




SUBSIDIÁRIA BRASILEIRA DA AMERICANA NAVISTAR, UMA
POTÊNCIA QUE FATUROU US$ 15 BILHÕES NO ANO PASSA-
DO E É A MAIOR FABRICANTE DE CAMINHÕES E MOTORES
A DIESEL DA AMÉRICA DO NORTE, A MWM INTERNATIO-
NAL TEM UMA PECULIARIDADE QUE A TORNA UM CASO
RARO ENTRE FILIAIS DE COMPANHIAS MULTINACIONAIS:
goza de autonomia digna de uma matriz - a ponto de coman-
dar de sua sede, em São Paulo, operações na índiaena China.
Sua parceira indiana c a Mahindra, líder do mercado local de
SUVs, que firmou uma joint venture com a Navistar para a
m ont agem de caminhões de 16 a 49 toneladas. A MWM vai
fornecer motores para todos os veículos - inicialmente, 40
mil por ano. Dada a distância até a índia c a escala das vendas
naquele país, a companhia decidiu produzir os propulsores lá
mesmo. Em novembro passado começaram as obras de cons-
trução de uma fábrica em Chakan, polo industrial no distrito
de Pune, 160 quilômetros a leste de Murnbai. Embora seja
minoritária na associação com a Mahindra, a MWM com-
partilha o comando cm condições favoráveis. O presidente da
nova empresa é uni indiano. "Poderia ter indicado um brasi-
leiro, mas estou tentando reproduzir na índia o que a Navis-
tar fez no Brasil, dando-nos autonomia para trabalhar", diz
Waldey Sanchez, 58 anos, presidente da MWM. Paulistano,
filho de um mecânico de avião, Sanchez diz que tomou gos-
to pelos motores ainda no berço: "Nasci no [aeroporto] Cam-
po de Marte, iluminado pela luz da bateria de um Cessna".

No início de 2008, Sanchez despachou para a índia
o engenheiro César Almeida, um paulista de Mirandópo-

lis, que ocupa uma posição estratégica como vice-presi-
dente da Mahindra. Almeida, 45 anos, é divorciado e pai de
duas filhas e um filho, que vivem no Brasil. "Estou sozinho
e solteiro. Mas esse foi um dos motivos de eu ter aceito o de-
safio", afirma. Quando trabalhava na Maxion, então uma
concorrente da MWM, ele passou temporadas na Alema-
nha e nos Estados Unidos, mas nunca havia tido uma ex-
periência na Ásia. Daí um inevitável estranhamento com
os costumes locais. "Aqui há feriados diferentes para cada
uma das dezenas de divindades do país. Como gestor, não é
fácil", afirma Almeida. Na sede da companhia, todo fim de
expediente há uma celebração religiosa. A cerimônia pre-
cisa de um "canal" para trazer as energias positivas para o
plano terreno. A cada dia, um funcionário é escolhido para
esse papel. Almeida já foi convidado c, lisonjeado, aceitou.

Choque cultural para valer foi sua primeira ex-
periência com os ritos funerários hindus. "Meu primeiro
amigo indiano, o vice-presidente de manufatura, morreu
logo depois da minha chegada, de ataque cardíaco", diz. O
desconforto começou no velório, em que o brasileiro era o
único vestido de preto. Seguindo o costume hindu, o corpo
foi cremado diante dos amigos e familiares. "Ficamos das
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10 da noite às 2 da manha queimando
o sujeito. Os amigos é que alimentam a
fogueira com gravetos." Almeida pen-
sou em fugir dali, mas agüentou firme.

NA CHINA
A ALIANÇA COM A CHINESA DON-
gfcng ainda se limita a uma licença
para a produção de equipamentos
da MWM no país. Desde o segundo
semestre de 2008, a operação bra-
sileira fornece ao parceiro chinês
a tecnologia e o suporte para a pro-
dução, na cidade de Chaoyang, de
motores para picapes, SUVs, cami-
nhões leves e ônibus. O modelo, po-
rém, está evoluindo para uma joint
venture nos moldes da indiana. Há
outras parcerias internacionais em
curso, por exemplo, na Rússia, com

o Grupo Gaz, e na Coréia do Sul,
com a Daewoo. A mais promissora,
porém, é com a própria Navistar, nos
Estados Unidos. No final de 2005, a
MWM começou a exportar serviços
de engenharia para a companhia
mãe. No início, a matriz manda-
va o projeto pronto para o Brasil,
que ficava encarregado apenas de
preparar manuais. Em seguida, os
americanos passaram a enviar pro-
jetos para checagem. "Deu certo, c
eles passaram a acreditar em nos-
sa competência para executá-los",
afirma Sandro Gomes, gerente de
engenharia de serviços da MWM.

Engenheiros brasileiros participam
atualmente do desenvolvimento de mo-
tores para caminhões de médio e grande
porte. O projeto é multinacional. Reúne
norte-americanos, europeus e sul-ame-
ricanos. Por causa dele, a MWM hoje
mantém engenheiros nos Estados
Unidos. Pode ser o primeiro quilôme-
tro no caminho até um motor a diesel
mundial. Ou seja, com plataformas glo-
bais e customizadas para cada região.

Conceitualmente, o motor do futuro
deve suportar níveis cada vez maiores
de carga mecânica e térmica, embora
tenha de ser produzido com materiais
cada vez mais leves. Esse propulsor
precisará ter vida mais longa que a dos
atuais. E encontrar o equilíbrio entre
tecnologia mais avançada e custos mais
baixos. Para ser global, precisará traba-



Pouco conhecida fora do meio au-
tomobilístico no Brasil, a Navistar é a

maior fabricante de caminhões e moto-

res a díesel da América do Norte. Fatu-
rou US$ 15 bilhões em 2008, mais do
que o dobro dos US$ 7 bilhões registra-

dos em 2001. A receita do ano passado

veio da venda de 180 mil caminhões e
550 mil motores. Com sede em Chica-

go, 3 Navistar tem mais de mil distribui-
dores nos Estados Unidos e revende-

dores em mais de 70 países. Somando

sua estrutura à da controlada MWM
International tem fábricas nos Estados

Unidos (quatro unidades), no Canadá,
no México, no Brasil, na Argentina e

na índia, além de uma companhia li-

cenciada na China. A matriz tem três
divisões: caminhões, motores e servi-

ços financeiros. É sob a segunda que
se encaixa a MWM International, presi-

dida por Waldey Sanchez. Um de seus

centros de tecnologia está em Chicago;
o outro fica em São Paulo. Ao iodo, o

grupo emprega 800 engenheiros, sen-
do 263 apenas na planta paulistana.

lhar com qualquer tipo de combustível
(diesel, gasolina, álcool etc.)- E ser cada
vez mais compacto. Além disso, será
desenvolvido em conjunto com os clien-
tes. "O motor que estamos projetando
hoje para 2014 ou 2015 já leva tudo isso
em consideração", afirma Sanchez.

A MWM International mantém
uma equipe de 3OO engenheiros e téc-
nicos (13% dos quais com mestrado ou
doutorado) trabalhando segundo esses
conceitos. Dentro e fora do Brasil. Atu-
almente, há 19 brasileiros expatriados,

sendo 15 em residência temporária ou
permanência de até 90 dias para su-
porte específico a determinadas eta-
pas do desenvolvimento de motores.

O que proporcionou todas essas
oportunidades para a MWM foi uma
peculiaridade técnica. A Navistar é líder
do mercado de caminhões nos Estados
Unidos, mas motores a diesel america-
nos só servem para clientes americanos.
Predominam por lá parrudos propul-
sores de cilindros em V, com muita po-
tência c, até recentemente, pouca preo-
cupaçàocom economia de combustível.
Eles são desenvolvidos segundo nor-
mas de emissão de poluentes da EPA, a
agência de proteção ao meio ambiente

EMPRESA SELA
PARCERIAS
COM ÍNDIA,

CHINA, RÚSSIA
E CORÉIA

dos Estados Unidos. Em quase todos os
demais mercados relevantes do planeta,
os campeões de venda são motores de
cilindros cm linha, mais compactos e
eficientes, com níveis de emissão regu-
lados pelo padrão europeu - inclusive
no Brasil. Isso significa que, ao montar
uma subsidiária no país, os america-
nos visaram uni mercado interno im-
portante e, mais do que isso, uma base
para exportações com alcance global.

O próximo ano será decisivo para
o mercado internacional de motores a
diesel. Está prevista a adoção de nor-
mas ambientais mais rígidas, o que
deve forçar uma substituição em massa
de equipamentos. O padrão europeu de

controle de emissão de poluentes subi-
rá uni degrau. Motores mais antigos, e
poluidores, terão de ser gradualmen-
te substituídos. É uma oportunidade
de ouro para a MWM International.

Quase um quarto do faturamento
de US$ 1,1 bilhão obtido pela MWM no
ano passado veio de fora do Brasil. As
vendas externas, de US$ 263 milhões,
tiveram mais de 30 destinos, encabe-
çados pela Argentina e, cm segundo
lugar, pelo México. Se a conta for engor-
dada com exportações indiretas, feitas
por clientes, dá para dizer que 50% da
produção da companhia seguiu para
o exterior. Como no caso da Ford, que
produz a pícape Ranger na Argentina
com motores da MWM fabricados em
Canoas (RS). Ou da própria Navislar,
que equipa os ônibus e os caminhões
que produz no México com propulso-

res de sua filial brasileira.
A unidade da MWM

em Santo Amaro, na Zona
Sul paulistana, é ama ci-
dade. Tem de farmácia a
cooperativa de crédito, de
bar a ambulatório. São 78
mil metros quadrados de
fábrica, o equivalente à
área construída do shop-
ping Cidade Jardim, em São
Paulo. Trabalham ali 2 mil
pessoas, sem contar os fun-

cionários terceirizados. José Rubens
Marquezini,diretor*de manufatura, éo
prefeito. E as meninas de seus olhos são
as linhas de montagem. A fábrica ade-
riu à onda verde. Toda a água de chuva
que cai no telhado de 8 mil metros qua-
drados de sua principal linha de mon-
tagem é captada e tratada para reúso
nos processos industriais e sanitários.
Importante mesmo, porém, é o que a
empresa instala debaixo dos capôs de
milhares de caminhões. "O motor a die-
sel é conhecido por ser sujo, barulhen-
to e malcheiroso. Mas esse é o motor
a diesel de 20 anos atrás. Hoje a gente
brinca: o ar que entra c mais sujo do que
o que sai do motor", afirma Sanchez.
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A brincadeira c válida, mas o as-
sunto é sério. Os motores a diesel para
veículos comerciais estão defasados
no Brasil, em relação à Europa e aos
Estados Unidos. Urna nova geração de
propulsores menos poluentes deveria
enlrar no mercado este ano, de acordo
com uma resolução federal de 2002.
Mas um acordo entre montadoras e o
Ministério Público adiou para 2013 a
entrada em vigor da nova legislação de
controle de emissões. "Mas isso nada
tem a ver com a tecnologia de produção
de motores. Até porque a MWM expor-
ta", afirma Vicente Pimenta, especialis-
ta em propulsores a díesel da Delphi.

Segundo ele, é errado dizer que o
motor a diesel é mais poluidor do que os
movidos a gasolina ou álcool. Ele é o que
emite cm menor quantidade cinco dos
sete gases lançados por propulsores de
automóveis. E o que mais emite dois. Só
queumdeles,o material particulado que
produz a fumaça preta, é o único visível.

MOTOR FLEX
PARTE DO TRABALHO DE PESQUISA
e desenvolvimento feito em São Paulo
é voltada para motores movidos a com-
bustíveis alternativos. "O lançamento de
motores Flex Fuel é mais uma questão
de demanda do que de técnica", afirma
Guilherme Ebeling, gerente dedesenvol-
vimcnto de produto da MWM. "O desen-
volvimento inicial está feito." No momen-
to, o que há são kits de transformação de

motores a diesel em diesel-gás natural.
A Bosch já oferece essa opção no Brasil.
Na categoria diesel-álcool, foi apresen-
tado o primeiro trator-conceíto no ano
passado. Um produto que até meados
do próximo ano deve estar no mercado.
Por fim, todo o diesel vendido no Brasil
já tem 3% de biodiesel na fórmula. Como
essa proporção tende a aumentar, os mo-
tores da MWM são especificados para
até 5%. E já há protótipos para até 20%.

Embora já seja a maior fabricante
de motores a diesel da America do Sul,
a MWM, na sua atual configuração,
é urna empresa nova, fruto de uma
pequcn a seqüência de fusões e aquisi-
ções. Sua controladora, a Navistar, fez o
primeiro movimento em 1999, quando
comprou metade da Maxion, associan-
do-se ao grupo gaúcho Ioschpe. Dois
anos depois, comprou os outros 50% c
abocanhou a empresa toda. Em 2O05, a
companhia assim constituída adquiriu
a MWM, última fabricante de motores
que restava no conglomerado industrial
do alem ao Heinz Thiele. Tomou posse,
então, da unidade paulistana, que se
transformou em sua sede, e do nome

MWM, q ue assumiu como sua marca.
Possui duas fábricas no Brasil (a

outra fica em Canoas, no Rio Grande
do Sul), uma na Argentina (em Jesus
Maria) e distribuidores em boa par-
te da América Latina. Fundiram-se,
também, as estruturas de pesquisa e
desenvolvimento, criando o que um an-
tigo cliente, o engenheiro Rubens Célia,
ex-gerente da fábrica de caminhões da
Ford cm São Paulo, classifica como um
centro de engenharia de ponta. "Sozi-
nha, a MWM não tinha mais recursos
para seguir avançando na área de pes-
quisa. A união com a Navistar foi um
movimento para continuar desenvol-
vendo motores a diesel no Brasil", diz
Célia, hoje sócio da RCM Engenharia.

"Um dos pontos fortes deles é a es-
trutura de pesquisa, desenvolvimento
e engenharia centralizada no Brasil",
afirma Edson Aires Martins, diretor
de suprimentos da Agrale, que com-
prou mais de 9 mil motores da MWM
no ano passado para equipar picapes,
jipes, caminhões c tratores. "Com o
processo de desenvolvimento, a MWM
consegue dar um a resposta ágil quan-
do surge uma necessidade específica de
um cliente daqui." E o futuro? "Quero
que a MWM passe a ser uma referen-
cia global cm motores, o que implica
ser o melhor fabricante de motores a
diesel do planeta", diz Sanchez. Será
possível? "Sim, se formos imbatíveis
em custo, qualidade c projetos."SN
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