
A situação econômica da Europa
está tirando o foco do 64º Salão
deVeículos Comerciais—quede-
veria concentrar as atenções na
adoção das novas tecnologias de
emissões que entram em vigor
na Europa em 2014.
As principais montadoras do

continente mostraram, em seus
estantes, os chamados motores
EuroVI, e veemos BRICs como a
“luz no fim do túnel” para sus-
tentar as vendas de veículos co-
merciais no mundo.
“Queremos aumentar nossa

participação no mercado mun-
dial e para isso temosque aumen-

tarnossapresença naChina, Bra-
sil, Índia e Rússia e nos países
árabes. Nosso objetivo é ser líder
em vendas nos próximos anos”,
disse o recém-empossado presi-
dente mundial da alemã Man,
Anders Nielsen.
Dentro dessa estratégia, a

montadora comprou a Force In-
dia; na China, a empresa firmou
uma joint-venture com a Sino-
truk e, no Brasil, o objetivo é
manter a liderança de vendas no
mercado conquistada há nove
anos. Na Rússia, somos o maior
importador de caminhões. São
mercados que podem compen-
sar a queda de até 5%das vendas
naEuropaeste ano, disseoexecu-
tivo, acreditando que o mercado
europeu deverá se recuperar em

2013, comaantecipaçãode com-
pras de veículos EuroV (a tecno-
logia de emissão atual), movi-
mento igual ao ocorrido noBrasil
este ano, com amudança da no-
va legislação de emissão de po-
luentes na atmosfera.
Outro que acredita na recupe-

ração da Europa somente em
2013 é o vice-presidente de ca-
minhões pesados da Iveco, Ales-
sandro Mortalli. Segundo ele,
no ano que vem as vendas serão
melhores na Europa, mas os
mercados emergentes ainda se-
guirão como grandes impulsio-
nadores mundiais.
“São países em que há muito

por fazer emrelação à infraestru-
tura e isso puxa a vendade cami-
nhões.Em2020, omercadomun-

dial de veículos pesados deverá
ser de 250 mil unidades, grande
parte dessa venda em mercados
emergentes”, disse o executivo,
acrescentando que a Iveco hoje
está presente em todos os países
do BRIC, com destaque para o
Brasil, onde atuadesde 2001 ede-
tém 8,9% domercado.
“Lá a perspectiva é positiva,

apesar da queda demercado.De-
vemos fechar com ganho de um
ponto percentual em nossa par-
ticipação”, disse. E é muito, ca-
da ponto percentual representa
cerca de 1,5 mil caminhões a
mais. A estimativa é que as ven-
das totais de caminhões no país
cheguem a 150mil. No ano pas-
sado, a Iveco vendeu cerca de 17
mil unidades. ■ A.P.M.

O Brasil está no centro domun-
do para os executivos da Daim-
ler, principalmente quando se
fala em ônibus. A montadora
vai desenvolver um motor bi-
combustível para os chassis da
marca no Brasil e vai usar a fábri-
ca de São Bernardo do Campo,
no ABC Paulista, para exportar
para o mercado chinês.
“O Brasil é hoje o nosso cen-

tro de produção para chassis de
ônibus. Por isso, estamos apos-
tando em novas tecnologias pa-
ra esse mercado. Hoje, a Améri-
ca Latina é responsável por qua-
se 80% das vendas de ônibus da
Daimler nomundo e o país é on-
de mais comercializamos esse
veículo na região”, disse ao BRA-
SILECONÔMICOopresidente daDai-
mler Buses, Hartmut Schick.
Segundo ele, a Daimler no

ano passado comercializou cer-
ca de 40 mil ônibus no mundo,
sendo 30mil na América Latina.
Hoje, amontadora alemãnão es-
tá presente na China, atualmen-
te omaiormercadomundial. De
olho nisso, a empresa está nego-
ciando com encarroçadores chi-
neses para começar a vender os
chassis, produzidos no Brasil,
naquele mercado.
“O mercado chinês é muito

diferente. Lá o tempo de utiliza-
ção na China não passa de oito
anos. Agora, eles querem mais
qualidade nos equipamentos e
Mercedes, para eles, é sinôni-
mo disso”, disse Schick em seu
português perfeito.(Leia mais
na pág. 40).Ele morou no país e
foi responsável pela abertura
da fábrica da montadora em
Juiz de Fora (MG).
A ideia, segundo o executi-

vo, é exportar da fábrica paulis-
ta os chassis e na China colocar
o motor. A Daimler mantém
uma joint venture com a Foton
para produção de caminhões
pesados o que facilitaria a nacio-
nalização do propulsor. “Não te-
mos o volume que poderá ser
vendido naquele mercado, mas
será importante considerando
que as vendas de ônibus da Chi-
na são superiores a 100mil uni-
dades por ano.”
Além do mercado chinês, a

Daimler já exporta chassis de

ônibus para a África e Ásia. Schi-
ck afirmou que no ano passado
foram embarcados entre cinco
mil a seismil unidades. “Somen-
te para a Indonésia serão expor-
tados 1mil chassis. O Egito tam-
bém é um mercado em cresci-
mento que devemos atender a
partir de São Bernardo do Cam-
po”, ressaltou o executivo.
Entretanto, a fábrica paulista

não deverá receber investimen-
tos para aumento
de capacidade em
função da expor-
tação para outros
mercados. Schick
informou que ho-
je a unidade pode
produzir 30 mil
chassis por ano,
mas “tem flexibili-
dade para elevar o volume de
acordo com a demanda demer-
cado.” No ano passado, foram
fabricados 27 mil chassis.
Quanto ao projeto do motor bi-
combustível para o país, Schick
disse que a Daimler está desen-
volvendoemconjunto comaBos-
ch. “Estamos em fase de testes e
aprevisão éque entre emcircula-
çãoem2014,paraaCopadoMun-
do. É uma solução para os siste-

mas BRTs (Bus Rapid Transit) que
as cidades sede estão implemen-
tando”, afirmou o executivo.
Segundo ele, o novo motor

deverá equipar os ônibus biarti-
culados que vão rodar nos cor-
redores exclusivos para os
BRTs. “A nossa aposta é o bi-
combustível gás/diesel para o
Brasil e mercados da América
Latina. Isso porque o abasteci-
mento desses combustíveis é

abundante na re-
gião. Não acredi-
tamos na tecnolo-
gia híbrida— elé-
trico/diesel— pa-
ra países como o
Brasil. A Daimler
está em várias
frentes de pesqui-
sa quando o as-

sunto é poluentes. Temos o die-
sel de cana, o híbrido e agora, o
bicombustível”, disse Schick.
O novo motor, segundo Schi-
ck, poderá ser usado “no futu-
ro” em caminhões. “Agora,
nosso foco é o mercado de ôni-
bus. Vamos consolidar a tecno-
logia no Brasil e em outros mer-
cados, para depois partir para
caminhões.” ■ *A repórter viajou
a convite da Anfavea
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Daimler vai desenvolver no
Brasil motor flex para ônibus

Man reforça operações na Índia e Rússia
Assim como a alemã, Iveco
aposta nos países do Bric para
compensar crise europeia

Parte da produção de chassis de ônibus da fábrica emSão
Bernardo do Campo (SP) será exportada para omercado chinês

O Egito também
é ummercado
em crescimento
que a montadora
quer atender
a partir de SBC
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