
Francesa Le Joint Francais amplia as atividades no País  
 
Empresa substitui distribuidor no segmento de selantes e adesivos. A empresa francesa Le Joint 
Francais acaba de optar por substituir o seu distribuidor no Brasil por uma representação própria. 
A companhia fabrica adesivos e selantes para aplicação em componentes automotivos. "Com essa 
mudança, estaremos mais próximos de nossos clientes, que são as montadoras e o mercado de 
reposição", diz o vice-presidente da Le Joint Francais, Michel Jonqueres. De acordo com o 
executivo, o distribuidor local decidiu interromper a incrementação das atividades. "A partir daí, 
tivemos o interesse de montar nossa própria unidade para importação", explica Jonqueres. O 
primeiro lote de selantes com importação direta parte da França para o Brasil ainda este mês.  
 
Embraer é cliente  
 
Os selantes produzidos pela Le Joint Francais são aplicados não só na indústria automotiva (no 
Brasil fornecem para praticamente todos as montadoras), como na aeroespacial (a Embraer é um 
dos clientes). Esses materiais, vendidos com a marca Total Seal, são desenvolvidos para colagem 
e montagem principalmente de painéis de portas, forro do teto, retrovisores externos, bancos e 
consoles, faróis e lanternas, carroçarias, entre outros componentes de um veículo. Vale ressaltar 
que o grupo ao qual a Le Joint Francais pertence, o Total Fina Elf, já atua com fábrica no mercado 
brasileiro há cerca de cinco anos, na cidade de Monte Alto (SP). Nesse caso, trata-se de uma de 
suas empresas-membro, a Hutchinson, produtora de componentes de borracha para vários 
ramos. "Inclusive, mesmo aquilo que não fabricamos no Brasil, muitas vezes, conta com matéria-
prima nacional", diz Jonqueres.  
 
Dos negócios do grupo Total Fina Elf, 60% são provenientes do segmento automotivo. Dentro da 
Le Joint Francais, 50% da produção dos selantes vão para a indústria de carros, 15%, para a 
aeropespacial, 15%, para a construção civil, e o restante para outras aplicações como construção 
de rodovias, atividades nucleares, etc. Até 1997, a Le Joint Francais era uma empresa que 
pertencia à Alcatel, também francesa. A Hutchinson, da qual a Le Joint Francais funciona como 
uma subsidiária, assumiu o controle nesse mesmo ano e já em 1992 a companhia lançou novas 
tecnologias na área de vedação.  
 
Importar é mais em conta  
 
A respeito do interesse da Le Joint Francais em ter sua própria unidade de produção no Brasil, o 
vice-presidente da empresa afirma que é um projeto que pode se tornar realidade, mas no 
momento não há como trabalhar com prazos. "Hoje, fica mais em conta enviar o material pronto 
da França e, no Brasil, apenas cuidar da distribuição." O produto da Le Joint Francais, aliás, 
também tem outros compradores potenciais, principalmente no Brasil, que são as empresas de 
blindagem. "Esse selante é bastante utilizado em vidros e, em dois anos, pretendemos atender 
40% das blindadoras do País", diz o executivo francês, ressaltando que existem outros objetivos a 
ser conquistados. A meta é ter, em cinco anos e também no Brasil, 30% do fornecimento de 
selantes para as montadoras. "Já em dois anos, nosso projeto é vender 30% de todo o volume de 
selantes para carros que a indústria da reparação compra.''  
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