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conseguido fechar um contrato de 
exportação de motores da família 
Sigma, que equipa alguns dos carros 
globais da empresa, como o recém-
lançado New Fiesta hatch feito no 
México. A produção do powertrain, 
conjunto que reúne motor e transmis
são, será feita na fábrica da montadora 
em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 
São Paulo. A unidade, que começou a 
operar em 1974, assume um papel 
ainda mais relevante dentro da estra
tégia mundial da empresa, batizada de 
One Ford, com a nova encomenda. "O 
New Fiesta é um veículo global com 
coração verde-amarelo", diz Marcos 
de Oliveira, presidente da Ford Brasil 
e Mercosul, que revelou com exclusi
vidade sua estratégia à DINHEIRO. 

Para dar conta das encomendas, 
serão investidos R$ 500 milhões. O 
montante faz parte do pacote de R$ 
4,5 bilhões projetado para o período 
2011/2015. Com isso, o executivo pre
tende multiplicar por três a capacida
de de fabricação da família Sigma. Os 
motores serão despachados também 
para os Estados Unidos e o Canadá. 

Para conseguir vencer a disputa 
com as filiais da Ford na Europa, 
que também produzem os motores 
Sigma, Oliveira teve de negociar 
arduamente com a matriz, situada 
em Dearborn, região metropolita
na de Detroit. Pesou favoravel
mente a capacidade, reconhecida 
internamente na Ford, da unidade 
de Taubaté, que acaba de alcançar 
a impressionante marca de dez 
milhões de powertrains fabrica
dos. Muitos deles equipam ícones 
da indústria automotiva, como o 
Ford Mustang. "Fizemos um 
esforço uni f icado que resul tou 
em um pacote que uniu c u s t o 
c o m p e t i t i v o , eficiência de p r o d u 
ção e tecnologia", a f i r m a Oliveira. 

Agora, o objetivo é usar uma 
parte do orçamento na capacita
ção de pessoal, além de reforçar as 
áreas de pesquisa e desenvolvi
mento da unidade de Taubaté. Na 
primeira fase, os funcionários que 
vão atuar nessa linha passaram 
por um período de 80 horas de 
treinamento e, até 2012, receberão 

mais 160 horas. Do 
ponto de vista de 

geração de empre
go, o projeto é 
igualmente rele
vante, pois serão 
criados 500 novos 
postos de traba
lho em uma fábri
ca que já conta 
com 1,7 mil traba
lhadores. A integra
ção cada vez maior da 
filial brasileira no 
projeto One Ford, 
desenhado por Alan 
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Mullaly, CEO mundial da Ford, e o 
lançamento simultâneo de modelos 
por aqui, são avaliadas por analistas 
como uma forma de a companhia 
manter seu status de quarta maior 
potência local do setor no Brasil, atrás 
de Fiat, Volkswagen e General Motors. 
No ano passado, a participação da 
Ford brasileira chegou a 10,52% dos 
3,3 milhões de automóveis e comer
ciais leves comercializados no País. 

Essa posição, por sinal, tem sido 
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cobiçada pelos fabricantes que desem
barcaram no Brasil nos últimos 15 
anos, como as japonesas Honda e 
Nissan e a coreana Hyundai. Nesse 
período, a Ford não apenas se mante
ve firme, como fechou 2010 com ven
das de 336,3 mil automóveis e comer
ciais leves, volume 1% maior que a 
soma de tudo que as marcas francesas 
Renault, Peugeot e Citroen comercia
lizaram no Brasil, no ano passado. 
Com visual estiloso, o New Fiesta 
chega para abrir espaço para a Ford no 
segmento de hatch compactos pre-
mium, vendidos acima de R$ 40 mil e 
no qual se destacam o Punto, da Fiat, 
o Polo, da Volks, e o Agile, da GM. 
"Agora, nosso portfólio está comple
to", diz Oliveira. Ele comemora, 
ainda, o fato de no trimestre julho-
setembro a companhia ter obtido 
um lucro de US$ 276 milhões na 
América do Sul. "Estamos a 31 t r i 
mestres consecutivos apresentando 
resultados positivos", afirma o exe
cutivo. A situação confortável no 
q u e s i t o caixa também ajuda a 
e n f r e n t a r a nova safra de m o n t a 
doras estrangeiras que, recente 
m e n t e , anunciaram planos para 
desembarcar por aqui , especial 
m e n t e as de or igem asiática. Para 
defender sua trincheira, a Ford pre
tende gastar boa parte dos 
R$ 4,5 bilhões na renovação da 
linha de produtos, item apontado 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 14, n. 736, p. 56-59, 16 nov. 2011.




