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● A infraestrutura e o mercado
comprador de São Paulo, além
da mão de obra qualificada, fo-
ram os pontos fundamentais pa-
ra que a Mercedes-Benz esco-
lhesse o Estado como sede da
fábrica de veículos da montadora
no País, segundo Philipp Schie-
mer, presidente da companhia
no Brasil e presidente
da Daimler para a
América Latina.
“Esperamos
atingir a lide-
rança mundial
em 2020 no

mercado de luxo e, por isso, pre-
cisamos crescer fortemente no
mercado brasileiro”, disse Schie-
mer, durante cerimônia no Palá-
cio dos Bandeirantes, em São
Paulo. A nova fábrica vai produzir
o novo classe C e, depois, o GLA
(foto). O governador Geraldo Alck-
min afirmou que a confirmação
da unidade no Estado foi “uma
grande conquista para São Pau-
lo”, que recentemente recebeu o
anúncio da segunda fábrica da
Honda, na cidade de Itirapina.
O município fica na mesma re-

gião que abrigará a unidade
da Mercedes, entre as

cidades de Limei-
ra, Piracicaba
e Rio Claro.
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Mercedes
oficializa
fábrica de
R$ 500 mi
Empresa voltará a produzir dois modelos
de carros de passeio no País a partir de 2016

Infraestrutura de
SP motivou escolha
da montadora

Potencial. Renschler, da Mercedes, diz que o mercado de carros de luxo no País deve triplicar de tamanho no médio prazo

Ricardo Della Coletta
Tânia Monteiro / BRASÍLIA

O presidente mundial da Mer-
cedes-Benz, Andreas Rensch-
ler, e o principal executivo da
montadora no Brasil, Philipp
Schiemer, anunciaram on-
tem uma nova fábrica no
País, que será erguida em Ira-
cemápolis, no interior de São
Paulo. Os dois executivos par-
ticiparam de audiência com a
presidente Dilma Rousseff,
no Palácio do Planalto.

A partir de 2016, quando a uni-
dade deverá ser concluída, a ale-
mã Mercedes-Benz passará a
ter três fábricas no Brasil. Duas
delas produzem caminhões em
Juiz de Fora (MG) e São Bernar-
do de Campo (SP). Já a nova fá-
brica marcará o retorno da com-
panhia à produção de veículos
de passeio. A unidade deverá
produzir, num primeiro mo-
mento, a nova geração do sedã
Classe C e, depois, o utilitário
esportivo GLA.

Renschler disse que a fábrica,
quando estiver finalizada, vai
gerar mil empregos diretos. O
investimento previsto para o
projeto é de R$ 500 milhões. A
capacidade de produção estima-
da pela montadora para Irace-

mápolis é de 20 mil unidades
por ano. “Confiamos no futuro
do País, daí a decisão de produ-
zir veículos de passeio”, disse o
presidente mundial.

Philipp Schiemer argumen-
tou que a montadora prevê um
crescimento expressivo, a “mé-
dio prazo”, do mercado de luxo
no País. De acordo com ele, esse
mercado, hoje de 30 mil unida-
des ao ano, pode chegar a 100
mil unidades.

O ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio
Exterior, Fernando Pimentel,
disse que os investimentos
anunciados pelos executivos da
Mercedes-Benz reforçam a
aposta da empresa alemã no
País. “O CEO (presidente) da
Mercedes foi muito enfático na
confirmação da confiança que a
empresa tem na economiabrasi-
leira”, disse o ministro.

Pimentel afirmou que
Renschler e Schiemer expuse-
ram em audiência com a presi-
dente Dilma Rousseff que o Bra-
sil “está consolidado” como o
quarto maior mercado de auto-
móveis no mundo e o terceiro
maior de caminhões. “(A Merce-
des) quer ocupar um espaço no
segmento premium de veículos
de passeio”, disse o ministro.

Pimentel acrescentou que os
investimentos da montadora
são importantes e que eles car-
regam uma geração “substanti-
va” de empregos. Ele afirmou
ainda que, com a nova fábrica, o
governo completa dez plantas
industriais destinadas ao País
desde o lançamento do regime
automotivo Inovar-Auto.

O anúncio da Mercedes surge
pouco mais de duas semanas de-
pois de a Audi comunicar a reto-
mada da produção de carros de

luxo no País – após quase uma
década. A montadora investirá
R$ 500 milhões, até 2016, para
adaptar a fábrica que tem com a
Volkswagen no Paraná e iniciar
a produção de dois novos mode-
los – A3 Sedan e Q3, uma espé-
cie de SUV. A empresa espera
que o mercado de luxo no Bra-
sil, apesar de pequeno, cresça
170% até 2020.

Volkswagen. Questionado so-
bre investimentos da Volkswa-
gen, o ministro do Desenvolvi-
mento confirmou que o gover-
no tem em vista investimentos
da montadora alemã. “(Eles) pe-
diram uma agenda para semana
que vem e o presidente da em-
presa vai anunciar uma expan-
são da sua produção”, revelou o
ministro, que disse não saber se
será uma fábrica nova ou a ex-
pansão de uma já existente.

O CIEE contribuirá para a 
inserção socioprodutiva de 
jovens de 16 a 21 anos com 
histórico de abuso ou explo-
ração sexual, atendidos pelo 
Projeto ViraVida, uma inicia-
tiva do Conselho Nacional do 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi-CN). Implementado em 
19 estados, o projeto oferece 
cursos técnicos profissionalizantes, educação básica 
e atendimento psicossocial, médico e odontológico, 
pelo período médio de um ano. “A parceria com o 
CIEE viabilizará a empregabilidade dos beneficia-
dos, cujos currículos passarão a integrar um banco 

de candidatos às vagas de 
estágio e aprendizagem 
para encaminhamento a 
empresas interessadas em 
colaborar com essa impor-
tante iniciativa”, explica 
Jair Meneguelli, presidente 
do Sesi-CN. Desde junho de 
2008 até março deste ano, o 
projeto atendeu perto de 3 

mil jovens em 23 cidades. O apoio do CIEE, que se 
dará em âmbito nacional, prevê ainda a promoção de 
oficinas, palestras e workshops, voltados à inclusão 
socioprodutiva dos jovens e ao enfrentamento à 
violência sexual contra crianças e adolescentes. 
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Informativo Semanal do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE (Entidade filantrópica e de assistência social)

A INDÚSTRIA E A FORMAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS
Paulo Skaf, presidente da Federação e Centro das Indústrias do Estado de 

São Paulo (Fiesp-Ciesp), reuniu-se na sede do CIEE com os presidentes do CIEE 
Ruy Martins Altenfelder Silva (Conselho de Administração) e Luiz Gonzaga 
Bertelli (Executivo), para debater a inclusão profissional dos jovens, por meio 
de estágio e aprendizagem nas indústrias. Na sequência, gravou entrevista 
para o programa Diálogo Nacional, apresentado por Altenfelder. Horários de 
exibição e canais: www.dialogonacional.com.br.
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♦ Noite de forró. Apresentação musical de Chambinho do Acordeon com canções 
de Luiz Gonzaga e homenagem a Dominguinhos (in memoriam). 10/10, quinta-feira, 
19h30, no Teatro CIEE.

♦ Prêmio Professor Emérito – Troféu Guerreiro da Educação - Ruy 
Mesquita 2013. Solenidade de entrega do prêmio, promovido pelo 
CIEE em parceria com o Estadão, ao médico e professor Willian Saad 

Hossne, reconhecido como referência em bioética. A saudação será proferida pelo 
ex-ministro Delfim Netto, laureado em 2012. No “Dia do Professor” - 15/10, 
terça-feira, 10h, no Teatro CIEE, com café da manhã.

Ruy Altenfelder e Jair Meneguelli: parceria no Projeto ViraVida.

CIEE E SESI UNIDOS EM
DEFESA DOS JOVENS 

♦ Posse na Academia Paulista de História (APH) de Gaudêncio Torquato 
(cadeira de nº 7, patrono Alexandre de Gusmão, antecessor Samuel 
Pfromm Netto) e Jacques Marcovitch (cadeira nº 32, patrono Euclides 
de Cunha, antecessor Mauro Chaves). 8/10, terça-feira, 18h30, no 
Teatro CIEE, com coquetel.

Informe Institucional

● Postos de trabalho

1.000
empregos diretos serão gerados
pela nova fábrica da Mercedes-
Benz no Brasil, que passará a ter
três unidades produtivas no País
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 out. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




