
O novo regime automotivo do
país poderá trazer para o Brasil
mais um fabricante. A Land Ro-
ver está avaliando as novas re-
gras e emummês tomará a deci-
são do investimento ou não no
país. “Estamos estudando e pro-
curando entender todo o decre-
to. Já tínhamos iniciado as con-
versações com o governo para a
entrada no país, mas com o au-
mento de 30 pontos percentuais
o IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) o plano foi co-
locadode lado. Oprojeto está vi-
vo”, disse Flávio Padovan, presi-
dente da empresa no Brasil. A

Land Rover deverá vender este
ano 8,5 mil unidades; em 2011 a
companhia chegou a emplacar
9,3 mil carros no país.
Pelos planos iniciais, a Land

Rover fabricaria primeiramente
no país um modelo em regime
CKD (montagem de carros no
país a partir de peças trazidas
de fora) e depois, com a forma-
ção de mercado, implantaria
uma fábrica completa. “Emnos-
sas conversas com o governo
pleitamos um regime diferecia-
do para empresas de baixo volu-
me se instalarem aqui, mas isso
não veio. Por isso, a necessida-
de de avaliar se compensa ou
não produzir localmente”, res-
saltou Padovan que também é
presidente da Associação Brasi-

leira dos Importadores de Veícu-
los Automotores (Abeiva).
Para os importadores, o regi-

me automotivo definiu somen-
te as cotas para importação de
automóveis. Cada empresa po-
derá trazer ao país 4,8mil unida-
des por ano. Isso vai beneficar
aquelas que competem no seg-
mento de luxo no país, não
aquelas de grande volume. As
que já anunciaram fábrica local
terão ainda a possibilidade de
importar até 50%de sua capaci-
dade produtiva. “O regime de
cotas ajuda, mas não resolve.
Poderemos chegar a vendas de
150 mil carros no próximo ano,
mas mesmo assim, ainda é uma
queda se compararmos às ven-
das de 2011”. ■ A.P.M.

A Volkswagen do Brasil volta a
colocar a fábrica de São José
dos Pinhais (PR) no jogo. Com
o acordo firmado com os traba-
lhadores da unidade sobre polí-
tica salarial, a montadora vai
avaliar quanto será investido
no aumento da capacidade pro-
dutiva. O presidente damonta-
dora no Brasil, Thomas Sch-
mall, disse que, após o acordo
firmado, a empresa terá mais
flexibilidade de produção.
“Os investimentos estavam

congelados na unidade; agora
voltamos a avaliar. Temos ga-
nhos importantes por lá. Em
10 anos de fábrica, por exem-
plo, não tínhamos banco de ho-
ras. Agora, vamos ter. Foi um
acordo muito bom para a em-
presa e para os trabalhadores”,
disse Schmall, durante o Con-
gresso Autodata.
A Volkswagen tem um pla-

no de investimentos de R$ 8,7
bilhões de 2010 a 2016 e, até
agora, os recursos só contem-
plavam as fábricas de São Ber-
nardo do Campo, no ABC Pau-
lista e Taubaté, no interior de
São Paulo. Em Taubaté, aliás, a
montadora vai ampliar a capa-
cidade para produção do novo
compacto da marca, que vai
concorrer no segmento de en-

trada, com faixa de preço infe-
rior ao do Gol. O mercado
aposta no Lupo, o compacto á
vendido na Europa.
“A ampliação da fábrica ago-

ra está liberada em São José dos
Pinhais. A unidade está subutili-
zada. Agora temos uma certa es-
tabilidade em São José dos Pi-
nhais e agora podemos plane-
jar”, disse Schmall. Para novos
investimentos em capacidade,
a Volks deve levar ao Paraná um
modelo o que justificaria os re-
cursos em produção. Schmall,
no entanto se esquivou e disse
somente que teria mais novida-
des durante o Salão do Automó-
vel de São Paulo.
O acordo em São José dos Pi-

nhais vale até 2014 e inclui abo-
no salarial de R$ 4,2 mil neste
ano e participação nos lucros e

resultados de R$ 12,5 mil. Nos
dois próximos anos, os abonos
serão de R$ 2,8 mil e R$ 2,5 mil,
respectivamente.
No Paraná, a Volks emprega

3,2 mil trabalhadores na linha
de produção e outros 400 fun-
cionários no setor administrati-
vo. A média da produção diária
da fábrica é de 870 automóveis
dosmodelos Fox, CrossFox, Spa-
ceFox e Golf.
Outramontadora que está ins-

talada no Paraná e está em pro-
cesso de aumento de capacida-
de de produção, a francesa Re-
nault vai sofrer os primeirosme-
ses do próximo ano. Segundo o
presidente da empresa, Olivier
Murquet, foi programada para-
da de produção programada pa-
ra oito semanas entre este ano e
2013. A parada da fábrica de São
José dos Pinhais é em razão dos
investimentos no aumento da
capacidade de produção da
montadora. Está em curso um
plano de R$ 1,5 bilhão que pre-
vê chegar a uma fabricação de
350 mil carros por ano. Hoje, a
empresa pode montar 240 mil
unidades anuais.
“Estamos trabalhando a ple-

no vapor para tentar formar es-
toques mas não estamos conse-
guindo. As vendas em janeiro e
fevereiro serão bemdifíceis. Te-
remos 10 meses para tentar fa-
zer o que fazemos em 12”.

Murquet, no entanto, acredi-
ta que a empresa vai manter o
ritmo de crescimento nas ven-
das no próximo ano, acima do
aumento domercado total. “Va-
mos tentar forçar uma venda
mais focada nos carros que pro-
duzimos naArgentina,masmes-
mo assim, não conseguiremos
diminuir a queda nas vendas
nos primeiros meses do ano. Is-
so porque, 80%donossomerca-

do está centralizados no Sande-
ro (hacth), no Logan (sedã) e o
Duster (utilitário esportivo). Se-
rá um desafio comercial”, afir-
mou o executivo. Umadas apos-
tas de Murquet é o hacth Clio. O
carro, todo reformulado, será
apresentado no Salão do Auto-
móvel de São Paulo este mês e
terá além de uma nova frente, o
maior índice de eficiência do
segmento. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 out. 2012, Primeiro Caderno, p.16.




