
Ford faz maior investimento da história no Brasil 
Ana Paula Machado 
 
No limite da capacidade, montadora anuncia plano de R$ 4 bi; metade dos recursos irá para a 
ampliação de fábrica na Bahia 
 
Depois de quatro anos trabalhando no limite, a fábrica da Ford no polo industrial de Camaçari, 
na Bahia, vai finalmente ampliar sua capacidade. A unidade, considerada modelo pela 
companhia americana, passará a produzir 300 mil carros por ano e para isso receberá 
investimentos de R$ 2 bilhões. A fábrica hoje manufatura 250 mil carros anualmente. Os 
recursos serão aplicados na contratação de mil pessoas, no reforço do Centro de 
Desenvolvimento de Produtos, instalado na Bahia, e na modernização da unidade da Troller, 
no Ceará. 
 
Os R$ 2 bilhões fazem parte de um plano de investimentos da montadora para o Brasil para 
2011 a 2015, orçado em R$ 4 bilhões. Cerca de R$ 800 milhões serão aportados também na 
fábrica da Troller, em Horizonte, no Ceará. O outro R$ 1,2 bilhão será dividido nas unidades de 
São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na fábrica de motores, em Taubaté, e no Centro de 
Testes, em Tatuí, no estado de São Paulo. Em 2007, a Ford anunciou investimentos de R$ 2,2 
bilhões, que incluíram a compra da marca brasileira. 
 
O presidente da Ford Brasil e Mercosul, Marcos Oliveira, destacou que o plano de investimento 
é o maior da montadora no país, até mesmo comparado ao aporte de R$ 3,2 bilhões realizado 
para a instalação da fábrica na Bahia, em 2001. 
 
"É importante ressaltar que todas as unidades da Ford serão contempladas. Isso mostra a 
confiança no país, na política econômica. Além disso, todos os recursos sairão do caixa da 
companhia. Não há dinheiro de financiamento", afirmou. 
 
A negociação para os investimentos durou cerca de um ano e o presidente da Ford para as 
Américas, Marc Fields, disse que, no plano global da companhia, o Brasil está em destaque 
justamente pela condução da economia no momento da crise e pela reação do mercado. 
 
"Tomamos a decisão porque o Brasil hoje é o terceiro mercado para a Ford e um dos que mais 
cresce no mundo. Temos que assegurar que nossas instalações sejam para o mercado mundial 
e esses investimentos vão permitir que coloquemos o Brasil no nível mais alto", disse o 
executivo. "Em breve, o Brasil vai subir de posição. Este país, já não é mais o país do futuro, é 
do presente", acrescentou. 
 
Com 215 mil veículos de passeio e comerciais leves vendidos até setembro, o mercado 
brasileiro está atrás apenas dos EUA e Reino Unido em volume. 
 
Oliveira acrescentou ainda que, em 2010, as vendas de automóveis no mercado interno 
deverão crescer cerca de 5%, chegando a 3,3 milhões de unidades comercializadas no país por 
todas as montadoras. 
 
Mais investimentos 
 
Neste ano, as montadoras americanas mais uma vez saíram na frente e anunciaram 
investimentos para garantir a força das unidades brasileiras. A General Motors anunciou 
recursos de R$ 2 bilhões nas unidades brasileiras em julho, que se somam aos outros R$ 2,5 
bilhões. Com isso, até 2012 a montadora vai aplicar em torno de R$ 4 bilhões na unidade de 
motores, que será instalada em Joinville, Santa Catarina, e em Gravataí (RS). 
 
Além dos investimentos em automóveis, as empresas também apostam na ampliação da 
fabricação de caminhões. A Ford divulgou que vai colocar R$ 370 milhões em sua operação 
brasileira, entre 2010 e 2013. E a Iveco, da Fiat, acaba de concluir um aporte de R$80 
milhões.  
 



 
 
Volks também destinará R$ 4 bi para o país 
Ana Paula Machado 
 
Recurso faz parte da estratégia de investimento mundial de € 20 bilhões da companhia até 
2012 
 
A Volkswagen não pretende ficar atrás da corrida de investimentos entre as grandes 
montadoras instaladas no Brasil. A companhia deve anunciar no próximo dia 26 um projeto de 
expansão orçado em R$ 4 bilhões. Com isso, o país passa a ocupar papel relevante no plano 
mundial de expansão da gigante alemã, que pretende investir € 19,9 bilhões (US$ 29,55 
bilhões) no período entre 2010 e 2012. Metade dos recursos irá para a Alemanha. 
 
A aposta da Volks é superar a Toyota e se tornar a maior fabricante mundial de carros. No 
Brasil, se a operação crescer entre 4% e 5% ao ano até 2014, o país representará o segundo 
maior mercado externo de vendas para o grupo, ultrapassando a Alemanha e ficando somente 
atrás da China. Até 2014, a Volks quer alcançar a marca anual de 1 milhão de veículos 
vendidos no Brasil. No ano passado, foram comercializadas 640 mil unidades da marca. 
 
De acordo com comunicado divulgado ontem pela matriz, para o período entre 2010 e 2012, a 
expectativa da relação entre investimento e vendas é de 6% em nível mundial. Do pacote de € 
19,9 bilhões, € -13,3 bilhões serão usados na modernização e expansão de sua gama de 
produtos, fábricas, propriedades e equipamentos. 
 
"Na área do conjunto motor e transmissão, gerações novas de motores serão apresentadas, 
oferecendo melhorias adicionais em desempenho, consumo e emissão. A capacidade da caixa 
de câmbio automática será alinhada com a demanda crescente", afirmou a empresa no 
comunicado. Os € 6,6 bilhões restantes serão investidos em "tecnologias de produtos" nos 
próximos três anos. 
 
"Fora da fabricação, os recursos estão planejados nas áreas de desenvolvimento, qualidade, 
fornecimento de peças originais e tecnologia da informação", explicou a montadora. 
 
O investimento anunciado não inclui outros € 4,4 bilhões destinados a duas joint-ventures 
chinesas, que ainda não estão totalmente consolidadas.  
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