
Para a Renault, Brasil é ponto verde em mapa vermelho 
Ricardo Lacerda 

Christian Pouillaude, vice-presidente da operação brasileira, diz que a montadora francesa 
pretende abocanhar 10% do mercado brasileiro em cinco anos. 

No começo deste mês, a Renault anunciou a contratação de 600 funcionários para a fábrica de 
São José dos Pinhais, no Paraná. O movimento revela a importância do mercado brasileiro 
para a montadora francesa, que é dona da Nissan e da Lada. Christian Pouillaude, vice-
presidente da Renault Brasil - também controladora da unidade de Córdoba, na Argentina - 
observa que os números da empresa e do mercado automobilístico no Brasil não apresentam 
queda. "É um dos poucos lugares onde se consegue manter os níveis de rentabilidade", 
destaca. Para Pouillaude, o Brasil é considerado pela Renault "um ponto verde em um mapa 
vermelho". "Quando estou reunido com colegas de outras partes do mundo, eles apresentam 
quedas de 30%, de 50%, daí eu mostro que no Brasil conseguimos crescer qualquer coisa e 
eles dizem ‘uau'", revela. No último semestre, enquanto as vendas do setor caíram mais de 
35% nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, por exemplo, o Brasil teve alta de 4,4%.  

Com o mercado ainda aquecido pela redução de IPI, concedida e prorrogada pelo governo 
federal, a estimativa da indústria é de chegar ao fim deste ano com três milhões de unidades 
produzidas. Neste total, a participação da Renault ainda é baixa, de 4%, mas a meta 
estabelecida pelo presidente global, o brasileiro Carlos Gohsn, é de chegar aos 10%. "Ainda 
bem que ele não nos deu prazo fixo para isso, mas acreditamos que será possível atingir esse 
percentual entre 2014 e 2015", explica o francês Pouillaude, que vive no Brasil há quatro anos 
e, inclusive, já tem cidadania. Na região sul, a presença da Renault é mais destacada, com 
cerca de 8% do mercado. "Acreditamos que seja por causa do grau de exigência da 
população", afirma Pouillaude. 

Sem falar em novos investimentos, o vice-presidente da Renault Brasil diz que a planta 
paranaense, fundada dez anos atrás, deverá produzir entre 120 mil e 130 mil veículos até o 
fim de 2009 - praticamente o mesmo do ano passado. Caso a demanda aumente, a unidade 
está preparada, podendo fabricar até 200 mil veículos. "Não existe, na verdade, um limite. É 
só contratar mais gente, colocar mais turnos", destaca. 

Atualmente, a Renault tem 10% de participação no mercado mundial de veículos, que em 
2008 foi de 68 milhões de unidades. A perspectiva da empresa é de que em 2009 haja uma 
queda de 31% no total vendido por todas as montadoras, encerrando o ano em 47 milhões. As 
maiores baixas estão justamente nas regiões onde as fabricantes ainda têm maior presença. 
Estados Unidos, Europa e Japão, donos de 75% do mercado global de veículos, deverão chegar 
em 2015 com este percentual reduzido a 50%. 

O Brasil - sexto maior fabricante global - deverá crescer, ao lado de China (2º maior do 
mundo), Índia (10º) e Rússia (5º), entre outros emergentes. Nos negócios da Renault, o Brasil 
é atualmente o quinto maior mercado. O líder é a França, que fabricou 638 mil veículos 
Renault-Nissan em 2008. 

LACERDA, Ricardo. Para a Renault, Brasil é ponto verde em mapa vermelho. Amanhã, São 
Paulo, ago. 2009. Disponível em: <http://www.wharton.universia.net>. Acesso em 27 ago. 
2009. 
 

 


