
MONTADORAS Por ROSÂNGELA CAPOZOLI

Demanda firme estimula
vinda de fábricas inteiras
Movidas pelas vendas no mercado brasileiro, fabricantes
devem aplicar recursos que superam US$ 23 bilhões

O s investimentos nas indús-
trias automotiva e de au-
topeças devem ultrapassar

os R$ 23 bilhões previstos para
o período de 2008 a 2012, avalia
Jackson Schneider, presidente da
Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores
(Anfavea). "A forte recuperação
do mercado brasileiro está geran-
do novos anúncios e a confirma-
ção de investimentos, que serão
comunicados até o final de 2009.
Além de o Brasil contar com um
mercado amplo, há condições de
uma expansão ainda maior. Os
fundamentos da economia brasi-
leira estão cada vez mais sólidos."

Empresas de autopeças come-
çam a adotar medidas práticas
para atender esse crescimento.
Segundo o Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), entre as cerca de
50 multinacionais que solicitaram
transferência de linhas de produ-
ção e até de fábricas inteiras de
outros países para o Brasil, 12 são
fabricantes de autopeças. Trata-se
de peso-pesados, como a Mahle,
Bosch, Dana e TRW, entre outras.

A Pirelli, líder na América La-
tina no setor de pneus, escolheu
o país como principal destino de
seus desembolsos até 2011, apli-
cando US$ 200 milhões na am-
pliação da capacidade das três
fábricas e em pesquisa e desenvol-
vimento. Os novos investimentos
permitirão .um aumento de pro-
dução na ordem de 20% de pneus
para veículos e motocicletas, "Até
poucos anos atrás, as duas gran-
des economias da América Lati-
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Belini, da Fiat:
recursos para
assegurar a

posição de
liderança no país

na eram Brasil e México. Hoje, o
Brasil assumiu a liderança", diz
o presidente mundial da Pirelli
Pneus, Francesco Gori. Para ele,
até entre as empresas mexicanas
o Brasil virou um polo de atração
de investimentos. Diante da forte
ligação comercial com os Estados
Unidos, o epicentro da crise, as
companhias mexicanas estão di-
recionando recursos para o Brasil.
Pelos seus cálculos, a Pirelli Pneus
no país terá um aumento de recei-
ta de 10% no triênio 2009/2011.

Hoje, a empresa conta no Brasil
com cinco fábricas e um centro de
pesquisa para desenvolvimento de
pneus para carros, motos, veículos

industriais e agrícolas das princi-
pais montadoras mundiais. Entre
2004 e 2007, a companhia inves-
tiu USS 300 milhões no mercado
brasileiro, aplicados na expansão
de 25% na capacidade, o que re-
presentou um aumento de 21% nas
vendas. Em 2008, o faturamento
da Pirelli na América do Sul supe-
rou US$ 2,1 bilhões e o Brasil con-
tribuiu com mais de 60%, ou seja,
mais de USS 1,2 bilhão.

Para Eduardo Celino, coordena-
dor da Rede Nacional de Informa-
ção sobre Investimentos (Renai),
do MDIC, a crise global provocou
esse movimento de transferência,
porque as vendas de carros cresce-
ram no Brasil e registraram retra-
ção "drástica" em outros mercados.
Com um cenário ruim em países
como a Alemanha, por exemplo,
o Brasil deverá passar da sétima
posição para o quinto maior mer-
cado de veículos do mundo. As
vendas, em 2009, deverão chegar a
3 milhões de unidades ante 2,4 mi-
lhões de 2008, mais 6%, segundo a
Anfavea. Nos EUA e Japão, a curva
foi descendente entre os meses
de janeiro a julho em 32% e 19%,
respectivamente. "A decisão de in-
vestimento no Brasil é baseada na
possibilidade de crescimento, na
confiança da indústria e em rela-
ção à estabilidade dos processos
regulamentares", diz Schneider.

Na Fiat, a conclusão dos inves-
timentos iniciados em 2008, que
somam recursos de R$ 5 bilhões,
consolidará a fábrica de Betim
(MG) como o principal polo de de-
senvolvimento de produtos da Fiat
Group Automobiles (FGA) na Amé-
rica Latina. Os recursos garantirão
um salto de produtividade, um
novo patamar tecnológico e a ele-
vação da capacidade de produção
para 800 mil veículos por ano. Os
investimentos contemplam capa-
citação tecnológica nos processos
de desenvolvimento, do design aos
protótipos, além de permitir a con-
tínua adoção de inovações. "A Fiat
mantém sua aposta no Brasil e na
América Latina, como uma região
estratégica para o futuro da indús-
tria automobilística, e está inves-

tindo para assegurar a'sua posição
de liderança nos mercados em que
atua", diz Cledorvino Belini, presi-
dente da Fiat na América Latina.

Confiante nas ações do governo
para reduzir os impactos da crise,
a PSA Peugeot Citroen não hesitou
em aplicar R$ 91 milhões em sua
unidade de usinagem de motores
em Porto Real. A nova instalação,
que integra o centro de produção
da empresa na região sul-flumi-
nense do Estado do Rio, foi inau-
gurada em julho deste ano, 90 dias
antes do previsto. "Pela confiança
nas ações implementadas pelo go-
verno para minimizar os efeitos da
crise econômica, não diminuímos
em momento algum o ritmo de
implantação da unidade de usi-
nagem no Brasil", afirma Vincent
Rambaud, presidente no Brasil e
na América Latina da PSA Peugeot
Citroen. "O resultado é que a insta-
lação ficou pronta três meses antes
do previsto." A unidade de usina-
gem de motores em Porto Real, a
primeira no país, produz blocos e
cabeçotes para motores de 1,6 cc
flexfuel e a gasolina.

Os componentes atenderão a
produção da fábrica brasileira de
motores da PSA Peugeot Citroen,
que também fica no centro de pro-
dução de Porto Real e ao qual a
unidade de usinagem é ligada. Eles
serão utilizados nos motores de
1,6 cc, que equipam os modelos Ci-
troen C3 e Xsara Picasso e Peugeot
207,207 SW e 207 Passion. Os mo-
tores também são exportados para
a Argentina, onde são instalados
nos automóveis produzidos naque-
le país, como os Peugeot 307 e 307
Sedan e os Citroen C4 e C4 Pallas.

Apesar de não revelar o valor
dos recursos que serão investidos,
a Volkswagen tem nas mãos um
novo programa de investimentos
que será anunciado até o final de
2009. Só falta autorização da ma-
triz, na Alemanha. Já se sabe que
a nova injeção financeira será con-
sumida na renovação de produtos
e expansão da capacidade de pro-
dução para acompanhar a deman-
da do mercado brasileiro, que,
pela projeção da montadora ale-



mã, crescerá 40% até 2014. O últi-
mo plano de investimento da com-
panhia totalizou R$ 3,2 bilhões e
a previsão era utilizar os recursos
de 2007 a 2011. Mas, segundo o
presidente da empresa, Thomas
Schmall, a necessidade de acelerar
investimentos, nos últimos meses,
obrigou a montadora a antecipar
um novo programa.

A Renault-Nissan pretende do-
brar, de 5% para 10%, sua partici-
pação no setor automobilístico
brasileiro para aproveitar os bons
ventos da economia. A compa-
nhia encerrou junho na sexta po-
sição em vendas de automóveis
e comerciais leves no Brasil, com
12.972 unidades, crescimento de
18,6% sobre junho de 2008. A rival
francesa Peugeot-Citrõen ocupou
a quinta posição, com vendas de
15.325 unidades.

"O próximo passo é chegar a
10% para sermos visíveis e compe-
titivos", disse o presidente mun-
dial da Renault-Nissan, Carlos
Ghosn, em julho. Embora não fale
em prazos e cifras de investimen-
tos, ele afirma que a estratégia é
adaptar veículos ao perfil do con-
sumidor nacional. A intenção é
oferecer "carros de diferentes tipos
para diferentes consumidores",
destacando a importância de mo-
delos biocombustíveis "populares,
pequenos e baratos, mas também
4x4 e sedã".

Os investimentos de médio
prazo para o Brasil, de acordo
com Ghosn, estão em fase de re-
avaliação e o país terá um papel
crescente no grupo, servindo de
âncora da montadora na América
do Sul. Otimista com a economia
do Brasil, ele vê motivos para se
"preocupar com os investimentos
aqui", porque o "mercado vai bem
e o governo tomou boas decisões".
Na opinião dele, "não tem jeito de
o Brasil não crescer." O executivo
cita, por exemplo, o enorme espa-
ço para expansão que o país tem,
citando que a média de veículos
por grupo de 1.000 habitantes do
Brasil é de 170, enquanto nos Es-
tados Unidos é de 800 e na Europa
em torno de 600.
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