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ob os holofotes de grupos empre
sariais do mundo, o Brasil atraves
sou a crise global registrando ven

das contínuas e firmando-se como um 
mercado ainda mais atraente. No seg
mento da indústria automobilística, o 
foco também é intenso. Os investidores 
de multinacionais que têm subsidiárias 
aqui apostam as fichas vislumbrando 
um ano de bons retornos e não fazem 
cerimônia quando se fala em injetar 
quantias substanciosas no setor. 

A PSA Peugeot Citroen está entre as 
montadoras que dedicam especial atenção 
ao país. No final de março, Philippe Varin, 
presidente da companhia, desembarcou 
no Rio de Janeiro para anunciar aportes da 
ordem de R$ 1,4 bilhão. Em julho de 2009, 
em plena crise global, a montadora fran
cesa inaugurou a sua primeira unidade 
de usinagem de motores em Porto Real, na 
região sul fluminense, cujos desembolsos 
totalizaram R$ 92 milhões. Nem bem en
trou em operação, em fevereiro a empresa 
decidiu ampliar a produção de motores e 
de veículos, contratando mais 700 funcio
nários para operar o terceiro turno. 

A decisão da PSA Peugeot Citroën de 
injetar mais dinheiro no país se explica 
pelo fato de a montadora ter em vista 
"reforçar a presença do grupo no Brasil 
e na América Latina e acelerar sua par
ticipação nas zonas consideradas priori
tárias para o desenvolvimento interna
cional da empresa". Segundo Varin, "a 
América Latina, particularmente o Bra
sil, é fundamental para a concretização 
de nossa ambição de sermos um grupo 
cada vez mais global". Para preparar seu 
futuro, a PSA Peugeot Citroën garante 

recursos para colocar em ação um sóli
do plano de produtos para suas marcas. 
Segundo Varin, "até o fim do primeiro 
semestre de 2010, a Peugeot lança a pi-
cape compacta Hoggar, enquanto a Ci
troën prepara o lançamento de um novo 
modelo no segundo semestre". 

Confiante na solidez e estabilidade do 
mercado brasileiro, a MAN Latin Ameri
can, que produz caminhões e ônibus da 
marca Volkswagen, manteve firme as ver
bas para 2008-2013 da ordem de R$ 1 bi
lhão. "O Brasil, por conta do fortalecimen

to do sistema bancário e econômico, se 
saiu muito bem da crise, enquanto muitos 
países estão reduzindo a produção. Nós, 
ao contrário, estamos aumentando em 
30% nossa capacidade", diz o presidente da 
MAN Latin American, Roberto Cortes. 

Pelas projeções do executivo, a econo
mia deverá crescer na casa dos 5% a 6% 
neste ano. Alinhado ao incremento da 
economia, existe a necessidade de reno
vação da frota de caminhões aquecendo 
os negócios da MAN. "Temos condições 
de ter um aumento de dois dígitos nos 



próximos anos, o que não vemos em ou
tros países, por isso o investimento de 
R$ 1 bilhão foi confirmado, mesmo com 
a crise, porque a crença no Brasil é muito 
grande", afirma. 

A velocidade com que o Brasil reagiu 
diante da crise permitiu à MAN retomar 
os níveis de vendas, que, segundo Cortes, 
se igualam aos do período pré-crise, o que 
significa necessidade de aumento da pro
dução. "O que nós fizemos a partir de Io 

de março foi a instalação do terceiro tur
no na produção com a admissão de 700 
pessoas", lembra. Com isso, a companhia 
elevou a capacidade instalada de 55 mil 
para 72 mil unidades. "Isso não significa 
que vamos vender 72 mil unidades por 
ano, o mercado é que vai dizer quanto va
mos vender", afirma. Em 2008, no perío
do pré-crise, a MAN comercializou 53,5 
mil unidades. "Em 2009, esse volume caiu 
para 46 mil e em 2010 a projeção é que 
volte ao nível de dois anos atrás", diz. 

Otimista, o presidente da MAN acres
centa que a entrada de novos consumido
res de patamar socioeconômico mais bai
xo terá um impacto positivo. "Milhares 
de pessoas que não consumiam determi
nados produtos agora passam a comprar. 
Como 65% dos produtos brasileiros são 
transportados por caminhões e 95% das 
pessoas, transportadas por ônibus, que é 
o nosso negócio, haverá um impacto posi
tivo no nosso setor", diz. 

Dados da Associação Nacional dos Fa
bricantes de Veículos Automotores (Anfa-
vea) mostram que em 2009 a MAN Latin 
American liderou o ranking do atacado 
de caminhões acima de 3,5 toneladas e 
pelo sétimo ano seguido ficou à frente 
das vendas do segmento acima de cinco 
toneladas. Também garantiu a inédita 
liderança nas exportações brasileiras de 
caminhões, e pelo terceiro ano consecu
tivo manteve o título de maior fabricante 
desse produto no Brasil. Segundo Cortes, 
os preparativos para a chegada dos cami
nhões MAN estão adiantados. 

Na fábrica de Resende (RJ), uma área foi 
liberada junto à linha de montagem prin
cipal para a instalação de máquinas e fer
ramentas utilizadas na manufatura dos 
novos produtos. Hoje produzidos na Eu
ropa, os caminhões serão gradualmente 
nacionalizados - como os motores MAN, 
futuramente a serem produzidos no Brasil 
em parceria com a MWM International. A 

empresa é fornecedora de motores dos ca
minhões Volkswagen e participa do con
sórcio modular em Resende. Os modelos 
extrapesados - ou seja, superiores a 57 
toneladas - MAN TGS e TGX serão comer
cializados pela rede de concessionárias 
autorizadas da MAN Latin America, que 
hoje distribui os caminhões Volkswagen 
Constellation, Worker e Delivery, além 
dos chassis de ônibus Volksbus. 

Na esteira da aceleração das montado
ras, a fabricante de pneus e também fran
cesa Michelin opera a todo vapor na cons
trução de uma segunda fábrica que será 
levantada em Itatiaia (RJ). A nova unida

de, cuja terraplenagem da área onde será 
instalada teve início no princípio de 2010, 
exigirá investimentos de US$ 200 milhões, 
que fazem parte de um montante de RS$ 
1 bilhão destinado ao período de 2006-
2011, sendo que metade desse valor já foi 
aplicada. A previsão é de que a nova fábri
ca, que será mais voltada para o mercado 
interno, entre em operação no segundo 
semestre de 2011. Segundo o novo presi
dente da multinacional para a América do 
Sul, Jean-Philippe Ollier, "o investimento 
se insere na estratégia da empresa de cres
cer em países onde há boas perspectivas 
de desenvolvimento de mercado". © 
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