
A transferência de
parte da produção
da montadora para
o Brasil dobrará
o tamanho da
marca no País

TATIANA VAZ

M COMUNICADO DA
montadora Mitsubishi pu-
blicado em um jornal japo-

nês poderá mudar completamente
a vida da marca no Brasil. Pobre
em detalhes, o texto informa ape-
nas que parte das linhas de monta-
gem da companhia será transferida
para a fábrica brasileira, localizada

em Catalão (GO). Cerca de 50 mil
automóveis produzidos no Japão
passariam a ser montados por aqui
- o que significa praticamente do-
brar a capacidade de produção lo-
cal. Além disso, o Brasil se tornará
a base de exportação da marca ja-
ponesa para os demais países da
América Latina. O intuito é apro-
veitar as vantagens fiscais embuti-
das em acordos comerciais com os
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membros do Mercosul e do México.
A decisão da Mitsubishi procura
amenizar as perdas mundiais causa-
das pela valorização do iene, que so-
maram US$ 53 milhões, entre abril
e dezembro de 2008. Nos próximos
60 dias, a representante da
marca no Brasil, a MMC
Automotores, anunciará
os modelos que passarão
a estampar no chassi a
inscrição "made in Bra-
zfl". Além dos custos de
produção menores, esses veícu-
los se livrarão das tarifas de im-
portação, hoje na casa dos 35%.

A decisão demonstra ainda que a
crise mundial adiou um antigo pro-

jeto da Mitsubishi: assumir direta-
mente a operação brasileira, hoje
nas mãos do empresário Eduardo
Souza Ramos, dono da MMC. O
próprio Ramos estava se preparan-
do para esse momento. Tanto que
iniciou a importação de veículos da
Suzuki no final de 2007. "Ele come-
çou a vender uma marca concor-
rente porque sabia que, mais cedo
ou mais tarde, os negócios da Mit-
subishi no Brasil seriam controla-
dos direto do Japão", comenta um
especialista do setor. "A intenção
era vender a operação, incluindo a
fábrica, para a Mitsubishi e cuidar
apenas da Suzuki." Para o consul-
tor André Beer, ex-presidente da
Anfavea, a montadora reviu esses
planos diante da retração do mer-
cado mundial. "Agora, precisa deci-
dir se continua no País por meio de
uma representação ou começa a
atuar diretamente", diz ele.

Para outro especialista, o jorna-
lista Fernando Calmon, profundo
conhecedor do setor automobilísti-
co, a MMC continuará como repre-
sentante da marca aqui no Brasil.
"Ela foi a responsável por todo o
investimento e pela construção da
fábrica", afirma ele. "Nenhum re-
curso financeiro viria do Japão
para cá neste momento. Acredito
que a montadora apenas autorizou
o aumento da produção e as vendas
para os países latinos a partir do

Brasil." Segundo ele, as exporta-
ções sairão mais em conta para a
japonesa sendo feitas a partir da-
qui, ao contrário do que acontecia
antes. "A fábrica em Goiás tem boa
estrutura, mas operava apenas em
um turno, longe de sua capacidade
total. Agora, a produção vai prati-
camente dobrar", estima Calmon.

Os japoneses decidiram transfe-
rir a produção motivados também
pelo bom desempenho da empre-
sa por aqui. As vendas da Mitsu-
bishi no Brasil crescem de ano a
ano. Em 2007, 29 mil veículos da
marca foram licenciados no merca-
do nacional. Já no ano passado
esse número saltou para 41 mil Só
em janeiro, a Mitsubishi vendeu
2,6 mil veículos - entre automó-
veis e comerciais leves. "Com o
aumento da produção, as vendas
podem subir mais 22% este ano",

estima Beer. Mas a vinda
de novos modelos não se-
ria uma boa alternativa.

"Em tempos de crise, é
difícil lançar novas ver-
sões de automóveis. A
tendência é concentrar
esforços em produtos
bem-aceitos atualmen-
te", diz o consultor. Já

Calmon acredita que a
MMC nacionalizará a produ-

ção da Pajero Full, hoje impor-
tada, e iniciará a fabricação do au-
tomóvel Lancer, ainda inédito no
mercado brasileiro. H
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