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O impacto ainda é imensurável. Mas os diversos atores 
da indústria de combustíveis e do setor automotivo 
estão de olho na recente decisão da China de misturar 

10% de etanol em sua gasolina. O movimento não é pequeno. 
Está em jogo o abastecimento da maior frota do planeta – são 
200 milhões de veículos. Veja a partir da página 26 porque a 
notícia, além de boa para os pulmões dos chineses – há con-
trovérsias –, também é boa para o Brasil.

Na seção From the Top, o então presidente da Volkswagen 
Brasil e SAM, o sul-africano David Powels, concedeu sua últi-
ma entrevista antes de zarpar para a China. Ele falou do futuro 
da empresa e do legado que deixa para seu sucessor, o argen-
tino Pablo Di Si, que, diga-se, foi apresentado ao mercado e fez 
sua primeira aparição pública durante o Congresso AutoData 
Perspectivas, no dia 9 de outubro.

Caberá a Di Si tocar o barco a partir de agora e liderar a tal 
“nova Volkswagen”. O Polo é o primeiro símbolo deste mo-
mento da empresa. Por isso, preparamos três matérias para 
mostrar o que está por trás – e adiante – do lançamento do 
hatch, cuja produção já começou na fábrica de São Bernardo 
do Campo, SP.

Para os leitores que não puderam participar do nosso con-
gresso, preparamos um resumo das projeções e ideias apresen-
tadas pelos principais executivos da indústria. Salvo uma ou 
outra exceção, há um consenso de que em 2018 o setor auto-
motivo começa a sair do buraco. 

China alcóolica

Henrique Skujis | Editor
henriqueskujis@autodata.com.br

Diretoria Márcio Stéfani, publisher | Conselho Editorial Márcio Stéfani, S Stéfani, Vicente Alessi, filho | Redação Leandro Alves, diretor adjunto de redação e 
novos negócios, Henrique Skujis, editor | Colaboraram nesta edição Ana Paula Machado, Bruno de Oliveira, Caio Bednarski, Marcos Rozen, Roberto Hunoff | 
Projeto gráfico/arte: Romeu Bassi Neto | Fotografia DR e divulgação | Foto da capa ©iStockphoto.com/narvikk | Comercial e publicidade, tel. PABX 11 5189 
8900: André Martins,Érika Coleta, Luiz Giadas | Assinaturas/atendimento ao cliente tel. PABX 11 5189 8900 | Departamento administrativo e financeiro 

Vera Lúcia Cunha, diretora adjunta, Hidelbrando C de Oliveira | Distribuição Correios | Pré-impressão e impressão Eskenazi Indústria Gráfica Ltda., tel. 11 3531-7900 | ISN 1415-7756 | AutoData é 
publicação da AutoData Editora Ltda., rua Pascal, 1 693, 04616-005, Campo Belo, São Paulo, SP, Brasil. É proibida a reprodução sem prévia autorização mas permitida a citação desde que identificada a 
fonte. Jornalista responsável: Márcio Stéfani.

 twitter.com/autodataeditora  facebook.com/AutoDataEditora  youtube.com/autodatawebtv www.  autodata.com.br

08| Lentes 
Notícias que mexem  

com o setor automotivo

12| From the Top 
David Powels,  

ex-presidente da VW

64| Gente&Negócios 
O vaivém do mercado 

automotivo

66| Retrovisor 
O que passava na cabeça 

da indústria nos últimos 

25 anos 

Seções

AD 339 - Índice.indd   5 31/10/2017   22:28:58

mailto:henriqueskujis@autodata.com.br
http://twitter.com/autodataeditora
http://facebook.com/AutoDataEditora
http://youtube.com/autodatawebtv
http://autodata.com.br/






Lentes, 
por Vicente Alessi, filho

8

AutoData Noevmbro 2017

Mudar de página
Na segunda-feira, 16 de outubro, o repórter 
Bruno de Oliveira, da Agência AutoData, 
estava a postos no lugar e na hora certos.  
E foi o primeiro a noticiar que a Chery, dona 
de fábrica de veículos em Jacareí, SP, onde 
produz Celer e QQ, colocara essa operação 
à venda na Bolsa de Valores de Anhui, China 
– um negócio avaliado em US$ 40 milhões 
660 mil, equivalentes a 50,07% do capital. 
Imediatamente os olhos do setor focaram o 
Grupo CAOA, que mais uma vez desmentiu 
qualquer interesse.
Mas não é o que conta o mercado. Muito ao 
contrário. Suas confissões – as do merca-
do, claro! – dão conta que o médico Carlos 
Alberto, cujas iniciais emprestam nome ao 
grupo, está apenas à espera do momento 
oportuno para anunciar a compra da Chery 
brasileira, que ele entronizaria ao lado da fá-
brica de Anápolis, GO, que produz Hyundai, 
e de uma extensa rede de concessionários 
para todos os gostos: além de Hyundai Su-
baru e Ford.
A síntese disso tudo é a seguinte: trata-se do 
maior vendedor de veículos estabelecido 

no País. E já dono de uma operação própria  
de produção.

Mudar de página 2
E por que estaria à espera de momento 
oportuno? Em tese há três boas razões.  
A primeira seria a greve dos funcionários 
de chão de fábrica de Jacareí, ainda ativa na 
quinta-feira, 26 de outubro. A segunda seria 
dispor de fôlego para negociar algum tipo de 
reestruturação de relações com a Hyundai 
coreana já levando em conta as instalações 
de Jacareí: poderia, ou não, manter a opera-
ção de Anápolis, poderia alterar, ou não, o 
atual sistema de comercialização que man-
tém com a Hyundai. Poderia, também, fazer 
da unidade de Goiás a produtora de moder-
nos motores para Chery elétricos. Ou seja: 
haveria muitas alternativas à mesa.
E a terceira razão, considerada por alguns 
observadores como a mais importante, se-
ria o desenrolar da Operação Zelotes, pois 
a CAOA foi indiciada como interessada na 
compra de benefícios fiscais no CARF, o 
Conselho Administrativo de Recursos Fis-
cais, órgão do Ministério da Fazenda. A ideia 

Divulgação/VW

Ouvido por aí
“Se a Volkswagen não consegue 

vender Tiguan no Brasil como  
pode pretender obter resultado  

com versão de sete lugares?”
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suprasegmentada dotada de direção rotati-
va, apresentada em 1988? – o nome seria 
Conasa: Conselho Nacional do Setor Auto-
motivo.

Dias que virão 2
Ele credita aos seus tais iguais altas doses 
de raciocínios analógicos, “e não estamos, 
aqui, falando de teorias filosóficas”. Claro: 
falávamos de negócios, apenas, e das suas 
dificuldades, principalmente as humanas, e 
da tendência humana de execrar as coisas 
simples: sem sofisticação não vale!
Afinal, como deveríamos considerar inovação 
e empreendedorismo num país tão pobre e 
com tantas dificuldades e tão carente de pes-
quisa científica como num certo Brasil?

Boas notícias
Empresa pertencente ao grupo de produto-
res de insumos e matérias primas, como o 
aço, por exemplo, promete reativar unidade 
sua, no Estado de São Paulo, fechada nos 
piores momentos da crise econômica. É um 
processo lento pois, digamos assim, nesse 
ramo o reaquecimento das caldeiras para o 
exercício de velocidade de cruzeiro da pro-
dução demora meses.
Trata-se de excelente perspectiva, mesmo 
assim, pois a disposição da empresa já vis-
lumbra o começo do segundo trimestre do 
ano que vem.

Boas notícias 2
E mira a produção de veículos comerciais 
pesados.
Ou seja: o mundo dos fabricantes de cami-
nhões já incita seus fornecedores a tomar as 
devidas providências pois há cheiro de cri-
me no ar: a venda de milhares de unidades.

seria sair das páginas policiais e adentrar as 
de inovação e de empreendedorismo.

Mudar de página 3
De acordo com o informe da Chery à Bolsa 
de Valores de Anhui propostas de empresas 
interessadas nas instalações de Jacareí de-
vem ser encaminhadas até a terça-feira, 7 de 
novembro. Em 2016, aqui, a Chery obteve 
receita de coisa de US$ 167,7 milhões e fez 
prejuízo de US$ 256,9 milhões e este ano, 
até agosto, faturou coisa de US$ 1 milhão 
350 mil e colheu prejuízo de cerca de US$ 
2,9 milhões.

Dias que virão
Revela-me veterano partícipe da vida asso-
ciativa no mundo dos veículos sua decepção 
com atitudes de seus iguais, aparentemente 
despreocupados com os dias que virão, de 
batalhas pelos seus negócios e pelos inte-
resses de seus acionistas. Preocupa o velho 
guerreiro a baixa capacitação de jovens exe-
cutivos e empresários e a sua, quase sempre, 
falta de apetite com relação às entidades 
que reúnem e representam suas empresas – 
“Só pensam em resultados a qualquer pre-
ço, e os atuais dirigentes não têm êxito em 
mostrar o panorama visto do outro lado do 
balcão”.
É um bom instante para tentar desvendar 
véus que cobrem a atual estrutura dessas 
entidades, das quais Anfavea, Sindipeças e 
Fenabrave são as mais evidentes. Haveria 
uma total desregulamentação e estes seg-
mentos continuariam a viver muito bem, 
indiferentes a legislações? Suas direções 
deveriam ser basicamente exercidas por 
profissionais contratados? Seria viável, hoje, 
a ideia de Wolfgang Sauer de criar entidade 
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From the Top

Entrevista a Leandro Alves e Márcio Stéfani

O legado de Powels
 Às vésperas de deixar o País e partir para uma nova missão 

na Volkswagen da China, o sul-africano David Powels  
falou à AutoData sobre o futuro da empresa no Brasil 

Divulgação/VW
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O lançamento do Polo é simbólico. 
Será um dia histórico?
É um símbolo de que muitas coisas 
estão mudando. Nossos carros, a 
tecnologia e muitas outras coisas na 
Volkswagn. O Polo simboliza todo o 
trabalho realizado desde 2014.

O que será essa nova companhia?
Nós não temos problemas apenas 
com os produtos, vocês sabem. Nossa 
ação, nos últimos anos, foi resolver 
outros desafios que nós mesmos 
criamos. Em primeiro lugar a nova 
Volkswagen significará uma nova 
atitude com relação aos clientes, 
pois nos últimos cinco, dez anos, 
perdemos um pouco o contato com 
eles. Trabalhamos para ficar mais 
perto deles. Seremos uma companhia 
mais conectada com os clientes.

Qual o argumento mais forte para 
trazê-los de volta?

O custo de propriedade é um 
dado muito importante em nossa 
estratégia. A Volkswagen nunca 
será marca com os carros mais 
baratos: nossos preços sempre 
estarão mais próximos dos Premium. 
O importante é que no futuro 
nossos carros tenham custo de 
propriedade menor do que os outros, 
considerando todos os custos, como 
seguro, manutenção, depreciação... 
Nosso objetivo é atender ao 
cliente com relação aos custos que 
envolvam a propriedade de um 
Volkswagen, para garantir oferta 
mais atraente.

Como o senhor trabalhou  
esse conceito, de propriedade,  
com a rede?
Ponto importante desse plano é o 
concessionário, e exercemos uma 
reinvenção nesse nível da operação. 
Investigamos como podemos mudar, 

Na manhã de 25 de setembro, 
mesmo dia do lançamento 
do novo Polo, o então presi-

dente da Volkswagen, David Powels, 
recebeu os jornalistas Leandro Alves 
e Márcio Stéfani, para a já tradicio-
nal entrevista da edição Perspectivas.  
    Foi uma conversa de quase uma 
hora e meia na qual o executivo anali-
sou não apenas as perspectivas da sua 
empresa para 2018, mas fez um pano-
rama de todo o seu trabalho ao longo 
dos quase dois anos e meio em que 
esteve à frente da Volkswagen Brasil 

e SAM, região que engloba 29 países 
da América do Sul, Central e Caribe.  
     À noite, durante a festa de lança-
mento do Polo, os dois jornalistas de 
AutoData foram apresentados para o 
argentino Pablo Di Si e, no dia seguin-
te, tiveram acesso, em primeira mão, à 
informação da troca de presidente da 
empresa. Di Si sucederia Powels.

Ainda sem todas as informações 
em mãos e respeitando um pedido da 
montadora, AutoData decidiu não 
publicar a notícia de imediato. O prê-
mio por esta postura ética foi a pales-

tra de Di Si no Congresso Perspectivas. 
Ele havia sido anunciado oficialmente 
de manhã, mas sua apresentação ao 
mercado aconteceu, de fato, em nosso 
evento, no dia 9 de outubro. 

Apesar de feita sob a ótica da edição 
Perspectivas, a entrevista de Powels 
foi uma verdadeira aula de administra-
ção e liderança. Como um tributo ao 
executivo, decidimos publicá-la neste 
espaço, o mais nobre da revista. Boa 
sorte à Powels em sua nova missão na 
China. Seja bem-vindo Pablo Di Si à 
VW Brasil e América Latina. 

A nova 
Volkswagen 
significará uma 
nova atitude 
com relação aos 
clientes. Nos 
últimos anos 
perdemos o 
contato com eles.
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From the Top

Haverá investimento em novas 
plataformas ou a MQB já é o 
máximo?
Na América do Sul concentraremos 
os investimentos na plataforma 
MQB. E teremos pelo menos quatro, 
cinco... talvez um pouco mais de 
novos veículos feitos sobre essa 
plataforma.

Isso só no Brasil?
Há mais ou menos um ano assumi 
a responsabilidade também 
pelos outros 27 países da região, 
e temos um planejamento de 
longo prazo. Hoje 67 pessoas da 
equipe trabalham aqui no Brasil e 
concentram as decisões de todas 
as operações em todas as áreas, 
inclusive nas de novos projetos. 
Certamente aproveitaremos todas 
as potencialidades possíveis dessa 
plataforma.

Então essa nova Volkswagen é 
regional?
É uma nova organização para a 
América Latina que, nos últimos 
oito meses, registrou crescimento 
de 63% nas vendas. Há muito a 
fazer, mas estamos otimistas diante 
do potencial desses 29 mercados. 
Temos, agora, participação mais ou 
menos de 3,3% e projetamos vender 
1 milhão de unidades na região até 
2025.

Brasil e Argentina são as principais 
bases exportadoras para a região?
Não serão só Brasil e Argentina, pois 
lançaremos produtos importados 

se necessário, a infraestrutura, 
reduzindo custos de franquias. 
Anteriormente usamos alguns 
padrões da Alemanha mas, às vezes, 
esses padrões não são relevantes 
para um carro vendido aqui. O custo 
de franquia é muito alto, e estamos 
definindo novos padrões e um custo 
de franquias eficiente para este 
mercado. Queremos relacionamento 
mais transparente com nossos 
concessionários. Tivemos muitas 
brigas com eles, com as associações... 
não vale a pena. Precisamos de 
relacionamento aberto, parceria.

Pelo que ouvimos, isso é apenas 
um começo, certo?
Há também o relacionamento do 
concessionário com o consumidor. 
Isso também será diferente. Hoje 
muitos clientes se conectam conosco 
de forma digital durante as primeiras 
investigações para comprar um 
carro, e o concessionário não tem 
condições nem competência para dar 
continuidade nesse relacionamento 
que começa digital. A nova 
Volkswagen estará mais atuante na 
linha de frente e ainda mais forte 
com os seus concessionários.

Quanto tempo essa transformação 
demorará para tornar-se 
realidade?
Até 2020 lançaremos vinte 
produtos. Um portfólio combinado, 
grande parte produzido no Brasil 
e na Argentina, além de produtos 
importados do México, Estados 
Unidos e Europa.

Muitos clientes se 
conectam conosco 
de forma digital. E 
o concessionário 
não tem condições  
continuar esse 
relacionamento.
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do México e da Europa. Mas mais 
de 70% do volume na região será 
produzido aqui e na Argentina. 
Usando o Chile como exemplo: 
avaliaremos todas as possibilidades 
de produtos em nível mundial 
para definir nossas oportunidades. 
Importadores da região conversarão 
com as nossas pessoas, aqui, e 
a partir daí facilitaremos esses 
negócios com outras operações 
Volkswagen no mundo, o que 
chamamos internamente de one stop 
shop.

E como fica a parte industrial 
nessa nova organização da 
companhia?
Temos trabalhando bastante o 
desenvolvimento e a integração das 
pessoas dentro das fábricas. São 6 
mil funcionários, uma mentalidade 
mais enxuta, com mais integridade, 
uma cultura mais humana, onde 
falamos mais com as pessoas. 
Uma conexão digital com pessoas. 
Desenvolvemos um aplicativo para 
interagir com os funcionários e 
temos painéis eletrônicos junto às 
linhas de produção.

Como foi estruturada essa 
iniciativa de trabalhar o capital 
humano?
Trouxemos a ideia da África do Sul 
[onde Powels foi presidente da VW], 
é uma mudança de mentalidade. 
Muitas pessoas farão parte dessa 
história, e nossa primeira atitude 
é oferecer valor para as pessoas. 
Normalmente o capitalismo tem 

Temos espaço 
para aumentar a 

produção sem 
 investir. Nosso 

investimento será 
em produtos  
e  processos.

From the Top

uma companhia com dinheiro e um 
empregado que quer dinheiro. Mas 
tentamos criar uma outra atitude 
aqui, onde o empregado tem valor 
para nós e temos valor para ele. Esse 
valor que ofereceremos será muito 
mais do que um posto de trabalho, 
uma quantidade de dinheiro. Precisa 
haver essa conexão com as pessoas, 
oferecendo treinamento, proposta de 
valor. Estamos trabalhando para ser 
uma companhia mais humana, para 
ter mais conexão interna, onde todas 
as pessoas são importantes.

O senhor investe no 
desenvolvimento pessoal, criando 
integração maior da companhia 
com os seus funcionários.
Trabalhamos bastante nisso nos 
últimos anos. Fizemos acordos de 
longo prazo com os sindicatos. 
Brigamos muito com os sindicatos, 
houve greves. Acordos trabalhistas 
valiam por apenas doze meses. 
Algumas negociações chegaram a 
dois, três anos de prazo. Mas dessa 
vez fechamos contratos por cinco 
anos em todas as quatro plantas, 
sem greve. Foi a primeira vez que 
isso ocorreu. E temos possibilidades 
para facilitar e melhorar nossa 
produtividade, além de total 
condição para fazer os ajustes 
necessários em nosso negócio. 
Isso dá mais flexibilidade para os 
próximos cinco anos.

A Volkswagen está ajustada para 
atender a demandas do mercado 
sem contratações?
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e tentamos conectar as empresas 
daqui a eles. Essa é a única 
influência que podemos ter. Mas os 
fornecedores têm que demonstrar 
interesse e atingir patamar de 
competitividade mundial. Se 
falarmos de carros elétricos daqui 
a quinze, vinte anos queremos 
fornecedores locais, e novos 
fornecedores globais vão aparecer.

A escala de produção Brasil-
Argentina possibilita trazer esses 
fornecedores?
Um volume de 5 a 6 milhões 
de carros no ano é o suficiente, 
mas o fornecedor precisa ter 
competitividade, esse é o maior 
problema. Algumas falhas nas 
plantas também. Nos últimos 
dois anos aumentamos nossa 
produtividade em termos de 
horas por carro produzido em 
30%. Se a Volkswagen, aqui, 
tem essa possibilidade acho que 
muitos dos nossos fornecedores 
também têm. Perdemos muita 
competitividade nos últimos três 
anos. Muitos fornecedores não têm 
a mentalidade e, às vezes, nem o 
equipamento novo para facilitar a 
meta de produtividade. Mas há uma 
grande oportunidade para melhorar 
nossa produtividade na cadeia de 
fornecedores, e se não conseguirmos 
em cinco anos importaremos.

Ajustes: tomados em função da 
crise ou evolução natural?
As duas coisas. Usamos a crise aqui 
e na Argentina para reorganizar 

Dependerá do mercado, da sua 
velocidade de crescimento. Na 
Anchieta já voltamos para três 
turnos, usando 60% da nossa 
capacidade. Temos muito espaço 
para aumentar a produção sem 
investir. Nosso investimento durante 
os próximos três a cinco anos estará 
concentrado em produtos novos e na 
melhoria nos processos.

A casa parece ajustada. E o 
que se reserva para a cadeia de 
fornecimento?
Precisamos facilitar a renovação 
dessa cadeia, pois muitos não têm 
tecnologias para o futuro. Toda vez 
que lançamos uma nova plataforma 
elas têm novas necessidades, 
tecnologias. Muitos fornecedores 
não têm essa competência, têm 
medo de investir devido à crise. Mas 
para assegurar o futuro eles precisam 
investir em melhorias. Uma parte 
do nosso plano é tentar facilitar 
e convencê-los a investir nessas 
novas tecnologias. Ajudaremos com 
volume, escala e melhores condições 
e, por outro lado, reduziremos nossa 
gama de produtos. Reduzir essa 
complexidade nos ajudará muito 
a melhorar a nossa produtividade. 
Ajudaremos, também, ao trazer 
escala para os fornecedores.

Há exemplos de problemas com 
fornecedores?
Falamos sobre conectividade e o 
mundo digital, e há espaço para 
aumentar nossa competência no 
futuro. Para os novos carros teremos 

que gastar nessas tecnologias de 
conectividade, active safety. Em 
muitos casos não temos competência 
nem as peças pequenas, mas de alto 
valor agregado. Os carros do futuro 
terão materiais mais leves para 
atender às metas do governo mas os 
fornecedores não têm equipamentos 
e tecnologias para usar esses novos 
materiais. Se não investirmos 
nessas áreas perderemos mercado. 
Historicamente conseguimos 
construir carros com 95% de 
conteúdo local mas agora, não só 
a Volkswagen mas outras marcas, 
temos problemas para atingir 70%, 
75%. Perdemos nos últimos dez, 
quinze anos 20% de localização. 
Isso continuará a acontecer se não 
investirmos na cadeia local.

O Brasil tem problemas sérios em 
localizar peças eletrônicas?
Esse problema crescerá nos próximos 
anos pois aumentará o custo do 
carro com essas tecnologias. Às 
vezes os fornecedores precisam fazer 
joint-venture com fornecedores 
mundiais. É um sacrifício criar 
essa competência, mas será um 
investimento: nós, talvez com o 
apoio de BNDES e de algumas 
outras instituições, provavelmente 
conseguiremos facilitar esses 
investimentos.

Qual o papel da companhia com 
relação a esses fornecedores de 
componentes eletrônicos?
Temos muitos contatos mundiais 
com fornecedores dessas tecnologias 
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O que significa ver nascer essa 
nova Volkswagen?
É uma coisa que bate a emoção. 
Já trabalho aqui por trinta anos. 
Essa marca no Brasil tem um 
grande espaço para melhorar 
e conseguiremos aplicar nossa 
visão para o futuro. É uma coisa 
que está me energizando todos 
os dias. Depois de trinta anos é 
difícil pensar em trabalhar para 
outra marca. Assim como eu as 
pessoas, aqui, têm paixão pela 
marca. Para mim isto é uma coisa 
muito importante. Se você não 
tem essa paixão não sobreviverá. 
Esse é o meu trabalho. Quando 
você entra em uma companhia 
você recebe uma missão e precisa 
tentar melhorar passo a passo, dar 
sustentabilidade à operação. Mas 
no fim do dia você precisa entregar 
uma marca melhor do que aquela 
que você recebeu. Essa é a nossa 
atitude. Ninguém ficará aqui a vida 
inteira, mas no fim precisamos 
entregar uma marca um pouco 
melhor daquela que recebemos. 
Esse é o meu objetivo e a minha 
paixão.

Falando em paixão: o senhor ainda 
tem tempo para velejar?
Os últimos três anos foram os mais 
difíceis da minha vida. Já trabalhei 
em várias situações críticas, mas os 
últimos três anos, não só para mim, 
mas para a equipe de executivos, foi 
muito difícil. Não tive muito tempo 
para pensar, ou executar, outras 
coisas: foi muito trabalho!

From the Top

o negócio, para aumentar a 
produtividade, pois não tivemos 
outra alternativa. Ao mesmo tempo 
perdemos volume e identificamos 
várias possibilidades nos outros 27 
países da região. É preciso usar a 
crise para alguma coisa. A indústria 
depois da crise ficou mais forte, mas 
esse patamar de competitividade 
de agora é suficiente para garantir 
o futuro? Acho que não. Com 
35% de impostos? Com o patamar 
de produtividade de hoje não 
sobreviveremos. E os sindicatos 
precisam ter tratativas realísticas, 
se não o potencial é matar essa 
indústria. Em um ano perdemos 6% 
mas se o processo continuar por dez 
anos o ambiente ficará insustentável.

Qual o objetivo agora?
Voltaremos à liderança. Com uma 
imagem completamente diferente, 
mais aberta, mais humana, mais 
próxima dos consumidores. E no fim 
combinaremos a história de 60 anos 
com produtos e conectividade. Nossa 
história tem vários aspectos muito 
positivos. Vamos combiná-la com a 
nova realidade, mais tecnológica, com 
pensamento jovem. Uma marca mais 
jovem, mais conectada, as pessoas 
dentro das plantas com uma atitude 
diferente. Estaremos mais focados 
no cliente, nos concessionários e 
nos fornecedores. Acho que outras 
marcas não têm essa possibilidade, 
de combinar história com o futuro. 
Nossos negócios na América do Sul 
continuarão a crescer mas com outra 
mentalidade.

Voltaremos 
à liderança. 
Estaremos mais 
focados no 
cliente, nos 
concessionários e 
nos fornecedores. 
E vamos combinar 
nossa história 
com o futuro.
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lado em produzir no Brasil – esta foi  
a tônica das palestras no Congresso  
AutoData Perspectivas 2018.

O primeiro a se apresentar foi o pre
sidente da Anfavea, Antônio Megale, 
por meio de vídeo gravado às vésperas. 
Ele projetou crescimento de dois dígitos 
na produção de veículos, de 2,7 milhões 
para 3 milhões de unidades – “E es
peramos que a exportação represente 
boa parte da produção”. Ainda o preo
cupam o nível de emprego, a renda e a 
inadimplência – e por isso ele afirmou 
apostar nas reformas previstas pelo 
governo como ferramentas de melho

Uma luz sobre 2018
Redação AutoData | redacao@autodata.com.br

ria: “O setor está em constante diálogo 
com o governo no que diz respeito às 
políticas públicas. A construção do Rota 
2030 serve, também, para aproximar os 
interesses”.

O palestrante seguinte foi Roberto 
Cortes, presidente da MAN. Apesar da 
crise do setor de caminhões ele projeta 
crescimento de 20% para 2018 e apos
ta na retomada do crescimento do PIB, 
2,5% a 3%, para alavancar as vendas. 
No que se refere às exportações sua 
expectativa é uma alta de 24% este 
ano. A empresa trabalha com cenário 
de crescimento de dois dígitos para 

Com palestras dos principais executivos da indústria, o Congresso Perspectivas  
reuniu mais de trezentos profissionais e tornou menos misterioso o futuro próximo
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Foram dois dias seguidos, nos quais 
os principais agentes do setor es
tiveram reunidos para debater 

o futuro da indústria brasileira de veí
culos. Executivos revelaram números, 
abriram seus planos com moderação 
e tornaram 2018 menos misterioso 
para as mais de trezentas pessoas pre
sentes às catorze palestras e aos oito 
painéis da programação desenvolvida 
no Hotel Transamérica, em São Paulo. 
Apesar da cautela quase não se ouviu 
as palavras prejuízo, queda e demis
sões: foram dias de otimismo mesclado 
com a prudência de quem está esco
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2018, da recontratação de funcionários 
em lay-off, do cancelamento das férias 
coletivas e do processo de admissão de 
trezentos novos funcionários.

O presidente da GM Mercosul, Car
los Zarlenga, anunciou que investimen
tos deverão crescer: de 2014 a 2020 a 
empresa aporta R$ 13 bilhões no Brasil. 
Ele revelou o desejo de colocar a empre
sa na dianteira da corrida rumo à eletri
ficação, e acredita que esse processo 
representa “a maior oportunidade da 
indústria automobilística desde a sua 
própria criação”.

Depois, Rogelio Golfarb, vicepresi
dente da Ford para assuntos corporati
vos, relações governamentais e Estraté
gia de negócios para a América do Sul, 
mostrouse cauteloso quanto ao cresci
mento da indústria, pois “a inadimplên
cia das famílias está em queda mas o 
ritmo é lento e o mesmo acontece com 
a taxa de juros para pessoas físicas e 
com a taxa de desemprego”. Segundo 
números que apresentou a atual alta da 
produção está calcada nas exportações 
para a Argentina e nas vendas diretas, 
aquelas do fabricante para o consumi
dor, sem participação das concessioná
rias: “As vendas diretas estão ajudando 
o mercado, mas as vendas para pessoas 
físicas ainda sofrem para crescer”.

A VOLTA DOS CAMINHÕES – No 
painel que reuniu três representantes 
do setor de caminhões houve o consen
so de que o mercado deve crescer dois 
dígitos em 2018. João Pimentel, presi
dente da Ford Caminhões, Bernardo Fe
dalto, diretor comercial de caminhões 
da Volvo, e Ricardo Barion, diretor de 

marketing da Iveco, acreditam na reto
mada do segmento. Um dos temas foi a 
capacidade de a cadeia de suprimentos 
retomar a produção: Pimentel acredita 
que na hora da recuperação todos tra
balharão em conjunto para atender à 
demanda, apesar dos problemas, e Ba
rion contou que toda semana descobre 
fornecedores em dificuldade.

O painel de máquinas agrícolas con
tou com representantes da AGCO, da 
CNH, da John Deere e da Volvo CE, que 
projetaram um 2018 de pouco cresci
mento por causa da cadeia de forneci
mento, frágil com a crise dos últimos 
três anos. Luís Pasquotto, presidente da 
Cummins, disse que “a taxa de câmbio e 
a Selic previstas para 2018 estão dentro 
do que a indústria espera para continu
ar crescendo. Mas o nível de desempre
go precisa cair”.

A Volkswagen aproveitou o Congres
so AutoData para apresentar seu novo 
presidente no Brasil, o argentino Pablo 
Di Si, que trouxe boas perspectivas: ele 
calcula que até 2020 o mercado brasi

A eletrificação 
é a maior 
oportunidade 
da indústria 
automobilística 
desde a sua 
própria criação
Carlos Zarlenga,  

presidente da GM Mercosul

Golfarb, da Ford:  
preocupação  
com dependência 
da Argentina
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leiro crescerá 40%. Para tudo isso a ca
minhada da empresa passará pelo rea
linhamento da rede de concessionários 
às características do novo portfólio – 
serão vinte lançamentos nos próximos 
três anos – e também pela avaliação 
dos fornecedores para ver se a rede tem 
estrutura para corresponder ao apetite 
do crescimento.

Para David Mele, COO da FCA, o 
setor automotivo não tinha mais para 
onde cair “até chegarmos ao fundo 
do poço e começarmos um processo 
discreto de recuperação”. Sua expec
tativa para o mercado deste ano é de 
2,2 milhões de unidades vendidas: “O 
mercado pode chegar a 2,5 milhões de 
automóveis vendidos no ano que vem”. 
No cenário de crise Mele destacou os 
investimentos da empresa: R$ 21,9 bi
lhões de 2012 a 2017 no Brasil.

Depois dele subiram ao palco o vice
presidente da Fenabrave, Gláucio José 
Geara, o presidente da Assobrav, Luiz 
Eduardo Guião, o presidente da Abrac, 
Carlos Spochiado, e o presidente da As

sobens, João Batista Saadi. De acordo 
com a Fenabrave as vendas internas de 
veículos de passeio e comerciais leves 
devem crescer de 8% a 10% em 2018. 
Guião disse que os concessionários fize
ram a lição de casa e reduziram custos 
e pediu política de redução da taxa de 
juros. Spochiado destacou o esforço da 
Chevrolet na venda de serviços duran
te os anos de crise, “focada na qualida
de do pósvendas”. Saadi projetou um 
crescimento de 20% para 2018 graças 
principalmente à safra, “que deverá 
chegar aos 250 milhões de toneladas”. 
Ele ponderou que, havendo renovação 
de 7% da frota de 1,1 milhão de cami
nhões, as vendas atingiriam 70 mil uni
dades.

PROJETOS DESENGAVETADOS – 
Flávio Del Soldato, conselheiro do Sin
dipeças, fez a apresentação seguinte 
e recordou que a entidade projeta alta 
de 6% no faturamento, para R$ 79,6 
bilhões, e que as montadoras estão 
“desengavetando projetos”. Outro fator 

positivo é o índice de utilização da capa
cidade instalada nas empresas de auto
peças, que em agosto chegou a 67%, o 
melhor do ano.

Roberto Leoncini, vicepresidente de 
vendas e marketing da MercedesBenz, 
projetou alta de 20% nas vendas de ca
minhões em 2018: a taxa de juros baixa 
e com tendência de queda, a previsão 
de crescimento do PIB acima de 2% e 
os cenários político e econômico mais 
favoráveis ajudarão na recuperação do 
mercado. Segundo ele existe falta de 
vontade para levar adiante a renovação 
de frota: bastaria controlar o tráfego dos 
caminhões com mais de 30 anos.

Miguel Fonseca, vicepresidente 
executivo da Toyota, garantiu que os 
investimentos da empresa no Brasil 
continuarão depois do lançamento 
do Yaris, em janeiro. Ele acredita que  
o segmento de sedãs médios, o de  
maior volume da empresa, deve per
der participação no Brasil, de 6,5% em  
2016 para 5,5% em 2018 e 4,8% em 
2020. Ao mesmo tempo os compactos  
de entrada devem viver fase de alta: 
8,8% de participação em 2016 para 
11,9% em 2020.

Os representantes do setor de ôni
bus, a seguir, estimaram que as vendas 
devem fechar o ano com números simi
lares aos de 2016 – 11,2 mil unidades. 
Por isso Gilberto Vardânega, diretor co
mercial de ônibus da Volvo, classificou 
2017 como “um ano perdido”. Já para 
2018 esperam resultados de 10% a 
15% superiores.

No painel de veículos os represen
tantes da PSA e da CAOA mostraram 
seu otimismo diante do crescimento 

Zarlenga, da GM: 
R$ 13 bi para  
o Brasil de  
2014 a 2020
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para 2018. Fabrício Biondo, diretor de 
marketing e de produto da PSA, proje
touo acima de 10%, “apesar do risco de 
o cenário mudar por causa da política, 
mas acredito que o setor está se des
prendendo da política”. Mauro Correia, 
presidente da CAOA Montadora, ante
viu alta de 5% a 6% para o ano que vem, 
com volume de carros vendidos perto 
de 2,5 milhões.

Outro painel reuniu representantes 
do setor de autopeças, no qual o papel 
do governo foi tema recorrente. Siste
mistas e toda a cadeia reclamam da fal
ta de políticas públicas para modernizar 
o segmento. E dizem que nem o Rota 
2030 mostra solução para os proble
mas. Na esfera fiscal desejam que o Es
tado crie programa de refinanciamento 
de dívidas, específico para o setor, para 
que as empresas ganhem fôlego e man
tenham a produção.

A queda nas vendas de veículos pro
vocou mudanças importantes na estru
tura das empresas de autopeças: grosso 
modo as que não sufocaram em débitos 

e fecharam as portas precisaram iniciar 
processo de redução de capacidade 
produtiva.

De acordo com Ricardo Bacellar, di
retor do setor automotivo da consulto
ria KPMG, a indústria automotiva deve 
se preparar para obter receitas a partir 
de serviços, por meio da tecnologia, 
afora os ganhos gerados pelas vendas: 
“Muito se fala em conectividade mas 
quais são as empresas que, realmente, 
observaram oportunidades de negócio 
nessa área?”.

US$ 137 BI EM JOGO – Bacellar ob
serva que o potencial de receitas com 
serviços, no setor automotivo, nos pró
ximos cinco anos, pode crescer de US$ 
45,2 bilhões para US$ 137 bilhões.

Fernando Machado Gonçalves, eco
nomista do Banco Itaú, contou que a 
taxa de juros em queda e a inflação 
controlada formam cenário favorável 
ao mercado de crédito, gerando uma 
tendência de compras para 2018: “No 
entanto, para que se criem reflexos im

portantes na indústria automotiva, é ne
cessário as aprovações das reformas. O 
ano que vem não será melhor, sob esse 
aspecto, por ser um ano eleitoral”.

No painel formado por entidades 
financeiras foi lembrado que o setor 
automotivo nacional é dependente de 
crédito e que, ao menos no que depen
der disso, o crescimento está garantido. 
A opinião foi compartilhada por Luís 
Montenegro, presidente da Anef, Paulo 
Roberto Rossi, presidente da Abac, e Vil
mar Carreiro, superintendente do Ban
co Itaú. Os números da Anef, apresen
tados por Montenegro, dizem muito: 
em todo 2016 foram liberados R$ 82,4 
bilhões para financiamento de veículos. 
Em 2017, até agosto, já foram R$ 63 bi
lhões, com expectativa de alcançar R$ 
91 bilhões até dezembro.

Carreiro, do Itaú, notou que até agora 
boa parte dos recursos está sendo utili
zada para financiamentos de modelos 
seminovos e usados, “que significam 
a parcela de prestação que cabe, hoje, 
no bolso do consumidor”. Ele recordou 
que até 2013 a maior parte do crédito 
era para modelos novos de entrada, 
com praticamente 100% do bem finan
ciado e prazo longo.

No painel dedicado ao setor de 
duas rodas ficou claro que a indústria 
e a Abraciclo reviu, para baixo, as suas 
expectativas. Seu presidente, Marcos 
Fermanian, disse que um dos motivos 
é o baixo índice de estoque: “O nível 
de estoques de determinados modelos 
nas concessionárias é insuficiente para 
atender ao mercado, o que pode ter 
contribuído para limitar o crescimento 
das vendas no varejo”.

Leandro Alves, 
da AutoData, e o 

novo homem forte 
da VW, Pablo Di Si
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nir a produção e a venda de veícu-
los movidos a combustíveis fósseis.  
O segundo decreto deu conta de que 
até 2020 a China subirá de 1% para 
10% a mistura de etanol na gasoli-
na vendida em seus 100 mil postos  
de combustível.

As decisões de Pequim deixaram 
de cabelo em pé os acionistas das pe-
troleiras e mostraram que, a despeito 
de destinar muitos bilhões de dóla-

China entra  
em campo

Henrique Skujis | henriqueskujis@autodata.com.br

res para o desenvolvimento do carro 
elétrico, a nação onde circulam 200 
milhões de veículos – maior frota do 
mundo – também tem olhos para os 
biocombustíveis. Um minúsculo alí-
vio para nossos pulmões e, dizem os 
especialistas, uma ótima notícia para 
o Brasil. “Quanto mais gente estiver 
jogando o nosso jogo, melhor”, diz 
Francisco Nigro, conselheiro da res-
peitável SAE, referindo-se à já tarim-

Guerra, fome, milho, poluição, Brasil. O que está por trás  
da guinada dos chineses rumo à superprodução de álcool?

Semanas antes da abertura do 
esperado congresso do Partido 
Comunista, em 17 de outubro, 

o país mais populoso do mundo e 
dono da maior economia do plane-
ta fez dois anúncios importantes o 
suficiente para mexer nas planilhas 
dos executivos da indústria automo-
bilística. O primeiro comunicado aos 
terráqueos foi o seguinte: o governo 
chinês já estuda uma data para ba-
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grandes consumidores, mas, de acor-
do com Elizabeth Farina, presidente 
da Unica, União da Indústria de Ca-
na-de-Açúcar, é preciso um número 
maior de países engajados. “Saber da 
existência de um mercado internacio-
nal dinamizado dentro de padrões es-
tabelecidos, formado por países que 
podem se abastecer em caso de ne-
cessidade, dá uma segurança maior 
para a expansão de programas. Por 
isso a importância dessa notícia.”

Durante a COP 22 em Marrakesh, 
Marrocos, em novembro do ano pas-
sado, antes mesmo dos anúncios re-
centes, a China assinou a plataforma 
lançada pelo Brasil para estimular o 
mercado de biocombustíveis.

MAIOR FROTA DO MUNDO – A 
guinada do país visa, por um lado, 
levar ao cumprimento das rigorosas 
metas de redução de CO

2
 firmadas no 

Acordo de Paris. Nas últimas décadas 
o gás, emitido por chaminés e escapa-
mentos, tingiu de cinza os céus de cen-
tenas de cidades chinesas. Calcula-se 
que a frota circulante na China tenha 
crescido de 31 milhões em 2005 para 
mais de 200 milhões em 2016. 

Somente em 2017 as mais de cin-
quenta empresas de veículos em ope-
ração na China soltarão das linhas 
de montagem mais de 28 milhões de 
unidades – produção quase quinze 
vezes maior do que a brasileira.

Maior responsável pela emissão 
dos gases causadores do aquecimen-
to global, o país quer iniciar a redu-
ção de suas emissões de CO

2
 antes de 

2030. Pretende ainda reduzir de 60% 

País tem 200 
milhões de 

toneladas de milho 
para produzir 

etanol
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bada indústria de etanol brasileira. 
Em 2016 produzimos 27,5 bilhões  
de litros de etanol, menos apenas que 
os Estados Unidos.

COMODITIZAÇÃO – A entrada da 
China nesse jogo também reacende 
a esperança dos agentes alcooleiros 
de tornar o etanol uma comodite no 
mercado internacional. Estados Uni-
dos e Brasil são grandes produtores e 

A existência de 
um mercado 
internacional 

dinamizado dentro 
de padrões dá 

segurança para 
a expansão de 

programas.
Elizabeth Farina,  

presidente da Unica
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dente de milho nos estoques do País. 
Calcula-se que as reservas do cereal 
estejam em 200 milhões de tonela-
das, volume equivalente a quase três 
vezes a produção brasileira em 2016 
e suficiente para abastecer a gigantes-
ca população racional e irracional da 
China por mais de um ano.

Desde a grande fome que se seguiu 
à guerra civil chinesa, no fim dos anos 
1940, o governo central, em nome da 
segurança alimentar, passou a bancar 
a produção de seus agricultores, lem-
bra Nigro, comprando-a por preços 
de pai para filho: “Enquanto a meca-
nização fez a produtividade no cam-
po disparar, a demanda por alimen-
tos no mundo é pouco elástica, não 
cresceu tanto”.

Com os estoques de milho nas al-
turas o governo chinês encontrou a 
maneira de aumentar seu consumo. 
Será, portanto, com o cereal que a 
China produzirá o etanol necessário 

Produção de etanol combustível
(em milhões de litros)

Fonte: RFA (Renewable Fuels Association)

a 65% a difusão do gás por unidade 
do PIB também até 2030 com relação 
a 2005. Outra meta de Pequim é au-
mentar para 20% a participação de 
combustíveis não-fósseis em sua ma-
triz energética. Hoje este índice não 
passa de 1%. 

Charles Andrew Tanq, presiden-
te da CCIBC, Câmara de Comércio e 
Indústria Brasil-China, conta que o 
governo tem investido bilhões para 
combater a poluição. “É uma priori-
dade”, diz. “Milhares de fábricas po-
luentes foram obrigadas a fechar as 
portas. O alvo agora são os veículos.”

A CULPA É DO MILHO – O plane-
jamento chinês, no entanto, não está 
calcado apenas na busca por ares 
mais puros. Há um declarado inte-
resse econômico por trás do aumen-
to da mistura de etanol na gasolina. 
A grande motivação deste flerte com 
o biocombustível é o enorme exce-

2016 2015 2014 2013
Estados Unidos 57 943 55 970 54 103 50 247
Brasil 27 575 26 811 23 398 23 6978
Europa 5 205 5 242 5 462 5 182
China 3 194   3 073 2 400 2 630
Tailândia 1 217 - - -
Índia 850 797 585 2 060
Canadá 1 648 1 648 1 927 1 976
Argentina 976 797 604 -
Resto do mundo 1 852 1 477 3 269 2 748

A China é o  
maior emissor  
de CO2 do planeta
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cipalmente as que sofreram com a 
crise do setor. Nigro resume: “Os chi-
neses estão com dinheiro sobrando. 
Comprar coisa barata sempre é inte-
ressante”. A Cofco, por exemplo, um 
dos maiores grupos de agronegócio 
da Ásia e o maior grupo alimentício 
da China, já arrematou desde 2007 

coloca 1% de etanol na gasolina em 
apenas seis ou sete províncias. 

USINAS BRASILEIRAS – Outra mos-
tra do apetite etílico de um dos seis 
países que ainda se declaram socialis-
tas são as investidas para tomar conta 
de usinas alcooleiras brasileiras, prin-

para entrar  no promissor mundo do 
biocombustível. Para cumprir o ob-
jetivo de elevar de 1% para 10% a 
mistura de etanol na gasolina o plano 
de Pequim inclui a construção de três 
dúzias de usinas do biocombustível 
no Nordeste do país, onde se concen-
tra a produção de milho. Hoje a China 
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quatro usinas no país, em São Paulo e 
em Mato Grosso do Sul. Com planos 
de exportar álcool para o Oriente, a 
empresa estatal, que já integra o con-
selho da Unica, manifestou recen-
temente interesse em expandir seus 
negócios por aqui.

“Há outras empresas chinesas de 

olho em oportunidades de aquisi-
ções. Estamos recebendo na semana 
que vem uma delegação, e em breve 
visitaremos a China”, revelou em ou-
tubro Elizabeth Farina “Temos inte-
resse em expandir nosso negócio em 
lugares para onde podemos expor-
tar”, completa a executiva. 

A cana brasileira 
pode ser opção 
para a China
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em 2011, antes, portanto, do colap-
so da economia brasileira, mais de  
oitenta tiveram a falência decretada  
e outras setenta estão em recupe-
ração judicial. Segundo números  
da ANP, Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis, 
há 384 usinas de etanol em operação 
no Brasil. Eram 450.

Muitas delas podem ser compra-
das a preço de banana – um cenário 
triste quando vêm à mente os tempos 
de bonança da economia brasileira 
em que éramos tratados, potencial-
mente, como a Arábia Saudita dos 
biocombustíveis. Deu ruim. 

Na visão de Elizabeth Farina, o re-
presamento do preço da gasolina de 
2011 a 2014 complicou a vida das 
usinas, pois colocou também um teto 
para o preço do etanol. 

De acordo com Marcos Palasio, 
gerente de produtos da Bosch, “uma 
Petrobras pode absorver um perío-
do de rentabilidade menor, mas 
um produtor de etanol, com custos  
em elevação, acaba quebrando”.  
Nigro lembra ainda que o preço do 
petróleo despencou no mercado  
internacional. “Ficou difícil para o 
etanol competir.”

A VOLTA – Com o fim do represa-
mento do preço da gasolina há quem 
diga que voltou a valer a pena encher 
o tanque com etanol. A velha con-
ta para fazer tal verificação é sim-
ples: se o preço do etanol estiver até  
70% do cobrado pela gasolina, prefira 
o primeiro. 

Um estudo recente feito pelo IMT, 

Quanto mais 
gente estiver 

jogando o nosso 
jogo, melhor.  
A entrada da 

China no universo 
do etanol é boa 

para o Brasil 
Francisco Nigro,  

conselheiro da SAE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Tanq, 
da CCIBC, confirma os olhos arrega-
lados dos chineses: “Há empresas 
dispostas a se associar com usinas  
brasileiras saudáveis para adminis-
trar as que estão nas mãos dos ban-
cos”. Não são poucas, diga-se. Desde 
a crise do setor alcooleiro, iniciada 
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Instituto Mauá de Tecnologia, em 
São Caetano do Sul, SP, mostrou que 
essa relação pode chegar a 75%, tor-
nando o combustível derivado da 
cana-de-açúcar mais atraente ainda. 
A diferença, deve-se, segundo o IMT, 
ao fato de os testes terem sido feitos 
na rua, em condições mais realistas, 
e não em laboratório. Vale observar 
que o estudo teve o apoio da Unica.

Voltando para a China: há dúvi-
das, apesar de todo o esforço espe-
rado, se o país será autossuficiente  
para encher com E10 o tanque de sua  
nababesca frota no prazo desejado, 
até 2020. Palasio, da Bosch, levanta 
essa dúvida. “Não basta o exceden-
te de milho. É preciso transformá-lo  
em etanol”. 

CHANCE BRASILEIRA – Segundo 
ele até que as 36 novas usinas fiquem 
prontas é possível que haja uma de-
manda para a importação de etanol: 
“A pergunta é: quando eles conse-
guirão se tornar independentes? En-
quanto isso, o Brasil pode disputar 
essa oportunidade. Isso se nossas usi-
nas estiverem bem, porque hoje esta-
mos importando um pouco de etanol 
dos Estados Unidos...”.

A recuperação do setor no Brasil 
passa pelo RenovaBio, uma política de 
Estado lançada pelo governo para traçar 
um grande projeto para o setor, pontua 
Elizabeth Farina: “É uma grande opor-
tunidade de revalorização dos biocom-
bustíveis, em particular do etanol. Pode 
destravar investimentos em aumento 
de capacidade, mas não imediatamen-
te, pois a perspectiva é de longo prazo”. 

Seja como for, Tanq, o presidente 
do CCIBC, admite a possibilidade de 
o Brasil ser procurado para encher 
o tanque dos carros chineses. E não 
apenas devido ao tempo de constru-
ção das usinas, mas porque acredita 
que o governo chinês deve subir para 
além dos 10% a mistura de etanol 
na gasolina: “Se quiserem realmente 
combater a poluição precisarão fa-
zer isso. E se tiverem abastecimento, 
local ou importado, isso realmente 
pode acontecer”. 

De acordo com executivo, a China 
importaria o caldo da cana-de-açú-
car concentrado, sem água, para ser 
transformado em etanol lá.

Palasio, da Bosch, empresa pionei-
ra no desenvolvimento da tecnologia 
flex, recorda que mistura de até 10% 
de etanol na gasolina não requer  
mudanças tecnológicas ou de mate-
rial no motor. “Já foram feitos estu-
dos aprofundados na Europa antes 
de adotarem o E10”, diz, referindo-
-se justamente ao aumento de 1%  
para 10% de etanol na gasolina  
no continente. 

Agora, se o blend de etanol passar 
dos 15%, tornando a mistura mais 
corrosiva, partes do motor precisa-
riam ser modificadas.

E as empresas brasileiras, espe-
cialistas no assunto, poderiam ser 
acionadas por seus braços na China 
para auxiliar nas mudanças. Afinal 
de contas nossa gasolina tem 27% 
de etanol e, mais do que isso, nos-
sos carros flex estão prontos para 
rodar com qualquer mistura gaso-
lina-etanol. 

A mistura de 
10% de etanol 

na gasolina não 
requer mudanças 

tecnológicas no 
motor. Acima 

desse volume,  
isso pode mudar

Marcos Palasio, 

gerente de produtos da Bosch
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De acordo com Nigro, da SAE, “se 
um dia eles optarem por produzir veí-
culos a álcool aí o Brasil terá uma bru-
tal vantagem competitiva. Nessa área 
tem coisa que só o Brasil sabe”.

Por outro lado, a escolha – por mo-
tivos já ditos – pelo milho e não pela 
cana-de-açúcar para a produção do 
etanol aproxima a China dos Estados 
Unidos, maior produtor de biocom-
bustível do mundo. 

Dessa forma, a tecnologia em-
pregada nas usinas brasileiras não 
teria grande valia para as novas 
instalações a serem construídas 
na China: “Pelo contrário. Como as 
máquinas produzidas na China são 
muito mais baratas o Brasil é que 

poderá importar maquinário de lá. 
O custo Brasil tira a competitivida-
de da indústria local”.

CRÍTICAS AMBIENTAIS – Sob a 
desconfiança de ambientalistas o eta-
nol segue sua jornada. Sua expansão, 
dizem, além de consumir milhões de 
litros de água ameaça a segurança 
alimentar do planeta. É controverso  
o uso de terra para produzir combus-
tível e não comida. 

Seus defensores dirão que terra é 
o que não falta, principalmente aqui 
no Brasil. E que se quisermos salvar 
o planeta do aquecimento global os 
biocombustíveis estão aí. Agora, com 
a China no jogo.
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tamente isso que o Polo significa para 
além de sua carroceria, peças, partes, 
componentes. Ele é o representan-
te físico de algo que a Volkswagen  
daqui deseja ser já há um bom tempo, 
e pelo qual trabalha há três anos: uma 
nova Volkswagen.

Ser novo não é fácil, especialmente 
para alguém com o tamanho, o peso e 
a bagagem de uma Volkswagen. E não 
custa nada barato: estupendos R$ 2,6 
bilhões aplicados na histórica fábrica 
Anchieta para fazer ali os produtos ba-

O embaixador  
da redenção
Marcos Rozen | redacao@autodata.com.br

seados na nova plataforma MQB, de 
Modularer Querbaukasten ou plata-
forma modular transversal, a raiz desta 
mudança toda. Como ela se adapta a 
diversos tipos de carrocerias e às várias 
necessidades das marcas do grupo, de 
Audi a Skoda, de Passat a Polo, facilita 
o processo produtivo, incluindo a ma-
nufatura de diversos modelos em uma 
mesma linha, concentrando, padroni-
zando e unificando as políticas de quali-
dade e, assim, reduzindo tempo de pro-
dução e consequentemente os custos.

O novo Polo, que acaba de chegar às concessionárias, traduz em aço,  
vidro e borracha tudo o que a Volkswagen quer ser daqui para a frente
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Embaixador de uma nova era para 
a Volkswagen do Brasil: foi essa  
a expressão escolhida pela com-

panhia para rotular o novo Polo – e 
poucas vezes bordão criado por empre-
sa para definir um de seus próprios pro-
dutos foi tão sincero. Talvez pudésse-
mos trocar embaixador por abre-alas, 
carro chefe, partir para o conhecido di-
visor de águas ou qualquer termo asse-
melhado. Quem sabe até AP/DP, Antes 
de Polo e Depois de Polo. E por aí vai.

O fato concreto: é justamente e exa-
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Por aqui a MQB dará origem ao ha-
tch Polo, à sua variação sedã Virtus, já 
confirmada para janeiro de 2018, e ain-
da mais dois modelos realmente dignos 
de carregar a denominação novo como 
prenome e que serão lançados ao lon-
go do ano que vem. Um desses dois ta-
pará a lacuna Volkswagen no ramo dos 
SUVs compactos, a menina dos olhos 
do mercado nacional hoje e certamente 
por um bom tempo ainda.

REVOLUÇÃO MQB – A MQB trou-
xe consigo, ainda, avançados con-
ceitos de manufatura 4.0 que, pelos 
cálculos VW, já representaram por 
si só economia de R$ 100 milhões 
ao evitar retrabalhos. Para Antonio  
Pires, vice-presidente de operações 
VWB e América do Sul, “a chegada  
do novo Polo e do Virtus tornaram a 
fábrica Anchieta mais tecnológica, um 
passo adiante em direção aos conceitos 
4.0. A produtividade é um dos princi-
pais resultados”.

A MQB mexeu com praticamente 
todas as áreas produtivas. A armação, 
por exemplo, ganhou reforço de 373 
robôs, todos mais rápidos, precisos e 
eficientes na comparação com suas ge-
rações anteriores. Também chegaram 
novos equipamentos de solda a laser, 
e a estamparia recebeu nada menos do 
que 214 novas ferramentas. A pintura 
foi premiada com um equipamento de 
aplicação de cera nas cavidades, parte 
do processo de anticorrosão. Na linha 
de montagem final foi instalado um 
novo Fahrwerk, módulo onde a carro-
ceria se une à base montada com mo-
tor, transmissão e suspensão.

E, não menos importante, as áreas 
de planejamento, infraestrutura, TI e 
logística foram renovadas a partir dos 
conceitos e inovações de Indústria 4.0.

Só para ilustrar bem o tamanho da 
representatividade da MQB para a An-
chieta, maior fábrica VW do País, ali, 
afora a nova plataforma, só sobrou a 
Saveiro. Todos os outros produtos na-
cionais da marca, como Up!, Gol, Voya-
ge e Golf, são produzidos nas outras 
duas unidades, Taubaté, SP, e São José 
dos Pinhais, PR.

Markus Kleimann, vice-presidente 
de desenvolvimento do produto da 
Volkswagen do Brasil, conta que o 
novo Polo é fruto de desenvolvimento 
conjunto Alemanha-Brasil e que “os 
veículos baseados na Estratégia Mo-
dular MQB conseguem proporcionar o 
que há de mais moderno em termos de 
design, inovação, desempenho e segu-
rança”. Segundo ele a nova plataforma 
permitiu dotar o Polo de recursos tec-
nológicos iguais aos aplicados a Passat 
e Golf, como o Active Info Display, o Para produzir 

novo Polo, 
fábrica recebeu 
373 robôs
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painel totalmente digital e configurá-
vel, incluindo os instrumentos como 
velocímetro e conta-giros: “O Polo ele-
vará o patamar no segmento de com-
pactos premium”.

Nos MQB todos os motores são ins-
talados da mesma forma, com o coletor 
de escape montado para trás, próximo 
do painel corta-fogo. Está aí a cartada: 
a plataforma, assim, se adapta à gama 
inteira de motores do Grupo VW. Isso 
também facilita a padronização de 
componentes e reduz as peças de com-
binações de motor e transmissão, até 
então desenvolvidas separadamente 
para cada aplicação.

O CARRO – Quanto ao Polo em si, 
suas qualidades deixam claro que a 
Volkswagen fez tudo para não deixar 
em absoluto nenhuma fresta aberta. 
Atacou em todas as frentes, com – até 
prova em contrário – resultados posi-
tivos em todas.

imaginar que, um dia, a evolução do 
sistema fará o carro servir o próprio 
café quentinho.

Nos testes realizados pelo Latin 
NCAP o Polo alcançou 5 estrelas tanto 
para adultos quanto para crianças, ou 
seja, a pontuação máxima. Boa parte 
é glória da MQB, com estrutura mais 
reforçada mas ao mesmo tempo mais 
leve: o novo Polo pesa 44 quilos a me-
nos do que seu antecessor também 
produzido no Brasil.

Em outra frente há mais um resulta-
do digno de aplauso. O novo rebento 
VW alcançou o melhor resultado do 
Car Group do Cesvi Brasil, o que signifi-
ca que, segundo as avaliações do órgão, 
é o carro mais barato de reparar de todo 
o mercado brasileiro, empatando neste 
quesito com o Up!. Ao mesmo tempo o 
comprador poderá adquirir um pacote 
para as três primeiras revisões, de 10 
mil, 20 mil e 30 mil quilômetros por R$ 
1 mil, incluindo peças e mão-de-obra. 

No que diz respeito à segurança, por 
exemplo, são quatro air bags de série 
em todas as versões, sendo dois dian-
teiros e dois laterais. Há, também, sis-
tema que, quando os air bags são acio-
nados – o que indica acidente – aciona 
os freios também, automaticamente, 
para reduzir possibilidades de arrasto 
do carro e consequente aumento da 
gravidade da batida. Há ainda oferta 
de controles de tração e estabilidade e 
o louvável monitoramento da pressão 
dos pneus, um item que deveria ser 
obrigatório por lei em todos os veículos 
vendidos no País.

Completando o pacote há freios a 
disco nas quatro rodas, mas reserva-
dos apenas às versões com motor TSI. 
Há também o detector de fadiga, que 
analisa a forma como o motorista diri-
ge ante seus 15 primeiros minutos ao 
volante. Em caso de alteração no com-
portamento o sistema, veja só, sugere 
uma parada para um café – pode-se 

MQB: nova 
plataforma 
pode gerar 

seis veículos 
para o 
Brasil.
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Pelas contas da fabricante representa 
uma economia, para o cliente, de 17% 
no valor normal das revisões.

Mais um item, mais uma vitória. 
Todas as versões ganharam nota A no 
Programa de Etiquetagem Veicular do 
Inmetro, que avalia o consumo de com-
bustível. O melhor resultado foi com o 
motor 1.0 MPI, 12,9 km/l na cidade e 
14,3 km/l na estrada com gasolina – 
porém a E22, diferente da servida nos 
postos, E27. Com 100% etanol são 8,8 
km/l e 10 km/l, respectivamente.

CLIENTE ALEMÃO – Quanto ao de-
senho o Polo é uma prova cabal de 
que lições foram aprendidas, em es-
pecial aquela que diz que o gosto do 
consumidor alemão para carros pode 
nem sempre ser , e por vezes não é, 
igual ao do cliente brasileiro. E assim o 
Polo nacional ganhou um design dian-
teiro exclusivo, ligeiramente diferente 
do europeu, lançado praticamente ao 
mesmo tempo.

A gama é composta por versões Hi-
ghline, a topo de gama, Comfortline, 
1.6 MSI e 1.0. As duas primeiras têm 
sob o capô apenas o motor 200 TSI e 
câmbio automático de seis marchas 
tiptronic. Três cilindros, turbo e injeção 
direta o 200 TSI é da família EA211 e o 
200 da nomenclatura se refere ao tor-
que máximo, 200 Nm ou 20,4 kgfm. A 
potência é 128 cv.

O motor 1.6 MSI, acoplado a câmbio 
manual de cinco marchas, é também 
da família EA211, com quatro cilindros 
e 16 válvulas. Potência de 117 cv e tor-
que de 162 Nm, sempre com etanol.

Fecha a lista o 1.0 MPI, também só 

com câmbio manual de cinco marchas, 
basicamente o mesmo tricilíndrico do 
TSI mas sem o turbo e a injeção direta, o 
que reduz seus valores de desempenho 
para 84 cv e 102 Nm.

De série, para todas as versões, a lista 
inclui direção com assistência elétrica, 
ar-condicionado e vidros elétricos nas 
quatro portas com função um-toque 
nos dianteiros, além de trava elétrica e 
chave canivete. O Comfortline ganha 
reforço de banco traseiro bipartido, 
coluna de direção ajustável em altura 
e distância, ESC, controle eletrônico de 
estabilidade, faróis de neblina com cor-
nering light, que acompanham o facho 
de luz nas curvas, sistema de Infotain-
ment Composition Touch com tela de 
6,5 polegadas sensível ao toque, rodas 
de liga leve aro 15, sensor de estaciona-
mento traseiro, retrovisores elétricos, 
descanso de braço dianteiro com por-
ta-objetos, lanternas traseiras escureci-
das e volante multifuncional.

E, a estes, acrescenta a versão Highli-
ne sistema de abertura das portas sem 
uso da chave e partida do motor por 
botão no console central, controlador 
automático de velocidade de cruzeiro, 
ar-condicionado digital, banco do pas-
sageiro dianteiro rebatível, descanso 
de braço dianteiro com porta-objetos e 
duas portas USB, porta-luvas refrigera-
do, luz de condução diurna, a DRL, em 
LED, rodas de liga leve aro 16 e volante 
multifuncional revestido em couro.

São três pacotes de infotainment, 
opcionais para todas as versões, sen-
do o mais completo com tela de 8 po-
legadas. O painel digital configurável, 
batizado pela VW como Active Info 

Display, em sua segunda geração, é op-
cional para a versão topo, a Highline, e 
faz parte de pacote a R$ 4,5 mil.

Os preços são bem competitivos. 
Abrem a R$ 50 mil o 1.0 MPI, que pode 
ir a R$ R$ 52,6 mil com opcionais como 
controle de tração e estabilidade. O 1.6 
inicia em R$ 55 mil e pode chegar a R$ 
57,6 mil. O Comfortline começa em R$ 
65,2 mil e pode chegar a R$ 68,7 mil. E 
o topo de gama parte dos R$ 69,2 mil e 
pode alcançar os R$ 75,9 mil.

QUATRO MIL – O resultado de tudo 
isso já foi sentido na fase de pré-venda, 
que durou um mês, de 25 de setembro 
a 25 de outubro, exclusivamente pela 
internet: nada menos do que 4 mil pe-
didos, a maioria das versões mais caras, 
o que já provocou um imediato novo 
arranjo da programação produtiva, 
que contava inicialmente com poucos 
Highline. O consumidor interessado 
pagava R$ 1 mil de sinal e recebia ins-
truções para negociar o restante em 
uma concessionária de sua preferência. 
Nas lojas mesmo o carro chega agora 
em novembro.

Gustavo Schmidt, vice-presidente de 
vendas e marketing VWB, considerou 
que “o sucesso da pré-venda é uma 
mostra inequívoca da confiança de 
nossos clientes na marca e nas quali-
dades do novo carro. Estamos bastante 
satisfeitos”.

O fim da pré-venda coinci-
diu com a estréia de novo am-
biente da empresa na internet,  
no mesmo endereço, o www.vw.com.
br. No ano passado o site alcançou  
26 milhões de acessos.
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Faz tempo que a rede de conces-
sionárias Volkswagen não anda-
va tão animada. Quem resume é 

Luís Eduardo de Barros Cruz e Guião, 
ou simplesmente Dado Guião, presi-
dente da Assobrav, Associação Brasi-
leira de Distribuidores Volkswagen:  
“A montadora passou muito tempo 
sem renovar o portfólio”.

Ele ocupa hoje a posição que já foi 
de empresários como Sérgio Reze, 

Caiu na rede é Polo
Marcos Rozen | redacao@autodata.com.br

Mauro Saddi e Paulo Pires Simões: 
responsabilidade do cargo, apenas 
por isso, é o que não falta. Guião  
tomou posse em janeiro do ano  
passado para o biênio 2016-2017  
e deve concorrer à reeleição no próximo  
dezembro.

E ele tem razão no que diz respei-
to ao portfólio: a última novidade de 
verdade Volkswagen, e não exata-
mente uma daquelas de arrebatar o 

Nas concessionárias vive-se a animação pelo que chega e pelo que está por vir

Polo chega para 
ser o VW mais 

vendido no País
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coração deste curioso ser de tão difícil 
entendimento que costumamos cha-
mar de mercado, foi o Up!, em 2014. 
Na faixa específica do Polo, de ha-
tches compactos, um carro realmente 
novo com emblema VW à grade foi o 
Fox, naquele longínquo 2003.

“Mas agora carro novo é o que não 
falta”, comemora Guião, entusiasma-
do não só com o Polo, mas também 
pelo que mais vem por aí, incluindo 
o Virtus, sedã do Polo, já em janeiro, 
e um tão sonhado e demorado SUV 
compacto na faixa de EcoSport e asse-
melhados até o fim de 2018.

ANTES TARDE – De acordo com o di-
rigente, a própria Volkswagen admite 
que se atrasou e perdeu compasso 
do mercado, mas ao que tudo indica 
agora essa demora será descontada. 
O Polo é o primeiro passo deste cami-
nho, apenas.

Diante das novidades da concorrên-
cia, atesta o presidente da Assobrav, o 
quadro até agora resultava em especial 
“dificuldade para trazer clientes no-
vos”, o que deve mudar sobremaneira 
com a forte renovação de produtos.

No meio do caminho, é claro, a 
rede sofreu, prejudicada também pela 
mão pesada da retração violenta do 
mercado total: pelas contas da Asso-
brav só nos últimos tempos os pontos 
de venda diminuíram em 10%. Ainda 
assim são atualmente números de im-
pressionar: 530 casas pertencentes a 
250 grupos econômicos. Destes, 60% 
são multimarca.

Quanto ao Polo em particular, 
Guião vê muito espaço para o novo 

hatch despontar como o Volkswagen 
mais vendido do País em curto espa-
ço de tempo. Além da própria questão 
da novidade, este cenário está muito 
ligado à atual configuração de vendas 
por modelo, com uma disputa embo-
lada, sem ninguém a despontar – e já  
se vão há muito tempo aqueles dias  
em que o experiente Gol reinava tran-
quilo e absoluto.

GOL EM ALTA – O Gol ainda é, sim, 
o VW mais vendido, com uma média 
perto das 4,5 mil unidades mensais.  
O segundo colocado, o Fox vende algo 
perto das 3,5 mil. E atrás aparecem  
o Up! e o Voyage, sempre orbitando 
ao redor dos 3 mil/mês. Aproveitando 
este quadro, o Polo deve então surgir 
como um “matador”, nas palavras  
de Guião.

E quando se tem um matador, é cla-
ro, é preciso abrir espaço, o que sig-
nifica matar alguns próprios coelhos 
para o matador poder fazer melhor 
seu serviço em toda a selva. Em en-
tendimento conjunto com a Assobrav, 
assim, a VW já reduziu fortemente a 
oferta do Fox, que ficou restrita a so-
mente duas versões, Xtreme e Con-
nect, ambas bem equipadas e na faixa 
de R$ 55 mil a R$ 58 mil. O CrossFox, 
um marco dentro da VW sob o ponto 
de vista do marketing, obra de Paulo 
Kakinoff, foi a primeira vítima interna 
e já é modelo fora de linha.

Dentro deste mesmo escopo, o Up! 
ocupará espaço tímido de subcom-
pacto premium, uma espécie de Fiat 
500 da Volkswagen. É pouco para o 
que se propunha e menos ainda para 

que se esperava do modelo, mas é o 
que lhe restou. A culpa, dirão alguns, 
é daquele tal de sujeito, o mercado.

Falando em carros pequenos, 
Guião não esconde sua admiração 
pelo trabalho desenvolvido pela 
Renault com o Kwid: “É um case”. 

MIL NEGÓCIOS NA PRÉ VENDA – E 
esta é mais uma ocorrência a mostrar 
que essa nova Volkswagen procura 
mesmo reinventar-se, redescobrir-se: 
é preciso aprender as lições que nos 
são oferecidas e, principalmente, com 
os próprios erros. 

Movimento, que, por sinal, parece 
não ser exatamente de hoje: alguns 
frutos já estão amadurecendo, como 
nada menos do que 1 mil interessados 
inscritos em uma semana de pré-ven-
da do Polo. Pormenor: todos deram  
sinal de R$ 1 mil para garantir a com-
pra de um carro que sequer viram  
pessoalmente – a pré-venda seguiu 
até 5 de novembro.

Um fato extremamente significati-
vo deste movimento, avalia Guião, é 
que a maior parte destes pedidos foi 
da versão topo de gama, a mais cara, 
Highline 200TSI – o que inclusive 
forçou a retirada temporária do mo-
delo da oferta do site de pré-venda, 
o www.prevendapolo.vw.com.br:  
“O cliente quer o melhor possível  
em tecnologia embarcada”. 

É mais um sinal desta já falada 
nova Volkswagen, mas desta vez  
surgido do outro lado do balcão, o  
da freguesia. O recado da fábrica, 
assim, ao menos por enquanto, está 
funcionando perfeitamente.
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Exatos treze dias depois de lan-
çar o novo Polo a Volkswagen 
anunciou fundamental troca em 

sua presidência no Brasil: saiu David  
Powels – indicado primeiro vice-
-presidente da joint-venture da com-
panhia com a SAIC Chinesa, basea-
do em Xangai –, entrou Pablo Di Si.  
A mudança é sintomática.

Powels dirigiu a VW brasileira por 

Um zagueiro  
no ataque

Marcos Rozen | redacao@autodata.com.br

Com a transferência para a China 
ocorrendo praticamente ao mesmo 
tempo que o lançamento do Polo, fi-
cou claro que a missão de Powels era 
bem específica: arrumar a casa para 
novos tempos, que industrialmente 
e mercadologicamente são represen-
tados de início pela introdução da 
plataforma MQB. Powels, não custa 
lembrar, era profissional basicamente 

David Powels fez o Polo, mas caberá a Pablo Di Si vendê-lo

pouco menos de três anos, prazo  
a ser levado em conta quando se  
recorda que seu antecessor, Thomas 
Schmall, ocupou a mesma cadeira 
por sete anos, ou mais do que o dobro  
do tempo. É um primeiro sinal  
de que esta VW de hoje é, de fato, ou  
no mínimo tenta ser, realmente  
uma nova Volkswagen, como ela  
própria propagandeia.

Di Si: 
apresentação 

foi no Congreso 
AutoData.
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de finanças, área na qual faz carreira 
no Grupo VW desde 1989.

Tarefa cumprida, passou o bastão 
para o argentino Pablo Di Si, também 
um sujeito de finanças – mas as seme-
lhanças praticamente acabam aqui. 
Apenas mais uma pode ser citada: as-
sim como Powels, Di Si também tem 
experiência profissional prévia no Bra-
sil. Ele já ficou baseado em São Paulo, 
Belo Horizonte, MG, e Curitiba, PR, 
com algumas idas e vindas no meio do 
caminho de 2000 a 2008. Mas nunca 
pela Volkswagen, diferentemente de 
Powels, que ocupara posto de vice-
-presidente de finanças e estratégia da 
filial brasileira de 2002 a 2006.

É aqui que reside definitiva diferen-
ça do antigo para o novo presidente. 
Di Si, o executivo agora incumbido 
de vender Polo, não iniciou carreira 
na Volkswagen, ao contrário de Po-
wels. Aliás, nem mesmo na indústria 
automotiva: seu currículo começa por 
Monsanto e Kimberly-Clark, nas quais 
somou quase setes anos de serviço 
antes de se juntar ao Grupo Fiat em 
2006. Na VW, por sinal, está há ape-
nas três anos e pouco.

SEM GRAVATA – E dispensa gravata, 
gesto no qual inclusive foi rapidamen-
te copiado por alguns colegas do co-
mitê executivo.

No Grupo Fiat um de seus princi-
pais trabalhos foi coordenar o come-
ço de tudo da fábrica de Goiana, PE. E 
dizem que conhece melhor alguns se-
gredos daquela região do que alguns 
locais. Aprendeu muito, asseguram 
outros, com Cledorvino Belini.

Em resumo é executivo bem dife-
rente do que se está acostumado para 
um perfil de presidente Volkswagen. 
Que não cursou o que poderia se cha-
mar de escola Volkswagen, e nem mes-
mo a escola alemã de administração.

E este é o segundo sinal de que a 
empresa se esforça, sim e de fato, para 
ser mesmo uma nova Volkswagen.

19 LANÇAMENTOS ATÉ 2020 – A 
Di Si caberá, ao menos em tese, apre-
sentar e vender, e vender bem, nada 
menos do que mais dezenove lança-
mentos por aqui até 2020: quatro são 
MQB sendo que o próximo é o sedã 
Virtus, em janeiro, conforme revelou o 
próprio executivo em palestra durante 
o Congresso AutoData Perspectivas 
2018, sua primeira aparição pública.

Ali ele conversou com AutoData e 
afirmou não acreditar ter sido escolhi-
do para o cargo por carregar este perfil 
pouco convencional no universo VW.

Considerou apenas ter sido “muito 
bem acolhido e recebido” e ponde-
rou entendimento que importa não 
exatamente a herança cultural de 
cada executivo, mas a “capacidade 
de enfrentar os desafios no negócio”.  
E, ao tentar calcular quantos destes 
há na VW do Brasil que agora lhe che-
ga às mãos, estima que são “muitos,  
e motivados temos mais possibilida-
des de vencer”.

Como missão primordial elenca 
“levantar a Volkswagen para onde ela 
merece estar”, em um claro sinal de 
que considera a posição atual inacei-
tável e que a retomada da liderança 
perdida já há bastante tempo é algo 

que almeja, mas que, hoje, é sonho 
distante que precisa ser galgado de-
grau a degrau.

ZAGUEIRO DO HURACÁN – Sua es-
colha, está claro, será jogar no ataque: 
“Participação de mercado e lucro vêm 
de vender carros”, simplifica. Esta colo-
cação é particularmente interessante 
vinda de Di Si por representar muito 
mais um raciocínio de executivo cria-
do em área comercial do que de finan-
ças, o que não é absolutamente o caso. 
E também por contradizer outra baga-
gem do executivo, que quando mais 
jovem jogou futebol na Argentina, na 
categoria de base do Huracán, time de 
Buenos Aires: nos gramados ele era za-
gueiro, e não centroavante.

Talvez acostumado às buscas de 
manchetes pela turma da imprensa 
esportiva argentina da época, Di Si 
enfrentou sem grandes problemas 
uma roda com cerca de dez jornalis-
tas especializados em indústria auto-
mobilística após sua apresentação no 
Congresso AutoData. 

Durante cerca de meia hora falou 
em bom português sobre variados te-
mas, como carros elétricos, mercado 
brasileiro, uso da capacidade instala-
da e congêneres. Ou seja: sua primeira 
aparição pública ocorreu apenas dez 
dias depois de assumir oficialmente o 
cargo, enquanto Powels levou meses 
e meses para fazê-lo quando recebeu 
a presidência.

É o terceiro sinal da Volkswagen que-
rendo ser, de fato, uma nova Volkswa-
gen. Até agora parece que as mudanças 
que vêm por aí são radicais.
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meiro mês de vida, em setembro, o pe-
queno carro da Renault vendeu 10 mil 
358 unidades e foi o segundo veículo 
mais emplacado no País.

Seu sucesso deu uma balançada na 
convicção que havia tomado conta do 
mercado: depois de três ou quatro anos 
com uma tendência de lançamentos de 
veículos de entrada mais equipados e 
caros, o Kwid mostrou que a etiqueta 

O valor do preço

Caio Bednarski | caio@autodata.com.br

do preço ainda é fator de extrema rele-
vância no mercado de novos – princi-
palmente no segmento de entrada. 

A Renault cobra pelo Kwid de R$ 29 
mil 990, na versão Life, a R$ 39 mil 990, 
a versão Intense. Afora o Chery QQ, que 
até o momento não entrou no gosto do 
brasileiro, é o carro mais barato do Bra-
sil. O Fiat Moby – leia mais adiante – 
custa os mesmos R$ 29 mil 990.

Sucesso de vendas, o Renault Kwid mostra que, ao contrário do que parecia 
tendência, etiqueta ainda é fator primordial na hora de comprar carro novo
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Uso de materiais simples. Bancos 
dianteiros inteiriços. Retrovisor 
interno sem função dia-noite. 

Três, e não quatro, parafusos por roda. 
Exclusão do conta-giros. Somente um 
limpador e um esguicho de água no 
vidro dianteiro. Nem limpador nem es-
guicho no vidro traseiro. Apesar dessa 
pobreza toda o Kwid chegou, como se 
diz, com o pé na porta. Logo em seu pri-

AD 339 - Renault Kwid.indd   48 01/11/2017   16:06:45

mailto:caio@autodata.com.br


49

Novembro 2017 AutoData

Renault Kwid Fiat Mobi Volkswagen Gol Volkswagen up!

Preço de 29 990

Vendas 10 358 Vendas 3 602 Vendas 6 026 Vendas 2 560
a 39 990

Ranking 2º Ranking 14º Ranking 7º Ranking 24º

a 45 990 a 54 450 a 57 900
Preço de 29 990 Preço de 42 990 Preço de 37 990

Divulgação/Renault/Fiat/VW

Fenômeno Kwid  
Carro deixou concorrentes para trás em setembro

FORNECEDORES – Para chegar a essa 
faixa de preço os projetistas do Kwid ti-
veram a missão de reduzir os custos de 
desenvolvimento e de produção. Sua 
plataforma é a mesma do redi-GO, car-
ro da indiana Datsun, marca de baixo 
custo da Nissan. O fato de o projeto ser 
específico para cada mercado onde é 
vendido também ajudou a baratea-lo.

A empresa buscou novos fornecedo-
res e desenvolveu 80% de peças novas 
para o modelo, contou Antônio Fleisch-
mann, diretor de projetos para a região 
Américas: “Desenvolvemos fornecedo-
res para diminuir os custos de produ-
ção. Dos cinquenta a sessenta parceiros 
do Kwid 40% são novos”. Segundo a 
Renault, 70% das peças usadas no sub-
compacto metido a SUV são de fornece-
dores brasileiros e argentinos. Tudo para 
atingir a orientação de custo do projeto.

Até o motor, herdado de Sandero e 
de Logan, foi retrabalhado para ficar 
mais barato. Trata-se do mesmo três 
cilindros flex de 1 mil cm3 de cilindra-
da, mas com comandos simples – e 
não variáveis – de admissão e escape 
no cabeçote. A opção reduz o custo de 
produção, mas também a potência, de 
79/82 cv para 66/70 cv, e o torque, de 
10,2/10,5 kgfm para 9,4/9,8 kgfm.

Depois de todo esse trabalho a Re-
nault ainda atentou aos pormenores 
citados no início deste texto para que a 
versão de entrada não ficasse acima dos 
R$ 30 mil. Deu certo.

Para o consultor João Morais, da 
Tendências Consultoria, os parâme-
tros de mercado estão mudando mas 
o segmento de entrada continua e con-
tinuará importante: “Para aumentar a 
competitividade e atender a mais clas-
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ses sociais é interessante ter um veículo 
nessa faixa de preço”.

Para Morais, esse segmento, que 
perdeu bastante espaço com a crise, 
justamente por abrigar consumidores 
com menor poder aquisitivo, voltará a 
crescer, “mas não no patamar que vi-
mos no passado”. Segundo dados da 
Fenabrave a fatia dos veículos de entra-
da caiu 60,8% na comparação dos nove 
primeiros meses de 2012 com o mesmo 
período de 2017, ante uma queda de 
40% do mercado de veículos.

FIAT SE MEXEU – Fato é que, quan-
do se olha o preço, apenas o Fiat Mobi 
pode se considerar concorrente do 
Kwid. Mas há algo a ser dito. Sua versão 

Easy, tão pelada quanto a versão Life do 
Kwid, custa os mesmos R$ 29 mil 990, 
mas até a chegada do concorrente da 
Renault era vendida quase que exclusi-
vamente para frotistas e não em todos 
os estados. A Fiat nega que o movimen-
to foi provocado pelo Kwid, mas de um 
mês para cá essa versão passou a ser 
ofertada também nas concessionárias.

A empresa também reduziu em R$ 
4 mil o preço da versão intermediária, 
Like, de R$ 39 mil 780 para R$ 35 mil 
990. A Fiat alega que se trata de promo-
ção pontual não motivada pela chegada 
do concorrente da Renault, que vende 
sua versão intermediária por R$ 34 mil 
990. Nesta versão o Mobi deixa o con-
corrente para trás nos quesitos tecno-
logia e conectividade. Na versão Drive 
GSR, a mais cara, por R$ 45 mil 990, o 
Fiat tem câmbio automatizado, inexis-
tente no Kwid, cuja versão topo de linha 
fica em R$ 39 mil 990.

O equipamento pode atrair uma 
gama de clientes disposta a gastar um 
pouco mais para ter o conforto de não 
precisar trocar de marcha, ainda mais 
por se tratar de um carro urbano. A 
versão Drive GSR, por exemplo, tem 
potencial para agradar consumido-
res que estão olhando para carros de 
entrada de outras empresas, como o 
Hyundai HB20 e o Chevrolet Onix, 
mas optam por um carro menor, com 
mais itens de série e o conforto do 
câmbio automatizado. Nos dois casos 
citados há a opção do câmbio automá-
tico – não automatizado – e o preço 
dispara para mais de R$ 60 mil.

Quando se olham as medidas o Kwid 
dá um banho no Mobi no tamanho do 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Queda livre  
As vendas no segmento de entrada despencaram desde 2012

721 481

597 435

479 926

385 495

257 171

282 886

Fonte: Fenabrave

(acumulado jan. a set.)
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entre-eixos, 2 m 42 x 2 m 30, o que re-
sulta em mais espaço interno para as 
pernas. Já quando se medem as largu-
ras, o Kwid perde feio: é 7 cm mais es-
treito, complicando a vida dos ombros 
dos passageiros traseiros.

Nesse embate Kwid versus Mobi a 
Volkswagen não mete a colher. Não 
considera o Up! concorrente direto 
apesar do tamanho semelhante. Para a 
VW, conforme comunicado enviado a 
AutoData, quem entra nessa briga é o 
Gol, carro mais voltado para “as famílias 
que, em geral, têm apenas um veículo 
na casa” e que, portanto, seriam “mais 
racionais e orientados pelo preço”.

Já o Up! cativaria um público mais 
jovem, em busca de carro com visual 
moderno e tecnológico, com nível de 
acabamento superior e materiais mais 

nobres em sua produção. A lógica da 
Volkswagen vai por água abaixo quan-
do se compara o preço dos dois mode-
los. O Up! começa em R$ 37 mil 990 e 
o Gol Trendline começa em R$ 42 mil 
990, afastando-o demais da briga nesse 
segmento de entrada dominado pelo 
Kwid, R$ 13 mil mais barato.

MAIS MERCADO – Há quem diga 
que se trata de uma estratégia da Re-
nault. Nesse momento de mercado em 
recuperação a empresa estaria dispos-
ta a olhar menos o lucro em busca de 
mercado. Por ora o Kwid, com mais de 
10 mil emplacamentos em setembro, 
é o dono do pedaço tendo o Mobi, 
com 3 mil 602 unidades, apenas na 
décima-quarta posição do ranking de 
carros mais vendidos.

Mobi: preço caiu 
R$ 5 mil desde a 

chegada do Kwid.

Para aumentar a 
competitividade 
e atender a mais 
classes sociais,  
é interessante ter 
um veículo nessa 
faixa de preço
João Morais,  

da Tendências Consultoria
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Foi uma aposta ousada. Em 1997 
uma virtual estabilidade eco-
nômica apenas engatinhava no 

Brasil e o mundo vivia as consequên-
cias do colapso financeiro das econo-
mias dos países emergentes asiáticos. 
Mas os japoneses estavam decididos. 
Cravariam a bandeira da Honda no 
País. Mais precisamente em Suma-
ré, SP. Depois de cinco anos impor-
tando seus carros do Japão, em 6 de 
outubro de 1997, com a presença dos 

Do Civic ao WR-V
Bruno de Oliveira | bruno@autodata.com.br

mais altos quadros políticos da épo-
ca, a Honda cortou a fita de inaugura-
ção de sua fábrica brasileira.

A história da Honda no Brasil co-
meçara em 1992, quando o governo 
brasileiro reabriu as importações. Em 
seu primeiro ano a empresa trouxe 
apenas 280 unidades. No ano seguin-
te o volume subiu consideravelmen-
te, para 3 mil 285. Contava a favor 
da operação brasileira seu garoto-
-propaganda, o piloto Ayrton Senna, 

R$ 4,7 bilhões e 1,7 milhão de carros depois, a Honda celebra  
duas décadas desde a produção do seu primeiro carro nacional

6 de outubro  
de 1997, o dia  
da inauguração

Divulgação/Honda
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à época tricampeão mundial de Fór-
mula 1 no comando de McLaren com 
motor Honda.

O aumento da alíquota de impor-
tação, de 32% para 70%, em 1995, foi 
a deixa para a empresa matutar so-
bre a possibilidade de criar raízes no 
País. Meia década e 12 mil unidades 
importadas depois a Honda decidiu 
construir a fábrica em Sumaré. 

Os primeiros passos foram lentos: a 
montagem diária do Civic, então em sua 
sexta geração, não passava das vinte 
unidades. Para circular mais à vontade 
pelas ruas optou-se, para o carro, por 
pneus e suspensão mais adequados.  
O motor recebeu modificações no sis-
tema de injeção eletrônica para receber 
gasolina com mistura de etanol.

Vale dizer que no mês seguinte à 
inauguração da fábrica, consequên-
cia da já citada crise asiática, o gover-
no brasileiro anunciou pacote fiscal 
que incluía a elevação da alíquota do 
IPI sobre automóveis e do preço do 
combustível. Foi uma mostra para os 
japoneses da instabilidade das regras 
da economia brasileira. Mas não ti-
nha volta.

JAPONESES – Criteriosos que são 
trouxeram do Japão empresas de au-
topeças e até concessionárias para 
dar suporte aos processos de produ-
ção e vendas do Civic aqui. As duas 
revendas, diga-se, seguem na ativa, 
conta Issao Mizoguchi, atual pre-
sidente da Honda Automóveis do 
Brasil: “Foi fundamental para que 
passássemos a atender aos clientes 
nos mesmos padrões que nos dife-
renciam no Japão”.

Nos três primeiros meses de pro-
dução foram emplacadas 867 unida-
des do Civic. Em 1998, primeiro ano 
completo de vendas, a Honda totali-
zou 14 mil 959 veículos. À época ape-
nas quatrocentos funcionários traba-
lhavam na planta paulista. O auge de 
vendas do sedã foi atingido em 2008, 
ano de lançamento da oitava geração 

1,7 milhão de automóveis produzidos

Civic (desde 1997) Fit (desde 2003) City (desde 2009) HR-V (desde 2015) WR-V (desde 2017)

690 mil 631 mil 215 mil 136 mil 15 mil

Sumaré em números

1997 2017
Produção diária (unidades) 20 550
Funcionários 400 3,5 mil
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e da introdução da tecnologia flex: fo-
ram mais de 67 mil unidades – na oca-
sião o Fit também era produzido ali.

Em 2009 chegou ao mercado o 
City, que acumula 215 mil unidades 
produzidas em Sumaré. Mais recen-
temente, em 2015, a Honda deu mais 
uma bola dentro. Na onda dos SUVs 
lançou o HR-V, que abocanhou um 
terço das vendas da Honda e foi o 
SUV mais vendido no Brasil em 2015 
e em 2016. Desde sua estreia já são 
136 mil unidades produzidas. 

PROJETO BRASILEIRO – A cria mais 
recente da planta de Sumaré é o WR-
V, um SUV compacto, menor do que o 
HR-V. Foi o primeiro carro desenvol-
vido pela Honda no Brasil, uma pro-
va de que a parceria com a matriz dá 
samba. Afinal foi preciso convencer 
os japoneses de que a filial brasilei-
ra era capaz de liderar um projeto de 
tal magnitude. Apesar de ainda não 
ser muito visto pelas ruas a Honda 
assegura que em seus sete meses de 

vida 15 mil unidades WR-V saíram da  
linha de produção.

Hoje, com 3,5 mil funcionários, a 
fábrica de Sumaré, localizada em ter-
reno de 1,7 milhão m2, realiza estam-
paria, hemming – processo em que 
as chapas estampadas são agregadas 
para construir peças como porta-
-malas, porta e capô –, fundição, sol-
da,  injeção plástica, pintura e, final-
mente, montagem. A unidade ainda 
concentra a fabricação de motores e 
transmissões. De Fit, City, Civic, HR-V 
e WR-V Sumaré produz hoje 550 ve-
ículos/dia. Ao todo já foram fabrica-
dos 1,7 milhão de automóveis com a 
letra agá na grade do radiador.

Nessas duas décadas de vida a 
Honda investiu aproximadamente 
R$ 4,7 bilhões no Brasil. No valor 
está incluída a construção da fábrica 
de Itirapina, SP: pronta após receber 
aporte de R$ 1 bilhão espera pela re-
tomada do mercado, que despencou 
enquanto era erguida. Desta vez a cri-
se não foi na Ásia.

1992 –  Início da importação  
de veículos

1997 –  Inauguração da fábrica  
de automóveis em Sumaré  
e produção do Civic

2005 –  Expansão e investimentos 
de US$ 100 milhões

2006 –  Lançamento do  
New Civic (8ª geração)  
no Brasil

2007 –  Produção nacional  
do Civic Si

2008 –  Nova unidade de 
Powertrain em Sumaré

2009 –  Lançamento do Honda City

2012 –  1 milhão de unidades 
produzidas

2014 –  Novo centro de Pesquisa  
e Desenvolvimento  
em Sumaré

2015 –  Lançamento do HR-V, 
quarto modelo produzido 
no Brasil

2017 –  Lançamento do  
WR-V, primeiro carro  
da marca projetado  
no Brasil

Uma fábrica, 
cinco carros

Complexo tem fábricas de carros e de motores, além de um centro de pesquisa 
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Em outubro festejou-se cinco 
anos do início da produção do 
modelo HB20 na fábrica Hyun-

dai instalada em Piracicaba, SP, primei-
ro veículo nacional da marca. 

O carro-chefe da empresa no Brasil, 
há tempos figurando na lista dos mais 
vendidos, marcou a entrada do setor 
num novo patamar em termos de pro-
duto, o que fez a Hyundai fechar o ano 
passado no meio das quatro maiores 
em vendas de automóveis e modifi-
cando, pela primeira vez em quarenta 
anos, a composição das chamadas Big 
4, grupo que reunia, desde 1976, as 
mesmas Fiat, Ford, General Motors e 
Volkswagen.

A Hyundai está presente no País 
desde 2012, quando investiu US$ 700 
milhões em sua primeira unidade pro-
dutiva da América do Sul – a sétima 

Cinco anos 
de HB20 em 

Piracicaba
Redação AutoData | redacao@autodata.com.br

Modelo desenvolvido para o mercado brasileiro  
já ultrapassou as 800 mil unidades produzidas
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O hatch é  
vice-líder em 

vendas no Brasil
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fora da Coreia do Sul e a décima do 
mundo. A planta ocupa área total de 
1 milhão 390 mil m², sendo 130,6 mil 
m² de área construída. Na área da fá-
brica também ficam o primeiro centro 
de pesquisa e desenvolvimento da em-
presa no hemisfério sul, três fornece-
dores – Hyundai Steel, Hyundai Mo-
bis e Hyundai Dymos – e uma pista de 
testes de 3 quilômetros de extensão.

Com capacidade para produzir até 
180 mil carros por ano, operando em 
três turnos, conta com 2,7 mil funcio-
nários e é responsável pela fabrica-
ção e comercialização da família de 
veículos desenvolvida especialmente 
para o consumidor brasileiro, com-
posta pelo HB20, HB20X, HB20S e 
HB20 R spec.

EXCLUSIVIDADE BRASILEIRA – O 
HB20 foi desenhado e desenvolvido 
exclusivamente para o Brasil pelas 
mãos do designer Casey Hyun que, 
junto com uma equipe, morou um ano 
aqui. Segundo o criador o grupo que-
ria conhecer os costumes dos brasilei-
ros e a sua cultura. 

Ele teve de manter as tradicionais li-
nhas fluidas que caracterizam a marca 
em um carro compacto, e teve de lidar 
com o conservadorismo dos brasilei-
ros diante das cores, prevalecendo no 
portfólio as versões de cores neutras, 
como prata e preto. Ele também é o 
criador de outros carros, como o i30, 
o Sonata e o Eon, projeto desenvolvi-
do exclusivamente para o mercado da 
Índia.

Segundo a companhia já foram pro-
duzidas na unidade mais de 800 mil 

unidades do HB20. Contando no início 
com capacidade de produção anual de 
150 mil unidades, em dois turnos, o 
HB20 ganhou o terceiro turno um ano 
depois, em setembro de 2013, passan-
do para uma capacidade de produção 
anual de 180 mil unidades. De acor-
do com Cássio Pagliarini, seu diretor 
de marketing, “o HB20 revolucionou 
o segmento de carros compactos no 
País por oferecer níveis de qualidade, 
design e conforto acima do pratica-

HB20S e a versão com proposta aven-
tureiro, o HB20X.

VICE-LÍDER – Em 2014 a produção 
atingiu seu maior volume, 173 mil 
843 unidades. Nos anos seguintes os 
volumes corresponderam a 165 mil 
934 unidades em 2015, e 147 mil 228 
unidades em 2016, quando o HB20 
começou a ser exportado para o Para-
guai e o Uruguai.

A partir deste ano o modelo passou 

do cinco anos atrás pela indústria”.
Segundo ele durante esses cinco 

anos a ocupação da fábrica perma-
neceu sempre em torno dos 90% da 
capacidade, sem paradas ou redução 
do quadro de funcionários, o que per-
mitiu celebrar a marca de 500 mil uni-
dades produzidas em agosto de 2015. 
No primeiro ano completo de produ-
ção, de janeiro a dezembro de 2013, 
esse volume saltou para 166 mil 269 
unidades, já com o hatch HB20, o sedã 

a repartir a capacidade de produção em 
Piracicaba com o SUV compacto Hyun-
dai Creta. O volume disponível para o 
HB20 foi, então, reduzido em cerca de 
20%, porção média destinada ao SUV. 
Com a combinação dos dois veículos 
a Hyundai segue bem posicionada no 
acumulado do ano, tendo o HB20 como 
o segundo carro mais vendido do País, 
atrás apenas do Chevrolet Onix, e o 
Creta como um dos três primeiros SUV 
compactos nacionais.

O Creta divide  
a linha com  

o HB20
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conhecida até 2011, último ano de 
sua realização, como Supply Awards. 
A cerimônia de entrega contou com a 
presença de representantes de grande 
parte da cadeia de fornecedores da 
MAN e foi prestigiada por toda a dire-
toria da montadora

Ao todo vinte prêmios foram entre-
gues em cinco categorias: Excelência 
Comercial, Desenvolvimento, Qua-
lidade, Entregas e Parcerias. O One 
Awards contemplou vários segmen-

Prêmio MAN  
muda e volta
Márcio Stéfani | marcio@autodata.com.br

tos da indústria. A Associação Brasi-
leira dos Concessionários MAN Latin 
America, ACAV, recebeu um reconhe-
cimento como parceira especial. A 
Randon foi destacada como a grande 
vencedora da noite, com o título Me-
lhor das Melhores. 

NOVA FASE–De acordo com Luiz Al-
varez, vice-presidente de suprimentos 
da MAN, o One Awards não é uma 
simples volta da premiação, mas uma 

Depois de seis anos, a empresa voltou a reconhecer seus  
melhores fornecedores. A Randon foi a grande vencedora
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Depois de seis anos sem pro-
mover o evento, a MAN Latin 
America voltou a reconhecer 

nesta reta final de 2017 seus melho-
res parceiros. No fim de setembro, a 
empresa entregou, em São Paulo, o 
prêmio One Awards, destinado aos 
fornecedores que mais se destacaram 
na América Latina ao longo dos últi-
mos meses. 

O One Awards nasceu com a mis-
são de substituir a antiga premiação, 
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nova fase no relacionamento entre a 
montadora e sua cadeia de parceiros 
fornecedores. “O próprio nome foi 
escolhido para simbolizar o que idea-
lizamos. One é o numeral que melhor 
representa a liderança de mercado 
que queremos, é o reinício após a cri-
se que vivemos e a unidade que pre-
cisamos para vencer os desafios”, diz 
o executivo.

Para entender os fundamentos da 
nova formatação é necessário saber 
que ele foi pensado para reconhecer 
uma série de esforços conjuntos re-
alizados por toda cadeia a partir do 
início do segundo trimestre, após uma 
quase infindável quantidade de me-
ses que representaram talvez a pior 
crise já vivida pelo segmento de veí-
culos comerciais no Brasil.

PROGRAMA X – “Chegamos ao final 
do primeiro trimestre em uma posição 
delicada. A recuperação de vendas es-
perada não acontecia e precisávamos 
fazer algo para reverter a situação”, 
conta Roberto Cortes, CEO e presi-
dente da MAN Latin América. “Ide-
alizamos, então, o Programa X, um 
movimento que nasceu com objetivo 
de envolver todos os nossos colabo-
radores e parceiros numa grande ação 
para reverter a situação negativa. Es-
távamos na perna debaixo do X e pre-
cisávamos passar rapidamente para a 
parte de cima ”, explicou Cortes.

O resultado da iniciativa foi muito 
positivo. O mercado começou a reagir 
e a MAN iniciou uma curva ascen-
dente importante. A montadora havia 
iniciado o ano com a projeção de uma 

Categoria Excelência Comercial
Powertrain Cummins 

Elétrico Kromberg & Schubert 
Químico Goodyear 
Metálico Randon 

Categoria Excelência em Desenvolvimento

Inovação Tecnológica 
Bosch 
Dana

Parceria no Desenvolvimento Plascar 
Categoria Excelência em Qualidade

Qualidade de Novos Produtos Fastplas 

Qualidade no Campo e Série 
Continental
Tupy 

Categoria Excelência nas Entregas

Excelência Logística/Entregas/
Flexibilidade 

Rassini NHK
ZF 

Categoria Partnership
Parceria Novos Projetos Aethra 

Parceria Estratégica Maxion 
Excelência em Pós-Vendas Eaton 

Redução de Custo Técnico (P10) MWM
Responsabilidade Social Meritor 

Sustentabilidade Carese 
ACAV 

Categoria Melhor dos Melhores 

Randon 

Os vencedores do One Awards

produção de 19,5 mil unidades em 
sua fábrica de Resende, RJ. Com os 
resultados negativos do primeiro bi-
mestre, este volume dificilmente seria 
alcançado. O Programa X foi apresen-
tado internamente no dia 19 de março 
e traçou como objetivo principal não 
só reverter o quadro negativo, mas 
buscar uma produção ainda maior, de 
23 mil unidades no ano. 

Exatos trinta dias depois, em 19 de 
abril, o Programa X foi apresentado e 
estendido aos principais parceiros for-
necedores. “Sabíamos que para ter-
mos sucesso precisávamos ser mais 
competitivos. Sem eles, não teríamos 
êxito. Felizmente, todos entenderam 
a nossa ideia”, explica Alvarez. De 
acordo com Cortes, a empresa chega 
à reta final do ano com o objetivo de 
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atingir 25 mil caminhões produzidos. 
“Além desta questão de mercado,  

o período foi imensamente desafiador 
em função do lançamento da nova 
família Delivery. Por isso o novo re-
conhecimento englobou desde os 
fornecedores de componentes, que 
superaram conosco todas as dificul-
dades, até a ACAV, que representa os 
concessionários da nossa marca em 
todo o Brasil”, disse o executivo.

Ainda de acordo com Alvarez, o ob-
jetivo principal da nova formatação 
do prêmio é enaltecer esta unidade 
entre a montadora e seus parceiros 
de ponta a ponta. “Isto explica porque 
criamos um evento diferente e com a 
nossa cara, enfatizando nossas neces-
sidades e características de mercado.”

X2 – Cortes destacou o fato de que a 
premiação retorna no momento em 
que o mercado brasileiro começa a 
mostrar fortes sinais de recuperação. 
“Ao longo dos últimos anos, vivemos 
juntos alguns dos piores momentos 
que este segmento de veículos comer-
ciais já viveu no País. Felizmente este 
panorama está ficando para trás.”

O presidente da MAN aproveitou o 
evento para anunciar a continuidade 
do Programa X, que, nesta segunda 
etapa, será batizado de X2. “Nossos 
planos para 2018 projetam um cres-
cimento de até 20% nas vendas e in-
dicam uma produção superior a 30 
mil unidades”, calculou o executivo. 
“Chega de crise. Vamos produzir mais 
e mais. Acreditem no Brasil. Invistam, 
contratem, porque os bons tempos es-
tão de volta!”, bradou Cortes.

Chega de crise. 
Vamos produzir 
mais. Acreditem 

no Brasil. Invistam, 
contratem, porque 

os bons tempos 
estão de volta 

Roberto Cortes,  

CEO da MAN

One é o numeral 
que representa 
a liderança de 
mercado que 

queremos, é o 
reinício após a 

crise que vivemos
Luiz Alvares, vice-presidente  

de suprimentos da MAN
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Owsianski
Thomas Owsianski 

assumirá a vice-
presidência da 

Volkswagen para 
a América do Sul, 

assumindo o cargo 
também áreas de 

vendas e marketing e 
estratégia.

Fenatran aquece vendas
A Fenatran atendeu a alta expectativa de ne-
gócios das empresa. A Volvo Caminhões, por 
exemplo, movimentou, segundo Bernardo Fe-
dalto, diretor da área comercial da empresa, R$ 
600 milhões em veículos, aproximadamente 
1,5 mil unidades, e R$ 300 milhões em ser-
viços. A Mercedes-Benz não revelou valores, 
mas zerou um estoque de dois mil veículos. 
Segundo a Anfir, que representa os fabricantes 
de implementos rodoviários, foram vendidas 
150 carrocerias no segmento dos leves e 2 mil 
reboques e semirreboques entre os pesados. 

Greve na Mitsubishi e na Chery 
Duas montadoras enfrentaram paralisações 
em suas linhas no mês de outubro. A Mitsu-
bishi parou sua produção em Catalão, GO, por 
oito dias. O movimento terminou após rea-
juste salarial de 2% e outros benefícios como 
aumento da PLR. A paralisação na Chery che-
gou a 32 dias e terminou com a manutenção 
do acordo coletivo e reajuste salarial de 1,73% 

Tachinardi

A OLX contratou 
Giselle Tachinardi 
para comandar a 

área de veículos do 
site. A executiva 

traz experiência de 
empresas como  

a Jac Motors.

Fletcher
A engenheira chefe 
de carros elétricos 

da General Motors, 
Pamela Fletcher, 

assumiu em outubro 
a vice-presidência 
de programas de 
veículos elétricos 

globais.

Vitorasso

Ricardo Vitorasso foi 
nomeado para  

o cargo de diretor  
de vendas de 
caminhões da  

cania no Brasil.  
O executivo está há 
17 anos na empresa.
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Chegaram os carros compartilhados
A Urbano Car Sharing, que faz parte do LDS Group,  

 conta com uma frota de 77 carros para entrar no mercado  
de compartilhamento de carros. Os modelos disponíveis  

são o Mercedes-Benz e o BMW i3 com motor elétrico.  
O valor do aluguel é de R$ 1,20 por minuto. A empresa  

pretende investir R$ 25 milhões programados até março  
de 2018 e comprar mais 100 carros elétricos. Para utilizar  

o serviço, basta baixar o aplicativo no smartphone.
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A incógnita chinesa

Há pouco mais de onze anos, 
em abril de 2006, AutoData 
chegava à edição de núme-

ro duzentos.  Foi uma edição especial, 
chamada na época de histórica, pois se 
propôs a mapear os desafios e as opor-
tunidades da indústria automobilística 
na primeira década do século 21. Den-
tre os diversos temas como engenha-
ria, motores flexíveis, cidades, estava lá 
uma série de reportagens sobre a China, 
até então uma incógnita para o resto do 
mundo automotivo. 

Com mais de 5 milhões de veículos 
vendidos no mercado interno no ano 
anterior, antevia-se um volume não tão 
grande nos próximos anos, por conta 
do baixo poder aquisitivo da popula-
ção. A baixa qualidade dos produtos, as 
polêmicas cópias de veículos de outras 
marcas e uma ofensiva contra as auto-
peças chinesas na OMC por conta dos 
índices mínimos de nacionalização da-
vam o que falar e reforçavam as dúvidas 
do sucesso do projeto automotivo. Uma 
década depois e com frota com mais de 
200 milhões de veículos, a pergunta do 
título já foi respondida. A China, hoje, a 
preços ambiental e trabalhista conhe-
cidos, tornou-se o maior produtor e o 
maior mercado do mundo. 

Quem é capaz de imaginar, nos dias de hoje, que a China não daria certo?  
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