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P ara surpresa de seus colegas, o presidente mundial
da Ford chegou à última reunião do Conselho de Ad-
ministração da empresa, em Detroit, dirigindo um

modelo diferente, que ainda não havia sido visto nas ruas
dos Estados Unidos. Parou o carrão amarelo bem na porta
do prédio, para todo o mundo ver. O veículo tinha o ta-
manho de um automóvel de passeio, mas era mais alto, com
suspensão reforçada e um jeitão esportivo. "Este carro",
anunciou Bill Ford, "é modelo para a nossa empresa." O
executivo não falava em copiar o lançamento em outras pra-
ças. Seu interesse era a idéia do produto. "Este veículo tem
características únicas, pensadas para agradar ao público lo-
cal. É disso que precisamos."

Bill Ford se referia ao EcoSport, uma invenção dos en-
genheiros de Camaçari, na Bahia. Sua história é revelado-
ra. A empresa queria lançar na Europa e no Brasil uma mi-
nivan, carro grande, de família. Engenheiros europeus de-
senharam o projeto, mas os brasileiros divergiram, com ba-
se em uma pesquisa de mercado. Consumidores brasileiros
queriam um modelo menor, mais barato e com um ar off-road,
de aventura. Ao final, os europeus lançaram a Fusion e os
brasileiros o EcoSport. Com mais de 100 mil unidades ven-
didas, o EcoSport é líder em sua categoria e ajudou a Ford
a superar sua crise no Brasil. Seu caso é exemplar.

As estatísticas divulgadas na semana passada pela An-
favea (associação das montadoras) revelam não só a maior
produção mensal em sete anos - 202.787 veículos - como o
sucesso dos carros made in Brazil. Pela primeira vez em 80
anos, a GM é líder de mercado no país. Seu modelo mais ven-
dido é o Celta, pensado, desenvolvido e fabricado no país. A
Fiat aparece em segundo lugar, com a linha do novo Palio,
saída dos laboratórios de Betim, em Minas Gerais. E, encos-
tado nos líderes, está a Volks, com sua grande aposta para
voltar ao topo, com o brasileiríssimo Fox.



"Todas as grandes montadoras estão
desenvolvendo carros aqui. É uma ten-
dência que veio para ficar", diz Ronal-
do Salvagni, coordenador do curso de
mestrado em Engenharia Automotiva
da USP. Esse movimento é mais claro
nas montadoras que estão há mais tem-
po e têm fábricas maiores no Brasil, co-
mo GM, Fiat, Volks e Ford.

Todas investiram muito nos últimos
anos, em compra de equipamentos,
construção de laboratórios e contra-
tação de engenheiros. A Fiat montou
o pólo Giovanni Agnelli, um conjun-
to de laboratórios de R$ 400 milhões.
"Completamos nossa estrutura", diz o
diretor de produtos, Carlos Eugênio
Dutra. "Podemos fazer todas as etapas
de um carro no Brasil." Em sua nova
fábrica de Camaçari, a Ford criou o
quinto centro mundial de desenvol-
vimento de produtos. Detalhe: a Ford
tem 110 fábricas, em 25 países.

Existem duas razões para esses in-
vestimentos. A primeira é econômica.
"As montadoras querem aproveitar me-
lhor suas filiais e tirar o peso das ma-
trizes", diz Pedro Manuchakian, dire-
tor de engenharia de produtos da GM.
Um bom exemplo é a Fiat. No passado,
os carros eram embarcados em contêi-
neres para ser testados na Europa. Os
engenheiros viviam na ponte aérea Be-
tim-Turim. Tudo isso custa tempo e di-
nheiro. Agora, os engenheiros seguem
a pé do laboratório para a linha de mon-
tagem, em Betim.

Outra razão é de mercado. "Existem
duas grandes tendências internacio-
nais", diz Reinaldo Grasson, especia-
lista do setor automotivo da consulto-
ria Deloitte. "Ao mesmo tempo em que
produzem carros globais, para baixar o
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custo, as montadoras investem no gos-
to local." Na prática, significa usar pla-
taformas - bases - comuns para criar
modelos diferentes, dependendo de ca-
da mercado. O Brasil aproveitou a ten-
dência para mudar sua fama. Antes co-
nhecido como produtor de segunda li-
nha, agora é um dos mais competitivos
em um nicho de mercado.

O Brasil especializou-se em carros
simples e baratos. São os modelos mais
vendidos no país por causa do baixo
poder aquisitivo da população. O que
era uma desvantagem virou uma opor-
tunidade. Hoje, Brasil, Polônia e índia
são os principais centros de carros po-
pulares. O Brasil vende, por exemplo,
modelos baratos para o México, que,
por sua vez, exporta veículos caros pa-
ra os EUA. "Desenvolver um carro no-
vo nos países ricos custa US$ 500 mi-
lhões", diz Salvagni. "No Brasil, sai pe-
la metade do preço."

É um custo baixo em escala interna-
cional, mas requer um trabalho minu-
cioso, como poucas indústrias brasilei-
ras estão preparadas. Do início da idéia
ao lançamento, gastam-se três anos. As
montadoras não podem se dar ao luxo
de errar. Cada item é testado exausti-
vamente, inclusive detalhes como o mo-
do de abrir a tampa do cinzeiro ou o ba-
rulho que se escuta ao bater a porta do
carro." Colocamos uma porta para abrir
e fechar um milhão de vezes. Se der pro-
blema uma vez, refazemos tudo", diz
Luiz Veiga, chefe de design da Volks.

O primeiro passo para criar um carro
é identificar tendências de consumo do

futuro. Na pesquisa mais detalhada, as
fábricas reúnem um grupo de pessoas
comuns para dar sua opinião sobre seus
carros e os da concorrência. "Qual é o
melhor volante? Qual pára-choque dá
maior sensação de robustez ao carro?
Qual é a cor mais bonita de tecido de
banco?", perguntam os pesquisadores.
Com base nas respostas, os designers co-
meçam a bolar os projetos. Como podem
se inspirar no volante de um rival e nos
faróis de outro, os carros podem passar
a sensação de que são muito parecidos.

Mas não são. As montadoras con-
sideram seus produtos tão especiais
que os tratam como segredos de Es-
tado. Às vezes, menos de 50 pessoas
conhecem um projeto em desenvol-
vimento. O modelo é desenhado à mão
e moldado em argila, de maneira qua-
se artesanal. A primeira maquete é
uma miniatura que reproduz com pre-



cisão as formas do futuro veículo. Se
cair no gosto da diretoria, será feito um
modelo em barro, em tamanho real.

A partir daí, tudo acontece ao mes-
mo tempo. A maquete de barro vira um
carro virtual no computador. Cada gru-
po de engenheiros desenvolve uma par-
te do veículo, num quebra-cabeça gi-
gantesco, de 12 mil peças. Tudo isso
é montado numa espécie de fábrica de
protótipos. O novo carro já tem uma ca-
ra. Mas antes de ir para a linha de mon-
tagem é submetido a dezenas de tes-
tes que podem mudar tudo - quantas
vezes forem necessárias.

A prova final é a da pista. Antigamen-
te, numa fase mais amadora, as mon-
tadoras levavam os carros para ruas e
estradas esburacadas. Hoje, elas le-
varam os buracos para as pistas de tes-
tes. O engenheiro da GM Gerson Muc-
ciolo Borini levou uma fita métrica à
Marginal Tietê, em São Paulo, mediu
um buracão, e o refez, nas mesmas pro-
porções, na pista de provas de Cruz Al-
ta, em Indaiatuba, uma das maiores e
mais completas do mundo.

"Hoje, o país tem capacidade de de-
senvolver carros genuinamente bra-
sileiros", diz Antônio Maciel Neto,
presidente da Ford. Cada montado-
ra conta com cinco a 20 projetos em
andamento, incluindo de simples
adaptações a modelos totalmente no-
vos. Todos investem em novidades ao
gosto do brasileiro porque a concorrên-
cia é feroz. Para uma indústria que já
foi acusada por um presidente de pro-
duzir "carroças", é sinal de que algo
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mudou no mundo das montadoras.


