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From the Top
Sérgio Habib

Fornecedores
Quatro premiações

Pós-venda
Tudo em uma hora

 A atual proporção do mercado brasileiro 
de 70% de blocos de motor de ferro para 

30% de alumínio tende a se inverter até 
2017. As fundições investem pesado 

em aumento de produção e novas 
tecnologias na área.
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O roteiro parece ser sempre o mesmo para quem acompa-
nha a indústria automobilística brasileira há muito: bas-
ta o vento das vendas de veículos não soprar totalmente 

a favor em alguns meses para que os bastidores sejam tomados 
por movimentos no sentido de obter do governo novo impulso 
ao mercado. É o que se vê novamente agora, após um primeiro 
quadrimestre que não assustaria ninguém caso o prisma de ob-
servação seja de mais longo prazo ou se tenha em mãos os inves-
timentos e projeções anunciados para os próximos anos. E vem 
mais por aí, como constata esta edição, que aborda nada menos 
do que a inauguração  ou início de construção de mais três fábri-
cas de carros, caminhões e motores. Se há disposição para pro-
duzir mais, há também a de aprimorar, de tornar mais eficientes 
os veículos nacionais. A evolução do fornecimento e do setor de 
alumínio, conforme nossa matéria de capa, vai exatamente neste 
sentido. Ou seja: a roda da indústria continua a girar, ainda que 
com menor velocidade em algum momento. E, é bom lembrar, 
uma espiadela nos gráficos da produção e das vendas internas 
de veículos na última década no Brasil é capaz de fazer salivar a 
boca de muitos outros setores. 

Um outro 
prisma

George Guimarães | editor
gguimaraes@autodata.com.br
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Frota 1
A frota brasileira circulante de automóveis, 
comerciais leves, caminhões e ônibus supe-
rou a barreira de 40 milhões de unidades, de 
acordo com o levantamento anual do Sin-
dipeças. No ano passado a quantidade de 
veículos em circulação nas ruas e estradas 
brasileiras cresceu 5,7%. 

Frota 2
O segmento de caminhões apresentou o 
maior crescimento, 6,6%, para 1,8 milhão 
de unidades. A frota de automóveis cres-
ceu 6,2%, para 31,5 milhões de veículos, 
enquanto a de ônibus avançou 5,7%, para 
386,4 mil, e a de comerciais leves subiu 
3,3%, chegando a 6,4 milhões. A frota de 
motocicletas chegou a 13 milhões de unida-
des, 5,1% a mais do que em 2012. 

P&D
Recife, PE, abrigará o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento, Inovação e Engenharia 
Automotiva da Fiat Chrysler. O complexo 
ocupará a antiga Fábrica Tacaruna, imóvel 
histórico que abrigou uma usina de açúcar 
no século 19 e depois fábrica de tecidos de-
sativada em 1982.

Quinze
A versão estendida da Strada chega aos quin-
ze anos em ótima forma. Junto com as confi-
gurações de cabine simples e dupla com três 
portas tem colocado o comercial leve da Fiat 
entre os veículos mais vendidos no País – até 
na liderança em março, feito inédito para 
uma picape no mercado brasileiro. De  1º de 
janeiro a 25 de abril foram emplacadas  49,8 
mil unidades da picape. 

Implementos
Após expansão de 40% e R$ 600 milhões 
faturados no ano passado, resultado de em-
placamento de mais de 9 mil implementos 
rodoviários pesados, a Librelato projeta al-
cançar R$ 800 milhões este ano.

Bicombustivel
Desembarcaram nas concessionárias Jac 
Motors as primeiras unidades dos J3 e J3 
Turin Jet Flex. O sistema bicombustível foi 
desenvolvido em conjunto com a Delphi e 
equipa o motor 1,5 litro 16V VVT, que gera 
até 127cv quando abastecido com etanol. 
Chega ao mercado sem o tanquinho extra 

de gasolina para auxílio de parti-
das a frio.

Vagas
A fábrica da BMW 
em Araquari, SC, 
terá oitocentos 
trabalhadores até 
o fim do ano. Em 
2015 serão 1,3 
mil funcionários. 
Há vagas para 
operadores de linha 
de montagem e em 
áreas administrativas. 
A preferência é 
por residentes em 
Araquari e Joinville. 

Ao lado
A Tenneco será uma 
das fornecedoras do 
novo Ford Ka, modelo 
que será produzido 
em Camaçari, BA. Para 
participar do projeto 
a empresa alugou 
galpão próximo à 
montadora.
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A Honda já vende a terceira 
geração do Fit produzida 

no Brasil – inicialmente em 
Sumaré, SP, e futuramente 

na vizinha Itirapina. O 
novo Fit traz de volta o 

câmbio CVT, presente na 
primeira geração, lançada 
em 2003. O hatch superou 

500 mil unidades vendidas no 
mercado interno desde então.
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Onde está?
Procura-se conta 
corrente na 
qual fabricante 
multinacional de 
caminhões teria 
depositado valor 
referente à compra 
de concorrente de 
menor porte. Paga-
se boa comissão, 
assegura executivo 
da empresa que 
teria sido comprada 
e que, na verdade, 
diz desconhecer 
qualquer 
negociação.  

Butori
De Paulo Butori, presidente do Sindipeças: 
“É clara a perda de participação das empre-
sas brasileiras. Enquanto isso o MDIC viajou 
em missão comercial para Coreia e Japão, 
buscando atrair fornecedores em vez de re-
solver as pendências da rastreabilidade, úni-
ca medida do Inovar-Auto que poderia nos 
beneficiar de alguma forma”. 

Pista
A Pirelli está construindo uma pista de testes 
em Elias Fausto, SP. O novo circuito, que fi-
cará pronto em 2017, será nove vezes maior 
do que o atual na vizinha Sumaré – ou o do-
bro do Autódromo de Interlagos. 

Tinta fresca
Com novos equipamentos que consumiram 
investimentos de R$ 7 milhões a fábrica da 
Basf em São Bernardo do Campo, SP, dobrou 
sua capacidade da produção de tintas auto-
motivas a base de água. 

Verde
A BorgWarner é primeira fabricante brasi-
leira de autopeças a receber o certificado 
de Liderança em Energia e Design Ambien-
tal, LEED na sigla em inglês. A certificação 
foi concedida pelo Green Building Council, 
instituto que avalia as melhores práticas e 
iniciativas da construção civil em termos de 
sustentabilidade nas fases de concepção, 
construção e operação da fábrica. 

VM
A partir de julho os caminhões semipesados 
Volvo VM ganham a opção de caixa de câm-
bio eletrônica I-Shift, a mesma já utilizada 
em 90% dos extrapesados FH e FM vendi-
dos no mercado brasileiro.

Não existe escassez de 
crédito. Mesmo nos 
balanços publicados o 
crédito ano a ano tem 
crescido acima de 10%

Luiz Carlos Trabuco | presidente da 

Confederação Nacional das Instituições 

Financeiras 

Agosto
A segunda fábrica da Volare entra em ope-
ração em agosto em São Mateus, ES. A pro-
jeção do diretor Gelson Zardo é de que até 
o fim do ano a unidade alcance produção 
diária de quatro ônibus, totalizando 1 mil 
unidades no primeiro ano de operação.

Porto Feliz
A Lanxess inaugurou fábrica de plásticos de 
alta tecnologia em Porto Feliz, SP. Investiu 
R$ 62 milhões na unidade que conta com 
cinquenta funcionários e capacidade produ-
tiva de 20 mil toneladas de plástico especial 
por ano. Marcelo Lacerda, presidente da em-
presa no Brasil,  diz que  a fábrica será cen-
tral de produtos químicos de especialidade 
para outros mercados da América Latina.

Hella
A Hella colocou definitivamente o Brasil na 
sua rota. A companhia deve aplicar R$ 50 
milhões em fábrica em Itu, SP, para produzir 
pedais de acelerador e módulos de contro-
le de bomba de combustível. A capacidade 
produtiva será de 800 mil peças por ano. A 
subsidiária aguarda apenas a assinatura de 
contrato com as principais montadoras para 
formalizar o aporte.
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Recuperação
O Grupo Sifco netrou com pedido de re-
cuperação judicial na Justiça de São Paulo. 
A empresa diz que o processo não afetará o 
fornecimento de componentes dentro dos 
prazos estabelecidos. O pedido envolve as 
empresas Sifco S.A., Sifco Metals Participa-
ções, Alujet Industrial e Comercial Ltda. – 
fabricante das rodas Binno –, BR Metals e 
Tubrasil Empreendimentos e Participações.

Impacto
O fim da produção dos modelos Volkswa-
gen Gol G4 e Kombi teve impacto no nível 
de empregos do ABCD Paulista. O Sindica-
to dos Metalúrgicos do Grande ABC calcula 
que cerca de 2 mil trabalhadores perderam 
os empregos desde o começo deste ano – 
o número também inclui empresas de São 
Caetano do Sul, SP, que não pertencem à 
base do sindicato. A maioria, diz a entidade, 
atuava em pequenas fabricantes de auto-
peças que dependiam quase que exclusiva-
mente de um dos modelos para sobreviver.

Voith
A Voith, fabricante de transmissões auto-
máticas para ônibus urbanos, comemora 50 
anos no Brasil com projeções para lá de oti-
mistas. Rogério Pires, diretor de desenvol-
vimento de negócios da divisão de veículos 
comerciais da Voith Turbo, aposta que, já 
considerando novos contratos de forneci-
mento fechados, as vendas da empresa pas-
sarão  das 2 mil caixas anuais para cerca de 
5 mil em até três anos.

Time 
Definidos os membros do Comitê Gestor do 
Fundo Setorial do Inovar-Auto, que adminis-
trará os recursos repassados ao FNDCT, Fun-
do Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico. Representarão o setor pro-
dutivo o presidente da Anfavea  Luiz Moan, 
que terá como suplente Carlos Eduardo Cruz 
de Souza Lemos, e Henry Joseph Jr., sendo 
Marco Saltini, da MAN, seu suplente. O Sin-
dipeças será representado por Sérgio Pin e 
seu suplente Delile Guerra. 

O número

A Volkswagen 
completou o 
portfólio do up! 
ao apresentar 
as versões com 
carroceria de duas 
portas e câmbio 
automatizado, 
tecnologia inédita 
para o segmento 1.0. 
A versão de entrada, 
o take up!, agora 
parte de R$ 26,9 
mil, R$ 2 mil abaixo 
do valor sugerido 
para a carroceria 
quatro portas.

A Veloce estima 
faturar  R$ 300 

milhões este ano,  
231% a mais do que 

há cinco anos.
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Os chineses 
querem mais

Entrevista a Alzira Rodrigues, Décio Costa, George Guimarães e S Stéfani | redacaoad@autodata.com.br 
Fotos | Simão Salomão

From the Top
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Como está o cronograma da fábrica 
de Camaçari? As obras estão 
atrasadas?
As obras realmente atrasaram. É que 
nós recebemos o alvará  para fazer 
as obras somente em 10 de abril. 
Na Bahia as coisas são demoradas. 
Estamos em processo de licitação 
com a construtora e mudamos a 
participação acionária. Hoje a chinesa 
JAC é majoritária. 

Só para esclarecer. O seu grupo, 
o SHC, tinha dois terços e agora a 
proporção foi invertida.
É isso mesmo. Agora são eles que têm 
dois terços. E querem mais.

E o senhor quer menos?
Como OEM eles querem controlar 
melhor a parte da fábrica. Mas por 
enquanto estamos assim: 66% e 
34%. Uma das razões da mudança 
refere-se à dificuldade de conseguir 

financiamento no Brasil para montar 
uma fábrica. Há uma série de 
exigências envolvendo conteúdo 
local, o que aumenta tanto o preço 
das máquinas que acaba não valendo 
a pena. O governo foi apertando tanto 
as leis que a Abimaq tem de mandar 
documento provando que não tem 
máquina similar internamente. Agora 
tenta pegar um documento desse...

Qual foi o caminho escolhido?
Decidimos comprar todas as 
máquinas à vista, razão pela qual 
a JAC virou majoritária. Estamos 
comprando onde é mais barato, uma 
mistura de Alemanha, Coreia, Japão 
e China. A maioria das máquinas não 
tem similar nacional, pois como a 
escala é pequena, não compensa fazer 
aqui. Cerca de 80% serão importadas.

No caso de uma que tenha similar 
nacional qual a diferença de preço?

Em plena fase de acerto com for-
necedores para a produção de 
carros chineses na fábrica que 

constrói em Camaçari, BA, o presi-
dente da JAC Motors do Brasil, Sérgio 
Habib, critica a proteção que o Ino-
var-Auto concede à indústria nacional: 
“É uma medida arcaica, coisa do século 
passado. Quem não tem competência 
não se estabelece. Não é o governo 
que tem de decidir quanto tem de ter 
de conteúdo nacional em um produto 
A ou B. Quem tem de determinar isto é 
a concorrência”.

Habib garante que a indústria na-
cional de autopeças é super competiti-
va e que hoje não compensa importar 
componentes: “Se estamos compran-
do aqui não é por causa da lei. É por-
que é mais barato”.

O Brasil, na avaliação de Habib, 
passa por uma crise de humor. Para ele 
o País real está melhor do que aquilo 
que se lê nos jornais: “O humor no Bra-
sil não está bom e o índice de confian-
ça do brasileiro está baixo. Isso está 
atrapalhando”.

Habib confirma para meados do 

ano que vem a inauguração da fábrica 
baiana com um parque de doze forne-
cedores, dos quais oito já estão acer-
tados. Explica a razão de os chineses 
passarem a deter dois terços da JAC 
Motors do Brasil em vez de um terço e 
admite: “eles querem mais”.

Quanto ao mercado brasileiro ava-
lia que a atual estabilidade se dá em 
patamar elevado, não havendo por 
enquanto motivos para preocupação: 
“As vendas internas de veículos este 
ano devem ficar em uma faixa de mais 
1% a menos 3% com relação a 2013”.

Decidimos pagar 
todas as máquinas 
à vista, razão 
pela qual a JAC 
virou majoritária. 
Estamos 
comprando onde 
é mais barato.
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Com o dólar a R$ 2,50 a diferença é 
algo na faixa de 80% a 150% a mais. 
Não temos economia de escala para 
fazer máquinas. Um país não pode 
ser bom em tudo. Pode ser bom em 
fazer algumas coisas. O Brasil, por 
exemplo, é bom em motor elétrico. 
No mundo moderno de hoje o normal 
é se especializar em algumas coisas e 
importar outras. 

O que muda com a JAC sendo 
majoritária? Não desejará ter um 
homem dela aqui?
Ela já teria o diretor técnico, o 
responsável por cuidar da fábrica, pois 
eu, de fábrica, não entendo. Conheço 
bem o mercado de carros, mas não 
tenho experiência fabril. A JAC tem. 
Essa parte já era dela e eu continuo 
com a área comercial.

O senhor  continua sendo o 
presidente da JAC Motors do Brasil?
A gente ainda não acertou isso. Não 
sabemos ainda.

E a inauguração? 
Será em meados do ano quem. É um 
investimento de R$ 1 bilhão para a 
produção de 100 mil carros/ano em 
dois turnos e mais 10 mil caminhões. 
Começaremos com um turno, cerca 
de 50 mil carros/ano, e o crescimento 
dependerá do comportamento do 
mercado. Temos uma rede, hoje, 
de sessenta concessionários e só 
pensaremos em expansão após a 
fábrica estar operando.

E a fábrica de motores?

From the Top

Por enquanto não tem nada definido. 
Por uma questão de bom senso 
econômico, e não do Inovar-Auto, 
somos obrigados a ter mais conteúdo 
nacional e menos dependência do 
câmbio. Quanto mais em real é o 
custo do carro melhor a gente está. O 
dólar é volátil. E ter política industrial 
com câmbio que varia 20% em alguns 
meses é muito complicado.

Como será o processo  
de nacionalização?
A decisão de nacionalizar tem de ser 
tomada no projeto. Correr atrás de 
fornecedor quando já começou a 
produzir gera um custo alto. Teremos 
doze parceiros no nosso parque 
industrial de Camaçari, dos quais oito 
já estão definidos.

Mas a produção do motor não seria 
importante neste contexto?
A primeira coisa que precisamos 
saber é qual motor venderá mais. 
Teremos três: 1,0 litro de 3 cilindros e  
1,4 litro e 1,5 litro de 4 cilindros. Não 
nacionalizaremos os três: só o que 
vender mais. Achamos que será o 1.0, 
mas muita coisa muda no Brasil. Por 
isso a decisão será mais para frente.

Então a decisão de ter fábrica de 
motores existe. Somente não se 
sabe o modelo. É isto?
Depende. Se vender 1/3, 1/3 e 1/3 
daí não produziremos motor. Mas a 
tendência é dispormos de fábrica.

E o desempenho da JAC? Como era 
e como ficou após a alta do IPI?

A decisão de 
nacionalizar tem 
de ser tomada 
no projeto. 
Correr atrás 
de fornecedor 
quando já se está 
produzindo gera 
custo alto.
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Cada vez que o governo mexe nos 
importados há um retrocesso. Mexeu 
em 1995, quando a alíquota de 
importação foi de 20% para 32% e 
logo depois para 70%. E mexeu agora 
em 2011 quanto teve alta no IPI em 
30 pontos porcentuais. O mercado 
fica chacoalhado e leva de três a 
cinco anos para voltar ao normal. As 
pessoas ficam temerosas de comprar, 
não sabem o que vai acontecer com o 
pós-vendas.

Qual é a cota da JAC?
Tenho uma cota de 4,8 mil carros que 
posso importar da China, diferentes 
dos que faremos aqui. O IPI é um 
imposto que regula a necessidade 
do produto no País. Não é imposto 
de importação. E a maneira como o 
governo construiu o IPI tornou-se 
um instrumento de proteção, o que 
inclusive está sendo contestado por 
outros países na OMC.

Qual é a sua projeção para o 
mercado este ano?
Este ano é um ano estranho. A gente 
não sabe o que vai acontecer na Copa 
do Mundo, se vai ter feriado em todos 
os lugares ou não. Tem as eleições 
que geram incerteza na economia. 
Mas enquanto não aumentar a taxa 
de desemprego, o mercado não cai 
muito. As vendas de veículos no 
Brasil estão estabilizadas em patamar 
alto. Acredito que fechará na faixa de 
mais 1% a menos 3%. O Brasil está 
crescendo pouco, mas está crescendo. 
Se não tivesse problema de confiança 
no futuro cresceria mais.

O mercado realmente está em 
patamar de volume elevado. Mas o 
clima do setor é de fim de festa...
Diria que o Brasil real está melhor 
do que aquilo que lemos nos jornais. 
O humor no Brasil está muito ruim. 
O dólar está na faixa de R$ 2,20 e 
todo mundo falava que ia estar em 
R$ 2,50. O humor não está bom e o 
humor é importante. O que determina 
a compra de um bem durável é a 
confiança no futuro e o índice de 
confiança do brasileiro está baixo. Isso 
atrapalha. Não é o preço do carro o 
problema. A alta do juro afeta mais do 
que o preço em si e, como o preço do 
carro subiu menos do que a inflação, 
teoricamente há poder aquisitivo para 
comprar carro. O problema é o índice 
de confiança.

Qual é a projeção de vendas da JAC 
para este ano?
No ano passado vendemos 16 mil 
carros. Acabamos de lançar o J3 flex 
e o Turin flex e este ano deveremos 
vender de 13 mil a 16 mil. Dependerá 
da nossa capacidade de entrega do 
SUV T6 que lançaremos no Salão do 
Automóvel em outubro.

O senhor fez um trabalho grande 
no Brasil para mostrar a qualidade 
do produto chinês. Qual é o 
balanço destes três anos da JAC?
Acho que a imagem do produto 
chinês está mudando. A própria 
imagem da China está mudando. O 
PIB da China hoje é quase o dobro do 
PIB japonês e quase três vezes o da 
Alemanha. Já mudou e vai continuar 

Acho que a 
imagem do 

produto chinês 
está mudando. A 
própria imagem 

da China está 
mudando. Ela está 
fazendo produtos 
mais complexos, 

mais sofisticados.
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mudando. A China está fazendo 
produtos mais complexos, mais 
sofisticados.

Quais serão os fornecedores do JAC 
brasileiro? Terá fornecedor chinês?
Somente um: o de rolamentos. 
São empresas brasileiras ou 
multinacionais que têm operação 
na China e também aqui. Teremos 
um índice de nacionalização de mais 
ou menos 50% com relação ao que 
compramos no Brasil, e atenderemos 
ao Inovar-Auto com folga. 

Como o senhor avalia o Inovar-
Auto?
O Inovar-Auto tem coisas muito boas 
e outras retrógadas. Uma coisa boa 
é o consumo. Todos os países do 
mundo estão restringindo o consumo 
e acho que o Inovar-Auto mudará o 
panorama dos carros no Brasil. Hoje 
a participação do 1.0 está caindo. 
Mas já há um movimento contrário. 
Na média do primeiro trimestre o 1.0 
teve 32% e em março chegou a 40% 
por causa do Volkswagen up! que só 
tem motor 1.0. E esta é a tendência. 
As fabricantes terão de lançar 1.0 de 
3 cilindros para a média de consumo 
atender o Inovar-Auto.

E o que é ruim no programa 
automotivo?
O que eu acho arcaico é a decisão 
de controlar conteúdo local por 
meio de lei nacional. Isso é lei 
da informática, é coisa do século 
passado. Ninguém mais faz isso. 
Quem não tem competência não se 
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estabelece, e não é o governo que 
tem de decidir quanto tem de ter de 
conteúdo nacional em um produto 
A ou B. Quem tem de determinar é a 
concorrência.

Mas daí teria de deixar o dólar 
realmente flutuar?
Ninguém deixa o dólar flutuar 
livremente, nenhum país do mundo. 
Mas é importante colocar que há dois 
tipos de câmbio. O de exportação, e 
posso dizer que o patamar de  
R$ 2,20 a R$ 2,30 não é favorável para 
exportar carro, e o de importação. 
Quando a gente traz produto da 
China, Europa, Coreia ou Estados 
Unidos o custo é de mais ou menos 
1,3 considerando frete, embalagem 
e 15% a 17% de alíquota de 

Estamos 
comprando aqui 
não por causa 
da lei, mas por 
ser mais barato. 
A indústria 
de autopeças 
não precisa de 
proteção.

importação. Ou seja, dólar de R$ 2,30 
equivale a R$ 3,00. Aí nossa indústria 
de autopeças é super competitiva.

Não precisaria, na sua avaliação, de 
proteção ao setor de autopeças?
Não precisa de Inovar-Auto, não 
precisa de proteção. Não há sentido 
em o governo controlar. Quando 
compro um retrovisor tenho de 
mostrar para o governo se o vidro e o 
espelho são brasileiros ou importados, 
de onde vem o motorzinho. Isso não 
é papel do governo. O governo está 
aí para dar educação, infraestrutura 
básica, não para ficar controlando 
se o vidro é daqui ou da Coreia. A 
conclusão é que o carro no Brasil 
acaba sendo mais caro.

É vantagem, então, comprar aqui?
Estamos comprando aqui não por 
causa da lei, mas por ser mais barato 
se levarmos em conta os custos 
diretos e indiretos com a importação. 
São dois meses para chegar peça, tem 
de ter área de estocagem e tudo mais. 
Vidro, por exemplo, no Brasil é mais 
caro. Mas se importar 30% quebra. A 
indústria de autopeças não precisa de 
proteção. Está todo mundo correndo 
para nacionalizar e não é por causa do 
Inovar-Auto. É porque é mais barato. 
Não precisa de reserva de mercado. 

A JAC exportará produtos feitos 
aqui?
O único país para o qual poderemos 
exportar é a Argentina, pois o Brasil 
não tem custo competitivo para 
exportar para outros lugares.
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O clima de expectativa dita o 
ânimo do mercado brasileiro 
de caminhões este ano. Pri-

meiro veio a demora pela oficialização 
da continuidade do Finame PSI, que 
ocorreu só ao fim de janeiro: as novas 
regras para os financiamentos para a 
linha do BNDES só entraram em vigor 
a partir de 27 daquele mês.

Com as novas normas, no entanto, 
veio também a suspensão da operação 
simplificada para o PSI Finame: o setor 
passou a contar apenas com a opera-
ção convencional, mais lenta. 

Isso porque, por meio da operação 
simplificada, é a própria instituição 
financeira a quem o cliente solicita o 
crédito que aprova ou não a ficha, ca-
bendo ao BNDES apenas a ratificação 
e a liberação do recurso para o fatura-
mento do veículo. O convencional, por 

Marcha lenta

Viviane Biondo | viviane.biondo@autodata.com.br

Vendas de caminhões em queda no primeiro 
quadrimestre motivam redução na estimativa para o ano 

e a indústria já altera o ritmo de produção

Crédito do BNDES não falta, como 
assegura fonte ligada à instituição. Os 
desembolsos para o Finame PSI, inclu-
sive, estão em alta segundo informa-
ções da instituição: R$ 9,7 bilhões fo-
ram destinados ao setor de transporte 
no primeiro trimestre do ano, alta de 
23,5% sobre os R$ 7,8 bilhões no ano 
passado. 

Desse total R$ 7,6 bilhões foram 
liberados para o financiamento de ca-
minhões, 24% a mais que os R$ 6,1 
bilhões de 2013.

Ainda assim o primeiro trimestre fe-
chou com 30 mil 446 caminhões licen-
ciados, baixa de 11,3% na comparação 
com os 34 mil 340 de 2013.

Simplificado – Em 16 de abril o 
pleiteado alento para o setor chegou: 
o BNDES publicou circular que oficia-

sua vez, submete a análise do perfil do 
consumidor ao BNDES, o que prolon-
ga o processo. 

Reinou, então, a ideia de que o re-
torno do modelo simplificado, consi-
derado mais ágil, aceleraria os empla-
camentos e ajudaria, enfim, a traçar o 
cenário de mercado deste atípico ano 
de Copa do Mundo no Brasil e de elei-
ção presidencial.

“A situação foi de represamento dos 
pedidos, com o acúmulo de propostas 
retidas desde o início do ano”, lembra 
Alarico Assumpção Jr., presidente exe-
cutivo da Fenabrave. “Com o excesso 
de propostas de financiamento a já 
histórica demora no processo de libe-
ração ficou ainda maior. Só agora, em 
maio, o ritmo aumentou. Ainda não 
está a contento, mas melhorou sobre-
maneira.”
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lizou o retorno da operação simplifica-
da para o PSI. 

Paulo Arabian, gerente sênior da 
Mercedes-Benz, diz que em razão dessa 
mudança abril representou um divisor 
de águas: “O tubo finalmente escoou. 
Tanto que nossa estimativa para maio é 
positiva na comparação com abril. Mes-
mo com bancos mais seletivos, em ra-
zão do contexto macroeconômico que 
demanda isso, há disponibilidade”.

Ainda assim a expectativa de um 
boom nos financiamentos não foi 
atendida a contento, como analisa An-
tônio Cammarosano, diretor de ven-
das da MAN Latin America:

“A concessão de crédito ainda está 
mais restrita, mas é preciso considerar 
que a demanda de mercado está me-
nor. Em outros tempos, quando por al-
guma razão o modelo simplificado de 
financiamento do PSI retornava após 
uma suspensão, o faturamento nos 
dias sequentes era astronômico. Isso 
não ocorreu desta vez, tínhamos ape-
nas os pedidos já em carteira. Ou seja: 
a operação simplificada dá maior velo-
cidade aos pedidos, mas não muda o 
tamanho do mercado”.

Em abril foram licenciados 11 mil 
26 caminhões, alta de 18% sobre as  
9 mil 353 unidades de março, segun-
do a Fenabrave. Mas para Assumpção 
não há muito a comemorar:

“Março sofreu o efeito da poster-
gação do carnaval e teve menos dias 
úteis. Esperávamos uma alta mais re-
levante em abril, o que não veio. E se 
continuar nesse ritmo maio deve ficar 
na mesma faixa de vendas. O motor 
ainda está em marcha lenta”.
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Desembolsos 
para o Finame PSI

No acumulado do quadrimestre 
são 41 mil 692 unidades, baixa de 
14,16% ante as 48 mil 571 no ano pas-
sado. Isoladamente, abril de 2013 teve  
14 mil 53 emplacamentos, volume 
21,5% superior ao deste ano: “A carga 
a ser transportada está muito aquém 
do que esperávamos. E a demanda do 
agronegócio não será suficiente para 
fazer essa roda girar e deixar o merca-
do positivo na comparação com o ano 
passado. Na verdade há produto, há 
cliente e há crédito. Só falta carga a ser 
transportada”.

Assumpção revela, ainda, que a 
equipe de analistas da Fenabrave já 
trabalha sobre outra estimativa:

“Inicialmente mensuramos cresci-
mento de 1% a 2% sobre 2013. Mas 
haverá decréscimo. A economia está 
patinando e o varejo parado. Com alta 
de juros, de inflação e de endivida-
mento do consumidor brasileiro, ainda 
que a inadimplência esteja em baixa, 
não há muito o que se fazer”.

Rogério Rezende, vice-presidente 
da Anfavea e diretor de assuntos insti-
tucionais e governamentais da Scania, 
admite que há um sentimento genera-
lizado de queda no mercado este ano. 
Mas descarta um cenário crítico.

“Sejamos justos: uma queda de ven-
das de 5% sobre um ano no qual os re-
sultados foram tão bons quanto 2013 
não é nenhuma tragédia. Não é possí-
vel alcançar recordes sobre recordes 
de mercado sucessivamente. É preciso 
haver uma acomodação de tempos 
em tempos. Os caminhões vendidos 
ao agronegócio no ano passado não 
serão substituídos neste. Por outro Fo
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lado o transportador que não renovou 
toda sua frota tem boas condições de 
compra este ano, que conta com juros 
negativos de financiamento.”

cartada – Os financiamentos com 
entrada de 10% para a linha Finame 
PSI também estão de volta. O anúncio 
foi feito em 2 de maio e, segundo Re-
zende, a expectativa é de mais fôlego 
para o mercado. 

O executivo ressalta ainda que é 
cedo para aferir os reflexos do retorno 
do PAC simplificado e também de re-
cente medida anunciada pelo governo:

“Neste ano o PSI passou a exigir en-
trada de 20% no financiamento. Ago-
ra, a entrada voltou ao patamar do ano 
passado, de 10%, o que deve dar novo 
ânimo. Mais uma vez, é preciso aguar-
dar as respostas do mercado”.

Para Assumpção, contudo, a queda 
acumulada para o ano deve aumentar: 
“O cenário deve piorar no segundo 
semestre. Primeiro em razão do efeito 
da Copa do Mundo, motivo pelo qual 
devemos perder ao menos seis dias 
úteis nos jogos da seleção brasileira. 

Segundo porque o PSI Finame está 
normatizado até 31 de dezembro, mas 
não sabemos se o orçamento a ele des-
tinado será suficiente também para o 
segundo semestre”.

Antes mesmo do retorno do PAC 
simplificado Roberto Cortes, presiden-
te da MAN Latin America, já reduzira 
sua estimativa de mercado para 2014: 
antes acreditava em alta de 5% sobre 
os 156 mil emplacamentos de 2013 e 
agora já projeta estabilidade com viés 
de baixa. 

A Mercedes-Benz ainda evita pro-
jetar o segundo semestre, como con-
ta Arabian: “Avaliamos o cenário com 
cautela, ainda é cedo para fazer um 
prognóstico. É um ano atípico, mal sa-
ímos do carnaval, que foi em março, e 
precisamos aferir os efeitos da Copa 
do Mundo”.

O consumidor também espera. Re-
zende acredita que o momento é de 
reflexão: “O cliente de caminhões já 
é racional e está mais racional do que 
nunca, aguardando os movimentos 
da economia e do mercado. É preciso, 
mais uma vez, esperar”.

A Scania anunciou férias coletivas 
de quinze dias em maio para funcioná-
rios de sua fábrica de São Bernardo do 
Campo, SP. Os metalúrgicos da linha 
de montagem de caminhões, que res-
pondem por cerca de 70% dos 4 mil 
trabalhadores da unidade, afastam-se 
12 a 23 de maio. A Mercedes-Benz, 

também instalada em São Bernardo do 
Campo, abriu PDV, programa de demis-
são voluntária, para 2 mil dos 12 mil 
trabalhadores daquela unidade. E desde 
5 de maio sua linha de produção de ca-
minhões funciona em apenas um turno, 
contra os dois de antes. Na unidade de 
Juiz de Fora, MG, metade dos seus fun-

cionários entrou em férias coletivas de 
22 de abril a 11 de maio. 

A Volvo concedeu férias coletivas de 
26 de maio a 16 de junho para quatro-
centos funcionários de Curitiba, PR, da  
linha de montagem dos modelos semi-
pesados VM. Os demais 3,9 mil colabo-
radores trabalham normalmente. 

Ajuste produtivo nas linhas do País

Uma queda de 
vendas de 5% 
sobre um ano no 
qual os resultados 
foram tão bons 
quanto 2013 não é 
nenhuma tragédia. 
Não é possível 
alcançar recordes 
sobre recordes 
de mercado 
sucessivamente. 
É preciso haver 
uma acomodação 
de tempos em 
tempos.
rogério rezende
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Quando Carlos Ghosn, há 
pouco mais de quinze anos, 
anunciava, diante de público 

literalmente atônito, o fechamento de 
cinco unidades produtivas Nissan no 
Japão e a demissão de alguns milhares 
de funcionários, o Nissan Revival Plan, 
ninguém concebeu melhor perspecti-
va de futuro: o barco parecia afundar. 
Mas em 15 de abril, em Resende, RJ, 

Da agonia ao êxtase

Vicente Alessi, filho, de Resende, RJ | vi@autodata.com.br

tudo foi festa na presença do mesmo 
Ghosn: em vez de plantas fechadas era 
chegada a hora da inauguração da pri-
meira fábrica puro-sangue Nissan no 
Brasil.

Ele é, hoje, o CEO da Aliança Re-
nault Nissan e na época seu chief ope-
rating office, o cara encarregado de dar 
as más notícias e de motivar a equipe 
para sair da situação desconfortável: 

Quinze anos atrás parecia que o mundo desabara sobre a Nissan. 
Hoje a empresa inaugura fábrica no Brasil.

“Temos que ser valentes para ser fortes 
de novo”, ele disse àquela plateia que 
se mantinha atônita durante o trigési-
mo-terceiro Salão de Tóquio, realizado 
em Chiba, na Feira de Makuhari, perto 
da Capital.

Tanto tempo depois Ghosn mantém 
a aura que carrega o mito, o seu pró-
prio, como demonstrou durante toda 
a solenidade e a entrevista coletiva 
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à imprensa em Resende. Jornalistas 
presentes naquele Salão de Tóquio 
em 1999, e também na inauguração 
de Resende, eu e Fernando Valeika 
de Barros nos recordamos de quando 
o executivo lia as más noticias em ja-
ponês, direto do teleprompter: 22 mil 
demissões – ouvia-se o ar que se res-
pirava, cortando como uma boa, e ve-
lha, Gilette Blue Blade. À noite, diante 
dos aparelhos de televisão, a popula-
ção do Japão dobrou-se diante da rea-
lidade inimaginável de uma empresa 
que demitia em massa, um anticlímax 
histórico diante do hábito de práticas 
eternamente paternalistas.

Tratava-se de ser valente para re-
verter quadro dramático sob todos os 
prismas, na forma final de queda de 
6,6% para 4,9% na sua participação no 
mercado mundial de 1991 para 1998, 
uma perda equivalente a 600 mil uni-
dades/ano.

O Nissan Revival Plan apontava 
as sinergias da aliança: economia de 
US$ 3,3 bilhões em compras, produ-
ção e vendas globais de 2000 a 2002 
e de US$ 3 bilhões/ano daí em diante. 
Apontava, também, que a capacidade 
de produção da Nissan no Japão, da 
qual somente 53% eram utilizados 
em outubro de 1999, seria reduzida 
em 30% para que a taxa de ocupação 
ficasse próxima dos 82%.

No Brasil – O investimento em 
Resende é conhecido, coisa de R$ 2,6 
bilhões regados a incentivos habituais, 
principalmente municipais e estadu-
ais. A unidade é bonita e todos se or-
gulham por terem ajudado a Nissan a 

tornar-se fluminense. François Dossa, 
presidente da fabricante no País, não 
deixou por menos: “Faremos mais do 
que produzir veículos e motores de um 
jeito brasileiro: queremos transformar 
vidas”.

Seu objetivo é “exercer uma opção 
pela qualidade, com processo japonês 
e criatividade brasileira”.

Ghosn destacou o tempo recorde da 
construção, 23 meses, e avisou: “Este é 
o padrão do compromisso Nissan com 
o Brasil”.

Ghosn e Dossa, acompanhados de 
José Luís Valls, presidente da monta-

mista, como todos os executivos que 
fizeram sucesso nesse ramo. Uma vez 
mais ele não decepcionou e deixou 
claro:

“Acreditamos que podemos crescer 
na queda dos grandes, que poderemos 
obter participação das fabricantes que 
detêm maiores números de vendas. 
Ainda somos pequenos, e muito ágeis, 
e esta é uma de nossas maiores vanta-
gens: criatividade e rapidez nas deci-
sões”.

Alguém, na plateia, impele a reali-
dade de mercado sobre o investimen-
to em Resende e pergunta ao executi-

dora para a América Latina, demons-
traram alguma decepção com o atual 
estágio do mercado brasileiro, de cres-
cimento pequeno, coisa de avaliados 
3% este ano. Eles pretendem mais para 
a empresa nesses meses até dezembro 
de 2015 e querem fechar 2016 com 
5% de participação – hoje o índice ul-
trapassa por pouco 2%.

Mas o mito Ghosn aparenta ser oti-

vo se foi uma atitude negocialmente 
correta: “Não investimos aqui, nem 
em nenhum lugar do mundo, pensan-
do em amanhã ou depois de amanhã. 
Pensamos em daqui a dez anos, daqui 
a quinze”.

Aos adeptos de veículos híbridos e 
elétricos deixou aviso: sem mercado 
de pelo menos 50 mil unidades/ano, 
nada de Leaf no Brasil. 

Resende: linha 
ativa em padrão 
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Fim da 
retórica

Décio Costa, de Guaíba, RS | decio@autodata.com.br

Foton Aumark do Brasil é a primeira das representantes 
de caminhões chineses a confirmar fábrica no País 

São diversos os exemplos de 
fabricantes chineses de veícu-
los comerciais pesados que já 

atuam como importadores no País e 
cheios de intenções em instalar fábrica 
por aqui. Fato é, no entanto, que por 
enquanto a única marca exclusiva de 
caminhões a apresentar medidas con-
cretas para construir sua unidade pro-
dutiva foi a Foton Aumark do Brasil. 
Depois da malograda tentativa de se 
estabelecer no Rio de Janeiro, RJ, che-
gando até mesmo a ser anunciada pelo 
governo local, a companhia iniciou ofi-
cialmente a construção de uma fábrica 
em Guaíba, RS.

Em cerimônia realizada no dia 24 
de abril no local da construção com a 
presença de autoridades governamen-
tais, Luiz Carlos Mendonça de Barros, 
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presidente da Foton Aumark do Brasil, 
destacou as mudanças ocorridas no 
País nos últimos anos, especialmente 
no aumento de renda, e sua aposta no 
futuro com o empreendimento que 
agora inicia. “O papel do empresário é 
tomar o investimento, assumir riscos e 
dar mais um passo para que o Brasil se 
mantenha por longo período em cres-
cimento.”

O complexo industrial que come-
çou a ser construído em terreno de 
1,5 milhão de m² - o mesmo que já foi 
objeto de desejo da Ford no passado 
– será resultado de investimento ini-
cial é R$ 250 milhões, dos quais quase 
50% provenientes de recursos pró-
prios. Há ainda uma parcela adicional 
por volta R$ 70 milhões destinados a 

operações logísticas, distribuição de 
peças e desenvolvimento de rede de 
concessionárias.

A futura fábrica terá 200 mil m² de 
área construída e nascerá com capa-
cidade instalada para 21 mil unidades 
por ano, meta que deverá ser alcança-
da em 10 anos, segundo Barros. “De-
veremos começar nos primeiros anos 
com volumes de produção de 1 mil a 2 
mil unidades anuais, com incrementos 
graduais.

A unidade produzirá caminhões de 
3,5 a 10 toneladas, modelos destina-
dos principalmente às aplicações de 
transporte urbano de carga. A partir 
de 2017, porém, a empresa também 
tem planos de aumentar a oferta com 
modelos de 13, 15 e 17 toneladas. De 

acordo com Barros, os veículos já saí-
ram com índice de nacionalização em 
torno de 80% e o primeiro deles deve 
sair da linha no início de 2016. “Os 
mesmos fornecedores da China estão 
presente aqui também. O que conti-
nuará sendo importado mesmo são 
alguns componentes eletrônicos e as 
cabines.”

A operação da Foton Aumark do 
Brasil é uma parceria com a chinesa 
Beiqi Foton Motors Co.. A empresa 
brasileira possui dois contratos, o da 
fábrica e o de distribuição. Barros re-
sume de maneira simples: “Cuidamos 
do mercado e trataremos de mostrar 
rentabilidade, enquanto a China nos 
fornece o que precisamos, no desen-
volvimento dos produtos.” 

A futura fábrica da Foton terá 200 mil 
m2 de área construída e capacidade 

para 21 mil unidades por ano 
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Uma unidade exclusiva de mo-
tores para abastecer a produ-
ção de automóveis era o que 

faltava para a Ford em Camaçari, BA. 
Afinal, em breve a empresa tem novas 
metas para o local com os lançamen-
tos que virão em breve. Em cerimô-
nia organizada na nova edificação de  
24,5 mil m² construído dentro do 
Complexo Ford Nordeste foi inaugu-
rada no início de abril a primeira fábri-
ca de motores da região Nordeste do 
Brasil. Com capacidade para produzir 
até 210 mil unidades/ano, consumiu 
parte dos R$ 400 milhões investidos 
pela montadora no projeto – a quantia 
divulgada engloba também o desen-
volvimento do motor 1.0 3C, inédito 
no mercado brasileiro.

A fábrica gerou trezentos empregos 
diretos e conta com quarenta robôs e 
estações automáticas e 34 centros de 
usinagem flexíveis. Fará a produção 
completa do motor: blocos, cabeçotes 
e montagem dos componentes. Mo-
dernas, as linhas consomem 80% me-
nos óleo e 50% menos água compara-
das a uma fábrica convencional, além 
de tratar 100% dos efluentes.

Controle – Para minimizar falhas 
e retrabalhos no processo produtivo 
a Ford instalou sistema de gerencia-
mento via internet sem fio em todas 
as máquinas e equipamentos da linha 
de montagem. Ligadas a uma central 
de monitoramento o sistema permite, 
segundo Milton Gil, gerente da fábrica, 
“saber qual peça passou em determi-
nado momento por qual máquina e, 
assim, obter o histórico de todos os da-

Fábrica 
completa

André Barros | andreb@autodata.com.br

Ford aumenta a capacidade produtiva do Nordeste com 
a primeira unidade de motores da região
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dos técnicos de cada motor. Cada pa-
rafuso apertado será incluído ao banco 
de dados”.

O inédito motor 1.0 3C duplo co-
mando flex, de 3 cilindros com 4 vál-
vulas cada, tem arquitetura baseada 
no Ecoboost, presente em diversos 
modelos da Ford e baseado em down-
sizing. Montado sobre bloco de ferro e 
cabeçote de alumínio com coletor de 
escape integrado, o motor produzido 
em Camaçari está pronto para receber 
turbocompressor e, assim, se trans-
formar em um Ecoboost legítimo – a 
companhia evita, entretanto, precisar 
prazo para a chegada da tecnologia no 
mercado nacional.

O motor traz inovações para a cate-
goria 1 litro, como o duplo comando 
de válvulas variável, e dispensa o uso 
do tanquinho graças ao sistema Ford 
Easy Start. O bloco mede 28,6 cm e, 
quando montado, o motor pesa 85 kg.

Segundo cálculos da fabricante 
é capaz de gerar 85 cv com etanol e  
80 cv com gasolina.

A cadência da produção crescerá 
de acordo com a necessidade. A prin-
cípio os motores equiparão os novos 
modelos compactos da Ford, Ka e Ka 
Sedan, que também serão produzidos 
na fábrica baiana. Segundo Steven Ar-
mstrong, presidente da Ford Brasil e 
América do Sul, os modelos chegarão 
ao mercado brasileiro apenas no se-
gundo semestre.

CapaCidade – Na ocasião da inau-
guração da nova fábrica, Rogelio 
Golfarb, vice-presidente de assuntos 
corporativos da Ford América Latina, 
se mostrou preocupado com o índice 
de ociosidade da indústria automotiva 
brasileira. De acordo com ele, as recen-
tes abertura de fábricas e expansões 
de linhas seguiram em ritmo superior 
ao crescimento da demanda da in-
dústria. “Passamos por problemas de 
produção. Nos últimos anos a substi-
tuição de importados e as exportações 
para a Argentina, que crescia em ven-
das, ajudaram a alavancar o ritmo das 

linhas. Neste ano não há contraponto 
e por isso a produção cai.”

Na opinião do executivo a indústria 
não se preparou adequadamente para 
o momento atual e, por isso, os esto-
ques cresceram, forçando interrupção 
temporária em algumas montadoras. 
“A Ford se preparou para este cenário e 
não precisará conceder férias coletivas 
ou promover demissões. Nossos esto-
ques estão em níveis adequados.”

Segundo Golfarb a primeira semana 
de abril registrou volume de licencia-
mentos 14,5% inferior ao de mesmo 
período do ano passado. Ele projeta 
mais um mês de dificuldades, que 
sente mais a redução da demanda nos 
modelos com motor 1 litro – justa-
mente o de maior volume de vendas.

O vice-presidente da Ford afirmou 
que não conta com possíveis ajudas 
do governo para socorrer o mercado, 
porém “não ficaria surpreso se houver 
um adiamento da elevação das alíquo-
tas do IPI” – a recomposição do impos-
to está prevista para junho.

A nova linha de 
motores da Ford: 
investimento de 
R$ 400 milhões.
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De forma até surpreendente a 
FCA, Fiat Chrysler Automobi-
les, revelou no início de maio, 

nos Estados Unidos, seu plano global 
de negócios para o período 2014 a 
2018. Nele a América Latina – fora 
México –, e em particular o Brasil, ocu-
pam posição de destaque, bem como 
metas ousadas para a marca Jeep, de 
olho em maior fatia dos SUVs no País.

A divulgação ocorreu em evento 
para 400 participantes, concessioná-
rios, fornecedores, sindicalistas e im-
prensa, capitaneado pelo CEO Sergio 
Marchionne e com participação de 
Cledorvino Belini, presidente da Fiat 
Chrysler para América Latina, e Ste-
fan Ketter, vice-presidente mundial de 
manufatura e do projeto Pernambuco.

Em sua apresentação Belini estimou 
crescimento de 3,2% no mercado total 
da América Latina de 2014 até 2018, 
saltando de 5,8 milhões de unidades 
para 6,9 milhões. O Brasil evoluiria de 
3,6 milhões para 4,4 milhões, enquan-
to a Argentina permaneceria estável 
em 800 mil e os demais países da re-
gião, sem México, saltariam de 1,4 mi-
lhão para 1,7 milhão.

O plano da FCA é elevar nada me-
nos do que 43% suas vendas da região 
ao fim destes quatro anos, o que equi-
valeria a 400 mil unidades adicionais, 
saltando de 900 mil em 2013 para 1,3 
milhão em 2018. As marcas Fiat e Jeep 
serão as principais alavancas desta es-
tratégia, com projeção de alcançar 1,1 
milhão de unidades Fiat, volume extra 
de 220 mil ante 2013, 200 mil para 
Jeep, ou 180 mil a mais no mesmo 
comparativo, e 20 mil para as outras 

Jeep quer 
ser pop

Marcos Rozen | rozen@autodata.com.br

Plano ousado da FCA prevê vender 200 mil 
unidades da marca na América Latina até 2018, via 

produção em Pernambuco
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marcas, como Dodge, Ram e Chrysler, 
em volume estável no período.

Rede –  Esses 200 mil Jeep comerciali-
zados na região em 2018 se repetiram 
em vários momentos durante a apre-
sentação, dando as caras também nas 
apresentações de Mike Manley, res-
ponsável pela marca dentro da FCA, e 
de Ketter. Belini revelou que no Brasil 
a Jeep terá rede própria – hoje repar-

tida com as outras marcas do lado 
Chrysler – que já será de 110 lojas em 
2015 e nada menos do que 250 casas 
em 2018, com objetivo de atingir mé-
dia de 800 unidades ao ano vendidas 
por loja – o que dá exatamente as tais 
200 mil unidades/ano.

Como referência da grandeza desta 
projeção, o Ford EcoSport e o Renault 
Duster, líderes disparados de venda 
de SUVs no Brasil, somados, atingi-

www.cevalogistics.com

A CEVA está presente em
cinco setores:
• Automotivo
• Tecnologia
• Varejo e Bens de Consumo
• Industrial
•• Energia

Como uma empresa líder
em gerenciamento de
cadeia de suprimentos,
a CEVA oferece soluções de
ponta a ponta, implementação
e soluções operacionais em
ffretes e contratos logísticos,
distribuição, armazenagem
e gerenciamento de
transportes para grandes
e médias empresas, nacionais
e multinacionais.

Na CEVA, nossos especialistas
estão focados em entregar
excelência operacional para
os clientes a cada dia.

COMPROMISSO
EXCEPCIONAL
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ram 116 mil unidades emplacadas no 
fechamento de 2013, de acordo com 
dados da Fenabrave.

De acordo com a apresentação de 
Ketter três produtos serão fabricados 
em Goiana, PE, até 2016: inicialmente 
o Jeep Renegade, no primeiro trimes-
tre de 2015, depois um segundo mo-
delo ainda em 2015 e o terceiro em 
2016, todos baseados na plataforma 
de veículos pequenos da FCA. Cruzan-
do suas informações, que indicam 200 

mil unidades produzidas em Goiana 
ao ano, com as da apresentação de 
Manley, que indica 200 mil unidades 
Jeep produzidas no Brasil em 2018, 
pode-se conjecturar que a fábrica per-
nambucana se dedicará em seus pri-
meiros anos de operação quase que 
exclusivamente aos modelos da icôni-
ca marca de veículos fora de estrada.

O índice de nacionalização será de 
no mínimo 70%, sendo que aproxi-
madamente 40% virão do parque de 

fornecedores, no mesmo complexo. 
O desenvolvimento de um segundo 
parque de fornecedores para Goiana, 
apresentado originalmente quando da 
divulgação do projeto, ainda está nos 
planos da FCA. Ainda de acordo com 
a apresentação de Ketter 100 funcio-
nários brasileiros já passam por treina-
mento na fábrica de Melfi, na Itália.

Além dos três executivos, Olivier 
François, responsável pelas operações 
para a marca Fiat dentro da FCA, reve-
lou as estratégias que serão adotadas 
globalmente, inclusive no Brasil.

Pela sua apresentação é possível 
observar que está fora dos planos na 
América Latina a manutenção do Li-
nea, sendo seu espaço ocupado por 
uma nova geração do Grand Siena 
– não há qualquer menção a outro 
sedã de maior porte na região, como o 
Viaggio, ao menos até 2018. Também 
nota-se o fim do Palio Fire, substituído 
por um novo subcompacto posicio-
nado abaixo do Uno, antes função do 
Mille. Palio, Punto e Siena têm novas 
gerações garantidas.

O cronograma apresentado pelo 
executivo revela que em 2014 a Fiat 
lançará na região apenas o Uno com 
face lift. Em 2015 será a vez do novo 
subcompacto e de uma inédita picape, 
maior que a Strada, para competir com 
a futura picape derivada do Renault 
Duster. Em 2016 chegarão os novos 
Punto e Grand Siena e também um 
inédito crossover, certamente compe-
tidor do Ford EcoSport. Para 2017 fica 
nova geração do Palio, a quinta de sua 
história, e para 2018 a renovação do 
Siena.

A fábrica de 
Pernambuco 

produzirá três 
modelos até 2016, 

todos baseados 
na plataforma de 

veículos pequenos
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Quarenta empresas fornece-
doras foram premiadas pela 
Toyota do Brasil nas catego-

rias Qualidade, Logística e Custo por 
atingirem ou superarem metas defi-
nidas pela montadora e contribuírem, 
assim, para melhorias no processo 
produtivo.

O Suppliers Conference da Toyo-
ta foi realizado no Amcham Business 
Center em São Paulo, na quarta-feira, 
23 de abril, ocasião em que a mon-
tadora concedeu o prêmio Melhor 
Fornecedor para a empresa Maxion 
Wheels, que se destacou não só nos 
quesitos básicos da premiação como 
também em outros.

Dentro de cada categoria proposta 
pela Toyota, a premiação é dividida em 
dois níveis: Excelência e Certificado. 
Para receber o selo de Excelência na 
categoria Qualidade o fornecedor pre-
cisou superar as expectativas da Toyo-
ta, isto é, não registrar nenhum defeito 
nas entregas, não estar envolvido em 
nenhuma campanha de chamamento 
e contribuir para melhorar a qualidade 
dos produtos da marca. Já o certificado 
em Qualidade foi entregue às empre-
sas que tiveram, no máximo, quinze 
reclamações de peças em um universo 
de um milhão.

Nenhum defeito
Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Toyota e Honda promoveram eventos de premiação de seus melhores fornecedores

Toyota Suppliers Conference 2013

Categoria Qualidade
Excelência

3M Pirelli NGK
Basf Tyco Pionner

Dana Allevard Thyssen Krupp
GKN Cestari
NSK Delphi

Certificado
Associated Spring Bosch Budai

Enertec Henkel Jedal
Mahle Mueller Panasonic
Rassini Sanko Schrader

Sumidenso Tecnotubo TRBR
TRW Yazaki

Certificado

ABC Eldorado JCI

Categoria Logística
Excelência

NGK Tyco
Certificado 

Associated Spring Regali Casco Sanko
Cestari Sumidenso Cobra Tecnotubo
Delga Thyssen Krupp Delphi ZF

Melhor Fornecedor 

Maxion Wheels

Categoria Custos
Excelência

Aisin Rassini
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A Toyota tem hoje índice de nacio-
nalização de 70% no compacto Etios, 
fabricado em Sorocaba, SP, e de 65% 
no novo Corolla, produzido em Indaia-
tuba, SP, atendendo às exigências do 
Inovar-Auto. 

Quanto as peças passíveis de serem 
nacionalizadas a montadora informa 
que são, basicamente, as dos motores 
e das transmissões, além de alguns 
componentes eletrônicos. 

Com relação aos motores vale lem-
brar que a companhia investe na cons-
trução de uma fábrica em Porto Feliz, 
SP, onde incialmente produzirá os 1.3 
e 1.5 do Etios e, no futuro, contempla-
rá uma linha de motores para abaste-
cer a produção do Corolla.

HONDA – Com o tema Agilidade em 
Localizar, Desenvolver para Competir 
o evento de premiação dos fornecedo-
res da Honda Automóveis foi realizado 
na quarta-feira, 16 de abril, também 
em São Paulo. 

Segundo comunicado divulgado 
pela companhia, o tema da premiação 
deste ano focou os investimentos da 
fabricante no seu Centro de Pesqui-
sas & Desenvolvimento e o conceito 
One Floor, ambos direcionados para 
fortalecer os negócios e proporcionar 
maior velocidade no desenvolvimento 
de novos produtos. 

A entrega do prêmio ocorreu du-
rante o 16º Encontro de Fornecedores 
Honda Automóveis do Brasil. Dezoito 
empresas foram reconhecidas em três 
categorias: QCDD, Quality, Cost, Deli-
very, Development, VA e Localização e 
Divisão de Peças.

Cada qual 
com suas 

características, 
as fabricantes 

japoneses 
fortalecem 

relacionamento 
com fornecedores

Quality, Cost, Delivery, Development
Adex Aisin

Basf Catalisadores Benteler
Casco Corprint
GKN Goodyear

Honda Lock Maxion Fumagalli
Maxion Hayes NGK

Pirelli SNR NTN
Stanley Yutaka

VA/Localização Divisão de peças

Denso Continental

16º Encontro de Fornecedores Honda 
Automóveis do Brasil

O prêmio Excelência em Logística 
contemplou os que entregaram to-
das as peças no prazo, sem atraso nas 
operações de milk run, sem nenhuma 
divergência do que havia sido enco-
mendado, além de ser reconhecido  
por dois anos consecutivos como Cer-
tificado. Nessa categoria o Certificado 
foi concedido este ano às empresas 
que entregaram todas as peças enco-
mendadas, podendo ter tido alguma 
divergência de entrega entre o acorda-
do e o cumprido.

O Excelência em Custos contemplou 
empresas que conseguiram reduzir em 
3% ou mais os preços das peças forne-
cidas e/ou contribuíram para a redu-
ção de seus custos com seus próprios 
esforços, excedendo as expectativas da 
Toyota. O certificado nesta mesma ca-
tegoria foi concedido aos fornecedores 
que conseguiram reduzir em até 3% os 
preços das peças fornecidas e/ou aten-
dendo às expectativas da Toyota.
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A General Motors do Brasil quer 
ampliar seu índice de nacio-
nalização e busca a vinda de 

novos fornecedores para o País. O 
recado foi dado pelo presidente da 
companhia, Santiago Chamorro, ao 
participar da solenidade de entrega do 
prêmio aos melhores fornecedores de 
2013: “A instalação de novas autope-
ças aqui representaria o fortalecimen-
to da indústria nacional, com soluções 
produzidas em casa. Podemos deixar 
de importar muita coisa”.

Para Chamorro as quedas nas ven-
das e o câmbio atual elevam a pressão 
dos custos mas, “ao mesmo tempo, 
nos trazem oportunidade incrível de 
ampliar o nível de nacionalização de 
vários componentes”. 

desafio global – A montadora, 
segundo o executivo, enfrenta um de-
safio global e o momento é de trans-
formação profunda: “Os fornecedores 
são parceiros estratégicos e funda-

Transformação 
profunda
Michele Loureiro | michele@autodata.com.br

GM do Brasil quer ampliar índice de nacionalização e 
conclama novos fornecedores a se instalarem no País

Seria o fortalecimento da 
indústria nacional, com soluções 

produzidas em casa  
santiago Chamarro
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As empresas vencedoras

mentais para enfrentar esses desafios. 
A competitividade nunca esteve em ní-
veis tão acirrados e isso exige parcerias 
ainda mais profundas e duradouras”.

De acordo com ele a General Mo-
tors atende com tranquilidade aos 
critérios e exigências do Inovar-Auto e, 
no momento, trabalha para aprimorar 
componentes que auxiliem a redução 
de consumo de combustível: “Nosso 
trabalho com os fornecedores busca 
eliminar o que não agrada ao consu-
midor e trazer soluções que melhorem 
nosso produto”.

A 42ª edição do Supplier of the Year 

foi realizada em São Paulo na quarta-
-feira, 9 de abril, com a participação 
de executivos das principais empresas 
produtoras de autopeças do País. 

Foram reconhecidos os vinte for-
necedores que mais se destacaram 
em inovação, qualidade, serviço e tec-
nologia em 2013 e, ao contrário das 
ocasiões anteriores, não foi indicado 
um vencedor principal do prêmio, se-
guindo nova determinação global da 
montadora.

Na oportunidade o presidente da 
General Motors elogiou o apoio, a 
confiança e a determinação de todos 

os fornecedores presentes: “Nossa 
visão é projetar, fabricar e vender os 
melhores veículos do mundo em par-
ceria com os nossos fornecedores, 
com quem hoje celebramos uma his-
tória de sucesso. Estamos posicionan-
do nossa marca Chevrolet no caminho 
da liderança em tecnologia, design, 
atendimento ao cliente e qualidade. O 
suporte de nossos parceiros fornece-
dores é fundamental na construção de 
um futuro sustentável para os nossos 
negócios”. 

O prêmio “Supplier of the Year” co-
meçou no Brasil em 1972. Com o su-
cesso, comprometimento e resultados 
locais, a iniciativa foi adotada mun-
dialmente pela GM. No Brasil, todos os 
integrantes da cadeia de suprimento, 
dentre fornecedores locais e importa-
dos, disputaram os prêmios, nas cate-
gorias de materiais diretos, materiais 
indiretos e serviços, peças de reposi-
ção e logística.

meio ambiente – Além disso, pela 
segunda vez a GM premia a categoria 
de sustentabilidade, por meio do 2º 
Prêmio General Motors do Brasil de 
Sustentabilidade, criado para reconhe-
cer e estimular as melhores práticas  
dos fornecedores nessa área. 

Os projetos submetidos pelos em-
presas fornecedoras foram avaliados 
quanto aos aspectos sociais, ambien-
tais e econômicos por uma comissão 
de membros do Comitê de Sustentabi-
lidade da GM do Brasil. 

A empresa vencedora desta segun-
da edição foi a FBA – Fundição Brasi-
leira de Alumínio. 

body & exterior

Aisin do Brasil
Niken Indústria e Comércio Metalúrgica
Kwang Jin America
Itaesbra Indústria Mecânica

Chassis systems TRW Automotive
electrical LG Electronics
interior & safety Toyota Boshoku do Brasil

Powertrain
FBA Fundição Brasileira de Alumínio
Schaeffler Brasil

thermal systems Mitsubishi Heavy Industries Climate Control

logistics

“K” Line RoRo & Bulk Agência Marítima
Estrada Transportes
Transmodal Logística
Transportes Rodoviários Letsara
Transremoção Transportes Pesados

indirect Purchasing

Dimension Data Com. e Serv. de Tecnologia
GRSA
ISS Manutenção e Serviços Integrados
Salles Chemistri

Customer Care & aftersales Keko Acessórios
sustainability FBA Fundição Brasileira de Alumínio
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Começar tudo do zero. Assim foi 
na fábrica pernambucana onde 
será produzido o Jeep Renega-

de e assim será em todo novo projeto 
da Fiat Chrysler no Brasil. Quem ga-
rante é o diretor de compras do grupo 
para a América Latina, Osias Galanti-
ne, ao comentar que não adianta ter o 
melhor preço se ao final do processo 
um problema de entrega ou de quali-
dade gerar custo não previsto:

“De agora em diante, como fize-
mos em Pernambuco, trabalharemos 
em conjunto com o fornecedor não 
apenas no desenvolvimento da peça 
mas, principalmente, na definição do 
processo produtivo. É uma maneira de 
acompanhar o custo total envolvido 
na produção para não termos surpre-
sas no final da linha”.

Para estabelecer as melhores práti-
cas fabris e escolher os fornecedores 
que participariam do parque industrial 
de Goiana, PE, a Fiat Chrysler mobili-
zou cem técnicos do setor ao redor do 
mundo para levantar o que havia de 
melhor no grupo e no setor em geral. 

Com base nesse trabalho optou pela 
escolha de fornecedores que toparam 
parceria com a montadora para a de-
finição do processo produtivo desde 
o início da concepção da peça. “Tudo 
para garantir qualidade internacional 
e menor risco de custos não previstos 
no final da linha.”

O parque pernambucano terá de-
zesseis empresas, das quais uma en-
volve joint venture inédita no Brasil da 
Magneti Marelli e Faurecia para a pro-
dução de peças plásticas maiores para 
acabamento do interior e do exterior. 

Partindo
do zero

Alzira Rodrigues, de Belo Horizonte, MG | alzira@autodata.com.br

Fiat Chrysler aproveita premiação para mostrar nova 
filosofia de trabalho a seus fornecedores
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“Dos fornecedores convidados só 
um acabou não se incorporando ao 
projeto por dificuldade para bancar o 
investimento previsto”, diz Galantine. 

QUALITAS – A nova filosofia de traba-
lho foi apresentada pelos executivos 
da empresa durante o Qualitas Awar-
ds, realizado na terça-feira, 15 de abril, 
em Belo Horizonte, MG, que reconhe-
ceu 26 empresas do Brasil, Argentina e 
Venezuela em sete categorias. Três das 
eleitas receberam o Qualitas 5 Estrelas 
por terem conquistado o prêmio por 
pelo menos cinco anos consecutivos: 
NGK, Pirelli e Sumidenso.

Cledorvino Belini, presidente da 
empresa para a América Latina, abriu o 
evento de premiação dizendo ter três 
pedidos para fazer aos fornecedores: 
“Qualidade, qualidade, qualidade”.

E o diretor de compras reforçou: 
“Vamos forçar a barra na questão 
da qualidade. Queremos uma maior 
proa tividade dos nossos fornecedo-
res, dos sistemistas aos que entregam 
a matéria-prima. Seremos mais rigo-
rosos na seleção porque nossa meta é 
qualidade internacional”.

Um dos programas da Fiat que visa 
ampliar produtividade e qualidade é 
o WCM, World Class Manufacturing, 
implantado em Betim, MG, em 2007. 
Diante dos resultados positivos obti-
dos na fábrica mineira a empresa deci-
diu ampliá-lo para a base fornecedora. 
A adesão foi grande no ano passado, 
atingindo mais de setenta fornecedo-
res ante os 37 de 2012. 

Mas ainda há resistência na cadeia 
de acordo com Galantine: “Muitos ain-

Os premiados no Qualitas Awards

da acham que é um programa só para 
cumprir tabela. É preciso entender que 
o WCM vai muito além disso e efetiva-
mente propicia redução de desperdí-
cios com ganhos em produtividade e 
qualidade”.

COMPRAS – Mesmo com o mercado 
estabilizado o volume de compras no 
setor automotivo crescerá este ano por 
causa das novas tecnologias incorpo-
radas nos automóveis, tipo freios ABS 
e airbags. 

O diretor de compras da Fiat Chrys-

ler para a América Latina, Osias Galan-
tine, prevê alta de até 6% nas compras 
de materiais diretos do grupo na re-
gião este ano: 

“Como o mix está mais rico o fatura-
mento está subindo. O crescimento é 
fruto do conteúdo, do valor agregado 
aos veículos”. 

Só em compras diretas a Fiat Chrys-
ler desembolsou R$ 16 bilhões em 
2013 e um crescimento de 6% este 
ano, se concretizado, significará quase 
R$ 1 bilhão a mais no total movimen-
tado na América Latina. 

Materiais Metálicos e Powertrain
Continental Parafusos Litens Allevard

Federal Mogul Budai Elring Klinger
Magna Cosma Metalkraft Sturam Argentina

Qualitas 5 estrelas

NGK Sumidenso Pirelli

Materiais Elétricos
NGK Chris Cintos

Sumidenso Denso Argentina
Audiovox Venezuela

Logística

Sadi Saritur K Line 

Materiais Químicos
Saint-Gobain Pirelli

3M TI Automotive 

Materiais Indiretos (Capex e serviços)
Leo Burnett Agência Click

LJU M. Shimizu

Otimização do valor do produto

Continental ContiTech
Mopar

NGK
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Cerca de 30 mil pessoas circula-
ram por parte do Pavilhão de 
Exposições do Parque Anhem-

bi, em São Paulo, de 1º a 5 de abril, 
período em que lá ocorreu a quarta 
edição da Automec Pesados & Co-
merciais. Segundo a Reed Exhibitions 
Alcântara Machado a feira contou com 
seiscentos expositores nacionais e in-
ternacionais, em 36 mil m².

Comparado com a última edição, 
em 2012, não houve crescimento de 
área de exposição. Nos cinco dias a fei-
ra dividiu o Anhembi com a Christmas 
Fair, dedicada a artigos natalinos, e 
ainda havia espaços vazios no local. A 
ausência de tradicionais fornecedores 
que este ano preferiram não investir 
na feira ampliou a presença de peque-
nos fabricantes internacionais.

Do mesmo 
tamanho

André Barros | andreb@autodata.com.br

Automec Pesados & Comerciais provoca
a ponderação:  há excesso de eventos no Brasil?
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Argentina, China, Itália e Turquia 
ganharam pavilhões especialmente 
identificados com a bandeira dos seus 
países. De acordo com a organização 
foram onze as empresas italianas e 
quatorze as argentinas, trazidas por 
agência de intercâmbio. As chinesas, 
não mais novidade nesse tipo de ex-
posição, beiravam a centena, ocupan-
do boa parte do pavilhão.

Quem expôs teve boas oportunida-
des de negócios. Segundo a Reed Exhi-
bitions Alcântara Machado, a rodada 
de negócios, organizada pelo Sindipe-
ças e pela Abipeças, contou com vinte 
empresas compradoras da África do 
Sul, Argentina, Chile, Colômbia, Equa-
dor, Grécia, Israel, Paraguai e Uruguai, 
que participaram de 442 reuniões com 
32 empresas brasileiras. 

Marcelo Rosa, gerente comercial 
de aftermarket da Meritor, considerou 
muito boa a participação da fabrican-
te de eixos, cardans e outros sistemas: 
“Estamos reorganizando a operação 
do aftermarket da empresa e pudemos 
comunicar isso ao mercado. Recebe-
mos muitos clientes do Exterior e de 
fora do Estado e pudemos estreitar e 
intensificar nosso relacionamento”.

Como a Meritor fornece apenas 
para o segmento de veículos comer-
ciais, não está nos planos da empresa 
participar da edição 2015, cujo foco é 
mais amplo. Segundo Rosa “o inves-
timento para participar é alto e seria 
melhor a realização da feira em perío-
do bienal”.

Para Sidney Aguilar, gerente de af-
termarket e exportação da BorgWar-
ner, os resultados foram positivos: 

“Recebemos muitos visitantes no es-
tande, dentre eles atuais clientes, dis-
tribuidores regionais interessados em 
representar a marca em seus estados, 
importadores de vários países da Amé-
rica Latina, varejistas e usuários do 
produto, além da grande procura da 
imprensa especializada”.

A companhia participará da Auto-
mec 2015, quando começará a produ-
zir turbocompressores para veículos 
de passeio. A entrada no novo seg-
mento justifica o investimento para o 
ano que vem, pois importantes forne-
cedores da linha leve comparecem à 
tradicional feira.

Outros importantes fornecedores 
compareceram à Automec Comerciais 
& Pesados, como Autolinea, Bosch, 

Continental e Eaton. Única montado-
ra, a Mercedes-Benz, expôs sua linha 
Renov, formada por peças remanufa-
turadas, segmento que vem ganhando 
importância dentro do negócio de re-
posição por seu custo mais baixo, ca-
paz de fazer frente aos produtos asiá-
ticos nesse quesito.

AUSÊNCIAS – De fora da edição 
2014 a Randon, uma das principais 
fornecedoras de autopeças para o 
segmento de veículos comerciais, jus-
tificou sua ausência por decisões in-
ternas, sem acrescentar pormenores. A 
Delphi disse priorizar participação em 
eventos com maior diversidade de pú-
blico. Outros tradicionais expositores 
ficaram de fora, como as grandes fabri-
cantes de pneus e motores.

A ausência de importantes empre-
sas do mercado nos últimos eventos, 
como o Congresso SAE Brasil do ano 
passado e esta última Automec, levan-
ta a questão: há excesso de eventos?

“Com o grande número de feiras e 
eventos regionais e nacionais da in-
dústria fica cada vez mais difícil esco-
lher onde investir”, afirmou Édson Bra-
sil, vice-presidente da Delphi Soluções 
em Produtos e Serviços para a América 
Latina. “Temos que repensar as datas 
dos eventos como setor.”

O executivo acredita que a falta de 
um ponto de equilíbrio pode desca-
racterizar a importância das feiras: “Ao 
mesmo tempo gera oportunidades 
para empresas que só focam nas ven-
das e não se preocupam em oferecer 
informação, treinamento, qualidade e 
garantia”.

Realizada a cada dois anos a feira 
do Anhembi teve nesta edição 

cerca de seiscentos expositores
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Conhecer a realidade e as possí-
veis oportunidades no proces-
so de decisão de desembarcar 

em um país para atuar como produtor 
de veículos são matérias-primas capa-
zes de, se não garantir, programar boa 
parte de um plano para ser bem-su-
cedido. Os monstros que os novatos 
enfrentam e os benefícios que virão 
ao derrotá-los foram temas abordados 
no Workshop AutoData New New Co-
mers, realizado no Millenium Centro 
de Convenções, em São Paulo, no iní-
cio de maio.

Ao se considerar a retórica domi-
nante dos participantes do evento, o 
Brasil ainda é um país de circunstân-
cias favoráveis, embora o momento 
atual de sua economia gere incertezas. 

Batalhas de 
quem acaba 
de chegar

Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

O fato é corroborado pela 15ª Pes-
quisa Global da Indústria Automotiva, 
encabeçada pela KPMG International. 
O estudo mostra que 40% dos entre-
vistados pretendem alocar recursos no 
País nos próximos anos. Neste caso, o 
Brasil fica em quarto lugar no ranking 
de intenção de investimento elabora-
do pela empresa de consultoria, atrás 
de China, com 64%, Índia, 59%, e Rús-
sia, 44%. A pesquisa, de abrangência 
global, entrevistou duzentos executi-
vos da indústria de veículos em 28 paí-
ses da Europa, Oriente Médio, África, 
Ásia e Américas.

Em sua apresentação, Charles 
Krieck, sócio diretor da empresa de 
consultoria, abordou a relevância do 
mercado nacional e destacou que o 

Evento da 
AutoData 
reúne parte dos 
fabricantes em 
processo de 
instalação no 
País
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“País continua figurando como um dos 
principais destinos de investimentos 
e as perspectivas em médio prazo são 
positivas.”

Se o futuro revela-se otimista, o ce-
nário atual tem provocado algumas 
preocupações. Para Sérgio Habib, pre-
sidente do Grupo SHC e da JAC Motors 
Brasil, o quadro está ligado a uma des-
confiança do consumidor e descartou 
a falta de crédito como o principal 
culpado pela queda nas vendas de veí-
culos de 4,5% no acumulado até abril.

“Não há restrição de crédito para as 
vendas de automóvel. O porcentual de 
fichas reprovadas hoje é exatamente 
o mesmo de seis meses atrás. O caso 
é de demanda menor. O humor do 
mercado não está bom e, além disso, 
há os casos em que competimos com 
a aquisição de outros bens, como os 
televisores para a Copa.”

Às vésperas de iniciar sua produção 
de automóveis e caminhões leves no 
Brasil, Habib afirmou que o Inovar-Au-
to não trouxe e nem trará novos fabri-

cantes ao País. “As chinesas já tinham 
planos de se instalar aqui e, das mon-
tadoras premium, como Mercedes-
-Benz e Audi já pretendiam retornar, 
gerando efeito manada no segmento. 
O bom do Inovar-Auto é obrigar os ve-
ículos a serem mais econômicos. Fora 
isso, conteúdo local obrigado por lei é 
antiquado e prejudica os custos. Nun-
ca seremos bons em tudo: não temos 
competitividade para exportar nem 

para vizinhos como o Chile, apenas 
para a anacrônica Argentina.”

concorrência – Sobre a chegada 
de novas marcas ao País, para Habib 
“ficou muito difícil”. Ele explica: “O 
tíquete para entrar no Brasil está mui-
to alto. Sem projeto de fábrica não é 
possível habilitar-se ao Inovar-Auto e 
contar com isenção do IPI majorado, o 
que, somado ao dólar alto, é proibiti-
vo. É uma trava”.

Habib garante que os planos dos 
chineses para a JAC no Brasil estão 
mantidos e são de longo prazo. Da fá-
brica de Camaçari, BA, cuja previsão 
de inauguração é o ano que vem, sai-
rão 110 mil veículos ao ano – 100 mil 
automóveis e 10 mil caminhões.

Tarcísio Telles, o vice-presidente in-
dustrial da JAC Motors Brasil, também 
presente ao evento, acrescentou: “A 
produção será modular: os compo-
nentes já virão montados de fornece-
dores como Johnson Controls, Valeo, 
Pirelli e Plascar, a partir de nosso par-

Eduardo Thiele, Guilherme Ebeling 
e Fred Petroff Jr., da International:  

ampliação de portfólio.

Tarcísio Telles e 
Sérgio Habib, da 
JAC: produção de 
110 mil veículos.
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que de fornecedores. Os motores virão 
inicialmente da China e apesar disso 
nosso porcentual de conteúdo nacio-
nal atenderá com folga as determina-
ções do Inovar-Auto”.

Há, assim, possibilidade de produ-
ção local de motores, mas “nos próxi-
mos três anos não avançaremos nessa 
decisão. É preciso checar se é mais viá-
vel produzir, por exemplo, os 1.0 ou os 
1.4, de 3 e 4 cilindros, respectivamen-
te. Dependerá da aceitação do consu-
midor”. Habib complementou: “Nos-
sos planos de conteúdo local estavam 
prontos antes mesmo do Inovar-Auto, 
pelo bom senso econômico”.

Na busca por mais componentes 
nacionais também corre a Interna-
tional, fabricante de caminhões com 
unidade produtiva inaugurada em 
junho de 2013 em Canoas, RS, onde 
produz atualmente em um turno de 
150 a 160 caminhões por mês. Eduar-
do Thiele, gerente de compras da mon-
tadora, afirma que 80% do conteú-
do dos veículos da International são 
concentrados em dez fornecedores. 
São itens como trem de força e pós-
tratamento, cabines, longarinas, rodas 
e pneus e freios. 

“75% dos itens, em part numbers, 
são importados, o que implica custos 
como impostos, taxas e fretes e dificul-
dades como flexibilidade de produção 
e controles de modificações, além de 
possíveis entraves como paralisação 
nos portos ou na Receita Federal.”

Mercado – De acordo com repre-
sentantes da companhia, o setor de 
caminhões ainda sofre os efeitos de 

ano: “Queremos aumentar nossa par-
ticipação com médios e leves”.

Maior fatia de mercado também es-
pera a Nissan, especialmente porque 
acaba de inaugurar fábrica própria 
em Resende, RJ. Carlos Murilo More-
no, diretor de produtos e marketing 
da fabricante, lembrou que a meta da 
empresa é deter 5% de participação 
no mercado brasileiro até 2016 – em 
2013 a montadora registrou índice 
pouco superior aos 2%. “O conteúdo 
local será de 80% até lá. Além disso, 
abriremos mais trinta concessionárias 
nesse período, chegando a 195 casas.”

O executivo lembrou ainda que a 
fábrica demandou investimento de  
R$ 2,6 bilhões – a Nissan deixará de 
ser uma importadora e passará a ser 
definitivamente uma montadora. “Atu-
almente 80% dos veículos Nissan co-
mercializados no País são importados 
e 20% nacionais, a partir da fábrica do 
Paraná. Esse índice se inverterá e ape-
nas 20% dos modelos vendidos serão 
importados.”

lentidão na liberação de crédito para 
venda pelo PSI Finame. Segundo Fred 
Petroff Jr., o diretor de vendas da Inter-
national, a demora ocorre mesmo com 
o retorno do PAC simplificado. “A tra-
mitação de liberação ajudou de fato. 
Os bancos aprovam rapidamente as 
fichas. A dificuldade está na liberação 
do dinheiro pelo BNDES para o fatura-
mento dos veículos.”

Petroff apresentou estimativa de 
queda do mercado para este ano. 
Acredita em recuo de 10% com mer-
cado na casa de 140 mil unidades. “O 
consumidor está arredio em relação ao 
mercado e à economia. Há quem espe-
re passar a Copa do Mundo, outros as 
eleições. Ainda que haja uma retoma-
da forte de vendas, não será suficiente 
para recuperar o ano passado”. A es-
timativa de vendas da International, 
contudo, é de alta de 30% sobre o ano 
passado, para além de 800 unidades.

O presidente da Internatinal Gui-
lherme Ebeling afirmou ainda que pre-
tende ampliar o portfólio no próximo 

Carlos Murilo Moreno, 
da Nissan: meta de 5% 
de participação.
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O Brasil de 1919 somava pou-
co menos de 30 milhões 
de habitantes. O carnaval 

daquele ano foi dos mais animados, 
conhecido como a festa da vida con-
tra morte, pois marcava o fim de um 
surto de gripe espanhola que levou 
a óbito milhares, inclusive o recém-
-eleito presidente Rodrigues Alves. 
Sua morte obrigou a realização de um 
novo pleito fora de época, em 13 de 
abril. Foi justamente em meio ao clima 
de expectativa pelo resultado da elei-
ção que empossaria Epitácio Pessoa, o 
11º presidente do País, que a diretoria 
da Ford, em Highland Park, Michigan, 
em 24 de abril, aprovava a criação da 
Ford brasileira com um capital inicial 
de US$ 25 mil.

Percepção 
de pioneiro

Décio Costa | decio@autodata.com.br

Ao longo de seus 95 anos no Brasil a Ford contribui não 
só com a industrialização do País, mas também valorizou 

a força da engenharia brasileira

Fábrica do Ipiranga 
inaugurada em 1953
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O recurso transferido da filial ar-
gentina, mercado onde a companhia 
já estava presente desde 1913, deu 
início à montagem do Ford T e dos ca-
minhões Ford TT em um depósito na 
rua Florêncio de Abreu, no centro de 
São Paulo, com doze funcionários. A 
iniciativa identifica a empresa como a 
pioneira da indústria automotiva a se 
estabelecer no País, uma característica 
marcante ao longo de sua história. 

“Além do pioneirismo, a Ford sem-
pre esteve focada em inovar e fazer 
diferente”, considera Rogelio Golfard, 
vice-presidente de assuntos corporati-
vos da Ford América Latina, e enume-
ra: “Foi assim, no começo com o Ford 
T, mas também com o luxo do Del Rey, 
com a Pampa, a primeira picape deri-
vada, com o Escort, o primeiro de clas-
se mundial produzido no Brasil, com o 
Ka, o primeiro subcompacto e com o 
EcoSport, o primeiro veículo global de-
senvolvido por engenharia brasileira.”

Tanto no desbravamento do merca-
do nacional quanto na introdução das 
inovações, a Ford desempenhou papel 
importante no processo de industriali-
zação e desenvolvimento tecnológico 
do País. Em dois anos, a companhia 
saiu da Florêncio de Abreu, passou 
um ano em um ringue de patinação da 
Praça da República e, em seguida, se 
instalou em sede própria, na Rua Só-
lon, no Bom Retiro, com 124 empre-
gados e capacidade para 4,7 mil carros 
por ano.

Até aquele momento somou quase 
6 mil 450 unidades vendidas. O mo-
delo T, conhecido por aqui com o Ford 
Bigode – as alavancas do acelerador e 

Inovações no 
mercado: Escort, 
Del Rey e Corcel

do avanço da ignição eram colocadas 
de maneira opostas na coluna da dire-
ção –  ganhava aos poucos a cidade, 
chegando a vender em 1925 24 mil 
250 unidades, um recorde anual de 
vendas no País.

Depressão – Os resultados anima-
dores impulsionaram a expansão da 
companhia até o fim dos anos 20 com 
três novas linhas de montagem: Reci-
fe, PE, Porto Alegre, RS e Rio de Janeiro, 
RJ. Entretanto, os anos da depressão 
com a crise financeira ocasionada pelo 
crash da bolsa de Nova Iorque  e, de-
pois, a Segunda Grande Guerra, obri-
gou a Ford a reduzir produção. 

O período difícil, porém, não impe-
dia a fabricante de insistir com lança-
mentos importantes, como o Ford mo-
delo A, em substituição ao modelo T, 
a introdução do revolucionário motor 
V8 e a montagem de carros adaptados 
com sistema de gasogenio, em virtude 
do racionamento da gasolina pelo qual 
atravessava o mundo.
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Passadas as turbulências mundiais, 
a Ford deu mais um passo importan-
te no processo de industrialização do 
País ao inaugurar, em 1953, a históri-
ca fábrica do bairro do Ipiranga. Ali, a 
empresa também começa nova fase, 
deixando de montar carros importa-
dos para nacionalizar produção. Sur-
gem desta fase o F-600, o primeiro 
caminhão feito no País, o trator Ford 
8-BR diesel e um ícone do período, o 

Galaxie 500, lançado em 1967. Ano, 
aliás, em que a companhia adquire o 
controle da Willys Overland do Brasil, 
incorporando ao patrimônio a fábrica 
de São Bernardo do Campo, SP.

No ABC paulista a Ford atravessa 
fase fecunda de mais de duas décadas. 
Ano após ano a companhia apresen-
tou novidades, como os caminhões e 
picapes da Série F, o Corcel, o Maveri-
ck, o Del Rey, a Pampa e o Escort. 

Não foram, porém, apenas produ-
tos que surpreendiam, mas também 
ações que definiram a maneira como 
a empresa de atuaria no País, como 
a inauguração da fábrica de motores 
de Taubaté, SP, em 1974, e a criação 
do Campo de Provas de Tatuí, SP, em 
1978. “Foi o primeiro do tipo no Bra-
sil”, lembra Golfarb. “Já naquela época 
a Ford mostrava que investia na enge-
nharia nacional. Não queria apenas 

produzir, mas inovar e desenvolver 
tecnologia aqui.”

Sua face inovadora perdura ainda 
hoje. Depois do período menos inven-
tivo pela qual passou, de 1987 a 1995, 
quando associa-se à Volkswagen para 
criar a Autolatina, a Ford anuncia pro-
grama de investimento de US$ 2,6 bi-
lhões para seguir com as próprias deci-
sões. Daí vem Ranger, um linha nova 
de caminhões, a Cargo, o Fiesta, o Ka 

e os consagrados motores Zetec Ro-
Cam. E não só. Preparava terreno para 
ampliar força produtiva Brasil afora. 

Em 2001, a fábrica de Camaçari, BA, 
fica pronta – a primeira de automó-
veis no Nordeste – e com ela projetos 
genuínos da engenharia nacional, em 
gestação no Centro de Desenvolvi-
mento de Produto da América do Sul, 
criado com a unidade. Nasce ali a pri-
meira geração do EcoSport, conhecido 

como projeto Amazon, bem como o 
novo, lançado em 2011, caracterizado 
por ser um produto desenvolvido no 
Brasil para o mundo. “Na história re-
cente a Ford amplia o conceito de par-
ticipação ativa no processo de globali-
zação da indústria”, acredita Golfarb. 
“Traz produtos de fora, mas também 
desenvolve aqui para outros merca-
dos. É quebra de paradigma quando se 
olha para o mercado brasileiro.”

O Galaxie foi um 
ícone de luxo 
lançado no fim da 
década de 60
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Mecanismo de rentabilidade 
para os concessionários 
e peça fundamental no 

processo de fidelização do cliente, o 
pós-venda ganha cada vez mais impor-
tância na briga por maior participação 
em um mercado concorrido como o 
brasileiro. Afinal, cliente insatisfeito, 
em geral, é cliente perdido. E ainda 
hoje no Brasil é comum o consumidor 
abandonar os serviços prestados pelas 
concessionárias antes mesmo de ven-
cer o período de garantia do seu zero-
-quilômetro. 

Para tentar reverter esse quadro 
nada menos do que quatro fabricantes 
divulgaram ações na área de pós-ven-
da este ano, todas oferecendo serviço 
rápido de manutenção. A proposta, em 
geral, é de atendimento em até uma 
hora - no máximo duas - com a possi-
bilidade de o cliente acompanhar de 
perto o trabalho do mecânico. 

Dentre os novos programas estão 
o Peugeot Rapide, o Centro de Reparo 
e Pintura da Volkswagen, o One Hour 
Stop da Volvo Cars e o Ford Quick Lane. 
Projetos que se somam a outros já exis-
tentes como o Serviço Rápido Chevro-
let, Renault Minuto e Hyundai Quick 
Service, além do Box Rápido Motor-
craft e Box Rápido 2x1, ambos da Ford.

balanço –  Lançado há pouco mais 
de dois anos o Renault Minuto contri-
buiu para a montadora elevar em 10 
pontos a média do índice de retorno à 
concessionária no prazo de cinco anos, 
de acordo com Alessandro Vetorazzi, 
diretor de pós-vendas: “Passou de 39% 
para 49%”. 

Em busca 
da fidelidade

Alzira Rodrigues | alzira@autodata.com.br

Quatro fabricantes lançam programas de serviço rápido 
seguindo ações de sucesso, como o Renault Minuto, que 
aumentam índice de retenção do cliente
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No primeiro ano após a compra de 
um zero-quilômetro o retorno à rede 
Renault é de 89%, índice que cai para 
76% no segundo ano. “Normalmente o 
brasileiro troca o carro quando ele está 
com dois anos e meio. Por isso um dos 
objetivos do Renault Minuto é atrair 
proprietários de carros da marca que 
compraram o veículo usado e não um 
novo na concessionária.”

O primeiro Renault Minuto foi inau-
gurado em Curitiba, PR, e hoje há doze 
pontos no Brasil. A meta é abrir mais 
dez este ano e chegar a cinquenta até 
2016. “Escolhemos sempre um local 
de grande passagem de veículos para  

também facilitar a vida do cliente”, diz 
o diretor de pós-vendas.

Administrado por uma concessioná-
ria, mas sempre em espaço indepen-
dente, o Renault Minuto ocupa área 
menor do que uma autorizada comum, 
de 300 m², o que propicia redução do 
custo operacional. Não é preciso agen-
damento e o atendimento é feito direto 
pelo mecânico. 

No primeiro trimestre deste ano fo-
ram atendidos mais de 7,2 mil clientes, 
uma média de 2,4 mil por mês, mais do 
que o dobro do ano passado. 

“Cerca de 60% dos atendimentos 
são de clientes que vão fazer revisão e 
o restante compreende o segundo ou o 
terceiro dono de um veículo da nossa 
marca”, revela Vetorazzi, lembrando 
que toda a linha Renault tem hoje três 
anos de garantia.

Dentre outras ações da montadora, 
o executivo cita a revisão com preço fe-
chado, lançado em 2004, o Pró+, com 
52 pontos de atendimento para frotis-
tas, o Assistance 24 horas e o SAC, Ser-
viço de Atendimento ao Cliente, que 
recebeu prêmio global por ser o mais 
eficiente do grupo em todo o mundo. 
A Renault tem 275 concessionárias no 
País, pertencentes a oitenta grupos.

JÁ na PRaça – Além do recém-lan-
çado Quick Lane, a Ford mantém dois 
outros programas de serviço rápido na 
rede. Tem o Box Rápido Motorcraft, 
com serviços em até duas horas e pre-
sente em 70% da rede, formada hoje 
por mais de quatrocentos pontos. 

“É dentro da própria concessionária 
e foi implantada há mais de sete anos”, 

Vamos abrir 
mais dez Renault 
Minuto em 2014 
e chegaremos a 
cinquenta 
em 2016
alessandro Vetorazzi
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o único diferencial em relação à rede 
independente é o custo da mão de 
obra. “Nossa mão de obra é mais qua-
lificada, tem treinamento de monta-
dora. E, além disso, temos ferramentas 
de diagnóstico que outros lugares não 
possuem.”

Para Pereira, o crescimento da ele-
trônica embarcada exige cada vez mais 
mão de obra especializada na área: “O 
mercado brasileiro está mais madu-
ro, o consumidor está cada vez mais 
consciente quanto à importância da 
manutenção do seu veículo. A garantia 
maior concedida atualmente pela Ford, 
de três anos, com exceção do Fiesta Ro-
cam, é fruto em grande parte da evolu-
ção dos produtos”.

Também o presidente da Abrahy, 
Associação Brasileira dos Concessio-
nários Hyundai, Daniel Kelemen, ava-
lia que o brasileiro tem se preocupado 
mais com o seu veículo, em parte pelas 
ações praticadas nas redes autorizadas 
para mostrar a importância da manu-
tenção. Na rede Hyundai, 100% das 
concessionárias, incluindo 175 de HB-
20 e 109 de importados, contam com o 
Quick Service, “que oferece agilidade e 
comodidade na hora da revisão”.  

Kelemen comenta que a marca tem 
uma média de 90% de retenção de 
clientes durante o período de garan-
tia, um dos maiores índices do País: “A 
Hyundai oferece gratuitamente a mão 
de obra para as duas primeiras revisões 
do veículo, o que reduz o gasto do con-
sumidor na hora da manutenção”. 

FaSE PIloTo – Como o Quick Lane, 
da Ford, outros programas ainda estão 

conta Joaquim Pereira, gerente de ven-
das e marketing da Ford para a Améri-
ca do Sul.E tem também o Box Rápido 
2x1, com dois técnicos por box para 
reduzir o tempo do serviço e os custos.

“Na concessionária Caoa da avenida 
Ibirapuera, em São Paulo, o atendimen-
to por box praticamente dobrou após a 
implantação do 2x1.”

 Acompanhando tendência mundial 
a empresa decidiu mais recentemente 
lançar o Quick Lane. “Lá nos Estados 
Unidos são seiscentos desses pontos, 
que atendem todas as marcas. É uma 
franquia Ford. Implantamos o primeiro 
em uma concessionária de São Bernar-
do do Campo e estamos para abrir mais 
um em Mogi das Cruzes no Interior 
paulista, que será independente, ad-
ministrado por uma revenda da marca, 
mas em espaço próprio.” 

A meta é inaugurar 26 auto centros 
Quick Lane este ano e chegar a 150 em 
2018. A vantagem desta iniciativa, se-
gundo Pereira, é ter um custo mais bai-
xo, em localização mais afastada, mas 
de fácil acesso, com foco exclusivo em 
serviço. 

Pereira informa que pesquisa da 
Roland Berger indica que na média, 
considerando todas as marcas, só 42% 
dos que adquirem um veículo novo 
retornam à concessionária durante o 
prazo de dois anos. Sem revelar a fide-
lidade da marca, garante que o retorno 
nas revendas Ford está acima do índice 
médio. “Várias ações contribuem nesse 
sentido, como as revisões com preço 
fixo e os atendimentos rápidos.”

Com relação aos preços dos servi-
ços na concessionária, Pereira diz que 

O mercado 
brasileiro está 
mais maduro, o 
consumidor está 
mais consciente.
Joaquim Pereira
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em fase piloto. O Peugeot Rapide exis-
te apenas na concessionária Le Lac, de 
Curitiba, PR, e o Centro de Reparo e 
Pintura da Volkswagen está disponível 
por enquanto em seis unidades.

No caso do Peugeot Rapide – con-
ceito desenvolvido especialmente para 
as primeiras revisões do plano de ma-
nutenção –, dois técnicos trabalham 
em conjunto em um único veículo para 
liberação do veículo em no máximo 
uma hora. 

O primeiro ponto exclusivo no Para-
ná dispõe de cinco boxes de trabalho, 
dotados com elevadores e toda a estru-
tura necessária para a realização dos 
serviços, que vão de uma simples troca 
de óleo a revisões completas. 

São oferecidos preços fechados para 
pacotes de serviços. O espaço Peugeot 
Rapide possui ainda oferta de acessó-

rios originais Peugeot, que também 
podem ser instalados no local, e sala de 
espera climatizada. 

Também prometendo preço e tempo 
de serviços competitivos, a Volkswagen 
criou o Centro de Reparo e Pintura, que 
das seis unidades iniciais deve chegar a 
cinquenta nos próximos quatro anos.

De acordo com o gerente de de-
senvolvimento de novos negócios da 
montadora, Jean Philippe Cheverry, “é 
mais uma ferramenta à disposição dos 
concessionários para promover mais 
satisfação ao cliente e fidelização à 
marca e à própria revenda”.

Com a mesma filosofia a Volvo Cars 
lançou o One Hour Stop, que promete 
realizar até 80% dos serviços disponí-
veis em uma hora, com possibilidade 
de acompanhamento dos reparos na 
própria oficina.  

Nos serviços 
rápidos o cliente 
é atendido pelo 
mecânico e pode 
acompanhar de 
perto o serviço 
feito no veículo
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Campo bom
Michele Loureiro | michele@autodata.com.br

A 21ª edição da 
Agrishow registra 
negócios de 
R$ 2,7 bilhões, 
recorde da 
mostra, e sinaliza 
que dificuldades 
do mercado de 
máquina agrícolas 
não assustam no 
longo prazo

A Parker vive criando sistemas que multiplicam a segurança e a economia do transporte comercial 
no mundo inteiro. Para veículos leves ou extrapesados, a Parker oferece acionamentos e conectores 
pneumáticos e hidráulicos, soluções de fi ltração, refrigeração, controle do pós-tratamento de gases e 
power take-offs, além do sistema Run Wise, que usa a energia de frenagem para a propulsão do veículo. 
Deixe a tecnologia Parker surpreender você.

Juntos, nós podemos 
facilitar a vida de quem 
vive na estrada.

falecom@parker.com     www.parker.com.br
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Mesmo com vendas em que-
da nos primeiros meses do 
ano, a indústria de máqui-

nas agrícolas não parece assustada. Ao 
contrário, até um certo otimismo pode 
ser notado nas declarações dos prin-
cipais executivos do setor que partici-
param da Agrishow 2014 em Ribeirão 
Preto, SP. 

Fabricantes de máquinas agríco-
las como Case IH e Massey Ferguson 
justificam: em tempos de incertezas 
macroeconômicas e mesmo em algu-
mas áreas específicas prejudicadas por 
condições climáticas, o campo – que 
responde por aproximadamente 30% 
do PIB nacional – segue bem. 

As duas empresas, por exemplo, 
aproveitaram o maior evento do gê-
nero para apresentar suas estratégias 
para os próximos anos e revelaram 

confiança nos negócios, ainda que 
estimem 2014 com recuo de 10% a 
15% nas vendas. No acumulado do 
trimestre foram negociadas 14,9 mil 
máquinas no mercado interno, retra-
ção de 21,3% ante as 18,9 mil de um 
ano antes. 

Mirco Romagnoli, vice-presidente 
da Case IH para a América Latina, re-
corda que 2013 registrou resultados 
elevados muito em função das condi-
ções extremamente favoráveis do PSI 
de então, com juros anuais de apenas 
2,5%. “Mesmo que as vendas caiam 
10% ainda teremos um bom resultado 
em 2014”, pondera.

Carlito Eckert, diretor de vendas da 
empresa Massey Ferguson, marca glo-
bal da AGCO, também não se mostra 
preocupado com o fluxo dos negócios 
no curto prazo, mesmo com um pri-
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A Parker vive criando sistemas que multiplicam a segurança e a economia do transporte comercial 
no mundo inteiro. Para veículos leves ou extrapesados, a Parker oferece acionamentos e conectores 
pneumáticos e hidráulicos, soluções de fi ltração, refrigeração, controle do pós-tratamento de gases e 
power take-offs, além do sistema Run Wise, que usa a energia de frenagem para a propulsão do veículo. 
Deixe a tecnologia Parker surpreender você.

Juntos, nós podemos 
facilitar a vida de quem 
vive na estrada.
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meiro trimestre tão fraco. “Devemos 
retornar ao patamar de negócios de 
2011, o que ainda assim será positivo, 
e estimamos crescimento nos próxi-
mos anos. Nosso plano de investimen-
tos está intacto”, diz o executivo, sem 
pormenorizar os valores envolvidos.

Uma boa parte, contudo, deve ser 
consumida em desenvolvimento de 
produtos e sistemas que garantam 
redução de consumo de combustível. 
Os gastos com combustível, calculam 
os fabricantes, representam cerca de 
30% do total das despesas para o agro-
negócio. 

A Case IH, por exemplo, aposta no 
conceito Efficient Power para atrair no-
vos clientes: a proposta é aumentar a 

produtividade e ser mais sustentável. 
“Mais do que nunca queremos aliar 
potência e eficiência. Estamos real-
mente voltados para tecnologias que 
ajudem o produtor a reduzir custos, 
diz o diretor da empresa, que em três 
anos aumentou de três para sessenta 
o número de pessoas trabalhando no 
desenvolvimento de tecnologias que 
aumentem a eficiência das máquinas.

A companhia lançou seis produtos 
na feira, incluindo uma colheitadeira. 
Todos contam com sistema de ajus-
te automático de rotação do motor e 
substituição de peças em busca de me-
nor peso, com maior uso de plásticos. 
“As tecnologias que reduzem o peso e 
aumentam a produtividade das má-

quinas podem acarretar em economia 
de até 20% de combustível”, calcula o 
executivo.

A Massey Ferguson também prio-
riza o aumento da produtividade e 
lançou a colheitadeira MF 9895, um 
gigante de 10 metros de largura e qua-
se 4 metros de altura.  Eckert assegura 
que a máquina oferece a maior taxa de 
descarga de grãos da categoria: “São 
600 sacas por hora, cerca de 150 litros 
por segundo. Ela pode ser adaptada 
para colheita de qualquer grão e deixa 
o processo muito mais rápido”.

A 21ª edição do evento registrou 
números recordes. Cerca de 160 mil 
visitantes passaram pelos 235 mil m² 
da mostra de 28 de abril a 2 de maio 
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e geraram aproximadamente R$ 2,7 
bilhões em negócios, de acordo com 
os organizadores. Os números supe-
ram os registrados na edição do ano 
passado, que teve 152 mil visitantes e 
negócios da ordem de R$ 2,6 bilhões.

A feira reuniu 800 expositores e 
ganhou melhorias na infraestrutura, 
como asfalto na maior parte das ruas 
e banheiros de alvenaria. O presiden-
te da Agrishow, Maurilio Biagi Filho, 
reforçou o tom de otimismo do setor, 
apesar de algumas adversidades cli-
máticas que causaram perdas de safra 
em determinadas regiões: “O número 
de máquinas vendidas foi um pouco 
menor este ano,  mas vendeu-se equi-
pamentos de maior valor agregado. 
Este quadro possibilitou o aumento do 
faturamento”.

Biagi, contudo, lembra que o setor 
sucroalcooleiro passa pela maior crise 
da história em consequência da atual 
política econômica. “Nas últimas cinco 
safras 44 usinas fecharam, 33 estão 
em recuperação judicial e ao menos 
dez não moerão cana este ano. Preci-
samos de mudanças urgentes. Se tirar 
a agricultura do Brasil o País quebra, 
não se sustenta sem ela”.

Durante a cerimônia de abertu-
ra, empresários também pediram a 
concessão de novos incentivos para 
o setor. Luiz Aubert Neto, presiden-
te da Abimaq, uma das realizadoras 
da Agrishow, aponta a alta carga tribu-
tária como empecilho para a indústria 
e o empresário do meio:

“O Brasil só perde para os Estados 
Unidos em vendas de máquinas agrí-
colas, mas para que possamos ficar em 

a participação no mercado de repo-
sição, hoje de 27%. “O segmento do 
agronegócio no Brasil demanda cerca 
de 3,5 milhões de pneus por ano. Va-
mos oferecer novas soluções para ga-
rantir nossa fatia”.

Atualmente a empresa possui de-
zessete tipos de pneus radiais destina-
dos ao segmento. A proposta é desen-
volver mais cinco produtos até o fim 
de 2015 e chegar a trinta produtos até 
2016. Hoje, lembra Giovanni Pomati, 
diretor mundial da unidade de negó-
cios de pneus de caminhões da Pirelli, 
cerca de 30% do faturamento global 
da companhia tem origem no setor 
agrícola. Na América do Sul essa rela-
ção é  ainda maior: metade.

A Titan Pneus também pretende 
reforçar sua presença no Brasil e in-

primeiro lugar é necessária uma re-
forma tributária urgente. Os impostos 
hoje pegam 36% da produção”.

Prova de que o mercado de máqui-
nas agrícolas deve seguir em ritmo ao 
menos safisfatório nos próximos anos 
é a disposição de dois fabricantes de 
pneus de ampliar suas linhas. A Pirelli, 
por exemplo, revelou durante a mos-
tra paulista que desembolsará R$ 90 
milhões para o desenvolvimento de 
produtos e modernização da unidade 
de Gravataí, RS, onde são produzidos 
pneus para máquinas agrícolas.

Segundo Gianfranco Sgro, diretor 
de operações da Pirelli na América do 
Sul, a companhia, que detém 40% do 
mercado original agrícola brasileiro, a 
ideia é ampliar o portfólio e desenvol-
ver a rede de revendas para aumentar 

A Agrishow 2014 atraiu 800 
expositores e gerou por volta  

de R$ 2,7 bilhões em negócios
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vestirá US$ 25 milhões neste ano em 
aumento de capacidade de produção e 
modernização da fábrica de São Paulo, 
Capital. “Vamos adquirir equipamen-
tos, prensas e moldes e ampliar nosso 
portfólio”, afirma Luiz Marthe, diretor 
de vendas para a América Latina.

A Titan fabrica pneus há mais de 
cem anos na América do Norte, mas 
no segmento agrícola só ingressou em 
1993. Em 2010 iniciou suas atividades 
no Brasil ao adquirir a fábrica, onde 
produz pneus agrícolas com a marca 
Goodyear.

“Está muito difícil fazer uma previ-
são firme quanto ao comportamento 
do mercado interno de máquinas agrí-
colas para o fechamento de 2014”. A 
opinião é de Milton Rego, vice-presi-
dente da Anfavea. Desta forma a asso-
ciação preferiu a cautela e manteve os 
índices estimados em janeiro, de esta-
bilidade em produção e exportações e 
aumento de 1% no mercado interno.

“A interrupção do PSI no fim do ano 
passado e início deste, associado ao 
um regime desigual de chuvas, que 
atrapalhou a safra de verão, afetou os 
resultados do trimestre. Uma eventual 
recuperação dependerá fundamental-
mente do mercado interno e do retor-
no das chuvas ao padrão regular.”

Em março foram comercializadas 5 
mil 533 máquinas agrícolas e rodoviá-
rios no atacado, o que representou 
baixa de 24,4% ante mesmo mês de 
2013 e de 1,2% na comparação com 
fevereiro.

No acumulado do trimestre foram 
14 mil 906 unidades, retração signifi-
cativa de 21,3% ante as 18 mil 930 há 
um ano. Rego, entretanto, recordou 
que nos primeiros três meses do ano 
passado o movimento foi muito ace-
lerado devido às condições extrema-
mente favoráveis do PSI de então, com 
juros anuais de apenas 2,5%.

O ritmo de produção também en-
colheu, ainda que de forma mais mo-
derada: em março foram produzidas 6 
mil 632 máquinas, retração de 22,5% 
ante mesmo mês de 2013 e de 13,8% 
ante fevereiro. No acumulado do tri-
mestre 19,5 mil unidades deixaram as 
fábricas, 13% aquém de mesmo perío-
do do ano passado.

As exportações encontram quadro 
um pouco melhor mas também em 
baixa: 1 mil 62 equipamentos nacio-
nais embarcaram rumo ao Exterior 
no mês passado, 7,5% menos do que 
março de 2013, mas 1,9% mais do que 
fevereiro. De janeiro a março foram 2 
mil 661 ante 2 mil 951 no comparativo 
anual: baixa de 9,8%, portanto.

A demora em 
oficalizar as novas 
regras do PSI 
e as condições 
climáticas 
adversas afetaram 
o resultado do 
trimestre

Vendas mensais de máquinas em unidades
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A sustentável 
leveza do metal

Viviane Biondo | viviane.biondo@autodata.com.br

Aplicações em alumínio reduzem peso e, consequentemente, 
consumo de combustível e emissões. Ampliação de seu uso é certa e 

o setor de fundição é um dos principais a investir.
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O Brasil é um dos principais pa-
íses na trilha de investimen-
tos da Nemak, fabricante de 

blocos, cabeçotes e caixas de trans-
missão de alumínio. Em uma década 
o aporte da companhia na unidade de 
Betim, MG, deverá superar US$ 200 
milhões segundo José Carlos Pons, di-
retor de negócios na América do Sul.

“O ciclo dos últimos cinco anos 
deve fechar em US$ 100 milhões e dar 
início à nova onda de investimentos, 
que chega a US$ 120 milhões. O foco 

3 milhões até 2020. É uma tendência 
que está nos projetos globais e que 
não poderá ser alterada aqui. Isso por-
que se os motores de alumínio forem 
substituídos pelos de ferro, as metas 
de redução de emissões não serão al-
cançadas em decorrência da massa.”

Segundo Ayrton Filleti, coordena-
dor do Comitê de Mercado e Transpor-
tes da Abal, Associação Brasileira do 
Alumínio, “há ligas de alumínio para 
peças fundidas que permitem redução 
de peso em até 60% quando compara-
das aos modelos de aço”.

Em decorrência disso, também na 
mesma Betim, a unidade da Teksid re-
ceberá um dos maiores investimentos 
da companhia no mundo: R$ 250 mi-
lhões serão destinados à fundição de 
alumínio, o que inclui a construção de 
uma nova fábrica de blocos de moto-
res de alumínio em seu complexo.

Raniero Cucchiari, diretor comer-
cial da Teksid, revela que a capacida-
de chegará a 720 mil unidades/ano 
e a produção começará no primeiro 
trimestre de 2015. As linhas de cabe-
çotes também estão contempladas no 
aporte: “Saltaremos de 800 mil unida-
des para 1,4 milhão ao ano até 2016”.

O principal cliente da empresa é a 
Fiat, mas Cucchiari revela ter conver-
sas também com outras fabricantes.

“Nos próximos anos os lançamen-
tos trarão blocos de alumínio em todos 
os segmentos de mercado, incluído os 
veículos de entrada. A tendência ba-
seia-se na solução encontrada no mer-
cado europeu: downsizing de motores, 
blocos de alumínio e três cilindros em 
vez de quatro.”

é a expansão produtiva e a adoção de 
novas linhas e tecnologias no País.”

A aposta traduz a demanda por 
redução de peso dos automóveis e, 
consequentemente, menores níveis de 
emissões e de consumo,  prerrogativas 
do Inovar-Auto já observadas por Pons 
nos projetos de engenharia de clientes 
como Fiat, Ford, GM, PSA Peugeot Ci-
troën, Renault e Volkswagen.

“Nossa projeção é a de que o mer-
cado brasileiro de blocos de alumínio 
passe das atuais 800 mil unidades para 

Novelis:  
US$ 340 milhões 

para aumentar 
capacidade  

em 50%.
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Para ele a atual proporção do mer-
cado brasileiro de 70% de blocos de 
ferro para 30% de alumínio tende a se 
inverter até 2017: “Esta é justamente 
uma das principais portas para o au-
mento do alumínio nos carros produ-
zidos no Brasil. Tanto que havíamos 
deixado de trabalhar com componen-
tes de alumínio e retornamos por ser 
uma questão de sobrevivência”.

Francisco Nélson Satkunas, espe-
cialista em gestão automotiva, aponta 
vantagens no uso do alumínio fundido 
e forjado: “É mais leve e um excelente 
condutor térmico. Com isso o motor 
gasta menos combustível para aque-
cer e emite menos poluentes”.

A Honda foi a primeira fabricante 
de origem asiática a produzir blocos, 

cabeçotes e cárter de alumínio em sua 
própria fábrica, em Sumaré, SP.

De acordo com Luiz Gazzola, geren-
te geral do Centro de Pesquisa e De-
senvolvimento da Honda Automóveis, 
a empresa é autossuficiente na produ-
ção de motores, fundindo e usinando 
cabeçotes, blocos e outros componen-
tes dos modelos Fit, City e Civic na uni-
dade de powertrain, atualmente com 
capacidade para 600 unidades/dia.

À exceção das camisas de pistão, o 
bloco é produzido em alumínio, atin-
gindo de 90% da matéria-prima, o que 
representa cerca de 50 kg de alumí-
nio por motor. Gazzola enumera que, 
além do bloco e do cabeçote do motor, 
os veículos da Honda têm também a 
carcaça da transmissão e embreagem, 

A conta é 
atraente: cada 2 
quilos de alumínio 
eliminam 3 de 
aço, já que o 
primeiro é um 
terço mais leve.
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capa do mancal do virabrequim, cai-
xa corrente do motor, bomba d’água, 
bomba de óleo e outros itens com o 
alumínio em sua composição.

“O aumento da utilização do alumí-
nio em outros componentes é cons-
tantemente avaliado. Apesar das inú-
meras vantagens, o material ainda é 
considerado relativamente caro.”

O alumínio comercial negociado 
na bolsa de Londres está em € 2,40/

kg. Em 2017 deve chegar a € 2,70/kg, 
segundo analistas de mercado, mas o 
preço poderá cair se o uso aumentar.

Escalada – É desta maneira que 
o alumínio deve ganhar espaço nos 
carros nacionais, segundo Satkunas: 
“Rodas, componentes da suspensão 
e motores passam primeiro por essa 
mudança. Depois devem vir tampas de 
capô e porta-malas. A conta é atraente: 

cada 2 quilos de alumínio eliminam 3 
de aço, já que o primeiro é um terço 
mais leve”.

Estados Unidos e Europa, segundo 
Satkunas, devem seguir mais rapida-
mente esse processo. “Em função das 
severas normas de redução de consu-
mo e emissões, os veículos produzidos 
nos Estados Unidos devem passar dos 
atuais 155 quilos de alumínio para 
250 quilos até 2025. Já os carros euro-
peus devem saltar de 140 quilos para 
180 quilos até 2020. Essa estimativa 
é mais conservadora pelo fato de lá se 
utilizarem veículos menores.”

No Brasil, o uso de alumínio está 
na casa dos 70 quilos: “Ainda estamos 
longe das carrocerias de alumínio, que 
já são realidade no caso da picape Ford 
F150 e em modelos da Land Rover”.

Filleti, da Abal, acredita que o Brasil 
levaria mais tempo para seguir a onda 
da substituição do aço pelo alumínio 
se não houvesse uma política como o 
Inovar-Auto: “A indústria ainda é mui-
to arraigada ao menor custo possível. 
No entanto, a transição é um desafio 
inevitável. A eficiência é a grande alia-
da do aumento do uso do alumínio e 
considerando uma produção de 5 mi-
lhões de unidades em 2017, haverá es-
cala e, assim, menor impacto de custo. 
Além disso, não seria possível exportar 
veículos brasileiros sem seguir essa 
rota tecnológica.”

Novas aplicaçõEs – Na Nemak, a 
aposta é a de que as transmissões au-
tomáticas de alumínio ganhem espaço 
nas linhas. Tanto que seus investimen-
tos no Brasil contemplam esses com-

2012 2013 %
Ferro total 2 360 680 2 571 337 8,9
aço total 252 020 232 503 - 7,7
Não ferrosos 247 198 267 598 8,3

cobre 14 828 17 642 19
Zinco 3 445 3 586 4,1
alumínio 225 276 241 741 7,3
Magnésio 3 649 4 629 26,9

Total geral 2 859 898 3 071 438 7,4
produção ton/dia 11 349 12 092 6,6

Desempenho da indústria de fundição 
no Brasil
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ponentes. Mas a ideia é não parar por 
aí, como conta o diretor Pons:

“Estimamos o aumento das trans-
missões automatizadas, que têm es-
truturas mais complexas do que as 
atuais manuais que já fornecemos. 
Como operação global temos conver-
sas sobre o uso do alumínio em larga 
escala em peças como suportes de 
motor e para-choques. São projetos 
preliminares e que poderão chegar 
ao Brasil, pois em uma segunda etapa 
será preciso reduzir o peso de outros 
componentes além dos de motor”. 

Segundo estudos mundiais da Ne-
mak, as vendas anuais de cabeçotes 
e blocos de alumínio na América do 
Norte e na Europa somam US$ 7 bi-
lhões. Se consideradas todas as peças 
que podem ser feitas de alumínio, esse 
valor saltaria para US$ 15 bilhões.

“Trata-se de mercado com grande 
potencial e todas as unidades terão de 
participar. O Brasil, inclusive, exporta 
blocos de alumínio para a China.”

O gerente de vendas da divisão 
chassis system da Robert Bosch, Carlo 
Gibran, afirma que os freios ABS desta-
cam-se pelo uso do alumínio nas linhas 
da sistemista. “Utilizamos o alumínio 
na unidade hidráulica do ABS desde a 
geração 5, em substituição ao ferro fun-
dido. No booster o alumínio já é padrão 
no cilindro mestre da Bosch.”

O consultor de marketing da Sapa 
Aluminium, Adilson Molero, afirma 
que após o advento do Inovar-Auto as 
consultas de fabricantes de veículos 
sobre a produção de novas peças de 
alumínio cresceram. Com produção 
em Itu, SP, a Sapa faz tubos perfilados 

para fabricação de radiadores, perfis 
especiais para ar-condicionado auto-
motivo e algumas outras peças. “Ve-
mos o cenário com otimismo, já que o 
alumínio é uma solução para diminuir 
o peso dos carros. Mas sabemos que 
é um processo gradativo, pois é difícil 
alcançar a demanda necessária para 
reduzir os custos.”

Os negócios automotivos da Sapa 
correspondem a 20% do total no Bra-
sil, onde a construção civil responde 
pela maior fatia, 50%.

produção – De acordo com dados 
da Abal, o fornecimento de alumínio 
ao segmento de transportes em 2012 
representou 275,9 mil toneladas, fa-
tia de 19,3% do total consumido, que 
chegou a 1 milhão 428 mil toneladas. 
O consumo de alumínio fundido no 
setor no mesmo período foi de 184 
mil toneladas. E com a alta produtiva 
dessas peças, a estimativa é de que em 
quatro anos o mercado demande de 
1,5 mil a 2 mil toneladas/mês a mais.

O mercado 
de alumínio 
processado cresce 
na faixa de 5% a 
7% ao ano. É, sem 
dúvida, promissor.
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Vitor Breguncci, diretor comercial 
da Votorantim Metais, diz que a parti-
cipação das compras de alumínio pelo 
segmento de transportes representa 
parcela significativa dos negócios. 
“Dos R$ 2,4 bilhões do faturamento de 
2013, R$ 400 milhões destinaram-se 
ao setor.” Os investimentos em pro-
dução mais recentes são da ordem de 
R$ 250 milhões e foram empregados 
na linha de extrusão. “Atendemos, por 
meio de produção nacional, a todas as 
seções de transformação. O mercado 

de alumínio processado vem crescen-
do de 5% a 7% ao ano, e é promissor.”

A Novelis, que fornece laminados 
de alumínio para a indústria automo-
tiva, investiu no ano passado US$ 340 
milhões para elevar em 50% sua ca-
pacidade de produção da unidade de 
Pindamonhangaba, SP. Chapas para 
defletores de calor são os principais 
produtos fornecidos pela Novelis. A 
projeção é ampliar o uso do material 

na estrutura dos automóveis, inicial-
mente com peças para capô e portas.

“Estamos muito perto das áreas 
técnicas das montadoras, justamente 
com o propósito de avançar em proje-
tos para o setor”, afirma Beatriz Sobrei-
ra, gerente comercial para o setor au-
tomotivo, transporte e distribuição da 
Novelis. “Estamos prontos para qual-
quer aplicação, por meio de nossa pro-
dução mundial. Capô, portas traseiras, 
chaparia, vedação, dentre outros.”

Fornecimentos da Novelis no seg-

mento de transporte no País são as 
chapas para carrocerias de ônibus e 
implementos rodoviários, como tan-
ques para transporte de combustível. 

Anderson Oba, gerente de marke-
ting da divisão de extrudados da Alcoa 
América Latina & Caribe, afirma que o 
alumínio já é o segundo material mais 
utilizado na produção de veículos e 
sua demanda deve dobrar até 2025. 

Dentre os principais produtos for-
necidos pela empresa estão sistemas 
antivibração, para-choques, rodas 
de alumínio forjado para caminhões, 
perfis de alumínio e componentes 
estruturais. “Recentemente a Alcoa 
lançou a carroceria carga seca, feita 
inteiramente de alumínio extrudado, o 
que reduziu significativamente o peso 
da carroceria e a necessidade de ma-
nutenção e reparos, gerando ganhos 
financeiros ao operador logístico. Ca-
pacidade tecnológica não falta.”

Carlos Roberto Morais, coordena-
dor da Comissão de Reciclagem da 
Abal, reconhece os desafios do forne-
cimento de alumínio. “Cerca de 35% 
do alumínio utilizado vem de material 
reciclado. Considerando que o custo 
de energia elétrica para a transforma-
ção e reciclagem das ligas primárias é 
alto, há de se considerar os benefícios 
do alumínio no longo prazo e calcular 
a economia que seu uso gera.”

Satkunas pondera: “No curto prazo, 
deve se focar mais nos motores e peças 
estruturais dos veículos e menos nas 
carrocerias, já que é preciso estudar al-
ternativas à soldagem, como adesivos 
e parafusos, demandando investimen-
tos em linhas de produção”.  

A Teksid receberá 
investimento de 
R$ 250 milhões: 

o maior da 
companhia no 

mundo
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A MA Automotive e UNIPRES Corporation 
agradecem a Nissan do Brasil pela confiança 

nesse desafio em sua nova planta em Resende.
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Um armazém horizontal. Esta é 
a melhor maneira de definir o 
pátio de veículos prontos das 

fabricantes à espera de cumprirem seu 
destino final: a concessionária e, dali, o 
consumidor. Tal qual um centro de dis-
tribuição também é gerenciado de ma-
neira a tornar a distribuição de veículos 
a mais eficiente possível, desde a busca 
por custos menores a prazos de entre-
gas mais rápidos. 

“Os pátios de estocagem são pro-
jetados para receber os modelos de 
acordo com suas versões, destinos e 
demandas”, relata o diretor de logística 
automotiva da Gefco, André Bortolotto. 
“O veículo nasce no sistema com o ca-
dastro do chassi e, por transmissão ele-
trônica de dados, ao sair da linha segue 
para o estoque com endereço definido, 
número de vaga e rua.”

Segundo o representante da Gefco, 
operadora logística do pátio e respon-
sável pela entrega dos modelos da PSA 
Peugeot Citroën à rede, o estoque de 
veículos é organizado de forma a facili-
tar os embarques nas cegonhas. Auto-
móveis mais vendidos são colocados 
em determinadas seções, geralmente 
as mais acessíveis, importados em 

Décio Costa | decio@autodata.com.br

Para garantir o 
veículo na hora 
e no lugar certo 
o processo de 
distribuição 
começa na 
administração dos 
pátios, espécie de 
estacionamento 
rotativo

Viagem 
sob medida

outras, estocados, portanto, conforme 
características veiculares e de destino.

O embarque do veículo no pátio da 
montadora com destino direto para as 
concessionárias é um dos processos. 
Mas também há outra operação na dis-
tribuição no qual os veículos primeiro 
são coletados nas fábricas e, depois, em 
pátio próprio da empresa logística, con-
solidados no caminhão. 

“Todos os envolvidos têm visão com-
pleta do processo. O operador logístico 
é informado pela montadora por meio 
de notas fiscais de vendas”, conta Fábio 
d’Ávila Carvalho, diretor presidente da 
Tegma Gestão Logística. “Assim é possí-
vel saber a quantidade e os modelos de 
veículo que seguirão para determinada 
região de entrega.”

São vitais, portanto, no processo de 
distribuição as notas fiscais e os siste-
mas de troca eletrônica de informação. 
Associadas, ambas as plataformas per-
mitem definir a quantidade de veículos, 
a região de entrega e os prazos a serem 
cumpridos

COMPRAS – Trata-se de um quebra- 
cabeça. Para algumas regiões, como 
aquelas de menor demanda, é necessá-
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Com 26 filiais, a 
Tegma tem pátios 
espalhados por 
todo o País

rio esperteza para despachar os diver-
sos modelos, de diferentes montadoras. 
É preciso definir a ordem das entregas 
e a posição do veículo na cegonha, ou 
seja, as primeiras unidades embarcadas 
serão as últimas a serem entregues. 

“Por causa do tamanho do País, do 
volume de produção e das diversas ca-
racterísticas dos veículos, como versões 
e quantidade de equipamentos, a tarefa 
não é simples”, admite Bortolloto, da 
Gefco. “No caso dos veículos da PSA, 
mais de 50% são destinados às regiões 
Sul e Sudeste. Depois, por demandas, 
estão as capitais do Norte e Nordeste, 
divididas ainda por Litoral e Interior.”

Ao considerar que uma cegonha leva 
dez veículos, não há como deixar de 
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No Brasil, a depender de onde o cami-
nhão parte, um veículo pode levar até 21 
dias para ser entregue, embora a média 
nacional seja de quatro dias. André Bor-
tolotto, diretor de logística automotiva da 
Gefco, dimensiona: “Uma carreta que sai 
de Porto Real para Manaus, por exemplo, 
percorre 3 mil 470 quilômetros, mais 1 
mil por via fluvial”.

A fim de aplacar as ansiedades e tor-
nar mais transparentes os processos, a 

Gefco desenvolveu sistema próprio de 
informação que acompanha, em tempo 
real, a viagem dos veículos desde a fá-
brica até as concessionárias por meio de 
telefones celulares e tablets. 

O AAD, do inglês Arrived at Destina-
tion, atualiza os registros dos envolvidos 
na distribuição: Gefco, transportadora e 
concessionária. Peugeot e Citroën já são 
clientes que usam o recurso. 

Antes do ADD as empresas produto-

ras de veículos e seus concessionários 
levavam até quinze dias para atualizar as 
informações em suas planilhas de con-
trole. Agora o registro de entrega à reven-
da é realizado de maneira automática.

A empresa investiu R$ 140 mil no de-
senvolvimento do sistema, criado na Eu-
ropa. Em versões futuras pretende incluir 
o acompanhamento da distribuição de 
peças de reposição e de possíveis avarias 
nos veículos durante o transporte. 

Transferências na palma da mão

compor carga e ordenar as entregas de 
acordo com o roteiro do caminhão. 

“Cegonha que parte para Palmas, no 
Tocantins, talvez também leve auto-
móveis para uma segunda localidade 
próxima”, exemplifica o representante 
da Gefco. “É uma questão determinada 
pela demanda ou pelo prazo. Ou a con-
cessionária espera por veículo para ter 
pronta-entrega ou o cliente espera pelo 
seu modelo comprado.”

As distâncias nacionais e até mesmo 
a descentralização pela qual passa a 
produção de veículos no País impõem 
a alguns operadores logísticos também 
pulverizar suas operações, estabelecen-
do pátios para composições de carga 
em diferentes regiões. 

A Tegma, parceira de diversas monta-
doras, possui 26 filiais espalhadas pelo 
Brasil, próximas às fabricantes, como 
também nos principais portos de entra-
da de veículos. “Estar perto dos merca-
dos mais distantes é uma estratégia que 
cria condições mais favoráveis para a 

operação”, avalia Carvalho. “Pátios para 
atender às regiões Norte e Nordeste, 
por exemplo, possuem infraestrutura 
multimodal, rodoviária e aquaviária.”

Parte do ramo logístico, o segmento 
de distribuição de veículos une as pon-
tas do fim da cadeia: a linha de produ-
ção das montadoras aos mais de 7,7 mil 
pontos que formam a rede de conces-
sionárias do País, segundo a Fenabrave. 

Ainda que movimente perto de 5 mi-
lhões de veículos - de automóveis a mo-
tocicletas -, como no ano passado, não 
há uma instituição de porte nacional 
que reúna os dados da categoria. 

Seu tamanho, portanto, não passa 
de uma estimativa de quem vive o mer-
cado. O segmento trabalha tanto com 
frota própria quanto com a de terceiros 
e pondera-se um universo composto 
de 3,5 mil a 4 mil conjuntos de cavalo- 
mecânico e carreta. É força sobre rodas 
que gera, no final das contas, receita su-
perior a R$ 220 bilhões, equivalente a 
5% do PIB. 

Estar perto dos 
mercados mais 
distantes é uma 

estratéria que 
cria condições 
mais favoráveis 

para a operadora 
logística
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Leoncini

Completando fase 
de renovação do seu 
board a Mercedes-

Benz do Brasil 
anuncia a chegada de 

Roberto Leoncini – 
ex-Scania – como o 

novo vice-presidente 
de vendas e 
marketing. 

Carlbaum
A Scania, por sua 

vez, nomeia Mathias 
Carlbaum como 

novo diretor geral 
para comandar a 

operação comercial 
do Brasil. Desde 2010 

o executivo atuava 
como diretor-geral da 

Scania Ibérica.

Randon
 Raul Randon 

responderá pela 
vice-presidência 

de administração e 
finanças da Randon 

S.A. Implementos 
e Participações, 

em substituição a 
Alexandre Randon, 

que concentrará 
sua atuação no 

acompanhamento do 
segmento de Serviços 

Financeiros

Ferreira

Sérgio Ferreira 
reassume o cargo 

de diretor-geral do 
Chrysler Group do 

Brasil e de Branding 
Jeep América Latina, 

funções que havia 
exercido de fevereiro 
de 2011 e agosto de 

2013.

Gonzalez

O mexicano Javier 
Hernandez Gonzalez 

é o novo diretor de 
operações da Keko 
Acessórios. Sob sua 

responsabilidade 
estão as áreas de 

produção, logística, 
suprimentos e 

engenharia.
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Bogotá
A Volvo entrega 379 ônibus para o Sistema 
Integrado de Transporte Público de Bogotá, 
na Colômbia. São 200 veículos híbridos e 
179 ônibus convencionais.

Countryman
Começa neste mês a venda da nova versão 
Exclusive do Mini Cooper S Countryman no 
Brasil. R$ 124,9 mil.

Mil
O milionésimo Duster, em contagem global, 
foi fabricado na unidade Renault de Curiti-
ba, PR. Modelo é vendido em 100 países.

Campina Grande
A Toyota inaugura nova concessionária, a 
Brazauto, Campina Grande, na PB. Com 6,5 
mil m², a revenda do Grupo São Braz consu-
miu R$ 10 milhões em investimento.

A Toyota fecha o ano 
fiscal, encerrado em 
31 de março, com 
10,2 milhões de 
veículos produzidos, 
crescimento de 5,3% 
sobre o exercício 
anterior.

10,2 milhões Portão
A Austral Caminhões é a primeira concessio-
nária dos veículos DAF em Portão, RS. A fa-
bricante de caminhões de origem alemã tem 
previstas ainda revendas em Caxias do Sul, 
Lajeado e Santa Maria já para os próximos 
dois anos.

Fibra natural
Porta-pacotes e suporte lateral traseiro do 
Mitsubishi Pajero TR4 saídos de Catalão, 
GO, agora são produzidos com Ecofibra Au-
tomotive, laminado que mescla polímero 
com fibra natural fornecido pela Artecola 
Química.

BH
A Scania vendeu 38 chassis de ônibus para 
o sistema de transporte BRT Move, de Belo 
Horizonte, MG. Será fornecido o modelo ar-
ticulado K 310 6x2/2.
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Para as empresas produtoras de 
veículos no Brasil, como para 
qualquer indústria, a produti-

vidade é uma questão crucial para o 
sucesso do negócio. É sinônimo de 
eficiência na gestão de tempo, eficiên-
cia energética e competitividade. Para 
enfrentar estes fatores, tecnologia é a 
resposta mais adequada e estratégica. 

No Brasil a indústria automotiva é 
uma das mais importantes, e o gover-
no tem estudado maneiras de incenti-
var a produção nacional. Por isso lan-
çou em 2012 o Inovar-Auto, programa 
que concede benefícios fiscais relati-
vos ao IPI.  Em contrapartida, deman-
da ampliação no volume de peças na-
cionais nos produtos e investimentos 
em engenharia. Assim, busca tornar a 
indústria automotiva brasileira mais 
competitiva com relação às outras in-
dústrias do mundo. 

Para alcançar o cenário em que os 
níveis de produção aumentem e criem 
impacto na economia é preciso de-
senvolver soluções tecnológicas que 
transformem os padrões da indústria 
para melhor. A experiência que temos 
com a Norgren no Brasil nos últimos 
anos aponta para esta direção: estudar 

as peculiaridades da produção e inves-
tir em desenvolvimento e inovação, 
para alcançar novos níveis de produ-
tividade.  

Uma das áreas que o Inovar-Auto 
demanda uma maior produtividade 
é a de estamparia. Hoje seu principal 
problema é de confiabilidade do pro-
cesso. Por exemplo: a montagem da 
carcaça de um automóvel envolve em 
média 25 peças grandes, estampadas 
em estágios consecutivos. Com a tec-
nologia existente no País o manuseio 
destas peças não é totalmente confiá-
vel e há paradas de linha – seja devido 
à vibração dos braços que manipulam 
as peças  ou por falha das ventosas na 
pega das chapas em sistemas a vácuo.

Frente a este problema a Norgren 
desenvolveu sistema de manipulado-
res pneumáticos com maior confia-
bilidade no transporte das peças. O 
sistema simula o processo por meio 
de softwares de engenharia, reprodu-
zindo o leiaute físico e a simulação di-
nâmica antes da aplicação. Utilizando 
a tecnologia Poz-e-Link garante-se fle-
xibilidade e posição precisa das peças, 
passando-as para o próximo estágio.

Com maior confiabilidade há garan-

Renato Noa | gerente de engenharia da Norgren para o Brasil 

Tecnologia 
nacionalizada

tia de repetição do processo, diminuin-
do paradas. Uma das inovações trazi-
das para este projeto foi o sistema de 
troca rápida, com encaixe único para 
cada estágio, o que permite a troca 
inteira do ferramental de manipula-
ção em 30% do tempo. O projeto já é 
aplicado em uma montadora instalada 
no País.

Em termos de produtividade hou-
ve mudanças no número de veículos 
montados por hora. Em três meses de 
teste, comparando o antigo e o novo 
sistema pneumático, houve um ganho 
de 7 horas em todo o processo. Com o 
novo sistema o ganho de produtivida-
de operacional foi de 5%. 

É desse tipo de procedimento que a 
indústria nacional mais pode se bene-
ficiar: investir em pesquisa e desenvol-
vimento, buscando melhores soluções 
para a produção. 

Nos casos em que a indústria na-
cional precisa corresponder aos re-
quisitos de uma legislação, como o 
Inovar-Auto, a engenharia para tornar 
ainda melhor os processos, apesar de 
ser uma demanda externa, é também 
um mudança estratégica para a produ-
tividade.  
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