
Francesa Vallourec investe mais R$ 4 milhões no Brasil 
 
Fabricante se prepara para fornecer eixo traseiro para o Citroën C3. O grupo de origem francesa 
Vallourec, que tem parte de seus negócios dedicados ao setor automotivo, com a fabricação 
principalmente de tubulações para automóveis, está em sua terceira fase de investimentos no 
Brasil. Instalada também em São José dos Pinhais (PR), onde atende a Renault, a empresa está 
aplicando mais R$ 4 milhões na unidade da PSA Peugeot Citroën, localizada em Porto Real (RJ).  
 
A Vallourec será a fornecedora do eixo traseiro do próximo lançamento da Citroën, o compacto 
C3. Por ora, a empresa de autopeças já fornece esse mesmo componente, só que numa versão 
menos moderna, para a minivan Xsara Picasso e para o Peugeot 206, modelos montados na 
unidade de Porto Real.  
 
De acordo com o diretor de desenvolvimento da Vallourec, Bernard Niclot, a expectativa inicial é 
produzir 15 mil eixos traseiros para o C3 por ano. "Ainda temos muitas dúvidas em relação a esse 
número; tudo vai depender da aceitação do carro no mercado", comenta o executivo. Niclot 
explica que, de certa forma, trata-se de um projeto novo. O eixo traseiro será fornecido à Citroen 
do Brasil já montado, diferentemente do que acontece em países da Europa, onde esse compacto 
premium já é comercializado. Para a fábrica da Citroën na Europa, esse componente é entregue 
desmontado. O diretor diz que a previsão de início da montagem do C3 no Brasil é em abril. O 
modelo pôde ser visto durante o Salão do Automóvel de São Paulo, que aconteceu em outubro do 
ano passado. O veículo será equipado com motor 1.6 de 16V, o mesmo que já está presente em 
uma das versões do 206. Esse propulsor também sai da fábrica do Rio.  
 
O faturamento da Vallourec no mercado brasileiro em 2002 foi de R$ 100 milhões e a previsão 
para este ano é manter esse patamar. "As montadoras estão bastante otimistas, mas nós, 
autopeças, preferimos ser bem razoáveis", diz Niclot.  
 
As atividades da Vallourec no País começaram em 1998, com a instalação da fábrica da Renault 
no Paraná. Na época, a empresa investiu US$ 10 milhões para implantar sua infra-estrutura no 
complexo da montadora francesa. Lá, a Vallourec fica num local próprio da Renault e tem um 
contrato de exclusividade com a montadora.  
 
O segundo passo veio com a criação da fábrica do grupo PSA Peugeot Citroen, em 2001. Na 
cidade de Porto Real, a fabricante de tubulações aplicou US$ 15 milhões. "Nesse caso, não temos 
um contrato de exclusividade e podemos fornecer para outras montadoras", explica o diretor de 
desenvolvimento.  
 
No ano passado, a Vallourec faturou, contando todos os segmentos onde atua, € 2,5 bilhões. Esse 
número, em 2001, foi de € 2,20 bilhões. Tem hoje 18 mil funcionários, 60% deles na Europa. O 
setor de automóveis é o segundo mais impo rtante para a Vallourec, com um volume de 20% dos 
negócios. A empresa produz tubos para várias aplicações, inclusive para a construção civil. O mais 
importante é o segmento de óleo e gás, responsável por 33,8% do faturamento da companhia. No 
geral, 18% dos negócios estão na França, 17,7%, na Alemanha, e 15,6% na América Latina – a 
Vallourec também tem fábrica na Argentina.  
 
Dentro do setor de automóveis, o faturamento em 2002 foi de € 500 milhões - € 400 milhões 
deles em vendas de tubos para empresas que preparam o componente que equipa o carro. O 
restante (€ 100 milhões) vem da venda de sistemas já prontos para a utilização automotiva. Em 
2001, 45% dos negócios da Vallourec Automotive Components (VCA) no mundo estiveram na 
América Latina, número inferior ao de 2000, quando a região significou 54%. "O percentual foi 
reduzido em função da crise na Argentina e até mesmo por algumas dificuldades do mercado 
brasileiro", explica Niclot. Na Argentina, a Vallourec tem como clientes a GM e a Ford. A VCA tem 
seis fábricas - duas no Brasil, duas na Argentina e duas na França.  
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