
AMercedes-Benzpodeestarmais
perto de retomar a produção de
automóveisnopaísdoquese ima-
gina. O presidente mundial da
Daimler, detentora damarca ale-
mã, Dieter Zetsche, disse em en-
trevista ao Brasil Econômico que
com a parceira com a Renault-
Nissan a empresa já estuda ter
uma unidade produtiva por aqui
em conjunto com aNissan.
“Preparando uma fábrica em

conjunto poderemos investir
menos que se fizermos o aporte
sozinhos. É um estudo que esta-
mos concluindo e o Brasil pode
se beneficiar disso”, disse o exe-
cutivo em visita ao país.
A Daimler poderá usar a es-

trutura da fábrica que a Nissan
constrói em Resende, no Rio de
Janeiro. A montadora japonesa
vai investir R$ 2,5 bilhões para
construir uma unidade com ca-
pacidade para produção de 150
mil unidades. A fábrica vai en-
trar em operação em 2014.
“No futuro poderemos desen-

volver uma plataforma conjun-
ta. Isso implicaria um menor
custo de produção e desenvolvi-
mento. Seria um carro de volu-
me que poderia ser produzido
para omercado brasileiro”, res-
saltou o executivo.

A parceria com a aliança Re-
nault-Nissan foi assinada em
abril deste ano. A aliança prevê
queaDaimler entrecomumapar-
ticipação de 3,1% no capital da
Renault e de 3,1% na Nissan. Es-
tas duas empresas receberãopar-
ticipações iguais de 1,55% da
montadora alemã, informa um
comunicadodas três companhias
divulgado na Bolsa de Tóquio.
No mês passado, durante o

Salão do Automóvel de Paris,
Zetsche e o brasileiro Carlos

Ghosn, presidente da Renault-
Nissan, aumentaram a coopera-
ção. O projeto, coordenado em
conjunto pela Renault e a Dai-
mler, diz respeito ao desenvol-
vimento em conjunto de uma
nova linha de motores de 4 ci-
lindros a gasolina. Ao aliar tec-
nologia de ponta em uma estru-
tura compacta, o motor turbo
com injeção direta será projeta-
do para atingir baixos níveis de
emissão de poluentes e reduzir
de maneira significativa o con-
sumo de combustível.

As montadoras estão preven-
do produzir os novos motores
emconjunto para equipar veícu-
los Daimler, Renault e Nissan em
2016. O projeto de desenvolvi-
mento de uma nova caixa de
câmbio serácomandadopelaDai-
mler, que concederá uma licen-
ça tecnológica à Nissan, para que
ela possa incluir as novas caixas
de câmbio nos veículos Nissan e
Infiniti a partir de 2016.

A Jatco, subsidiária da Nis-
san, deverá produzir estas no-
vas caixas de câmbio sob esta li-
cença no México. A nova trans-
missão incluirá as tecnologias
do tipo start & stop e park &
shift by wire.
Zetsche tem uma relação

próxima com o Brasil. O execu-
tivo começou sua carreira na
Daimler justamente na fábrica

de São Bernardo do Campo, no
ABC Paulista, na década de 80.
“Minha filha mais velha nas-
ceu aqui. E seme dissessem, na-
quela época, que o país seria a
sétima economia mundial — e

pode em pouco tempo ser o ter-
ceiro maior mercado de auto-
móveis do mundo — diria que
estaria loucos. Hoje, o país é
uma unanimidade. E por aqui,
não é somente samba e fute-
bol”, afirmou Zetsche.
Para ele, a economia brasilei-

ra vai retomar novamente no
ano que vem o ritmo de cresci-
mento. “O PIB (Produto Inter-
no Bruto) deve chegar a 4% no
ano que vem e isso vai impulsio-
nar as vendas de veículos, prin-
cipalmente de caminhões”,
acrescentou o executivo.
Omaior negócio daMercedes-

Benz, alïás, é veículo comercial.
O Brasil é o segundomaiormer-
cado para a marca e é a segunda
em vendas de caminhões, com
cerca de 20% de participação e
a primeira em ônibus, commais
de 50% do mercado.
“Este ano, para as vendas de

caminhões está fora da curva. Is-
so muito em função da nova le-
gislação de emissões que impac-
tou o mercado. Além disso, a
economia brasileira diminuiu
seu ritmo de crescimento. Mas
são questões que estarão resolvi-
das em 2013 e acredito que o
mercado vai retomar o cresci-
mento”, disse Zetsche. ■
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Divulgação

Mercedes planeja produzir
noBrasil emunidade daNissan

Modelo foi apresentado
noBrasil esta semana,um
anoapósseu lançamento
naEuropa.Por láa
Mercedes-Benz jávendeu
maisde100milunidades
donovomodelo.Segundo
opresidentemundialda
Daimler,DieterZestch,
umemcadatrêsclientes
vieramdaconcorrência.
“Poderia serchamadode
conquistador’,disseo
executivoqueacredita
queoClasseB temtudo
paraconquistar também
obrasileiro.“Eleanda
bemnaestradacomna
cidade”,disse Zestch.

DE OLHO NOS JOVENS CONSUMIDORES BRASILEIROS

Parceria com Renault-Nissan vai muito além de desenvolvimento de motores e plataformas conjuntas

PRONTO PARA ACELERAR

Vendas de automóveis
da Mercedes-Benz nos últimos 
seis anos, em unidades
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DieterZetsch: “Brasil jánãoémaisopaísdosambaefutebol”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




