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Já é tradição nossa dedicar a primeira edição de cada novo ano 
aos vencedores do Prêmio AutoData – Melhores do Setor Au-
tomotivo. Neste janeiro de 2016, em particular, a edição ga-

nha um toque diferente. Em meio a tantas dificuldades vividas em 
2015, nossas páginas mostram exatamente as superações, os que 
venceram em plena crise. Continental e Federal Mogul, por exem-
plo, ilustram cases de empresas que inovaram, diversificaram, 
investiram em novos mercados e, assim, encerraram 2015 com 
faturamento maior do que em 2014. 

Também a Honda, eleita em duas categorias e escolhida como a 
Empresa do Ano, é exemplo de sucesso. Ampliou vendas em 14% 
em plena retração de 25% no mercado. A Jeep, com sua nova fá-
brica em Pernambuco, teve seu único produto aqui produzido – 
o Renegade – eleito como o Melhor Veículo Automóvel. Lançado 
em março, atingiu nos últimos meses do ano o topo do ranking 
dos SUVs compactos mais vendidos no País. O responsável pelo 
projeto, Stefan Ketter, da FCA, foi o eleito como Personalidade do 
Ano justamente por sua atuação em Pernambuco. 

É lógico, não resta dúvida, que mesmo quem cresceu na crise 
enfrentou e ainda enfrenta dificuldades.Tanto é que houve pro-
jetos adiados, dois deles no Interior paulista: o da própria Honda, 
que postergou, sem nova data, a inauguração de sua nova fábrica 
de Itirapina, e o da Randon, que desacelerou projeto de nova uni-
dade produtiva em Araraquara. O lado positivo é que ninguém 
anunciou cancelamento de investimento, indício claro de que o 
setor ainda acredita no potencial do mercado brasileiro. Quando 
virá a retomada? Ninguém mais crava uma data. É torcer, portan-
to, para que em 2016 ao menos não haja retrocesso.

Alzira Rodrigues | editora
alzira@autodata.com.br
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A HMB, Hyundai Motor 
Brasil, aposta que a 
retomada do mercado 
brasileiro, quando 
ocorrer, será rápida. E 
mais: esse novo ciclo 
de crescimento tende 
a quebrar recordes 
de mercado, avalia 
o presidente da 
fabricante, William 
Lee. O executivo, que 
antes de vir para o 
Brasil trabalhava nos 
Estados Unidos, vê 
algumas semelhanças 
entre os dois mercados: 
“Em 2009 as vendas de 

modelos grandes nos Estados Unidos, 
como os utilitários esportivos  e 
picapes, caíram muito. Muitos diziam 
que os SUVs tinham acabado. Hoje o 
que se vê é um provável novo recorde 
de vendas anuais, com 18 milhões 
de unidades, puxado justamente 
pela demanda de SUVs e picapes”. 
Movimento semelhante, diz Lee, 
tende a acontecer no Brasil, ainda 
que não arrisque a partir de quando. 
“Mas se isso vier a acontecer, será 
rápido. As pessoas tendem a esquecer 
o que passaram durante períodos 
de recessão. Isso é  da natureza 
humana”, diz o presidente da HMB, 
que assegura que a fábrica da empresa 
em Piracicaba, SP, trabalhará em três 
turnos em 2016.

Volta rápidaPernambuco
O primeiro centro de distribuição da Toyota 
no Nordeste já está em operação em área vi-
zinha ao porto de Suape, em Cabo de Santo 
Agostinho, PE. Ocupa 23 mil m² e pode re-
ceber até 40 mil veículos por ano. A região 
responde por cerca de 20% das vendas da 
montadora no mercado interno. O centro de 
distribuição de Suape é o terceiro da empre-
sa, que já utiliza estruturas semelhantes em 
Guaíba, RS, e Vitória, ES.

Kia 1
Se 2015 não deixou saudade para a maioria 
das empresas do setor automotivo, muito 
menos para José Luiz Gandini, presidente da 
Kia Motors do Brasil. Sua empresa negociou 
perto de 16 mil veículos no Brasil, uma di-
minuta fração para quem chegou a vender 
cerca de 71 mil unidades em 2011.

Kia 2
Gandini, porém, está mais animado para 
2016. “Projetamos vender 21 mil veículos 
este ano, 31% a mais”, calcula, esperanço-
so, sobretudo, com a chegada de produtos 
mexicanos, como o New Cerato e o Rio, sem 
cargas adicionais de impostos. 

Mobilidade
Volvo Bus e Ericsson apresentaram, em 
Goiânia, GO, o ITS4Mobility, sistema de ges-
tão de tráfego e informações para frotas de 
ônibus. Já utilizado em cidades da Europa, 
Canadá e África do Sul, auxilia os operado-
res do transporte a melhorar sua eficiência e, 
ao mesmo tempo, informa o passageiro em 
tempo real. A Volvo assegura que ITS4Mobi-
lity é o único sistema na América Latina que 
possibilita conectividade em 100% da frota 
de forma estável. 
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Outros tempos
Ao que parece, 
foi-se o tempo em 
que empresários do 
setor automotivo 
que viam seus 
negócios em 
dificuldades 
cediam os anéis 
para preservar os 
dedos e os bens 
familiares. Já são 
visíveis, em vários 
casos, empenhos 
de patrimônios 
pessoais para 
manutenção de 
portas abertas.  

P&D 1
Em meio a mais de 250 empresas startups 
na região do Porto Digital, no Recife, PE, a 
Fiat Chrysler Automobiles já opera seu Cen-
tro de Pesquisa, Desenvolvimento, Inova-
ção e Engenharia Automotiva no Estado. É o 
quarto da empresa no mundo e trabalhará 
em conjunto com o de Betim, MG, Turim, 
na Itália, e Auburn Hills, Estados Unidos. O 
complexo desenvolverá softwares para ga-
nhos em eficiência energética, redução do 
consumo de combustível e emissão de gases 
dos veículos, além de melhorias na dirigibili-
dade dos veículos. 

P&D 2
A FCA terá outras três unidades no Estado: 
até meados deste ano serão inaugurados 
centro de testes veiculares em Jaboatão dos 
Guararapes, na Grande Recife, um de proje-
tos em Cabo do Santo Agostinho e um cam-
po de provas em Goiana, próximo à fábrica 
da empresa. As quatro unidades consumi-
rão R$ 140 milhões.

Mais simples
Bosch, General Motors, Toyota e Volvo te-
rão redução na burocracia alfandegária a 
partir de março. Isso porque participaram 
de projeto-piloto da Receita Federal para 
novo sistema que promete maior agilidade 
e segurança na logística de operações de 
comércio exterior, o OEA, de Operador Eco-
nômico Autorizado. Já utilizado em mais de 
sessenta países, e mais conhecido pela sigla 
em inglês, AEO, permite que as cargas, espe-
cialmente as importadas, não precisem ser 
vistoriadas uma a uma. Segundo estimativas 
da Receita, o novo processo permitirá redu-
ção de pelo menos 20% nos custos opera-
cionais de comércio exterior.

Pois é...
As vendas anualizadas de veículos nos Es-
tados Unidos chegaram a 18,1 milhões de 
unidades em novembro de 2015 – recorde 
histórico. Em dez meses do ano passado ba-
teram em 15,8 milhões. Ou seja: o tombo de 
2008 é, de fato, coisa do passado.

Novo chefe
Terry Hill, diretor-presidente para a América 
Latina e Caribe da Jaguar Land Rover desde 
2013, deixa o cargo no mês que vem. Seu 
sucessor é Frank Wittemann, a quem cabe-
rá a responsabilidade de inaugurar a fábrica 
da empresa em Itatiaia, RJ, neste primeiro 
trimestre e que vinha respondendo pela di-
retoria de vendas na China.

Do outro lado
O Grupo Chrysler deixou a Abeifa para asso-
ciar-se à Anfavea, que passa a contabilizar, 
além dos números da própria Chrysler, tam-
bém de Jeep, Dodge e Ram. A mudança não 
deixa de ser uma derrota para a Abeifa, que 
no início do ano passado se transformou de 
exclusiva representante de importadores, 
como Abeiva, para abrigar também em-
presas com produção local e até mudou de 
nome, trocando o V por um F.

“Conseguimos fazer 
o melhor nas horas 

difíceis. 2015 foi um 
ano excelente para 

a Ford no Brasil e na 
América do Sul.”

Steven Armstrong | presidente da Ford  

para a América do Sul
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1,3
O número

milhão de 
motocicletas devem 

ser fabricadas no 
Brasil este ano, 

segundo projeção  
da Abraciclo 
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Trio em queda
De janeiro a novembro de 2015 o merca-
do somou 719,7 mil veículos a menos do 
que em igual período de 2014. Modelos 
Fiat, General Motors e Volkswagen respon-
deram por 80,7% desse volume, perto de 
580,6 mil unidades. Se até o ano retrasa-
do detinham mais da metade do mercado, 
agora, somadas, as três fabricantes têm 
48,1% das vendas de automóveis e comer-
ciais leves.

Scania 1
A participação das vendas externas no fatu-
ramento da Scania brasileira chegou a 60% 
no ano passado, o dobro do registrado em 
2014. Sem citar volumes, o diretor-geral 
da Scania do Brasil, Mathias Carlbaum, diz 
que a empresa conquistou novos mercados, 
atendendo hoje um total de vinte. 

A Toyota Hilux 2016, produzida na Argentina, 
alcançou o mais elevado patamar no quesito 

segurança e estabeleceu novos parâmetros no 
segmento de picapes médias ao conquistar 
cinco estrelas para passageiros dos bancos 

dianteiros e cinco estrelas para passageiros do 
assento traseiro nos testes independentes 

de segurança do Latin NCAP. 

Scania 2
Para reforçar ainda mais sua posição lá fora, 
Carlbaum revelou que a Scania lançará a 
tecnologia Euro 6 este ano: “Alguns países 
da América do Sul que estavam sendo aten-
didos por outras filiais passaram a receber 
produtos nossos. E com o Euro 6 teremos 
capacidade de exportar ainda mais.”

Pastilhas
Em plena crise do mercado brasileiro de 
veículos leves e pesados há bons exemplos 
de fornecedores aqui instalados que am-
pliaram faturamento no ano passado com a 
diversificação de negócios internos e a con-
quista de novos clientes no Exterior. É o caso 
de duas das principais fabricantes de pasti-
lhas do País, a Federal Mogul e a TMD Fric-
tion, que encerraram 2015 com crescimento 
em suas vendas totais na faixa 6%. 

AD 317 - On&Off.indd   10 17/12/2015   19:29:52
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Entrevista a Alzira Rodrigues, 
Márcio Stéfani e S Stéfani 

redacaoad@autodata.com.br 
Fotos | Simão Salomão

Alergia a escritório

From the Top

AD 317 - FromTheTop.indd   12 17/12/2015   19:30:53

mailto:redacaoad@autodata.com.br


13

Janeiro 2016 AutoData

O senhor acumulará a presidência 
na região e a vice-presidência 
mundial de manufatura da FCA?
Sim. Meu trabalho não é limitado 
a escritórios. Dá para fazer os dois. 
Temos muitas videoconferências, 
me ligo com todas as unidades. 
Hoje estive com Betim, amanhã 
será com a China. Não preciso 
estar lá. Há dias em que ficamos 
em reclusão, dez horas de reuniões 
consecutivas. Inclusive as reuniões  
com Marchionne [Sergio Marchionne, 
CEO mundial) serão muito mais via 
videoconferência.

Reflexo das mudanças pelas quais o 
grupo passa?
Sem dúvida, mostra o tamanho da 
mudança no grupo. Houve época em 
que tudo foi transferido para Minas 
Gerais. A Fiat era mineira. Mas a FCA 
é global. E eu, em particular, tenho 
alergia a escritório. Quando cheguei 
em Pernambuco alugaram um andar 
de 400 m² e me deram 40 m². Olhei 
aquilo e disse: não, vou ficar no meio 
de todo mundo. Acabei ficando com 

a menor sala, num cantinho. O que 
preciso é de meu computador. Fico 
alérgico quando o wi-fi não funciona. 

A FCA é diferente de outras 
empresas nas quais trabalhou?
Esta é uma questão importante. Vivi 
muito a história da Volkswagen. E a 
nossa empresa é muito mais simples, 
vivemos perto das pessoas. Temos 
liberdade de entrar em qualquer 
reunião. É menos hierárquica. Em 
Pernambuco, por exemplo, conheço 
a grande maioria dos operários. A 
hierarquia é um modo de sinalizar 
poder que não representa gestão 
de sucesso. A gente é mais simples. 
Humildade é um tema nosso, de 
sempre procurar aprender. É gostoso 
trabalhar dessa forma, e nosso chefe 
também é assim.

O que muda com a sua chegada? 
Como será sua administração?
Os estilos são diferentes. Vale 
mencionar que a FCA Latam é 
praticamente o Brasil. Temos de ser 
Chile, Peru etc. Sabemos que esses 

Na direção da FCA, Fiat Chrysler 
Automobiles, para a América 
Latina desde 1º de novembro 

o engenheiro Stefan Ketter foi eleito 
Personalidade do Ano no Prêmio Au-
toData pela sua atuação no estabeleci-
mento do Complexo Industrial da Jeep, 
em Goiana, PE. Alérgico a vida fechada 
dos escritórios, como revela nesta en-
trevista, Ketter acumulará a função de 

vice-presidente mundial de manufa-
tura utilizando principalmente video-
conferências para falar com o mundo.

Já no Brasil fez questão de reunir-se 
em São Paulo, pessoalmente, com dire-
toria, concessionários e fornecedores 
em fins de semana de novembro, para 
trocar ideias e definir planos de ação 
para os próximos anos. Promete um 
novo ciclo de lançamento de produtos 

Fiat, a ser iniciado com o Toro em fe-
vereiro, com foco no desenvolvimento 
local. Diz que um dos seus principais 
desafios é tornar a FCA mais Latam, e 
não apenas Brasil como é hoje, e, ao 
mesmo tempo, inseri-la no contexto 
mundial: “O setor automotivo tem de 
ter cuidado para não virar dinossauro. 
Todo mundo sabe o que aconteceu 
como os dinossauros”.

O setor 
automotivo tem 
de estar atento 
para não se 
transformar em 
dinossauro. Todos 
sabem o que 
aconteceu com os  
dinossauros.
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mercados estão sendo dominados por  
asiáticos. E temos de inserir a Latam 
no contexto mundial. 

Como é lidar com os brasileiros?
A equipe brasileira sempre foi de 
extremo profissionalismo. Belini 
[Cledorvino Belini, seu antecessor] fez 
um excelente trabalho, conduzindo 
talentos, pessoas extraordinárias. O 
trabalho que se consegue fazer aqui 
é um sonho lá fora. Eu trabalhei em 
vários países, passei muito tempo na 
Itália e, por coincidência, entrei no 
mesmo dia do Marchionne. Era tempo 
do lançamento do Cinquecento, de 
revitalizar os sistemas. As plantas 
nossas estavam mal mantidas, 
o pessoal retraído. Crise. Foi 
interessante revitalizar tudo aquilo.

E como foi a junção com a Chrysler?
Logo depois as companhias 
se juntaram. E o complexo 
de Pernambuco foi colocado 
estrategicamente como o grande 
projeto FCA mundial. Era no meio 
de um canavial, no meio do nada. 
Há uma história conhecida: o 
Marchionne tinha pedido para que eu 
estivesse mais perto dele e eu estava 
indo morar nos Estados Unidos. Os 
contêineres estavam no cais para 
essa mudança. Em 48 horas mudou o 
destino e veio tudo para o Brasil. 

Quais as dificuldades da associação 
de culturas tão diferentes?
Eu adicionaria também a cultura 
brasileira. Não se esqueça da 
fotografia em Wall Street, lá estavam 

A FCA tem 
três culturas, 
o objetivo é 

misturá-las, e 
talvez a brasileira 

seja a mais 
adaptada para 

absorver as 
outras.

as três bandeiras. A empresa, 
portanto, tem três culturas e talvez a 
brasileira seja a mais adaptada para 
absorver as outras duas. Ao contrário 
do que aconteceu no passado, no caso 
da Chrysler com a Fiat foram feitas 
ligações interpares, os poderes são 
iguais. Tornou-se empresa humilde na 
qual o Brasil sempre teve peso grande.

Como é o intercâmbio no grupo?
O negócio não é só sair e copiar as 
coisas: o mais importante é a FCA 
estar aqui para ajudar o Brasil. Não 
podemos resolver tudo aqui, na ilha. 
Temos de trazer ajuda de processos, 
temos de compartilhar tudo. Eles 
estão interessados em nossos talentos 
e nós trazemos talentos de fora. O 
objetivo é misturar culturas.

A Fiat não é mais mineira...
Alguns dias atrás, em reunião com 
vinte diretores, perguntei quem era 
mineiro. Eram cinco. Hoje tem mais 
paulistas na direção do que mineiros. 
Tem a mesma quantidade de italianos 
e paulistas. E quatro são americanos. 
Nacionalizar 100% não faz sentido.

Soubemos que o senhor já discute  
plano de cinco anos para a região...
É meu estilo saber onde estou e 
com quem vou falar, saber o que os 
outros pensam. Tivemos reunião 
com Abracaf e Abradic e suas áreas 
regionais e comerciais. Interessante 
ver que geramos uma marca, a Jeep. 
Era importante sentir a música dos 
dois grupos, hoje separados na FCA, 
mas sabendo que poderá chegar o 
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momento da integração. Passamos 
um dia em São Paulo e discutimos 
muito, até porque teremos muitos 
lançamentos pela frente.

Poderá haver mudanças no estilo 
dos lançamento?
Avaliamos, por exemplo, se o 
caminho é manter aqueles eventos 
extraordinários, se teremos retorno 
do consumidor. A ideia é quebrar 
paradigmas e não manter tudo que 
herdamos. É preciso ter agilidade nas 
decisões e no pensar. O pessoal está 
muito motivado e queremos fazer um 
marco diferente. 

Essas reuniões foram em São Paulo?
Foram. Mineiro tem de sair, vir para 
cá. Quando convoquei a reunião da 
diretoria falei para que prestassem 
atenção às ruas do trajeto do 
aeroporto até o escritório. Falei que 
São Paulo tem pouco Fiat e pedi que 
contassem quantos carros da marca 
veriam no percurso. São Paulo é 
importante, mas teve gente que falou 
que era melhor fazer em Minas, que 
precisava reduzir custos.

Qual será o foco da sua gestão?
Visualizar o futuro em três fases: 
reestruturação, renovação e 
consolidação. Se olharmos para 
a frente o que temos é uma fase 
extraordinária, um novo ciclo de 
desenvolvimento que a FCA começou. 
Primeiro com Jeep em Pernambuco, 
agora com Fiat em Betim. Talvez 
seja a maior renovação de produtos 
que teremos na história. Muita coisa 

acontecerá em três anos. Dizem que 
é arriscado, mas é o momento correto 
de se fazer. 

Quais são os desafios?
Uma das estratégias é ter design 
independente. Não poderemos ter 
só o italiano, embora saibamos que 
sempre teremos um toque italiano. 
Mas é preciso também um pouco 
de americano e, o mais importante, 
aproveitar a criatividade do brasileiro. 
O ciclo de desenvolvimento tem de 
ser bem executado. E não há mais 
mais espaço para o setor se impor: 
corremos atrás do consumidor...

Qual balanço o senhor faria das 
primeiras reuniões?
Revisamos processos, ciclos e 
definimos aspectos estratégicos. 
Quando começamos estávamos 
inseguros. Passado um mês as coisas 
estão bem mais claras. Temos talentos 
maravilhosos e sabemos que a 
velocidade do Brasil [quando houver 
retomada] pode ser muito grande.

Em Pernambuco partiu-se do zero. 
Como será em Betim?
Temos um ciclo de desenvolvimento 
já aprovado que traz confiança à 
Latam. Em Betim criaremos área de 
comunicação dentro da fábrica para 
que a maioria dos técnicos trabalhe 
junto. Os escritórios estão separados. 
Faremos como em Pernambuco,  
juntar o pessoal de manufatura, 
qualidade, desenvolvimento, compras 
etc. Estamos formalizando uma área 
lá que estará pronta em janeiro. 

Imprimimos velocidade. E detesto 
apresentações, quero ver o físico.

Como são as perspectivas a curto 
prazo?
A possibilidade que temos é 
extraordinária. Temos talentos que 
utilizaremos e uma academia interna 
que promove a qualificação. Colegas 
de outras indústrias diziam que era 
loucura ir para Pernambuco. O risco 
era na área de recursos humanos. Em 
tecnologia a gente investe, mas quem 
faz a companhia são as pessoas. Por 
isso a localização é muito importante.

Como é trabalhar lá?
 Já tínhamos ouvido que o 
pernambucano era diferente, que 
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políticas não necessariamente têm de 
ser separadas.

A FCA, então, poderá ter um só 
diretor comercial?
Não sabemos, só estou falando sobre 
a teoria de uma boa organização. 
É fundamental ter identidade 
forte para a Fiat. Com o novo 
ciclo de desenvolvimento tem 
que se desenvolver como marca 
mais aspiracional. A Latam terá 
fundamentos mais estratégicos. A 
plataforma pequena, por exemplo, 
está sendo desenvolvida por aqui. 

É projeto daqui para o mundo?
É. A Fiat terá esse papel, que nunca 
teve. Essa plataforma depois será 

utilizada no mundo. Terá uma 
localização forte em engenharia 
e um centro de durabilidade em 
Pernambuco. Teremos foco no 
desenvolvimento nacional, talvez o 
único do setor automotivo.

Como o senhor vê a indústria hoje 
no Brasil?
Nossa grande preocupação é 
justamente com a industrialização 
automotiva brasileira. Saí daqui em 
2002, lembro que tínhamos ótimos 
ferramenteiros em metal e plástico. 
Nos últimos dez anos aconteceu 
alguma coisa que desendustrializou o 
País. Isso não pode acontecer. Tem de 
se restabelecer uma base industrial. 
Temos muitas matérias-primas que 
importamos. Requer muita pró-
atividade gerar de novo esse valor 
da cadeia e talvez possamos ser 
protagonistas neste desenvolvimento.

Temos sistemistas fortes e tier 2 e 3 
quebrados...
O tear 2 realmente tem de ser 
requalificado. Os sistemistas são 
abertos para o mundo: se estiver 
caro aqui importam. Dentro do 
contexto mundial de compras o 
grande potencial agora é exportar. 
Mas a indústria está preparada para 
exportar? Não. É uma questão de 
preparar estruturalmente o setor. 
Somos competitivos? Não. Precisa ter 
qualidade, custos baixos, vantagens 
logísticas. A gente pergunta se dá para 
fazer uma peça e o fornecedor tem de 
responder em seis meses. Não dá para 
esperar um ano.

tem garra, tem orgulho do que faz. 
Capitalizamos esses valores e fizemos 
muita qualificação. Não queríamos 
ser dependentes de expatriados. 
Temos uma jovem de 24 anos fazendo 
gerência de pintura, dois de 25 anos 
fazendo montagem. Em Betim não dá 
para imaginar isso. São jovens mesmo 
e extraordinários. Para formar líderes 
fizemos até teatrinho. A qualificação 
representa um grande salto e 
queremos fazer o mesmo em Betim.

No futuro as marcas Fiat e Jeep 
caminharão separadas?
Fiat tem de pensar Fiat e Jeep pensar 
Jeep. Têm de ser egoístas, cada uma 
com gestão separada. O comercial 
possui uma visão diferente, mas suas 
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o ciclo de desenvolvimento da FCA 
como oferta para que participem. A 
parceria é vantajosa para todos.

O defasagem brasileira nos leva a 
perder mercados na região, certo? 
É preciso separar o Brasil do resto da 
região. Aqui as grandes marcas ainda 
são muito poderosas, incluindo nós.   

O senhor considera os incentivos 
algo negativo a longo prazo?
Sim, são ruins porque trazem para o 
presente uma demanda do futuro. 
Não pode ser o caminho único. 
O caminho é de excelência, de 
qualidade, de competitividade. Não 
pode ser o oportunismo do momento. 
Não podemos viver de picos e quedas. 
E nas quedas se esquece de investir 
no futuro. Sabemos como o Brasil 
funciona. Se há estabilidade a reação 
é imediata.

Quais caminhos devemos seguir?
O Brasil tem enormes recursos, mas 
tem de exportar produtos de valor 
agregado. Em paralelo tem de fazer 
acordos bilaterais e ter regras.

E os próximos lançamentos? 
Não posso entrar nessa conversa, 
óbvio. Mas serão produtos de maior 
valor agregado. É uma renovação 
da linha. O Toro é o primeiro 
veículo dessa nova safra, um 
novo símbolo. É design feito aqui, 
desenvolvimento localizado que a 
FCA jamais fez, de olho também nas 
clientes mulheres. Ou seja: não é 
um veículo cowboy.

From the Top

Por que esse retrocesso?
Temos a responsabilidade de manter 
a localização a mais alta possível. Em 
Pernambuco, por exemplo, é 80%, 
um trabalho árduo. O importante 
é a requalificação, fazer programas 
nacionais de ajuda.

Em 2015, por causa da crise, a base 
piorou muito. O que fazer?
Tem de focar naquilo que tem 
sustentação, é inútil focar naquilo que 
vai quebrar de qualquer forma. Dá 
para consolidar um pouco mais.

O senhor esteve com fornecedores?
Sim, e colocamos todas estas 
questões, assim como apresentamos 

Quando se fala 
de fornecedores  

é necessário 
focar naquilo 
que apresenta 

sustentação. 
É inútil focar 
naquilo que 
quebrará de 

qualquer forma.
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Prêmio
AutoData

Os melhores  
dos melhores

Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Cerimônia de premiação no Milenium Centro de Convenções foi prestigiada  
por cerca de duzentos convidados

novembro. A Honda sagrou-se como 
a maior vencedora daquela que já é a 
décima-sexta edição do Prêmio Auto-
Data: abocanhou o título de Empresa 
do Ano, nomeada dentre todas as ven-
cedoras das quinze categorias empre-
sariais por um conselho de notáveis 

formado por Alencar Burti, André Beer, 
Luiz Carlos Mello e Francisco Bueno.

A montadora levou para casa ainda 
os troféus das categorias Montadora 
de Automóveis e Comerciais Leves e 
Sustentabilidade. 

A categoria Personalidade do Ano 

Cerca de duzentos convidados 
prestigiaram a cerimônia de 
entrega dos troféus aos ven-

cedores do Prêmio AutoData 2015 
– Os Melhores do Setor Automoti-
vo, realizada no Milenium Centro de 
Convenções, em São Paulo, no fim de 
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No final da 

cerimônia uma 
homenagem 

especial a Waldey 
Sanchez, dono 

de brilhante 
carreira no setor 

automotivo 

suas homenagens a Waldey Sanchez. 
Dono de uma carreira brilhante no se-
tor automotivo brasileiro, ele deixou 
em meados do ano passado o posto de 
presidente e CEO da Navistar Interna-
tional para o Mercosul.

O Prêmio AutoData é um dos mais 
importantes e disputados reconheci-
mentos aos esforços das empresas e 
pessoas do setor automotivo nacional, 
realizado anualmente de forma pio-
neira e ininterrupta desde 2000. 

É reconhecido informalmente no 
meio automotivo brasileiro como o 
Oscar do setor no País e tem por obje-
tivo motivar empresas e seus coman-
dos a buscar inovação e eficiência ao 
setor automotivo em seus processos e 
produtos.

PROCESSO – Os eleitores foram os 
assinantes da revista AutoData, da 
Agência AutoData de Notícias e os 
participantes do Congresso AutoData 
Perspectivas 2016, realizado em São 
Paulo em outubro.

Além do Personalidade do Ano e 
das quinze categorias empresariais, 
que envolve desde a escolha das me-
lhores montadoras por segmento até 
gestão e estratégia de marketing, por 
exemplo, o prêmio contempla outras 
cinco de produtos – Automóvel, Co-
mercial Leve, Caminhão, Ônibus e Im-
portado.

Nesta edição, dos mais de trezentos 
cases pesquisados a partir de reporta-
gens relativas a empresas, produtos e 
personalidades, 81 foram indicados 
à premiação máxima nos 21 itens 
abrangidos pela premiação.

foi vencida por Stefan Ketter, presiden-
te da FCA, Fiat Chrysler Automobiles, 
para a América Latina, que também co-
memorou a vitória do Jeep Renegade 
na categoria Veículo Automóvel.

Durante o evento os realizadores 
do Prêmio AutoData ainda renderam 
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Empresa do Ano, Montadora 
de Automóveis e Comerciais 

Leves e Sustentabilidade
Honda

Não fosse pela amarga decisão 
de adiar a inauguração da 
fábrica de Itirapina, SP, que 

deveria abrir as portas já no começo 
de 2016, os executivos da Honda po-
deriam proferir, no encerramento das 
atividades de 2015 na sede de Suma-
ré, SP, um vigoroso kampai a plenos 
pulmões. Afinal, fora essa notícia, o 
ano passado foi irretocável, com pro-
dutos de sucesso, linha de produção 
em ritmo acelerado, vendas em alta e 

Kampai, Honda!
George Guimarães | gguimaraes@autodata.com.br

Montadora encerra 2015 com vendas e participação recordes, 
uma verdadeira exceção em um mercado depreciado

Carlos Eigi Miyakuchi
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participação recorde. Uma verdadeira 
exceção no mercado atual. 

Mas a precaução é marca registrada 
da Honda Automóveis desde que co-
meçou a produzir automóveis aqui, há 
dezoito anos. Taxas de crescimento de 
produção ou de expansão da rede de 
concessionárias são definidas a partir 
da imagem de robusta lupa sobrepos-
ta às diversas regiões do País, perfis e 
anseios dos consumidores. 

A justificativa para o adiamento de 

AD 317 - PrêmioAD_Honda.indd   24 17/12/2015   19:40:10

mailto:gguimaraes@autodata.com.br


25

Janeiro 2016 AutoData

Itirapina é a debilidade do mercado in-
terno globalmente, ainda que o ritmo 
de fechamento de negócios nas reven-
das da marca seja o melhor de todos os 
tempos e haja até alguma espera para 
determinadas versões e modelos.  

A Honda, de qualquer forma, calcu-
la que a planta de Sumaré dará conta 
das entregas estimadas para 2016 e, 
assim, uma nova fábrica em operação 
ociosa representaria mais custos do 
que benefícios. Ligar as máquinas em 
Itirapina, portanto, somente com for-
tes indicadores de vigorosa retomada 
do mercado interno.

Esse cuidado considerado excessivo 
por muitos não impediu o reconhe-
cimento dos leitores das publicações 
da AutoData Editora e participantes 
do Congresso AutoData Perspectivas 
2016 de apontarem a Honda como a 
vencedora das categorias Montadora 
de Automóveis e Comerciais leves e 
Sustentabilidade do Prêmio AutoData 
Melhores do Setor Automotivo 2015 
e, mais ainda, ser eleita Empresa do 
Ano por júri de notáveis do setor.

As ações da empresa em várias fren-
tes e seu desempenho de vendas nos 
últimos dois anos, de fato, a credencia-
ram com muito favoritismo aos títulos 
conquistados. Depois de investir R$ 
100 milhões em ampliações e melho-
rias tecnológicas e de processo em 
Sumaré, coletou os frutos ao renovar 
as linhas Fit e City em 2014 e, em es-
pecial, ao lançar o HR-V, seu primeiro 
SUV nacional. O modelo, apresentado 
em março, atropelou a concorrência e 
assumiu a liderança do segmento com 
folga: foram 44,6 mil unidades vendi-

Com alta de 
14% nas vendas 

internas a 
montadora subiu 
da oitava para a 

sétima posição no 
ranking nacional

das até novembro e 16,5% de partici-
pação. O HR-V é exemplo clássico de 
que um bom produto pode ser lança-
do seja qual for o momento. 

Tanto que com apenas oito meses 
no mercado já respondeu por mais de 
um terço dos 138, 3 mil veículos Hon-
da vendidos no Brasil nos onze meses 
de 2015 – cresceu 14% em unidades 
negociadas com relação ao mesmo 
período do ano passado enquanto o 
mercado recuou perto de 25%. Com 
7,2% de parcipação no acumulado, 
sua maior fatia em dezoito anos, foi a 
a sétima marca mais vendida. No ano 
anterior tinha 4,9% do segmento de 
automóveis e ocupava o oitavo lugar. 

ENERGIA –A empresa ainda levou o 
troféu em Sustentabilidade pela ope-
ração do parque eólico da Honda Ener-
gy, inagurado em novembro de 2014 
em Xangri-Lá, RS. O empreendimento 
de R$ 100 milhões já gerou mais de 
60 mil MW e permitiu a redução de 
7,5 mil toneladas de CO

2
 emitidas no 

meio ambiente, cerca de 30% do total 
gerado pela fábrica de Sumaré.  

“Este é nosso primeiro parque eólico 
no mundo e tem sido um aprendizado 
diário. Os resultados desse primeiro ci-
clo foram dentro do esperado, os equi-
pamentos estão funcionando a todo 
vapor e estamos orgulhosos de ver os 
nossos automóveis serem produzidos 
a partir do uso de energia 100% limpa 
e renovável”, comenta Carlos Eigi, vi-
ce-presidente da Honda Automóveis e 
presidente da Honda Energy do Brasil, 
que recebeu os troféus em nome das 
duas empresas.
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Montadora de Veículos 
Comerciais/Estratégia de 

Marketing
Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz vive atual-
mente uma reorganização 
produtiva com objetivo de 

aumentar sua eficiência na região. 
Para isso a fabricante anunciou inves-
timento adicional de R$ 730 milhões 
até 2018, que se somaram aos R$ 2,5 
bilhões consolidados no ano passado. 
Do novo aporte, R$ 500 milhões se-
guem para São Bernardo do Campo e 
os R$ 230 milhões restantes para Juiz 
de Fora, MG.

A unidade do ABCD, além da cons-
trução de um centro de customização 
de caminhões, concentrará a monta-
gem de conjuntos e a produção de ca-
minhões e chassis de ônibus, enquan-
to a fábrica mineira ficará responsável 
pelas cabines. São Bernardo do Campo 
também recebe de volta a produção 
do Accelo, que estava concentrada em 
Minas Gerais. A intensa movimenta-
ção da empresa a fez merecedora de 
troféus do Prêmio AutoData 2015 nas 
categorias Montadora de Veículos Co-
merciais e Estratégia de Marketing.

Afora as alterações estruturais, a 
fabricante também incrementou a li-
nha de produtos com atualização e 
lançamentos, como apresentação de 
um novo Actros, tecnicamente refor-
mulado para se tornar menos alemão 
e mais brasileiro. 

A Mercedes-Benz convencionou 
chamar a novidade de Mixroad para 
defini-lo com um caminhão melhor 
adequado às características das rotas 
brasileiras, nas quais se trafega tanto 
pelo bom asfalto quanto também en-
frenta pisos sem pavimentos.

Em resumo, o Actros ficou mais ro-

Reformas 
operacionais

Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Fabricante altera estrutura de produção para ganhar 
eficiência e melhor aproveitar suas instalações

Luiz Carlos Moraes
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busto com um arranjo de suspensão 
metálica e freios a tambor, embora 
não tenha deixado de oferecer opções 
pelas soluções pneumáticas e a dis-
co. Também recebeu um novo motor: 
agora, no lugar do OM 457 importado 
estará o OM 460, um 6 cilindros em 
linha com 460 cv ou 510 cv, o mais po-
tente da fabricante.

 “Além de muitos componentes em 
comum dentre os motores, a engenha-
ria conseguiu torna-lo 5% mais econô-
mico e elevar em 10% o torque”, ga-
rante Philipp Schiemer, presidente da 
Mercedes-Benz no Brasil. “Essa nova 
geração do Actros foi desenvolvida 
aqui, especialmente para a realidade 
do País e principalmente para atender 
ao agronegócio.”

No pacote de atualização a Merce-
des-Benz também desenvolveu o pri-
meiro caminhão médio da gama Ac-
celo, para até 13 toneladas. O modelo 
é uma solução para as operações de 
distribuição urbana de carga em uma 
configuração que promete produtivi-
dade e rentabilidade. 

Segundo a fabricante, o novo Acce-
lo 1316 traz uma plataforma mais leve 
e maior – 7 metros de comprimento –, 
garantindo transportar até 800 quilos 
de carga útil a mais, além de ser 200 
milímetros mais baixo que outros mo-
delos do mercado, o que facilita em-
barque e desembarque tanto de carga 
quanto dos operadores.

Para fidelizar clientes a Mercedes-
-Benz também passou a instalar por 
conta própria equipamentos de rastre-
amento nos modelos Atego, Axor e Ac-
tros: o sistema FleetBoard será gratuito 

A empresa investe 
R$ 500 milhões 

em São Bernardo 
do Campo e 

outros R$ 230 
milhões em Juiz 

de Fora

por três meses e, depois, a companhia 
torce para que seja considerado indis-
pensável e que o cliente pague por ele. 
O sistema utiliza a integração da infor-
mática com os recursos da internet e 
da telefonia móvel.

UTILITÁRIOS – A empresa também 
ampliou a sua oferta na linha de co-
merciais leves com o lançamento 
do Vito. O utilitário, apresentado no 
Salão de Hannover de 2014, chegou 
para estrear novo segmento de vans e 
furgões de porte médio. O lançamen-
to, de acordo Marion Friese, diretora 
mundial de marketing vans Mercedes-
-Benz, fez parte de um planejamento 
global da companhia, pois depois do 
mercado europeu, seguiu para os Esta-
dos Unidos e, então, aportou na Amé-
rica Latina. Esse ano chega à China.

Importado da Argentina, o modelo 
é oferecido em quatro versões: duas 
para carga, com motor 1.6 turbodiesel 
de 114 cv e outras duas para passa-
geiros com motor 2.0 turbo flex com 
184 cv. Posicionado como veículo de 
entrada, abaixo do Sprinter, o Vito é 
destinado a atrair um público diferen-
te daquele que precisa de um utilitário 
maior, formado por transportadores 
cuja operação necessita acessar locais 
de espaço restrito ou mesmo famílias 
grandes.

Segundo Schiemer a reorganização 
e os lançamentos também se mostram 
como uma maneira de combater a 
crise. “Usamos a estratégia local para 
produzir vans na Argentina e cami-
nhões e ônibus no Brasil para equili-
brar a balança comercial.”
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Montadora de Máquinas 
Agrícolas e de Construção 

Case Construction

A fabricante de máquinas de 
construção Case Construc-
tion Equipment, empresa do 

Grupo CNH Industrial, encontrou filão 
de negócio original para não depen-
der apenas do segmento de obras. A 
empresa também foi para o campo 
oferecer ao agronegócio soluções ba-
seadas em seus equipamentos. A di-
versificação impulsionou uma série de 
lançamentos, ampliando sua carteira 
de ofertas. Ano passado a empresa au-
mentou seu portfólio de trinta mode-
los em sete linhas para 33 modelos em 
oito gamas de produtos. 

A estratégia faz com que o agrone-
gócio tenha participação crescente no 
faturamento da fabricante, como tam-

Das obras para 
o campo
Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Fabricante de equipamento de construção diversifica negócio com 
oferta de produtos para o agronegócio

Roque Reis
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Montadora de Máquinas 
Agrícolas e de Construção 

Case Construction

bém tornou vencedora no Melhores 
do Setor Automotivo do Premio Auto-
Data 2015 na categoria Montadora de 
Máquinas Agrícolas e de Construção.

Hoje as máquinas da Case desti-
nadas ao trabalho no campo já res-
pondem por volta de 20% das vendas 
totais da empresa, seja por meio das 
negociações diretas ou mesmo no for-
necimento a governos.

Um dos produtos com ampla apli-
cação no campo é o trator de esteiras. 
Seu protagonismo nas propriedades 
rurais incentivou a empresa a lançar 
três modelos na Agrishow do ano pas-
sado, o 1150L, com motor de 118 HP, 
o 1650L, de 144 HP e o 2050M, de 214 
HP. Os tratores, produzidos na fábrica 
de Contagem, MG, foram desenvolvi-
dos nos Estados Unidos e a nacionali-
zação consumiu dois anos de trabalho.

Mas além da nova linha de tratores 
outras novidades apresentadas em 
2015 também estiveram presentes na 
feira, como escavadeiras e pá carrega-
deiras. De acordo com a fabricante, os 
investimentos em novos produtos so-
maram em torno de US$ 10 milhões.

Com a mecanização nas lavouras, as 
máquinas de construção são cada vez 
mais requisitadas com o objetivo de 
aumentar a produtividade. Escavadei-
ras e retroescavadeiras, por exemplo, 
preparam o solo para o plantio como 
também abrem canais para sistemas 
de irrigação. Em usinas de cana-de-
-açúcar as pás carregadeiras são fer-
ramentas para alimentar a linha de 
produção e quase sempre precisam 
suportar ritmos de 24 horas por dia, 
sete dias por semana. Segundo nota 

As máquinas da 
Case destinadas 

ao trabalho 
no campo já 

respondem por 
cerca de 20% de 
suas vendas totais

da Case Construction, a empresa foi a 
primeira do segmento de equipamen-
to de construção a desenvolver um 
pá carregadeira especialmente para o 
ramo canavieiro.

ALIADO PODEROSO – Não só o 
segmento sucroalcooleiro, porém, 
está encontrando nas máquinas de 
construção um aliado poderoso para 
garantir produtividade, as áreas de 
grãos, pecuária, fertilizantes e vinicul-
tura também. Os equipamentos são 
os responsáveis pela manutenção das 
propriedades, pela abertura de estra-
das para escoamento da produção, por 
operações de drenagem de áreas, aber-
tura de valas e construção de curvas de 
nível. “Boa parte do segmento agrícola 
utiliza as máquinas para suportar suas 
atividades seja na manutenção e pre-
paração do solo ou mesmo para suprir 
a produção, carregar insumos e prestar 
serviços gerais”, observa em nota Car-
los França, gerente de marketing da 
companhia para a América Latina.

Outro exemplo de como as má-
quinas de construção estão ficando 
cada vez mais necessárias no campo 
com a mecanização das lavouras fica 
na própria cana-de-açúcar, na qual o 
nivelamento do solo ou a construção 
de terraços para o plantio em terrenos 
muito inclinados são fundamentais 
para garantir a boa qualidade da ma-
téria-prima. 

“Com o equipamento adequado fica 
mais fácil padronizar o tamanho dos 
talhões, a largura dos carreadores e as 
áreas de carregamento a serem adota-
dos”, diz o gerente de marketing.
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Sistemistas
Continental

Com foco no desenvolvimento 
local de componentes antes 
importados, principalmente os 

ligados à conectividade e segurança, o 
Grupo Continental mantém cinco cen-
tros de engenharia e pesquisa no País 
para antecipar-se às novas demandas 
da indústria automobilística brasileira. 

Os investimentos contínuos em 
inovação tecnológica foram decisivos 
para a escolha do Grupo Continental 
como o Melhor dos Melhores na cate-

Investimentos em 
produção local 

Alzira Rodrigues | alzira@autodata.com.br

Empresa antecipa-se à demanda das montadoras e oferece 
componentes eletrônicos que tendem a ter uso ampliado no País  

Marcello Lucarelli
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goria Sistemista do Prêmio AutoData 
2015. “Nos sentimos muito prestigia-
dos com essa conquista”, disse Fré-
déric Sebbagh, presidente do Grupo 
Continental para o Brasil e Argentina 
ao receber o troféu. “Afinal é a terceira 
vez em quatro anos que conquistamos 
tal título.”

Apesar de todas as dificuldades de 
2015, a Continental conseguiu encer-
rar o ano com pequena alta em seu 
faturamento em relação aos números 
do ano anterior. De acordo com Seb-
bagh, a queda nos negócios OEM foi 
compensada com melhores vendas no 
mercado de reposição, principalmente 
pela divisão de pneus da companhia, 
na alta das importações indiretas via 
montadoras e na diversificação das 
atividades nos setor industrial. 

A empresa passou a atuar na área 
industrial, principalmente nos seg-
mentos de mineração, construção e 
petrolífero, a partir de 2014, quando 
assumiu o Grupo Veyance. Em 2015, 
segundo Sebbagh, a Continental con-
cluiu investimento de R$ 60 milhões 
em uma nova planta em Macaé, RJ, 
onde produzirá mangueiras para a in-
dústria do petróleo e extração de gás.

Na área automotiva o executivo 
aposta no crescimento da demanda 
interna por componentes de conecti-
vidade e segurança, nesse caso envol-
vendo principalmente o EFC, controle 
de estabilidade, e o monitoramento da 
pressão do pneu.

“Trabalhamos forte no desenvolvi-
mento de componentes eletrônicos e 
temos capacidade para atender maior 
demanda das montadoras pelos siste-

Em plena crise de 
2015 a Continental 
conseguiu ampliar 

faturamento a 
partir de novos 

negócios na 
reposição e na 
área industrial

mas de controle eletrônico, que ten-
dem a ser obrigatórios no País”. Com 
relação ao TPMS, Tire Pressure Moni-
toring System ou Sistema de Monito-
ramento da Pressão dos Pneus, a em-
presa tem condições de localizar sua 
produção na fábrica de Guarulhos, SP.

A Continental também tem inves-
tido na área de conectividade, com a 
oferta de rádios com navegação inte-
grada e sistemas que habilitam na tela 
funções e aplicativos de smatphones 
por meio de acesso remoto. Cerca de 
80% do que comercializa nesse seg-
mento já têm produção local. 

PESQUISAS – De acordo com Ma-
nuel Motta, diretor da empresa no 
Brasil, mundialmente a Continental 
investe 6,5% do faturamento em pes-
quisa e desenvolvimento, algo como € 
1,3 bilhão a € 1,5 bilhão: “A eletrônica 
está ficando cada vez mais inteligente, 
teremos no futuro um carro totalmen-
te diferente do de hoje. E a segurança 
vem em primeiro lugar, com foco em 
acidente zero”. 

Com relação à nacionalização de 
produtos hoje importados, Motta lem-
bra que a partir da obrigatoriedade do 
uso do ABS o seu custo de fabricação 
interna caiu dez vezes: “A partir do mo-
mento em que se cria volume a gente 
caminha próximo à demanda interna 
e consegue oferecer produtos a preços 
competitivos”.

Os pilares da empresa, segundo 
Motta, são segurança, meio ambiente 
e informação, visando oferecer o má-
ximo em todas essas áreas com custo 
competitivo. 
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Fornecedor de Peças, 
Partes e Componentes

Federal Mogul

Apartir de ações internas que 
garantiram expressivos ga-
nhos de produtividade e uma 

postura mais agressiva no mercado de 
reposição e também de exportação, 
a Federal Mogul encerrou 2015 com 
alta de 5,8% em suas vendas totais, 
acima dos 5% projetados no início 
do ano. “O ano foi muito bom”, diz o 
diretor-geral da divisão Motorparts da 
Federal-Mogul, José Roberto Alves, co-
memorando não só o desempenho da 
empresa como também a conquista do 
Prêmio AutoData Melhores do Setor 
Automotivo na categoria Fornecedor 
de Peças, Partes e Componentes.

Fabricante de pastilhas, lonas, sa-
patas, fluidos e lubrificantes para sis-
temas de frenagem, a Federal Mogul 

Vencedora  
na crise

Alzira Rodrigues | alzira@autodata.com.br

Fabricante cresce 5,8% no ano a partir de investimentos em ganhos de produtividade, 
diversificação da linha de produtos para reposição e conquista de novos mercados 

José Roberto Alves
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Fornecedor de Peças, 
Partes e Componentes

Federal Mogul

fechou 2015 com crescimento de 21% 
nas vendas para o aftermarket brasilei-
ro. “Crescemos mais do que prevíamos 
graças à nossa política de segmenta-
ção no mercado de reposição”, avalia 
Alves.

Tal política envolveu o lançamento 
das pastilhas Stop, que utiliza 22% de 
material reciclado e custa 15% a me-
nos do que a Jurid, considerada um 
produto premium na linha, e assim 
passou a atuar no segmento de entra-
da do mercado automotivo com um 
preço mais acessível. Na outra ponta 
a companhia criou uma linha top pre-
mium, a Ferodo, com pastilhas para 
carros com preço acima de R$ 70 mil. 
Com esses lançamentos o mercado de 
reposição passou a responder por 70% 
das vendas internas da divisão Motor-
parts, índice que antes era de 55%.  

CONCORRÊNCIAS – Também as 
exportações tiveram a fatia no fatu-
ramento da empresa ampliada. Apro-
veitando-se da desvalorização do real 
frente ao dólar a Federal-Mogul de-
cidiu participar de concorrências em 
paí ses com os quais não mantinha 
negócios, além de reforçar a presença 
nos quais já atuava. “Conquistamos 
clientes no Uruguai, Paraguai e Colôm-
bia e ampliamos vendas para o México 
e Argentina”. O resultado foi uma alta 
de 29% nas exportações para merca-
dos de reposição de outros países.

Internamente a empresa sofreu com 
os negócios diretos com as montado-
ras, que apresentaram queda de 23%. 
Mas o decréscimo foi abaixo da média 
do mercado, que em caminhões, por 

A produtividade 
operacional da 
empresa teve 
ganho de 12% no 
ano passado em 
relação ao anterior

exemplo, retraiu 46%. “Isso ocorreu 
porque parte do que entregamos para 
os fabricantes de veículos foi destina-
da a exportações”, explica Alves.

As medidas de contra-ataque à crise 
adotadas pela Federal Mogul também 
envolveram investimentos em redu-
ção de custo e melhoria de processos.

Criatividade e inovação, segundo 
o diretor-geral da divisão Motorparts 
da Federal-Mogul, foram as bases das 
mudanças implantadas pela empresa 
já no início de 2015:  

“Com a alta da tarifa de energia aci-
ma de 60%, decidimos ver o que cor-
tar nessa área. Fomos à fábrica num 
sábado, quando não tem o barulho da 
produção, para poder ‘ouvir’ eventuais 
vazamentos”. Tal ação permitiu detec-
tar vários pontos de vazamento no sis-
tema de ar-comprimido e excesso de 
curvas na tubulação, ambos geradores 
de desperdício. Com os devidos repa-
ros e melhorias no processo produtivo 
a empresa reduziu em 24% o consumo 
de kw/h por peça produzida. 

Dentre outras medidas a empresa 
reduziu de 10 para 6 horas o tempo 
de secagem de alguns itens nos fornos 
de cura, sem que houvesse prejuízo de 
qualidade. Também trocou ferramen-
tais antigos por novos para reduzir as 
rebarbas, diminuindo de 8 toneladas 
para 1 tonelada a quantidade de sobra 
de material que ia para aterro.

“A crise traz oportunidades”, avalia 
Alves. “Nossas despesas financeiras 
estão 22% mais eficientes e nossa pro-
dutividade operacional é 12% maior. 
As maiores oportunidades surgem nas 
dificuldades”. 

AD 317 - PrêmioAD_Mogul.indd   38 17/12/2015   19:47:54





40

AutoData Janeiro 2016

Produtor de Motores
MWM Motores

A MWM Motores foi a primeira 
empresa do segmento a anun-
ciar a conclusão da homologa-

ção de seu primeiro motor adequado à 
nova legislação de emissões e ruídos e 
poluentes específica para veículos fora 
de estrada, a chamada MAR-1 do Pro-
conve. Como vem ocorrendo ao longo 
dos anos para veículos comerciais, au-
tomóveis e comerciais leves, chegou a 
vez dos fabricantes de máquinas agrí-
colas e de construção se adequarem às 
normas ambientais de emissão, antes 
inexistente no País.

Menos emissão no 
campo e nas obras

Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Fabricante do Grupo Navistar foi pioneira no País a homologar 
seus motores para atender a legislação do MAR-1

José Eduardo Luzzi
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No caso da fabricante do Grupo Na-
vistar, a empresa atenderá à legislação 
com uma nova linha de motores, resul-
tado da evolução das famílias da Série 
229, Sprint 3.2, Série 10 e Série 12. 

O projeto, que proporcionou à em-
presa a vitória do Prêmio AutoData 
2015 na categoria Produtor de Moto-
res, foi inteiramente desenvolvido pela 
equipe brasileira no centro tecnológi-
co da empresa localizado no bairro de 
Santo Amaro, na Capital paulista. De 
acordo com a fabricante, dentre os be-
nefícios incorporados aos motores es-
tão o menor consumo de combustível 
e prazos maiores para a troca de óleo.

A adequação dos motores para 
veículos fora de estrada foi somente 
uma das inovações apresentada pela 
empresa nos últimos anos. No ano 
passado, a MWM chegou a lançar 33 
produtos destinados aos segmentos 
de máquinas e equipamentos. 

“Trabalhamos em mais de cem pro-
jetos, tanto protótipos quanto motores 
já em fase inicial de produção”, revela 
Thomas Püschel, diretor de vendas e 
marketing da fabricante. “Esse movi-
mento de lançamentos necessários à 
nova regulamentação se refletirá ao 
longo dos próximos quatro anos. As-
sim, nos adiantando, teremos uma boa 
base de crescimento.”

Em nota divulgada na ocasião do 
anúncio, Cristian Malevic, head de 
engenharia de motores, observou que 
“os novos motores garantirão que os 
produtos da empresa ofereçam mais 
vantagens competitivas, como o alto 
índice de conteúdo local, a capacidade 
de atendimento às diferentes necessi-

Os novos motores 
propiciam menor 

consumo de 
combustível e  

garantem prazo 
maior para a troca 

de óleo

dades de cada mercado e a completa 
customização dos projetos.”

Desde janeiro do ano passado os 
lançamentos de equipamentos desti-
nados à construção civil já devem ser 
equipados com motores adequados 
às novas regras ambientais do MAR-
1, obrigatoriedade que a partir deste 
mês de janeiro se estende a todos os 
produtos do segmento negociados no 
território brasileiro.

 Para máquinas agrícolas o calendá-
rio determina a partir de janeiro do ano 
que vem a exigência nos lançamentos 
e, em 2018, para todos os produtos da 
gama. Para máquinas com menos de 
102 cv a data de início é em 2019.

REMESSAS – A empresa elevou suas 
exportações no ano passado por volta 
de 30% em virtude dos esforços na 
busca de novos clientes e mercados.  
O resultado não vem apenas dos mo-
tores, mas de outros negócios, como 
peças de reposição e de componentes, 
caso de blocos usinados. Os negócios 
com o México foram os que mais trou-
xeram crescimento porcentual, índice 
em torno de 45%. Para lá seguem mo-
tores para veículos produzidos pela 
Navistar.

No ano passado a empresa também 
renovou seu maior contrato de expor-
tação por mais cinco anos. Até 2020 
a fabricante fornecerá no mínimo 2,5 
mil unidades da família Série 10 por 
ano para o Egypt Power, um grupo 
egípcio que distribui motores na África 
e no Oriente Médio, para aplicação em 
repotenciamento de veículos e no seg-
mento de geração de energia.
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Encarroçador de Ônibus
Marcopolo

A Marcopolo, de Caxias do Sul, 
RS, incrementou suas expor-
tações em 2015, com a am-

pliação de vendas em mercados tradi-
cionais e a conquista de novos clientes 
lá fora. No acumulado do ano, segun-
do dados preliminares, a empresa 
exportou 2,1 mil ônibus, o que repre-
sentou crescimento de 5% em volume 
e de 20% na receita, favorecida pela 

Novos clientes  
no Exterior 

Alzira Rodrigues | alzira@autodata.com.br

A empresa fechou negócios em Omã, nos Emirados Árabes, 
e agora quer conquistar mercados na África

Luis Roberto Ribeiro
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desvalorização do real frente ao dólar. 
De acordo com o diretor de operações 
comerciais da Marcopolo, Paulo Cor-
so, a empresa conquistou um novo 
mercado – Omã, no Oriente Médio, 
que receberá 32 unidades da marca 
– e há possibilidade de negócios com 
países africanos.

Sem arriscar números, Corso disse 
serem boas as perspectivas de novo 
aumento dos negócios externos agora 
em 2016: “Como os países da América 
do Sul enfrentam problemas, estamos 
ampliando nosso leque de clientes. A 
África, por exemplo, pode ser um novo 
parceiro nosso”.

Vencedora do Prêmio AutoData 
Melhores do Setor Automotivo na 
categoria Encarroçadora de Ônibus, 
a Marcopolo exportou 1,3 mil ônibus 
de janeiro a outubro de 2015 e teve de 
trabalhar aos sábados no fim do ano 
para dar conta das entregas progra-
madas para o período, principalmente 
para Peru, Colômbia, Bolívia e Argen-
tina.

É certo que a desvalorização do real 
favoreceu a conquista de novos ne-
gócios lá fora, mas também teve peso 
importante o fato de a companhia ter 
sido sempre diligente em preservar os 
mercados internacionais conquistados 
ao longo de sua história. 

Além disso a Marcopolo fortaleceu 
suas equipes de venda tanto no País 
quanto fora dele com o objetivo de 
identificar melhor as necessidade do 
cliente e, assim, poder desenvolver 
produtos mais adequados a cada um 
dos mercados nos quais atua

Internamente a Marcopolo enfren-

Favorecida pela 
desvalorização 

do real, a receita 
da empresa com 
exportações no 

ano passado teve 
crescimento 

de 20%

tou queda nas vendas no ano passado 
em índice similar ao do mercado de 
ônibus, na faixa de 30%. O impor-
tante, segundo o executivo, é que a 
empresa vem conseguindo manter 
participação no segmento em torno de 
40%. De janeiro a outubro a empresa 
comercializou no mercado doméstico 
4 mil 753 unidades. 

“Tivemos de reduzir nosso quadro 
de mão de obra em 15% para nos ajus-
tar aos novos números, mas acredita-
mos que a partir de agora o mercado 
não cai mais.”

ASSOCIAÇÃO – Com grande parte 
de sua produção concentrada na Ser-
ra Gaúcha – fora Caxias do Sul a em-
presa tem fábrica apenas no Rio de 
Janeiro [antiga Ciferal], onde produz 
carroceria de ônibus urbano –, a Mar-
copolo anunciou em novembro a sua 
associação com a L&M, controladora 
direta da San Marino Ônibus, dona da 
marca Neobus. De acordo com Corso, 
a L&M passou a ter ações da Marcopo-
lo e a Neobus continuará com rede e 
administração próprias: “O que pode 
estrategicamente haver no futuro é a 
união em áreas como a de logística e 
compra de material”.

Como a intenção, segundo Corso, 
é manter a participação que as duas 
marcas detêm hoje, elas passam a ter 
juntas perto de 50% do mercado brasi-
leiro. Corso informa ainda que a partir 
de licitação divulgada em setembro a 
empresa fechou com a Prefeitura de 
Porto Alegre a venda de trezentos ôni-
bus [Marcopolo e Neobus] a serem 
entregues até fevereiro.
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Produtor de Implementos 
Rodoviários

Randon

Com amplo portfólio de produ-
tos e quatro plantas em opera-
ção, a Randon atribuiu a con-

quista do Prêmio AutoData Melhor do 
Setor Automotivo na categoria Produ-
tor de Implementos Rodoviários à sua 
estratégia de inovação, sempre com 
foco no cliente e buscando cada vez 
mais a proximidade com o mercado.

O diretor comercial, Wilson Ferri, 
prestigiou a solenidade de premiação 
na noite de 25 de novembro, no Salão 
Nobre do Milenium Centro de Con-
venções, em São Paulo, recebendo o 
troféu em nome da companhia. 

Com 80% dos seus ativos concen-
trados no Rio Grande do Sul, a Randon 
Implementos e Veículos tem procu-
rado diversificar suas operações para 
estar mais próxima dos seus consu-

Sempre 
inovando

Alzira Rodrigues | alzira@autodata.com.br

Grupo Randon busca diversificar suas operações com o objetivo de estar mais próximo 
dos seus consumidores

Wilson Ferri
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Produtor de Implementos 
Rodoviários

Randon

midores. Atualmente com fábricas em 
Caxias do Sul, RS, Guarulhos, SP, Cha-
pecó, SC, e na Província de Santa Fé, 
Argentina, escolheu Araraquara, no In-
terior paulista, para sediar sua quinta 
unidade industrial na América do Sul, 
a quarta no Brasil, onde serão produ-
zidos vagões ferroviários e semirrebo-
ques canavieiros. 

Com a pedra fundamental assenta-
da no fim de 2014 o projeto está man-
tido, mas foi desacelerado por causa 
da crise atual do mercado de veículos 
pesados, sem data por enquanto para 
a inauguração. A escolha de Araraqua-
ra, vale destacar, tem tudo a ver com 
a política da Randon de ter mais pro-
ximidade com os clientes. Localizado 
em região com vocação para o plantio 
de cana-de-açúcar, o município tem 
infraestrutura adequada para abrigar 
o empreendimento, com acesso tanto 
ferroviário como rodoviário e disponi-
bilidade de mão de obra.

De acordo com o presidente David 
Randon, o grupo busca presença cada 
vez mais forte nos principais polos 
brasileiros de desenvolvimento. Todas 
as unidades das Empresas Randon no 
Brasil estarão interligadas de modo a 
complementar a produção e, juntas, 
atenderem à demanda onde estiver o 
mercado consumidor.

BALANÇO – As Empresas Randon 
divulgaram em novembro o balanço 
dos primeiros nove meses de 2015, 
indicando receita bruta total de R$ 3,1 
bilhões, queda de 24,2% em relação 
ao mesmo período de 2014. O lucro 
bruto no período ficou em R$ 481,8 

Dentre as 
prioridades do 
Grupo Randon 
destacam-se o 
foco no cliente 

e a proximidade 
com os mercados 

consumidores

milhões, 33,8% a menos do registra-
do nos primeiros nove meses do ano 
anterior.

De acordo com Alexandre Gazzi, 
diretor corporativo das Empresas Ran-
don – Implementos e Veículos, o gru-
po conseguiu manter participação de 
27% no mercado de implementos ro-
doviários no ano passado. O segmen-
to teve queda de 46%, baixando de 55 
mil para cerca de 30 mil unidades.

Já no mercado de vagões ferroviá-
rios as vendas da Randon cresceram 
mais de 50% ao longo de 2015. A pre-
visão era encerrar o ano com mais de 2 
mil unidades comercializadas interna-
mente, ante as 1,3 mil do ano anterior.

Gazzi comenta ainda que a empre-
sa aproveitou as dificuldades de 2015 
para fazer a lição de casa e, com isso, 
entra em 2016 melhor preparada para 
operar no novo patamar do mercado. 
”Mantivemos os investimentos de cur-
to prazo e reduzimos os de longo pra-
zo, além de não ter reposto vagas em 
aberto para readequar nosso quadro 
de mão de obra”. 

Além da forte atuação no segmento 
de transporte de cargas, o Grupo Ran-
don atua no segmento de autopeças 
por meio da Divisão Suspensys, da 
área de suspensões, da Fras-le, fabri-
cante de lonas e pastilhas de freio, e 
da Master, produtora de freios. Tem 
ainda a Jost, que produz o conjunto de 
articulação e acoplamento que une o 
cavalo-mecânico ao veículo rebocado, 
e a Castertech, voltada à produção de 
componentes em ferro fundido no-
dular para fornecimento às empresas 
Randon.
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Qualidade e Parceria
Magneti Marelli

O portfólio de componentes e 
sistemas da Magneti Marelli 
América do Sul tem crescido 

a olhos vistos nos últimos anos. Na 
verdade, a operação já dispõe das mes-
mas linhas de produtos que a empresa 
oferece em sua terra natal, a Itália, seja 
para OEM ou reposição, como atesta o 
próprio presidente da operação Mer-

Tem de tudo e  
para todos

Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Com cinco novas fábricas em Goiana, PE, Magneti Marelli 
expande e reforça presença no País 

Olivier Philippot
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cosul, Olivier Philippot, há pouco mais 
de um ano no cargo. 

A América Latina responde por cer-
ca de 20% do faturamento global da 
Magneti Marelli, que possui fábricas 
no Brasil e na Argentina e está presente 
em todos os países da região por meio 
das divisões Aftermarket e Exporta-
ções. Atua na região em powertrain, 
eletrônica, iluminação, amortecedo-
res, suspensão, exaustão, componen-
tes plásticos e pedais.

E pelo menos seis fábricas abriram 
suas portas oficialmente já sob a ges-
tão de Philippot e com importantes 
papéis – cinco compõem o complexo 
produtivo da Jeep em Goiana, PE, inau-
gurado no começo do ano passado, e 
a sexta em Cabo de Santo Agostinho, 
também em Pernambuco.

E com invejável diversidade de pro-
dutos e serviços. Em Goiana estão a 
MMH, para soldagem e montagem de 
componentes, MM Stamping & Wel-
ding, para estampagem de componen-
tes estruturais e de suspensão, a FMM, 
uma joint venture com a Faurecia, e a 
SPMM, joint venture com a Sole Prima. 

A disposição de erguer tamanha 
estrutura foi fundamental para que 
a Magneti Marelli ocupasse a tercei-
ra posição no Ranking AutoData de 
Qualidade e Parceria. Com certeza, foi 
definitiva também para a conquista da 
mesma categoria no Prêmio AutoData 
Melhores do Setor Automotivo 2015,  
que reuniu as quatro empresas mais 
bem classificadas no ranking. 

A posição de destaque da Magneti 
Marelli, pondera o executivo, é em par-
te também resultado direto de proces-

Dentre os pilares 
da companhia 

destacam-se 
segurança, meio 

ambiente, custos, 
organização, 
qualidade e 

logística

sos internos da empresa. “Utilizamos 
as melhores práticas de mercado, além 
de perseguir constantemente inova-
ção, desenvolvimento e produção de 
componentes de alta tecnologia, com 
qualidade e custos competitivos”, des-
taca o presidente da operação América 
Latina.

PROCESSOS – Philippot conta que 
desde 2007, o WCM, World Class Ma-
nufacturing, vem mudando a rotina de 
todas as unidades da companhia ao 
propor uma nova forma de trabalho, 
na qual se objetiva o perfeito funcio-
namento de suas atividades, conside-
rando pilares como segurança, meio 
ambiente, custos, organização, me-
lhoria constante, qualidade, logística, 
gestão de equipamentos e desenvolvi-
mento de pessoas. 

Parcerias mais estreitas da monta-
dora com as autopeças também são 
lembradas por Philippot como boa re-
ceita para a redução de tempo e custo 
atrelado ao aumento da qualidade. De 
acordo com ele, quando as equipes de 
engenharia de ambas as partes traba-
lham lado a lado, as melhores soluções 
são encontradas mais rapidamente e o 
componente em desenvolvimento é 
gerado com a qualidade desejada, tan-
to aquela inerente à peça quanto no 
processo com o qual será fabricada. 

“Entretanto, devemos considerar 
também que nós, fornecedores de 
autopeças, estamos sempre buscando 
novas soluções voltadas para as de-
mandas da sociedade contemporânea, 
cada vez mais preocupada com segu-
rança, meio ambiente e custos”. 

AD 317 - PrêmioAD_MMarelli.indd   49 17/12/2015   19:56:17



50

AutoData Janeiro 2016

Gestão
Agrale

A Agrale, de Caxias do Sul, RS, 
iniciou em setembro opera-
ções em São Mateus, ES, com 

a produção do modelo W9 Urbano. De 
acordo com Hugo Zattera, diretor-pre-
sidente da empresa, a operação ca-
pixaba deverá abranger futuramente 
outros produtos da marca: “Também 
poderemos fabricar nesta planta os 
modelos W9 Executivo e WL Urbano e 
Executivo”.

A capacidade inicial das atuais 
operações é de dois veículos por dia, 
podendo chegar a oito. Para cumprir 
cronograma inicial do projeto, a Agrale 
decidiu iniciar a produção no Espírito 
Santo em um pavilhão alugado de 2,4 

Agora também em 
São Mateus

Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

A fabricante de Caxias do Sul decide investir no Espírito Santo, 
onde inicialmente está sendo produzido o chassi W9 Urbano

José Alberto Matos
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Gestão
Agrale

mil m² de área coberta, no mesmo mu-
nicípio onde investe R$ 40 milhões em 
uma área de 400 mil m² que abrigará, 
em uma primeira fase, instalações de 
7,5 mil m² construídos.

 “Como ainda dependemos da ob-
tenção das autorizações ambientais 
para a construção da fábrica no bairro 
de São Benedito, onde compramos o 
terreno que abrigará em definitivo o 
projeto São Mateus, decidimos, para 
atender o planejamento inicial, locar 
um pavilhão”, informa Zattera. “Neste 
primeiro momento temos trinta pesso-
as trabalhando, sendo 25 da cidade de 
São Mateus e as outras cinco vindas de 
Caxias do Sul.”

Quando estiver em operação o 
novo complexo industrial da Agrale 
irá fabricar toda a linha de produtos da 
marca, gerando cerca de duzentos em-
pregos diretos. A previsão é ter área to-
tal construída de 20 mil m², contando 
ainda com um centro de treinamento e 
um de distribuição de peças.  

COMPETITIVIDADE – As operações 
em São Mateus, município que ofere-
ce excelentes condições em termos de 
infraestrutura, logística e mão de obra, 
permitem à Agrale estar próxima de 
seu principal parceiro e cliente, a Vola-
re, da Marcopolo, que iniciou a produ-
ção de ônibus por lá em 2015. 

Quando anunciou o investimento 
no Estado capixaba, Zattera disse que 
a ação é parte da estratégia de bus-
ca permanente de elevação do nível 
de competitividade dos produtos da 
empresa: “Somos, hoje, penalizados 
com os custos de frete para enviar os 

Com a 
diversificação de 

suas operações 
a empresa quer 

estar mais próxima 
dos seus clientes

produtos do Sul para o resto do País. A 
localização da nova unidade oferecerá 
ganhos de logística, o que contribuirá 
para reduzir os custos de distribuição 
interna e também das exportações”.

A Agrale S.A. e suas subsidiárias fa-
zem parte Grupo Stedile, constituído 
ainda pelas empresas Agritech Lavrale, 
Fundituba, Germani Alimentos e Ger-
mani Cereais, e A Fazenda Três Rios 
que atingiu, no ano passado, vendas 
no total de R$ 1,7 bilhão, dos quais 
R$ 1 bilhão 250 milhões da Agrale. O 
grupo conta com 3,6 mil empregados 
diretos e onze estabelecimentos in-
dustriais no País e no Exterior. 

Atua principalmente nos setores 
automotivo, de material de defesa e 
segurança, maquinário agrícola, mo-
vimentação de materiais, geração de 
energia, alimentar e agrícola. Na área 
de veículos, a Agrale lançou no fim do 
ano passado sua linha de caminhões 
2016, cuja principal novidade é a op-
ção de cabine totalmente de aço. 

Ao todo são três os novos modelos: 
A7500, A8700 e A10000.  Os veículos 
saem de fábrica com ar-condicionado, 
vidro e travas elétricas, piloto automá-
tico, acelerador manual e rádio com 
entradas USB e cartão SD. O trem de 
força é formado por motor Cummins, 
de 152 cv e 162 cv, com sistema SCR 
e common rail, caixa de câmbio Eaton, 
eixos dianteiros e traseiros Dana no 
A8700 e A10000, com freios ABS. 

A montadora de Caxias do Sul ofe-
rece possibilidade de entrega dos 
caminhões já implementados, com 
carroceria aberta ou baú, com finan-
ciamento conjunto via Finame.
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Inovação Tecnológica
MAN Latin America

A tecnologia laser chegou aos 
laboratórios de desenvolvi-
mento e no processo de pro-

dução de veículos no País. O recurso, 
que permite mais precisão e rapidez, já 
é uma realidade no complexo indus-
trial da MAN Latin America, em Resen-
de, RJ. A fabricante trouxe para dentro 
de casa dois equipamentos que permi-
tem à engenharia garantir qualidade 
ao mesmo tempo em que acelera pro-
jetos. O recurso garantiu à montadora 
o troféu do Prêmio AutoData 2015 na 
categoria Inovação Tecnológica.

Um dos dispositivos, chamado lei-
tor a laser, oferece meios de comparar 
modelos digitais e peças como tam-
bém capacidade de analisar protóti-
pos em modelos digitais em 3D. “O 
equipamento lança um feixe de laser e 
uma câmara acoplada realiza a leitura 
dos pontos projetados na superfície”, 
descreve Leandro Siqueira, diretor de 
qualidade da fabricante. “Bastam al-
guns segundos para que a imagem em 
três dimensões seja transmitida para o 
computador.”

Feixes de  
eficiência

Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Fabricante de Resende, RJ, incorpora no desenvolvimento de peças e corte de chapas a 
precisão e a agilidade do laser

André Solski
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De acordo com o diretor de qua-
lidade, os cálculos de conformidade 
das peças chegam a ser até vinte vezes 
mais rápidos se comparados com os 
resultados provenientes das tecnolo-
gias utilizadas anteriormente. Siquei-
ra exemplifica o caso de um painel de 
instrumentos, no qual a avaliação era 
realizada em torno de 20 horas e, ago-
ra, pode ser concluída em apenas 40 
minutos. “Além de reduzir o tempo de 
desenvolvimento de modelos, o leitor 
a laser também facilita o controle do 
processo produtivo ao analisar com 
rapidez e precisão cada uma das suas 
peças. Na verdade, trata-se de uma in-
tegração de processos com recursos a 
laser e realidade virtual.”

Em conjunto com o leitor a laser, 
também o uso de impressoras 3D tem 
contribuído com a eficiência dos pro-
cessos em geral. Segundo a fabricante, 
mais de duzentos protótipos foram 
produzidos em um ano de operação, 
fazendo com que a montadora conse-
guisse reduzir em quase 80% o custo 
de modelos conceitos – os chamados 
mock ups – na fase inicial dos novos 
projetos, em um processo que, no mí-
nimo, estende-se por quatro semanas.

O segundo equipamento incorpora-
do aos processos de desenvolvimento 
da MAN é uma máquina de corte a la-
ser para superfícies metálicas. Com ela 
os cortes ganham mais precisão, pro-
porciona melhor acabamento das pe-
ças, além de tornar a etapa bem mais 
segura e confortável aos operadores.

De acordo com o diretor de enge-
nharia da fabricante, Rodrigo Chaves, 
realizar os cortes com feixes de laser 

A MAN também 
inova na 

América Latina 
ao realizar o 

dimensionamento 
elétrico completo 
de um caminhão 
em fase de teste

promoveu um ganho de produtivi-
dades de até 40% em uma etapa que 
antes era feita de maneira artesanal. “A 
introdução da máquina permitiu dire-
cionar a mão de obra para atividades 
de maior complexidade, o que pro-
porcionou incremento na capacidade 
produtiva sem gerar custos maiores ou 
necessidade de ampliar a equipe.”

Em termos práticos, o diretor de 
engenharia calcula que o ganho repre-
senta, em 22 dias úteis, nove dias libe-
rados para a produção de mais peças.

TESTES ELÉTRICOS – A MAN tam-
bém saiu na frente ao ser a primeira 
montadora da América Latina a rea-
lizar o dimensionamento elétrico 
completo de um caminhão em fase de 
testes. O VW Delivery 8.160 foi o mo-
delo escolhido para iniciar o projeto, 
avaliado em um laboratório especia-
lizado da Delphi, em Jambeiro, SP. O 
processo permite à fabricante detectar 
eventuais avarias elétricas ainda em 
fase de desenvolvimento do produto, 
garante proteção de todos os circuitos 
elétricos e realiza testes investigativos 
para análises de melhorias.

Segundo material da fabricante, o 
teste abrange todo o sistema elétrico 
do veículo, no qual engloba mais 1 
mil pontos de medição. “As condições 
são fundamentadas nas relações de 
demanda versus capacidade, que per-
mitem identificar ociosidades tanto na 
utilização de energia quanto em mate-
riais da arquitetura elétrica do veículo, 
e simular curtos-circuitos em todos os 
pontos para avaliar o grau de proteção 
e segurança do chassi.”

AD 317 - PrêmioAD_MAN-LA.indd   55 17/12/2015   19:59:32



56

AutoData Janeiro 2016

Empreendedorismo
BMW

Foi um cronograma cumprido à 
risca. Passaram-se apenas dez 
meses desde que os represen-

tantes da BMW assentaram a pedra 
fundamental no terreno da fábrica em 
Araquari, SC, para o início de produção 
no fim de setembro de 2014. Ainda 
que sob o modelo produtivo seme-
lhante ao CDK, no qual a carroceria 
do automóvel chegava montada da 
Alemanha, o primeiro Série 3 nacional 
produzido na unidade catarinense fi-
cou pronto no dia 30 daquele mês.

De acordo com representantes da 
BMW, foi um período de muito traba-
lho para finalizar as obras civis, adqui-
rir e instalar máquinas e ferramentas, 

Tudo conforme  
o combinado

Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Da construção ao início da produção, passando pelos processos e produtos escolhidos 
para as linhas da fábrica catarinense, a BMW cumpriu à risca seus planos

Gleide Souza
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capacitar os trabalhadores e obter 
todas as licenças necessárias, que de 
cinquenta saltaram para 150.

Na ocasião da inauguração, Arturo 
Piñeiro, então presidente do Grupo 
BMW do Brasil, disse que o fato de a 
primeira fábrica de carros premium 
em solo brasileiro pós Inovar-Auto ter 
iniciado produção em plena retração 
do mercado não alterou em nada os 
planos da empresa.

“Ao decidirmos investir € 200 mi-
lhões no País não olhamos apenas 
para o agora. Um investimento dessa 
grandeza tem olhos para o longo prazo 
e as perspectivas são positivas.”

Embora o mercado de luxo não 
tenha crescido como cresceu nos úl-
timos anos em virtude da crise e, por 
consequência, da falta de confiança 
do consumidor, a BMW não se afastou 
em qualquer momento da trilha que 
esquadrinhou para sua atuação por 
aqui. Ao longo de 2015 a empresa foi 
incorporando à linha de produção os 
modelos com os quais planejou ofer-
tar no País. Depois do Série 3, vieram o 
Série 1, o X1, o X3 e o Mini Contryman.

Vale lembrar, no entanto, que com 
os modelos também foram introduzi-
das na unidade fabril maiores comple-
xidades produtivas. Se em agosto do 
ano passado a unidade comemorou 
as primeiras 10 mil unidades produ-
zidas em Araquari, no mês seguinte, 
exatamente um ano depois de iniciar 
sua produção nacional, a fábrica ga-
nhou processos de estamparia e pin-
tura. Com isso, a companhia também 
espera aumentar suas entregas ao 
mercado. “A produção acompanhará a 

A produção de 
veículos BMW em 

solo brasileiro
envolveu 

investimento 
de 200 milhões 

de euros

demanda. Conforme ela se desenvol-
ver, ajustaremos a produção”, observa 
Martin Fritsches, diretor de vendas da 
BMW do Brasil.

De acordo com a Fenabrave, no 
acumulado do ano até novembro, o 
mercado absorveu 14,2 mil unidades 
BMW, contra 13,3 modelos licencia-
dos no mesmo período do ano passa-
do, crescimento de 6%. “Crescemos 
abaixo de alguns concorrentes, mas 
não temos no nosso portfólio modelos 
abaixo de R$ 100 mil”, justificou Frits-
ches. A expectativa da empresa era 
a de entregar no ano passado 16 mil 
unidades, 1 mil a mais do que 2014.

QUALIDADE – Segundo o diretor de 
vendas, a BMW tem atraído e con-
quistado clientes que antes davam 
preferência a sedãs médios de mar-
cas japonesas, coreanas e europeias 
em geral. Os planos de financiamen-
to oferecidos pela companhia, com 
entrada mais baixa, juros reduzidos e 
parcela-balão quitada somente no fim 
do contrato contribuem para trazer o 
comprador às lojas. 

A ampliação da rede de concessio-
nárias também tem ajudado no de-
sempenho da fabricante. O aumen-
to da capilaridade no País promove 
maior confiança no consumidor. De 
acordo com Fritsches, muitos clientes 
em regiões como Centro-Oeste e Nor-
deste desistiam da compra pela dificul-
dade no atendimento pós-venda, mui-
tas vezes distantes de suas residências. 
A BMW encerrou o ano passado com 
52 lojas e o objetivo é alcançar setenta 
pontos de vendas em 2017.
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Exportador
Pirelli

A Pirelli ampliou suas expor-
tações em 2015, na faixa de 
10% a 15%, com aumento 

de vendas principalmente para países 
da América do Sul, Estados Unidos e 
México. Paulo Augusto Freitas, diretor 
industrial da companhia, o maior nú-
mero de embarques a partir do Brasil 
faz parte de estratégia global da com-
panhia:

 “Nós já exportávamos para os Esta-
dos Unidos e México, mas os negócios 
estavam devagar. Como as fábricas da 

Presença lá fora 
reforçada

Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Para dar suporte ao desenvolvimento de novos produtos a empresa investe  
US$ 20 milhões na construção de um novo campo de provas no Interior paulista 

Fábio Marcola Lopes
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Exportador
Pirelli

Pirelli lá instaladas estão com deman-
da aquecida em função das vendas de 
veículos em alta, optou-se por favore-
cer as nossas exportações como forma 
de compensar, ao menos em parte, as 
dificuldades internas”. 

Presente na América Latina com seis 
unidades, a Pirelli tem quatro fábricas 
no Brasil –  Gravataí, RS, Campinas e 
Santo André, SP, e Feira de Santana, 
BA – , uma em Merlo, na Argentina, e 
outra em Guacara, Venezuela.  

A empresa emprega mais de 38 
mil pessoas no mundo, sendo 14 mil 
na América Latina, das quais mais de 
12 mil estão nas fábricas brasileiras. 
Fornecedora exclusiva da Fórmula 1 
desde a temporada 2011, a Pirelli tem 
plano de investimento de R$ 1 bilhão 
na América Latina no período de 2014 
a 2017.

PISTA – Este ano a empresa concluirá 
as obras de um novo campo de provas 
em Elias Fausto, Interior de São Paulo, 
iniciadas no fim de 2015, parte de um 
projeto que envolve investimento de 
mais de US$ 20 milhões. A empresa 
mantém ainda, em Santo André, SP, 
um dos mais importantes centros de 
pesquisa e desenvolvimento da em-
presa no mundo. 

Com perfeita integração e comuni-
cação em tempo real com os demais 
centros do gênero na Itália, Alemanha, 
Estados Unidos e Reino Unido, a uni-
dade de estudos brasileira está capaci-
tada a desenvolver, receber e aplicar as 
mais avançadas tecnologias na produ-
ção de pneus para uma gama comple-
ta de aplicações: caminhões e ônibus, 

A fabricante de 
pneus mantém 

em Santo André 
um dos mais 
importantes 

centros de 
pesquisa do grupo 

no mundo

automóveis, tratores e implementos 
agrícolas, máquinas para uso fora de 
estrada e motocicletas, além de mate-
riais para a reconstrução de pneus.

Em outubro a Pirelli lançou no Bra-
sil o primeiro pneu fabricado em ter-
ritório nacional a ser vendido com a 
etiqueta de eficiência energética, parte 
do PBE, Programa Brasileiro de Etique-
tagem, coordenado pelo Inmetro, com 
notas A na frenagem no piso molhado 
e B-C na economia de combustível. 

O Cinturato P1 Plus, produto es-
colhido pela fabricante para estrear o 
programa de etiquetagem dentro do 
portfólio brasileiro, é o primeiro pneu 
verde desenvolvido exclusivamente 
para o mercado de reposição. O pro-
duto nasce com um novo padrão de-
sempenho e segurança em relação ao 
antecessor, o Phantom. 

Economia de combustível, diminui-
ção do ruído durante a rodagem, diri-
gibilidade, frenagem no piso molhado 
e seco são as principais melhorias no 
desenvolvimento do novo pneu. “A 
Pirelli considerou a importância da es-
tética esportiva aliada à performance 
durante o desenvolvimento do novo 
produto’, conta Roberto Falkenstein, 
diretor de Pesquisa e Desenvolvimen-
to da Pirelli na América Latina. “

O produto está disponível para 
rodas de 15 a 20 polegadas. Até a se-
gunda metade de 2016, o Cinturato P1 
Plus chega a 16 medidas, formando a 
gama completa. “As medidas disponí-
veis para este novo produto cobrem 
72% do mercado de customização e 
78% dos segmentos High Performan-
ce e Ultra High Performance.
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Veículo Automóvel
Jeep Renegade

Automotivo 2015, batendo outro fe-
nômeno recente, o Honda HR-V, além 
do sempre reconhecido Toyota Corolla 
e o renovado Ford Ka.  

Não chega a ser surpresa porém, 
que leitores das publicações de Auto-
Data e participantes  do Congresso Au-
toData Perspectivas 2016 tenham es-
colhido o utilitário esportivo. Motivos 
não faltariam. O Renegade tem apenas 

Fazendo história
Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

O SUV compacto da Jeep atropela a concorrência e fecha 2015
já como o segundo SUV mais vendido do Brasil 
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nove meses no mercado e já faz histó-
ria em vários sentidos. A começar pelo 
fato de ser o primeiro veículo produzi-
do no imponente complexo industrial 
de Goiana, PE, a mais nova planta da 
FCA em todo o mundo, e iniciar o res-
gate da trajetória da marca aqui, inter-
rompida há décadas. 

Como se não bastasse, o modelo ra-
pidamente galgou o topo do segmento 

A assinatura da campanha pu-
blicitária do Jeep Renegade é 
Make History, ou Faça Histó-

ria, em tradução livre.  Parece que mar-
ca e produto estão mesmo seguindo à 
risca o conceito que pretendem incutir 
na memória dos brasileiros. 

O modelo foi o grande vencedor 
da categoria Veículo Automóvel do 
Prêmio Autodata Melhores do Setor 
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de SUVs que, segundo classificação da 
Fenabrave, reúne mais de quatro de-
zenas de modelos e somou 274,6 mil 
unidades emplacadas de janeiro a no-
vembro, 17,2% das vendas internas de 
veículos. 

Os utilitários esportivos, assim, já 
são o terceiro maior segmento do mer-
cado brasileiro, inferior apenas aos de 
hatches compactos e automóveis de 
entrada, ainda segundo a entidade que 
reúne os revendedores. 

E o Renegade, assegurou durante 
seu lançamento em março Sérgio Fer-
reira, diretor da Jeep na América Lati-
na,  nasceu com o objetivo de ser líder 
do segmento de SUVs compactos já 
em  2015. 

Não foi no acumulado, mas em ou-
tubro e novembro – recordes mensais 
com quase 6,1 mil unidades negocia-
das –, de fato, roubou a ponta do HR-
V, ainda que por algumas poucas deze-
nas de unidades de vantagem.  

PRODUÇÃO PLENA – Não deixa de 
ser, de qualquer forma, um indicativo 
do que poderá acontecer no transcor-
rer deste ano. Afinal a própria fábrica 
de Goiana ingressará o ano em ritmo 
de produção adequado à demanda 
pelo modelo, situação que em 2015 se 
verificou somente a partir do segundo 
semestre. Tanto que as vendas foram 
crescendo paulatinamente. 

Se em abril, primeiro mês completo 
na rede, foram negociadas 575 unida-
des do Renegade, em maio já  pulou 
para quase 2,5 mil.  De março a no-
vembro foram 32,2 mil emplacamen-
tos e 11,7% de participação. O líder 

De março a 
novembro foram 

emplacadas  
32,2 mil unidades 
do modelo, com 

participação 
de 11,7% no 

segmento

Glauco Lucena

Honda HR-V, com dois meses a mais 
de vendas,  superou 44,6 mil unidades 
e deteve 16,2% de participação. 

A Jeep confia que chegará lá. Sobre-
tudo pelo apelo de imagem da marca 
Jeep e pelas características do utili-
tário esportivo. Aposta no pacote de 
recursos tecnológicos e de conforto e 
na oferta variada. A versão topo tem 
motor turbodiesel 2.0 e tração 4x4. Há 
também opções bem mais em conta,  
com motor 1.8 flex, as mais vendidas. 
O modelo tem ainda conteúdos inédi-
tos para um produto nacional, como 
sistema auxiliar de estacionamento ou 
teto totalmente removível. 

Si
m

ão
 S

al
om

ão

AD 317 - PrêmioAD_Renegade.indd   63 17/12/2015   20:06:51



64

AutoData Janeiro 2016

Veículo Comercial Leve
Fiat Strada

delo vencedor da categoria Veículo 
Comercial Leve do Prêmio AutoData 
Melhores do Setor Automotivo de 
2015. Derivada do Fiat Palio, a picape 
Strada surgiu no fim dos anos 90 como 
substituta natural da Fiorino, modelo 
fabricado a partir do antigo Uno e que 
sucedera à pioneira Pick up 147, o pri-
meiro comercial leve lançado no Brasil 
a partir de um projeto inicial de carro 
de passeio. 

É barbada!
Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Com liderança absoluta no segmento há quinze anos, Fiat Strada
é eleita a melhor no segmento pela segunda vez consecutiva 
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O que era para ser uma natural se-
quência de um produto secundário no 
leque de uma fabricante generalista, 
na verdade virou um dos fortes pilares 
da liderança da Fiat no mercado brasi-
leiro na última década. Hoje, pode-se 
dizer, a pequena picape é que garante 
o primeiro lugar da marca, já que con-
sideradas apenas as vendas de auto-
móveis a Fiat está na segunda posição 
no ranking de marcas mais vendidas.   

São poucos exemplos em seis 
décadas de história da indústria 
automobilística brasileira, mas 

alguns veículos tornaram-se paradig-
mas ao longo desse período por vários 
motivos. Ora pela inovação do dese-
nho, ora pela tecnologia ou pelo con-
ceito. Mas pouquíssimos, raros, pela 
liderança inconteste e quase perene 
de seu segmento. 

Esse é, com certeza, o caso do mo-
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Se a montadora deteve 14,9% do 
segmento de automóveis de janeiro a 
novembro, em comerciais leves a par-
ticipação chegou a 34,9%. Com 114 
mil veículos negociados. Desses, 91,8 
mil unidades somente de Strada, que 
em seu segmento específico respon-
deu por exatos 54,6% das vendas.

A picape leve é o segundo veículo 
mais vendido da Fiat, atrás apenas do 
Palio. No ranking geral de vendas, que 
engloba automóveis e comerciais le-
ves, é o quarto modelo mais vendido 
do País, tendo à frente somente três 
automóveis. Em maio de 2014, ano 
em que também levou o troféu da ca-

Com 91,8 mil 
unidades vendidas 

até novembro a 
picape da Fiat  
respondeu por 

54,6% das vendas 
no seu segmento

tegoria no Prêmio AutoData, a Strada 
superou a marca de 1 milhão de uni-
dades vendidas no Brasil desde seu 
lançamento em 1998. 

É fácil saber os porquês desse ex-
cepcional desempenho, de liderança 
há quinze anos: a operação brasileira 
da Fiat, a única a produzir o modelo, 
fez dele objeto de frequentes inova-
ções ao longo desse período. 

ESTENDIDA –Já em 1999, por exem-
plo, ganharia cabine estendida, confi-
guração inédita e que permitiu chegar 
à liderança pela primeira vez no ano 
seguinte. Junto com uma renovação 
estética no ano seguinte, foi apresenta-
da a versão Adventure, definitiva para 
o sucesso do modelo, que ganhou com 
diferencial blocante, comercialmente 
batizado de Locker, em 2008.

A receita não estava acabada. Em 
2009 a Fiat inovou mais uma vez ao 
apresentar versão com cabine dupla  
e, em outubro de 2013, junto com o 
desenho atual e alterações em mais 
de trezentos componentes, a picape 
ganhou a opção de uma terceira porta, 
um conforto ainda hoje exclusivo no 
segmento de picapes pequenas.

A Strada é oferecida em três versões 
de acabamento – Working, Trekking e 
Adventure – e três motores. A Working 
dispõe de cabine simples, estendida 
ou dupla, todas com motor Fire 1.4 
Flex de 85 cv. A Trekking tem apenas 
carroceria de cabine dupla e é dotada  
de motor E-Torq 1.6 16V Flex, de 115 
cv, e a Adventure, com as opções de 
cabine estendida ou dupla e motor E-
-torq 1.8 16V Flex, de 130 cv.

Roberto Baraldi
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Veículo Caminhão
Volvo FH

Desde janeiro a Volvo produz 
os novos caminhões FH, FM e 
FMX no complexo industrial 

de Curitiba, os mesmos que também 
são fabricados na Europa. Apresentada 
em outubro de 2014, a nova linha F re-
presentou a maior atualização de pro-
dutos já realizada pela empresa desde 
que iniciou sua operação no País, em 
meados da década de 70. Para o trans-

Memória própria
Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Volvo FH renovado traz amplos recursos de conectividade, dentre 
os quais um dispositivo que grava a topografia da rodovia

D
iv

ul
ga

çã
o/

Vo
lv

o

portador a gama entrega versatilidade 
e eficiência operacional de acordo com 
o que a aplicação exige. O projeto glo-
bal da nova linha F consumiu perto de 
US$ 3 bilhões em investimentos e de-
mandou seis anos de trabalho.

A gama oferece ampla configuração 
de tração, do 4x2 ao 8x2, extensa lista 
de opçao de motores, com potências 
que variam de 380 cv a 540 cv, e capa-

cidades de carga que alcançam até 65 
toneladas de PBTC. 

Também foi prioritária no desenvol-
vimento a adoção de novas tecnolo-
gias, como o I-See, um sistema capaz 
de ler a topografia da estrada e memo-
rizar as informações. 

Em viagens posteriores pela mesma 
rota, o dispositivo recupera os dados 
para automaticamente tornar mais efi-
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eficiência e rentabilidade ao mercado 
transportador. 

A cabine ficou maior internamente, 
com um metro cúbico a mais, tornan-
do-se uma das mais amplas do merca-
do.  Também por fora do veículo uma 
série de aperfeiçoamentos nos recur-
sos aerodinâmicos proporcionaram 
menor resistência ao ar, o que acabou 
resultando em menor consumo de 
combustível.

RENTABILIDADE – É no que se es-
conde na arquitetura eletrônica do 
caminhão, no entanto, que o novo FH 
oferece as maiores garantias de renta-

Bernardo Fedalto bilidade para os que atuam no trans-
porte de carga.

O caminhão traz amplas possibili-
dades nos recursos sob o guarda-chu-
va da conectividade, desde os sistemas 
de gestão de frota e de manutenção 
do veículo, passando por dispositivos 
para aumentar a produtividade e até 
entreter o motorista em suas horas de 
descanso.

Além do I-See, o Volvo FH oferece 
o My Truck, sistema por meio do qual 
motorista e transportador podem mes-
mo distante do caminhão ter acesso a 
uma série de informações vitais do ve-
ículo pela tela do smartphone, como 
nível dos reservatórios de combustí-
vel, do óleo do motor, do radiador e 
ainda do Arla 32, como também ter 
conexão com o alarme do caminhão. 
Como opcional o transportador tem à 
disposição um navegador GPS integra-
do ao sistema Volvo Multimidia.

DESEMPENHO –  Outra oferta de fer-
ramenta qeu tem por objetivo garantir 
um negócio mais rentável ao transpor-
tador é o Dynafleet. Com ele o gestor 
obtém relatórios de desempenho nos 
quais estão registrados o perfil do ve-
ículo e também de cada motorista, o 
que facilita e agiliza o acompanha-
mento individual do consumo de com-
bustível e de emissões de poluentes.

A nova linha de caminhões da Volvo 
agora em produção no Brasil deman-
dou seis anos de desenvolvimento, 
período no qual foram realizadas mais 
de 1 mil simulações gráficas e 25 tes-
tes destrutivos, além de 18 milhões de 
quilômetros rodados.

ciente as trocas de marcha, contribuin-
do com o desempenho e o consumo. 

“É uma família totalmente nova que 
estamos trazendo para o mercado bra-
sileiro”, contou Roger Alm, então pre-
sidente do Grupo Volvo América Lati-
na, na ocasião do lançamento. “Com a 
nova linha F a Volvo se coloca dois a 
três passos à frente da concorrência.”

A principal atração da festa leva o 
nome de FH e, não por acaso, foi o mo-
delo vencedor do Prêmio AutoData Os 
Melhores do Setor Automotivo 2015 
na categoria Veículo Caminhão. 

O FH incorpora uma série de ino-
vações a fim de proporcionar mais 
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Veículo Ônibus
VW 9.160 OD

bus no País, portanto, nada mais justo 
do que a conquista do Prêmio AutoDa-
ta 2015 na categoria Veículo Ônibus. 

De acordo com a companhia, o 
modelo foi criado para entregar um 
veículo ágil e econômico para atender 
às necessidades de aplicações em vias 
urbanas de difícil circulação e em rotas 
de alta demanda.

Além da inovadora configuração 

Basta um
pequeno passo

Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

Volksbus inova ao oferecer versão do 9.160 OD com piso baixo e suspensão 
pneumática, configuração pioneira no segmento de micro-ônibus
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com piso baixo para o segmento, o 
chassi também é o único da categoria 
a ser equipado com suspensão pneu-
mática. Com o novo veículo a MAN se 
antecipa a uma tendência existente no 
programa Caminho da Escola de que 
os veículos também atendam às zo-
nas urbanas. Para as aplicações rurais 
a empresa já destinou 12 mil unidades 
para o transporte escolar. Segundo a 

Uma das maiores novidades da 
mais recente FetransRio, rea-
lizada em novembro do ano 

passado, estava exposta no estande da 
MAN. Norteada pela ótica da acessibi-
lidade, a fabricante desenvolveu uma 
versão do chassi 9.160 OD com piso 
baixo. Embora o produto já constasse 
de seu portfólio, trata-se de uma solu-
ção inédita no segmento de micro-ôni-
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fabricante, a opção do micro-ônibus 
com piso baixo também é uma alter-
nativa com potencial para atender 
lugares nos quais modelos de grande 
porte não podem circular.

A companhia deposita grande ex-
pectativa sobre o veículo, pois além 
das licitações no programa do governo, 
também há oportunidades de atuar no 
transporte urbano convencional em 
linhas alimentadoras e distribuidoras. 
“O 9.160 OD Piso Baixo completa uma 
gama de produtos”, observou Ricardo 
Alouche, vice-presidente de vendas, 
marketing e pós-vendas da MAN. “O 
chassi atende aos mais diversos pro-
gramas de transporte com qualidade e 
acessibilidade à população.”

ROBUSTEZ – Com PBT de 9,3 mil qui-
los, a versão do chassi da MAN possui 5 
metros de entre-eixos, o que comporta 
carrocerias de até 9 metros com capaci-
dade para até 32 lugares, possibilidade 
de instalação de portas em ambos os 
lados e configuração com até três boxes 
para cadeirantes. O quadro é equipado 
com motor Cummins ISF de 3,8 litros de 
160 cv e torque de 61 mkgf de 1 300 a  
1 700 rpm com sistema de pós-trata-
mento de emissões SCR, baseado na 
utilização do reagente Arla 32. O trem 
de força ainda traz o câmbio manual ZF 
S5 420 de 5 marchas com acionamento 
por cabos, o que proporciona suavidade 
nas trocas e robustez ao conjunto.

O micro-ônibus da MAN deu mais 
provas de seu potencial em junho pas-
sado quando dois deles, encarroçados 
pela implementadora AMD, de Caxias 
do Sul, RS, foram aprovados por técni-

A opção do 
micro-ônibus com 
piso baixo é uma 

alternativa para 
atender lugares 

com restrições a 
veículos de 
maior porte

Marcello Motta

cos da SPTrans, a São Paulo Transportes, 
para seu ar-condicionado. Com isso os 
veículos estão liberados para o trans-
porte de passageiros na Capital paulis-
ta, seguindo as configurações previstas 
para o próximo edital de licitação.

Também por meio do QualiSUS, 
projeto do governo federal de qualifi-
cação e atenção à saúde, a Secretaria 
do Estado do Piauí, adquiriu trinta 
chassis 9.160, o que mostra a versati-
lidade que o produto oferece. Com 26 
lugares, os ônibus são responsáveis 
pelo transporte gratuito de pacientes 
a hospitais e postos de saúde públicos 
de Teresina e cidades próximas. 
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Veículo Importado
BMW i3

Com o início da oferta do BMW 
i3 no mercado nacional desde 
setembro de 2014, a fabricante 

alemã não só atrai atenção pela iniciati-
va de atuar no País com sua divisão de 
negócios para carros elétricos, a BMWi, 
mas também por ser a única compa-
nhia do setor a oferecer um modelo 
100% elétrico ao consumidor comum 
– outras opções disponíveis interna-
mente são destinadas somente a ne-

Elétrico do mercado
Redação AutoData | redacaoad@autodata.com.br

O BMW i3 é o único veículo movido 100% a bateria acessível ao consumidor comum
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gócios com empresas ou experiências 
pontuais ligadas a governos.

O i3 tem como vocação primordial 
os deslocamentos urbanos. O veículo 
combina a bateria de íons lítio para co-
locar em funcionamento o motor elé-
trico que gera 170 cv e autonomia de 
130 a 160 quilômetros por carga quan-
do o modo de condução é o Comfort, a 
normal. Há também duas outras possi-
bilidades de direção com o Eco Pro e o 

Eco Pro Plus, o que proporciona até 40 
km a mais, 20 km para cada um. 

O primeiro reprograma a pressão do 
acelerador, o que impede o motoris-
ta de pisar fundo, reduzindo o uso de 
energia, e o segundo desliga ar-condi-
cionado, luzes diurnas e ainda limita a 
velocidade a 90 km/h. 

O conjunto, porém, combina a exis-
tência de um pequeno motor a gasoli-
na de dois cilindros com 34 cv, permi-
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tindo estender a autonomia do modelo 
para até 300 km.

Diferentemente dos veículos híbri-
dos, o motor de combustão interna do 
i3 não fornece força de tração ao car-
ro, presente no conjunto apenas para 
recarregar sua bateria. Pode entrar em 
ação apenas quando a bateria estiver 
com 20% de sua carga e jamais quando 
carregada com mais de 80%. 

RECARGA – O modelo, como um ce-
lular, pode ser carregado em casa. De 
acordo com a BMW, ligado a tomadas 
convencionais de 110 V  são necessá-
rias 16 horas e, nas de 220 V, a metade 
do tempo. Com o lançamento do mo-
delo, no entanto, a empresa também 
trouxe sistema próprio para o carrega-
mento da bateria oferecido como op-
cional na venda do i3, o Wallbox. 

Com ele, a tarefa de carregar a bate-
ria do carro é reduzida de três a cinco 
horas. “Uma equipe visita a casa do 
cliente e avalia a estrutura da residên-
cia”, conta Carlos Cortes, gerente sênior 
da BMWi no Brasil. “Considerando a 
recarga com a tarifa média cobrada em 
São Paulo, o valor gasto é de R$ 7 para 
rodar por volta de 160 quilômetros.”

Afora as tomadas convencionais ou 
o Wallbox na residência do cliente, a 
BMW providencia a instalação de esta-
ções de carga em todas as concessioná-
rias da fabricante, mesmo aquelas que 
não se dedicam à oferta do modelo elé-
trico, embora Martin Fritsches, diretor 
comercial da empresa no País, tenha 
planos de fazer com que todas as casas 
da marca vendam o modelo até o fim 
de 2016. 

ge, de ser despojado. Além de sofistica-
ção, o modelo entrega desempenho e 
muita tecnologia. Tradição da fabrican-
te, o carro possui tração traseira e con-
junto para disparar de 0 a 100 km/h em 
7s9. Depois, com o que a companhia 
chamou de BMW Connected Drive, o 
automóvel sai de fábrica com um SIM 
Card, o que o faz estar conectado à in-
ternet durante o tempo.

Com isso o condutor tem à disposi-
ção uma ampla lista de facilidades, des-
de aplicativo específico para acesso aos 
recursos do veículo pelo smartphone a 
serviços de concierge e chamadas de 
emergência. 

“Trabalharemos no aumento de ca-
pilaridade. Há espaço especial e iden-
tidade BMWi nas fachadas das con-
cessionárias que já estão prontas para 
essas vendas.”

Outra estratégia da companhia para 
o negócio de elétricos é o desenvolvi-
mento de parcerias para instalação de 
estações de recargas em centros co-
merciais como shoppings centers e ou-
tros espaços públicos. “Já estamos em 
negociação com a Schneider Electric”, 
afimou Fritsches no lançamento do i3. 

O BMW i3 é pequeno, de acordo 
com a proposta urbana com o qual veio 
ao mundo. Mas está longe, muito lon-

Martin Fritsches

Si
m

ão
 S

al
om

ão

AD 317 - PrêmioAD_BMWi3.indd   73 17/12/2015   20:15:31



Pneus

74

AutoData Janeiro 2016

Alberto Mayer, pre‑
sidente da Anip, 
AssociaçãoNa‑

cional da Indústria de 
Pneumáticos, sempre 
procurou transmitir sere‑
nidade em seus pronuncia‑
mentos. Não foi diferente 
no fim de 2015, depois de 
um ano em que os fabrican‑
tes de pneus tiveram de driblar 
um mercado interno total que 
recuou 0,5% de janeiro a novem‑
bro, de 55,6 milhões para 55,3 mi‑
lhões de unidades, mas com quedas 
importantes em segmentos-chave. 

E nada indica, segundo Mayer, que 
este 2016 será muito diferente para os 
produtores de pneus, com as vendas e 
a produção na mesma batida do ano 
passado. Projeções preliminares da en‑
tidade indicam cerca de 68,2 milhões 
de unidades fabricadas e 61 milhões 
vendidas no mercado interno. O presi‑
dente da Anip, no entanto, diz que pre‑
fere esperar o desempenho do primei‑
ro trimestre para ter um desenho mais 
bem acabado: “Não estou convencido 
de nada agora”.

A indústria de pneus poderia sair‑se 
até melhor em 2015, não fosse a ex‑
portação 3% menor e, em especial, o 
fornecimento OEM. Se as fabricantes 
de automóveis e comerciais leves de‑
mandaram menos 22,2% até novem‑
bro, as compras das montadoras de 
veí  cu los de carga foram 49,5% meno‑
res do que em igual período de 2014. 

A reposição para automóveis foi o 
contraponto que ajudou a aproximar 
o mercado do equilíbrio com relação 

Produtos 
não faltam

Erica Munhoz | redacaoad@autodata.com.br

A indústria brasileira de pneus, no entanto, 
espera por melhores dias especialmente no 

fornecimento às montadoras

Pneus
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a 2014. Afinal, quem não 
trocou de automóvel nos 
últimos dois anos preci‑
sou trocar os pneus, o que 
alavancou as compras no 
segmento. A evolução até 
novembro foi da ordem 
de 10%, chegando a 41,9 

milhões. No segmento de 
carros de passeio, o mais re‑

presentativo em volumes, as 
vendas subiram expressivos 

15,8%. 
Este cenário, contudo, tende a 

mudar no entender de Mayer, curiosa‑
mente pelo mesmo motivo e mais para 
frente: já que os mercados de veículos 
novos em 2014 e 2015 foram substan‑
cialmente menores e demandarão, por‑
tanto, menos substituições “a reposição 
amargará isso lá na frente”. 

Apesar das dificuldades internas o 
setor segue investindo sobretudo em 
produtos, afinal, o parque produtivo 
é mais que suficiente para as atuais 
demandas. “As fabricantes investiram 
muito nos últimos anos em suas uni‑
dades em função do Inovar-Auto. Hoje 
estão com capacidade ociosa e frustra‑
dos com a situação”, diz Mayer.

O que pode atenuar um pouco a 
ociosidade nos próximos anos, pon‑
dera o presidente da Anip, é algum 
avanço nas exportações com o acordo 
fechado com a Colômbia e o renovado 
com a Argentina, principal destino dos 
embarques. Em onze meses de 2015 o 
setor enviou para fora 11,4 milhões de 
pneus, 2,9% a menos do que em igual 
período do ano anterior. Mas o seg‑
mento de carros de passeio respondeu 

bem: cresceu 21,6%, para mais de 4 mi‑
lhões de unidades exportadas.

No front interno o setor vivenciará 
momento importante no transcorrer 
deste ano e que já vem incentivando 
lançamentos de produtos: a etiqueta‑
gem, obrigatória a partir de outubro. 

“As fabricantes estão muito empe‑
nhadas neste sentido e os investimen‑
tos realizados resultaram em produtos 
muito melhores, principalmente de 
dois anos para cá”, afirma Mayer, que 
avalia que o consumidor brasileiro ain‑
da compra preço e não qualidade e, por 
isso, muitas vezes, ainda opta pelos im‑
portados asiáticos.

ETIQUETAGEM – O chamado Progra‑
ma Brasileiro de Etiquetagem de Pneus 
exige que todos os pneus vendidos 
aqui, nacionais ou importados, exibam 
a Etiqueta Nacional de Conservação de 
Energia, ENCE. A etiqueta apresentará 
a classificação dos pneus quanto à efi‑
ciência da rolagem, capacidade de fre‑
nagem e nível de ruído, dentre outras 
informações. A Pirelli, por exemplo, já 
se antecipou e apresentou o Cinturato 
P1 Plus, o primeiro pneu verde fabrica‑
do em território nacional etiquetado e 
desenvolvido exclusivamente para o 
mercado de reposição. 

Roberto Falkenstein, diretor de pes‑
quisa e desenvolvimento da Pirelli na 
América Latina, afirma que a empresa 
terá vários lançamentos este ano, tanto 
de produtos como medidas em diver‑
sos segmentos - anualmente 3,5% do 
faturamento global da Pirelli são inves‑
tidos em pesquisa e desenvolvimento.

“Acreditamos em um cenário de D
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As fabricantes 
investiram muito 
nos últimos anos 

em suas unidades 
em função do  

Inovar-Auto. 
Hoje estão com 

capacidade 
ociosa.

Alberto Mayer
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retomada do crescimento para os pró‑
ximos anos. A turbulência que o País 
vem atravessando não modifica nossa 
crença de que estamos em uma das 
fronteiras mais promissoras da econo‑
mia mundial”, diz Falkenstein.

LANÇAMENTOS – Já a Goodyear 
investiu US$ 240 milhões de 2012 a 
2015 em sua fábrica de Americana, SP, 
mas também no desenvolvimento de 
tecnologias e produtos para o mercado 
interno. Fabrice Wermus, gerente de 
marketing de pneus de passeio, confir‑
ma que 2015 foi palco de vários lança‑
mentos para automóveis e comerciais 
leves, como a linha EfficientGrip SUV, 
Wrangler Armortrac, EfficientGrip Per‑
formance e Assurance Touring. 

O ano, acrescenta Fábio Garcia, ge‑
rente de marketing de pneus comer‑

ciais da empresa, também teve novida‑
des importantes da marca para veículos 
comerciais pesados: a linha KMax S, 
KMax D Traction e o KMax Extreme. 
“Apesar de vivermos um momento 
desafiador, vemos a possibilidade de 
retomar o crescimento em longo pra‑
zo. Por isso, continuamos investindo”, 
completa Antonio Roncolati, diretor da 
unidade de pneus comerciais.

Outros fabricantes seguiram a tri‑
lha de lançamentos sucessivos no ano 
passado. Renato Sarzano, diretor‑su‑
perintendente da Continental Pneus 
Mercosul, antecipa que terá um novo 
modelo de pneu para automóveis este 
ano e prosseguirá com o programa de 
ampliação de oferta para veículos de 
carga, movimento que ganhou corpo 
especialmente no ano passado.

A empresa também já exibiu na úl‑
tima Fenatran os preparativos para o 
programa de etiquetagem. Os testes 
exigidos pelo programa serão realiza‑
dos em Hannover, Alemanha, onde 
está um de seus oito laboratórios con‑
siderados referência para a realização 
de testes de resistência ao rolamento.

A Bridgestone, por exemplo, apre‑
sentou, em 2015, novas medidas de 
pneus e produtos em quase todos seg‑
mentos agrícolas, com maiores capa‑
cidades de carga e tração. A empresa 
ampliou o portfólio para transporte de 
carga ao apresentar os modelos  L320S,  
para uso em eixos de tração, M840s, 
para eixos direcionais, livres e tração 
moderada de caminhões e ônibus, e o 
T819 para caminhões e com aplicação 
em eixos direcionais, de tração mode‑
rada e de reboques, dentre outros. 

Produção Vendas Exportação
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Mais de uma vez um ou ou-
tro empresário comentou 
a retração do mercado 

brasileiro em 2015 dizendo que crise 
traz oportunidades e que não resolve 
sentar e chorar. O negócio é agir. E a 
máxima se mostrou verdadeira na prá-
tica, com algumas empresas crescendo 
ou ao menos conseguindo repetir fa-
turamento a partir da busca de novos 
negócios interna e externamente. 

É o caso da PST Electronics, detento-
ra da marca Pósitron, que conquistou 
novos clientes OEM no Brasil e na Ar-
gentina, além de reforçar presença no 
aftermarket da América do Sul. 

Dentre suas conquistas estão a con-
solidação da entrega de sensores de 
ré para a Toyota e Honda no Brasil e 
o fornecimento, iniciado em agosto, 
de aparelhos de rádio para a Fiat, PSA 
Peugeot Citroën e Iveco na Argentina.

Segundo o diretor comercial da PST 
Electronics, Celso dos Santos, os novos 
negócios no país vizinho foram deci-
sivos para que a empresa fechasse o 
ano passado com receita na América 
do Sul similar à obtida em 2014, algo 
em torno de R$ 500 milhões. Também 
no ano passado a empresa completou 
plano de cinco anos de aporte de R$ 
150 milhões na região.

PROJETOS ESPECÍFICOS – Os negó-
cios com a Toyota e a Honda no Brasil 
demandaram um ano e meio de de-
senvolvimento e há três anos a empre-
sa já vem fornecendo rádios para a Fiat 
brasileira.

“Somos fortes na reposição e temos 
condições de crescer a partir de novos 

Sem alarme

Alzira Rodrigues, de Buenos Aires, Argentina | alzira@autodata.com.br

A PST Eletronics, fabricante de alarmes e rádios 
Pósitron, conquista novos clientes no Brasil e na 

Argentina e consegue manter faturamento em 2015
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negócios com as montadoras locais”. 
Santos cita como um dos diferenciais 
da PST a oferta de garantia de dois 
anos para os seus rádios, o dobro da 
média oferecida no mercado.

Além de fornecer rádios para a Fiat, 
PSA Peugeot Citroën e Iveco na Argen-
tina, a filial do país vizinho tem planos 
de também montar lá kits de vidros 
elétricos para atender às montadoras 
locais, hoje abastecidas a partir de im-
portação do Brasil. 

De acordo com Daniel Ricci, ge-
rente geral da PST Electronics na Ar-
gentina, o faturamento local dobrará 
este ano, chegando a R$ 50 milhões. 
“Hoje temos uma área de montagem 
e de estocagem de 700 m², em Dom 
Torcuato, Província de Buenos Aires, 
e deveremos dobrar esse espaço no 
ano que vem, provavelmente em novo 
prédio, para abrigar a linha dos vidros 
elétricos.” 

Atualmente a filial argentina monta 
alarmes de rádios que são fornecidos 
para os fabricantes locais de veículos, 
além de atender o aftermarket e ex-
portação. A operação do país vizinho 
recebe toda  a parte eletrônica do Bra-
sil e conta com quinze fornecedores 
de materiais plásticos, metálicos e de 
fiação, operando com mais de 50% de 
nacionalização. 

“Queremos ampliar nossas opera-
ções com os sistemas de vidros elétri-
cos, o que exigirá o desenvolvimento 
de novos fornecedores locais”, obser-
va Ricci.

Outro projeto da PST é o de trans-
ferir a linha de alarmes residenciais de 
sua fábrica de Manaus, AM, para a Ar-

Somos fortes no 
aftermarket e 

temos condições 
de crescer a partir 
de novos negócios 

OEM no Brasil e 
Argentina

Celso dos Santos

gentina, onde a demanda por esse tipo 
de produto é maior do que no Brasil. 
Segundo Celso dos Santos, a operação 
argentina apresenta alto grau de pro-
dutividade e o projeto é concentrar lá 
novas exportações da empresa para a 
América do Sul:

“A Argentina tem a expertise de ven-
da de alarmes para outros países da 
América do Sul e, por isso, decidimos 
centralizar lá a exportação dos rádios 
que produzimos em nossa fábrica de 
Manaus. No ano passado as vendas na 
América do Sul, excluindo Brasil e Ar-
gentina, cresceram perto de 30%, atin-
gindo US$ 2 milhões ante cerca de US$ 
1,5 milhão em 2014. O ano que vem 
queremos expandir ainda mais nossos 
negócios externos”.

ÁUDIO – Na Argentina a PST tem 
60% do mercado de alarmes automo-
tivos e seu objetivo agora é de crescer 
na área de áudio. Ricci informa que a 
previsão para 2016 é de entregar 50 
mil rádios para montadoras e vender 
mais cerca de 30 mil a 40 mil no varejo 
e em países vizinhos. De acordo com 
o diretor comercial, a PST Electronics 
exporta principalmente para Paraguai, 
Chile, Uruguai, Peru, Equador e Co-
lômbia.

“Pensamos globalmente, mas agi-
mos localmente”, destaca  Santos. 
“Temos 55 engenheiros no Brasil na 
área de desenvolvimento de produtos 
e avaliamos as características de cada 
mercado. Na Argentina, por exemplo, 
a preferência ainda é por rádio com 
bandeja, aquele que a gente retira a 
frente quando sai do carro.”
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Bartol
A Ceva Logistics, uma 

das líderes globais 
em gestão de cadeia 

de suprimentos, 
nomeia Oriol Bartol 

para o cargo de 
diretor de contratos 
logísticos na Ibéria. 

Ele também fará 
parte do conselho 

de administração da 
empresa naquela 

península.

Vitória
A família Harley-Davidson continua cres-
cendo no Brasil. Em dezembro ganhou sua 
primeira concessionária em Vitória, ES, a Vi-
tória Harley-Davidson, localizada na Ensea-
da do Suá, endereço nobre e estratégico, já 
que o prédio recém-construído fica de fren-
te para o mar e próximo a um dos principais 
shoppings centers da região.

Usados
A Ford lança mais um serviço na área de 
pós-venda: o contrato de manutenção para 
caminhões usados. O programa oferece a 
empresas frotistas uma opção que até o 
momento só estava disponível para veí-
culos 0 km. O plano pode ser contratado 
com ou sem a inclusão de peças de des-
gaste natural, nos dois casos com valores 
mensais predeterminados e atendimento 
nacional. 
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Padovan

Flavio Padovan, 
diretor-geral da 

Subaru no Brasil, 
foi eleito o Melhor 

Executivo de 
Montadora no 

prêmio Top Car TV.

Boavida

A BMW do Brasil terá 
novo presidente a 
partir de fevereiro. 

Helder Boavida, 
executivo português, 

sucederá Arturo 
Piñeiro, transferido 
para os EUA como 

presidente da BMW 
of Manhattan.

Virginie

Virginie de Chassey 
é a nova diretora 

mundial de relações 
públicas do Grupo 

PSA Peugeot Citroën. 
Ela ficará ligada a 
Olivier Bourges, 

secretário-geral do 
grupo e membro do 
Comitê Executivo.

Zarlenga
Carlos Zarlenga 
é o sucessor de 

Isela Costantini na 
presidência das 

operações da GM na 
Argentina, Uruguai 

e Paraguai. Atual 
CFO da GM América 
do Sul, baseado no 
Brasil, o executivo 
acumulará os dois 
cargos. Nascido na 

Argentina, Zarlenga 
fez carreira na 

General Electric, na 
qual desempenhou 
diversas posições.
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Nova Ranger 
A Ford divulga as primeiras imagens da Nova Ranger, picape global 

da marca que deverá ser lançada em vários países da América do 
Sul, incluindo o Brasil, já neste ano. Simultaneamente à divulgação 
das fotos, que são da versão topo de linha, a Limited, a nova picape 

também teve uma exibição prévia na Argentina, onde deverá ser 
produzida para o continente sul-americano.
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Ao olharmos para 2016 temos 
algumas poucas certezas, en-
tre elas a de que a indústria da 

mobilidade continuará a fazer a lição 
de casa para manter as empresas pro-
dutivas. Essa é uma questão vital para 
qualquer setor produtivo, que foi mui-
to bem retratada no Congresso SAE 
Brasil do ano passado, que teve esse 
tema para os debates. 

Sim, produtividade sempre foi e 
sempre será tarefa da indústria, que 
jamais deixou de realizá-la por razões 
óbvias, mas a competitividade, que 
gera as condições necessárias para a 
sobrevivência das empresas e a saúde 
de qualquer economia, depende prin-
cipalmente de ações do governo.

Como brasileiros e como partici-
pantes de um segmento industrial tra-
dicionalmente forte e representativo 
no PIB brasileiro, aguardamos com 
ansiedade essas ações. 

A lição de casa do governo bem po-
deria começar por um acordo nacional 
para solucionar a crise política que 
paralisa nossa economia, e seguir com 

Frank Sowade | presidente da SAE BRASI

Olhando 
para 2016

a aprovação urgente de um pacote fis-
cal. Um cenário mais positivo é tudo o 
que os mercados precisam para rever-
ter a expectativa de alta do dólar e aju-
dar no controle da inflação.

Precisamos ser competitivos ago-
ra para aproveitar nossa capacidade 
ociosa, que supera 50%, e gerar ex-
cedente de produção para o mercado 
externo. Exemplos de países que têm 
aumentado o excedente de produção 
não faltam mundo afora, mesmo com 
diferenças de vantagens e desvanta-
gens entre eles. Por que não o Brasil?

É fato que isso não se constrói da 
noite para o dia, mas é preciso come-
çar. A indústria brasileira tem vocação 
para crescer, só precisa para isso com-
petir em condições de igualdade com 
os mercados internacionais.

Acredito que, uma vez definido e 
estruturado o caminho para a compe-
titividade, 2016 poderá ser o ano da 
retomada, o ano em que vamos alicer-
çar um futuro melhor para a indústria 
automotiva local. 

Basta a lição de casa ser feita.
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