
Jornal Valor --- Página 6 da edição "14/03/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 13/03/2013@20:39:12

B6 | Valor | Quinta-feira, 14 de março de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 14/3/2013 (20:39) - Página 6- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | I n d ú st r i a

Ve í c u l o s Marcas levam suas
revendas para as cidades menores

M o n t a d o ra
busca novos
mercados
no interior

JOEL ROCHA/VALOR

Gustavo Schmidt, vice-presidente comercial da Renault: vendas de carros no Nordeste continuarão crescendo mais do que o dobro da média nacional

Eduardo Laguna
De São Paulo

Mais do que consolidar a pre-
sença nos grandes centros urba-
nos, as montadoras foram ao in-
terior para sustentar os sucessi-
vos recordes nas vendas de carros
dos últimos nove anos. Hoje,
mais de um terço do consumo de
automóveis está em cidades com
menos de 200 mil habitantes, o
que tem levado a indústria a ex-
plorar novos mercados no país.

Na Renault, o programa de
ampliação da rede de concessio-
nárias levará a marca a 100 novas
cidades até 2017, sendo metade
delas no Nordeste e no Centro-
Oeste — em municípios como Ca-
jazeiras (PB), Luís Eduardo Maga-
lhães (BA) e Luziânia (GO). O
mesmo direcionamento foi to-
mado pela Honda, que, após se
instalar nas capitais, partirá para
as cidades menores em sua nova
fase de expansão territorial.

As montadoras mais antigas
no mercado brasileiro — Fiat,
Vo l k s w a g e n , General Motors e
Fo r d — pegaram o caminho do
interior há mais tempo, mas nem
por isso deixaram de prospectar
novos mercados pelo país. A líder
de vendas Fiat, por exemplo, che-
gou só no ano passado a cidades
como Brumado (BA), Almenara
(MG), Paragominas (PA), Crateus
(CE) e Presidente Venceslau (SP).

Os motivos que justificam a
estratégia são vários. Numa aná-
lise macroeconômica, eles vão
desde o crescimento do agrone-
gócio e os investimentos em in-
fraestrutura nessas regiões até a
melhora na renda das famílias,
que, combinada à expansão do
crédito, permitiu a inclusão de
um enorme contingente de pes-
soas ao mercado de consumo.

Essa conjuntura se reflete em
crescimento acima da média do
mercado automotivo fora dos tra-
dicionais centros de consumo. O
trânsito cada vez mais caótico das
maiores cidades brasileiras são o
sinal mais claro de que as vendas
não pararam de crescer no Sudes-
te. Porém, as regiões Centro-Oeste
e Nordeste foram, nessa ordem, as
que mais evoluíram em emplaca-
mentos no ano passado.

Em todo o país, o Piauí e o Rio
Grande do Norte foram os Esta-
dos que mais cresceram em
2012, marcando evolução de
dois dígitos no ritmo de vendas:
16,8% e 15,8%, respectivamente.

Um levantamento feito pela

Escopo — consultoria que ajuda
as montadoras a descobrir mer-
cados em rápida expansão —
mostra que 34,2% das vendas de
carros estão concentradas em
municípios com, no máximo,
200 mil habitantes. Há doze
anos, quando o mercado brasi-
leiro pouco passava de um terço
do tamanho atual, essa partici-
pação era de 28,2%. Na direção
oposta, as vendas nas cidades
com mais de 1 milhão de habi-
tantes caíram de 45,6% para
37,3% do total nesse período.

Ao tentar explicar os números,
Marcos Callegari, diretor da Esco-
po, diz que, além de uma questão
de demanda, o acirramento da
competição nas capitais forçou o
deslocamento das marcas para o
interior do país. Ao mesmo tem-
po, diz Callegari, as montadoras
precisavam encontrar mercados
novos para dar vazão a uma pro-
dução de carros populares que
perdeu espaço nos centros mais
desenvolvidos. “As marcas come-
çaram, então, a buscar oportuni-
dades de venda onde antes elas
não imaginavam vender”, afirma.

Indicação de novo presidente da
Mercedes reforça planos para o país
Marli Olmos
De São Paulo

Na indústria automobilística,
a escolha dos presidentes pode
seguir vários critérios. Às vezes, o
executivo já passou por expe-
riência em mercado semelhante.
Ou sua formação se encaixa num
novo direcionamento dos negó-
cios. Mas no caso da Mercedes-
Benz, a escolha do alemão Phillip
Schiemer para assumir o coman-
do da filial brasileira a partir de
junho indica claramente que os
planos da companhia para reto-
mar a produção de automóveis
no Brasil estão avançados.

Já faz um bom tempo que Schie-
mer, atual vice-presidente mun-
dial de marketing de automóveis,
está mergulhado nos estudos da
montadora para voltar a produzir
automóveis no país. Nas últimas
vezes em que esteve no Brasil, o
executivo disse que a retomada de
uma linha de carros dependia

principalmente de o governo não
cobrar IPI adicional para carros
importados das empresas que ti-
vessem projetos para produção lo-
cal. Essa regra foi contemplada no
regime automotivo, o Inovar-Auto,
em vigor desde janeiro.

Schiemer é o tipo de executivo
bem-humorado e que se empolga
toda a vez que fala sobre automó-
veis. Ao contrário de seus anteces-
sores, ele já chega ao país com do-
mínio do idioma local. O executivo
já trabalhou duas outras vezes no
Brasil, na área de vendas, entre
1991 e 1992 e entre 2004 e 2009, e
desde então adquiriu o hábito de
conversar com brasileiros em por-
tuguês mesmo fora no país.

Com a mudança no comando,
o atual presidente, Jürgen Zie-
gler, no posto há mais de três
anos, voltará para a Alemanha.
Segundo a empresa, a retomada
da produção de carros no Brasil
ainda está em estudos. Uma de-
cisão como essa precisa ser to-

mada com cautela, já que a últi-
ma experiência deixou um trau-
ma em toda a equipe da monta-
dora. Inclusive em Schiemer,
que trabalhava no Brasil, quan-
do o compacto Classe A deixou
de ser produzido, em 2005.

Uma fábrica havia sido cons-
truída em Juiz de Fora (MG) es-
pecialmente para receber a li-
nha do Classe A. Inaugurada em
1999, a instalação mineira se
transformou numa longa e polê-
mica história que envolveu des-
de renegociação de benefícios
fiscais recebidos do governo de
Minas Gerais à manutenção de
empregos. A solução foi refor-
mar a fábrica para instalar uma
linha de caminhões em 2011.

Mas muita coisa mudou desde
então. Ao mesmo tempo em que
a ascensão de classes coloca mais
brasileiros nas lojas de carros de
luxo as novas gerações dos mo-
delos Mercedes no mundo revela
veículos mais compactos.

território brasileiro, mas quer
ampliar essa cobertura para 93%
e um total de 400 lojas até 2017.
O plano passa, principalmente,
pela maior capilaridade da rede
de revendas nas regiões Nordeste
e Centro-Oeste. “Eu me arrisco a
dizer que o mercado no Nordeste
continuará crescendo mais do
que o dobro da média nacional”,
afirma Gustavo Schmidt, vice-
presidente comercial da Renault.

Para o executivo, além dos in-
vestimentos em infraestrutura e
programas de transferência de
renda — que conferem maior dina-
mismo à economia da região —, o
potencial de crescimento se justifi-
ca pelo menor índice de motoriza-
ção no Nordeste: um veículo a cada
onze habitantes, enquanto no Su-
deste a proporção é de um veículo
para menos de quatro pessoas.

Na busca por novos mercados,
as montadoras observam variá-
veis como densidade demográfi-
ca, renda e potencial de consumo
para definir metas e investimen-
tos adequados a cada região.
Uma loja pequena, por exemplo,
precisa vender, pelo menos, en-
tre dez e doze carros por mês, diz
Schmidt. “Claro que não vou co-
locar para esses revendedores as
mesmas exigências que fazemos
para as concessionárias da capi-
tal”, diz o executivo.

Para o baiano Ricardo Oliveira,
a chegada de uma revenda da Re-
nault a Vitória da Conquista (BA)
ajudou a resolver um dilema pes-
soal. Há dois anos, ele trabalhava
como gerente de uma transpor-
tadora da cidade, mas não dese-
java atender a um pedido emer-
gencial para se mudar a Campi-
nas (SP) porque sua filha acabara
de nascer. “Foi numa época em
que eu não poderia sair”, lembra.

A solução foi mudar de ramo,
aceitando um emprego na Rodale-
ve, a concessionária da Renault em
Vitoria da Conquista, a cidade na-
tal de Oliveira. Hoje, ele comemora
a guinada na carreira e fala com or-
gulho dos resultados da concessio-
nária que gerencia. “Ve n d e m o s
mais de 70 carros por mês. Acho
que fiz a escolha certa.”

Maciel Neto assume grupo Caoa e
poderá comandar também o BVA
De São Paulo

Depois de uma longa negocia-
ção, o grupo Caoa fechou ontem a
contratação de Antonio Maciel Ne-
to para presidir a operação da em-
presa a partir de amanhã. Com a
mudança, o dono do grupo, o em-
presário Carlos Alberto de Oliveira
Andrade, passará a ser presidente
do conselho. “Trata-se de uma no-
va fase, de modernização e de pro-
f i s s i o n a l i z a ç ã o”, disse Maciel.

Foi na Fo r d , onde Maciel ocupou
o cargo de presidente durante sete
anos, que ele conheceu Oliveira
Andrade, dono de concessionárias
da marca americana. Segundo Ma-
ciel, há planos, não concluídos, de
expandir os negócios do grupo,
principalmente na fábrica de veí-
culos em Anápolis (GO). Na unida-
de, que funciona sob licença da
montadora coreana, são produzi-
dos caminhões pequenos, o mode-
lo Tucson e neste ano começará a
produção do esportivo ix35 . Em

Região Norte é apontada como
próxima onda de crescimento
De São Paulo

Descobrir, com antecedência,
onde o consumo vai crescer está
entre os maiores desafios encara-
dos periodicamente pela indús-
tria automobilística. Só a abertu-
ra de novos mercados dará o se-
tor o fôlego necessário para su-
perar marcas históricas quando a
demanda dos grandes centros
atingir o ponto de saturação.

Regiões que hoje mostram bai-
xo volume de venda podem ter um
enorme potencial de crescimento,
mas não é fácil identificar exata-
mente onde estão esses mercados
e, mais do que isso, saber qual é o
momento certo de entrar neles.

Para alguns especialistas, a
próxima onda de crescimento
acontecerá no Norte, cuja econo-
mia foi estimulada nos últimos

anos pela construção de usinas
hidrelétricas. No Pará, já há uma
demanda por motorização nada
desprezível em regiões como Al-
tamira, onde está sendo erguida a
usina de Belo Monte, e Paraupe-
bas, que abriga as minas de miné-
rio de ferro mais valiosas da Va l e .

Segundo a Escopo, que ajuda as
montadoras a mapear o mercado,
Altamira está entre as regiões mais
promissoras do país, com um con-
sumo que, nas estimativas da con-
sultoria, vai mais do que dobrar
nos próximos quatro anos, para
mais de 5,4 mil carros. Já em Parau-
pebas, as vendas passaram de 3 mil
veículos por ano. Há cinco anos,
não chegavam a 600 unidades.

O Norte responde por apenas
5% das vendas de carros no país e,
no ano passado, teve um cresci-
mento abaixo da média nos em-

placamentos de automóveis e co-
merciais leves: a alta foi de apenas
1,9%, enquanto o volume no país
cresceu 6,1%. Mas, as marcas ain-
da apostam no potencial da re-
gião. A Citroën, por exemplo,
anunciou recentemente sua che-
gada a Boa Vista (RR), a capital
brasileira que faltava ser ocupada
pela marca de origem francesa.

“O que vemos hoje no Nordes-
te vai acontecer daqui a quatro
ou cinco anos no Norte”, prevê
Gustavo Schmidt, vice-presiden-
te comercial da Renault.

Entre os Estados em mais rápida
evolução, o Acre mostrou no ano
passado crescimento de 13,9% nas
vendas de carros, para um total de
8,3 mil unidades no período. Já o
Pará tem o maior mercado da re-
gião Norte, com 57,3 mil carros
emplacados em 2012. (EL)

Mais de um terço do
consumo brasileiro de
automóveis está em
cidades com menos de
200 mil habitantes

Fiat e Volkswagen, as duas mar-
cas mais vendidas do país, têm
mais de 19% de seus carros licen-
ciados em cidades pequenas — de
até 50 mil habitantes. No ano
2000, as vendas nesses municípios
somavam apenas 10,7% do total da
Fiat e 15,4% da Volkswagen. Já na
General Motors, a participação
saiu de 9,9% para 16,9%. Entre as
quatro grandes, só na Ford as cida-
des pequenas perderam represen-
tatividade: a parcela delas caiu de
26,4% para 15% sobre as vendas to-
tais da marca em doze anos, mos-
tra o estudo da Escopo.

Apesar disso, mercados antes
pouco explorados caminham pa-
ra um cenário de maior competi-
ção à medida que mais marcas
começam a seguir a trilha já per-
corrida pelas veteranas. Quinta
montadora em vendas no país
em 2012, a Renault se instalou
nos últimos dois anos em 44 no-
vas cidades, como Sinop (MT),
Três Lagoas (MS), Catalão (GO),
Caruaru (PE) e Barreiras (BA).

Hoje, a Renault cobre 82% do

2012, a Hyundai inaugurou sua
própria fábrica em Piracicaba (SP).

Aos 55 anos de idade, Maciel já
foi presidente de empresas du-
rante 19 anos, incluindo a Suzano
Papel e Celulose, Cecrisa e grupo
Itamarati. Ele também trabalhou
no governo federal, no início da
década de 90, na equipe da ex-mi-
nistra Dorothéa Werneck, e na Pe -
trobras, entre 1980 e 1990.

No grupo Caoa, Maciel assume
o comando da área comercial,
que inclui as revendas Ford, Su -
baru e Hyundai, além da fábrica
em Anápolis (GO). Caso Oliveira
Andrade tenha êxito na compra
do B VA , também o banco estará
sob sua supervisão. “É claro que o
banco será operado por profis-
sionais do mercado, mas todas as
empresas do grupo estarão jun-
tas num mesmo comando”, disse
o executivo. Na segunda-feira,
Oliveira Andrade pediu ao Ban-
do Central prazo de mais 15 dias
para tentar convencer os credo-

res do BVA a aceitar o deságio de
65% que ele propõe para ficar
com a instituição, na qual tem
R$ 500 milhões em depósitos.

A entrada de Maciel na Caoa
representa o início de uma nova
fase no grupo. Até aqui, Oliveira
Andrade centralizava boa parte
das operações da companhia.
Com a expectativa de crescimen-
to, uma nova estrutura de apoio
deverá ser formada.

Aos 68 anos, o polêmico Olivei-
ra Andrade entrou no comércio de
carros por acaso. Em 1979, quando
era médico em Campina Grande
(PB), sua cidade natal, ele comprou
um Ford Landau. Mas não o rece-
beu. O dono da revenda alegou
não ter como entregar o carro por
estar à beira da falência. O cliente
propôs ficar com a loja em troca da
venda não concluída. Pouco de-
pois, ele comprou outra concessio-
nária quebrada no Recife e seis
anos depois, era o maior revende-
dor Ford da América Latina. (MO)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 mar. 2013, Empresas, p. B6.




