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do bom momento do setor, mar
cas importantes vão instalar no
vas fábricas no País nos próximos 
três anos, esquentando ainda mais 
esse mercado.

A chinesa Chery deve inaugu
rar em 2014 uma unidade na ci
dade de Jacareí, em São Paulo.
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de 520 milhões de reais na uni
dade de Araquari, em Santa Cata
rina, com capacidade de produ
ção de mais de 30 mil veículos ao 
ano. Segundo previsão dos alemães, 
a fábrica deve ser inaugurada até o 
final de 2014 - e os primeiros car
ros produzidos no Brasil devem sair 
no início de 2015.

Ainda há outras empresas que 
estudam o território e o mercado. 
A Audi é uma delas. "Estamos em 
processo de estudo da reativa
ção da unidade fabril no País, si
tuada em São José dos Pinhais, 
no Paraná", conta Leandro Rado- 
mile, presidente da Audi no Bra
sil, que lembra que as máquinas

Além disso, a montadora confir
mou uma plataforma para produ
zir motores, mas ainda sem local 
definido. As duas devem ser aber
tas simultaneamente. Outra que 
tem planos para o Brasil é a japo
nesa Nissan. Com investimento to
tal de mais de 2,5 bilhões de reais, 
a montadora já está implantando 
nova fábrica na cidade de Resende, 
no Rio de Janeiro. Com área de 
3 milhões de m2, o equivalente a 20 
estádios do Maracanã, a unidade 
deve gerar mais de 2 mil postos de 
trabalho no município carioca.

Já a BMW anunciou oficial
mente a primeira fábrica no Brasil. 
A marca alemã prevê investimentos
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não pararam e estão produzindo 
cerca de 800 carros por dia, para 
a Volkswagen. "Vamos ter que in
vestir um montante e ampliar o es
paço, já que construir uma fábrica 
do zero é inviável para nós hoje." 
A Audi, todavia, ainda não anun
ciou essa movimentação decor
rente da burocracia e das mudan
ças quase que quinzenais de leis, 
decretos e diretrizes do programa 
Inovar Auto. "Não conseguimos de
finir nada e, a cada dia, temos que 
abrir novos estudos em razão das 
mudanças no projeto. Enquanto a 
regra do jogo não for clara, a Ale
manha não vai anunciar."

Minas Gerais e São Paulo, en
tre outros estados, estão na disputa 
por uma nova fábrica da também 
alemã Mercedes-Benz. A empresa 
ainda não confirmou a construção 
de nova unidade, mas existem ru
mores de que a marca vai investir 
nessa direção no Brasil. Outra que 
estuda locais para inaugurar uma 
fábrica por aqui - e de forma já ofi
cial - é a Jaguar Land Rover. O pre
sidente da empresa britânica para 
América Latina e Caribe, Flavio Pa
dovan, disse recentemente que o 
estado do Rio de Janeiro é um dos 
possíveis destinos da unidade no 
Brasil. A montadora está em fase
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adiantada de negociação com o go
verno brasileiro para estrear no País.

A intenção das grandes monta
doras no Brasil, caso de BMW e 
Audi, existe pois cada uma possui 
uma cota anual de vendas contro
lada pelo governo. Qualquer cres
cimento superior ao estipulado re
duz suas margens, estagnando o 
crescimento dessas companhias. 
"Foi criada uma barreira comercial 
muito grande e, então, ou se pro
duz aqui ou não tem como crescer", 
completa Radomile.

O grupo Jaguar Land Rover 
anunciou recentemente que pre
tende idealizar uma fábrica no 
Brasil. A empresa, administrada 
pela indiana Tata, quer produzir

um utilitário esportivo com a grife 
Jaguar no País. Enquanto isso não 
ocorre, a companhia irá intensifi
car suas ações frente ao público, 
com eventos exclusivos a pros
pects para mais interação de suas 
duas marcas. "Vamos ter um vo
lume bem alto de investimentos e

um desempenho muito melhor em 
vendas", destaca Padovan, que pre
tende intensificar ainda mais o po
sicionamento da Jaguar. "Modifica
mos a estratégia de preço e inclu
ímos novas concessionárias. Com 
isso já elevamos de 5% para 19% 
a participação no seguimento." 
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Caixa de texto
Fonte: Lide, São Paulo, ano 8, n. 39., p.74-78 , 2013. 




