Carlbum, 
da Scania. “Mas as safras são cada vez 
maiores, o consumo de soja aumenta a 
cada ano e ainda tem muito para fazer 
em infraestrutura no Brasil.”

As obras e o campo ainda se apre-
sentam como importantes geradores 
de negócios de caminhões pesados. As 
primeiras em virtude de sanar defici-
ências, como lembrou o diretor-geral 
da Scania e, o segundo, pela produtivi-
dade maior a cada ano. 

Nas primeiras prévias da safra 
2014/2015 realizadas pela Conab, 
Companhia Nacional de Abastecimen-
to, no início de janeiro, a estimativa 
é de que a produção de grãos supere 
202 milhões de toneladas, crescimen-
to de 5% sobre a safra 2013/2014. Só 
a soja deve chegar a 96 milhões de to-
neladas, 11,4% superior. Se confirma-
do, será um novo recorde. 

Notícias recentes vindas de Brasília 
também fazem par com as expecta-
tivas do campo e, de maneira direta, 
com o mercado de caminhões pesa-
dos. Na segunda semana de janeiro, os 
recém-nomeados ministros dos Trans-
portes, da Agricultura e da Secretária 
dos Portos anunciaram ações conjun-
tas para garantir o escoamento da sa-
fra. Dentre as diversas medidas para 
evitar congestionamentos de veículos 
nos corredores de acesso aos portos, 
também estão previstas melhorias na 
infraestrutura. (ver quadro). 

“Há um movimento mais firme e 
direcionado à infraestrutura que es-
timula a venda de pesados”, conta o 
vice-presidente de vendas da Merce-
des-Benz. “Em um primeiro momento 

O Programa 
Nacional de 

Renovação  de 
Frota poderia 

gerar compras 
adicionais de

 30 mil caminhões 

Licenciamento – Caminhões Pesados 

pesados total partipação
2005  21 028 80 334 26,2%
2006 19 180 76 258 26,15%
2007 27 537 98 498 28%
2008 38 774 122 349 31,7%
2009 31 125 109 873 28,3%
2010 51 898 157 694 33%
2011 53 517 172 871 31%
2012 41 549 139 143 29,9%
2013 55 886 154 549 36,2%
2014 47 428 137 073 34%

Fonte: Anfavea
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deve afetar vendas de usados, afinal, 
caminhões por boas estradas atrasam 
compras por novos, mas também há 
itens que limitam a utilização do veícu-
lo, como a Lei do Motorista. Pensando 
no longo prazo, porém, será melhor. 
Lá na frente tanto a infraestrutura 
melhorada quanto as regulações au-
mentarão oportunidades de negócios 
e disponibilidade da frota.”

renovação – Veículos pesados que 
trafegam por rodovias em boas condi-
ções, no entanto, é uma fração peque-
na da realidade do setor de transporte 
rodoviário de carga no País, mas vem 
ao encontro de uma antiga revindica-
ção da área: renovação de frota. Além 
de assunto frequente nos bastidores, 
já foram diversas as tentativas de criar 

Mais de 60% das 
cargas  seguem 

pelas estradas

Produção – Caminhões Pesados 
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pesados total partipação
2005 38 910 117 987 33%
2006 35 299 106 601 33,1%
2007 47 654 137 281 34,7%
2008 59 684 167 406 35,6%
2009 31 878 123 633 25,8%
2010 60 482 191 621 31,6%
2011 65 542 225 751 29%
2012 46 887 134 986 34,7%
2013 67 892 189 979 35,7%
2014 51 100 139 965* 36,5%

Fonte: Anfavea

* Contabiliza somente produção de veículos montados
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um programa que funcionasse de ma-
neira eficaz.

O tema ganhou força mais uma vez 
em 2013 em virtude de projeto enca-
minhado pela Anfavea ao governo fe-
deral. Em linhas gerais, após a entrega 
do veículo antigo para sucateamento, 
o proprietário receberia carta de crédi-
to no valor de R$ 30 mil, independen-
temente das condições do caminhão. 
O pagamento por um veículo novo ou 
usado até dez anos seria descontado 
diretamente no valor do frete, minimi-
zando inadimplência. 

“O Programa Nacional de Renova-
ção de Frota já foi realocado na nova 
equipe do governo, que pediu tempo 
para mais análises”, conta Luiz Moan, 
presidente da associação. “Os novos 
técnicos já concordaram com o mérito 
do projeto. É um programa que deve 
gerar compras de 30 mil unidades a 
um custo de R$ 1 bilhão, mas promo-
ver uma economia de R$ 5 bilhões pro-

venientes dos atuais gastos no trânsito 
e no sistema de saúde, por exemplo.”

Um programa de renovação de 
frota contribuiria de maneira consis-
tente para as vendas de caminhões 
pesados. De acordo com os dados da 
ANTT, Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres, o País tem frota de 2,4 
milhões de veículos de carga, dentre 
caminhões e implementos rodoviá-
rios. Desse total, 622,7 mil são cami-
nhões rígidos com capacidades de 8 
toneladas a 29 toneladas e cavalos-
-mecânicos com idade média em torno 
de 20 anos e nas mãos de motoristas 
autônomos, os mais pressionados pe-
los custos do transporte e, portanto, 
com mais dificuldade para substituir o 
próprio veículo. 

“Um caminhão precisa proporcio-
nar rentabilidade”, reforça o diretor-
-geral da Scania. “A renovação de frota 
é sempre bem-vinda e não há interes-
ses conflitantes dentre os atores envol-
vidos. E não apenas o governo pode 
ajudar, mas também a indústria, ofe-
recendo melhores condições de finan-
ciamentos por meio de seus bancos.”

A importância dos pesados nas ven-
das e na produção de caminhões na-
turalmente se reflete nas exportações. 
Ainda que o horizonte do comércio 
exterior para o Brasil esteja cada vez 
mais estreito, seja por dificuldades dos 
países com os quais mantém relações 
comerciais, seja pela tão propagada 
ausência de competitividade, o seg-
mento costuma chegar perto ou mes-
mo superar os 40% de participação 
nas exportações de veículos de carga 
como um todo. 

A participação 
da categoria 
de caminhões 
pesados nas 
exportações de 
veículos de carga 
costuma superar 
os 40%

Exportações – Caminhões Pesados 

pesados total partipação
2005 16 912 38 312 44,1%
2006 17 260 38 190 45,1%
2007 18 334 41 385 44,3%
2008 18 104 38 667 46,8%
2009 3 482 13 504 25,7%
2010 8 592 23 060 32,5%
2011 11 373 29 114 39%
2012 11 066 26 341 42%
2013 9 932 27 901 35,6%
2014 6 704 17 737* 37,8%

Fonte: Anfavea

* Contabiliza somente produção de veículos montados
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Recente anúncio do governo para garantir escoamento da safra 2014/2015 deve preservar
a disponibilidade do caminhão durante as transferências das cargas. Veja os principais pontos: 

 arco norte
�Melhorias na infraestrutura para 

utilização de corredores multi-
modais em seis estados [MT/RO/
AM/PA/TO/MA]
�Garantia de tráfego na BR-163/

MT/PA de Sorriso/MT a Mirititu-
ba/PA [945 km]
�Trechos pavimentados [809 km] 

–  completar a contratação da 
manutenção em todo segmento
�Trechos não pavimentados [136 

km] – previstas adicionalmente 
as seguintes intervenções: co-
locação de cascalho em trechos 
de atoleiro; oferta de patrulhas 
de desencalhe com tratores para 
socorro de veículos
�Continuidade das obras de pa-

vimentação da BR-163/PA e de 
duplicação da BR-163/364/MT
�Manutenção das demais Ro-

dovias do Arco Norte: BR-
364/174/158

�Dragagem do Rio Madeira (fina-
lizada em nov/2014)
�Incentivo à multimodalidade no 

Arco Norte: financiamento de 
426 embarcações hidroviárias 
com recursos do FMM para ope-
ração nas Hidrovias do Madeira/
Tapajós

 corredor de acesso ao porto de 
Santos, Sp
�Aprimoramento da Fiscalização 

da ANTT – controle do agenda-
mento e fiscalização de transpor-
te. Postos de fiscalização: quatro 
fixos - Limeira/SP [Rodovias 
Bandeirantes e Anhanguera], 
Aparecida do Taboado/MS e Pa-
ranaíba/MS; um móvel - Três La-
goas/MS; Suporte de tecnologia 
em tempo real
�Melhoria e qualificação da in-

fraestrutura viária - duplicação 
de rodovias [DNIT e Concessio-

nárias]: BR-060/GO (Goiânia 
– Jataí) concluída em out/2014; 
PIL Rodovias: Em andamento 
duplicação de 213 km nas BR-
050/060/163

 incentivo ao uso do modal ferro-
viário
� Ampliação de capacidade e me-

lhorias operacionais no acesso 
ao porto
�Duplicação da ferrovia entre 

Campinas e Santos [223 km] – 
95,5% concluída – conclusão 
mar/2015.
�Melhorias da logística com apro-

veitamento do Complexo In-
termodal de Rondonópolis, MT 
[Ferronorte] – permitirá trans-
portar 10% mais que em 2014
�Fiscalização conjunta ANTT/AN-

TAQ para melhorar operação e 
infraestrutura ferroviária dentro 
do porto

Ações do Ministério do Transporte

A Anfavea preparou programa es-
pecífico com o objetivo de promover 
as exportações brasileira de veículos. 
Com o Exportar-Auto, entregue ao 
MDIC, a associação espera alcançar 
remessa anual de 1 milhão de auto-
móveis e veículos comerciais até 2017. 

“O programa está em linha com 
o que o governo pensa. Voltar a ser 

competitivo para poder exportar”, res-
salta Moan. “A nova equipe do gover-
no também pediu tempo para análise 
como fez com o projeto de renovação 
de frota, mas das 53 medidas propos-
tas no Exportar-Auto, cinco já foram 
adotadas nos últimos anos. Existem 
também conversas com novos merca-
dos na África e no Caribe.”
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A desaceleração econômica ao 
longo do ano passado foi pre-
ponderante no desempenho 

das vendas de caminhões, mas tam-
bém contribuiu para o resultado nega-
tivo o calendário atípico que, nos bas-
tidores do setor, deverá ser lembrado 
como aquele de três carnavais. Além 
da festa popular propriamente dita, 
seguiram eventos que fizeram com 

Briga de gigantes
Décio Costa | decio@autodata.com.br

que o balcão de negócio das fabrican-
tes encerrasse expediente de alguma 
maneira, seja por portas fechadas ou 
por incertezas: a Copa do Mundo e as 
eleições. 

No fim das contas, no entanto, e 
apesar da queda nas vendas de 11,3% 
com relação a 2013, “não foi um ano 
ruim. Tenho certeza de que esse perío
do será visto com outros olhos daqui 

Somente três fabricantes são responsáveis por mais de 80%  
das vendas do mercado de caminhões pesados

A Volvo liderou 
as vendas de 
pesados em 2014
no Brasil

D
iv

ul
ga

çã
o/

Vo
lv

o





44

Caminhões Pesados

AutoData Fevereiro 2015

M icros s e t o r i a
l

e, portanto, parte de uma base de com-
paração alta. Naquele período, como 
tradicionalmente ocorre, a categoria 
de pesados foi quem alavancou ven-
das e potencializou o resultado geral. 
Em 2014, ainda que com a brutal que-
da de 15,1% ante 2013 no segmento 
de pesados, não dá para deixar de lado 
sua relevância no resultado final, com 
47,4 mil unidades negociadas, partici-
pando com 34% das vendas totais de 
caminhões.

Embora a categoria pesado tenha a 
maior fatia do bolo, cerca de 80% do 
segmento estão nas mãos de apenas 
três fabricantes: MercedesBenz, Sca-
nia e Volvo. A disputa é tradicional e 
acirrada, afinal, para todas elas o mer-
cado brasileiro está dentre os mais im-
portantes de seus negócios globais. É o 
maior, por exemplo, para a Scania. 

Ranking – No ano passado a Volvo 
encerrou o ano na liderança das ven-
das apesar do recuo de 6,3% nos seus 
negócios com 14 mil emplacamentos 
e 29,6% de participação, conquistan-
do quase três pontos porcentuais. A 
empresa assumiu o lugar que a Scania 
ocupou no fim de 2013. De um ano 
para o outro a fabricante sueca de São 
Bernardo do Campo, SP, perdeu quase 
sete pontos porcentuais de participa-
ção dentre os pesados, de 32,1% para 
25,2%. No ano passado, o mercado 
absorveu 11,9 mil caminhões pesados 
Scania contra 17,9 mil de um ano an-
tes, queda de 33,4%. 

“Talvez não tenhamos sido ágil o 
suficiente frente a ações promovidas 
pelas concorrentes”, admite Mathias 

a algum tempo”, sustenta Roberto 
Leoncini, vice-presidente de vendas, 
pósvendas e marketing da Merce-
desBenz do Brasil. “O problema é que 
o volume planejado ainda no fim de 
2013 não se confirmou no ano seguin-
te. O setor investiu em capacidade que 
não se tornou realidade.”

De outro ponto de vista, o ano 
passado foi sequência de um ano ex-
cepcional para as fabricantes de cami-
nhões, o terceiro melhor da sua histó-
ria, com 154,5 mil unidades vendidas Vendas de 

pesados da Scania 
recuaram 33%
no ano passado

Mercedes-
Benz ganhou 
participação 
dentre os pesados
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Carlbaum, diretorgeral da Scania. “Em 
2014 também a empresa passou por 
mudanças internas.”

Além do passo à frente da Volvo, o 
acentuado recuo das vendas da Sca-
nia também pode ser justificado pelo 
avanço importante da MercedesBenz. 
A companhia saltou para o segundo 
lugar no segmento de pesados, com 
crescimento nas vendas de 4,2% para 
12,2 mil unidades e fatia de 25,9%, 
quase cinco pontos porcentuais a mais 
do que tinha um ano antes.

Abaixo da trinca do topo da lista da 
categoria, a MAN Latin America segue 
em quarto lugar com a mesma fatia de 
10% que preserva desde 2013, com 
vendas na faixa de 5 mil unidades. 
Atrás da MAN, a Iveco registrou que-
da nas vendas de 34,5%, de 3,7 mil 
para 2,4 mil unidades, a maior dentre 
as grandes fabricantes. Conseguiu, 
no entanto, manter o quinto lugar do 
ranking dentre os pesados, mas não 
escapou de perder participação, de 
6,7% que possuía ao encerrar 2013 

para 5,2% no resultado final do ano 
passado.  

avanço – Destaque para a Ford Ca-
minhões no sexto lugar do segmento. 
Graças à sua família de extrapesados, 
lançada em agosto de 2013, a empresa 
passou a ter maior participação na ca-
tegoria. De um ano para outro, as ven-
das da fabricante avançaram 17,4%, 
para pouco mais de 1 mil unidades, o 
que garantiu fatia de 2,2%  do merca-
do de pesados contra 1,6% que tinha 
um ano antes. 

Também chamou atenção o desem-
penho da DAF. A novata, em primeiro 
ano cheio de produção no País e em 
meio a um ambiente econômico difí-
cil, conquistou meio ponto porcentual 
dentre os pesados com alta nas vendas 
de 786%, de 29 para 257 unidades. O 
resultado permitiu superar a Interna-
tional na categoria, montadora que re-
gistrou queda de 76,6% e ainda assim 
se manteve à frente da estreante chi-
nesa Schacman por 34 unidades.

Caminhões pesados – Ranking de vendas

acum/14 acum/13 variação Part/14 Part/13
volvo 14 039 14 979 -6,3% 29,6% 26,8%
MBB 12 292 11 802 4,2% 25,9% 21,1%
Scania 11 973 17 983 -33,4% 25,2% 32,1%
Man 5 005 5 729 -12,6% 10,5% 10,2%
iveco 2 475 3 779 -34,5% 5,2% 6,7%
Ford 1 051 147 17,4% 2,2% 1,6%
DaF 257 29 786,2% 0,5% -
international 85 363 -76,6% 0,1% 0,6%
Schacman 51 0 50% - -

Fonte: Anfavea

Volvo e 
Mercedes-Benz 
conquistaram 
participação no 
ano passado 
colocando a 
Scania em terceiro 
lugar no ranking
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Era manhã de sábado, 4 de ja-
neiro, quando funcionários da 
Volkswagen de São Bernardo do 

Campo, SP, começaram a receber tele-
gramas informando que não deveriam 
ocupar seus postos quando voltassem 
à empresa após as férias coletivas – 
dois dias depois. Ao todo oitocentos 
metalúrgicos receberam a correspon-
dência que solicitava as presenças em 
uma sala do departamento de RH da 
companhia. O ano de 2015 começou, 
portanto, em clima de apreensão na 
Volkswagen.

O Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC logo soube dos telegramas e pas-
sou a instruir os trabalhadores que não 
assinassem nenhum documento. As-
sembleias foram realizadas e rapida-
mente houve mobilização na fábrica. 
Foram dez dias de greve e assembleias 
diárias. 

Segundo o sindicato, cerca de 12 
mil veículos deixaram de ser produzi-
dos no local e durante o período hou-
ve manifestações dos trabalhadores, 

Sem cortes

Michele Loureiro | michele@autodata.com.br

inclusive de outras fábricas do ABCD 
que se solidarizaram, além da inter-
venção do governo federal. O ministro 
do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, 
propôs-se a intermediar as negocia-
ções da montadora com o sindicato.

Apenas depois de uma sequência 
de vários dias de encontros e mais de 
trinta horas de reuniões as duas partes 
chegaram a um acordo: a VW propôs 
algumas emendas no acordo traba-
lhista, que havia sido reprovado em 
dezembro de 2014, e o sindicato con-
cordou em apresentá-las aos trabalha-
dores desde que as demissões fossem 
canceladas.

bases revistas – E assim foi: após 
dez dias de greve o acordo foi aprova-
do em assembleia na sexta-feira, 16, 
a greve foi encerrada e os oitocentos 
trabalhadores foram reintegrados. As 
bases do acerto foram retrabalhadas 
diante daquelas rejeitadas pelos meta-
lúrgicos em dezembro, e agora preve-
em extensão até 2019 do atual acordo, 

2015 começou com demissões e greve na Volkwagen, 
mas mudança no acordo garantiu os empregos na fábrica 

da Anchieta, em São Bernardo do Campo

então válido até 2016, além de abertu-
ra de um PDV, Programa de Demissão 
Voluntária. O plano prevê ainda ga-
rantia de emprego e produção de uma 
nova plataforma global na unidade.

Em comunicado a empresa afirmou 
que via com satisfação a aprovação do 
novo acordo coletivo por seus empre-
gados: “Empresa e sindicato retoma-
ram as discussões nesta semana e che-
garam a uma proposta balanceada que 
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possibilitará a adequação da estrutura 
de custos e efetivo da unidade”.

Ainda segundo a nota da VW “o re-
sultado contempla a continuidade dos 
mecanismos de adequação de efetivo 
por meio de programas voluntários, 
com incentivo financeiro, e também 
‘desterceirizações’ temporárias para 
alocação de parte do excedente de 
pessoal, dentre outras medidas. Além 
disto, assegura a vinda de uma nova 

plataforma mundial de produto, soli-
dificando as bases de um futuro sus-
tentável para a Unidade Anchieta”.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC, o acordo foi aprovado por 
unanimidade em uma assembleia que 
reuniu oito mil trabalhadores. “Conse-
guimos mudar os pontos que os com-
panheiros não concordavam na antiga 
proposta e, assim, contemplamos as 
reivindicações de todos”, afirmou o 

secretário-geral do sindicato, Wagner 
Santana, o Wagnão.

Além da garantia de emprego até 
2019 os principais pontos do novo 
acor do são reajuste integral da infla
ção incorporado ao salário para o pe      rí-
o     do de 2016 a 2019 e aumento real de 
2017 até 2019. Neste ano os funcio-
nários tiveram reajuste salarial equiva-
lente à inflação e aumento real de 2%, 
pagos antecipadamente em forma de 
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abono no dia 20 de janeiro. As cláusu-
las sociais também valem até 2019. 

Segundo o sindicato, o acordo avan-
çou em relação à proposta rejeitada no 
ano passado, vez que em 2016 have-
rá reajuste pelo INPC incorporado ao 
salário, enquanto inicialmente este 
ocorreria como abono, além da anteci-
pação do abono de 2015 e o comple-
mento da PLR, Participação nos Lucros 
e Resultados, de 2014 conforme as 
novas regras. 

Na prática as demissões não chega-
ram a ser efetivadas, pois os oitocentos 
trabalhadores haviam sido colocados 
em licença remunerada até o início de 
fevereiro como forma de ampliar os 
prazos para negociação.

LeGisLaÇÃO – A situação ocorrida 
na Volkswagen motivou o sindicato 
dos trabalhadores a elaborar uma pau-
ta de reivindicações junto aos gover-
nos estadual e federal a fim de evitar 
novas demissões em massa.  

Dentre os itens formalizados pelos 

metalúrgicos e entregues ao governo 
estadual estão a criação de um Con-
selho Estadual de Política Industrial, 
um código de conduta social das em-
presas, programas de revitalização de 
áreas industriais e de estímulo à pro-
dução de veículos elétricos e a criação 
de uma Câmara de Negociação e Me-
diação de Conflito. Segundo o presi-
dente do sindicato, Rafael Marques, as 
propostas visam aumentar o diálogo 
com as empresas, além de proteger os 
empregos e ampliar a competitividade 
no Estado de São Paulo.

Outra parte dos pleitos será entre-
gue ao governo federal, em data ainda 
a ser definida: criação de Programa 
Nacional de Proteção do Emprego, 
aprovação do Programa Nacional de 
Renovação de Frota de Caminhões e 
ampliação das liberações de crédito na 
economia, principalmente para a aqui-
sição de veículos.

De acordo com Marques, o Brasil 
deixa disponível para empréstimos 
cerca de 58% de seu PIB. “Na Argen-
tina esse porcentual é de 72% e nos 
Estados Unidos chega a 112%. Não há 
desculpa para a retenção de crédito. 
Esse cenário precisa mudar antes que 
novas demissões aconteçam”.

Também como forma de proteger o 
emprego o sindicato anunciou apoio à 
iniciativa da Anfavea, que busca junto 
ao governo medidas de flexibilização 
da jornada de trabalho, com respec-
tiva redução de salários e criação de 
um fundo que arcaria com parte dos 
custos trabalhistas nestas ocasiões, em 
processo similar ao existente na Ale-
manha.

Sindicato defende  
a criação de 

dois programas 
nacionais: de 
proteção do 

emprego e de 
renovação da frota 

de caminhão
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Brasileiro filho de alemães, o en-
genheiro de produção Frank 
Sowade, diretor de operações 

da Volkswagen Anchieta, em São Ber-
nardo do Campo, SP, assumiu em 1º 
de janeiro a presidência da SAE Brasil, 
no lugar de seu amigo Ricardo Reimer, 
presidente do Grupo Schaeffler – os 
dois estudaram no mesmo colégio. Sua 
história está amplamente ligada ao se-
tor automotivo: seu pai, um alemão que 
devido ao nome de difícil pronúncia 
ficou conhecido por aqui como Jorge, 
trabalhou na Volkswagen do Brasil e 
testemunhou, há 44 anos, o famoso in-
cêndio da Ala 13.

Sowade começou a carreira na 
Mercedes-Benz em 1987 e cinco anos 
depois entrou na Volkswagen, direta-
mente na matriz alemã, em Wolfsburg. 
Retornou ao País para cuidar da cons-
trução da fábrica de motores de São 
Carlos, SP, e por aqui ficou até 2003, 
quando voltou à Alemanha. No ano se-
guinte retornou ao Brasil para dirigir a 
fábrica de Taubaté, SP, antes de assumir 
o atual posto na montadora. Nesta en-
trevista o novo presidente da SAE Brasil, 
fala da nova função e seus projetos para 
os próximos dois anos.

Manufatura em foco
André Barros e Marcos Rozen | redacaoad@autodata.com.br

Qual é a sua história dentro da SAE 
Brasil?

Minha história na SAE começou 
como palestrante nos diversos con-
gressos, fóruns, simpósios, colóquios 
e encontros. Era regularmente con-
vidado a participar e sempre havia 
algum tema a abordar que se en-
caixava nos eventos da associação. 
Sempre gostei destes encontros, pois 
encontrava um público que falava a 
nossa língua e promovia o debate. 
Então, em meados de 2012, o Ricar-
do Reimer me convidou para parti-
cipar da sua diretoria. A Volkswagen 
autorizou e ingressei na SAE Brasil 
como vice-presidente na gestão 
2013-2014.

Ali já havia a possibilidade de assu-
mir a presidência?

Sim, isso faz parte da dinâmica nor-
mal da SAE Brasil, do vice-presidente 
de uma gestão assumir a presidên-
cia na seguinte. O objetivo é dar 
continuidade, não haver ruptura. A 
mudança da gestão do Reimer para 
a minha foi feita em conjunto. Ele 
tem muito conhecimento da rotina e 
funcionamento da associação e seria 

Novo presidente da SAE Brasil, Frank Sowade, revela projetos para o
seu mandato de dois anos e fala sobre os desafios na área produtiva

absurdo desprezar isso. Montamos a 
estrutura juntos, com a participação 
de todos.

Quais são os planos para esta gestão?
Muita coisa ainda será trabalhada 
ao longo do tempo, mas o Congres-
so SAE Brasil seguirá como nosso 
carro-chefe, o principal evento do 
ano. Continuaremos com simpósios 
e fóruns, mas daremos maior foco 
nas nossas seções regionais. O fun-
damental e grande objetivo da SAE 
Brasil é a disseminação do conheci-
mento da mobilidade. Continuare-
mos com o foco na engenharia de 
produto, mas também vamos come-
çar a olhar com mais atenção para 
a manufatura. A SAE Brasil sempre 
foi focada no produto e eu sou uma 
pessoa de chão de fábrica. Há muita 
coisa que acontece ali que pode ser 
trabalhada.

O que acaba refletindo no produto...
Exato: na conformidade, na qualida-
de, nos custos do produto e na sua 
competitividade. Temos que traba-
lhar a automação para que seja fle-
xível, com redução de custo e tempo 
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para mudar o produto na linha. O 
processo produtivo precisa ser de-
senvolvido com visão aberta. Por 
exemplo: na mesma linha é montado 
um hatch, um sedã e uma station wa-
gon. É preciso que haja mudança de 
um para o outro sem perda de tem-
po e com toda flexibilidade possível. 
Tempo de máquina parada é prejuí-
zo. Outro aspecto é na mudança des-
te modelo, seja facelift ou nova gera-
ção. Normalmente há pouco tempo 
para as adaptações necessárias, algo 
como duas semanas, nas férias cole-
tivas. Por isso é preciso fazer toda a 
preparação antes e, durante a parada, 
remontar a linha, conectar e começar 
a produzir.

Em que nível o Brasil está nestes pro-
cessos?

Há muita coisa a ser feita. A tendên-
cia é cada vez mais forte de introdu-
ção de plataformas mundiais aqui, 
por parte de todos os fabricantes lo-
cais. E com elas chegam também os 
processos mundiais, com o melhor 
do que foi desenvolvido lá fora. Os 
processos daqui estão cada vez mais 
próximos do Exterior.

Isso é boa notícia para o engenheiro 
brasileiro, que então estará capacita-
do para trabalhar em qualquer fábri-
ca do mundo?

O engenheiro brasileiro já é muito 
globalizado: várias empresas hoje 
desenvolvem veículos 24 horas por 
dia. O mesmo projeto é compartilha-
do e conduzido aqui, na China e na 
Europa ao mesmo tempo.

Mas mesmo com as plataformas glo-
bais não existem diferenças de um 
país para o outro?

Vamos dividir isso um pouco: em 
alguns casos há verticalização dife-
rente, menor ou maior dependendo 
do país e da região. Um painel de 
instrumentos pode chegar pronto 
em uma fábrica e ser completamente 
montado dentro de outra. Depende 
de vários fatores, como custo. Outro 
aspecto é a necessidade de adapta-
ção do carro para as estradas brasilei-
ras ou os motores flex, que também 
exigem alterações. Mudam algumas 
coisas, adaptações, mas não o con-
ceito como um todo.

Qual é o grande gargalo hoje da ma-
nufatura brasileira?

Ainda temos bastante espaço para 
crescer no desenvolvimento das pes-
soas. Por exemplo: existe um espaço 
vago a preencher na faixa que vai do 
trabalhador da produção até o enge-
nheiro. Ele deve ser ocupado por um 
tecnólogo, um profissional com for-
mação forte, mas que também põe 
a mão na massa e vive o dia a dia da 
produção.

Em sua opinião o Inovar-Auto contri-
buiu para a equiparação das tecno-
logias globais com as oferecidas nos 
modelos nacionais?

O movimento de chegada de plata-
formas globais ao Brasil aconteceria 
de qualquer maneira. Já estava acon-
tecendo antes do Inovar-Auto.

Mas o novo regime automotivo não 
acelerou esse processo?

O Inovar-Auto mexe com a nacio-
nalização de componentes e com a 
eficiência energética. Há ainda um 
aspecto que está um pouco indefini-
do, com relação ao que é exatamente 
investimento em pesquisa, engenha-
ria e desenvolvimento.

E como será o seu dia a dia como pre-
sidente?

Além da rotina básica, passarei prati-
camente um dia por mês dedicado a 
SAE Brasil, reunido com a diretoria e 
os dois conselhos, o executivo e o su-
perior. Eventualmente também parti-
ciparei de outras reuniões dedicadas 
a cada departamento e aquelas liga-
das à proximidade de eventos, como 
o congresso.
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Escolha certa

George Guimarães | redacaoad@autodata.com.br

A General Motors aportou no Brasil no início de 1926 
e passadas nove décadas o País tornou-se seu terceiro 

maior mercado no mundo

O século 20 mal nascera e o 
Brasil, então um país cuja 
economia dependia sobre-

tudo da agricultura, começava a ex-
perimentar alguns avanços da indus-
trialização, em particular o Estado de 
São Paulo. E empresas multinacionais, 
já em franco processo de expansão, 
sabiam que na América abaixo do 
Equador tudo estava por ser ocupado 
e oferecido. Em especial no Brasil, o 
maior país da região e potencialmente 
o maior mercado.

A General Motors Corporation, fun-
dada em 1908 por William Durant, era 
uma delas. Embora novata já contabi-
lizava cerca de 1 milhão de veículos 
produzidos em outros países quando 
escolheu o bairro do Ipiranga, em São 
Paulo, para abrigar sua primeira linha 
de montagem aqui, em 1925, com o 
nome Companhia Geral de Motores 
do Brasil, logo alterado para General 
Motors do Brasil.  

protagonista – Ao longo dessas 
nove décadas, completadas oficial-
mente neste 26 de janeiro, a subsidi-
ária brasileira confirmou o acerto da-
quele movimento da corporação rumo 
ao Sul do continente. Afinal, nesse 
longo período o mercado brasileiro e a 
economia mundial passaram por mu-
danças tamanhas que, não raro, pulve-
rizaram empresas, setores e grupos ao 
redor do globo.

A General Motors do Brasil bem o 
contrário. De mera coadjuvante nos 
primeiros anos a empresa tornou-se 
uma das protagonistas da indústria 
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1925 |  Fundada a Companhia Geral 
de Motores no bairro do 
Ipiranga, em São Paulo

1927 |  Início da construção da 
fábrica de São Caetano do 
Sul. Ipiranga monta o veículo 
de número 25 mil.

1928 |  Iniciada, em 1º de outubro, a 
produção na fábrica do ABC 
paulista

1930 |  Inauguração oficial da 
fábrica de São Caetano do 
Sul em 12 de agosto

1953 |  Em outubro é adquirido 
terreno em São José dos 
Campos, SP

1956 |  Começa a produção na 
fundição e fábrica de 
motores em São José dos 
Campos.

1957 |  Produzido o primeiro 
caminhão Chevrolet 
nacional

1959 |  Inauguração oficial da  
segunda fábrica da General 
Motors do Brasil em São 
José dos Campos.

1968 |  Lançado o Opala com 
quatro portas, primeiro 
automóvel de passeio da 
Chevrolet produzido no 
Brasil

1970 |  A GMB inaugura  nova linha 
de montagem em São José 
dos Campos para produzir o 
seu primeiro carro pequeno, 
o Chevette.

Fatos históricos automobilística brasileira, em especial 
a partir do surgimento de seu primei-
ro automóvel de passeio nacional, o 
Opala, no encerramento da década 
de 60, período em que, de outra parte, 
marcas importantes desapareciam de 
nossas ruas.

A empresa chega aos 90 anos come-
morando toda sua trajetória e também 
seu resultado anual mais recente: a 
Chevrolet fechou 2014 como a segun-
da marca mais vendida no País, com 
17,4% de participação em automóveis 
e comerciais leves e mais de 578,7 mil 
veículos vendidos. 

Melhor resultado no pódio somen-
te o de 2004, quando, às vésperas de 
completar 80 anos, a GMB cravou a 
liderança. De qualquer forma, o Bra-
sil hoje é o terceiro maior mercado da 
Chevrolet em todo o mundo, atrás so-
mente de Estados Unidos e China.

É bem verdade que antes da fabri-
cação do primeiro veículo considerado 
genuinamente nacional nos anos 50, 
um caminhão, a empresa montava 
unidades trazidas em regime de CKD 
– além dos Chevrolet, modelos Bui-
ck, Cadillac, Pontiac. Ainda assim já 
em 1936, apenas nove anos depois da 
inauguração da planta do Ipiranga e de 
seu primeiro veículo, um pequeno fur-
gão, comemorava a montagem de seu 
veículo número 100 mil. 

no aBC – Essa agressividade de mer-
cado não tardaria a incentivar uma 
nova investida e já em 1927 a empresa 
assentaria o primeiro tijolo da fábrica 
de São Caetano do Sul, na Grande São 
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1973 |  Apresentação do Chevette 
para o mercado brasileiro

1974 |  Entra em operação o Campo 
de Provas de Cruz Alta, em 
Indaiatuba, SP.

1979 |  Primeiro veículos a álcool da 
empresa

1980 |  GMB comemora 2 milhões 
de veículos produzidos 
no Brasil. Lançamento do 
Monza.

1990 |  Apresentação do Monza 
Classic SE 500 EF com 
injeção eletrônica de 
combustível

1991 |  Fim da produção do Opala 
após quase 1 milhão de 
unidades produzidas. Para 
substituí-lo é lançado o 
Omega.

1993 |  O Vectra chega ao mercado 
nacional em 2 de outubro. 
Empresa atinge 5 milhões 
de veículos produzidos no 
Brasil. Fim da produção do 
Chevette.

1994 |  Lançamento do Corsa Wind 
com motor 1.0

1995 |  Apresentação da S-10, a 
primeira picape média do 
Brasil. Começa a produção 
do Blazer. Lançado o Corsa 
Sedan GL.

1996 |  Inauguração do Centro de 
Distribuição de Peças em 
Sorocaba. Fim da produção 
do Monza.

Fatos históricos Paulo, ainda hoje o quartel-general da 
corporação aqui. De lá, em 1951, saí-
ram o primeiro ônibus brasileiro, com 
a carroceria totalmente nacional, e os 
refrigeradores Frigidaire, importados 
desde os anos 30. 

Em 1958 seria a vez do primeiro ca-
minhão nacional ganhar as ruas com 
motor fundido, forjado e usinado em 
São José dos Campos, SP, inaugurada 
oficialmente no início de 1959. 

Depois dos caminhões e ônibus 
nacionais faltava o automóvel de pas-
seio. A General Motors do Brasil pre-
cisou de quase dez anos para lançar o 
icônico Opala. 

A partir dele a empresa enfileirou 
outras referências que ainda perma-
necem no imaginário do consumidor 
brasileiro, como Chevette, Monza, Ka-
dett, Corsa e mais recentemente Vectra 
e Omega até chegar à atual condição 

de ser um dos cinco centros mundiais 
de criação e desenvolvimento de veí-
culos da General Motors Corporation.

A linha atual de produtos é total-
mente nova – concluída em 2013 – e 
representa a mais profunda mudança 
da história da empresa em um período 
de apenas três anos. 

Oferece de compactos a SUV’s na-
cionais e importados, passando por 
picapes pequenas e médias, hatches 

e sedãs de vários segmentos vendidos 
em cerca de seiscentos pontos no terri-
tório nacional.

Eles são produzidos nas veteranas 
fábricas de São José dos Campos e São 
Caetano do Sul, SP, mas também em 
Gravataí, RS. O complexo industrial 
da General Motors no Brasil conta ain-
da com uma fábrica de componentes 
em Mogi das Cruzes, SP, outra, a mais 
recente, inaugurada em 2013, de mo-
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Fatos históricos

tores em Joinville, SC, além de centro 
logístico em Sorocaba e do conhecido 
campo de provas Cruz Alta, em Indaia-
tuba, ambos no Interior paulista. 

Mais de 15 Milhões – Todas essas 
unidades interligadas consolidaram 
um espantoso universo em volume e 
extensão em todas essas nove déca-
das, ainda que oficialmente a Anfavea 
registre dados a partir de 1957. 

Daquele ano até o encerramento de 
2013 ao menos 15,1 milhões de veícu-
los foram produzidos pela GMB, perto 

1998 |  O último Kadett deixa a 
linha de montagem em São 
Caetano do Sul

1999 |  Inauguração oficial da 
fábrica de Mogi das Cruzes, 
no Interior paulista

2000 |  Em 2 de setembro é 
apresentado o Celta,  
primeiro carro a ser 
produzido na fábrica gaúcha 
de Gravataí

2001 |  Lançado o monovolume 
Zafira, único em sua 
categoria com capacidade 
para sete pessoas

2002 |  Nova geração do Corsa 
chega ao mercado

2003 |  Novidade mundial, picape 
Montana, de pequeno porte,  
chega ao mercado

2005 |  Celta ganha motor flexfuel
2006 |  O sedã Prisma começa a ser 

produzido em Gravataí
2009 |  Lançamento local do Agile 

produzido na Argentina
2011 |  Começa a produção do 

Cruze, modelo global. No 
mesmo ano o Cobalt passa 
a fazer parte do portfólio da 
empresa.

2012 |   Lançada a nova picape 
S-10. Spin substitui Zafira 
e Meriva. Lançamento do 
Onix.

2013 |  Nova geração do Prisma
2015 |  GMB comemora 90 anos de 

Brasil

de mais de 13 milhões  vendidos no 
mercado interno e outros 2,8 milhões 
seguiram para países de todos os con-
tinentes. 

Em 2014, com quase 580 mil veí-
culos comercializados, a GM foi líder 
no varejo brasileiro e a terceira colo-
cada em vendas diretas. Diante des-
ses números é fácil imaginar que nem 
mesmo o mais otimista dos pioneiros 
executivos baseados na avenida Presi-
dente Wilson, em 1925, sonhou com 
eles. Mas é fácil também constatar que 
acertaram na escolha!
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A história dos veículos da Ge-
neral Motors considerados, 
de fato e de direito, brasilei-

ros começa no transcorrer dos anos 
50. Mas automóveis e comerciais de 
várias marcas da empresa já podiam 
ser vistos nas vitrinas e ruas bem antes 
disso. Os primeiros, em 1925, peque-
nos furgões que carregavam até meia 
tonelada. Trazidos dos Estados Unidos 
em kits eram montados no bairro do 
Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo. E 
em 1932, logo depois de mudar sua 
sede para São Caetano do Sul, surgiam 
os pioneiros ônibus completos, com 
carrocerias totalmente feitas aqui.

O primeiro veículo considerado 
genuinamente nacional, no entanto, 

Time de 
tradição

Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Em noventa anos aqui a General Motors  
produziu dezenas de modelos, alguns ícones  

da indústria nacional 
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anos mais para que o segundo mode-
lo de passeio, o Chevette, chegasse às 
ruas em abril de 1973. O compacto 
sedã inicialmente com duas portas – 
ganharia uma carroceria hatch anos 
depois –, motor de quatro cilindros e 
tração traseira enquadrava-se no pro-
grama da empresa de contar já então 
com um carro mundial. Nasceu na 
hora certa. Tanto que atingiria 50 mil 
unidades fabricadas já em 1974, ano 
em que a GMB apresentaria a Caravan, 
station wagon derivada do pioneiro 
Opala.

Esses três primeiros modelos per-
duraram em produção até a década 
de 90 e ainda hoje são cultuados por 
admiradores, inclusive por suas linhas 
esportivas, como os Opala SS.

Com a chegada do Proálcool, em 
1979, a GM iniciou a produção de ve-
ículos movidos a álcool, incluindo pi-
capes. Em 1981 o desenvolvimento do 
Projeto J já estava bastante adiantado 
e, sob o nome de Monza, seria apre-
sentado em abril do ano seguinte, dias 
antes de chegar às lojas nas configura-
ções de três e quatro portas. 

O Monza se tornou rapidamente 
alvo de desejo por parte dos consumi-
dores. Tanto que já em 1984 foi o carro 
mais vendido do Brasil. Foi também o 
primeiro Chevrolet nacional a dispor 
de injeção eletrônica de combustível, 
em 1990.

Foram necessários mais cinco anos 
para que a empresa apresentasse ou-
tro carro genuinamente novo: o Ka-
dett, médio que pouco tempo antes 
chegara ao mercado europeu e que 
aqui contou também com a Ipanema, 

Caminhão de 6 cilindros, 
lançado em 1957, Opala, 

Chevette, Monza, Veraneio e    
Corsa

foi um caminhão, que saiu da então 
novíssima fábrica de São José dos 
Campos, SP, em 1957. Com motor de 
seis cilindros e 140 cv de potência, 
carregava até 2 toneladas. Apenas um 
ano depois seria apresentada a picape 
Chevrolet 3100, que ficou conheci-
da como Chevrolet Brasil, e, derivada 
dela, em 1964, a perua C1416, depois 
batizada Veraneio.

O primeiro caminhão movido a 
diesel saiu da linha de montagem em 
1969, o D-70. A picape com o mesmo 
combustível nasceria quase uma déca-
da após, em 1978, a D-10. A empresa 
voltou a investir no segmento de cami-
nhões em 1996, sobretudo com pro-
dutos importados, para abandoná-lo 
de vez em 2002.

Mas, em compensação, com a S10, 
lançada em 1995, a montadora prati-
camente criou o segmento de picapes 
médias no País. O modelo logo se tor-
nou protagonista com versões cabines 
simples e estendida e, a partir dele, a 
GM passou a produzir o utilitário es-
portivo Blazer, ambos modelos hoje 
totalmente renovados. 

PIONEIRO – A fase áurea dos mode-
los Chevrolet aqui começa com o Pro-
jeto 676, depois nomeado Opala. Até 
então automóveis da GM só mesmo 
os importados. O primeiro automóvel 
de passeio nacional saiu da linha de 
montagem oficialmente em 19 de no-
vembro de 1968 com quatro portas e 
motores de quatro cilindros 2.5 e seis 
cilindros 3.8, depois substituído pelo 
famoso 4.1.

Foram necessários quase cinco 
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versão station wagon. Em 1982 ele en-
traria para a história como o primeiro 
e único conversível nacional da marca. 

Na mesma época a General Motors 
ingressava no mundo dos 1.0 popula-
res por intermédio do já então vetera-
no Chevette e sua versão Júnior. Em 
abril de 1992 o mundo automotivo 
saberia que o Opala, após 23 anos e 
mais de 1 milhão de unidades produ-
zidas, não mais seria fabricado e, ainda 
no mesmo ano, teria no Omega seu 
sucessor. Para seu lugar, em setembro, 
chegaria o Omega, então o automóvel 
mais moderno e sofisticado do País.

De fato a década de 90 foi de muitas 
despedidas. Além do lendário Opala 
chegaram ao fim Chevette e Monza. O 
primeiro, em 1993, para dar lugar ao 
moderníssimo Corsa, apresentado em 
1994 com motor 1.0 e já como fenô-
meno de vendas a ponto de a própria 
General Motors, dias depois de sua 

apresentação, fazer campanha publi-
citária para pedir que o consumidor 
não pagasse ágio por ele. Logo o carri-
nho ganharia uma picape e, em 1995,  
veio  o Corsa Sedan. O campioníssimo 
Monza cedeu lugar na linha de monta-
gem para o Vectra em 1993.

Coube ao Celta, em 2000, inaugurar 
o revolucionário conceito de produ-
ção batizado de consórcio modular em 
Gravataí, RS, e à Zafira, no ano seguin-
te, a condição de primeira minivan de 
sete lugares do Brasil – a Meriva che-
garia às ruas em 2002, antes mesmo 
de sua apresentação na Europa. A era 
dos flex surgiria na mesma época com 
o Corsa Flexpower 1.8. O novo Vectra 
chegou em 2005, um ano antes da se-
gunda geração do Celta, que ganhou a 
sua versão sedã, o Prisma. 

A última década ainda foi palco para 
importações de outros modelos, como 
Agile e Captiva. Veículos que comple-
mentavam a oferta até que a General 
Motors deflagrasse uma verdadeira re-
volução em seu portfólio nos últimos 
três, quatro anos. 

Desde 2011 surgiram Cruze, Onix – 
hoje o Chevrolet mais vendido no Bra-
sil –, Cobalt e a minivan Spin, além dos 
renovados S-10 e Blazer. Linha que pa-
rece ter reconquistado uma legião de 
seguidores. 

Em 2014 esse time, que soma de-
zesseis carroçarias e dezenas de ver-
sões nacionais e importadas, atingiram 
quase 580 mil emplacamentos e colo-
caram a GM na liderança do varejo 
brasileiro pelo segundo ano consecu-
tivo. Um presente e tanto para o nona-
gésimo aniversário. 

Só nesta década 
foram lançados, 
dentre outros, 
Onix, o mais 
vendido hoje da 
marca, Cobalt e a 
minivan Spin 
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A General Motors do Brasil 
chega aos 90 anos em meio 
a um forte programa de in-

vestimentos. O atual ciclo, iniciado 
no transcorrer de 2014 e que seguirá 
até 2018, contempla R$ 6,5 bilhões 
destinados, em especial, ao desenvol-
vimento de produtos e tecnologias, 
formação de mão de obra e, particu-
larmente, ao aumento do índice de 
nacionalização de componentes. Até 
abril, no máximo, a empresa quer 
concretizar projeto de atingir  US$ 1 
bilhão em localização.

É fácil compreender o porquê des-
sas prioridades: de um lado a drástica 
mudança da linha de produtos nos 
últimos três anos forçou a utilização 
de muito componentes importados 
em um primeiro momento e, de ou-
tro, a empresa já está bem servida no 
que se refere à capacidade produtiva 
instalada após o plano quinquenal 
anterior que envolveu R$ 5,7 bilhões 
a partir de 2008 e que culminou com 
a inauguração, em 2013, de uma mo-
derna fábrica de motores em Joinvil-
le, SC, e com o término da expansão 
da fábrica de Gravataí, RS.

Do ponto de vista da estrutura pro-
dutiva, portanto, a General Motors 
está mais do que preparada para os 
atuais patamares dos mercados in-
terno e externo. Seu complexo indus-
trial hoje é um dos maiores do setor 
no Brasil. 

Além dessas duas unidades conta 
com outras duas fábricas de veículos 
no Estado de São Paulo, as pioneiras 
São Caetano do Sul e São José dos 
Campos, além de uma dedicada a 

Base sólida

Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Parque produtivo atualizado garante à GMB 
a condição de um dos principais centros de 
desenvolvimento de produtos da corporação 
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Joinville
Inauguração | 2013
Produtos | motores e cabeçotes
Área total | 500 mil m²
Área construída | 30 mil m²
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Unidades no Brasil

Gravataí
Inauguração | 2000
Produtos | automóveis 
Área total | 506,3 mil m²
Área construída | 97,6 mil m²

partes e componentes em Mogi das 
Cruzes, o Campo de Provas de Cruz 
Alta, em Indaiatuba, e o Centro de 
Distribuição de Peças em Sorocaba.

enGenharia – Com toda essa base 
a subsidiária assumiu a condição de 
um dos cinco centros globais de de-
senvolvimento de veículos da corpo-
ração. Desde 2006 é sua atribuição, 
por exemplo, criar todas as novas ge-
rações de picapes a serem produzidas 
também pelas demais unidades da 
organização em todo o mundo, caso 
da atual S10, de porte médio, e da 
compacta Montana. 

São José dos Campos
Inauguração | 1959
Produtos |  automóveis, comerciais leves, 

motores e transmissões
Área total | 2,6 milhões de m²
Área construída | 546,0 mil m²

São Caetano do Sul
Inauguração | 1930
Produtos |  automóveis e comerciais leves
Área total | 577,3 mil m²
Área construída | 337,0 mil m²

Mogi das Cruzes
Inauguração | 1999
Produtos | partes e componentes
Área total | 427,7 mil m²
Área construída | 50,0 mil m²

Sorocaba
Inauguração | 1996
Serviços | distribuição de peças
Área total | 146 mil m²
Área construída | 88 mil m²

indaiatuba
Inauguração | 1974
Serviços | testes e validações
Área total | 11,2 milhões de m² 
Área construída | 27,5 mil m² 
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A GMB em números

Produção Vendas 
internas exportação

1957 4 868 4 725 -
1958 9 349 9 323 -
1959 17 164 17 211 -
1960 18 176 18 139 -
1961 13 689 13 604 -
1962 18 980 19 015 -
1963 12 174 12 019 -
1964 13 863 13 236 -
1965 10 981 11 624 -
1966 15 951 15 923 -
1967 17 158 17 087 -
1968 24 987 24 894 -
1969 52 805 52 011 4
1970 70 308 70 077 32
1971 83 297 82 063 327
1972 104 492 102 125 237
1973 140 567 142 293 876
1974 182 327 180 290 847
1975 173 948 170 774 1876
1976 181 144 177 937 2673
1977 154 411 152 200 -
1978 194 736 185 226 10 497
1979 207 682 192 728 15 403
1980 231 557 212 289 18 683
1981 155 539 134 396 21 914
1982 180 083 169 355 10 333
1983 207 544 189 561 14 889
1984 197 365 171 638 27 352

1985 222 801 191 137 33 534

Produção Vendas 
internas exportação

1986 251 178 206 819 42 309
1987 193 306 148 934 45 242
1988 242 785 195 272 47 604
1989 238 699 211 657 27 189
1990 203 334 170 416 26 140
1991 196 635 172 638 27 225
1992 213 375 176 367 41 543
1993 274 972 255 218 20 700
1994 289 416 269 323 21 634
1995 344 431 348 353 39 206
1996 443 708 383 531 73 596
1997 507 386 409 632 111 444
1998 415 672 344 202 106 007
1999 335 836 277 910 76 582
2000 442 231 332 983 117 146
2001 513 558 353 864 167 723
2002 517 167 338 940 187 869
2003 511 517 333 429 208 411
2004 562 012 364 214 181 502
2005 561 449 365 251 208 893
2006 550 185 409 916 162 631
2007 576 952 498 655 131 507
2008 603 819 548 869 108 485
2009 598 773 595 491 50 559
2010 651 051 657 707 78 074
2011 652 654 632 255 97 473
2012 615 550 642 646 68 286
2013 680 737 649 814 104 500

2014 - 578 752 70 000

Elas surgem nos computadores 
do Centro Tecnológico e de Design 
de São Caetano do Sul, onde foram 
concebidos e desenvolvidos mais re-
centemente ainda – também em co-

laboração com outros centros da GM  
no mundo – o hatch Onix, a minivan 
Spin e os sedãs Cobalt e Prisma. 

Mais para trás a minivan Meriva, 
lançada primeiro no Brasil, em 2002, 
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e somente depois na Europa. Não por 
coincidência coube à planta do ABC 
esse privilégio.

São Caetano do Sul foi a primei-
ra fábrica de fato da empresa aqui, 
inaugurada no começo da década de 
30 – depois dos cinco anos iniciais 
da linha de montagem CKD em São 
Paulo. E ainda hoje o complexo do 
ABC paulista abriga quase toda a área 
administrativa. Em 1968, é bom re-
gistrar, a unidade produziu o primei-
ro automóvel de passeio nacional da 
Chevrolet: um Opala quatro portas.

Metade no abC – A unidade do 
ABC consumirá mais da metade dos 
R$ 6,5 bilhões dos anunciados até 
2018, revelou Jaime Ardila, presiden-
te da General Motors América do Sul. 
Dinheiro “para modernizar as linhas 
de produção e desenvolvimento e 
adaptações de motores e transmis-
sões para atender às normas de efici-
ência do Inovar-Auto”.

A unidade produz cinco dos mo-
delos nacionais da GM no País – que 
somam ao todo onze: Spin, Montana, 
Cruze, Cruze Sport6 e Cobalt. Aproxi-
madamente a cada minuto um veícu-
lo é fabricado ali.

São Caetano ganhou como presen-
te de 90 anos da empresa um  centro 
logístico de recebimento e sequen-
ciamento de materiais produtivos, 
que duplica a capacidade de armaze-
nagem e aumentará a produtividade 
da planta. Cerca de 1,4 milhão de 
componentes serão movimentados 
diariamente no local, que conta com 
área equivalente a quatro estádios de 

futebol e pé-direito proporcional a 
um edifício de cinco andares.

Segunda mais antiga da empresa 
no País a fábrica de São José dos Cam-
pos já tem longa estrada e represen-
tou a primeira expansão industrial 
da General Motors no transcorrer da 
década de 50, quando o Brasil incen-
tivou a chegada da primeira grande 
leva de fabricantes de veículos. Ori-
ginalmente concebida para produzir 
caminhões e picapes, passou a fabri-
car também automóveis nas décadas 
seguintes. Foi lá também que surgiu a 
primeira linha de motores da empre-
sa na América do Sul. 

No complexo do Vale do Paraíba 
são produzidos a picape S10 e o uti-
litário esportivo Trailblazer. 

Dos R$ 6,5 
bilhões a serem 

investidos no País 
mais da metade  

será aplicada em 
São Caetano 

do Sul
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Para dar suporte a todos os projetos 
e produção nas três fábricas de veícu-
los brasileiras e ao Centro Tecnológico 
a GMB conta com o Campo de Provas 
de Cruz Alta, em Indaiatuba. 

O conhecido CPCA, inaugurado em 
1974, é palco de diversos testes dinâ-
micos e laboratoriais, de validação e 
durabilidade – até mesmo crash tests. 

O complexo dispõe de 42 quilôme-
tros de pistas, é o terceiro maior da Ge-
neral Motors Corporation no mundo. 
Uma delas, a circular, tem inclinação 
de até 56 graus e a virtude de simular 
uma reta infinita. 

A unidade fornece serviços para as 
divisões da empresa nos Estados Uni-
dos e Europa.

Gigante dos testes

A unidade de São José dos Campos 
abriga ainda a fábrica de CKD, linha 
totalmente dedicada ao preparo, em-
balagem e despacho de veículos des-
montados para exportação.

E ainda no século passado, no 
transcorrer dos anos 90, era percep-
tível que as duas fábricas paulistas já 
não dariam conta da demanda cres-
cente não só do mercado brasileiro 
como também de outros países da 
América do Sul.

Numa tentativa de desafogar so-
bretudo São Caetano do Sul e assim 
ter espaço para aumentar a produção 
de veículos, a GMB abriu as portas em 

1999 da unidade Mogi das Cruzes, que 
passou a fabricar partes e componen-
tes para reposição de modelos fora de 
linha, aptidão mantida até hoje.

eM direção ao Sul  – A investi-
da em Mogi das Cruzes não bastaria, 
tanto que dois anos antes, em 1997, a 
General Motors já revelara que cons-
truiria uma terceira fábrica de veícu-
los em Gravataí, RS, projeto que de-
mandou na época US$ 600 milhões e 
três anos de obras.

A unidade saiu do papel oficial-
mente em julho de 2000 para rapida-
mente ganhar as manchetes interna-
cionais: afinal, tornou-se referência 
em processo, tecnologia de manu-
fatura e produtividade ao adotar o 
então inédito conceito de consórcio 
modular, com fornecedores de peças  
e serviços abrigados no mesmo sítio. 

A fábrica de motores e cabeçotes 
de Joinville, SC, foi a última grande 
investida da empresa em capacidade 
produtiva. Inaugurada em fevereiro 
de 2013, ganhou a certificação Lea-
dership in Energy and Environmental 
Design Gold do U. S. Green Building 
Council. Foi o primeiro complexo in-
dustrial automotivo na América do 
Sul e a segunda fábrica da GM no 
mundo com o certificado. Sua cons-
trução consumiu R$ 350 milhões.

Joinville produz os motores SPE/4 
1.0 e 1.4 que equipam a linha Onix e 
Prisma, além de cabeçotes de alumí-
nio. A capacidade produtiva é de 120 
mil motores e 200 mil cabeçotes por 
ano – 60% para a planta argentina de 
Rosario. 
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Se o primeiro veículo montado 
pela General Motors brasileira 
ganhou as ruas somente na se-

gunda metade da década de 20, a mar-
ca Chevrolet já era conhecida por aqui 
anos antes. Isso graças a alguns pionei-
ros que, no transcorrer dos anos 10, já 
enxergavam na venda de automóveis 
no Brasil um mercado promissor. 

Falar de revendedores Chevrolet 
é, portanto, voltar necessariamente 
àquela década, quase cem nos atrás, 
quando os primeiros veículos da mar-
ca começaram a desembarcar nos por-
tos por iniciativa de alguns deles.

Pode-se dizer que a marca Che-
vrolet foi lançada aqui pela Mestre e 
Blatgé, empresa que em 1917, sob o 
comando do francês Luiz La Saigne, 
trouxe dos Estados Unidos também 
modelos Buick e Cadillac, além dos 
primeiros Chevrolet. 

Talvez por isso, apenas quatro me-
ses depois da constituição da GMB, 
a Mestre e Blatgé teve nomeada sua 
primeira concessionária Chevrolet, 
então com o novo nome Mesbla Veí-
culos, grupo que ampliou seu leque 
de atuação e fez história na economia 
brasileira. 

Naquele mesmo ano, mais três con-
cessionárias foram nomeadas pela 
GMB: Chevel, em Minas Gerais, Casa 
Dico, no Rio Grande do Sul e, em São 
Paulo, a Felício Vigorito, até hoje uma 

Desde 1917

Fiorella Fatio | redacaoad@autodata.com.br

Antes mesmo da chegada da GM ao País já havia 
concessionária vendendo Chevrolet e outras marcas da 

empresa por aqui

D
iv

ul
ga

çã
o/

GM





76

Especial

AutoData Fevereiro 2015

das maiores do Brasil. Era o início da 
Rede Chevrolet, hoje universo de 595 
pontos de vendas administrados, em 
sua maioria, por 179 grupos.

Espalhados por todo o País, foi por 
meio deles que a Chevrolet obteve 
a liderança das vendas no varejo – 
efetua das por pessoas físicas – nos 
último dois anos: deteve 18,2% de par-
ticipação em 2013 e 17,3% em 2014.

QUASE CEM – Essa trajetória de 
quase cem anos, contudo, não enca-
deia somente tempos de glória. Difi-
culdades, ora pelo mercado interno 
depressivo ora pela conjuntura eco-
nômica mundial, impuseram desafios 
ao negócio de automóveis em vários 
períodos, em especial depois de 1968, 
ano de lançamento do Opala, quando 
se deu o primeiro grande crescimento 
da rede. 

Ações conjuntas e estratégias de-
finidas a quatro mãos com a GMB 
foram fundamentais para superá-los. 
Em 1990, por exemplo, o Plano Collor 

colocou o comércio de automóveis em 
risco poucas vezes visto. 

GMB e a Abrac, a Associação Bra-
sileira de Concessionárias Chevrolet, 
fundada em 1977, montaram rapida-
mente mecanismo que garantiu capi-
tal de giro para a rede, ação pioneira 
rapidamente copiada pelas demais fa-
bricantes e associações de marca.

Até aquele momento e ainda por 
alguns anos, o modelo de negócio das 
revendas apoiava-se muito mais sobre 
o faturamento de veículos novos, sem 
administração da equação rentabili-
dade x custo operacional. Predomina-
vam altos investimentos em edifica-
ções, lojas enormes e elevados custos 
de manutenção dessas estruturas. 

Esse tipo de gestão cobrou seu pre-
ço nos anos seguintes e muitas con-
cessionárias, pressionadas pelo caixa 
deficitário, fecharam suas portas ou 
estiveram na iminência disso. Nova-
mente a GMB trabalhou em conjun-
to por uma saída, criando grupo de 
trabalho específico para aprimorar o 
modelo de negócio dos revendedores. 
Com auxílio de empresa especializada 
em gestão foram identificadas várias 
alternativas, com claro incentivo a áre-
as como pós-vendas, seminovos e F&I, 
hoje ainda mais fundamentais.

Assim como na década de 90, os 
primeiros anos do século 21 têm sido 
tempo de adequações, sobretudo de 
profissionalização do negócio da dis-
tribuição, lembra Jorge Khalil, presi-
dente da Abrac. Os resultados dessas 
mudanças são palpáveis, e saborosos, 
como atestam os números de vendas 
dos últimos dois anos.

Grupo Pontos de venda

Líder 17
Nova 13
Viamar 13
Topvel 13
Vigorito 12
Sinoscar 11
Planeta 11
Jorlan 11

Nicola 10

Os maiores

Para aproximar 
rede e fábrica foi 

criada em 1977 
a Associação 
Brasileira de 

Concessionárias 
Chevrolet
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Um banho de metais nobres. 
Esse é um dos principais pro
cessos de produção dos catali

sadores automotivos: peças de cerâmi
ca recebem diferentes concentrações 
de platina, paládio e ródio nas linhas 
da Umicore, fabricante instalada em 
Americana, SP.

As possíveis misturas e quantidades 
para esses componentes são infinitas 
e variam de acordo com o tipo de veí
culo que equipam e sua motorização, 
dentre outras características. E para 
alcançar o ajuste fino e reduzir ao má
ximo o consumo de combustível e a 
emissão de poluentes a empresa acaba 
de inaugurar seu centro de tecnológico 
de emissões veiculares.

Com investimento de R$ 21 milhões 

Banho nobre
Viviane Biondo, de Americana, SP | viviane.biondo@autodata.com.br

o complexo de laboratórios de testes e 
calibração fica ao lado do prédio que 
abriga as linhas de produção. 

Stephan Blumrich, vicepresidente 
da Umicore Brasil e diretor da unidade 
de catalisadores automotivos da Umi
core na América do Sul, afirma que a 
estrutura foi concebida para desen
volver projetos de novos catalisadores 
para montadoras, com destaque para 
os propulsores de três cilindros que 
chegaram junto com o InovarAuto. 

“As obras foram concluídas no pri
meiro semestre de 2014, antes mesmo 
do prazo previsto. Agora, após período 
de ensaios de certificação, com comis
sionamento e de correlação da Cetesb, 
a nova estrutura está em pleno funcio
namento. Já fechamos contratos com 

Investimento de 
R$ 21 milhões 
coloca em 
funcionamento 
centro tecnológico 
de emissões 
veiculares da 
Umicore para o 
desenvolvimento 
de novos 
catalisadores 
automotivos
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algumas das principais fabricantes de 
veículos do País.”

Para Blumrich o laboratório é im
portante na produção de componen
tes adequados às normas de emissões 
em exercício, além de representar 
possível conquista de novos clientes, 
como as fabricantes que estão chegan
do agora ao Brasil. 

Segundo ele a inauguração do cen
tro permite a ampliação de 100% da 
capacidade de atender a novos proje
tos, tanto de autopeças de componen
tes para o sistema de exaustão quan
to de montadoras de veículos leves e 
pesados. Assim, tanto OEM quanto 
reposição.

InvestImentos – A venda de ser
viços é outra possibilidade, graças aos 
investimentos recentes: “Periodica
mente as fabricantes de veículos insta
ladas ou importadores têm de entregar 
relatórios de controle de emissões dos 
veículos vendidos no País à Cetesb, 
ensaio que realizamos. O objetivo dos 
laboratórios é o desenvolvimento pró
prio, mas eles também são uma ponte 
para se aproximar do cliente”.

O novo centro está em área cons
truída de 1,8 mil m², pode operar 24 
horas por dia e atende às normas NBR 
6601, de testes de emissões pelo esca
pamento, NBR 7024, de consumo de 
combustível, NBR 12026, de emissões 
de aldeídos, e NBR 15598, de emis
sões de álcool não queimado.

Outro equipamento é o dinamôme
tro de chassis para tração nas quatro 
rodas, que atende às normas específi
cas para ensaios de veículos híbridos. 

Além do Brasil a empresa também 
tem centros tecnológicos na Alema
nha, Estados Unidos, Japão, Coreia do 
Sul e China.

A trajetória da Umicore em pesqui
sas no Brasil começou em 1992, ape
nas um ano após o início da produção 
local, já em Americana. 

Na ocasião a empresa investiu em 
equipamentos para desenvolver ca
talisadores para o mercado nacional. 
Desde então os investimentos apenas 
em laboratórios foram de R$ 52 mi
lhões, considerandose o aporte da 
última fase, de R$ 21 milhões, como 
conta Blumrich:

“Viemos após fechar contrato com 
a Autolatina, que na época represen
tava basicamente 50% do mercado 
nacional. A relação era de doze ha
bitantes por automóvel, a direção da 
empresa entendeu que havia muito 
espaço para crescer. E felizmente foi o 
que aconteceu. A escolha por Ameri

O objetivo dos 
laboratórios é o 

desenvolvimento 
próprio, mas eles 
também são uma 

ponte para nos 
aproximar do 

cliente
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cana baseouse também nas previsões 
otimistas, entendemos que o Interior 
ofereceria boas condições para o de
senvolvimento da indústria”.

Com capacidade produtiva de 3 mi
lhões de peças anualmente a fábrica 
de Americana abastece o mercado da 
América do Sul, que respondeu por 4% 
do faturamento de € 9,8 bilhões mun
dial em 2013. O Brasil é o carrochefe 
da região e, segundo Blumrich, repre
sentou a quase totalidade da fatia refe
rente à América do Sul.

Nas contas do executivo a Umicore 
mantém 50% de participação no mer
cado brasileiro, graças à sua madura 
estrutura de desenvolvimento: “Quan
do chegamos era preciso desenvolver 
catalisadores para o etanol, nem havia 
a tecnologia de motor flexível ainda. 
Usávamos um catalisador básico para 
toda a gama de motores, era preciso 
desenvolver mais produtos”.

Atualmente a Umicore destina 90% 
de sua produção para montadoras e 
10% para reposição. 

Cerca de 5% dos produtos saídos de 
Americana são exportados. Os catali
sadores para leves representam 80% 
do total produzido.

Antes da regulamentação de emis
sões Proconve P7 a Umicore investiu 
R$ 12 milhões em bancada de testes 
para motores diesel de até 14 litros, 
já instalada no centro de desenvolvi
mento atual. 

Depois ampliou o aporte em mais 
R$ 3 milhões com a aquisição de equi
pamentos de análise de gases, que au
mentam a precisão dos testes.

O negócio de catalisadores repre
senta 35% do faturamento global da 
empresa, que também atende os seg
mentos químico, petroquímico, farma
cêutico, eletroeletrônico e de energia, 
dentre outros.

Com capacidade 
produtiva de 3 
milhões de peças 
por ano, a fábrica 
de Americana 
também atende 
países da América 
do Sul
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Chega ao mercado em março a 
segunda geração do FleetBo-
ard, sistema de gestão de frotas 

da Mercedes-Benz agora expandido 
para toda a linha de caminhões da 
marca e com possibilidade de instala-
ção na fábrica para alguns modelos. O 
sistema traz como principal novidade 
pacote de segurança que permite blo-
quear remotamente o caminhão caso 
alguma anomalia na operação seja de-
tectada no meio do caminho.

Lançado aqui em 2010 o FleetBoard 
tem atualmente 3 mil consumidores 
no mercado brasileiro. Ao redor do 
mundo são mais de cem mil clientes, 
que têm ao seu dispor uma espécie 
de Big Brother do caminhoneiro e do 
veículo: é possível saber onde estão 
os caminhões, qual trajeto fizeram e 
em qual velocidade estão se locomo-
vendo, além de diagnóstico completo 
das condições mecânicas dos compo-
nentes.

“Desde 2010, quando lançamos o 
sistema, conseguimos reduzir o con-

Bloqueio remoto
André Barros, de Piracicaba | andreb@autodata.com.br

sumo de combustível e consequente-
mente as emissões de poluentes em 
10%”, informa André Weisz, responsá-
vel pelo FleetBoard na América Latina. 
“Os gestores das frotas conseguiram 
melhora também na eficiência opera-
cional, com custos reduzidos em 15%.”

Por meio do sistema o gerenciador 
da frota é capaz, por exemplo, de de-
tectar em que pontos os motoristas 
estão falhando e, a partir daí, aplicar 
correções com dicas e treinamentos. 
Com isso reduzem o consumo de com-
bustível, o desgaste de componentes 
e aumentam a segurança, nos casos 
mais extremos.

Os gestores podem também fazer 
um diagnóstico remoto do veículo, 
como se ele estivesse parado na ofici-
na. Internamente evitam que saia às 
ruas um caminhão com problemas e, 
de longe, podem solicitar que o cami-
nhoneiro compareça à concessionária 
mais próxima para conserto.

Nessa segunda geração, com os re-
cursos de segurança, há a possibilida-

Nova geração 
do FleetBoard 
da Mercedes-
Benz ganhou 
funções inéditas 
e possibilidade de 
instalação já na 
fábrica para alguns 
modelos
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de de interação com o veículo, como 
o bloqueio remoto do caminhão na 
estrada. Primeiramente a velocidade é 
reduzida a 40 km/h, depois a 10 km/h 
e, em seguida, parada completa.

Tudo isso dentro de um único mó-
dulo, agora produzido no Brasil, e ins-
talado no caminhão em locais de difícil 
acesso, o que minimiza a possibilidade 
de fraudes. 

De acordo com Weisz, as linhas 
Axor e Actros e o Atego 2430 sairão 
de linha com o componente, que será 
opcional nos demais modelos. “Hoje 
temos participação de 20% da linha 
extrapesada zero-quilômetro com o 
FleetBoard. Nosso objetivo com a se-
gunda geração é dobrar esse índice.”

Os pacotes de serviços partem de 
R$ 99 ao mês e os valores mudam de 
acordo com os serviços escolhidos e o 
tamanho da frota. O Brasil será o pri-

meiro País a receber a nova geração do 
sistema, que consumiu mais de R$ 40 
milhões em investimento.

soluções integradas – O siste-
ma FleetBoard é apenas um dos pro-
dutos da linha de serviços e soluções 
integradas da Mercedes-Benz, que tem 
também a concessionária de vendas 
de seminovos SelecTrucks, a linha de 
autopeças Alliance Parts, os pacotes de 
manutenção Service Plus e a linha de 
remanufaturados Renov.

Segundo Roberto Leoncini, vice-
-presidente de vendas e marketing da 
Mercedes-Benz, há planos de expandir 
a SelecTrucks, atualmente com apenas 
uma loja, em Mauá, SP, para outros es-
tados e o Interior de São Paulo. O exe-
cutivo antecipou também novidades 
para a Alliance, que em breve passará 
de 38 itens para mais de duzentos.

Com o sistema 
é possível 

reduzir em 15% 
o consumo de 
combustível e 
a emissão de 

poluentes
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Blasi
A New Holland 

Agriculture anuncia 
Alexandre Blasi 

como o novo diretor 
comercial da marca 

no Brasil. Há 11 anos 
no grupo CNHi  o 

executivo atuava no 
Banco CNH Industrial 

para o Brasil, como 
diretor comercial e 

de marketing. Ainda 
no grupo, contribuiu 

também nas áreas 
de tesouraria e 

trade finance para a 
América Latina. 

Iezzi Jr. 
Arnaldo Iezzi Jr. 

assume a direção 
geral da unidade 

de negócios 
Turbo Systems da 
BorgWarner em 

Kirchheimbolanden, 
Alemanha. O 

executivo deixa cargo 
similar no Brasil, 
onde a unidade 

funciona em Atibaia, 
SP, e é substituído por 

Vitor Maiellaro.

Georg
Vigold Georg é o 

novo diretor-geral da 
operação brasileira 

da Jungheinrich, 
uma das três maiores 

fabricantes de 
equipamentos de 
armazenagem do 

mundo. Ele substituiu 
Christian Hocke, 

que assumirá novos 
desafios em uma das 
unidades da empresa 

na Europa. 

Enrich 

A Scania nomeia 
Enrique Enrich como 

novo diretor-geral 
para comandar a 

operação comercial 
da empresa no 

México. O executivo 
iniciou a carreira na 
montadora em 1997 

na área de vendas.
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Volkswagen
A Volkswagen será a patrocinadora do Rali 
da Safra 2015, um dos principais eventos do 
País relacionado às colheitas de soja e milho. 
A expedição terá a picape média Amarok 
como carro oficial.

Treinamento
A KS, fabricante de componentes para mo-
tores, ampliou seu centro de treinamento 
em Nova Odessa, SP, para atender à deman-
da de seus clientes.

33 lançamentos
A MWM International programa 33 lança-
mentos para este ano, ante os 22 realizados 
em 2014. Eles contemplarão as mais diver-
sas famílias de produtos da MWM e aten-
derão aplicações variadas de clientes atuais 
e também novos nos segmentos veicular e 
fora de estrada.

16 anos
Inaugurado em janeiro de 1999, o complexo industrial de 
São José dos Pinhais, PR, da Volkswagen do Brasil, acaba de 
completar 16 anos com a expressiva marca de 2,3 milhões 
de veículos produzidos. Para abrigar a linha do novo Golf a 
unidade recebe este ano investimento de R$ 520 milhões. 

Kanno

Rodrigo Kanno 
é novo gerente 

de marketing da 
MWM International, 
assumindo as áreas 

de comunicação, 
inteligência de 

mercado e eventos, 
dentre outras. 
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On-line
A Santos Brasil, especializada em soluções 
logísticas completas, lança ferramenta on-li-
ne para clientes calcularem o valor final dos 
serviços de importação. Pioneira no porto 
de Santos, a ferramenta já está disponível no 
site www.santosbrasil.com.br, com acesso 
por meio do ícone Portal Financeiro na área 
destinada aos clientes.

Urbano
A Volvo Bus Latin America entrega cinquen-
ta ônibus para o sistema de transporte urba-
no de Porto Alegre: quinze articulados e 35 
convencionais. Os veículos, adquiridos pela 
Companhia Carris Porto-alegrense em uma 
licitação pública, serão usados para amplia-
ção e renovação de frota. 

20 mil
O Complexo Industrial de Resende, RJ, da 
Nissan do Brasil atinge produção de 20 mil 
New March e March Active. Em dezembro o 
compacto somou seu maior volume de ven-
das desde o lançamento em junho: 3 mil 7 
unidades. 

Conectividade
Toda a linha do utilitário esportivo Ford 
EcoSport produzida a partir deste ano passa 
a ser equipada com Assistência de Emergên-
cia e o AppLink, ampliando as funcionalida-
des do sistema de conectividade SYNC, que 
conta com rádio CD/MP3 player, entrada 
USB, Bluetooth, controle de áudio no vo-
lante e comandos de voz para som e celular 
dentre outras funções.

Encaixe
A Iveco entrega 
22 caminhões, 
dezesseis Stralis e 
seis Tector para a 
Encaixe Transportes, 
especializada em 
transporte de 
contêineres, peças e 
máquinas pesadas. Em 
Mococa, SP.
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4 mil
Depois de cinco anos do primeiro forneci-
mento de pedais híbridos para o mercado de 
equipamento original, a divisão de Módulos 
e Componentes Plásticos do Grupo Magneti 
Marelli comemora a marca de 4 mil peças 
produzidas por dia.

Transmissões
A Allison Transmission ingressa no mercado 
de transporte coletivo da Bolívia, em Santa 
Cruz de la Sierra, com os primeiros ônibus 
urbanos equipados com as transmissões to-
talmente automáticas da Série 2100. 

Importado
O Hyundai New Azera, importado com ex-
clusividade pela CAOA, chega ao mercado 
brasileiro com novo design externo, novo 
painel multimídia, teto solar panorâmico 
e bancos dianteiros e volante com aqueci-
mento. Disponível apenas na versão topo 
de linha. Custa R$ 144 mil. 

Sensor de bicicleta
A Jaguar Land Rover está desenvolvendo uma série de 
tecnologias que usa cores, sons e vibrações dentro do carro 
para alertar o motorista de potenciais acidentes envolvendo 
bicicletas e motocicletas. Sensores irão detectar quando um 
veículo de duas rodas estiver se aproximando e alertarão o 
motorista quanto ao risco de possíveis colisões. Para ajudá-lo a 
entender a localização da bicicleta/moto em relação ao carro, 
o sistema de áudio soa uma buzina igual à clássica de bicicleta 
no alto-falante mais próximo do ciclista/motociclista.  Quando  
o condutor do veículo de duas rodas passar perto do carro 
acendem-se luzes âmbar de LED na janela, no computador 
de bordo e no para-brisas. Quando ele passa do lado, as 
luzes ficam vermelhas. O movimento das luzes acompanha o 
movimento do ciclista/motociclista. O diretor de pesquisa e 
tecnologia da Jaguar Land Rover, Wolfgang Epple, explica: “Os 
seres humanos desenvolveram ao longo de milhares de anos 
alertas instintivos de perigo. Algumas cores como vermelho e 
amarelo ativam nossa resposta imediata, ao mesmo tempo em 
que todo mundo reconhece uma buzina clássica de bicicleta”.
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A eficácia de todas as ações de 
gestão de trânsito deve-se ao 
uso integrado de diferentes 

tecnologias para controle e melhoria 
da mobilidade, denominado conven-
cionalmente de ITS, Intelligent Trans-
port System. O tempo ideal para uma 
pessoa esperar no ponto de ônibus, 
sistemas de comunicação do trans-
porte coletivo com os terminais, parâ-
metros para que uma rodovia seja 
inteligente e quais equipamentos são 
necessários para isso são alguns exem-
plos de aplicação do sistema.

As possibilidades para empregar 
o ITS para melhorar o cotidiano das 
pessoas e tornar as cidades mais inteli-
gentes são muitas. Mas para que todas 
as ferramentas funcionem juntas há a 
necessidade de regulamentar os parâ-
metros.

Quando as ferramentas não têm 
compatibilidade para troca de dados 
perde-se grande potencial de gestão e 
o sistema deixa de ser eficaz. Na práti-
ca é o que ocorre hoje no País. 

Cada empresa faz a sua solução e 
há baixa ou nenhuma integração en-

tre sistemas de fabricantes distintos. 
Por exemplo, se um órgão adquirir 
câmeras de monitoramento de dois 
fornecedores, em diferentes licitações, 
cada uma delas será operada por um 
software independente. Para ter uma 
gestão integrada seria necessário um 
único sistema que recebesse e envias-
se dados a todas as câmeras sob a res-
ponsabilidade do órgão. 

Se os equipamentos forem desen-
volvidos com base em um protocolo 
de normatização que permita a intera-
ção, será possível estabelecer pontos 
de comunicação para potencializar o 
programa de monitoramento como 
um todo.

No Brasil, a ABNT, Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas, é formalmen-
te responsável pelas normas de ITS. 
Para isso, ela organizou um comitê de 
estudos especiais para tradução e adap-
tação das regras já existentes em outros 
países para a realidade brasileira.

No entanto, mesmo a responsabili-
dade sendo efetivamente da associa-
ção, que é quem define as regras, pro-
tocolos e padrões a serem seguidos, há 

Ricardo Simões | gerente de produtos da Perkons e membro do Comitê de ITS da ABNT

Cidades mais 
inteligentes

muitas iniciativas isoladas discutindo 
o mesmo tema, focadas em tecnolo-
gias específicas, sem a preocupação de 
criar um padrão universal.

Enquanto as iniciativas forem pa-
ralelas e não convergirem, ainda que 
haja regras, serão aplicáveis somente 
para uma área do ITS. Isso demonstra a 
importância do trabalho do comitê de 
estudos especiais da ABNT ao reunir 
participantes, de empresas e departa-
mentos públicos, para debater e exe-
cutar o trabalho da maneira mais rá-
pida e satisfatória, considerando todos 
os aspectos que envolvem a discussão.

Por isso é de suma importância o 
engajamento do tema em um único 
fórum, visando aproveitar as diversas 
opiniões e produzir resultados mais 
efetivos e eficazes. 

O tema é amplo, contempla mui-
tas especificações e envolve as ações 
de vários países, uma iniciativa que 
começou em 1992 e ainda não foi fi-
nalizada. Enquanto a normatização 
não é definida, deixamos de explorar 
o potencial e as funcionalidades que 
podem tornar as cidades mais amigá-
veis, dinâmicas e eficientes por meio 
de informações.  

Especificamente na área de trânsi-
to, o usuário das vias é o maior pre-
judicado, ao trafegar por avenidas e 
rodovias que poderiam ter sinalização 
interativa. Perde também o transporte 
coletivo em atratividade, que poderia 
oferecer ao seu usuário mais informa-
ções sobre o trajeto dos ônibus, por 
exemplo. 






