
A Ford vai trabalhar pesado no
próximo ano. A montadora
quer manter o crescimento de
4% no volume de vendas no
ano que vem. Prova disso é que
ela prepara 18 lançamentos pa-
ra o mercado ante 16 novos mo-
delos apresentados no Brasil
em 2012.

“Esperamos que o mercado
cresça entre 2% a 4% em 2013,
mas isso vai depender do cená-
rio macroeconômico e de um
ambiente de juros continuando
em patamares baixos”, disse o
presidente da Ford para o Bra-
sil, Steven Armstrong.

A montadora americana viu

sua participação de mercado
em automóveis e comerciais le-
ves ter ligeiro recuo no acumula-
do do ano até novembro, para
8,9%, ante 9,2% no mesmo pe-
ríodo de 2011.

No entanto, de acordo com
dados da Federação Nacional
dos Distribuidores de Veículos
Automotores (Fenabrave), as
vendas passaram de 285,62 mil
unidades de automóveis e co-
merciais leves para 292,72 mil
unidades. Os licenciamentos,
na verdade, acompanharam o
crescimento do mercado total,
que deve ser em torno de 5% es-
te ano.

“A competição está se intensi-
ficando e melhorando (seus pro-
dutos) a cada ano no Brasil, que
é o quarto maior mercado do
mundo”, disse Armstrong,
acrescentando que a compa-
nhia está investindo R$ 4,5 bi-

lhões no país de 2011 a 2015.
“A atitude hoje é mais caute-

losa. Entretanto, a Ford tem
uma filosofia que é a do foco na
estabilidade financeira e na fide-
lização de clientes. Não temos
em nosso DNA a busca por mar-
ket share, queremos sim ven-
der produtos com qualidade e
rentabilidade. Participação de
mercado não está na ordem do
dia em nossas reuniões”, disse
o diretor de assuntos corporati-
vos da Ford, Rogelio Golfarb
acrescentando que no próximo
ano virão novidades da monta-
dora que podem mexer com o
mercado brasileiro.

Em termos de vendas exter-
nas, Armstrong, presidente da
Ford no Brasil, comentou que es-
pera que a montadora apresen-
te exportações estáveis em 2013
ante este ano, em cerca de 60
mil veículos. ■

A Iveco vai ao ataque. A monta-
dora, conhecida mundialmente
pelos seus caminhões e ônibus,
entrega hoje o primeiro lote de
cinco veículos blindados para
transporte de soldados ao Exér-
cito Brasileiro. O antigo Urutu
virou Guarani. O contrato com
a Força Armada é para o desen-
volvimento e produção de 86
tanques desse tipo com entregas
programadas para
até o primeiro se-
mestre de 2014.
Com essa entrega, a
montadora entra de
vez no mercado de
defesa latino-ameri-
cano. A Argentina já
pediu cotação à com-
panhia para com-
prar 14 blindados.

“Tivemos muitas consultas.
Acredito que agora essas cota-
ções se tornarão pedidos fir-
mes, já que os primeiros veícu-
los do contrato com o governo
brasileiro estão sendo entre-
gues”, disse Paolo Del Noce é di-
retor da Plataforma de Veículos
Especiais da Iveco.

Segundo ele, a expectativa da
companhia é produzir até mea-
dos de 2014, 100 veículos desse
tipo na fábrica de Sete Lagoas,
em Minas Gerais. “Para atingir-
mos esse volume, além de no-
vos contratos com o Exército
Brasileiro que devem ser firma-
dos assim que entregarmos os
86 veículos, contamos com a
confirmação das encomendas
da Argentina, Chile, Colômbia,
Venezuela e países do Oriente
Médio. Em setembro, já come-

çou o teste do pri-
meiro blindado na
Argentina”, disse
Del Noce.

A fábrica da Ive-
co Defense, aliás,
será inaugurada até
março de 2013 e re-
cebeu investimen-
tos de aproximada-

mente R$ 55 milhões.
“Para o contrato com o Exér-

cito Brasileiro desenvolvemos
três versões do veículo blinda-
do. A nossa estratégia é ter em
nosso portfólio mais 8 modelos,
entre elas uma para veículo de
ambulância, posto de comando
e para missões de reconheci-
mento”, afirmou o executivo.

Para isso, a Iveco Defense te-
rá que investir cerca de R$ 100
milhões nos próximos cinco
anos. “Para as três versões que
devemos entregar para o gover-

no brasileiro, o orçamento, so-
mente para o desenvolvimento
foi de R$ 40 milhões.”

Defesa é uma área estratégica
para a companhia no mundo.

Hoje, a Iveco Defense tem uni-
dades de produção na Europa e
no Brasil. Del Noce afirmou que
a fábrica brasileira terá toda a
produção do blindado Guarani
e de todas as versões desenvolvi-
das a partir dessa plataforma.

“Todos os contratos em nego-
ciação serão produzidos aqui
em Sete Lagoas. Mesmo aqueles
que, por ventura, sejam firma-
dos com países do Oriente Mé-
dio ou outras regiões do mun-
do, faremos no Brasil mesmo”,
afirmou o executivo.

O Guarani, aliás, foi um de-
senvolvimento conjunto entre
a Iveco Defense e o Exército
Brasileiro. E renderá à compa-
nhia US$ 20 bilhões ao final das
entregas.

Uma das premissas do acor-
do fechado entre as partes foi a
transferência de tecnologia da
empresa italiana para fornece-
dores brasileiros. O blindado
faz parte do programa de reapa-
relhamento das Forças Arma-
das Brasileiras e foi um dos pri-
meiros projetos a sair do papel.
“Por força do contrato não po-
demos exportar a tecnologia pa-
ra outra unidade da Iveco Defen-
se”, disse Del Noce. ■
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