
O jipe brasileiro cobiçado por vários mercados 

Nascida em 2004 em Joinville (SC), a TAC Motors (Tecnologia Automotiva Catarinense) se 
prepara para debutar no mercado brasileiro de veículos com o lançamento do jipe Stark, 
previsto para 2009. Por mais surpreendente que possa parecer, antes mesmo de iniciar as 
vendas de seu off-road no Brasil, a TAC vem sendo cortejada por compradores internacionais.  

Até agora, 16 grupos empresariais já manifestaram interesse em negociar o veículo em outros 
países – dois deles, inclusive, já visitaram a planta da TAC. “São destinos bastante distintos, 
como América Latina, América do Norte e vários países da África e da Europa, mostrando a 
abrangência mercadológica do Stark”, conta Adolfo Cesar dos Santos, presidente da TAC. 

Mesmo concebida para trabalhar com exportação, a fábrica da TAC deverá, num primeiro 
momento, focar apenas no Brasil – a exportação virá como conseqüência. “No plano 
estratégico, as vendas para o exterior estão previstas para depois de pelo menos três anos de 
negócios no mercado interno e dependerá da taxa cambial”, explica Santos.  

O presidente da TAC diz que, se esse câmbio atual não é favorável à exportação, pelo menos 
não deverá prejudicar a TAC com importações mais baratas das concorrentes: “De fora do 
país, são apenas duas as marcas de jipes de lazer - Land Rover e Wrangler -, cujos veículos 
custam em média R$ 100 mil”. No Brasil, onde o Stark deverá custar cerca de R$ 72 mil, a 
perspectiva de bons negócios está diretamente vinculada ao vigor com que crescem as vendas 
de off-roads: 18% ao ano. 

Atualmente, a TAC cumpre etapas de homologação e certificação de componentes do Stark. O 
lançamento oficial do veículo está previsto para acontecer durante o 25º Salão do Automóvel 
de São Paulo, em novembro próximo.  

Santos conta que a perspectiva é fabricar 100 veículos por mês a partir do terceiro ano de 
funcionamento. A produção deve resultar num faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 
150 milhões. “É plano um plano conservador. Temos a possibilidade de dobrar este volume”, 
diz, otimista, o presidente da empresa. 
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