
Ford e GM mantêm investimentos no Brasil mesmo com crise  

 

 
Marcos Oliveira, presidente da Ford Brasil e Mercosul 

 

Ford e General Motors confirmam planos de investimentos no Brasil até 2012, a despeito das 
turbulências financeiras internacionais.  

Marcos Oliveira, presidente da Ford Brasil e Mercosul e conselheiro da Amcham, não revela 
números, mas assegura que a montadora fará lançamentos, aperfeiçoará processos e 
modernizará a unidade de motores de Taubaté (SP).  

“Duplicaremos a capacidade da fábrica de Taubaté e apostaremos em produtos de nova 
geração”, afirmou Oliveira, que participou nesta segunda-feira (13/04) de General Membership 
Luncheon na Amcham-São Paulo. 

Ele comemora os resultados da Ford no primeiro trimestre do ano, 28% acima dos registrados 
em 2008 e bastante superiores à média do setor, em torno de 3%. O desempenho permitiu à 
montadora aumentar sua penetração no mercado de 9,3% para 11,6% nos primeiros três 
meses de 2009. 

No caso da GM, a intenção é desenvolver 16 novos produtos e concluir, até 2012, a aplicação 
de US$1 bilhão, dos quais US$ 250 milhões serão destinados à construção de uma fábrica em 
Joinville (SC), hoje em fase de terraplanagem. 

“Não estamos remetendo dividendos aos Estados Unidos ao longo deste ano porque queremos 
realizar investimentos no Brasil”, disse José Carlos Pinheiro Neto, vice-presidente da GM no 
País. 

 

 
José Carlos Pinheiro Neto, vice-presidente da GM no Brasil 

 



Volkswagen 
 

 
Décio Carbonari de Almeida, vice-presidente do Banco Volkswagen 

 
Também presente ao evento na Amcham, Décio Carbonari de Almeida, vice-presidente do 
Banco Volkswagen, destacou o otimismo da montadora alemã, que teve em março recorde 
histórico de vendas: 64 mil carros licenciados.  
Ele considera que o resultado está relacionado ao conjunto de medidas adotadas pelo governo 
para enfrentar as turbulências. “Esses seis meses de crise podem ser considerados um case de 
sucesso para o setor automotivo no Brasil em função da parceria entre os setores público e 
privado”, afirmou Almeida. 
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