
O engenheiro brasilei
ro Paulo Riedel passa
seus dias no laboratório
de motores da General
Motors em Michigan
(EUA). Ele dá expedien-
te na sede global da di-

visão Powertrain (motor e câmbio)
da montadora, um núcleo de desen-
volvimento de produtos que reúne
90 técnicos e concentra o conheci-
mento das inovações alcançadas por
suas subsidiárias mundo afora. E um
centro de excelência que interage
com os outros três pólos globais de
desenvolvimento da GM e traz me-
lhorias para os modelos oferecidos
no mercado americano.

Riedel, com 43 anos de idade e
23 de GM, é um profissional expe-
riente. Especialista em motores flex
e no uso de biocombustíveís, está
nos Estados Unidos pela segunda
vez. Sua trajetória exibe de forma

exemplar uma importante mudan-
ça de status da engenharia brasilei-
ra, que deixou de ser importadora
para se tornar, nos últimos tempos,
exportadora de conhecimento. É
um movimento que não se restrin-
ge à GM. As principais fábricas de
veículos instaladas no Brasil se-
guem a mesma trilha de venda de
serviços técnicos para outras subsi-
diárias. Definitivamente, as monta-
doras locais viraram referência na
manufatura de carros compactos
com alta eficiên-
cia ambiental.

Em sua primei-
ra viagem a Michi-
gan, no início da
década de 1990,
Riedel foi apren-
der. Agora, a po-
sição se inverteu.
Ele foi mais para
ensinar do que

para aprender. "A engenharia bra-
sileira se destaca porque o mercado
americano está voltado para os mo-
tores flex", afirma Riedel. "Buscam-
se motores menores, mais eficientes,
que utilizem combustíveis limpos e
sejam até mais potentes, como os
brasileiros." A GM já oferece mode-
los com os novos motores em pra-
ticamente todos os segmentos de
mercado nos Estados Unidos.

A Ford, por sua vez, mantém em
Camaçari, na Bahia, um núcleo res-
ponsável pela criação, desenvolvi-
mento, certificação e homologação
de veículos para o mercado sul-ame-
ricanor México e Austrália. Cerca de
700 pessoas trabalham no centro,
que inclui estúdio de design, labora-

tórios de elétrica e
eletrônica e pistas
de testes. Enge-
nheiros brasileiros
cuidam dos testes,
das calibrações de
motores e prestam
consultoria inter-
na para todos os
mercados da Amé-
rica Latina.

P I B



Trabalho remoto
Alguns engenheiros brasileiros da
GM tornaram-se profissionais glo-
bais, que contribuem para os fóruns
internos de discussão técnica e via-
jam permanentemente para apoiar o
desenvolvimento de produtos em ou-
tros países e para fazer a calibração
de motores, o principal
serviço prestado pela
divisão Powertrain.

Muitos técnicos
passam um curto perío-
do em outras fábricas e
voltam. O trabalho re-
moto, on-line, também
está se intensificando.
Mas uma parte acaba
embarcando em uma
carreira internacional
e mudando de país. Na
GM chinesa há pelo
menos dois engenhei-
ros brasileiros em cargos de coman-
do na divisão de motores. Antônio
Ribeiro já está há oito anos no cen-
tro de engenharia da montadora em
Xangai, o Patac, e é responsável por
uma linha de produtos. Jean Laun-
berg é outro brasileiro que trabalha

como executivo na China, na área de
planejamento da montadora.

"O intercâmbio é antigo, mas re-
centemente se intensificou. Existe
uma conjunção de fatores, como o
aumento da demanda por veículos
baratos com requisitos ambientais
nos mercados emergentes", afirma

Vicente Lourenço, di-
retor de engenharia
da GM Powertrain.

A equipe de enge-
nharia de Powertrain
da GM do Brasil con-
ta com cerca de 300
engenheiros, 10% dos
quais estão totalmente
dedicados a projetos
no exterior. O restan-
te do pessoal está con-
centrado no mercado
interno, mas também
acaba participando

de projetos de desenvolvimento de
plataformas globais. Alguns moto-
res criados originalmente pela Opel
européia e fabricados no Brasil pas-
saram a ser produzidos no México e
na China a partir dos projetos "tro-
picalizados" brasileiros, adaptados

aos mercados emergentes. Atual-
mente, cerca de 15 engenheiros da
divisão brasileira de Powertrain da
GM estão atuando em outras subsi-
diárias. Na fábrica da Opel, em Rüs-
selsheim, na Alemanha, também há
técnicos brasileiros.

Hoje, a engenharia brasileira está
preparada para desenvolver proje-
tos completos e para atender a de-
mandas altamente especializadas de
outros mercados. A GM do Brasil é
responsável pelo desenvolvimento
dos motores de última geração Flex-
power da marca. Volkswagen, Ford
e Fiat também desenvolveram novas
gerações de motores no Brasil que
são utilizados em veículos vendidos
no mundo inteiro. Os novos propul-
sores da GM equipam os veículos
brasileiros exportados para outros
países da América Latina e são utili-
zados pela montadora no México. A
GM Powertrain também vende ser-
viços para terceiros - casos da Fiat,
no Brasil, e da Suzuki, no Japão.

Por enquanto, nenhum outro país
emergente apresenta a mesma capaci-
dade inovadora do Brasil na indústria
automobilística. A índia e a China, por
exemplo, ainda têm um longo cami-
nho a percorrer em eficiência de ma-
nufatura e qualidade de componentes.
E os outros fabricantes tradicionais
de veículos (Europa, Estados Unidos
e Japão) não dispõem das mesmas
competências brasileiras, como a es-
pecialidade em carros pequenos. Se-
gundo Lourenço, a vantagem atual da
engenharia brasileira é de experiên-
cia e flexibilidade. "A indústria auto-
mobilística no Brasil tem 50 anos de
existência e muito conhecimento acu-
mulado", diz. "Mas precisamos nos
aprimorar constantemente e manter
nossos custos competitivos, senão
mais cedo ou mais tarde a China ou a
índia podem nos alcançar."
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