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O país bate recordes em investimentos, produção e venda de veículos. O automóvel nacional, 
que já foi marco da industrialização brasileira, virou símbolo da globalização  
 

 
 

O presidente Juscelino Kubitschek inaugura a fábrica da Volkswagen em 1959 E anuncia o 
nascimento de um país moderno 
 
Em pé, na traseira do fusca conversível, um sorridente Juscelino Kubitschek acenava para os 
operários. Era o dia 18 de novembro de 1959, inauguração oficial da fábrica da Volkswagen em 
São Bernardo do Campo. O presidente desenvolvimentista anunciava, na ocasião, o 
nascimento de um Brasil moderno e industrializado. O modelo conversível em que desfilava o 
presidente, no entanto, tinha metade das peças fabricadas na Alemanha. A linha de montagem 
foi instalada na via Anchieta, no caminho de Santos a São Paulo, justamente para facilitar o 
transporte dos equipamentos importados. Foi a primeira unidade da Volkswagen fora da 
matriz. O Brasil era considerado uma nação próspera, com um potencial de crescimento de 
mercado de 10% ao ano.  
 
O passeio de Juscelino no pátio da fábrica da Volkswagen foi um marco da industrialização. 
Hoje, o carro brasileiro é um símbolo da globalização. Peças e modelos completos são 
concebidos e produzidos aqui e vendidos no mercado externo. Muitas vezes apenas o esboço é 
brasileiro. O projeto é, então, executado nas linhas de montagem da Argentina ou da Europa e 
o veículo é vendido na América do Sul, na África e no México. Engenheiros brasileiros são cada 
vez mais prestigiados e ocupam postos de comando nas matrizes. Assim, o Brasil virou um 
mercado estratégico para as montadoras. É o quinto maior em vendas e o sexto maior 
produtor de veículos do mundo. Os recordes alcançados no ano passado e os investimentos 
anunciados ajudam a entender o fenômeno:  
 
>>> Nunca se vendeu tanto carro no Brasil. Estima-se que, no ano passado, 3,110 milhões de 
novos veículos saíram às ruas, 10% a mais do que no ano anterior. Enfileirados, esses carros 
mediriam 8 mil quilômetros, o tamanho da costa brasileira.  
 
>>> Nunca se produziu tanto carro no Brasil. No ano passado, 3,216 milhões de veículos 
saíram das linhas de montagem – mesmo número de 2008 e recorde até hoje.  
 



>>> Nunca se investiu tanto nas fábricas brasileiras, e os aportes continuam. Somente 
Volkswagen, Ford e GM investirão R$ 15,2 bilhões nos próximos anos. A conta anterior, de um 
total de US$ 23 bilhões previstos pelo BNDES, para o período entre 2008 e 2012, está sendo 
refeita.  
 
APESAR DO EXCELENTE MOMENTO, O SETOR PRECISA PROVAR QUE PODE CRESCER 
SEM A AJUDA DO GOVERNO 
 
Os números impressionam, sobretudo quando se põe na balança a crise econômica mundial do 
ano passado, que fez sérios estragos na indústria automobilística americana e europeia. Se 
2009 foi excelente para o Brasil, 2010 promete ainda mais. “Será o melhor ano da indústria 
automobilística brasileira”, prevê Jackson Schneider, presidente da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). São esperados cerca de 70 lançamentos hoje, 
o brasileiro encontra mais de 500 modelos nas concessionárias. Segundo projeções da 
entidade, a produção total deve ficar em 3,390 milhões de carros, uma alta de 5,4% em 
relação ao ano passado. As vendas devem atingir 3,4 milhões, um crescimento de 9,3%. Um 
olhar mais atento a essas estimativas surpreende: pela primeira vez, o número de carros 
vendidos no Brasil pode ser maior do que a produção. Isso significa que o país continuará 
exportando, sim, e a estimativa aponta para 530 mil veículos em 2010. Mas o volume de 
importação será ligeiramente maior.  
 
A diferença entre carros comercializados e produzidos deverá ser de apenas 10 mil unidades. 
Mas é emblemática, por refletir o alto poder de consumo dos brasileiros. Segundo o 
economista José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, a renda do brasileiro deve 
crescer, em média, 6% ao ano até 2015, quando, espera-se, deverão sair das linhas de 
montagem 5 milhões de carros. Ao mesmo tempo, o perfil demográfico do país começa a 
atingir padrões europeus. “A população está envelhecendo, cada vez mais mulheres entram no 
mercado de trabalho e as famílias têm menos filhos”, afirma Mendonça de Barros. “Essa 
conjuntura levará a um aumento de gastos, principalmente de bens duráveis, como o carro.”  
 
O AVANÇO DA CHINA 
 
O crescimento do mercado interno já seria motivo suficiente para a aposta das montadoras no 
Brasil. A Copa do Mundo, em 2014, e a Olimpíada no Rio de Janeiro, em 2016, devem dar 
ainda mais impulso à economia. Enquanto isso, os mercados da Europa e dos Estados Unidos 
dão sinal de saturação. Um estudo da consultoria PricewaterhouseCoopers aponta que, em 
2007, as nações emergentes produziram 24,7 milhões de carros, enquanto os países 
desenvolvidos fabricaram 44,4 milhões. Em 2009, os mercados se aproximaram: foram 25 
milhões de unidades nos emergentes e 30 milhões nos desenvolvidos. A tendência é de 
inversão. Em 2015, a proporção deverá ser de 42,8 milhões nos emergentes para 39,6 milhões 
nos desenvolvidos.  
 
Entre os emergentes, o destaque é a China. Em 2009, pela primeira vez na história um país 
tirou dos Estados Unidos o posto de maior mercado de carros. Os chineses compraram 12 
milhões de veículos, enquanto os americanos ficaram com 10,5 milhões. As perspectivas são 
animadoras, não só pelo crescimento vertiginoso da economia mas também pelo potencial de 
consumo da população. Cerca de 80% dos veículos foram comprados por novos motoristas 
chineses. Nos países desenvolvidos, essa proporção é de 20%. Na China, circula um carro para 
cada 55 habitantes. Nos Estados Unidos, essa relação é de um a cada 1,2 pessoa. O Brasil está 
num patamar intermediário. Por aqui, roda um carro para cada 7,4 habitantes. O potencial de 
crescimento do país, portanto, é modesto em comparação com a populosa China.  
 
A indústria automotiva chinesa é muito recente. Até o final dos anos 80, apenas alguns 
funcionários do governo tinham automóvel. Isso dá ao Brasil duas vantagens primordiais. Com 
meio século de história, a indústria automotiva conseguiu formar aqui bons engenheiros, um 
problema enfrentado pelas montadoras no mundo inteiro. A segunda vantagem é que o 
mercado consumidor nacional está mais desenvolvido e, se na China grande parte das pessoas 
está adquirindo seu primeiro carro, muitos brasileiros estão trocando seu popular por um mais 



sofisticado. As montadoras podem, assim, investir em modelos intermediários, com maior 
valor agregado.  
 
Em meio século, o setor automotivo no Brasil passou por diversas fases de evolução que 
culminaram na atual situação de prosperidade. Até a década de 70, os veículos produzidos no 
exterior sofriam pequenas adaptações por aqui. Foi a chamada fase da tropicalização. Depois 
houve uma fase de desenvolvimento de veículos concebidos lá fora. A abertura das 
importações, no início dos anos 90, obrigou as montadoras a investirem no Brasil. Foi a época 
da construção das modernas linhas de montagem, como a fábrica da Ford em Camaçari, na 
Bahia, e o centro de produção da GM em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Acreditava-se, então, 
que o ciclo de expansão que vivemos agora aconteceria no início dos anos 2000. O problema é 
que, naquele tempo, o mercado interno não tinha condições de absorver tantos carros, e as 
montadoras amargaram alguns anos de prejuízo.  
 
BOM MOMENTO 
 
Os grandes aportes anunciados agora vêm das montadoras de maior peso no país. 
Volkswagen, Fiat, GM e Ford respondem, juntas, por 80% do mercado brasileiro. Para essas 
empresas, tornou-se vital ampliar a capacidade de produção e lançar novos produtos – até 
porque sofrem agora pressão dos novos concorrentes. “Esses investimentos marcam um novo 
momento na indústria automotiva, mais maduro. As montadoras aprenderam com os erros”, 
afirma o consultor José Roberto Ferro. As japonesas Honda e Toyota investiram em fábricas 
menores, de acordo com a demanda. “O Brasil é, entre os países emergentes, nosso mercado 
mais promissor, pelas condições para gerir nosso negócio”, diz Issao Mizoguchi, vice-
presidente comercial da Honda South America. As francesas Renault e Peugeot-Citroën 
melhoraram seus produtos e também têm planos de crescer no país.  
 
Apesar do excelente momento, a indústria automotiva brasileira tem dois desafios pela frente. 
O primeiro é provar que não depende de incentivos do governo, como a redução do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, o IPI, para crescer. Os veículos com motor a álcool e flex 
continuarão com desconto só até março de 2010. O segundo desafio, este mais a longo prazo, 
é melhorar a qualidade dos produtos. Das linhas de montagem brasileiras saem produtos e 
projetos de ponta, que servem de modelo para as matrizes, como veremos nas páginas a 
seguir. São inovações que ocorrem justamente no momento em que se discutem soluções 
ecologicamente corretas para a fabricação e o uso dos carros.  
 
“Muitos produtos são desenvolvidos para o nosso mercado e atendem bem à nossa demanda”, 
afirma Marcelo Cioffi, da consultoria PricewaterhouseCoopers. “Mas os mesmos modelos feitos 
na Europa têm um acabamento melhor.” Thomas Schmall, presidente da Volkswagen do Brasil, 
admite essa diferença de qualidade, mas afirma que o degrau diminui ano a ano. “Cada 
mercado tem sua necessidade e sua capacidade, mas a tendência é a de termos por aqui 
carros com cada vez mais tecnologia e conforto”, diz Schmall. O Brasil há muito se tornou um 
país sobre rodas. Precisa agora é zelar pela maciez dos pneus.  



 
 
VOLKSWAGEN  
 
A montadora projeta seus veículos nos centros de realidade virtual de seus três principais 
mercados – China, Alemanha e Brasil  
 
Reza a lenda que a Ala 17 da tradicional fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, 
foi escolhida devido à localização geográfica. Como fica na parte mais alta do terreno, na boca 
da Serra do Mar, uma forte neblina dificulta a visibilidade do local durante boa parte do dia. A 
Ala 17 abriga o Centro de Realidade Virtual VRC, na sigla em inglês. É o cérebro da engenharia 
da filial brasileira. Foi inaugurado com a presença da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, 
em 2008. De lá saiu o novo CrossFox, um projeto genuinamente brasileiro – e completamente 
virtual, que chegou às concessionárias em novembro passado para competir com o Agile, da 
GM.  
 
É pouco provável que a cerração tenha sido o motivo principal para a escolha da instalação do 
VRC até porque se trata de um prédio espelhado, hermético como qualquer edifício comercial. 
Mas a folclórica história ilustra sua importância. Somente alguns poucos designers e 
engenheiros têm acesso ao centro. Visitantes devem deixar o celular do lado de fora. No telão 



principal, de fabricação americana para a indústria cinematográfica, de 5 por 2,50 metros, são 
projetadas imagens em três dimensões dos veículos. Com óculos escuros especiais, pode-se 
ver de perto, por exemplo, o interior do porta-luvas, entre outros detalhes dos cerca de 7 mil 
componentes de um veículo.  
 
A ferramenta virtual permite ainda fazer simulações de batidas. O resultado, depois, é 
comparado com as carcaças que sobram do campo de provas. A margem de erro é mínima. 
Outro teste comum é o de ventilação do motor. A temperatura do ar que circula dentro de 
carro é representada por um dos 16 milhões de tons possíveis. A realidade virtual permite 
economizar muito tempo e dinheiro com os protótipos para testes feitos de clay (espécie de 
argila resultante de terra marrom aquecida). Ao lado da tela grande, uma outra menor permite 
aos engenheiros discutirem os projetos em tempo real. A Volkswagen mantém apenas três 
VRCs no mundo. Estão na China, na Alemanha e no Brasil, os maiores mercados da 
montadora, nessa ordem. O intercâmbio entre profissionais desses países é intenso. O 
gerente-executivo de design na sede de Wolfsburg, na Alemanha, por exemplo, é um 
brasileiro.  
 
O investimento anunciado de R$ 6,2 bilhões até 2014 foi o maior já feito pela montadora. É 
mais alto até do que o aporte de R$ 6 bilhões de 1997 a 2002, quando foi construída a fábrica 
em São José dos Pinhais, no Paraná. “O Brasil é um mercado estratégico para nós. É um país 
enorme, diversificado, que oferece inúmeras possibilidades”, afirma Thomas Schmall, 
presidente da Volkswagen do Brasil. Somente no ano passado a montadora lançou 17 novos 
modelos no mercado. O ritmo continuará frenético. Para 2010, Schmall promete pelo menos 
13 novidades. Entre risos, com um inconfundível sotaque alemão, Schmall brinca: “Não 
construímos todo esse centro de excelência para este pessoal [aponta para os gerentes-
executivos de engenharia e design] descansar. Precisamos trabalhar, sempre.”  
 
A FILIAL BRASILEIRA PROJETOU UM NOVO RETROVISOR, QUE SERÁ REFERÊNCIA NO 
MUNDO INTEIRO A PARTIR DESTE ANO   
 

DESIGN NACIONAL  
 
O espelho retrovisor de um carro é um desafio de 
engenharia. Além de bonita, a peça precisa ser sólida. É 
fácil entender por quê. A vibração pode comprometer a 
estabilidade do veículo. Para evitar riscos de acidentes, 
os retrovisores da Volkswagen tinham estrutura 
metálica. Até que os engenheiros brasileiros 
desenvolvessem um espelho feito de um plástico 
especial com a mesma resistência, porém a um custo 
menor. Com cerca de 300 gramas a menos, o retrovisor 
permite ainda uma economia no consumo de 
combustível. A sede em Wolfsburg ficou tão satisfeita 
com o resultado que incumbiu a filial brasileira de 
desenvolver o retrovisor dos veículos Jetta, Golf, Gol, 
Voyage, Fox, CrossFox e Polo, entre outros. A partir 
deste ano, os espelhos de todos esses modelos, no 
mundo inteiro, serão semelhantes ao do recém-lançado 
CrossFox.   
 

FORD  
 
Com um aporte de R$ 4 bilhões, a Ford quer turbinar as fábricas do Ceará e da Bahia e 
aumentar a capacidade de produção  
 
Primeira empresa do setor a chegar ao país, há mais de 90 anos, a Ford passou a olhar para o 
Brasil nos últimos tempos como nunca havia feito antes – e decidiu investir no que viu. No fim 
do ano passado, a matriz americana anunciou o maior aporte de recursos já feito no mercado 
brasileiro. Serão R$ 4 bilhões, a serem gastos entre 2011 e 2015. Para atender à demanda do 



mercado do país nos próximos anos, a estratégia da montadora consistirá em aplicar cerca de 
60% desses recursos no Nordeste, região que mais cresce no país e onde possui duas fábricas. 
A unidade de Camaçari, na Bahia, a mais moderna linha de montagem da empresa no mundo, 
aumentará sua capacidade de fabricação em 50 mil unidades, chegando a 300 mil novos 
veículos por ano. A fábrica que produz veículos off road, situada em Horizonte, no Ceará, 
passará por um processo de modernização. “O mercado brasileiro ficou durante muitos anos 
concentrado nas grandes cidades. Agora percebemos um movimento do sul para o norte e da 
costa para o interior do país. É ali que vai estar a grande demanda automotiva”, diz Rogélio 
Golfarb, diretor de assuntos corporativos da Ford América do Sul.  
 
Ao turbinar suas fábricas, a filial brasileira deverá ter uma parcela ainda maior de contribuição 
numa das bandeiras levantadas pela Ford mundial, que é a área de sustentabilidade. Única a 
ter uma vice-presidente para o assunto, a montadora possui uma equipe dedicada 
exclusivamente a discutir plataformas novas para os carros do futuro. O mercado brasileiro, 
um dos mais eficientes do ponto de vista ambiental, por ter 75% da frota composta de carros 
compactos, contribuiu para que nascesse aqui uma das apostas da Ford para a próxima 
geração de automóveis. Trata-se de um motor muito mais compacto, econômico e, portanto, 
mais competitivo (leia no quadro ao lado). A concepção do projeto foi feita por um time que 
reuniu pesquisadores do mundo todo, mas a parte que se refere ao uso do combustível ficou 
sob responsabilidade dos especialistas brasileiros. “Ao longo do tempo, o país conseguiu 
formar cérebros que podem tomar a dianteira em projetos para plataformas globais”, diz 
Michael Robinet, vice-presidente de mercados globais da CSM Worldwide, consultoria 
americana especializada em automóveis.  
 
Uma outra frente em que o Brasil poderá ser referência para a Ford mundial é a pesquisa em 
materiais alternativos, como fibras naturais. Estão em expansão pesquisas de substâncias 
encontradas em plantas para fabricar as partes internas do carro. Além de tornar o veículo 
mais leve – e, com isso, mais econômico –, o material deixa a indústria menos dependente do 
plástico, derivado do petróleo. A mistura poderá ser usada em partes internas, como porta-
malas e painel. Diz John Wolkonowicz, analista da IHS Global Insight de Lexington, nos 
Estados Unidos: “A riqueza natural torna o Brasil um excelente laboratório para experimentos 
inovadores na indústria automotiva”. O investimento neste segmento pode garantir que a 
primeira montadora a desembarcar no país fique aqui por muito tempo ainda. 
 
O NOVO MOTOR SIGMA TEM PARTES DE ALUMÍNIO E POR ISSO É  13 QUILOS MAIS 
LEVE. FUNCIONA A ÁLCOOL, GÁS E GASOLINA 
 

MAIS LEVE E POTENTE  
 
A partir deste ano, a fábrica da Ford em Taubaté, no 
interior de São Paulo, começará a produzir o motor 
Sigma. Considerado o mais moderno na categoria 1.6 no 
Brasil, ele será incorporado aos veículos da marca Focus. 
O Sigma é tão potente quanto os outros motores 
semelhantes, mas tem um desempenho melhor. Isso 
ocorre porque parte de sua estrutura é feita em 
alumínio, o que reduz o peso em 13 quilos e resulta em 
economia de combustível. Além disso, a tecnologia flex, 
desenvolvida pela divisão brasileira da empresa, 
concebeu-o para funcionar com gasolina, álcool e gás 
natural. O motor Sigma também rompe um outro 
paradigma da indústria automobilística. Ele vem com 
uma plataforma que permite fazer atualizações para 
versões mais modernas, ao longo do tempo, conforme as 
necessidades do mercado.   
 

 
FIAT  
 



Com sua equipe de inovação afiada e trabalhando em três turnos, a subsidiária brasileira 
torna-se estratégica para o grupo  
 
Há dois anos, quando a Fiat anunciou um investimento de R$ 5 bilhões no Brasil até 2010, a 
montadora não previa que teria dias tão ruins pela frente em outros países. Até setembro do 
ano passado, a empresa havia acumulado uma queda de 7% na venda de veículos – a maior 
em cinco anos. Mesmo diante do baque, a montadora não reviu nenhum centavo daquilo que 
tinha planos de injetar no país. Para a Fiat, o Brasil é uma das melhores oportunidades para 
alavancar um melhor desempenho. “Já estamos pensando nos investimentos que faremos para 
depois de 2010. Não sei ainda quanto, mas certamente será representativo”, diz Cledorvino 
Belini, presidente da Fiat Brasil e América Latina.  
 
A única fábrica brasileira da Fiat, em Betim, Minas Gerais, passou a operar em três turnos e 
está no limite de produção. Lá se trabalha com uma estimativa de crescimento de 8% para 
este ano. Dos 3,4 milhões de carros previstos para serem fabricados no país em 2010, 800 mil 
deverão sair da fábrica mineira, considerada modelo para outras unidades do grupo. O 
funcionamento de tudo leva em conta o impacto no meio ambiente e a otimização dos 
processos, a fim de reduzir custos.A água e o consumo de energia elétrica necessários para 
fabricar um carro, por exemplo, caiu para um terço do que era necessário dez anos atrás. Na 
área de pintura, considerada antes um gargalo no fluxo de produção, 33 robôs de última 
geração passaram a operar para dar mais agilidade à linha. Isso tudo fez com que a Fiat 
brasileira se tornasse uma das que apresentam melhor desempenho entre as filiais do mundo.  
 
A área de desenvolvimento dentro da empresa é uma das que melhor ilustram esse 
pensamento. Na equipe de pesquisadores trabalham hoje 840 pessoas – o dobro de quatro 
anos atrás. As pesquisas feitas por eles giram em torno de ecologia, eletrônica embarcada, 
segurança e combustíveis. Trabalhando em colaboração e intercâmbio de ideias com outros 
polos de pesquisa da Fiat no mundo, o centro foi responsável por produzir 20 lançamentos no 
ano passado. “Temos o know-how para planejar carros para o mercado brasileiro e até para 
atender à necessidade de outros países”, diz Paulo Matos, gerente de inovação. Uma das 
novidades que resultam desse centro é atualmente dirigida por 60 funcionários brasileiros da 
empresa. Eles estão guiando um carro elétrico desenvolvido no país e atualmente em fase de 
testes. “O produto já está pronto para ser colocado no mercado, mas temos ainda que 
entender a infraestrutura necessária para um país absorver esse veículo”, diz Matos, referindo-
se ao fato de os carros elétricos necessitarem ser recarregados na tomada.  
 
Inovações que não dependem de infraestrutura, entretanto, já estão nos novos carros. É o 
caso da conectividade entre o veículo e o telefone celular. Os modelos Punto e Linea saem com 
esse diferencial de fábrica, um desejo dos consumidores do país, identificado em pesquisa. Diz 
Brian Johnson, analista do banco de investimentos Barclays Capital: “O consumidor brasileiro 
está mais exigente. Descobrir como cativar esse cliente entrou para a agenda de discussões da 
indústria”. 
 
OS PAINÉIS DOS CARROS DA FIAT SE CONECTAM A CELULARES E LAPTOPS. E PARA 
ACIONÁ-LOS, BASTA UM COMANDO DE VOZ   
 

SE MEU FIAT FALASSE...  
 
Um dos atributos da nova geração de carros da italiana 
Fiat é o sistema de tecnologia embarcada Blue&Me, 
voltada para o entretenimento e a comunicação dos 
motoristas. Na prática, significa dizer que o carro passa a 
interagir com os aparelhos portáteis, como o computador 
e o celular. O sistema, resultado de uma parceria entre a 
Fiat e a Microsoft, reconhece comandos de voz quando 
um botão ao lado do volante é acionado. Quando o 
celular é programado no carro, por exemplo, os dados da 
agenda são transferidos para o Blue&Me, e para fazer 
uma ligação, basta dizer o nome de um contato em voz 



alta. Ao receber uma mensagem de texto, não é necessário lê-la. Por meio de um sintetizador 
de voz, o carro reproduz em som o conteúdo da mensagem – desde que o destinatário da 
mensagem queira.   
 
GM  
 
Técnicos dos cinco centros de engenharia, entre eles o Brasil, discutem projetos de carros 
globais em tempo real  
 
Enquanto a cidade de São Caetano do Sul, no ABC paulista, dorme, alguns poucos engenheiros 
da General Motors do Brasil participam de videoconferências com os escritórios da montadora 
no exterior. Há reuniões que começam à 1 hora da manhã, outras terminam quando o sol 
nasce. O horário segue a determinação de um dos cinco centros de engenharia global da GM. 
Além do Brasil, fazem parte do grupo Estados Unidos, Alemanha, Coreia e Austrália. “Fazemos 
um rodízio para revezar as noites maldormidas”, diz Pedro Manuchakian, vice-presidente de 
produção para a América do Sul, chamado de “professor Pardal” pelos funcionários nos 
corredores do escritório da montadora, no cinturão industrial de São Paulo.  
 
As reuniões acontecem semanalmente e são chamadas de peer review (“revisão por pares”, na 
tradução, termo usado para discussões de alunos e professores nos meios acadêmicos). Os 
encontros acontecem em uma sala ocupada por uma mesa grande com cadeiras e alguns 
computadores ligados a uma tela de alta definição de 2,50 por 2,50 metros. Lá, os cinco 
chefes dos respectivos centros de engenharia global discutem os projetos. Com alguns poucos 
toques no teclado, os engenheiros conseguem ver minúcias do veículo, como o número de 
pontos de solda na carroceria. Os fornecedores de autopeças também participam das 
conversas, mas uma ferramenta do programa faz com que o acesso seja limitado. Afinal, 
segredo industrial é segredo industrial.  
 
A divisão da montadora em cinco escritórios globais foi implantada em 2006, quando a 
empresa já estava mergulhada na crise que culminou com o socorro do governo americano, no 
ano passado. A reforma do Centro de Realidade Virtual custou US$ 100 milhões. Com essa 
divisão, a ideia é que cada centro se especialize em um segmento de veículo. Os carros 
compactos, uma especialidade brasileira, ficaram sob responsabilidade do escritório coreano. 
Os projetos de carros médios e médios compactos saem da Alemanha. Nos Estados Unidos são 
fabricados carros de luxo e picapes grandes. Os engenheiros australianos cuidam de um 
segmento bastante específico, o de carros de luxo com tração traseira. O Brasil ficou com as 
picapes médias sucessoras da S10. As primeiras unidades devem ir para as concessionárias 
dentro de dois anos. Para cumprir a meta, a montadora anunciou aqui um aporte de R$ 5 
bilhões.  
 
Nesse conceito de arquitetura global, os engenheiros criam a base. Carroceria e detalhes de 
design variam de acordo com o país. Antes mesmo dessa reorganização, a GM já havia 
começado a testar a sinergia entre os escritórios internacionais. O Meriva, um carro comum 
nas capitais europeias, nasceu da colaboração entre brasileiros e alemães. O Saturn Astra, 
originalmente desenhado na Alemanha, sofreu uma adaptação no Brasil para obedecer às 
normas americanas de segurança. O Agile, um hatchback mais alto, foi projetado no Brasil e é 
fabricado na Argentina. Em outubro, começou a ser vendido no mercado brasileiro. Em breve 
deverá estar também no Uruguai, no México, na África do Sul – e sabe-se lá onde mais. 
 
A EQUIPE BRASILEIRA SE TORNOU REFERÊNCIA NA GM AO PROJETAR OS MOTORES 
FLEX, ADOTADOS EM TODO O MUNDO 

 
COM ETANOL E COM GASOLINA  
 
Todos os motores bicombustíveis da GM, que funcionam com álcool 
e gasolina, seguem o modelo brasileiro. Um dos cérebros por trás do 
projeto é Paulo Riedel, diretor de engenharia de produtos powertrain 
para a América do Sul (powertrain é o conjunto formado por motor e 
transmissão). Riedel acabou de voltar de uma temporada de dois 



anos na matriz americana, onde ajudou a aperfeiçoar a fabricação do motor. Nos Estados 
Unidos, o etanol mais consumido é o E85, em que 85% de álcool é misturado a 15% de 
gasolina. O Brasil utiliza o E100, o etanol puro. O motor é basicamente o mesmo, mas requer 
ajustes. O álcool é mais corrosivo. Em compensação, não deixa resíduos como a gasolina. “Os 
engenheiros brasileiros têm uma qualidade muito reconhecida no exterior: somos versáteis”, 
afirma Riedel.  
 
Fonte: Época Negócios. Disponível em: <http://epocanegocios.globo.com>. Acesso 
em: 15 jan. 2010. 
 
 


