
Kia do Brasil pode ter fábrica no Uruguai  
 
O empresário José Luiz Gandini, importador dos veículos da coreana Kia no Brasil, acaba de 
assumir as operações da marca também no Uruguai e já estuda a construção de uma fábrica 
da mesma marca naquele país.   
 
Gandini é o primeiro empresário brasileiro, entre os que administram operações de automóveis 
no Brasil, a estender a atividade para outro país do Mercosul.   
 
Incentivos, principalmente ligados à área aduaneira, podem ser o estímulo que a família 
Gandini tem agora para fazer planos de produzir no Uruguai.   
 
Até aqui, Gandini falava em ter uma fábrica no Brasil, provavelmente localizada em Salto, no 
interior de São Paulo, onde adquiriu um terreno recentemente. Os planos de fazer a fábrica no 
Uruguai não excluem o projeto brasileiro, segundo porta-voz da empresa. É possível que o 
empresário decida pelas duas opções: uma linha de produção do caminhão leve Bongo no 
Uruguai e a de um automóvel de passeio no interior paulista.   
 
Em qualquer um dos dois casos, Gandini conta com o aval da matriz da Kia Motors, para 
erguer a linha de montagem utilizando a tecnologia da companhia e com a importação de 
parte dos componentes da Coréia.   
 
O Uruguai tem um mercado de veículos pequeno. Naquele país são vendidos 25 mil unidades 
por ano. O volume anual do Uruguai equivale a um oitavo das vendas mensais no Brasil. 
"Trata-se de um mercado pequeno em relação ao brasileiro, mas para a Kia Motors do Brasil 
significa ampliar seus negócios no Mercosul", disse Gandini, por meio de um comunicado 
divulgado ontem.   
 
Para comandar a A KMU Kia Motors de Uruguay, foi escalado o economista Ricardo Strunz, que 
acumula mais de 25 anos de experiência no setor, com passagens pela Volkswagen , Ford e 
Fiat. Com planos de contar com três ou quatro concessionárias, o objetivo do grupo é alcançar 
já este ano uma participação de 5% no mercado uruguaio. A ideia é vender no mercado 
uruguaio toda a linha de modelos já vendidos no Brasil.   
 
Faz tempo que Gandini, de um grupo familiar de Itu (SP), sonha em erguer uma fábrica de 
veículos Kia no Brasil. O projeto já foi anunciado mais de uma vez. Os planos de Gandini visam 
uma operação semelhante às da Mitsubishi e Hyundai. Nos dois casos, as fábricas de veículos 
pertencem a grupos brasileiros, com investimento feito com capital nacional e uso de 
tecnologia dos países de origem das marcas.   
 
Na Coréia, a Kia pertence ao grupo Hyundai, que também absorveu as operações da Asia 
Motors, a empresa que saiu do Brasil deixando uma dívida com o Fisco. Em meados de 90, a 
Asia Motors usou incentivos de importação em troca da promessa de construir uma fábrica na 
Bahia. A fábrica não foi feita e a Asia foi à falência na Coréia, sendo, depois, absorvida pelo 
grupo Hyundai, o maior fabricante de veículos daquele país.   
 
Como resultado da diversificação de modelos de veículos, a Kia vem aumentando a sua 
participação no mercado de importados brasileiro. Em 2008, a marca vendeu 20,25 mil 
veículos no país, um crescimento de 177,2% na comparação com 2007. O desempenho 
superou o do grupo de marcas de montadoras que não têm fábricas no Brasil, que avançou 
110% no ano passado.   
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