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As montadoras buscam
compensar, com as
vendas no Brasil, parte
das perdas em mercados
maduros, como o europeu,
em desaceleração.

A montadora alemã BMW
vai anunciar, no Salão,
em que estado será instalada
sua fábrica no Brasil. A escolha
do país foi feita após a definição
do Novo Regime Automotivo.

➤
●

O governo quer que
os carros que rodam aqui
sejam mais semelhantes aos
que são produzidos na Europa
ou nos Estados Unidos, países
das matrizes das montadoras.

Mostra servirá de laboratório para as
novas empresas que chegarão ao país
Com novo regime automotivo, Brasil atraiu investimentos em fábricas de montadoras como a alemã BMW e a chinesa JAC
ciado que começaria a montar
carros no Brasil que iriam abastecer o mercado brasileiro e a
América Latina. No ano passado, com o aumento de 30 pontos percentuais na alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos
importados fora do eixo México-

Somente em
desenvolvimento
e engenharia
serão investidos
R$ 13,8 bilhões

s.

no Brasil. E isso o evento vai ser
marcado”, disse o consultor automotivo e conselheiro da Sociedade de Engenheiros da Mobilidade (SAE).
Uma das montadoras que
aguardava ansiosamente o
anúncio das novas regras, é a
alemã BMW. Ela já havia anun-
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Henrique Manreza

Jörg Hemning Dornbusch: BMW terá uma fábrica completa no Brasil com linha de montagem e pintura
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O Salão de São Paulo deste ano, o
maior evento do gênero na América Latina, vai acontecer num
momento crucial para a indústria automobilística do país. Neste ano, depois de muita negociação e pressão de todas as partes,
o governo brasileiro elaborou novas regras para se competir no
mercado nacional. Agora, todas
as empresas que desejarem participar do quarto maior mercado
do mundo, com vendas em torno de 3,6 milhões de automóveis
e comerciais leves, terá de provar que está apta a isso.
Para entrar neste mercado, será necessário ter produção nacional e investimentos em tecnologia e inovação. O governo
quer que os carros que rodam
aqui sejam mais semelhantes
aos que são produzidos na Europa ou nos Estados Unidos, países das matrizes das principais
montadoras instaladas no Brasil. Pelos cálculos da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o
novo regime vai atrair cerca de
R$ 60 bilhões em investimentos
para o país. Em pesquisa, desenvolvimento e engenharia o valor dos aportes devem girar em
torno de R$ 13,8 bilhões, de
2013 a 2017, período de vigência
das novas regras.
“Por todo esse momento, o
Salão de São Paulo, vai ser a
oportunidade dessas novas marcas, que desejam entrar no país,
de mostrar o que elas têm de melhor. E serão novidades principalmente das empresas que estão chegando no mercado, aquelas que estavam no limbo, sem
saber se iriam ou não fabricar

CÂMBIO: automático

NOVIDADE: o carro tem o sistema Audi
permite
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Argentina, ela colocou o pé no
freio e esperou. Esperou por um
ano para enfim, anunciar que a
sua fábrica em solo nacional.
“Vamos submeter o plano de
investimento ao governo brasileiro”, disse o vice-presidente
financeiro da empresa, Friedrich Eichiner, recusando-se a dar
detalhes sobre o montante do investimento, que ainda depende
de negociações com o governo.
Essa unidade, diferentemente do plano original, será completa com direito a linha de montagem e pintura, como adiantou
ao BRASIL ECONÔMICO, o presidente da BMW no Brasil, Jörg Hemning Dornbusch, há um ano.
São Paulo e Santa Catarina estão
no páreo para levar a fábrica.
Entre as montadoras que se
apressaram em anunciar produção local, a chinesa JAC saiu na
frente. A empresa, que tinha suspendido o investimento de R$
900 milhões na unidade na Bahia, anunciou há três semanas o
retomada dos planos. A fábrica
será capaz de montar 150 mil
carros por ano e vai se instalar
na cidade de Camaçari, próximo
à unidade da americana Ford.
“Essa edição do Salão do Automóvel será uma avalanche de
apresentação e as empresas esperam muito espaço na mídia.
Por outro lado, se o governo
não tivesse editado as regras do
regime automotivo, o evento seria em menor escala. Teremos
algumas novidades, principalmente no quesito segurança, já
que em 2014 será obrigatório o
airbag e o freio ABS em todos os
carros produzidos aqui”, ressaltou Francisco Satkunas. ■

O carro fará sua estreia
no Salão do Automóvel de
São Paulo. Ele é uma
reestilização da versão antiga
prome ser um dos carros
e promete
ecoonômicos do país
mais econômicos
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Com menos show, evento
terá mais apelo comercial
Evento, que começa semana que vem, será instrumento de marketing para as montadoras instaladas aqui
Murillo Constantino

do brasileiro. Ele foi totalmente
desenvolvido pelo centro de engenharia da empresa no país e
será fabricado em Gravataí, no
Rio Grande do Sul.
Com o Ônix, a montadora conclui a renovação de sua linha iniciada em 2008, com a apresentação do Agile. A empresa investiu
R$ 5 bilhões de 2008 a 2012 para
todo o programa de renovação e
no aumento de capacidade. Este
será o último grande lançamento da GM no ano.
O carro é tão importante para
a GM que o evento de apresentação do modelo contará com o
presidente mundial da companhia, Dan Akerson. “Para mim
será a grande surpresa do Salão
de São Paulo. É um carro que estará em breve nas ruas. Além dele, um outro modelo que deve
fazer barulho é o novo Renault
Clio”, disse o consultor automotivo e conselheiro da Sociedade
dos Engenheiros da Mobilidade

Ana Paula Machado
amachado@brasileconomico.com.br

O Salão do Automóvel de São
Paulo não será recheado de novidades, carros-conceitos ou
inovações tecnológicas de tirar
o fôlego dos visitantes e fazêlos sonhar em ter aquelas máquinas na garagem. As montadoras e importadoras vão usar o
evento como estratégia de marketing para estimular as vendas
com carros que já foram expostos em outros salões pelo mundo afora ou aqueles desenvolvidos exclusivamente para o mercado brasileiro. As montadoras
buscam compensar, com as vendas no Brasil, parte das perdas
em mercados maduros, como o
europeu, em desaceleração.
Uma das poucas novidades, e
talvez a maior delas, é o compacto Ônix da General Motors.
O carro é a última grande aposta da montadora para o merca-

O 27º SALÃO DO AUTOMÓVEL VAI MEXER COM VOCÊ
ONDE SERÁ
Pavilhão de Exposições do Anhembi
Av. Olavo Fontoura, 1.209 - Santana - São Paulo/SP
DATAS
24/10

das 14h às 22h (entrada até 21h)

25/10 a 03/11

das 13h às 22h (entrada até 21h)

4/11

das 11h às 19h (entrada até 17h)

SERÃO MAIS DE 50 MARCAS EXPONDO SUAS NOVIDADES
PARA O MERCADO BRASILEIRO

NA VITRINE

(SAE), Francisco Satkunas.
O Novo Clio, aliás, será apresentado com um mote bem atrativo para os possíveis compradores do carro. “O novo modelo
será o mais econômico da categoria. Ele terá uma autonomia
de 16 quilômetros por litro de
gasolina. Esse é um fator muito
importante, pois o cliente do
Clio é muito sensível à preço”,
disse o presidente da Renault
do Brasil, Olivier Murquet. O
carro chega às concessionárias
da marca em novembro.
Já no stand da Volkswagen
do Brasil a atração será o Fusca.
O modelo, apesar do nome popular, é um carro de nicho e
com ele a marca busca reviver o
ícone da indústria nacional. “O
Salão de São Paulo será tão importante para a Volkswagen
quanto o Salão de Frankfurt, na
Alemanha. Teremos muito a
mostrar para o público brasileiro”, disse o presidente da montadora, Thomas Schmall.
O executivo não confirmou a
apresentação do novo compacto da marca, que vai concorrer
no segmento de entrada, principalmente com os chineses e o
Mile, da Fiat. “A Volkswagen
do Brasil será mais competitiva
dentro do Grupo com a família
de carros de entrada.” O mercado aposta que é o Lupo, modelo
já comercializado na Europa.
A Fiat Automóveis terá como
maior atração no Salão de São Paulo a versão conversível do Fiat
500. O modelo, já apresentado na
Europa, vai ser vendido também

Grace Lieblen: Ônix é o carro de volume da GM. É muito importante

no Brasil a partir do ano que vem.
Entre as marcas de luxo, a
Land Rover vai apresentar uma
nova versão ícone da marca, o
Ranger Rover Vogue. O modelo
foi apresentado em Paris no mês
passado e terá como uma das no-

vidades, a maior eficiência. O
carro é 420 quilos mais leve que
a versão anterior. Esse ganho no
peso foi obtido com a utilização
de alumínio em todo o chassi,
tornando o utilitário esportivo
mais eficiente da categoria. ■

RANGE
ROVER VOGUE

MOTOR: 4.4 Biturbo Diesel SDV8 de 339 cv e 5.0 V8 Gasolina
Supercharged de 510 cv
CÂMBIO: automático
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NOVIDADE: é o primeiro SUV (utilitário esportivo) do mundo a trazer
chassi totalmente produzido em
alumínio, o que o torna até 420 kg
mais leve que a versão anterior
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FUSCA
É a volta de um
ícone para a indústria
nacional. O Novo New
Beetle lançado no Brasil
será chamado de Fusca e
fará estréia no Salão
de São Paulo
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Alguns destaques do Salão do Automóvel

O modelo, que fez
sua estreia global no
Salão de Paris este ano,
é a quarta geração da linha
Range Rover, lançada
em 1970
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MOTOR: 2.5l de 170cv ou 2.0 turbocharged de 200cv
CÂMBIO: manual ou automático
NOVIDADE: sistema inteligente de resposta a colisões
[corta o combustível, desliga o motor, destrava as
portas e liga as luzes de alerta

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-5.

