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Ve í c u l o s Rio é favorito a ficar com o investimento,
que deve ser anunciado pela marca ainda neste ano

Projeto de fábrica
da Land Rover
chega na fase final
Eduardo Laguna
De São Paulo

O projeto de fábrica no Brasil da
Jaguar Land Rover chegou à reta fi-
nal com dois Estados na disputa —
São Paulo e Rio de Janeiro —, mas
com a região do Sul Fluminense
como favorita a levar o empreendi-
mento. A montadora inglesa tam-
bém negociou com os governos de
Santa Catarina e do Espírito Santo,
mas, no fim, voltou seu foco a re-
giões com polos de produção au-
tomobilística consolidados, onde
pode aproveitar a cadeia de supri-
mento já estabelecida.

No Estado de São Paulo, houve
interesse dos britânicos em levar o
investimento para perto de Soro-
caba, onde a To yota produz o com-
pacto Etios há mais de um ano, ou
para a região de Campinas, a pou-
cos quilômetros da Honda, insta-
lada em Sumaré. Porém, as nego-
ciações com São Paulo esfriaram.
Uma fonte que acompanhou as
tratativas pelo lado do governo
paulista diz que os executivos da
Land Rover deixaram de discutir
“há muito tempo” o investimento
no Estado e que será uma surpresa
se São Paulo levar a fábrica.

O projeto, então, caminha para
o sul do Rio de Janeiro, onde já es-
tão instaladas fábricas da Pe u g e o t
Citroën, da M A N, que produz os
veículos comerciais da Volkswa-
gen, e da Nissan — esta última em

construção, mas com inauguração
prevista para o ano que vem na ci-
dade de Resende. Procurada, a Se-
cretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico do Rio confirmou que o
Estado está na “b r i g a” com São
Paulo, mas que ainda não recebeu
uma decisão sobre o investimento
por parte da montadora. Tanto no
caso do Rio de Janeiro, como nas
opções avaliadas em São Paulo, a
maior vantagem para a Land Rover
está em aproveitar a vocação auto-
motiva das regiões, dado o desen-
volvimento de mão de obra e for-
necedores já feito por fabricantes
que por lá se estabeleceram.

Ontem, ao participar de semi-
nário realizado pelo Va l o r sobre
segurança nas estradas, o gerente
de planejamento estratégico de
produto e preço da Jaguar Land
Rover, Carlos Szeles, disse que os
estudos da montadora para cons-
truir uma fábrica no Brasil estão
praticamente concluídos. Duran-
te o evento, o executivo reforçou
que uma decisão sobre o tema de-
ve sair até o mês que vem, repetin-
do o que vem sendo dito pelo alto
comando da marca na região.
“Antes do Natal devemos ter uma
resolução, positiva ou não, sobre
a fábrica no Brasil”, disse Szeles
durante sua participação no se-
minário. Mais tarde, procurado
pelo Va l o r , ele informou que te-
mas como incentivos estaduais e
o financiamento do projeto ain-

da são discutidos, mas devem ser
definidos “nos próximos dias”.

A Land Rover, controlada pelo
grupo indiano Ta t a desde 2008,
avalia há cerca de dois anos produ-
zir utilitários esportivos no Brasil,
mas teve que reavaliar o projeto
diante de mudanças na politica
automotiva brasileira que estabe-
leceram exigências de investimen-
to em inovação e nacionalização
de atividades industriais, fechan-
do as portas para as montadoras
que desejavam entrar no país ape-
nas com a montagem dos kits de
peças enviados do exterior, no sis-
tema conhecido como CKD.

Diante de restrições do gover-
no para importações de automó-
veis no âmbito do novo regime
automotivo, uma série de mon-
tadoras anunciou investimentos
na produção local de veículos, o
que inclui grifes do segmento
premium como a Land Rover.
Além da marca inglesa, B M W,
Au d i e Mercedes-Benz já confir-
maram investimentos na fabrica-
ção de carros no Brasil.

Segundo Szeles, mais do que
atender a demandas regulatórias,
a Land Rover se vê forçada a inves-
tir em novas linhas de produção
porque suas fábricas no Reino
Unido têm operado no limite da
capacidade. A marca está regis-
trando seu melhor ano de vendas
no Brasil, com 9 mil carros entre
janeiro e outubro, alta de 30,2%.

Brasil deve ter carro ‘cinco estrelas’
De São Paulo

Novos carros receberam a nota
máxima, cinco estrelas, nos testes
de colisão do Latin NCap, o progra-
ma que avalia a segurança dos au-
tomóveis mais populares da Amé-
rica Latina em choques frontais.
Desde 2010, quando o programa
foi lançado na região, 34 carros fo-
ram submetidos a esses testes, mas
apenas um modelo, o Novo Leon —
hatch da Seat vendido no México
—, recebeu cinco estrelas em segu-
rança para passageiros adultos. Na
quarta-feira serão divulgados, no
Rio de Janeiro, novos resultados de
testes da quarta fase do programa
latino americano.

Mas David Ward, secretário-ge-
ral da Global NCap — a organiza-
ção europeia que realiza testes de
segurança de veículos em diversas
partes do mundo —, adiantou que
outros carros receberam cinco es-
trelas na região. A informação foi

dada durante participação em se-
minário realizado pelo Va l o r que
debateu a segurança nas estradas.

Ele evitou antecipar quais mo-
delos tiveram melhores notas. O
Va l o r , porém, apurou que, pela
primeira vez, um veículo vendido
no Brasil foi avaliado com cinco es-
trelas. Na última leva de resulta-
dos, divulgada em julho, o Latin
NCap analisou dois modelos ven-
didos no mercado brasileiro: o
Clio, da Renault, e o Agile, da Che-
vrolet. Ambos receberam nota ze-
ro em testes para adultos.

Apesar de avaliar carros vendi-
dos na América Latina, os testes
do Latin NCap são feitos em um
laboratório na Alemanha. Os au-
tomóveis são submetidos a um
impacto contra uma barreira
imóvel para simular o choque
frontal de dois veículos parecidos.
A velocidade do veículo na colisão
é de 64 quilômetros por hora.

Ontem, ao participar do semi-

nário sobre segurança veicular,
Ward afirmou que os testes reali-
zados na América Latina desde
2010 mostram que os carros mais
populares da região estão 20 anos
atrás do padrão de segurança dos
veículos europeus ou americanos.
Segundo ele, em um total de 60
milhões de carros vendidos no
mundo, 20 milhões estão abaixo
do padrão de segurança recomen-
dado pela Organização das Nações
Unidas (ONU). Para Ward, avanços
na segurança dos carros depen-
dem de regulações mais rígidas de
governos, ao mesmo tempo em
que o consumidor precisa valori-
zar veículos mais seguros.

Durante o seminário, especia-
listas em automobilismo, como o
bicampeão de Fórmula 1 Emer-
son Fittipaldi, discutiram solu-
ções de engenharia veicular e de
transito para atingir à meta da
ONU de “salvar ” 5 milhões de vi-
das nas estradas até 2020. (EL)
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Carlos Szeles, gerente de planejamento estratégico: montadora inglesa vai revelar decisão ainda antes do Natal
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 nov. 2013, Empresas, p. B9.




