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Com o início efetivo da produção em série de nova família de 
caminhões a fábrica da Scania em São Bernardo do Campo vive 
o ápice de processo de modernização iniciado em 2016

O novo regime automotivo brasileiro tornou-se lei ao apagar 
das luzes do governo passado, mas confirmou-se bem mais 
modesto do que o imaginado e negociado inicialmente

O retorno a níveis mais animadores no mercado interno no ano 
passado provocou uma retomada de postos mais tradicionais na 
lista das mais montadoras que mais vendem

Dois dos três maiores mercados da América Latina terminaram 
2018 em baixa, mas Brasil contrabalanceou a conta para ano 
fechar no azul. As exportações em 2019, porém...

De como o Paraná saiu de um acanhado produtor de caminhões 
e foras-de-série até os anos 90 para se tornar um dos maiores 
polos automotivos do Brasil em apenas duas décadas

Nascida a partir de uma crise histórica e sob o signo da dúvida, a 
Fiat Chrysler Automobiles, ou simplesmente FCA, consolidou-se 
em dez anos tanto local quanto globalmente

Não adiantou nada ser centenário: o Salão de Detroit não 
suportou a concorrência do CES Las Vegas e realizou neste ano 
sua última edição invernal – o próximo será em junho, sob o sol

60 RANDON 
Ao completar 70 anos, multinacional 
brasileira foca na inovação para se 
tornar cada vez mais competitiva

62  GENTE E NEGÓCIOS 
As movimentações de executivos 
e as novidades das empresas que 
atuam no setor automotivo

AD 352 - Índice.indd   4 04/02/2019   14:26:41



5» EDITORIAL 

AutoData | Fevereiro 2019

Marcos Rozen, editor

Bons 
amigos são 

sempre 
bem-

vindos 
(ou ao menos 
deveriam ser)

No último dia de janeiro os funcionários da Porsche alemã re-
ceberam um presente: ingressos grátis para visitar o museu 
da... Mercedes-Benz. A gentileza foi patrocinada pela própria 

Mercedes como forma de celebrar os dez anos da inauguração 
do museu da... Porsche.

Pode parecer troça, típica coisa criada para desdenhar um 
clássico arquirrival. A iniciativa, porém, é bastante séria.

Ocorre que tanto o museu da Porsche quanto o da Mercedes 
estão localizados em Stuttgart, na Alemanha. E não demorou para 
seus administradores perceberem que em lugar de acirrar o ódio 
pela concorrente por parte dos fãs de cada marca era muito, muito 
mais inteligente criar formas de fazer com que turistas visitassem 
não um ou outro museu mas, sim, ambos.

E desta forma, há mais de dois anos, firmaram parceria. Um 
exemplo: hoje visitante que apresenta na bilheteria do Museu da 
Mercedes ingresso comprado para visitar o Museu da Porsche 
ganha 25% de desconto. E vice-versa.

No material publicitário para divulgar a gratuidade aos funcio-
nários Porsche a Mercedes-Benz grifou em bom alemão: “Bons 
amigos são sempre bem-vindos”. O diretor do Museu M-B, Chris-
tian Boucke, afirmou enviar “sinceras congratulações ao Museu 
da Porsche e nossos desejos que continue em sua caminhada 
bem-sucedida como tem sido até agora”. 

A razão é simples: as duas instituições sabem que o sucesso 
de uma puxará automaticamente o da outra.

Alguém consegue encontrar melhor exemplo do caminho que 
o setor automotivo nacional precisa aprender a seguir?
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Colaboraram Bruno de Oliveira e Caio Bednarski

Divulgação/MBB

ELEIÇÃO DA ANFAVEA
Foi surpresa, sim, a solução adotada para a eleição das novas diretorias 
da Anfavea e do Sinfavea, período 2019-2022: as duas chapas ainda 
inacabadas foram dissolvidas e uma tertius montada para, em tese, 
driblar o princípio que emperrava a negociação, que era o da rotatividade 
dos dois principais cargos da diretoria, a presidência e a primeira vice-
presidência, por representantes de apenas cinco empresas associadas 
e deixando de fora profissionais de newcommers ávidos pela cadeira 
e também aquelas mais antigas, como Toyota, Scania, Volvo, as de 
máquinas agrícolas et caterva que pouco disseram não à regra do jogo. 
A segunda surpresa foi um pouco além: raras vezes vieram a público as 
dissenções internas da entidade – dissenções que, unidas às químicas 
de novos tempos, desta vez guardam o potencial de gerar soluções 
realmente inesperadas.

NÃO FOI O PRIMEIRO
Diretor da área 
institucional de 
respeitada montadora, 
daquelas antigonas, 
foi visto entrando a 
passos rápidos na área 
térrea da Secretaria da 
Fazenda do Estado de 
São Paulo, na avenida 
Rangel Pestana, aquela 
que dá acesso aos 
elevadores. Quem viu 
disse que não foi o 
primeiro naquele dia, 
apertando sempre 
o mesmo botão do 
elevador...

ELEIÇÃO DA ANFAVEA 2
Afinal, depois de muito agito e 
de muito debate, internamente e 
principalmente fora dos muros do 
casarão da avenida Indianópolis, 
os dois cabeças de chapa, Rogelio 
Golfarb, da Ford, ex-presidente 
com mandato de 2004 a 2007, e 
Ricardo Martins, da Hyundai, que 
pouca gente conhece, se reuniram 
às portas fechadas com os seus 
candidatos a vice, Luiz Carlos 
Moraes, da Mercedes-Benz, e 
Fabrício Biondo, do Grupo PSA. E 
ali teria sido decidido, por indicação 
direta de Golfarb, e depois de 
muito mais do que um bate-
boca, que Moraes encabeçaria 
a nova chapa e que Biondo seria 
seu primeiro vice. Tudo em nome 
dos melhores interesses do 
conjunto de associadas e do setor. 
Nenhum deles me falou sobre o 
que aconteceu, e há um pacto 
de não manifestação reunindo 
o pessoal anfaveano – o que é 
compreensível. Golfarb, a quem 
jamais escondi minhas simpatias a 
respeito de seu segundo mandato, 
irmanou-se a todos os graúdos 
no pacto. Mas, como sempre 
acontece, há quem saiba de tudo 
e confidências tornam-se conversa 
de boteco.
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ELEIÇÃO DA ANFAVEA 3
Pelo momento não me parece útil, nem tanto espaço há, virar pra baixo 
a boca desse balaio, mas é razoável lidar com algumas ideias gerais. A 
primeira delas é o esforço despendido no sentido de se manter o mínimo de 
unidade de pensamento e de ação do grupo anfaveano, preocupação desde 
a sua fundação, em 1956, pouquíssimas vezes quebrada. Mostrar coesão, 
entendimento, força e conhecimento acumulados. A disputa levou os 
participantes à troca de ideias, ao debate, ao porque sim e ao porque não ao 
rodízio, a workshops para a melhor compreensão. Mas sucessivas diretorias 
da entidade, neste século, deixaram correr solta a questão da nova realidade 
representativa e a crítica ao rodízio – inclusive a atual –, e a situação de hoje 
é de sua responsabilidade. Mirem a Fiesp, anfaveanos: vocês desejam uma 
Anfavea tão dispensável, anacrônica, obsoleta como a Fiesp de hoje?

ELEIÇÃO DO SINDIPEÇAS
Já no Sindipeças a 
eleição para escolha de 
sua nova diretoria, e da 
Abipeças, terá chapas 
únicas, projetando 
a reeleição de Dan 
Ioschpe. Na quarta-
feira, 13 de fevereiro.

ELEIÇÃO DA ANFAVEA 4
Outra ideia geral é a da qualidade 
dos representantes que as 
associadas liberam para representá-
las – não exatamente o seu primeiro 
time, porque isto custa caro. Um dos 
vice-presidentes fez a observação: 
“Minha impressão, ao participar de 
reuniões de diretoria nestes últimos 
anos, é a de que estava cercado 
de alguns profissionais com muito 
pouco apreço por veículos, pelo 
setor automotivo. Por gente que 
pouco entende do negócio e que 
não faz esforço para aprender. 
Parece que estão ali à espera de um 
novo emprego. Tudo muito diferente 
do que contam dos tempos de 
um Beer, de um Chiaparini, de um 
Scheuer... e até de um Mendonça”.

ELEIÇÃO DA ANFAVEA 5
E há a candente questão da vitória 
dos, digamos, rebeldes, que 
teriam obtido a quebra da coluna 
vertebral do sistema polarizado que 
combatiam, o do rodízio do poder 
por FCA, Ford, General Motors, 
Mercedes-Benz e Volkswagen. É 
uma tese discutível, pois sempre há 
quem nos lembre que Golfarb – que 
de apedeuta não tem nada –, além 
de escolher presidente e vice ainda 
fez presidente aquele que seria 
seu óbvio sucessor exatamente 
no sistema antigo. Ou seja: será o 
caso esperar pela próxima eleição, 
em mais três anos, para definir 
vencedores e vencidos, coisa que, 
até lá, talvez não tenha a menor 
importância?

ELEIÇÃO DA ANFAVEA 6
E por que talvez não tenha a menor importância? Porque o mundo 
automotivo, se recebe os fortes impactos de novas tecnologias que se 
propõem a alterar a maneira habitual de as pessoas se locomoverem, 
também está sob a pressão fortíssima da reinvenção do seu próprio negócio 
e da avidez do sistema, que já disputa a tapa as migalhas dos lucros 
possíveis – e, neste sentido, certamente vale a pena nos debruçarmos sobre 
a história e sobre o novel acordo de aliança de Ford com Volkswagen, que, 
acredito, certamente detém intenções ainda insuspeitas. Ou seja: é uma 
história que ainda não terminou para que se possa escrevê-la – com muitas 
cores de olhos e visões.

ELEIÇÃO DA ANFAVEA 7
Talvez, esta, tenha sido mais uma oportunidade perdida.
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Por Vicente Alessi, filho
Sugestões, críticas, comentários, 

ofensas e assemelhados  
para esta coluna podem ser  

dirigidos para o e-mail
vi@autodata.com.br

FOICE, MARTELO.
Que o governo que tomou posse 
em janeiro empunha foice para 
abrir espaços em Brasília, DF, 
não é surpresa. Ainda é incerto o 
alcance da lâmina, mas já se sabe 
que a turma do ex-MDIC esteve 
em sua trajetória. No que diz 

respeito ao negócio veículos 
Margareth Gandini, principal 

interlocutora da indústria 
no processo de criação 
do Rota 2030 e cabeça 
pensante da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Industrial, ocupará 
funções que passam 
longe do setor. De acordo 
com pessoa próxima ao 

assunto ela é profissional 
de carreira sem vínculos 
com partidos, mas com 

restrospecto ainda 
insuficiente para não 

ser, nas palavras da 
fonte, escanteada.

FOICE, MARTELO. 2
O Rota 2030 virou lei e norteará a 
indústria nacional de veículos pelos 
próximos quinze anos. Incertezas, no 
entanto, continuam pairando sobre 
a cabeça de quem toma decisões. 
Isto porque quem bate o martelo 
no governo sobre os anseios dos 
fabricantes está inclinado a promover 
mudanças no texto da nova política. 
O atual ministro teria dito, dentro 
da mesma sala ocupada pelo 
antecessor, que não mexerá “com o 
Rota neste momento, mas alterações 
pontuais no decorrer do tempo e 
da nova política nós iremos fazer”. 
Há quem diga que alterações serão 
feitas justamente no ponto vital da 
nova política, que não é outra coisa 
senão os incentivos concedidos. 
Outras medidas, no campo 
econômico, também assustam e 
tiram o sono, segundo fonte: “Esses 
caras vão abrir o mercado, vai cair 
o câmbio, as coisas serão mais 
complicadas para quem produz aqui”.

IMPASSE NO RS
A General Motors está próxima de lançar sua nova gama de veículos 
para mercados emergentes e, em Gravataí, RS, testes na nova linha 
estão sendo feitos desde o ano passado, o que a fez promover 
paradas para ajustes e algo mais: estava empenhada em resolver 
questão muito importante na cadeia de fornecedores. Em resumo: 
determinou seus novos parceiros por meio de concorrência baseada 
no menor preço. Quem venceu esteve de olho na escala do negócio, 
pois trata-se de fornecimento global, e esqueceu de checar – ou 
decidiu deixar para considerar mais tarde – se havia condições 
de atingir o preço que afirmou ser possível praticar nos BIDs. 
Algumas empresas constataram dificuldades para cumprir o que 
fora estabelecido, e isso gerou problemas para a GM, sobretudo no 
cumprimento de prazos de produção.

IMPASSE NO RS 2
Mas há mais: razoável contingente dessas empresas, as que 
ganharam contratos, com surpresa foi comunicado que eles – 
os contratos – estavam congelados até segunda ordem: até a 
companhia decidir se ficará, ou não, no País.
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PhD em engenharia mecâ-
nica e industrial e CEO da 
Audi do Brasil desde feve-
reiro de 2017 o austríaco Jo-

hannes Roscheck tem profunda 
ligação com o Brasil em sua car-
reira. Como um de seus primeiros 
trabalhos na matriz alemã, de 1995 
a 1997, participou da equipe que 
desenvolveu o projeto de cons-

trução da fábrica VW-Audi em São 
José dos Pinhais, PR.

Veio ao Brasil e aqui ficou de 
1997 a 2001 justamente naquela 
unidade, como CFO e depois di-
retor da divisão – por isto é fluente 
em português. Depois, ainda pela 
Audi, passou pelos Estados Uni-
dos e Hungria.

O executivo recebeu a equipe 

de jornalistas de AutoData para 
sua primeira entrevista a esta se-
ção From the Top nos escritórios 
da empresa na Zona Sul de São 
Paulo, Capital, onde falou das he-
ranças do Inovar-Auto, Rota 2030, 
competitividade do veículo na-
cional, estratégia para mercado 
interno no segmento premium e 
muito mais. Acompanhe.

Entrevista a Leandro Alves, Márcio Stéfani, Marcos Rozen e S Stéfani

Desafio das 
quatro argolas

de incentivos, mas deu origem a uma 
discussão sobre o tema. Além disso mui-
tas coisas importantes não entraram no 
programa, mas tenho convicção de que 
quando este novo governo estiver total-
mente estabelecido poderemos definir 
logo isso.

E a questão do crédito do IPI que sobrou 
do Inovar-Auto para as fabricantes de 
baixo volume, que já havia sido acordado 
com o governo anterior?

Isto não foi resolvido ainda e é um ponto 
importante para nós. Pretendemos falar 
com o novo governo a partir de fevereiro 
sobre este tema. Havia um acerto com 
o governo anterior: primeiro seria um 
decreto à parte, depois entrou como 
parte do Rota, o que apesar de não ser 
a solução ideal foi uma solução. Mas, no 
fim, ficou para 2019.

Durante o Salão do Automóvel, em no-
vembro, o senhor demonstrou preocu-
pação com a indefinição sobre o Rota 
2030. Agora que o programa virou lei, 
representa estímulo para maior nacio-
nalização de modelos Audi?

A aprovação foi um passo muito impor-
tante, mas ainda há algumas definições 
e pormenores importantes para nós em 
aberto. Estamos seguindo com nosso 
planejamento para produção local, mas 
é muito cedo para algo mais concreto.

O regime aprovado ficou essencialmente 
concentrado em P&D. Era o que o senhor 
esperava?

Durante a fase final de aprovação do 
Rota houve uma discussão sobre incen-
tivos locais, o que foi um erro estratégico 
muito grande. A indústria perdeu credi-
bilidade pois o Rota não é um programa 
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O Rota 2030 representa um definidor 
para novos investimentos da Audi aqui?

Sim e não. O fato da devolução dos cré-
ditos não ter sido resolvida deixa um 
pouco de dúvida sobre a responsabili-
dade do País e a própria capacidade da 
indústria de resolver alguns temas: não 
se pode eternamente discutir a mesma 
coisa sem resolvê-la. O governo anterior 
terminou sem definir esse ponto.

O atual governo tem, ao menos em tese, 
uma postura diferente do anterior diante 
de temas como este. Isso o preocupa?

Há, sim, certa preocupação. É como se 
tivéssemos dinheiro em um banco que 
fechou e foi vendido para outro: o dono 
do banco anterior já tinha reconhecido 
que o dinheiro era nosso, mas agora 
vendeu o banco e passamos a ter que 
rediscutir o tema com o dono novo.

Também em teoria o novo governo de-
fende uma redução geral de impostos, 
sem se preocupar com questões seto-
riais específicas. Qual a sua avaliação?

Precisamos resolver o passado, fechar 
esse capítulo e olhar para a frente. O 
Rota dá uma base, define uma política 
em termos de tecnologia. Acho que a 
coisa mais importante é a indústria ter 
um caminho claro, sabermos aonde o 
Brasil quer chegar. O resto é questão de 
tempo, de fazer ajustes. O tema tributário 
também é muito relevante, porque abor-
da a competitividade. Hoje não conse-
guimos sequer exportar para países lati-
no-americanos a partir do Brasil, e uma 
das razões é a política tributária, muito 
antiga. Aqui no Brasil a porcentagem dos 
impostos em si não é absurdamente alta, 
mas eles são cobrados em cascata e o 
processo industrial sofre por isto. Essa 
política faz mal ao desenvolvimento da 
mão de obra e da tecnologia, porque 
a indústria reduz ao máximo possível o 
número de etapas do processo produ-
tivo para pagar menos impostos. 

O senhor já demonstrou inconformismo 
por não conseguir exportar Audi do Brasil 
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“Durante a fase final de aprovação  
do Rota 2030 houve a discussão  
sobre incentivos locais, o que foi  

um erro estratégico muito grande.  
A indústria perdeu credibilidade.”

muito de produzir aqui para exportar para 
a América Latina, mas com as regras 
atuais é quase impossível.

A Volkswagen, parceira da Audi na fábri-
ca do Paraná, está fazendo um investi-
mento de R$ 1,4 bilhão para produzir ali 
o T-Cross. Isso pode beneficiar a Audi de 
alguma forma?

Isso é muito bom para nós. (silêncio)

A plataforma do T-Cross, a MQB, também 
é aplicada nos modelos Audi, não?

Todos os nossos veículos com motor 
transversal são MQB.

Atualmente qual é a capacidade de pro-
dução da Audi na fábrica de São José 
dos Pinhais?

26 mil ao ano. Estamos longe de atingi-la, 
em 2018 fizemos seis mil. Não estamos 
preocupados com falta de capacidade 
(risos). Eu gostaria de ter esse problema, 
para ser sincero.

Pelo que o senhor afirma então o foco 
da Audi aqui está no mercado interno, 
mas o segmento premium é altamente 
competitivo e também caiu bastante. 
Como se equilibra esta conta?

As regras do Inovar-Auto favoreceram 
a produção local mas hoje, agora, a re-
alidade mudou bastante: temos quatro 
fábricas que lutam por 50 mil clientes ao 
ano, o que com certeza não é o melhor 
cenário. Temos expectativa de que o 
mercado vai melhorar, mas ainda vai 
demorar um pouco.

Já se falou em 100 mil unidades para 
o mercado premium ao ano no Brasil...

Acho que esse número é possível, mas 
repito que vai demorar. De qualquer 
forma para nós 2018 foi muito bom, 
atingimos todas as nossas metas, não 
necessariamente em volume mas essa 
não era nossa prioridade agora. Com 
certeza fizemos um planejamento ini-
cial com volume muito maior do que 
o atual, quatro, cinco anos atrás, e não 
fomos os únicos. Agora pegamos outro 

para a Argentina, mas um concorrente do 
mesmo segmento já exportou daqui para 
os Estados Unidos. Qual é a diferença?

Já vivi uma experiência semelhante na 
fábrica de São José dos Pinhais, quando 
exportávamos  Golf de lá para os Estados 
Unidos, e posso garantir que não foi por 
nossa produção aqui ser mais competi-
tiva do que na Alemanha. O caso é que 
ou você fecha uma fábrica ou não fecha, 
ou você manda as pessoas embora ou 
inventa uma coisa para não necessaria-
mente fechar uma fábrica ou parte dela. 

Esse quadro vem de  uma questão me-
ramente de custo ou há outros compli-
cadores?

Por uma questão de burocracia, que 
gera custo. Por exemplo: aqui há um 
sistema de drawback, no qual paga-
mos o imposto de importação de uma 
peça para depois receber um crédito 
quando exportamos essa peça dentro 
de um carro. Esse processo é gigan-
tesco e complicado. Na União Europeia 
você já importa a peça sem imposto 
porque ela será exportada depois, é só 
declarar e pronto. Aqui precisamos de 
dez pessoas para deixar a peça entrar e 
depois sair. Além disso há as regras de 
homologação de cada país, no Brasil 
uma, na Argentina outra, no Uruguai uma 
terceira... é inviável fazer esse processo 
todo para exportar cem unidades para 
um país, trezentas para outro. Eu gostaria 
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“ O fato da devolução dos créditos  
de IPI do Inovar-Auto não ter sido 
resolvida deixa um pouco de dúvida  
sobre a responsabilidade do País  
e a própria capacidade da indústria  
de solucionar alguns de seus temas.”

Globalmente a Audi está investindo mui-
to em eletrificação. O senhor vê futuro 
para essa tecnologia no Brasil?

Sim, mas precisamos separar um pouco 
as coisas. A mobilidade elétrica para o 
mercado de volume aqui vai demorar, 
mas o premium já está preparado. Fi-
zemos o teste no Salão do Automóvel, 
para entender a reação do público. Muitos 
clientes queriam comprar o e-tron [primei-
ro Audi 100% elétrico] imediatamente, mas 
nem tínhamos o carro disponível, ele só 
chega esse ano. O interesse foi grande. 

rumo, mudamos a forma de trabalhar 
internamente e com a rede, com foco 
nos atributos principais de uma marca 
premium. Foi uma mudança de estra-
tégia forte para nós, que terá sucesso 
em um ou dois anos. Queremos ser a 
marca premium mais desejada no País 
e isso estará refletido nos produtos que 
vamos lançar nesse ano e no ano que 
vem, com as tecnologias mais sofistica-
das do mercado.

Do que se trata exatamente essa nova 
estratégia?

O mercado premium não pode ser de-
finido por descontos, sobretudo para 
um cliente que comprou um carro e, no 
mês seguinte, seu preço ficou menor. 
Isso ainda é uma realidade do merca-
do de modelos de luxo aqui no Brasil 
e temos que sair dessa, não cria valor 
para ninguém, é ruim para toda a ca-
deia e também para o cliente. Nosso 
foco tem que ser o valor para o cliente 
em dirigir um Audi, o sentimento de ter 
uma coisa especial, de um privilégio, e 
não comprando mercado com o maior 
desconto possível.

AD 352_FromTheTop.indd   16 01/02/2019   17:32:03



17

AutoData | Fevereiro 2019

E o etanol, como fica?
Temos que tirar da cabeça a ideia de 
que investimento forte em elétricos fará 
desaparecer os carros a combustão. Isso 
não vai acontecer. É um processo de 
mais 20, 25 anos até termos soluções 
adequadas para todos. O Brasil é o País 
com maior uso de combustível renovável 
do mundo inteiro, então aqui a discus-
são deveria ser a de como combinar 
o etanol à mobilidade do futuro, e não 
dizer que o etanol é tecnologia de ontem 
e que agora todo mundo vai andar de 
carro elétrico sem saber de onde vem 
a energia. Com o etanol o Brasil poderia 
ser um líder em tecnologias alternativas, 
para além do elétrico.

Tudo bem, mas o impacto de uma 
apresentação estática de uma nova 
tecnologia e seu uso no dia-a-dia são 
coisas bastante distintas...
Sinceramente, com a estrutura que te-
mos hoje aqui no Brasil o carro elétrico 
não é nada prático. Porém o e-tron tem 
autonomia de 400 quilômetros. Tudo 
bem, isso é no papel: no trânsito de 
São Paulo, em uso real, será menor. 
Ainda faremos testes mas vamos di-
zer que fique, talvez, em algo como 
300 quilômetros: as pessoas aqui di-
rigem em média 50 quilômetros por 
dia. Na teoria você poderia carregar 
a bateria só aos finais de semana. É 
um carro para ir ao trabalho, depois 
para uma reunião, restaurante etc. e 
à noite voltar para casa. Há proble-
ma só em caso de uma viagem maior, 
para Belo Horizonte ou Curitiba, por 
exemplo. Ou seja: para uma família que 
tem um carro só, os elétricos não são 
práticos, mas quem comprar um e- 
tron, que deverá custar na faixa de R$ 
400 mil a R$ 500 mil, com certeza tem 
outro carro na garagem. Para viagens, 
usará seu Q7. (risos)

“ Com a estrutura que temos hoje no  
Brasil o carro elétrico não é nada prático. 
O segmento premium está pronto para 
ele, mas o de volume não.”
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28 de janeiro de 2019 foi dia histórico para a fábrica de 
São Bernardo do Campo da Scania, nascida em 1962. 
Ali ocorreu o ápice de um processo de modernização 
iniciado em 2016, ao custo de mais de R$ 2 bilhões 

– ao todo o programa de investimento da fabricante aqui 
até 2020 chega a R$ 2,6 bilhões.

Naquela data começou de forma seriada a produção 
dos novos caminhões da família NTG, que substitui inte-
gralmente e de uma tacada só os tradicionais PGR. Para 
se ter uma ideia do que isso significa os PGR, lançados em 
2007, responderam por mais de 113 mil do total de 264 mil 
caminhões que a Scania vendeu desde sua chegada ao 
Brasil, em 1957.

O processo é inédito, pois na Europa os NTG chegaram 
em 2017 mas foram introduzidos de forma gradativa, em 
um processo bem mais lento e suave. Aqui serão apenas 
sete semanas, a contar da iniciada naquele 28 de janei-
ro, até que o ritmo da linha de montagem do ABC seja 
completamente reestabelecido ante o dos PGR. E é isso.

Os primeiros modelos fabricados são das configurações 
mais simples, como as 4x2, com um avanço gradual da 
complexidade produtiva até alcançar, por exemplo, os 
caminhões 10x4 ao longo das sete semanas.

“Industrialmente falando saímos de um produto maduro 
e extremamente conhecido para algo completamente 
novo, com ao menos seiscentas peças inéditas por unidade. 
Mudamos tudo, do desenvolvimento dos fornecedores 
aos processos produtivos”, atesta Christopher Podgorski, 
presidente da Scania Latin America, em entrevista exclu-
siva a AutoData.

Por Marcos Rozen, de São Bernardo do Campo

FRESCOR DE 
RECOMEÇO

Com início da produção dos NTG,  
fábrica da Scania no ABC Paulista  

vive ápice de um processo de  
modernização que durou dois anos
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A fase final e crítica de treinamento 
ocorreu em dezembro, quando três NTG 
passaram a ser montados ao dia ainda jun-
to com os PGR. Ao todo foram fabricadas 
235 unidades da nova família em pré-série, 
mas antes mais de 1 mil cabines dos novos 
caminhões também foram produzidas para 
validar o produto e seus processos.

NA FÁBRICA
Do total investido R$ 340 milhões foram 

apenas para erguer nova unidade de solda 
a laser para as cabines, em dezenove va-
riações – na família anterior eram somente 
sete. A área, de 13 mil m2, abriga ao todo 75 
robôs, responsáveis por todo o processo. A 
Scania assegura que é a única fabricante 
de caminhões do País a realizar o processo 
de solda a laser em 100% de suas cabinas 
e a tecnologia, segundo a empresa, ele-
va a qualidade da vedação e a resistência 
estrutural, além de assegurar geometria 
perfeita e necessária para que uma das 
características no novo caminhão, o melhor 
índice aerodinâmico, que sozinho reduz 
consumo em  2%, seja de fato alcançada.

Para Podgorski essa unidade “é uma 
das mais modernas existentes no Brasil 
hoje”: ali há uma nova célula de medição, 

com sistema ótico que avalia digitalmente 
as cabines produzidas em cada uma de 
suas frações de milímetros – tecnologia 
ainda não disponível nem mesmo na matriz 
sueca. A capacidade de produção é de 25 
mil cabines/ano.

A fábrica ganhou também estrutura para 
teste de vedação, que confirma se não há 
qualquer ponto de infiltração na cabine. O 
volume de água a banhar os caminhões 
é tamanho que, segundo o presidente, 
“representaria uma enchente de grandes 
proporções se ocorresse na natureza”.

Ainda em outubro de 2016, como parte 
da preparação do processo produtivo dos 
NTG, foi inaugurada área com o pompo-
so nome de Appearence Approval Report 
& Matching, onde são avaliados todos os 
itens externos e internos que envolvem a 
aparência das cabines, como textura, pro-
fundidade, brilho e cor. São conferidas ao 
todo setecentas peças de plástico e metal.

A área que menos precisou de atualiza-
ções foi a de pintura: a atual, construída do 
zero, foi inaugurada em 2015 e desde então 
já contava com boa parte dos processos 
automatizados – consome 40% menos tinta 
do que a antiga, por exemplo. 

É natural que grande parte das atenções 
tenha sido reservada à linha de montagem. 
Podgorski avalia que esta até então era a 
área mais defasada do complexo de São 
Bernardo do Campo e, agora, é uma das 
mais modernas: “A remodelação foi com-
pleta”. Destaque para a automação total dos 
processos de adesivação e de instalação 
do para-brisas.

Ali e nas demais áreas produtivas da 
fábrica, que incluem ainda a produção de 
chassis, motores e transmissões, houve um 
grande trabalho de TI para integrar não só 
os maquinários de todo o complexo mas 
também os sistemas de informática aos 
novos padrões exigidos pelos NTG, base-
ados nos preceitos de Indústria 4.0. Como 
bem pontua Podgorski esse “é um trabalho 
invisível, que só se nota caso não funcione”.

Essa parafernalha toda, que hoje se 
convencionou chamar de conectividade, 
é fundamental para colocar em prática 
outro elo que envolve os NTG: o sistema 

QUANTA DIFERENÇA
Christopher Podgorski, 
presidente da Scania 
Latin America: só  
a fachada do prédio 
administrativo  
da unidade de São 
Bernardo do Campo 
permaneceu inalterada.
Já a área fabril...
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de comercialização. Com os novos caminhões a Scania 
quer mudar o método de venda, oferecendo aos clientes 
veículos praticamente personalizados, configurados de 
acordo com o tipo de negócio, transporte, rota e rentabi-
lidade. Uma análise conjunta concessionária-comprador 
via software avaliará itens como velocidade média, gasto 
com combustível e capacidade de carga e dará o veredicto.

“Levamos o estudo de cada aplicação a níveis mais pro-
fundos. Quando falamos de transporte de longa distância, 
por exemplo, identificamos onze subsegmentos: o custo 
e a rentabilidade de um cliente que transporta produtos 
refrigerados é bem diferente de outro que trabalha com 
carga líquida. Nossa proposta é oferecer a especificação 
de veículo que mais favoreça a receita do comprador.”

A encrenca é que são cerca de 1 mil combinações de 
caminhões NTG possíveis, o que aumenta no mesmo nível 
a complexidade da fabricação dos veículos em todas as 
etapas produtivas na planta de São Bernardo do Campo. 
“Por isso passamos por um processo longo e custoso, que 
envolveu muito preparo e treinamento. Mas, agora, chega 
de treinar: a hora é de jogar.”

UNS SE VÃO, OUTROS VOLTAM
Não bastasse toda essa complexa questão envolvendo 

produção e comercialização a troca dos PGR pelos NTG 
também mexerá profundamente com um dos pilares da 
fábrica do ABC, o das exportações. O envio de caminhões 
ao Exterior foi absolutamente fundamental para manter a 
ociosidade da unidade em níveis muito baixos nos últimos 
anos, mesmo com um mercado interno enfrentando re-
duções brutais.

Para Podgorski, porém, a conta será equilibrada com o 
retorno de clientes mais tradicionais da operação brasilei-
ra, como Rússia, África do Sul, Malásia, Indonésia e Índia, 
que foram abastecidos pela Europa para os clientes que 
já optaram pelo caminhão novo enquanto o Brasil atendia 
mercados menos comuns que ainda compravam daqui 
os modelos descontinuados na Europa.

Confirmação de que as exportações continuarão a re-
presentar papel estratégico foi a inauguração de mais uma 
nova área da fábrica, em junho do ano passado, dedicada 
à montagem de kits de veículos total ou parcialmente 
desmontados. Algumas unidades dos NTG nesse formato, 
inclusive, já foram despachadas para outros países antes 
mesmo de começar a produção dos caminhões completos 
na linha de montagem.

Por tudo isso aquele 28 de janeiro representou para 
a Scania brasileira uma espécie de recomeço, trazendo 
consigo a expectativa e o frescor típicos. Pode-se até dizer 
que a fábrica de São Bernardo do Campo inicia o ano de 
alma lavada – e absolutamente moderna.
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dia antes do prazo limite de vencimento 
da Medida Provisória que lhe deu origem.

Assim, na prática, o País passou um 
ano inteiro sem contar com política espe-
cífica para o setor automotivo: do fim do 
Inovar Auto, em 31 de dezembro de 2017, 
ao início do Rota 2030, que passou a valer 
realmente só no finzinho de 2018.

Por Marcos Rozen

FOI COMO DEU
Rota 2030 tornou-se lei ao apagar das luzes do governo passado, mas saiu bem 
menor do que o imaginado quando começaram as negociações, há quase dois anos

Depois de quase dois anos em gesta-
ção e de desgastantes discussões, 
o novo regime automotivo brasileiro, 
mais conhecido como Rota 2030, foi 

sancionado pela presidência da Repúbli-
ca e publicado na forma da lei 13 755 no 
Diário Oficial da União da terça-feira, 11 
de dezembro de 2018, exatamente um 
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BRASÍLIA, JULHO 2018
Temer assina a MP que 
cria o Rota 2030: depois 
a passagem do programa 
pelo Congresso se 
mostraria lenta, tortuosa 
e bastante inventiva.

O presidente da República fez dez 
vetos ao texto, mas todos se referiam a 
penduricalhos que foram acrescenta-
dos ao Rota 2030 durante sua turbulenta 
passagem pelo Congresso Nacional. A 
essência do programa negociado antes 
disso foi mantida.

Porém uma importante adição ao texto 
feita pela Câmara dos Deputados, que 
alongou o prazo dos incentivos e benefí-
cios para as fabricantes instaladas na re-
gião Nordeste, permaneceu – aqui houve 
apenas o veto a um item referente aos 
abatimentos de impostos federais. Venceu 
portanto a pressão de congressistas da 
região, que cobravam o cumprimento da 
promessa feita pelo agora ex-presidente 
ainda em março de 2018, durante evento 
na fábrica da FCA em Goiana, PE, de que 
o regime de incentivos para a Região Nor-
deste seria estendido por mais cinco anos.

Mais dois pontos importantes foram 
alterados no texto final: o primeiro se refere 
ao desconto do IPI para veículos híbridos 
com motorização flex, que subiu de no 
mínimo dois pontos porcentuais previstos 
na Medida Provisória para no mínimo três. 
Com isso a tabela de desconto do imposto, 
que é progressiva considerando cálculo 
de eficiência energética versus peso, terá 
de ser atualizada.

Quem comemorou foi a Toyota, que 
apenas dois dias depois e certamente não 
por coincidência armou cerimônia com 
a presença do ex-presidente na própria 
Brasília, DF, para anunciar justamente que 
produzirá aqui um veículo híbrido flex (veja 
na pág. 28).

O segundo ponto se refere a uma dife-
rença de tratamento para os importados 
no que diz respeito aos benefícios para 
programas de pesquisa e desenvolvimen-
to: o Congresso queria que as importa-
doras ficassem de fora, mas o texto da 
lei deixa claro que elas terão tratamento 
“não menos favorável” do que as empresas 
nacionais.

A preocupação aqui foi clara: evitar um 
novo questionamento da OMC. Em reu-D
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nião realizada em Genebra, Suíça, no fim 
de janeiro, o Brasil aceitou a condenação 
pela imposição de 30 pontos adicionais 
do IPI aos importados, regra do Inovar-
-Auto, e pediu um “prazo razoável” para 
que os incentivos fossem retirados. No 
caso específico do setor automotivo isso 
já ocorre desde 1º. de janeiro de 2018, mas 
a organização também considerou como 
prática ilegal outros quatro programas 
nacionais de incentivo, sendo os demais 
envolvendo outros setores industriais, e o 
veredito foi conjunto.

Para Antônio Megale, presidente da 
Anfavea, “o governo tomou medidas para 
que não exista nenhuma má interpretação 
com relação ao Rota 2030”.

Apesar do texto do decreto que re-
gulamenta o programa deixar claro que 
o Rota 2030 é um programa de quinze 
anos dividido em três ciclos de cinco, a lei 
aborda somente os próximos cinco anos – 
e esta é uma questão inalterável, pois se 
trata do prazo máximo para concessão de 
benefícios fiscais segundo a Constituição, 
assim como foi no Inovar-Auto.

Ou seja: ainda que o Rota seja, em te-
oria, um programa para quinze anos, ele 
pode terminar ou ser totalmente modifica-
do após seus primeiros cinco anos.

De qualquer maneira Megale comemo-
rou o resultado: “O miolo do Rota 2030, sua 
essência, transformou-se em lei”.

Por essência pode-se compreender 
os programas de melhoria de eficiência 
energética, etiquetagem veicular, cro-
nograma de obrigatoriedade de itens de 
segurança veicular, tecnologias de direção 
assistida, pesquisa e desenvolvimento e 
regime tributário especial para autopeças 
não produzidas aqui.

Quatro empresas conseguiram habili-
tação ao Rota 2030 ainda em dezembro: 
Agrale, PSA Peugeot Citroën, Volkswagen 
e Voss, fabricante de componentes. Em 
2019 nenhuma habilitação foi concedida 
até o término de janeiro – não custa lem-
brar que o MDIC, Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior, 
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Toyota só estava esperando a assinatura

Por André Barros

Até o fim deste ano entrará em 
produção em série o primeiro 
automóvel híbrido do mundo 
equipado com um motor 
elétrico e um flex fuel. Ele 
sairá das linhas de uma das 
fábricas da Toyota do Brasil – 
provavelmente Indaiatuba, SP 
–, anunciou a companhia em 
cerimônia organizada no dia 13 
de dezembro em Brasília, DF, 
com a presença do agora ex-
presidente da República.
Embora os testes da tecnologia 
híbrida flex tenham sido 
conduzidos com um Prius 
a empresa não confirmou 
qual será o primeiro modelo 
a receber o sistema. 
Recentemente investimento de 
R$ 1 bilhão foi anunciado para a 
fábrica de Indaiatuba, de onde 
sai o Corolla.
Foi fundamental a decisão do 
governo de conceder 1 ponto 
porcentual extra de desconto 

no IPI a veículos que combinem 
motor elétrico com flex.
“São três pontos porcentuais a 
menos de IPI para um modelo 
híbrido flex comparado a 
um híbrido com motor a 
gasolina”, comemorou Ricardo 
Bastos, diretor de assuntos 
governamentais da Toyota. 
“O apoio que o Rota 2030 dá 
ao desenvolvimento dessas 
tecnologias foi importante para 
a nossa decisão.”
A iniciativa Toyota colabora 
de forma direta com a 
nacionalização de tecnologias 
híbridas: além de ser o primeiro 
no mundo a usar tecnologia 
flex fuel o veículo que a 
montadora produzirá será 
pioneiro em tecnologia híbrida 
com produção local.
Segundo Bastos boa parte do 
modelo terá conteúdo local, 
mas os sistemas do conjunto 
híbrido serão importados, ao 
menos por enquanto: “Nossa 
intenção é crescer o conteúdo 

local e já estamos em 
negociação com fornecedores 
e sistemistas para isso”.
Apresentado em março o 
protótipo do Prius híbrido flex 
concluiu seus testes no País 
percorrendo diversas estradas 
para avaliar o comportamento 
do conjunto motor-transmissão 
quando abastecido com etanol. 
O próprio anúncio da produção 
em série da tecnologia 
comprova que os resultados 
foram positivos, segundo 
Bastos.
O desenvolvimento foi liderado 
pela equipe de engenharia 
brasileira, com auxílio da 
matriz, no Japão. Com bastante 
interesse na tecnologia a 
Unica, União da Indústria 
de Cana-de Açúcar, foi uma 
das principais apoiadoras do 
projeto, que contou também 
com parcerias com a UnB, 
Universidade de Brasília, 
e também com a USP, a 
Universidade de São Paulo.

responsável por conceder as habilitações, 
foi extinto pelo atual governo federal, que 
em seu lugar instituiu a Sepec, Secretaria 
Especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade, parte do Ministério da 
Economia.

Da mesma forma o MDIC soltou até 
28 de dezembro duas portarias e uma 
resolução como complementos do Rota 
2030, a respeito do regime de autopeças 
não produzidas no País, as metas de efici-
ência energética e a formação do grupo de 
acompanhamento e do conselho gestor 
do programa. Neste ano mais nada foi pu-

blicado a respeito do regime automotivo.
Poucos dias antes de entregar a faixa 

o antigo presidente foi modestamente 
celebrado pela Anfavea: Antônio Megale 
entregou-lhe em mãos uma placa onde 
se lê: “Homenagem da Anfavea e do Setor 
Automotivo ao Presidente da República 
por acreditar e apoiar pesquisa e desen-
volvimento no Brasil” (sic). É pouco, muito 
menos do que foi imaginado no início das 
conversas em Brasília naquele abril de 
2017. Mas aparenta ser bem mais do que 
se a decisão tivesse ficado nas mãos do 
governo atual.
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    A NOVA  
        VELHA  
          ORDEM

Retorno a volume mais animador  
de mercado interno em 2018  

provoca uma retomada de postos 
tradicionais na lista das montadoras 

que mais vendem no País
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O 
avanço do mercado interno de au-
tomóveis e comerciais leves em 
2018, em alta de quase 14% ante 
2017, para volume próximo de 2,5 

milhões de unidades, reestabeleceu algu-
mas verdades no ranking das montadoras 
– a crise registrada em 2016, quando o 

mercado ficou abaixo de 2 milhões de 
unidades, ajudou a bagunçar bastante a  

ordem até então vigente.
Ali, por exemplo, a FCA ficou na lide-
rança, recuperada pela GM em 2017 e 
2018. A Ford, que caiu para o sexto posto 

em 2016, voltou firmemente à sua tradi-
cional quarta posição. 

A Renault retomou o quinto lugar, ante 
sétimo nos dois anos anteriores, enquanto 

a Hyundai perdeu uma posição a cada 
ano, caindo de quarto para sexto, mesmo 

caso da Toyota, de quinto para sétimo 
(veja no gráfico ao lado).
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Por Marcos Rozen

Em participação de mercado a líder 
GM manteve patamar estável nos últi-
mos três anos, na faixa de 17% a 18%. A 
FCA caiu de 18,3% em 2016 para 17,5% em 
2018, ainda que tenha estancado a baixa 
perante 2017, quando fez 17,4%. Na outra 
mão quem avançou foi a VW, de 11,5% 
em 2016 para 12,5% em 2017 e 14,9% em 
2018 – apesar disso, manteve-se sempre 
como a terceira colocada.

A Hyundai baixou de 9,9% para 8,3% 
neste período de três anos, enquanto a 
Toyota foi de 9% para 8,1% e a Honda de 
6% para 5,3%. Ao manter sempre sua clás-
sica fatia de 9% a Ford subiu no ranking, 
enquanto a Renault cresceu de 7,5% para 
8,7% na mesma análise. 

Ranking de vendas por montadora
Mercado interno Brasil - Automóveis e comerciais leves
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Em mil unidades

Participação de mercado por marca
2018 - Automóveis e comerciais leves

General Motors

DemaisNissan

Jeep

Honda

Toyota

Hyundai

Renault

Volkswagen

Ford

Fiat

17,6
6,43,9

4,3

5,3

8,1

8,4

8,7

14,9

9,2

13,2

Fonte: Fenabrave
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Onix
210,5

Prisma
71,7

Fit
27,4

Polo
69,6

Virtus
41,6

Creta
49

Cruze
5,5

Corolla
59,1

Compass
60,3

Ka
103,3

Voyage
32,7

Doblo
5,3

Sandero
52,4

Versa
28

Kicks
46,8

Focus
2,9

Cruze
19,8

iX35
8,5

HB20
105,5

Ka  
Sedan

39

Spin
25,2

Argo
63

Cronos
29,3

HR-V
48

Golf
3

Civic
25,9

Captur
26,5

Hatches compactos

Sedãs compactos

Monovolumes

Hatches pequenos

Sedãs pequenos

SUVs compactos

Hatches médios

Sedãs médios

SUVs médios

O pódio dos modelos mais vendidos por categoria  
Mercado interno Brasil 2018

Cabe menção honrosa à Caoa Chery, 
que no primeiro ano cheio de operação 
depois do acordo, 2018, mais do que du-
plicou suas vendas ante 2017 e quadru-
plicou ante 2016.

Por modelos destaque absoluto mais 
uma vez para o Onix, que quebrou a ban-
ca ao vender mais do que o dobro do se-

gundo colocado no geral, o HB20, ainda 
que com duas opções de carroceria em 
oferta. Também merecem louros Creta, 
que venceu o disputadíssimo segmento 
dos SUVs compactos, Polo, sexto lugar 
do ranking geral, Compass, em nono, e 
Corolla, que nunca decepciona e fecha 
os dez primeiros.

Em mil unidades

Fotos: Divulgação/Empresas
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103,3

71,7

67,3

60,3

105,5

77,6

69,9

63

59,1

Os dez modelos mais vendidos no Brasil em 2018

210,5 67,2

45,9

31,7

18,8

13,4

58,5

39,3

20,5

13,5

13,1

Onix Strada

Prisma S10

Ka Saveiro

Kwid Amarok

Compass Oroch

HB20 Toro

Polo Ranger

Gol Hilux

Argo Fiorino

Corolla Montana

Em mil unidades

Na contramão 2018 foi ano triste para 
Up!, apenas 35º. da lista dos mais vendi-
dos, dupla Uno e Mobi, respectivamente 
39º. e 12º. colocados enquanto o Argo foi 
oitavo, e WR-V, modestíssimo 41º. posto.

As vendas a varejo, para pessoas físi-
cas, responderam por 57% do mercado 
total, enquanto os 43% restantes foram 
por via direta, para pessoas jurídicas.

Nos caminhões, pelos critérios da Fe-
nabrave, a Mercedes-Benz fechou o ano à 
frente com 22,3 mil unidades emplacadas, 
29,1% do mercado. 

Na vice-liderança a Volkswagen/MAN, 
com 20,2 mil e 26,4%, seguida por Volvo, 
10,6 mil e 14%, Ford, 9,3 mil e 12%, Scania, 
8,6 mil e 11,3%, Iveco, 2,8 mil e 3,6%, e 
DAF, 2,3 mil e 3%.

E nos ônibus nova vitória da M-B, com 
11,2 mil unidades e fatia de mercado de 
vigorosos 58,5%, seguida de Volkswagen, 
com 3,4 mil e 17,8%, Iveco, 1,2 mil e 6,1%, 
Scania, 727 e 3,8%, Volvo, 430 e 2,2% e 
Agrale, 227 e 1,2%.

A Anfavea revelou em janeiro 
suas projeções oficiais para o 
mercado nacional deste ano. 
A associação acredita que 
haverá avanço de 11,4% nas 
vendas totais, para 2,8 milhões 
de unidades – 11,3% nos leves, 
para 2,7 milhões, e 15,3% nos 
pesados, para 105 mil.
A estimativa também aponta 
evolução de 9% na produção, 
para 3,1 milhões. 
O número é menor do que 
o do mercado porque a 
Anfavea prevê baixa de 6% nas 
exportações ante 2018, para 590 
mil unidades.

A bola de cristal da 
Anfavea para 2019

Automóveis Comerciais leves
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Alemão, 53 anos, formado em 
administração pela Universidade 
de Münster. Fez carreira no setor 

bancário até chegar ao Grupo 
Schaeffler em 2009 como CFO. Em 

2013 foi indicado CEO interino e 
confirmado no posto em 2014. No 

fim do ano passado esteve no Brasil 
para participar das comemorações 

de 60 anos da empresa no País.

Klaus 
Rosenfeld, 

CEO global da 
Schaeffler

Sim, certamente.

Exportamos do Brasil para Europa, México, Estados 
Unidos, e, acredite, China. Aqui temos capacidade, 
tecnologia e competitividade, do contrário não 
conseguiríamos exportar. E Sorocaba é o nosso 
centro global para embreagens e rolamentos de 
embreagem. 

Continuaremos a investir aqui, cerca de € 25 
milhões a € 30 milhões nos próximos dois anos. 
Não temos problema de falta de capacidade, 
conseguimos atender à demanda dos próximos 
anos e por isso basicamente os investimentos 
serão em processos para redução de custo e 
automação.

A Schaeffler programa algum novo investimento 
em sua operação no Brasil?

No Brasil não há produção de câmbio 
automático. Quando isso poderá ocorrer?

A operação na América do Sul é lucrativa?

Como os produtos brasileiros se comparam 
aos de outras fábricas em termos de 
competitividade?

Por André Barros

5 Vemos boas oportunidades, pois o programa prevê 
melhoria da eficiência energética e podemos 
fornecer aos clientes daqui itens que hoje são 
fabricados apenas na Europa, por exemplo, que os 
ajudarão a alcançar as metas exigidas.

O que o senhor achou do Rota 2030?

Discutimos isso recentemente. Nós somos 
fornecedores, fazemos o que nossos clientes 
pedem. Hoje os clientes trazem estes câmbios 
de fora e isso faz sentido para eles. Se um dia 
eles entenderem que será necessário fabricar 
localmente este item certamente estaremos 
interessados em atendê-los.
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SOY LOCO 
POR TI, 
AMERICA

Em 2018 o Brasil comprovou o quão 
relevante seu mercado automotivo 
é dentro da América Latina. Dos três 
maiores países da região em volume 

de vendas dois fecharam o ano passado 
no vermelho, e não por pouco: o México 
recuou 7% e a Argentina outros 11%. Mas 
o Brasil encerrou o ano em crescimento 
de 14,6% e, sozinho, segurou um aumento 
de 3,7% ante 2017 quando considerado o 
total dos cinco maiores mercados latino-
-americanos.

Por Marcos Rozen

SOY LOCO 
POR TI, 
AMERICA

Dois dos três maiores mercados da América Latina terminaram 2018  
em baixa, mas Brasil contrabalanceou a conta para ano fechar no azul

Chile e Colômbia, respectivamente 
quarto e quinto colocados do ranking, 
também cresceram, mas nem era ne-
cessária essa pequena ajuda. Juntos, em 
2018 Argentina e México viram retração 
de 207 mil unidades em seus mercados 
internos, enquanto o Brasil respondeu com 
evolução de 327 mil autoveículos de um 
ano para outro. O Chile contribuiu com 
56 mil unidades adicionais e a Colômbia 
com mais 18 mil.

Assim, na soma final dos cinco princi-
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meses do ano, novembro e dezembro, 
registraram redução de 46% e 40,5%, res-
pectivamente, nos comparativos anuais.

As fábricas instaladas na Argentina pro-
duziram no ano passado 466,7 mil auto-
veículos, baixa de 1,4% ante 2017. Para a 
Abeceb 2019 verá pequeno avanço em 
2019, para 480 mil unidades. A razão está 
nas exportações, que em 2018 chegaram 
a 269,3 mil, crescimento de 28,5% graças 
principalmente ao desempenho do mer-
cado brasileiro – que comprou 69% dos 
veículos argentinos destinados ao Exterior.

A América Central foi o segundo maior 
cliente das exportações argentinas no ano 
passado, com 6,1% do total, deixando o 
Chile logo atrás, com 6%.

Para a Abeceb as exportações argen-
tinas crescerão dois dígitos mais uma vez 
em 2019, para volume próximo a 300 mil 
veículos, o que, se confirmado, significaria 
avanço perto de 11%.

MÉXICO
Os números mexicanos no ano passa-

do foram negativos somente no que diz 
respeito ao mercado interno. De acordo 

pais países da América Latina em comer-
cialização de veículos a evolução em 2018 
ante 2017 foi, em números absolutos, de 
194 mil veículos.

ARGENTINA
O vizinho e maior parceiro comercial 

do Brasil no Mercosul encerrou 2018 com 
um quadro difícil: de acordo com a Adefa, 
Asociación de Fabricas de Automotores, 
o mercado interno no atacado, ou seja, 
vendas das fábricas para as para con-
cessionárias, terminou abaixo de 700 mil 
unidades, em exatas 681 mil 816, retração 
de 23% ante o total de 2017.

A associação não divulgou projeções 
para 2019, mas a Agência AutoData ou-
viu com exclusividade a consultoria local 
Abeceb, que calculou um ano de apenas 
570 mil unidades, o que representaria nova 
queda de 15%.

Nas vendas ao varejo, revelou a Acara, 
Asociación de Concesionarios de Automo-
tores de la Republica Argentina, o mercado 
interno encerrou 2018 com 803 mil licen-
ciamentos, baixa de 11%. O panorama não 
é nada animador porque os dois últimos 

Os principais mercados da América Latina

Brasil México Argentina Chile Colômbia

+14,6%

-7%

-10,9%

+15,6% +7,7%

Fonte: Anfavea, AMIA, Acara, Andemos e Anac

Em mil unidades
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com dados revelados pela Amia, Asocia-
ción Mexicana de la Industria Automotriz, 
a produção ali alcançou 3 milhões 908 
mil unidades, ligeira evolução de 0,6% 
ante 2017.

Assim como na Argentina o volume 
produtivo foi alcançado graças a um ex-
celente desempenho das exportações, 
que bateram recorde em 2018 para 3 mi-
lhões 449 mil unidades, avanço de 6% no 
comparativo anual. Este resultado está 
ligado diretamente ao bom momento vivi-
do pelos embarques aos Estados Unidos, 
que alcançaram 2,5 milhões, alta de 10% 
ante 2017. Com isso os estadunidenses 

1 Argentina 422 828 70% 545 720 71% -23%

1 Argentina 13 584 35% 22 019 58% -38%

3 Chile 42 682 7% 31 770 4% +34%

3 Rússia 5 286 14% 2 618 7% +102%

5 Uruguai 25 271 4% 31 791 4% -21%

5 Peru 2 392 6% 2 766 7% -14%

2 México 52 282 9% 90 371 12% -42%

2 Chile 6 733 18% 4 810 13% +40%

4 Colômbia 26 068 4% 20 336 3% +28%

4 África do Sul 2 453 6% 1 561 4% +57%

6 Peru 14 291 2% 15 808 2% -10%

6 Uruguai 765 2% 648 2% +18%

Pos País 2018 Part 2017 Part Variação

Pos País 2018 Part 2017 Part Variação

Automóveis e comerciais leves

Maiores destinos de exportação do Brasil 

Caminhões e ônibus

Fonte: Secex
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compraram nada menos do que 74,4% de 
todos os veículos com carimbo Made in 
Mexico destinados ao mercado externo.

Os países da América Latina, somados, 
receberam 288 mil veículos mexicanos 
em 2018, crescimento de 20% no com-
parativo com 2017 e participação no bolo 
total de 8,3%.

O Brasil, isoladamente, subiu de quin-
to para quarto maior destino de veículos 
mexicanos em 2018: comprou 78,4 mil 
unidades, aumento significativo de 60% 
quando o volume é comparado com o 
recebido em 2017, ainda que o índice de 
participação no total das exportações au-
tomotivas mexicanas tenha permanecido 
modesto, em 2,3%.

CHI CHI CHI LÊ LÊ LÊ
As vendas de veículos no Chile alcan-

çaram novo recorde em 2018: 417 mil 38 
unidades, alta de 15,6% na comparação 
com o ano anterior. Os números foram 
divulgados pela Anac, Asociación Nacional 
Automotriz de Chile, e consideram apenas 
veículos leves, sem contar caminhões e 
ônibus.

A marca Chevrolet foi a líder de vendas 
do segmento com 36 mil 166 licenciamen-
tos, seguida pela Suzuki, que comerciali-
zou 33 mil 238 unidades, e pela Hyundai, 
que ficou na terceira colocação com 32 mil 
710. O quarto lugar ficou para a Kia, que 
vendeu 32 mil 432 unidades, e o quinto 
para a Nissan, com 30 mil 535 unidades. 

Na lista dos modelos mais vendidos do 
Chile o ponteiro é uma picape, a Mitsubishi 
L200, com 10,6 mil licenciamentos. É se-
guida pelo Chevrolet Sail, com 10,3 mil, 
Kia Rio, 9,5 mil, e Kia Morning, 8,7 mil. A 
Toyota Hilux, com 8,6 mil, fecha os cinco 
primeiros.

COLÔMBIA
O mercado colombiano teve em de-

zembro seu melhor mês de 2018, com 33,1 
mil unidades, alta de 30% ante o mesmo 
mês de 2017, 25,4 mil. E com isso o ano 
encerrou com 256,7 mil emplacamentos, 
bom avanço de 7,7% ante as 238,2 mil do 
ano anterior. Os dados foram revelados 

pela Andemos, Asociación Nacional de 
Movilidad Sostenible.

Assim como no Brasil e no Chile a Ge-
neral Motors foi a líder de mercado, com 
49,9 mil. O resultado, porém, foi 2,6% me-
nor do que o de 2017. Enquanto isso a Re-
nault, em avanço de 6% no mesmo com-
parativo, aproximou-se perigosamente, 
ficando apenas duzentas unidades atrás, 
com 49,7 mil. A Nissan fechou o pódio 
colombiano por marcas com 23,2 mil em-
placamentos, evolução de 10%.

Por modelos o preferido em 2018 foi o 
Chevrolet Spark, com 13,4 mil emplaca-
mentos. Na sequência aparecem Renault 
Logan, com 12 mil, depois outro Renault, 
Sandero, com 11,8 mil, Kia Picanto, 11,2 
mil, e mais um Renault – assim, com três 
modelos na lista dos cinco primeiros –, o 
Stepway, 9,5 mil unidades vendidas.

Os modelos de produção nacional 

CHAMA O GUINCHO
Caminhões Volkswagen 
brasileiros desembarcam 
na Bolívia para uso oficial 
em serviços de guincho 
e socorro mecânico: 
oportunidade de negócio 
bem aproveitada.
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dominaram o mercado colombiano no 
ano passado, respondendo por 30,4% dos 
licenciamentos. Depois vêm os veículos 
importados do México, com 18,8% de parti-
cipação no total das vendas, e da Coréia do 
Sul, com 10,2%. Apesar do recente acordo 
automotivo dos dois países o Brasil ainda 
é apenas o quarto da lista, com 9,8%, o 
que, de qualquer forma, representou um 
avanço de 2,7 pontos porcentuais ante o 
resultado de 2017.

E PARA 2019?
Ainda que tenha representado uma 

espécie de salvador da pátria para a soma 
do mercado latino-americano em 2018 as 
perspectivas para as exportações brasilei-
ras à região em 2019, isoladamente, não 
são exatamente animadoras.

Segundo as projeções da Anfavea o 
total de veículos nacionais exportados 

neste ano deverá ficar em 590 mil uni-
dades, o que representaria baixa de 6,2% 
ante os 629 mil de 2018, que por sua vez 
já ficou 18% abaixo de 2017 e seus 766 mil 
embarques.

Por segmento a redução está concen-
trada nos leves, com esperadas 555 mil 
unidades exportadas, baixa de 6,8% ante 
as 595 mil de 2018. Nos veículos pesados 
a expectativa é de crescimento de 3,7%, 
para 35 mil ante os 33,7 mil do ano passado.

A razão para este quadro, naturalmente, 
é uma só: a Argentina. Ainda que as fabri-
cantes nacionais busquem novos merca-
dos de exportação não há como fugir hoje 
desta interdependência. Segundo dados 
da Secex, Secretaria de Comércio Exterior, 
no ano passado aquele país recebeu 70% 
dos veículos leves exportados pelo Brasil, 
422 mil unidades, retração de 23%. Em 2017 
o índice foi muito próximo, 71%.

Os argentinos também são os maiores 
compradores dos nossos caminhões e 
ônibus, com 35% das exportações, 13,6 
mil unidades e queda de 38%. Mas neste 
segmento já se nota uma menor depen-
dência, pois em 2017 eles compraram 58% 
dos veículos pesados que exportamos.

Para complicar um pouco mais o qua-
dro nacional o México, que também está 
em queda em seu mercado interno, foi o 
segundo maior comprador de veículos 
leves brasileiros em 2018, com 52,3 mil 
unidades, participação de 9% e forte que-
da de 42% ante os 90,4 mil que recebeu 
em 2017.

Fechando o pódio dos maiores com-
pradores de leves Made in Brazil em 2018 
ficou o Chile, com 7% e aumento de 34%, 
para 42,7 mil veículos. Depois vêm Co-
lômbia e Uruguai, empatados com 4%, e 
Peru, com 2%.

Nos caminhões e ônibus o segundo 
maior comprador de veículos nacionais 
em 2018 foi o Chile, com 18% de parti-
cipação e aumento de 40%, seguido da 
Rússia, 14% do bolo e 102% de elevação 
ante os números de 2017. Depois estão 
África do Sul, 6% do total em avanço de 
57%, e Peru, também com 6% mas redução 
de 14% ante 2017.D
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ANIVERSÁRIO » POLO AUTOMOTIVO DO PARANÁ

A 
virada de 1998 para 1999 foi um 
marco para a indústria automobi-
lística brasileira, particularmente no 
que diz respeito à descentralização 

produtiva. Ali duas grandes fábricas foram 
inauguradas no Paraná, ambas em São 
José dos Pinhais, município da Grande 
Curitiba: em dezembro de 1998 saíram 
as primeiras minivans Renault Scénic do 
Complexo Ayrton Senna, unidade que logo 
depois teria ainda produção de modelos 

Por Glauco Lucena

Vinte anos celebrados 
em dois meses
Acanhado produtor de caminhões e foras-de-série até os anos 90,  
o Paraná tornou-se hoje um dos maiores polos automotivos do Brasil

da Nissan – primeira no mundo a produ-
zir veículos das duas marcas dentro da 
recém-criada Aliança. E apenas um mês 
depois foi a vez da unidade do Grupo 
Volkswagen começar a produzir: primeiro 
o Audi A3 e seu primo, o VW Golf, quatro 
meses depois.

A inauguração quase simultânea, há 
20 anos, foi o ponto de partida para que 
o Paraná se tornasse em poucos anos o 
segundo maior polo automotivo do Brasil 

Divulgação/Renault
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empresas produzem 
no Paraná: Audi, 
Caterpillar, CNH 
Industrial, DAF, 
FCA (motores), 
Komatsu, Renault, 
Volkswagen e Volvo. concessionárias 

de autoveículos
concessionárias de 
máquinas agrícolas 
e de construção

em receita e o terceiro em volume. Até 
então o Estado registrava em sua história 
automotiva somente a sueca Volvo, que 
inaugurou sua fábrica de caminhões e 
ônibus em 1980, e o esportivo fora-de-
-série Puma, fabricado em Curitiba de 
1985 a 1990.

João Arthur Mohr, gerente de Conse-
lhos Temáticos da Fiep, Federação das 
Indústrias do Paraná, recorda que na épo-
ca “as fábricas da Renault e da VW/Audi 

eram as mais modernas da América Latina, 
trabalhando com conceito de sistemistas 
instaladas ao redor, atuando em sistema 
just in time”.

Esse movimento trouxe para a região 
até uma fábrica de motores, a Tritec, par-
ceria BMW-Chrysler, que iniciou produção 
para exportação em Campo Largo em 
1999. A capacidade era de 400 mil mo-
tores por ano, mas jamais produziu mais 
do que 250 mil para Mini, Dodge Neon e 

O Paraná automotivo no Brasil

331 143

SP RS PR MG SC RJSP MG RS PR SC RJ

43

Empregos

PARANÁ 

Empresas  
do setor
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Chrysler PT Cruiser. O nascimento da Dai-
mlerChrysler complicou a vida da empresa 
em seus primeiros anos, até que em 2008 
foi comprada pelo Grupo Fiat.

A DaimlerChrysler foi crítica também 
para a fábrica de Campo Largo da Chrysler, 
inaugurada em 1998 para produzir a picape 
Dodge Dakota – mas, neste caso, de for-
ma fatal. Em nome de reestruturação de 
custos a produção ali foi encerrada no fim 
de 2001 e a fabricante teve que devolver 
R$ 100 milhões em benefícios.

DAF, CNH, CAT...
O Paraná automotivo tem ainda fábricas 

da holandesa DAF em Ponta Grossa e uni-
dades de máquinas agrícolas e rodoviárias 
de CNH Industrial, Komatsu e Caterpillar. 
De acordo com a Fiep ao todo são 618 em-
presas do segmento no Estado, incluindo 
sistemistas e fabricantes de autopeças. Só 
perde, assim, para São Paulo, com 2,3 mil, 
e Rio Grande do Sul, 702.

O Paraná também ocupa a terceira co-
locação em nível de empregos e volume 
de produção. Em faturamento, porém, é 
o segundo colocado. Além disso são 331 
concessionárias de autoveículos, o que re-
presenta a quinta colocação neste quesito.

Mais do que números, porém, o Paraná 
viveu uma revolução nesses últimos vinte 
anos graças à chegada das fábricas do 
setor automotivo, assegura Mohr.

“Nossa malha rodoviária foi moderniza-
da, incluindo a duplicação total da Régis 
Bittencourt. Além disso graças ao setor 
automotivo o porto de Paranaguá con-
ta agora com terminais de contêineres 
e veículos e pátios de novos. O próximo 
passo, já em andamento, é revigorar a 
malha ferroviária estadual.”

Outro avanço veio na formação profis-
sional: “A Universidade da Indústria lançou 
recentemente o primeiro curso superior de 
Engenharia Automotiva, em parceria com 
as montadoras. Temos o primeiro centro 
de formação técnica para reparadores de 
carros elétricos e híbridos, em parceria 
com a Renault, pois Curitiba é uma das 

O Estado do Paraná conta com o  
primeiro centro de formação técnica  
para reparadores de carros elétricos  
e híbridos instalado no Brasil
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cidades que mais incentiva o uso desses 
veículos, sem falar de empresas que usam 
frotas de elétricos, como a Itaipu.”

DA SCÉNIC AO KWID
O início de produção no Complexo Ayr-

ton Senna foi o marco que levou a Renault 
a se tornar a maior das então chamadas 
newcommers – as novas fabricantes no 
País – em volume de vendas. Até então 
ocupava posição modesta aqui como im-
portadora, representada pelo Grupo Caoa.

O modelo que inaugurou a fábrica foi 
a Scénic, que ajudou a popularizar as mi-
nivans. Enquanto a fábrica era construída 
equipes eram treinadas em estações de 
montagem do Senai dentro da Fiep, lem-
bra Mohr: “A Renault queria inaugurar a 
fábrica já em ritmo acelerado”.

Em duas décadas a Renault fabricou 
mais de 3 milhões de veículos e 4 milhões 
de motores, sendo 30% exportados. Luiz 
Fernando Pedrucci, presidente da Renault 

para a América Latina, considera que “ao 
longo dos anos a Renault investiu de forma 
contínua no Paraná, mesmo em períodos 
de instabilidade econômica. Foi o que nos 
permitiu fortalecer nossa estrutura, lançar 
produtos desenvolvidos para o consumi-
dor brasileiro e latino-americano e crescer 
de forma contínua no mercado brasileiro”.

A Renault do Brasil hoje possui qua-
tro fábricas no complexo, que exigiram 
investimentos totais próximos de R$ 7 
bilhões: Curitiba Veículos de Passeio, a 
CVP, Curitiba Motores, CMO, Curitiba Veí- 
culos Utilitários, CVU, e Curitiba Injeção 
de Alumínio, CIA. Operando em três tur-
nos, produz Kwid, Sandero, Logan, Duster, 
Oroch, Captur e Master e os motores 1.0 
SCe e 1.6 SCe. A unidade conta também 
com centro de engenharia no qual atuam 
cerca de 1 mil pessoas.

Em 2007 a capacidade produtiva da 
fábrica saltou de 280 mil para 380 mil ve-
ículos ao ano.

Divulgação/Volkswagen
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Comunicado de imprensa que informava 
decisão Chrysler de investir no Paraná,  
do fim dos anos 90. Foi a única ali que  
deu bode: até a Tritec se salvou, via Fiat.

DO A3 AO T-CROSS
Com investimento inicial de 

R$ 750 milhões a fábrica VW/
Audi foi inaugurada com capaci-
dade para produzir 550 carros/dia 
em 205 mil m2 de área construída 
no terreno de 2 milhões de m2. 
O Grupo VW considerava então 
aquela uma das dez fábricas mais 
produtivas da indústria automobi-
lística mundial, com 3 mil empregos 
diretos e cerca de 10 mil indiretos.

Um dos principais executivos en-
volvidos na construção da fábrica foi 
um brasileiro de origem alemã, Ste-
fan Ketter, que mais de uma década 
depois se tornaria chefe de manufa-
tura global da FCA, aproveitando sua 
experiência no projeto do complexo 
Jeep de Goiana. PE.

A meta era o padrão tecnológico e 
construtivo dos A3 e Golf produzidos 
na Alemanha. A fábrica foi a primeira 
no Brasil a adotar solda a laser e de 
equipamentos de medição de quali-
dade integrados ao processo produtivo.

Um marco importante foi a produção 
do Fox, a partir de 2003. Desenvolvido 
no Brasil era exportado dali para o mer-
cado europeu – foram mais de 300 mil 
de 2005 a 2011 e, ao todo, o Fox superou 
recentemente a marca de 2 milhões de 
unidades produzidas no Paraná.

Em 2014 a Audi voltou a produzir local-
mente, de olho nos incentivos do Inovar-
-Auto, mas ainda em baixos volumes: são 
paranaenses hoje o A3 Sedan e o Q3.

Em abril do ano passado a VW anunciou 
investimento de R$ 2 bilhões na unidade 
para desenvolvimento e produção do SUV 
compacto T-Cross. O valor contempla am-
pliação da capacidade, modernização da 
manufatura dentro de conceitos de Indús-
tria 4.0, desenvolvimento local de peças e 
qualificação de pessoal. O modelo chega 
ao mercado neste primeiro semestre e será 
exportado do Paraná para os principais 
mercados das Américas do Sul e Central 
e Caribe.

Acervo MIAU Museu da Imprensa Automotiva
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2019 marca o aniversário de 10 anos 
da união da italiana Fiat com a esta-
dunidense Chrysler, casamento nas-
cido sob o signo da dúvida devido às 

condições absolutamente particulares em 
que ocorreu. Uma década depois, porém, 
conseguiu mostrar-se extremamente só-
lido e benéfico para as duas fabricantes, 
hoje reunidas sob o chapéu e o nome FCA, 
de Fiat Chrysler Automobiles.

Por Sergio Quintanilha

UM SÉCULO EM 10 ANOS
Nascida a partir de uma crise histórica e sob o signo da dúvida, a FCA  
tornou-se em uma década fabricante consolidada no Brasil e no mundo
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A história propriamente dita começou 
em 15 de setembro de 2008, quando a 
quebra do banco estadunidense Lehman 
Brothers gerou crise econômica interna-
cional violentíssima, a ponto de ser des-
crita pelo escritor argentino Néstor Gar-
cía Canclini em A Sociedade sem Relato 
– Antropologia e Estética da Iminência, de 
2012, como “o pico dramático da desordem 
neoliberal em vários continentes, com mi-
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lhões de pessoas perdendo seu trabalho, 
seus investimentos e suas economias em 
poucas semanas”.

Das incontáveis empresas que foram 
à lona estavam dois dos três ícones de 
Detroit, General Motors e Chrysler, que, 
juntas, registraram um prejuízo quase 
inacreditável de US$ 31 bilhões apenas 
naquele ano.

O governo estadunidense interveio: 
concedeu gordo empréstimo à GM e ofe-
receu ajuda para quem quisesse salvar a 
Chrysler – e a Fiat quis. Luiz Carlos Mello, 
ex-presidente da Ford Brasil, recorda: “A 
Fiat não comprou a Chrysler, absorveu. 
Foi mais do que um presente: o governo 

estadunidense estava dando a Chrysler 
de graça. Foi uma oportunidade que a Fiat 
teve o oportunismo de aceitar”.

Os Estados Unidos injetaram US$ 6 
bilhões na Chrysler, mas mesmo assim a 
empresa entrou em concordata e o go-
verno passou a deter 8% das ações, além 
da retirada da Daimler e do fundo Cerbe-
rus da sociedade. No fim do primeiro se-
mestre de 2009 a Fiat entrou com 20% de 
participação na então denominada Nova 
Chrysler, da qual 55% estavam em mãos 
do sindicato UAW, Union Auto Workers.

Ali fazia menos de cinco anos que o 
Grupo Fiat estava sob comando de Sergio 
Marchionne, cuja ideia original era unir não 
só a Chrysler mas também a GM à Fiat. 
Do lado de lá do Atlântico o faturamen-
to havia encolhido de € 59,6 bilhões do 
ano anterior para € 50,1 bilhões. A oferta 
foi assumir 20% da Chrysler sem colocar 
dinheiro, oferecendo em troca apenas 
acesso às plataformas do grupo italiano, 
tecnologias de motores, organização da 
produção e apoio para distribuição global 
de veículos. 

Marchionne vislumbrava em especial 
três itens: o potencial da marca Jeep, a 
possibilidade de ampliar os mercados Fiat, 
então resumidos essencialmente a Brasil 
e Itália, e os grandes lucros das picapes 
grandes da linha Dodge RAM.

Aos poucos a Fiat aumentou sua par-
ticipação na Chrysler até chegar a 60% 
e, em 2014, deu uma tacada de € 3,65 
bilhões para assumir 100% de uma das 
empresas mais emblemáticas dos Esta-

Nos cem mais vendidos do mundo, seis FCA
Toyota Corolla | 995 356

Jeep Wrangler
250 489

Jeep Renegade
223 799

Jeep Grand Cherokee
233 970

1º.

12º.

30º.

51º.

61º.

56º.

65º.

Picape RAM
501 643

Jeep Cherokee
253 893

Jeep Compass
346 527

Chrysler         314      0%        145     0%         68       0%           15        0%          34         0%
Marca Venda Part. Venda Part. Venda Part. Venda Part. Venda Part.

Fiat 505 121 18,1% 316 123 14,9% 190 129  11,3%   172 361      9,3% 183 369       8,7%
Dodge      3 377   0,1%     2 012  0,1%       724       0%         495        0%        356         0%

Jeep     3 311   0,1%   41 795     2%   59 055    3,5%      88 201      4,8% 106 953       5,1%
Total FCA 512 123 18,3% 360 075    17% 249 986  14,8%    261 072     14,1% 290 712      13,8%

Período 2014 2015 2016 2017 2018

Vendas de automóveis das marcas FCA no Brasil de 2014 a 2018

Fonte: Anfavea
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dividir a Fiat em duas, deixando para a 
Fiat Industrial marcas como Iveco, Case 
e New Holland enquanto a Fiat SpA se 
concentrava em automóveis, autopeças 
e serviços.

Antonio Filosa, atual presidente da FCA 
para a América Latina, atesta que o exe-
cutivo “tinha uma capacidade extraordiná-
ria de enxergar potencialidades latentes, 
gerando valor de modo contínuo. A FCA 
foi um dos grandes legados que deixou 
à história do setor”.

Quando estreou na Bolsa de Nova York, 
em 13 de outubro de 2014, a FCA já faturava 
€ 96 bilhões anuais, receita que avançou 
para € 111 bilhões em 2017, último dado 
disponível – no fim do terceiro trimestre 
de 2018 a previsão para o ano era de € 
115 bilhões. 

E hoje a FCA é a oitava maior fabrican-
te de carros do mundo, com 4 milhões 
776 mil automóveis e comerciais leves 
vendidos em 2017 e mais 4 milhões 840 
milhões comercializados no ano passado. 

Antes da união com a Chrysler  
a Fiat faturava € 50 bilhões ao ano.  
Como FCA o resultado atual mais  
do que dobrou, para € 115 bilhões.

dos Unidos, criadora das minivans com a 
Dodge e especialista em 4x4 com a Jeep.

Logo a seguir nasceu a Fiat Chrysler 
Automobiles, simplesmente FCA. Reunia 
em uma única casa marcas do quilate de 
Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Chrys-
ler, Dodge, Jeep, RAM – então separada 
da Dodge – Abarth, Ferrari e Mopar. 

Marchionne havia preparado o cami-
nho para a união total ainda em 2010, ao 
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Jeep    475 237 2,9% 333 901 2,5% 231 701 2,2% 973 227 5,6%

Dodge 1 057 646 6,5% 784 113 5,9% 327 574 3,1% 459 324  2,6%

Chrysler    543 011 3,4% 335 108 2,5% 177 015 1,7% 165 964     1%

RAM    425 583 2,6% 286 484 2,1% 195 112 1,9% 597 367  3,4%

Marca Venda Partcipação Venda Partcipação Venda Partcipação Venda Partcipação

Ano 2018200920082007

Vendas das marcas FCA pré e pós crise x hoje - Estados Unidos

Fonte: Focus2Move

A FCA tem ainda quatro marcas no ranking 
das cinquenta mais vendidas no mundo: 
Jeep na décima-sexta posição, Fiat uma 
abaixo, RAM em trigésima e Dodge sete 
postos atrás.

Para Filosa “a constituição da FCA re-
sultou na oportunidade de construir cada 
uma das marcas de acordo com sua iden-
tidade, segmentos de mercado, perfil de 
consumidor e característica de produto. É 
uma enorme vantagem competitiva, que 
amplia nossas possibilidades”.

NO BRASIL
Por aqui uma das principais consequên-

cias da FCA aparece no mercado de pi-
capes. Primeiro para a própria Fiat, que 
domina o segmento de comerciais leves 
com Strada e Toro, esta nascida da costela 
do Jeep Renegade: juntas venderam 332 
mil unidades no Brasil de 2016 a 2018. As-
sim, sozinha a Fiat detém 38% do mercado 
de comerciais leves.

Ainda que a Fiat por si só tenha perdido 
a liderança de mercado, como FCA disputa 
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2017200920082007

Fiat 964 767 6,1% 943 202 6,5% 1 010 342 6,9% 767 670    5%

Lancia 121 994 0,8% 114 035 0,8% 121 846 0,8%    60 620 0,4%

Jeep   45 539 0,3%   32 597 0,2% 18 778 0,1% 107 569 0,7%

Alfa  Romeo 144 404 0,9% 102 183 0,7% 110 827 0,8%    86 805 0,6%

Marca Venda Partcipação Venda Partcipação Venda Partcipação Venda Partcipação

Ano

Vendas das marcas FCA pré e pós crise x hoje - Europa

2017201620142007

Fiat 18 447 0,4% 68 090 0,4%   12 699 0,1%      2 273     0%

Jeep     318     0% - - 133 009 0,6% 202 755 0,8%

Marca Venda Partcipação Venda Partcipação Venda Partcipação Venda Partcipação

Ano

Vendas das marcas FCA pré e pós FCA - China

Fonte: CarSaleBase

Fonte: CarSaleBase. A Fiat ficou ausente do mercado chinês de 2008 a 2011; a Jeep ficou ausente de 2008 a 2014.

palmo a palmo o primeiro posto com a 
GM mas com produtos de ticket médio 
muito maior do que antes. Considerando 
a soma dos produtos Fiat e Chrysler ga-
nhou em 2015 e 2016 e perdeu em 2017 
e 2018, mas sempre por pouca diferença: 
no ano passado, por exemplo, ficou só 1,3 
mil unidades atrás.

Se em 2015 o Palio foi de longe o car-
ro mais vendido da FCA, com 122,4 mil 
unidades, em 2018 a dupla de SUVs da 
Jeep, Renegade e Compass, rompeu pela 
primeira vez a casa das 100 mil unidades 
ao emplacar 106,6 mil. Como comparação 
o carro de entrada mais vendido da Fiat 
foi o Mobi, com 49,5 mil.

Não por outra razão pouco antes de 
morrer, em julho de 2018, Marchionne dei-
xou um plano de investimentos na região 
muito mais agressivo para o mercado das 
marcas Jeep e RAM do que para os Fiat, 
contou Filosa: “Para a Jeep estamos de-
senvolvendo um SUV que complementará 
a linha e para a Fiat o plano é lançar até 

três SUVs e uma picape para que a marca 
dispute ou reforce sua posição nos seg-
mentos de maior potencial”.

Tudo isso ocorre porque a fábrica de 
Goiana, PE, é um retrato perfeito da mu-
dança de estratégia a partir do nascimento 
da FCA: o que seria inicialmente uma plan-
ta de carros compactos Fiat no porto de 
Suape acabou se tornando uma casa Jeep.

Inaugurada em abril de 2015 come-
çou produzindo apenas Renegade, que 
ganhou companhia de Fiat Toro em feve-
reiro de 2016 e do Compass em outubro 
do mesmo ano. Fechou 2017 com 179 mil 
carros fabricados e subiu para 202 mil em 
2018 – desde aquele março operando em 
três turnos.

Goiana já representa cerca de 40% da 
produção FCA no Brasil, a 930 carros por 
dia. Emprega 13,6 mil pessoas, contando 
a fábrica em si e mais dezesseis empre-
sas de autopeças. A previsão para 2019 é 
atingir a capacidade máxima de produção, 
250 mil/ano.
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Zero grau Celsius lá fora em Detroit, 
MI, e este é o último salão da terra 
das antigas Big Three realizado em 
janeiro: a partir do ano que vem será 

em junho, sempre no mesmo Cobo Hall. 
Dias antes, em Las Vegas, o CES se im-
punha de maneira definitiva no mundo 

Vicente Alessi, filho, de Las Vegas e Detroit

AGORA SÓ 
DAQUI UM ANO 

E MEIO
O de 2019 foi o último Salão de Detroit realizado no inverno norte-americano, 
para evitar a trombada com o CES, realizado em Las Vegas no início do ano

da eletrônica dirigida para o consumidor: 
reinará soberana como a primeira grande 
feira do início do ano.

Como ancião centenário este salão 
pareceu inclinar-se, no dia de abertura 
para a imprensa, à espera do ano que 
vem – quando, se anseia, voltem música 
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À ESPERA DO VERÃO?
O Salão de Detroit 
teve 35 mil visitantes 
a menos neste ano, 
que perderam chance 
de ver pessoalmente 
lançamentos como o  
do invocado Ford 
Mustang Shelby, 
com mais de 700 cv

e luzes, o show, sempre em dias alegres 
e ensolarados. Pois 2019 não privilegiou a 
toxina veicular para todos e mostrou lança-
mentos de veículos exclusivamente para 
os mercados da América do Norte. Dizem 
que isto ou aquilo chegará ao Brasil – tru-
co!!!: é só marketing de ocasião.
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Os números mostraram, de acordo com 
os organizadores, presença de público 
4,3% menor do que a do ano passado. 
Este ano pagaram ingresso 774 mil 179 
curiosos-tarados por carro – 35 mil menos 
do que em 2018. O impacto econômico do 
Salão deste ano sobre a região metropo-
litana da cidade foi estimada, e saudada, 
em US$ 430 milhões.

Mas o que teve a virtude, mesmo, de 
sacudir as carcaças de quase setecen-
tos jornalistas ali foi anúncio, por Ford e 
Volkswagen – por meio dos seus CEOs, 
Jim Hackett e Herbert Diess –, que atua-
lizou as informações sobre as discussões 
em andamento visando a uma aliança 
global. As duas empresas confirmaram a 
aliança, que começará com meia de pica-
pe Ford Ranger vestindo o pé da picape 
Volkswagen Amarok na América. O outro 
pé será vestido na Europa com veículos 
comerciais e o acordo todo pode até se 
estender a veículos elétricos e autônomos.

Pois esta é a história que tirou o sono 
dos executivos nela envolvidos e de jor-
nalistas que querem contar histórias novi-
dadeiras. Nas últimas semanas o assunto 
passara ao domínio dos departamentos 
jurídicos das duas empresas, preocupados 
com aspectos legais e relacionados aos 
direitos dos acionistas. Também chamou 
a atenção ordem de entrada das empre-
sas no comunicado formal: o logotipo VW 
apareceu adiante do Ford – será indicio 
de alguma coisa ou tudo aconteceu em 
função de singelo sorteio?

As mesmas fontes também enfatizaram 
o fato de o acordo ter tido a sua enverga-
dura ampliada, incluindo áreas além da-
quela originalmente objeto de discussões, 
a de veículos comerciais.

O DIA
A Ford fez a primeira apresentação no 

Salão de Detroit de 2019, em 14 de janeiro, 
que envolveu Explorer 2020, Shelby GT500 
e um veículo para o uso de policias, o Po-
lice Interceptor. O Explorer ganhou “novo 
desenho, mais potência e tecnologia” em 
três fileiras de assentos com dois motores: 
3.0 V6 370 cv e 2.3 304 cv, ambos Ecoboost.
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O novo Shelby, “um projeto primoroso”, 
tem motor de mais de 700 cv, e o Police 
Interceptor Utility 2020, hibrido, é a arma 
Ford para manter sua participação no mer-
cado de carros para polícia nos Estados 
Unidos, 65%.

A apresentação da FCA, por meio da 
RAM, veio a seguir, com as suas versões 3 
500 e 2 500 e a Black – sempre para 2020. 
Também a Toyota não fugiu de produ-
tos destinados aos mercados internos da 
América do Norte, com o Supra, seguida 
de Volkswagen com Passat, Nissan, Kia, 
Infiniti, Hyundai...

ENQUANTO ISTO...
Realizar a CES, mostra internacional de 

eletrônicos para o consumidor, em Las 
Vegas, no Estado de Nevada, é metáfora 

em busca de comprovação: Las Vegas 
surgiu improvável, derramada no meio 
do deserto, território livre do jogo e dos 
cassinos para ficarmos no óbvio, uma ins-
piração para qualquer cidade do pecado 
– e é exatamente ali que o futuro tresanda, 
brilhante e barulhento, na forma de tec-
nologias avançadas. E não é um mundo 
que pertença só a veículos.

Trata-se de feira que também aceita 
mostrar os desenvolvimentos gerados no 
mundo dos veículos mas que tem telas 
curvas para televisão, lentes para máqui-
nas fotográficas, sistemas domésticos que 
facilitam as tarefas das famílias, geringon-
ças para karaokê, suportes espertos para 
celular e tablet. E o escambau. De maneira 
geral esta CES, aberta em 8 de janeiro, 
não trouxe materiais inéditos, absolutas 
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novidades, e sim mostrou evoluções, até 
surpreendentes, de antigas novidades – 
tipo adaptação de comando por voz.

De novidade de verdade, pelo me-
nos naquele pedaço de mundo que 
nos interessa, que é o de veículos, a do 
Mercedes-Benz CLA foi primeira apre-
sentação mundial, um carro que tem 70% 
de infraestrutura para direção autônoma, 
coisa avançadíssima pois a base dessa 
diferenciação é o uso abundante de in-
teligência artificial, ramo da ciência que 
tem sido tratado como se fosse um santo 
graal redivivo, avatar de alta têmpera, tal a 
importância de seus avanços e aplicações.

O apelo da CES sobre a mídia local é 
impressionante. Tivemos a imagem desse 
modelo CLA, particularmente o de cor 
vermelha ancorado no estande da Mer-

cedes-Benz, mostrada à saturação para 
todo o país em todos os noticiários, TV 
e jornais. E sempre associada à já mítica 
inteligência artificial – parece que o futuro 
terá sua cor, cheiro e consistência e que 
os crentes podem se preparar para outros 
dias, diferentes dias. Chegará a hora, tam-
bém no Brasil, em que as bênçãos serão 
ungidas em nome da inteligência artificial, 
o mais novo Walhala da redenção humana.

É fácil identificar os novos crentes, 
todos eles de telefone celular nas mãos 
prontos para registrar os ectoplasmas mais 
brilhantes da nova era – incluindo aí as pla-
cas dos banheiros: as hordas fotografam 
tudo e também têm profunda tendência 
a se juntar em filas, longas, inclusive nas 
portas dos banheiros. E também nas pro-
ximidades das lojas de café da Starbucks: 
não é incomum demorar 30 minutos para 
sair de lá com um expresso doppio nas 
mãos, o que agrada a todos.

Não se pode dizer que a CES seja uma 
bagunça mas, sim, que é uma feira que 
democratiza os momentos de convivência 
de jornalistas com aqueles hunos, os tais 
dotados de celulares. É uma feira intratá-
vel, incobrível, dividida em quatro áreas 
simplesmente enormes em distintas regi-
ões da cidade e refletida em centenas de 
painéis de discussão e de apresentações 
e em mais de milhar de estandes de em-
presas que julgam ter algo digno a mostrar 
para todos, consumidores e jornalistas.

Há uma particularidade nas feiras re-
alizadas em países localizados acima da 
linha do Equador, como a CES: os exe-
cutivos geralmente falam basicamente 
para as plateias locais, e têm dificuldade, 
por exemplo, de traçar sua perspectiva 
quando o objeto são as populações que 
habitam abaixo daquela linha, que deter-
mina a relação Norte-Sul. Quando falam a 
respeito do futuro da humanidade, da inte-
ligência artificial, dos veículos autônomos e 
da sua eletrificação não necessariamente 
estão falando para consumidores brasilei-
ros, por exemplo: seu alcance é universal 
mas sua aplicação é rigorosamente local, 
acima ou abaixo da linha do Equador.

A Ford tratou de usar linguagem mais 

PARECE DETROIT  
MAS É VEGAS
A Mercedes-Benz 
escolheu o CES para 
mostrar ao mundo seu 
novo CLA. O argumento: 
trata-se de carro pronto 
para se tornar autônomo.
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universal para iluminar o caminho que es-
colheu para seus veículos autônomos, que 
chegam à região Norte já em 2021. Sherif 
Marakby, o chefão, CEO, da Ford Veículos 
Autônomos, e Amy Marentic, sua diretora 
de marketing global, disseram que seu 
objeto de trabalho, os autônomos, são, 
ainda, veículos muito caros basicamente 
por causa de seu “software extremamente 
pesado”. Estão em testes práticos em Mia-
mi, FL, e no ano que vem serão levados a 
Washigton, DC. Os testes na Costa Leste 
já vivem a fase 4, sem motorista.

“Quando eliminamos o motorista signi-
ficou colocar as coisas em um nível muito 
diferente de design, de serviço, de como 
você projeta o veículo e todo o serviço 
com call centers, aplicativos e coisas do 
tipo. Porque é o fornecimento de mobili-
dade compartilhada sem motorista, e este 
é o desafio que temos, planejando serviço 
focado no consumidor, no cliente, e não 
mais no motorista, para transportá-lo e às 
suas mercadorias.”

Marakby considera fundamental a 
colaboração das cidades na criação da 
infraestrutra necessária para a existência 
dos autônomos. E que faz parte do seu 
trabalho tratar de descobrir o que os pas-
sageiros desejarão fazer com o seu tempo 
livre dentro de um carro no futuro. Um 

autônomo, claro. E que ele busca, como 
já aconteceu com a indústria aeronáutica, 
as redundâncias que existem em direção, 
frenagem e aceleração.

Ele reconheceu que as tecnologias 
que envolvem os autônomos surgem 
mais rapidamente do que a infraestrutra 
nas cidades, como a C-V2X, “sistema de 
comunicação do veículo-com-tudo pelo 
celular”, no qual a Ford tem a Qualcomm 
como parceira. Será utilizado pela Ford 
em todos os seus veículos novos a partir 
de 2022. A companhia descreve o sistema 
como “uma tecnologia de comunicação 
sem fio altamente avançada que permite 
aos veículos ‘ouvir e conversar’ uns com 
os outros, com os pedestres e com a 
infraestrutura de trânsito para transmitir 
informações de segurança e para criar 
um sistema de transporte inteligente e 
conectado”.

Foi planejado, o C-V2X, para utilizar a 
rede de celular 5G.

“Atravessar cruzamentos, por exemplo, 
será muito mais fácil”, contou Don Butler, 
diretor executivo de veículos conectados 
da Ford. “Os veículos se comunicarão para 
negociar qual tem a preferência.”

Quem acompanha a vida da Ford mais 
de perto diz que a Equipe Edison tem tudo 
para tornar-se um mito na história da com-
panhia. Um de seus líderes é Darren Pal-
mer, diretor global de desenvolvimento 
de produto para veículos elétricos. Em 
conversa com jornalistas reafirmou que 
o maior desafio ainda são baterias com 
autonomia além dos 480 quilômetros, 
as decantadas 300 milhas – um bocado 
aquém daquelas cantadas por Peter, Paul 
& Mary nos anos 60. Quando se chegar a 
essa bateria, Palmer acredita, o consu-
midor considerará que, “agora, o elétrico 
tornou-se viável para a sua vida”.

A metáfora, como a sentimos, perma-
nece em aberto, em busca de definição 
mais perfeita do que aquelas engendradas 
em fins de noite. Mas que a combinação 
de Las Vegas com a inteligência embuti-
da nos temas da CES é explosiva é, sim, 
senhor. Coisa daquele médico, Fausto, 
que, dizem, habitou Goethe.

PARECE VEGAS  
MAS É DETROIT
Trapizonga utilizada 
por jornalistas durante 
apresentação no Salão 
de Detroit: se todos 
os aparelhos tivessem 
funcionado teria sido  
um tanto melhor.

AD 352 - Detroit.indd   58 01/02/2019   18:00:07









62 » GENTE&NEGÓCIOS

Fevereiro 2019 | AutoData

D
iv

ul
g

aç
ão

/J
ac

 M
ot

or
s

Por Marcos Rozen
Sugestões de pauta  

para esta seção  
podem ser dirigidas  

para o e-mail
rozen@autodata.com.br

DEU BRANCO. DE NOVO
Nada menos do que 41% dos carros produzidos no mundo 
em 2018 deixaram as linhas de montagem pintados de 
branco, segundo relatório anual da Basf. Pior: quando 
somadas preto, cinza e prata, a dominância atinge 79%. 
Assim sobra pouco para as demais cores, das quais se 
destacam azul, com 8%, vermelho, 7%, e marrom, 2%.

ELÉTRICOS 1
A Jac Motors promete lançar no Brasil 
versão elétrica do SUV T40, a iEV40 
(foto abaixo). O modelo, segundo a 
empresa, tem autonomia de trezentos 
quilômetros e o carregamento total 
da bateria leva oito horas em tomada 
220V. A importadora abriu sistema de 
pré-venda no fim de janeiro, a R$ 140 
mil, e diz que “as primeiras unidades 
chegarão às mãos dos compradores 
ainda no primeiro semestre”.

ELÉTRICOS 2
A matriz da Volvo Construction 
Equipment anunciou que em 2020 
lançará uma linha de carregadeiras 
de rodas e escavadeiras compactas 
elétricas. E mais: que não 
desenvolverá novas gerações de 
motores diesel para estes produtos. 
As máquinas serão apresentadas 
já neste abril, na maior exposição 
mundial do segmento, a feira Bauma, 
na Alemanha.

VW VAI DE TÁXI
A Volkswagen comemora aumento 
de 57% nas vendas de veículos para 
taxistas em 2018 na comparação com 
2017: foram 12,2 mil veículos. Modelo 
preferido foi o Virtus, com 4,6 mil 
unidades vendidas, pouco à frente do 
Voyage, 4,4 mil.

RESULTADO NEGATIVO
A receita da Ford na América do Sul 
em 2018 foi de US$ 5,3 bilhões, US$ 
500 milhões a menos do que 2017 
em função, principalmente, da queda 
do mercado argentino. A operação na 
região registrou prejuízo, aponta seu 
balanço anual: US$ 678 milhões ante 
lucro de US$ 75 milhões em 2017.

VERDE E 
AMARELO
A Grin, dos 
patinetes elétricos 
verdes, e a Yellow, 
das bicicletas 
amarelas 
compartilhadas 
sem estação, 
se fundiram e 
criaram a Grow 
Mobility. Juntas, 
têm 135 mil 
patinetes elétricos 
e bicicletas em 
operação em 
sete países. Em 
apenas seis 
meses realizaram 
2,7 milhões de 
viagens.  
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BORGONOVO
Ainda na 
New Holland 
Construction 
Giovanni 
Borgonovo é seu 
novo gerente 
de marketing. 
Executivo está na 
empresa desde 
2012.

GONZALEZ
Christian 
Gonzalez é 
o novo vice-
presidente 
da Case IH 
para América 
do Sul. Há 20 
anos no grupo, 
Sucede a Mirco 
Romagnoli, agora 
responsável 
global de 
Aftermarket 
Solutions do 
segmento 
agrícola CNH 
Industrial.

JANSSEN
Mario Janssen 
foi nomeado 
CEO do BMW 
Group Serviços 
Financeiros no 
Brasil. Antes 
CFO, posto que 
passou a Holger 
Spiegel. Janssen 
sucede a 
Eduardo Varella.

WORTMANN
Hildegard 
Wortmann será 
a responsável 
pelas áreas 
de vendas e 
marketing da 
Audi AG a partir 
de julho de 2019. 
Ela, que vem da 
BMW, sucederá 
a Bram Schot, 
que assumiu a 
Presidência do 
Conselho de 
Administração da 
companhia no 
início do ano.

ARAÚJO
Paula Araújo 
é a nova vice-
presidente da 
New Holland 
Construction 
para América do 
Sul. Sucede a 
Nicola D’Arpino, 
novo diretor de 
Construction 
Segment na 
Europa.
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CLASSE A, É VOCÊ?
A Mercedes-Benz lança no Brasil a nova geração do 
Classe A: versão única 250 Vision, motor 2 litros turbo 
de 224 cv e câmbio automático de sete velocidades e 
dupla embreagem. Modelo tem novo sistema multimídia, 
comando de voz para ar-condicionado e frenagem 
automática de emergência. A R$ 195 mil.

O MAIOR
A Ford iniciou em Fortaleza, CE, testes 
do Cargo Kolector 8x2 equipado com 
compactador de 24 m3, que por seus 
cálculos é o maior caminhão de lixo 
do Brasil, de capacidade 14% maior. 
Baseado no Cargo 1723 8x2, com 
segundo eixo direcional, suspensão 
pneumática e transmissão automatizada 
Torqshift. Operação será conduzida pela 
empresa Marquise Ambiental.
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RANDON, 70
As Empresas Randon comemoraram 70 anos de fundação em 
21 de janeiro. A companhia nasceu em 1949 como com uma 
pequena oficina mecânica para reforma de motores industriais 
em Caxias do Sul, na serra gaúcha, iniciativa dos irmãos Raul 
Anselmo Randon e Hercílio Randon. Hoje o grupo é composto 
por empresas como Fras-le, Randon Implementos, Master, 
Jost, Suspensys WE/Castertech, Randon Argentina e outras.

À SOMBRA DO CASO GHOSN
Após a renúncia de Carlos Ghosn, preso em Tóquio, no 
Japão, acusado de fraude fiscal na Nissan, o Conselho de 
Administração da Renault anunciou novos CEO e presidente 
– os cargos não serão mais acumulados por um mesmo 
executivo. O novo presidente, o francês Jean-Dominique 
Senard (à esq.), veio da Michelin assim como seu antecessor. 
O também francês Thierry Bolloré, que já estava à frente das 
operações na ausência de Ghosn, assumiu como CEO.

SAI CONTINENTAL, ENTRA KROSCHU
A alemã Kroschu substituiu a 
Continental como uma das empresas 
que formam o Consórcio Modular na 
fábrica da Volkswagen Caminhões 
em Resende, RJ: é a nova responsável 
pelo acabamento da cabine, após as 
etapas de armação e pintura, até sua 
integração ao chassi. A empresa já 
fornecia chicotes à fabricante, enquanto 
a Continental permanecerá fornecendo 
tacógrafos, painéis de instrumentos e 
módulos eletrônicos.

CONSÓRCIOS
O volume de créditos comercializados 
pelo sistema de consórcios para o setor 
automotivo chegou a R$ 44,3 bilhões 
até novembro de 2018, alta de 4,1% na 
comparação com o mesmo período de 
2017, apontam dados da Abac. As vendas 
de novas cotas foram de 1 milhão 54 mil 
no período, expansão de 1,7%. 

HR-V, ESSE APRESSADINHO
A Honda Automóveis celebra marco 
de 200 mil HR-V comercializados no 
País, atingido no período de março de 
2015, seu lançamento, até dezembro de 
2018. Nenhum outro modelo da Honda 
nacional alcançou tão rapidamente esse 
volume. SUV ganhará em breve nova 
versão Touring, com motor 1.5 turbo.
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O PREFERIDO DOS NORUEGUESES
O Leaf foi o carro elétrico mais vendido na Europa em 2018, 
pelas contas da Nissan, com 40,7 mil unidades. Seu melhor 
resultado foi na Noruega, com 12,3 mil unidades, o que lhe 
deu o topo do ranking geral de vendas daquele país, batendo 
todos os modelos com motor a combustão. Desde que foi 
lançado, em 2010, o Leaf acumula 380 mil unidades vendidas.

ESTUDO EXCLUSIVO
A rede de concessionárias Hyundai foi 
a que mais recebeu visitantes por loja 
no Brasil no ano passado, de acordo 
com estudo produzido pela empresa 
de serviços de tecnologia In Loco com 
exclusividade para a AutoData Editora. 
Outras duas asiáticas completam o 
pódio: Toyota e Honda. Para chegar 
ao resultado a empresa relacionou a 
quantidade de visitantes únicos em 
toda a rede das onze marcas com 
maior volume de vendas no mercado 
brasileiro ao número de suas lojas 
no Brasil. Por isso a rede Chevrolet, 
apesar de receber a maior quantidade 
de visitantes únicos, ficou somente 
na sétima colocação nesta análise. 
Jeep, Renault e Nissan ocuparam, 
respectivamente, a quarta, quinta e 
sexta posições da lista. 

MENOS É MAIS
O Volkswagen Polo Highline 200 TSI foi o modelo que 
menos perdeu valor no ano passado, 1,5% em doze 
meses, de acordo com cálculo da KBB, Kelley Blue 
Book, que divulgou ranking dos cinco modelos vendidos 
no País com menor e maior índice de depreciação.

FUSCO
Solange Fusco 
deixou o Grupo 
Volvo ao término 
de 2018 para 
abrir sua própria 
empresa. 
Desde 1990 
na companhia, 
sempre na área 
de comunicação. 
A informação foi 
revelada pelo 
Jornalistas & 
Cia Imprensa 
Automotiva.

SCHMALL
Thomas Schmall 
foi nomeado 
CEO do recém-
criado VW Group 
Components, 
que reúne os 
negócios de 
motores, caixas 
de transmissão, 
sistemas de 
condução 
elétricos, 
sistemas de 
direção e 
assentos. 
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Menos desvalorizados em 2018:

1 VW Polo Highline 200 TSI .........................................................1,5% 
2 Hyundai IX35 2.0 ...............................................................................2,2% 
3 VW Golf GTI ...........................................................................................2,8% 
4 VW Virtus Highline .........................................................................3,3%
5 Chery QQ ..................................................................................................3,3% 

Mais desvalorizados em 2018:

1 Ford Ranger XLS 2.2 cabine dupla ............................... 25,1% 
2 Ford Focus SE 2.0 .........................................................................23,4% 
3 Renault Fluence Privilege 2.0 CVT ...............................22,2% 
4 Renault Logan Dynamique 1.6 Easy’R....................... 22,1% 
5 Mercedes-Benz Classe A 200 1.6 ..................................21,8%
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“Na minha gestão não serão discutidos temas como subsídio, proteção e mais gastos públicos.”

“Se precisar fechar [a fábrica], feche.”

2% 124% 1 408 38,5

Comentário atribuído pela Folha de S. Paulo a Carlos Alexandre da Costa, secretário especial de produtividade,  
emprego e competitividade do Ministério da Economia, durante reunião com Marcos Munhoz, vice-presidente da GMB

O próprio Carlos Alexandre da Costa em discurso no Itamaraty em 8 de janeiro

“Tudo que posso dizer é que achei  
a detenção longa e dura demais,  

e disse isso a Abe.”

“Não tenho dúvidas  
de que as queixas contra mim  

são resultado de um complô e de uma 
traição de executivos da Nissan.”

Carlos Ghosn em entrevista ao jornal japonês Nikkei em 30 de janeiro

Emmanuel Macron, presidente francês,  
citando conversa telefônica que manteve com o primeiro ministro 

japonês Shinzo Abe a respeito da prisão de Ghosn

foi a queda no índice 
ABCR de atividade em 

2018: mede o fluxo 
pedagiado de veículos 

nas rodovias sob 
concessão.

foi a variação do preço 
da gasolina registrado 

em dezembro no País, de 
acordo com levantamento 

da ValeCard: os postos 
espalhados pelo Brasil 
cobraram de R$ 3,19  

a R$ 7,15 o litro.

foi o volume 
de pedidos de 

recuperação judicial 
registrado no Brasil 
em 2018, pequena 

queda de 0,8% ante 
2017 segundo a 
Serasa Experian.  

871 vieram de micro  
e pequenas empresas, 

327 de médias e  
210 de grandes.

mil postos de trabalho 
foram fechados pela 
indústria paulista em 

2018, segundo estudo da 
Federação e Centro das 

Indústrias do Estado de São 
Paulo. A categoria Veículos 

Automotores, Reboques 
e Carrocerias, porém, 

encerrou o ano com saldo 
positivo de 4 mil 513.
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