
Como está o carro elétrico no
Brasil?

Eu acho que o carro elétrico até
agora é um mito no Brasil, por-
que sempre se falou em carro elé-
trico, mas nunca se viu um por
aqui, nunca marca colocou esse
carro na rua. Mas isso está pas-
sando. A Nissan está fazendo
uma experiência em São Paulo
com taxistas.

Mas há perspectivas?

Agora temos conversas objeti-
vas com o governo, através da
Anfavea, sobre a questão tribu-
tária. Porque hoje os impostos
inviabilizam totalmente a ven-
da, por serem importados. Tem
a alíquota de importação, de
30%, e tem o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI). Ho-
je o carro elétrico está na catego-
ria mais cara de IPI, por não exis-
tir uma categoria para ele, ficou
em “outros”, o que significa um
imposto de 25%. Então é 30%
mais 25%, um imposto sobre o
outro. Isso inviabiliza. Gover-
nos do mundo inteiro deram in-
centivos ao carro elétrico. Isso é
normal no começo, porque é
uma inovação total, uma tecno-
logia nova e de interesse públi-
co, a questão é realmente prote-
ger o meio ambiente com emis-
são zero. Então, todo mundo
tem que apoiar, a sociedade ci-
vil, as empresas, todos. A gente
colocou € 4 bilhões para termos
a tecnologia e não temos o retor-
no. O que a gente gostaria no
Brasil é que o governo zerasse os
impostos no começo, para popu-
larizar a compra do carro elétri-
co. O etanol se desenvolveu gra-
ças no Brasil a uma aposta forte
do governo. Então, se o governo
der uma ajudinha na questão do
elétrico, ele pode vir a ser uma
realidade no país.

Mas basta baixar impostos?

Tem que também haver parcei-
ros para instalar carregadores
de carros elétricos. Já há uma
empresa no Brasil, a Efasec,
portuguesa, que instalou al-
guns carregadores aqui. Há
umas três semanas inaugurou
um shopping-center em Curiti-
ba e, sem que soubéssemos,
eles reservaram duas vagas pa-
ra carros elétricos com carrega-
dores de última geração da Efa-
sec, que é uma das lideres desse
produto. E isso não foi fruto de
nenhuma parceria com a Re-
nault. No Japão e nos Estados
Unidos, a indústria está se asso-

ciando ao governo para instalar
pontos de recarga. No Japão fo-
ram instalados 12 mil pontos
em três anos, metade de carga
rápida, que é uma recarga de 30
minutos que já permite ao mo-
torista ir embora para casa.

E o sr. acredita que o brasileiro
terá interesse no carro elétrico?

Eu faço palestras em universi-
dades e, quando abro para per-
guntas, a primeira que entra é
sempre sobre como nossa in-
dústria se organiza para preser-
var o meio ambiente. Ou seja,
esses jovens nasceram com es-
se dilema e querem trabalhar
por um planeta mais limpo. É
uma questão de geração. E nis-
so entram os elétricos, porque
são emissãozero, zero de CO2
no ar. E, no Brasil, 80% da ener-
gia elétrica é hidro, a matriz
aqui é uma das mais limpas. O
carro não polui, a energia que
alimenta o carro é produzida
com água e tem autossuficiên-
cia. Para o Brasil, o modelo elé-
trico faz muito sentido.

Mas há interesse econômico pa-
ra a Renault em trazer o carro
elétrico para o Brasil?

O mercado brasileiro, de 3,6 mi-
lhões de veículos, é um grande
mercado que pode viabilizar a
montagem de carros elétricos.
Mas para dar esse passo, primei-
ro a gente precisa de incentivo.

Ocarroelétrico jáestá emcondi-
ções de competir com os veícu-
los de motores a combustão?

Tem duas coisas: o motor tem
performance excepcional e o
torque é muito maior do que no
carro a combustão, a acelera-
ção é muito rápida. Em nível de
motor, é realmente surpreen-
dente. Aliás, no ano que vem
vai ter uma categoria elétrica
da Fórmula 1, da FIA, a federa-
ção internacional de automobi-
lismo. Será um derivado da F1,

só que 100% elétrico. A tecnolo-
gia de motor elétrico eficiente e
rápido já existe.

Oqueaindaprecisaserdesenvol-
vido no projeto?

Hoje, os campos de melhoria
ainda estão nas baterias. A gen-
te já deu grandes passos, pois o
tamanho era um limitador. Há
dez anos, tínhamos baterias
que ocupavam um espaço enor-
me no carro. Agora, elas são me-
nores e têm mais autonomia. O
carro elétrico de passeio tem
uma autonomia média de 250
km. E a cada semestre as bate-

rias estão ficando menores e
com mais autonomia.

ARenault vai investir na infraes-
trutura de carregadores?

Não, a gente já fez investimen-
tos bastante no desenvolvimen-
to do veículo. A rede de abaste-
cimento não é o nosso core busi-
ness e está sendo desenvolvido
por outros parceiros. Nosso ne-
gócio é fabricar e vender car-
ros. Mas tem muita gente inves-
tindo nisso. Em Paris, você tem
a Autolib, que é uma empresa
francesa do grupo Bolloré, que
atua em vários setores e está

apostando no elétrico. Eles ins-
talaram uma rede de carrinhos
elétricos em Paris, inspirada na
experiência com bicicletas que
já tem por aqui. São dois ou três
mil carros disponíveis em pon-
tos com 4 ou 5 vagas e carrega-
dor. Você pega com um cartão e
devolve o veículo em outro pon-
to. As pessoas usam mesmo, é
ótimo para trajetos ponto a pon-
to. O que me deixa muito oti-
mista é que não houve uma só
pessoa que me falasse que isso
não tem futuro. Todos veem a
mobilidade elétrica como algo
bom para todos. Mas não esta-
mos falando em 100% do mer-

“

BRASIL

O etanol se desenvolveu
graças no Brasil
a uma aposta forte
do governo. Então,
se o governo der uma
ajudinha na questão
do carro elétrico, ele
pode vir a ser uma
realidade no país”
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OLIVIER MURGUETPresidente da Renault do Brasil
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Setor mantém confiança em 2013
Apesar das vendas do setor automobilístico terem caído 6,57% em

setembro, ante agosto, o presidente da Federação Nacional da

Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Flávio

Meneghetti, disse que o setor não tem motivo para reclamar, mesmo

que a recuperação no ano não esteja em uma velocidade maior. O

crescimento no ano é projetado em 1% pela Federação. ABr

cado nos próximos anos, a nos-
sa previsão é de 10% do merca-
do até 2020, 2025.

Já existealgum país compercen-
tualsignificativodecarros elétri-
cos?

Os países de ponta são a Norue-
ga e Portugal, com certeza. Na
Europa, o carro elétrico vem
sendo muito bem recebido por-
que as mentes estavam madu-
ras para isso. Lá há uma preocu-
pação muito forte com o meio
ambiente. Começamos há qua-
tro anos e agora a coisa está
acelerando e os consumidores

estão cobrando, pedindo mais
capacidade dos carregadores e
mais autonomia. Eles é que es-
tão colocando pressão em ci-
ma do sistema dos carros, para
evoluir mais rápido. Nós esta-
mos sendo puxados pelos con-
sumidores.

Agora, dando uma marcha a ré
paraoscarrosacombustão...vo-
cês estão com alguns projetos da
Dascia, da Romênia, e agora es-
tão em quinto lugar em vendas
no Brasil. Foi uma subida rápida
e vertiginosa. Podemos concluir
que a aposta em projetos sim-
ples foi bem sucedida?

Sim, mas eu não gosto da pala-
vra “simples”, prefiro adapta-
do. O grupo Renault tem um por-
tfólio de marcas, tem a marca Re-
nault, tem a Dascia, a Lada, a
Samsung e a Alpine. A gente assi-
nou uma parceria para produzir
na Indonésia e estamos em Bra-
sil, Rússia, India e China, onde
está tudo consolidado ou em an-
damento. Quando a gente entra
num país, faz uma matriz para
esse país, vendo o mercado.
Quando foi feito o estudo para o
Brasil, vimos que o mercado é
grande, mas com veículos de me-
nos de R$ 30 mil, como Gol, Pa-
lio, Celta, Strada. Nosso desafio
foi produzir e vender no Brasil
por esse preço e ter um produto
competitivo com relação aos ou-
tros. E aí entraram o Sandero, o
Logan, o Duster. Todo o interior
do Duster, por exemplo, não
tem nada a ver com o interior do
Duster na Europa. Quando deci-
dimos colocar esse carro no Bra-
sil, resolvemos refazer todo o
seu interior. Isso significou deze-
nas de milhões de euros de inves-
timento. O interior do Duster no
Brasil é um interior do nível dos
SUV’s do Brasil. A gente pega o
portfólio de produto, vê se ele é
compatível com preço e deman-
da dos clientes e, se tiver que me-
xer, a gente mexe mesmo.

Mas essa simplificação significa
menos tecnologia?

A resposta é a seguinte: nós te-
mos todas as inovações, a Re-
nault inventou o carro sem cha-
ve, o turbo da F1, o Renault Tur-
bo e depois essas inovações en-
traram nos carros de passeio. E
agora estamos nos carros elétri-
cos. Inovação, ideias, compe-
tência, cultura, história, temos
110 anos, modéstia à parte. Só
que a empresa vive de resulta-
dos. Hoje, para sobreviver, é
preciso resultado. A questão no
Brasil é escolher as boas inova-
ções que o cliente possa pagar.
O imposto... todos sabem que é
um dos países com os impostos
mais elevados e isso limita, faz
com que a gente tome muito
cuidado com o que coloca nos
carros. Porque chega uma hora
que mais de R$ 30 mil por um
Sandero ou um Logan, o cliente
não paga. Por exemplo, a últi-
ma inovação que a gente colo-
cou foi o que a gente chama de
Media Nave, um equipamento
de navegação. Nós fomos os pri-
meiros no Brasil a oferecer, de
série, um sistema de navegação
touchscreen com mapa, GPS, ce-
lular, rádio, tudo isso. Foi no
ano passado e o pacote comple-
to era R$ 500, hoje está a R$
600. Quando lançamos isso há
um ano, R$ 500 não era muito
longe do GPS que você compra-

va nas lojas. Vendeu super
bem. Mas não é fácil achar ino-
vação pelo preço mais acessível
possível. A gente está sempre
tentando colocar o carro o mais
perto possível dos desejos do
cliente.

Mas essa estratégia é recente,
não?

Sim. A Renault vai fazer 15 anos
de produção no Brasil em de-
zembro. Sofremos muito no co-
meço, foi muito difícil. Alguém
já disse que o Brasil não é para
principiantes e amadores. Em
1996, a escolha foi ser uma mar-
ca diferente. Chegamos com
uma proposta de inovação e mo-
dernidade com o Scénic. O car-
ro foi super bem recebido, mas
vendeu só 30 mil por ano. A con-
ta não fechava. Era um super
carro em tudo, inclusive preço,
um verdadeiro copiar-e-colar
da Europa, mas apenas 30 mil
carros vendidos por mês não ro-
dam uma fábrica. Queríamos
nos diferenciar e entramos com
o Clio 1.6 com airbag duplo de sé-
rie. Mas vendeu pouco e depois
de cinco, seis anos o market-
share, muito bom no começo,
pouco a pouco baixou e a gente
teve de remanejar totalmente a
política de produtos e entrar
com carros realmente adapta-
dos em produto e preço, se não
ficaríamos de fora. A gente foi
aprendendo com o mercado.

E o preço disso tudo não é um
pouco ingrato?

Sim, um pouco. A Renault se
questionou entre 2006 e 2008 se
ficava ou não, mas ficamos e
agora estamos colhendo os fru-
tos dessa aprendizagem. Apa-
nhamos, mas aprendemos.
Mais uma vez, o interior do no-
vo Logan no Brasil é completa-
mente diferente do europeu.
Mas acho que vocês vão se sur-
preender. Estamos com gran-
des expectativas de volume de
vendas para esse carro.

“ “

Divulgação

Nosso desafio foi
produzir e vender no
Brasil tendo um
preço competitivo.
Todo o interior do
Duster, por exemplo,
não tem nada a ver
com o interior do
Duster na Europa”

A gente teve de
remanejar totalmente a
política de produtos e
entrar com carros
realmente adaptados
em produto e preço, se
não ficaríamos de fora.
A gente foi aprendendo
com o mercado”

‘O DESAFIO
É TER BOAS

INOVAÇÕES
QUE O CLIENTE

POSSA PAGAR’

MaíraCoelho

O presidente da Renault do Brasil, Olivier Murguet, é só sorrisos
quando fala da importância, para os negócios da multinacional
francesa, da entrada de de 40 milhões de brasileiros na classe C.
“Foi o motor de crescimento de muitos setores, em particular da
indústria. E eles estão se tornando consumidores cada vez mais
exigentes, com muita informação, próximos do nível europeu”,
conta Murguet, em entrevista exclusiva ao Brasil Econômico. Pa-
ra atender ao público brasileiro, a Renault teve que se adaptar -
por exemplo, simplificando o interior dos veículos em relação ao
similar europeu. “A questão no Brasil é escolher as boas inova-
ções que o cliente possa pagar”, ensina. Produtividade é outra pa-
lavra de ordem da fábrica, que conseguiu fazer grande economia
adaptando sua unidade em Curitiba para produzir mais, em vez
de construir uma nova planta. “Toda a cadeia produtiva tem que
fazer o dever de casa da produtividade”, assegura.

AUTOMÓVEIS
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O Inovar Auto está aí, governo
acenandoparaumanovarealida-
de no mercado, e todo mundo
anunciando fábrica — Mercedes
emSãoPaulo,BMWemSantaCa-
tarina.Comoosr.achaquevai fi-
car esse mercado? Cabe todo
mundo?

O Brasil é hoje o quarto merca-
do mundial, com 3,6 milhões
de veículos, uma quantidade
de carros por mil habitantes
que não está ainda no nível de
outros países, mas com poten-
cial de crescimento econômico
a longo prazo. Ok, a curto pra-
zo tem altos e baixos, é a vida,
mas a longo prazo absoluta-
mente não tenho nenhuma dú-
vida sobre o potencial de cresci-
mento do Brasil como país e,
por consequência, do mercado
automotivo. Nossas previsões
para 2016 são de uma produção
de 4,5 veículos/hora. Como
uma marca mundial, interna-
cional, pode deixar de estar no
Brasil? O objetivo da Renault
em 2016, no Brasil, é de 8% de
market share. Dois anos atrás,
estávamos em 5,5%, ano passa-
do 6,6%.

E os chineses, como é que você
concorre com os chineses?

Hoje não tem concorrência no
Brasil, a participação de merca-
do dos chineses é mínima.

Mas é uma ameaça?

A longo prazo, sim. A China é
um grande país, eles estão adqui-
rindo tecnologia pouco a pouco,
um dia vão chegar lá. A curto
prazo, no Brasil, eles ainda não
têm uma participação que possa
ser considerada uma ameaça.
Mas eles vão insistir, e vão che-
gar lá, sem dúvida.

Comoexportação,oBrasilé inte-
ressante?

Sim e não. Sim no Mercosul, Ar-
gentina, basicamente. Nós so-
mos a quinta montadora do Bra-
sil, mas a quarta exportadora,
30% da nossa fábrica são de car-
ros que vão para Argentina. Em
motores é mais expressivo, a
gente consegue ser mais compe-
titivo, 40% da produção de mo-
tores se exporta — para fora do
Mercosul também, vai para Co-
lômbia e México. O motor 1.0 do
March da Nissan montado no
México é fabricado em Curitiba.
Mas a produção de carros hoje
não é competitiva para exporta-
ção. Não é uma surpresa, né?

Afalta decompetitividade da in-
dústria é um tema recorrente...

Toda a questão da competitivida-
de do Brasil está em pauta hoje, e
com razão. Toda a cadeia tem que
fazerodever decasasobreprodu-
tividade, inclusive nós. Na nossa
empresa, a gente tem uma gran-
dereduçãodecustos,comingres-
sos para a Copa do Mundo para
aqueles que levarem as melhores
ideias, e estãosurgindocoisas ex-
traordinárias no dia a dia. Quan-
doocenárioseestabiliza,ocresci-
mento vem pela participação de
mercado, e não pelo volume de
vendas.E para ter participação de
mercado, tem que ser mais com-
petitivo.

Os salários estão aumentando
acima da produtividade?

Com certeza. Mas não reclama-
mos porque ninguém pode recla-
mar do fato de que a população
tenha mais poder aquisitivo, por-
que isso foi um estímulo para a al-
ta do consumo. Mas não só os sa-
lários, é tudo. Para mim, a ques-
tão é global e se resume a dois nú-
meros: o preço dos carros nos úl-
timos anos vem aumentando
1,5% ao ano em média, e a infla-
ção, 6%. E a base de discussão de
tudo nesse país é a inflação, e
não os salários. Quando a base
de discussãoé6% e agente repas-
sa 1,5% para os clientes, um dia
isso termina mal. Não há produti-
vidade que aguente.

Inovação é a saída?

Sim, muita inovação. Exemplo
disso é a nossa fábrica de Curi-
tiba. No começo do ano para-
mos a fábrica, nos custou dois
meses de venda. Precisávamos
aumentar a capacidade para
60 carros por hora. Tínhamos
duas opções: ou investíamos
numa fábrica nova, que é um
dinheirão, ou aumentávamos

a produção naquela fábrica
mesmo. Como fazer para trans-
formar uma produção de 30 pa-
ra 60 carros por hora? A fábri-
ca não fora projetada para is-
so, fazia no máximo 40 por ho-
ra. A gente foi por esse cami-
nho e custou muito mais bara-
to. Trabalhamos muito nos pro-
cessos internos, teve muita in-
formática, que é uma fonte de
produtividade gigantesca, e a
reorganização da logística dos
nossos pátios.

Esses 40 milhões da nova classe
C, que entraram no mercado de
consumo nos últimos anos, es-
tão andando de carro?

Sim, e nos deixam muito felizes
(risos). Isso foi o motor de cresci-
mento de muitos setores, em
particular da indústria, e é inte-
ressante acompanhar, porque
agora já temos a segunda gera-
ção, a terceira geração, e eles es-
tão cada vez mais exigentes.
Têm mais informação, navegam
pela internet, viajam muito.

O preço vai subir?

O mercado evoluiu, mas o seg-
mento é o mesmo, se você subir
o preço demais, sai do segmen-
to. O que é muito interessante
na classe C é que ela viaja muito,
o que tem de brasileiro em Paris
é um absurdo, e não é classe A, é
classe C, não só de Rio e São Pau-
lo, tem gente de Piracicaba, Vol-
ta Redonda, Americana... E em
todas as nossas pesquisas vemos
que o grau de exigência do Brasil
é o mais elevado entre os emer-
gentes dos Brics. Já está indo pa-
ra níveis europeus. O consumi-
dor brasileiro quer mais — mais
desempenho, mais tudo. O Bra-
sil reconhece a inovação, desde
que esteja no preço.

Como está a participação da Re-
naulthojenomercadobrasileiro?

Nos últimos três meses, a gente
passou de 6% de share, julho a
gente fez 7,3%, recorde históri-
co, agosto 7%, e setembro a gen-
te vai estar perto de 6%, a gente
nunca fez isso. É uma marca ex-
pressiva no mercado. Mas, em
contrapartida, a familiaridade
da Renault não é muito grande,
de 100 pessoas na rua a quem vo-
cê pergunta, mais de 50% co-
nhecem muito bem Fiat, Volks,
GM e Ford. Renault, apenas
23%. A gente não entrou ainda
na cabeça das pessoas, ainda
tem aquela imagem de que é im-
portado.

“

BRASIL

Quando o cenário
se estabiliza,
o crescimento vem
pela participação de
mercado, e não pelo
volume de vendas.
E para ter participação
de mercado, tem que
ser mais competitivo”

ENTREVISTA

▲

‘O CONSUMIDOR QUER MAIS, MAIS TUDO’
MaíraCoelho

OLIVIER MURGUET Presidente da Renault do Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2013, Brasil, p. 4-6.
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