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Montadora anuncia também investimento de R$ 240 milhões na linha de ônibus e caminhões. 
 

A Mercedes-Benz, do grupo DaimlerChrysler, alcançou a produção de 1 milhão de veículos na 
fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.  
 
Volume igual só foi atingido pela matriz na Alemanha. Ontem, ao comemorar a marca, o 
presidente da montadora, Ben van Schaik, anunciou investimentos de R$ 240 milhões na unidade 
em 2004.  
 
O valor segue a média que vem sendo aplicada nos últimos cinco anos. Boa parte do novo aporte 
vai para a renovação da linha de caminhões e ônibus. Em três anos, toda a gama será atualizada. 
Líder de vendas no mercado de caminhões há vários anos, a Mercedes enfrenta acirrada disputa 
com a Volkswagen. Entre janeiro e agosto, vendeu 14.196 veículos, apenas 623 a mais que a 
concorrente.  
 
A marca já chegou a responder por metade das vendas de veículos pesados, e hoje tem 32,4% de 
participação. A Volks, que entrou nesse segmento em 1981, tem 31%. A Mercedes brasileira 
levou quase meio século para atingir a produção de 1 milhão de veículos. A empresa completa 
neste mês 47 anos no País. A matriz atingiu o volume em 40 anos.  
 
As vendas totais de caminhões estão estagnadas em relação a 2002, com 43,7 mil unidades até 
agosto. As de ônibus caíram 3,3%, para 11,5 mil unidades.  
 
Ainda assim, a produção da Mercedes deve crescer 12% e atingir 37 mil unidades. As exportações 
vão garantir esse desempenho. No ano passado a empresa exportou 5,5 mil veículos prontos, 
volume que passará de 9 mil este ano. Já as exportações de motores vão somar 18 mil unidades 
só para os Estados Unidos, ante previsão inicial de 12 mil unidades.  
 
Esses contratos possibilitaram a contratação, nos últimos meses, de 400 novos empregados, num 
momento em que o setor automotivo passa por dificuldades e anuncia cortes de pessoal e férias 
coletivas. A fábrica emprega agora 9,3 mil trabalhadores. "Nossos produtos têm qualidade igual à 
da matriz e ganhamos confiança por termos uma operação estável, sem greves", disse Schaik.  
 
Modercarga - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, defendeu a adoção do Modercarga, 
programa de financiamento especial para a venda de caminhões. "Esperamos empenho de todos 
para ter o programa logo", disse ele, que visitou ontem a fábrica no ABC.  
 
O programa, que receberá verba de R$ 2,5 bilhões do BNDES e do FAT, está emperrado pela falta 
de um fundo de aval para cobrir possíveis inadimplências e também porque não houve acordo 
entre empresas e sindicatos em questões trabalhistas. Schaik acredita que o programa será 
aprovado "em breve" e aposta num crescimento de 7% a 10% nas vendas.  
 
Segundo ele, o projeto do jipe Smart ainda não foi concluído. Um protótipo do modelo, que será 
fabricado em 2005 em Minas Gerais foi apresentado ao governador Aécio Neves, que esteve na 
Alemanha a convite da Daimler. A produção anual será de 60 mil unidades, 85% para exportação. 
Não há definição sobre o futuro do Classe A. 
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