
Com a estimativa de vender
700 mil caminhões no mundo
em 2020, a Daimler tem muito
trabalho pela frente, sobretudo
em mercados emergentes. Para
isso, a montadora alemã tem a
estratégia de modular a produ-
ção, ou seja, ter produtos espe-
cíficos para países como Brasil,
mas em plataformas globais. O
presidente da Daimler Trucks,
Andreas Renschler, disse que a
companhia está focando seus
esforços nos países do Bric, on-
de será concentrado o cresci-
mento no mercado mundial.

“Com essa es-
tratégia consegui-
mos ganhos de
escala e reduzir
os custos de pro-
dução em diver-
sos países. Já es-
tamos presentes,
com produção lo-
cal, no Brasil,
Rússia, China e Índia, com pro-
dutos específicos para cada
mercado. É com esse pensa-
mento que conseguiremos atin-
gir a meta de nossa meta nos
próximos oito anos”, afirmou
o executivo.

Até julho, as vendas da mon-
tadora no mundo estão 27% su-
periores à comercialização do
mesmo período de 2011. A Dai-
mler vendeu 229,9 mil cami-
nhões ante as 180,7 mil unida-
des no ano anterior. Para 2013,

a meta da empresa é atingir
500 mil unidades vendidas
mundialmente. “Esse volume
será alcançado com grande par-
ticipação dos países emergen-
tes”, ressaltou Renschler.

Esse crescimento da marca
no mundo está na contramão
do mercado. Isso porque as ven-
das mundiais de caminhões es-
tão no mesmo patamar em fun-
ção do mau desempenho do
mercado europeu. “Com a cri-
se no sul da Europa está muito
difícil manter o mercado do
passado. O que está sustentan-
do as vendas são justamente
países emergentes”.

Em 2011, a Daimler comer-
cializou um volume de 426 mil

unidades. “Esta-
mos com um oti-
mismo contido e
observando o an-
damento do mer-
cado europeu nes-
te ano”, acrescen-
tou Renschler.

Outros merca-
dos que estão sus-

tentando as vendas da Daimler
são o Japão e a América do Nor-
te. Nos países de Nafta, por
exemplo, o aumento foi de
20% até agosto deste ano; no
Japão o mercado cresceu em
torno de 20%. “As medidas de
reconstrução do Japão estão im-
pulsionando as vendas de cami-
nhões naquele país”, disse o
executivo. Lá, a Daimler con-
corre com a marca Fuso. “Os
mercados fortes compensam
os fracos.” ■ A.P.M.

Com investimento de ¤ 300 mi-
lhões de euros, a Michelin inau-
gurou ontem a extensão de sua
fábrica, na sua unidade indus-
trial de Itatiaia, no Sul do esta-
do do Rio de Janeiro. A nova li-
nha será destinada à produção
de pneus para carros de passeio
e caminhonetes. Com ela, a ca-
pacidade de produção de pneus
de carro no Brasil será ampliada
em 3,5 vezes. A nova unidade
vai produzir 5 milhões de pneus
por ano, em uma primeira fase.

“A expansão marca uma no-
va fase da Michelin na América
do Sul e no Brasil, em particu-
lar, pois complementa a produ-
ção da Colômbia”, afirmou o
presidente mundial do Grupo
Michelin Jean-Dominique Se-
nard, durante a cerimônia de
inauguração.

A nova linha é fundamental
para que a Michelin atinja seu
objetivo comercial de dobrar
sua participação de mercado na
América do Sul, nos próximos
cinco anos. Atualmente, a com-
panhia tem 7% do mercado e es-
pera chegar a 14%. “O Brasil é o
principal mercado”, disse César
Moñux, diretor da nova fábrica.
50% da produção ficará no Bra-
sil, mercado antes abastecido
por importações de outras uni-
dades do grupo.

A nova unidade produzirá
principalmente a gama de
pneus Michelin Energy XM2,
que já cobre 96% do parque au-
tomotivo da América do Sul.
“São pneus adaptados às estra-
das latino americanas e que ge-
ram menor consumo de gasoli-
na”, explicou Moñux.

Segundo ele, já há planos pa-
ra a construção de uma nova li-
nha em Itatiaia. “Além disso, va-
mos ampliar em 30% a nossa fá-
brica em Campo Grande, bairro
da Zona Oeste do Rio, até
2014”, ressaltou.

O investimento de ¤ 300 mi-
lhões no Brasil faz parte do mon-
tante de ¤ 1 bilhão investidos pe-
la empresa de 2006 a 2012 para
aumentar a capacidade de pro-
dução de pneus de carga e na fa-
bricação de pneus para minas e

terraplanagem, ambas na unida-
de de produção de Campo Gran-
de, no Rio de Janeiro.

Paralelamente ao novo inves-
timento industrial, a Michelin
está acelerando expansão de
sua rede de distribuição para

atender à crescente demanda
de seus clientes. “Atualmente,
temos 350 revendedores autori-
zados. Nossa ideia é dobrar a re-
de, nos próximos cinco anos.
Ou seja, chegar a 700”, adian-
tou Marco Moretto, diretor co-
mercial de pneus de automó-
veis para a América do Sul.

Também participaram da inau-
guração Jean-Philippe Ollier, pre-
sidente da Michelin América do
Sul; o governador do Rio, Sérgio
Cabral; o vice governador, Luiz
Fernando Pezão; o presidente da
Firjan, Eduardo Eugênio; além de
secretários de Estado do Rio.

Apesar de em um primeiro
momento a nova linha se dedi-
cada à fabricação de pneus para
reposição,que hoje é a maior fa-
tia de negócios da Michelin, Da-
mian Destremeau, diretor geral
de pneus de passeio, caminho-
nete e moto para a América do
Sul, adiantou que a companhia
está em negociação com pratica-
mente todas as montadoras pa-
ra fornecimento de pneus.

“Ainda não temos a homolo-
gação necessária para o forne-
cimento para OEA pela nova
planta, mas já estamos em ne-
gociação com grandes como
Volkswagen, Fiat, GM, Honda
e Renault”, disse. “Já fornece-
mos para a PSA Peugeot, que é
um dos nossos clientes privile-
giados”, completou. ■
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vendas globais

A nova unidade, em Itatiaia, vai produzir 5 milhões de pneus por
ano, em uma primeira fase, mas já há planos de expandir a produção
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A Walt Disney Co. resolveu reestruturar a dívida de sua unidade
EuroDisney, na França, estimada em ¤ 1,33 bilhão. O complexo
americano de parque de diversões, porém, reforçou que não tem
interesse em comprar a participação de outros sócios no complexo,
que reúne parques temáticos e hotéis. Pelo novo acordo com
os bancos envolvidos, a dívida será quitada até 2030, com taxas
atuais mais baratas do que as cobradas anteriormente.

Senard,daMichelin: nova unidade completaproduçãodaColômbia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




