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Neste ano, a indústria brasileira deverá vender 3,45 milhões de veículos 
 
Com a venda de 360 mil veículos no mercado brasileiro, 2010 será o melhor ano da história da 
Ford no país, com crescimento em torno de 10% em relação a 2009. Este será também o 26º 
trimestre que a empresa encerra com resultado positivo. 
 
Conforme o presidente da Ford Brasil e Mercosul, Marcos de Oliveira, o comportamento é 
acompanhado pela empresa na América do Sul – o mercado brasileiro representa 70% dos 
negócios na região, e a Venezuela é um dos poucos países em que o desempenho será 
negativo. 
 
Para Oliveira, o lucro é importante pois gera receita para novos investimentos na ampliação da 
capacidade de produção e no lançamento de novos veículos. O executivo citou como exemplo 
os R$ 4,5 bilhões que estão sendo aplicados no Brasil até 2015 para expansão da fábrica de 
Camaçari, na Bahia, e desenvolvimento de novos produtos. 
 
Sobre o desempenho da economia brasileira e a expectativa com o novo governo, Oliveira 
lembrou que a Ford aposta no Brasil desde 2005 com investimentos contínuos. Quanto às 
medidas anunciadas na semana passada para restringir o crédito, afirmou que a empresa 
ainda avalia o impacto, que, na sua opinião, não deverá ser significativo: 
 
– Não é o carro que puxa a inflação. 
 
Neste ano, a indústria brasileira deverá vender 3,45 milhões de veículos. Para 2011, Oliveira 
espera crescimento menor, de 5% a 6%. As vendas e a participação da Ford, lembrou, vêm 
crescendo em níveis superiores aos da indústria e do mercado, pois a marca atua em todos os 
segmentos, dos compactos, com o Ka, aos caminhões pesados, com a família Cargo. 
 
Oliveira participou ontem à noite da inauguração da nova concessionária Montreal de Gravataí. 
Localizadas na Rodovia ERS-020, as instalações seguem o novo padrão mundial de arquitetura 
da Ford. A empresa presidida por Egidio Zanatta e dirigida por Carolina Zanatta investiu R$ 3 
milhões na nova revenda, que ocupa uma área de 5 mil metros quadrados, dos quais 2 mil de 
área construída. A expectativa é vender de 85 a 100 carros por mês. 
 
Fonte: Zero Hora, Porto Alegre, 9 dez. 2010, Economia, online. 


