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Leandro Alves, diretor de redação
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sta AutoData 353 dedicou seus esforços para os eventos que
moldarão o setor automotivo nacional no futuro. Fomos movidos pelos sinais do ano passado, quando incerteza virou um
trending topic [muito popular, na linguagem das mídias sociais]
na boca dos executivos e dirigentes dessa indústria.
Passada as eleições, os primeiros momentos de um novo
governo central e um PIB que desapontou ao repetir o 1,1% de
2017 – com o perigoso sinal de 0,1% registrado no quarto trimestre
– outros eventos totalmente fora do script carregaram as cores
da incerteza neste momento.
Por tudo isso que um olhar apurado para o futuro se fez
necessário. Tínhamos que compreender as razões da GM para
negociar com os chamados stakeholders e garantir o próximo
ciclo de investimentos no País. Então fomos o primeiro veículo
especializado a falar com Carlos Zarlenga sobre o assunto – o
segundo a publicar uma entrevista com ele no País.
Voltamos ao passado e revelamos os vultosos prejuízos da
centenária Ford que podem ser a ponta do iceberg da decisão
de fechar as operações da sua histórica fábrica do Taboão ao
fim deste ano.
Também levantamos uma questão crucial para a cadeia que
é a necessária evolução tecnológica do conteúdo nacional de
nossos veículos. E aí: esses itens avançados serão produzidos
no Brasil?
A julgar pela matéria que estampa a capa desta edição, os
autopartistas terão muitos desafios: AutoData revela com absoluta exclusividade os planejamento de produtos dos principais
fabricantes do Brasil – com alguns desses projetos indo para a
Argentina – na próxima década.
No âmbito internacional o futuro também está em voga. Na
América Latina as cidades inteligentes começam a habitar o
sonho dos especialistas, mas os operadores e fabricantes dos
ônibus desse futuro ainda patrocinam o pesadelo da realidade.
Todos aqueles que talvez não queiram enxergar o futuro
deveriam ler o resultado do estudo da KPMG, revelado com
exclusividade para AutoData, mostrando a tendência da cooperação para a sobrevivência de empresas até então concorrentes.
Porque o futuro é agora. E por acaso estaremos aqui para
mostrar o que vem depois.
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VALE A PENA VER DE NOVO?

TEMPOS DE GOIABINHAS*

A novela Rota 2030
ainda rende capítulos.
O programa que
virou lei era assunto
em publicações do
Diário Oficial da União
no começo do ano:
empresas interessadas
nos benefícios fiscais
que contemplam
projetos de pesquisa
e desenvolvimento
trataram de se
inscrever, e a
movimentação gerou a
publicação de portarias
na mídia oficial. Vieram
as águas de fevereiro
e os interessados
minguaram. Lentes
comentou com fonte
do governo que
não tem visto mais
tais publicações,
e ela prontamente
respondeu: “E nem
verá”. Espera-se, em
Brasília, DF, que o
programa passe por
pente fino no que diz
respeito aos incentivos:
“Mas não agora. E,
talvez, nem depois”.

Verdades incomodam desde
antes de O Vermelho e o
Negro ter sido escrito,
principalmente a quem
faz extremado bom juízo
de coisas que muito preza.
Como a classe dominante
brasileira, aquela que consegue
manter suas obturações em dia,
com relação a conquistas que o País
obteve em quinhentos e tantos anos,
como a indústria automobilística
e o setor automotivo, e sempre
ignorando os contextos porque não
os compreende: conhecimento é
raro e hermenêutica deve ser alguma
ciência oculta, mesmo porque
nin-guém! sabe o que vem a ser
isto. E a vida segue com goiabeiras
e com Stroessner transformado
em estadista e com governador
travestido de corretor de imóveis. A
General Motors de sempre, falha nas
táticas, chega à ameaça de deixar
o País, e a Ford que, afinal, revela
qual a disposição com relação às
suas atividades aqui, são os nossos
assuntos nesta edição de Lentes. E
o começo desta conversa, caríssimo
leitor, é apenas uma lembrança:
somos um País pobre, de terceiro ou
quarto mundo, dependente, quase
paupérrimo, de classe dominante
obtusa pra dizer o mínimo e cujo
mercado de veículos significa
incríveis 2,6% do total do mundo.
TEMPOS DE GOIABINHAS 2

Sim. 2,6% vêm a ser nossa
importância nominal no universo
global dos veículos. Isto é nóis neste
universo. Viva! Viva?

Por Vicente Alessi, filho

Sugestões, críticas, comentários,
ofensas e assemelhados
para esta coluna podem ser
dirigidos para o e-mail
vi@autodata.com.br

* Stanislaw Ponte Preta, de nome Sérgio Porto, como
testemunha da história comia goiabinhas com seus
personagens do Febeapá, o Festival de Besteiras de
Assola o País, gerado pela instauração da ditadura
em abril de 1964. Na verdade morreu sem ter visto
tudo: aqueles meganhas eram uns amadores.

TEMPOS DE GOIABINHAS 3

Então, quando uma empresa
ameaça cair fora por falta de
rentabilidade, e outra diz que fechará
fábrica pela mesma razão, nos dói
o coração pelo caos social que
certamente se formará. Mas... não
foi essa, afinal, a escolha da maioria
da população, em plebiscito, lá
atrás?, pelo regime capitalista? Pois
o regime capitalista encerra, em si,
o princípio da livre concorrência e
do livre arbítrio das empresas: elas
se mantêm aqui, ou ali, porque é
lucrativo, porque depois de investir e
de receber muito dinheiro subsidiado
seus acionistas sorriem de satisfação.
Quando a lucratividade as abandona,
por boas e, geralmente, más razões
– e neste caso a Grande Detroit,
no Estado de Michigan, é um caso
rigorosamente exemplar –, reservam
o dinheiro necessário, pagam as suas
contas e buscam os seus maiores,
e melhores interesses. Já vimos isto
acontecer. A qualidade da gestão é
muito pouco questionada porque até
as pedras que rolam nos caminhos
preferem apontar a ineficiência
do Estado e da infraestrutura que
mantém, da taxa de juros interna
vigente, da carga tributária que
carregam até os veículos exportados.
E a essa população cobram-na como
se de primeiro mundo fosse.
Março 2019 | AutoData
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Não tenham dúvidas que a lógica GM
e a lógica Ford com relação ao Brasil
acompanham a lógica fundamental
do negócio capitalista – que não é
pior nem melhor do que qualquer
outra. Trata-se, claro, de poeira
com a qual é razoável conviver em
circunstâncias normais – mas não
se vive, hoje em dia, circunstâncias
normais neste ramo. É necessário
bancar o trilhão de dólares que, se
avalia, custará o processo geral de
eletrificação dos veículos e para
torná-los autônomos. Não há nada de
perverso no processo, nada de mau,
nada pessoal: são apenas negócios.
TEMPOS DE GOIABINHAS 6

TEMPOS DE GOIABINHAS 4

E qual a atual imbricada dos negócios
que não exatamente é simpática
aos interesses e às necessidades
brasiliensis? Ora, pois, o mundo
mudou e, na área específica dos
veículos está aí, bem à frente, um
período de investimento massivo
em coisas novas, a tal inovação,
talvez como o setor jamais tenha
vivido outro igual. Pois a eletrificação
dos veículos e a sua virtude de
autônomos requererá tal volume
de capital que a própria indústria
tem medo de contabilizá-lo. Neste
instante todas as operações têm
que ser obrigatoriamente lucrativas
– e muito – para sustentar as novas
necessidades e continuar a apoiar
as atuais. Com que olhos de lince
sobre a lupa executivos financeiros
das companhias enxergarão os
resultados de uma região ignota
conhecida como Brasil, 2,6% de
participação e no vermelho?

Conheço menos o caso General
Motors, que por muito boas razões
vendeu para o Grupo PSA sua joia
da coroa, a Opel, e pouco mais
o Ford. A Ford anuncia, há mais
de ano, poderosa reestruturação
de negócios em todo o mundo,
atendendo à lógica da necessidade
de tendências que detectou de velho
e que vão além da eletrificação e
da autonomia veicular: batem em
cheio na novidade conhecida como
mobilidade, uma geringonça que
ainda muitos poucos entendem de
maneira integral. E nesse grande jogo
do qual somos todos testemunhas
cada empresa se arruma como
pode ou como consegue: precisa
desesperadamente de cada conjunto
de cents que suas subsidiárias
conseguem gerar. Pois como dizia
o finório Herbert Hubert Demel, exVolkswagen aqui, ex-Fiat no mundo,
dentre outras coisas, e que sabe
tudo, este é um jogo de cachorrões
grandões – e deter 2,6% de
participação nos negócios mundiais
do ramo é osso pra vira-lata roer.

Na manhã da terçafeira, 19, o prefeito
de São Bernardo do
Campo, SP, mirava o
seu futuro industrial:
“Temos planos de
atração de emprego,
inclusive com
incentivo”. O semblante
alegre cedeu à
carranca quando o
assunto tornou-se a
Ford e o futuro de sua
operação na região:
“Aqui no gabinete
entram e saem todos
os presidentes. Ford?
Nunca”.
A PROPÓSITO 2

À tarde, divulgado
anúncio no qual a Ford
oficializava saída do
mercado de caminhões
e o fechamento da
fábrica, a carranca
do prefeito tornouse esquife de gelo,
tamanha a surpresa
causada pela notícia,
disseram interlocutores
na Prefeitura. E grito
vindo do gabinete
chegou a cortar o ar
como navalha nova:
“Covardes!”. Não
conseguiu manter a
cordialidade no texto
da nota oficial que
teria de divulgar à
noite. Um assessor se
apressou em justificar
o seu cancelamento:
“Escreveu com o
fígado”. A solução foi
gravar um vídeo no
qual, mais calmo,
prometeu manter
o emprego dos
trabalhadores da Ford.
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Entrevista a Leandro Alves e Marcos Rozen

Recado duro
mas necessário

D

esde o começo do ano a
AEA, Associação Brasileira
de Engenharia Automotiva,
está com um novo presidente para o biênio 2019-2020: é
Flávio Sakai, diretor da Harman,
empresa de infotainment e de conectividade automotiva.
Ele, engenheiro elétrico, che-

gou ao setor automotivo em 2003
via VDO e posteriormente suas sucessoras, Siemens VDO e Continental, da qual transferiu-se para
a Harman em 2016.
O fato de um engenheiro que
não nasceu no setor automotivo
presidir a AEA diz muito sobre o
atual momento da profissão, que,

Como o senhor vê o papel da AEA hoje?
Um pouco o trabalho de orientação técnica e um pouco o desenvolvimento
da engenharia nacional: são questões
interligadas. Se a engenharia não se fortalecer e crescer não faz sentido existir
uma entidade de orientação técnica.
Qual o momento atual da engenharia
automotiva nacional? A sua própria experiência não é ligada diretamente ao
core business da indústria...
Existe em curso um processo de mudança, que é natural. As áreas de tecnologia
dentro das montadoras e dos tiers foram
reforçadas em termos de engenharia, as
empresas investiram nessa área.
E fora da área de tecnologia?
As montadoras sabem que precisam se
adaptar: para serem competitivas precisam avançar nas novas tecnologias,
e estão investindo nessa área. Existem
muitos projetos locais nessa área, inclusive para plataformas globais.

para Sakai, vive um cenário de modificação sem volta – mas, entende
que, “a engenharia não morre, se
transforma”.
Sakai concedeu essa entrevista
exclusiva durante visita a sede da
AutoData Editora, em São Paulo.
Confira os principais trechos desta
conversa.

Mas existe pelo menos um caso de montadora que possuía aqui no Brasil um
centro de desenvolvimento global de
produto que foi inteiramente desmantelado...
De todas as montadoras só uma está
um pouco devagar nessa área, e acho
que vão mudar. Temos projetos globais
de tecnologia sendo feitos aqui, com
produtos que têm software, segurança
cibernética, cockpit digital.
Vamos falar de plataformas de veículos:
essa mesma fabricante lançará aqui em
breve uma nova geração de produtos
desenvolvida na China.
De fato existe a questão de plataformas
globais de produto e todas trabalham
assim. A base normalmente é desenvolvida lá fora e eventualmente aqui
são feitas adequações. O que eu vejo
para o mercado automotivo nacional é
um trabalho intenso na experiência do
usuário e para fazer isso há adaptações
locais.
Março 2019 | AutoData
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“Está claro que o engenheiro automotivo precisa mudar para
engenheiro da mobilidade. O mundo não é mais só o carro,
o produto: é serviço, infraestrutura.”

Será apenas essa, então, a vocação do
engenheiro brasileiro?
O perfil do engenheiro brasileiro é muito
bom. Nosso problema tem sido competitividade e não capacidade. Montadora
A ou B perdeu projetos para o Exterior
não por falta de capacidade técnica mas
por custo/hora e temas trabalhistas. Se
o engenheiro brasileiro participar de um
projeto global ele terá que trabalhar a
qualquer hora. Quando aqui é dia o pessoal da China e da Índia está falando com
a gente, estão trabalhando à noite. Eles
têm um fluxo de horário e uma massa
que permite que trabalhem praticamente 24 horas.
Mas com o engenheiro europeu e estadunidense não acontece isso...
Não, mas eles são os donos do knowhow, transferem uma massa de desenvolvimento muito grande para a Ásia.
Mas se temos muita capacidade porque
temos que nos submeter a uma lógica
da Ásia e não o inverso?
Primeiro temos que ser competitivos.
Eles não são ruins, eles aprenderam a

ser bons, aprendem muito rápido. Aqui
existem várias restrições ligadas ao de
número de horas trabalhadas, adicionais etc. que nos fazem perder competitividade. Os projetos globais têm essa
característica, os períodos de trabalho
são intensos, saem do fluxo normal. Nós
perdemos projetos puramente por competitividade, a questão é custo. Há um
business case e os projetos não são de
milhares, são de milhões de dólares.
Dá para calcular essa perda?
Vamos dizer que se o custo na Índia for
50 na China será de 75, no Brasil de 100
a 110 e no México algo entre a China e
o Brasil.

“Montadora A ou B daqui perdeu
projetos para o Exterior não por falta de
capacidade técnica mas sim por custo/
hora e temas trabalhistas.”
Março 2019 | AutoData
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“Não vejo conflito nem concorrência da AEA com a SAE e o IQA.
Acho importante que os profissionais tenham acesso a opiniões
variadas de associações distintas.”

Não é uma distância tão grande assim.
Não seria mais razoável imaginar que o
custo da China aumentará mais do que
o do Brasil diminuirá?
Quando digo que temos que ser competitivos não quero dizer que devemos
massificar a engenharia, como aconteceu na Índia e na China. Nós temos
que buscar algumas áreas onde temos
maior condição de competir: o objetivo
é identificá-las e investir nessa formação
específica. O etanol, por exemplo, é importante, não podemos deixá-lo morrer
só porque o mundo está investindo nos
elétricos.
Qual o futuro do engenheiro automotivo no Brasil em termos de educação?
Muita gente hoje não quer mais seguir
essa carreira.
Vamos pegar o meu próprio exemplo:
eu queria ser físico, mas pensando em
carreira optei por engenharia elétrica,
com especialização em eletrônica e depois telecomunicações. A princípio era
segmento que não tinha nada a ver com
automotivo, mas ao longo dos anos a
conectividade entrou na indústria auto-

“Não podemos dizer que Anfavea,
AEA, Sindipeças e governo descobrirão
uma solução para manter 100%
dos engenheiros trabalhando em
nosso mercado.”

motiva e eu no meio, e agora o futuro do
carro aponta para a eletricidade. O que
quero dizer é que é muito difícil prever
a profissão do futuro, mas o que está
claro é que o engenheiro automotivo
precisa mudar para engenheiro da mobilidade. O mundo não é mais só o carro,
o produto, é mobilidade, tem o produto
mas também o serviço, a infraestrutura.
Temos que mudar o foco, não existe
mais o fazer só um produto, um carro,
um motor, um painel, o mundo não é só
isso e a engenharia também não.
Março 2019 | AutoData
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Como seria esse engenheiro da mobilidade?
Talvez pudéssemos chamá-lo de engenheiro de infraestrutura. E existem várias
infraestruturas: a de telecomunicações,
de eletrificação, de integração dos sistemas etc. O caso é que antes, quando
um profissional de um fornecedor ia a
uma montadora, ele conversava com o
engenheiro daquele produto e pronto.
Hoje conversa-se com essa pessoa mais
o responsável de TI e mais o responsável
pela conectividade... não se fala mais só
sobre o produto, fala-se sobre o sistema.

“Durante o desenvolvimento antes
se falava com o engenheiro de
produto e pronto. Hoje se fala
com ele, com o responsável de TI,
com o de conectividade...”

E como se explica isso para o estudante
que está hoje na faculdade, ou prestes
a se formar?
Tudo está no P&D, que é inclusive o
objetivo do Rota 2030. Não conseguiremos ser uma indústria sustentável
sem avançar em algumas tecnologias.
A motivação para o futuro profissional
está em mostrar que a área é mais ampla
do que desenvolver, fabricar ou adaptar
um produto. Não é à toa que boa parte
dos novos negócios de mobilidade tem
ligação com startups. Hoje a carreira não
é só mais a vida em uma empresa: não
podemos mais nos limitar a isso pois a
mobilidade, hoje, é muito mais do que
a montadora, os fornecedores e as concessionárias.
Do ponto de vista da retenção de talentos isso não é ruim para o setor automotivo? Um exemplo prático está em
dois campos de provas que temos no
Brasil, extremamente estruturados mas
às moscas em termos de profissionais e
de demandas...
São coisas distintas. Uma é o profissional enxergar que o mundo não é o só o
produto e outra é, no produto, defender
as coisas que conseguimos fazer. Os
campos de provas serão úteis, no veículo
elétrico e híbrido, por exemplo, que têm
configurações distintas de relação de
peso, de amortecedor, de vibrações.
Será necessário estudar, desenvolver,
testar.
Março 2019 | AutoData
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Isso não é muito pouco? Em vinte anos
nossa frota não será majoritariamente
formada por carros elétricos...
Teremos uma migração, pode ser que
seja 50%-50%, 60%-40%. Faz parte da
economia global. Mas daqui vinte anos
a indústria será totalmente diferente,
essa migração não significa que a engenharia nacional acabará, mas sim que
mudará. Se reduzir o volume de trabalho
no campo de provas o engenheiro não
estará desempregado, estará fazendo
outras coisas. Vamos traçar um paralelo:
durante todo o processo do Rota 2030 e
agora com a Indústria 4.0 se dizia, e se
dirá, que a automação reduz o número
de empregos. A mudança acontecerá,
e o desafio para o profissional de engenharia é entender que ele precisa se
preparar para essas mudanças. E isso
desde o momento em que se recebe o
diploma. A engenharia não acaba, ela
muda e se transforma.
E quem já está fora do mercado? Há
como retornar?
Não é fácil. Hoje as profissões na área de
humanas são mais disputadas do que
as de exatas, é o perfil da nova geração.
Há, portanto, uma quantidade menor de
pessoas que buscarão a área automotiva, da mobilidade, e só se vê notícia
de empresa tal mandando embora e
outra transferindo a engenharia para
outro país. O nosso trabalho aqui é nos
aproximarmos da universidade, mostrar
que a área é interessante. É algo que
precisa ser feito e não é da noite para o
dia. Mas o retorno é uma questão mais
complexa, porque nós não controlamos
a tecnologia, ela vem e nos atropela.
É um desafio enorme uma pessoa de
40, 50, 60 anos se manter atualizada e
competir com uma que praticamente
nasceu conectada e que, por isto, está
forçando essa mudança de patamar da
tecnologia. O mundo está mudando,
de cem pessoas que têm formação e
querem ficar na área trinta conseguirão
e setenta terão que migrar. Não é uma
notícia ruim, pois as pessoas têm que

entender que o mundo está mudando
muito rápido, e isso envolve também
o engenheiro e faz parte da cultura da
engenharia. Não podemos falar que a
Anfavea, a AEA, o Sindipeças e o governo encontrarão uma solução para
manter os cem nesse nosso mercado.
Aqui temos várias associações do segmento, como AEA, SAE Brasil, IQA... Aproveitando esse momento de mudança
ao qual o senhor se refere não seria a
hora de se unirem ou trabalharem em
mesmo norte?
Não vejo conflito nem concorrência, ainda
que promovamos eventos e eles também. Acho importante que os profissionais tenham acesso a opiniões variadas
de associações diferentes. Mas acho que
podemos, sim, sentar e discutir trabalhos
na mesma direção, sincronizados.
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Por Marcos Rozen

DESCOBRINDO AS CAPAS

F

uturos programas produtivos são, por essência,
confidenciais. Mas na indústria automotiva, por
suas características únicas, manter sigilo geralmente é mais difícil, apesar de todos os esforços
das fabricantes: há muitas pessoas, áreas e empresas
fornecedoras de peças e serviços que tomam contato
com os planos. É mais ou menos o caso daquele
antigo ditado popular a garantir que, para manter um
segredo entre três pessoas, só matando duas.
Com isso um ou outro vira e mexe escapole e
chega às páginas de alguma publicação especializada – algo até praticamente tradicional e corriqueiro
desde que nossa indústria é indústria.

Porém, nesta edição, AutoData subiu um degrau
neste tipo de revelação. De forma absolutamente exclusiva, levantamos as capas que recobrem os futuros
projetos que já estão em desenvolvimento no Brasil e
na Argentina da maior parte das fabricantes instaladas
no Mercosul. E ainda acrescentamos suas respectivas
datas de início de produção e nomes-código.
A maior parte destes projetos circulava pelos
corredores das montadoras envolto em completa
e absoluta confidencialidade, cercado de atenção e
cuidados para evitar vazamentos. Mas isso não foi o
suficiente: descubra, agora, o que não queriam que
você soubesse.
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BMW
A próxima geração do X3 está programada
para ser produzida em Araquari, SC, a
partir de maio de 2024.
FORD
Ka e Fiesta serão substituídos ao mesmo
tempo por um único novo modelo compacto,
que terá versões hatch, código B680, e sedã,
B680S, produzidas na unidade de Camaçari,
BA, a partir de julho de 2021. Modelos HYUNDAI
utilizarão a mesma plataforma dos atuais A nova geração
Ka, Fiesta e EcoSport, a B2E, aperfeiçoada. do HB20 será
A nova geração do EcoSport, código BX563,
será lançada em 2020, mas manterá a mesma
plataforma do atual, B2E, aperfeiçoada.

lançada ainda
neste 2019 e
utilizará a nova
plataforma
H-K Small 2 em
substituição à
atual, TB.

FCA
Uma nova picape pequena, menor do que a
Strada, será produzida em Betim, MG. Seu
cronograma de seu início de produção foi
antecipado de junho de 2020 para novembro
de 2019, com facelift agendado para
novembro de 2022. Seu nome-código é 192.
Um modelo Jeep com três fileiras de bancos
será produzido em Goiana, PE, a partir de
abril de 2021. Há um facelift programado
para abril de 2025.
Um SUV baseado na Fiat Toro será produzido
a partir de setembro de 2022 em Goiana, PE,
com facelift marcado para setembro de 2026.
Um SUV compacto com marca Fiat, de nomecódigo 363, baseado no Argo, será fabricado
em Betim, MG, a partir de setembro de 2021.
Há uma reestilização prevista para setembro
de 2025. Este novo modelo deverá ser
exportado para o México.

Um novo SUV, pouco maior que o EcoSport,
código BX755, está agendado para ser
produzido em Camaçari, BA, a partir de
agosto de 2022. Modelo utilizará a mesma A nova geração
plataforma dos atuais Ka, Fiesta e EcoSport, do Creta está
a B2E, aperfeiçoada. agendada para

Um mini-SUV com marca Fiat, concorrente
do Renault Kwid e baseado no Mobi, está
agendado para entrar em produção em
Betim, MG, a partir de fevereiro de 2021,
com facelift marcado para fevereiro de
2025. Este modelo também deverá ser
exportado para o México.

entrar em
A nova geração da Ranger, código P703, produção em
deverá ser lançada em 2022 e continuará a Piracicaba, SP, em
ser produzida na Argentina. 2024.

As novas gerações de Renegade, Compass
e Toro estão agendadas para entrar em
produção em 2023.
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GENERAL MOTORS
A próxima geração de Onix, código JBJC1, e Prisma,
JBSC1, baseados na nova plataforma GEM, será produzida
no Brasil em 2020.

Divulgação/Fiat

Também em 2020 a GM deverá produzir no Brasil um SUV
compacto, de código JBUC1, para substituir o Tracker,
importado do México. Este modelo também utilizará a
plataforma GEM.

HONDA
A próxima geração do Fit
está programada para ser
fabricada em Itirapina, SP, a
partir de janeiro de 2021, com
encerramento da produção do
atual modelo em dezembro de
2020.
A nova geração do HR-V será
produzida em Itirapina, SP, a
partir de 2022.

Em março de 2021 um outro SUV, menor do que o
substituto do Tracker, será fabricado na Argentina.
Igualmente será baseado na GEM.
A nova geração da Montana, código S4103, será lançada
em 2021. As novas gerações de Spin, código JBNC1,
e Cobalt, JBSC1, chegarão em 2022 - os três modelos
também utilizarão a GEM e deverão continuar em São
Caetano do Sul, SP.
A unidade de Gravataí, RS, produzirá uma nova picape,
intermediária de Montana e S10, concorrente da Fiat
Toro, a partir de abril de 2023, também utilizando a
plataforma GEM.

Em São José dos Campos, SP, a GM decidiu estender a
vida da atual geração dos modelos produzidos ali: o
término da produção da Trailblazer foi esticado de
setembro de 2019 para março de 2023 e, assim, o início
da produção da nova geração foi transferido de outubro
de 2019 para abril de 2023, com um facelift programado
para abril de 2028. Enquanto isso a manutenção da
vida da atual S10 foi alongada de março de 2022 para
NISSAN setembro de 2022, com a nova geração agendada agora
As novas gerações de March e Versa, códigos para o mês seguinte e um facelift em setembro de 2027.

B02E e L02D, serão fabricadas em Resende, RJ, em
2021. Serão baseadas na nova plataforma CMF da
Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, que já é usada
pelo atual Kicks e que será compartilhada também
com os futuros Renault Sandero, Logan e Duster.
Hoje esses modelos Nissan usam a plataforma V1.

O fim da produção da atual geração do Cruze na
Argentina também foi alongado de março de 2021 para
março de 2023. Da mesma forma o cronograma da nova
geração saltou de abril de 2021 para dois anos depois,
com reestilização prevista para abril de 2026.
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PSA
A atual geração do C3 em Porto Real, RJ, deveria deixar de ser
produzida em março de 2019, mas será alongada até maio de 2021.
Assim a produção de sua nova geração, de nome código C21, foi
reagendada de abril de 2019 para junho de 2021.
Um modelo médio Citroën, de código C26, será produzido em Porto
Real, RJ, a partir de fevereiro de 2024. Ele representará papel de
substituto regional da nova geração do C4 na Europa.

JAGUAR LAND ROVER
A próxima geração do Evoque,
L551, será produzida em Itatiaia,
RJ, a partir de julho de 2020 cronograma antecipado em três
anos.
A próxima geração do Discovery
Sport será produzida em Itatiaia,
RJ, a partir de outubro de 2022.
O Jaguar XE será fabricado em
Itatiaia, RJ, a partir de julho de
2020: a princípio o cronograma
previa que o modelo se tornasse
nacional em ainda julho de 2019.
Atraso, portanto, de um ano.
O Jaguar F-Pace também será
fabricado em Itatiaia, RJ, a partir
de julho de 2020.

Um sedã Peugeot, de código P43, será produzido em Porto Real, RJ,
a partir de fevereiro de 2021. O modelo representará um substituto
regional para a nova geração europeia do 408.
Um hatch médio Peugeot, de código P25, será fabricado em Porto
Real, RJ, a partir de setembro de 2022. O modelo representará um
substituto regional para a nova geração europeia do 308.
Já a atual geração do Aircross teve sua vida abreviada: deveria
seguir até dezembro de 2023, mas agora o será somente até fevereiro
de 2022. E assim seu facelift também foi antecipado de março de
2020 para outubro deste ano. Em compensação a produção da nova
geração do modelo, originalmente agendada para janeiro de 2024, foi
adiantada para março de 2022. Há um facelift previsto para março
de 2025.
O fim da produção da atual geração do Citroën C4 na Argentina
foi antecipada de março de 2022 para janeiro de 2021. Também o
fim do 308 e do 408 ali foi adiantado: o do 308 seria em dezembro
de 2023 e passou para fevereiro de 2021 e do 408 de dezembro de
2022 igualmente para fevereiro de 2021 - os dois já deixaram de ser
vendidos no mercado brasileiro em fevereiro de 2019.
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VOLKSWAGEN
O fim da produção do Fox em São José dos
Pinhais foi adiado de março de 2019 para
dezembro de 2019.
Há um plano para produção de uma picape
de uma tonelada, concorrente da Fiat Toro,
em São José dos Pinhais, PR, com base na
plataforma MQB. A aliança global com a
Ford, porém, poderá alterá-lo.

RENAULT
O utilitário Dokker será produzido na Argentina
em substituição ao Kangoo. O nome comercial
do modelo também será Dokker, aposentando a
denominação Kangoo.
As novas gerações do Duster, em 2019, e de
Sandero, Logan e Oroch, em 2021, utilizarão a
nova plataforma CMF da Aliança Renault-NissanMitsubishi, a mesma do atual Nissan Kicks. Hoje
esses modelos são baseados na plataforma P1.

O início da produção do SUV Tarek na
Argentina vai atrasar: originalmente
previsto para janeiro de 2020, começará
apenas em junho de 2020. Há um facelift já
agendado para janeiro de 2023. A princípio
o modelo utilizaria na América do Sul o
mesmo nome adotado no mercado chinês,
Tharu.
A nova geração do Volkswagen Gol, código
VW240, será produzida na unidade de
Taubaté, SP, a partir de julho de 2020,
baseada na plataforma AOO e não na MQB.
Há a possibilidade de o novo modelo não se
chamar mais Gol. O mesmo deverá ocorrer
com o novo Voyage, de código VW241.
A nova geração da Saveiro, código
VN277, será lançada em 2020 e utilizará a
plataforma MQB em lugar da atual PQ24.

TOYOTA
O Yaris Sedã a princípio se chamaria
Vios no Brasil, a exemplo do que
ocorre em alguns mercados asiáticos.
A empresa decidiu, porém, trocar a
denominação para o mercado local.

Em 2020 um novo SUV compacto baseado no
Polo será fabricado na unidade da Anchieta,
em São Bernardo do Campo, SP.
Em 2020 uma nova geração do Up!, código
VW130, será fabricada na unidade de
Taubaté, SP, substituindo a atual plataforma
PQ12 pela PQ13.
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Por Marcos Rozen

PRESENTE INDIGESTO

O LEITTE AZEDOU
Início da produção do
New Fiesta no Taboão
teve direito até a show
de cantora famosa no
Paço Municipal de São
Bernardo do Campo, em
março de 2013

Divulgação/Ford

Em pleno ano de comemoração de seu centenário no Brasil a Ford anuncia
decisão de fechar a histórica fábrica do Taboão, no Grande ABC
Março 2019 | AutoData
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A

inda que não fosse inteiramente uma
surpresa a notícia caiu feito bomba
no setor automotivo nacional no fim
de fevereiro: a Ford decidia fechar a
fábrica do Taboão, em São Bernardo do
Campo, SP, sua desde a aquisição da Willys,
em 1968.
Em um vídeo dirigido aos funcionários
Lyle Watters, presidente da Ford para América do Sul, afirmou que “o desempenho
na América do Sul não é aceitável e claramente não é sustentável, exigindo que
continuemos a reformular nossos negócios
com urgência”.
O executivo disse ainda que “enquanto
esta foi uma decisão difícil do ponto de vista
pessoal, as realidades do negócio foram
evidentes. A decisão de sair do negócio
de caminhões na América do Sul aconteceu após meses de busca de alternativas
viáveis, incluindo possíveis parcerias e a
venda da operação. O negócio precisaria
de um volume expressivo de investimentos
para atender às necessidades do mercado,
incluindo novas tecnologias e aumento de
ações regulatórias, sem um caminho viável
para a lucratividade”.
E prosseguiu: “Esta decisão é um passo
fundamental para a criação de um negócio
mais compacto, eficiente e ágil. Sei que terá
um impacto significativo sobre nossos funcionários e parceiros, e estamos trabalhando para mitigá-los o quanto possível, mas
a alternativa de não tomar ações decisivas
neste momento seria muito pior para toda
a organização da América do Sul”.
Watters encerrou seu pronunciamento
com uma mensagem direta aos funcionários, afirmando que “esta decisão não é um
reflexo sobre você ou o trabalho que você
desempenha para a Ford. Estamos passando por tempos desafiadores e precisamos
tomar algumas decisões difíceis agora para
proteger a viabilidade dos negócios a longo
prazo. Obrigado por seu trabalho contínuo
e contribuições para a nossa empresa”.
A iniciativa da Ford pegou todos os
elos correlatos de surpresa: funcionários,
fornecedores, rede de concessionários e
a Prefeitura de São Bernardo do Campo,
inicialmente, reagiram de forma catatônica,
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Resultados financeiros da Ford na
América do Sul
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

861

Em US$ milhões

213

- 34

- 678
- 753
- 832

- 1 164

- 1 109
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abestalhados com a revelação. À exceção
dos representantes dos funcionários, que
souberam da decisão cerca de meia hora
antes do anúncio oficial, ninguém foi informado pela Ford mas, sim, pela imprensa.
A decisão de sair do negócio de caminhões levou a reboque a produção do
Fiesta em São Bernardo do Campo, o que
também não deixou de causar alguma estranheza: seria, ao menos em tese, perfeitamente possível fabricar o modelo em
Camaçari, BA, vez que ele compartilha a
mesma plataforma dos Ka e EcoSport feitos
ali. O próprio Fiesta, aliás, já foi produzido
naquela unidade na geração anterior, enquanto o Ka saía do Taboão.
NO VERMELHO

AutoData preparou uma análise exclusiva dos resultados financeiros da Ford na
América do Sul nos últimos anos que, se
não justifica, ao menos ajuda a explicar a
decisão de fechar a unidade do Taboão.
Desde 2013 a Ford tem prejuízo na região: em seis anos, ou seja, até 2018, o resultado negativo acumulado chegou a mais de
US$ 4,5 bilhões. O pior ano foi 2014, US$ 1,1
bilhão, que se repetiu muito proximamente
em 2016. De lá para cá a sangria diminuiu
um pouco, mas de forma bastante lenta.
A decisão de fechar a fábrica do Taboão
somará pelo menos mais US$ 460 milhões
ao prejuízo na região em 2019, segundo os
cálculos da própria Ford. US$ 100 milhões
estarão na conta de depreciação acelerada
e amortização de ativos fixos, enquanto
US$ 360 milhões impactarão diretamente o
caixa, destinados a compensações de funcionários, concessionários e fornecedores.
Este número poderá crescer, dada a
probabilidade de processos ou acordos
judiciais e extrajudiciais e demais negociações com todas as partes envolvidas.
Seja qual for o valor, de qualquer forma,
a decisão ofusca certamente aquele que
deveria ser o principal número em evidência para a Ford do Brasil neste ano: 100, de
um século da empresa aqui – foi a primeira
fabricante de veículos a chegar ao País. O
primeiro presente, entretanto, foi bastante
indigesto.

“A decisão de sair do negócio de caminhões na
América do Sul aconteceu após meses de busca
de alternativas viáveis, incluindo possíveis
parcerias e a venda da operação.”
Lyle Watters, presidente da Ford para a América do Sul

Produção de caminhões Ford no Brasil
Em unidades

2011

40 686

2012

23 462

2013

25 975

2014

22 199

2015

12 848

2016
2017
2018

9 949

*Número de
licenciamentos. A
Ford não informou
a produção de
caminhões em
2017 e 2018 à
Anfavea.

7 810*
9 314*

Vendas do New Fiesta made in Taboão
2013

136 710

2014

108 381

2015
2016
2017
2018

40 063
16 986
19 057
14 505

4º.
6º.
17º.
30º.
34º.
42º.
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Em entrevista exclusiva Carlos
Zarlenga explica os esforços para
garantir investimentos no Brasil

E

leito Personalidade do Prêmio AutoData 2018 em dezembro Carlos Zarlenga iniciou este ano chocando a
comunidade automotiva ao expor as
dificuldades da operação da GM no País.
Em comunicado ele convocou funcionários, fornecedores, concessionários e até o
governo a darem contribuição para tornar
viável um novo ciclo de investimentos e o
futuro da companhia por aqui.
Em entrevista exclusiva a AutoData – a
segunda publicação a falar com o presidente da GM Mercosul este ano – ele

contou que “depois do aumento de vendas os resultados financeiros não estavam
voltando por várias razões. E quando você
tem períodos tão longos de prejuízos a
pergunta que surge é: por que vamos
continuar a investir?”
Até o fechamento dessa publicação
as negociações seguiam firmes, porém
ainda não haviam sido concluídas. Mas
Zarlenga já não tinha dúvidas de que o
investimento no Brasil já estava garantido.
Confira os principais trechos dessa
conversa:
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parceiros para que fizéssemos isso juntos.
O objetivo foi encontrar uma equação
para que, no fim das contas, o investimento remunerasse o capital.

“Só em programas
de investimentos que já
foram anunciados o México
teria condições de exportar
750 mil unidades
para o Brasil em 2021
com o livre comércio. Se
acelerar até 2024 esse
volume pode superar
1 milhão de unidades.”

O resultado das conversas foi positivo?
Muito. Tivemos grandes progressos. E
aí gostaria de destacar alguns pontos.
Sempre soube que os concessionários
estariam com a gente. E foi o que aconteceu: eles compreenderam a situação
e nos apoiaram. Com os sindicatos o que
eu vi durante as conversas foi um amadurecimento muito grande. Foi uma relação
transparente e honesta. Compartilhamos
nossos pontos, eles também colocaram
as questões deles e rapidamente chegamos a um entendimento. Fiquei surpreso com a resposta dos fornecedores.
Tivemos uma reunião com CEOs de 67
fornecedores. E percebemos que todos
nós temos problemas muito similares.
Aliás, muitos saíram daqui pensando em
fazer o mesmo nas suas empresas.

Crhistian Castanho

Essas negociações serão suficientes para
garantir os investimentos no Brasil?
Vejo progresso em todas as áreas e estou
confiante. Este é o plano. Em sendo bem-sucedidas as negociações a GM fará
o investimento, R$ 10 bilhões até 2024.

O diagnóstico partiu da matriz, que deu
como missão resolver os problemas, ou
o senhor apresentou para seus chefes
um plano para reverter essa situação?
A GM é muito disciplinada na forma como
decide investimentos em todo o mundo.
Para a liderança no Mercosul estava evidente que se não tivéssemos boas razões
para continuar investindo aqui seria difícil
obter o aval da matriz. Assim tivemos que
encarar os desafios para tornar viável um
novo ciclo no País e dessa vez decidimos
expor todos os problemas aos nossos

Inclusive as conversas com o governo do
Estado de São Paulo foram produtivas?
Também estamos avançando e estou
confiante em que tenhamos um desfecho
positivo. Dentre todas as negociações a
mais difícil é com os fornecedores, pois
estamos falando com muitas empresas
ao mesmo tempo.
Há alguma possibilidade de retrocesso ?
Acredito que não. Todos entenderam uma
coisa muito importante. Entrando num
acordo você realmente converte uma
relação que é boa em uma parceria de
longo prazo. Nesse acordo sobre o qual
estamos trabalhando falamos em manter
o preço fixo por um longo tempo e vamos
trabalhar forte para gerar eficiência em
conjunto. Imagine, então, o relaciona-
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mento com a gente. É sensacional. Acabou a fricção nas negociações. E ele [fornecedor] acabou adquirindo um tíquete
para propor mudanças como substituição
de peças, troca de materiais ou qualquer
outro exemplo que gere eficiência.
Com relação às ineficiências do País: o
que o senhor vem dizendo não é nenhuma novidade.
Um grande problema da lucratividade
da indústria tem a ver com a exposição
cambial do País. Para diminuir este risco,
que é a mesma coisa que dizer que meus
investimentos terão um retorno muito
mais previsível e estável, eu preciso exportar. Exportar volumes relevantes. E aí
haverá competição com outras fábricas
no mundo. No cenário atual perdemos
para todos. Para México, Coréia, Japão.
Perdemos até para a Europa.
Mas não é o único entrave.
Outro grande problema é a pressão tributária, dentre outras ineficiências. Há,
também, empresas abusando dos benefícios e que geram um custo enorme para
a indústria. Isso não é novidade. Acreditamos que este momento é a melhor
oportunidade que temos para discutir.
O novo governo deseja uma abertura do
mercado. Não só da indústria automotiva.
Um exemplo de abertura é o livre comércio com o México.
Esse é um caso que expõe as nossas
ineficiências. Fabricar aqui ou lá e vender aqui tanto faz do ponto de vista do
câmbio. Posso fazer um investimento só
e exportar para o Brasil além de outros
mercados, já que os custos no México
são mais competitivos de 20% a 25%. Sem
contar a questão tributária. Os produtos
são os mesmos, a empresa é a mesma.
Por que eu investiria no Brasil?
Mas parece ser inevitável uma política de
abertura do País no curto prazo.
Se realmente é esse o projeto de País
você precisa trabalhar a enorme ineficiência fiscal. Tem que começar por aí. E

depois seguir ajustando a falta de competitividade. Porque do jeito que está não dá
nem para abrir o mercado com o México.
E como fazer tudo isso?
Poderíamos iniciar com um programa
exclusivo para exportadores. Criar condições para aqueles que exportam mais
de 50% do volume ou do valor com arrecadação diferenciada. O que não pode é
exportar carga tributária.
O senhor acredita que haveria oportunidade para empresas com esse perfil?
O custo da porta da fábrica para dentro
não é muito diferente no Brasil diante
do resto do mundo. Com um programa
competitivo para exportadores isolaríamos o câmbio e teríamos uma indústria
com escala e lucratividade sustentável.
E estou me referindo a níveis globais de
lucratividade.
Mesmo assim os problemas estruturais
permaneceriam.
Entendemos que uma discussão ampla
sobre todos os pontos que geram ineficiência na indústria é algo que não será
colocada na pauta de uma hora para outra. Temos vários problemas domésticos
e a carga tributária é um deles. Estamos
dizendo que há uma oportunidade para
atacarmos esses problemas e, se olharmos com o objetivo de incrementar a
vocação exportadora, poderemos gerar
muitos investimentos.
Qual seria o impacto de uma medida
como essa?
Se temos 60%, 65% de custos em reais
e o resto em dólar precisamos exportar
esses 40% em valor para nos protegermos dos impactos do câmbio. E tem que
ser exportação extra-Mercosul, pois na
região estamos trocando moeda que não
alivia a pressão do câmbio. Quero reforçar
que não estou vendo tudo isso como
uma oportunidade para crescer. Estou
encarando isso como uma oportunidade
para definirmos a vocação da indústria
brasileira.
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Divulgação

Lucas Di Grassi, piloto

1
2
3

Ele venceu de forma espetacular a etapa na Cidade do México da ABB Fórmula
E, em fevereiro, fazendo ultrapassagem dificílima a poucos metros da bandeirada
final. Afora a emoção, a competição de carros elétricos tem em seus pilotos
verdadeiros porta-vozes dessa nova tecnologia, que pode transformar para
sempre a mobilidade no mundo. Di Grassi conversou sobre esse futuro próximo no
box de sua equipe antes da classificação que definiu o grid de largada.

De fato são grandes as vantagens do propulsor
elétrico?
Quando não usamos um carro de combustão interna
em centros urbanos, como é a cidade de São Paulo,
os benefícios são imediatos. Quem tem o hábito de
fazer atividades físicas no parque do Ibirapuera sabe
que com o congestionamento ali às 18h o nariz pode
ficar irritado por conta da qualidade ruim do ar. Isso vai
mudar muito com os carros elétricos.

Quais outras vantagens você pode identificar?
Faz muito menos barulho, você não problema de
poluição sonora, não tem problema de poluição do ar,
pode diminuir a incidência de disfunções respiratórias,
oferecendo mais saúde...enfim, traz vários benefícios
que as pessoas não colocam na conta. A principal
função do carro elétrico é gerar melhoria da qualidade
de vida para todos.

Os veículos, em geral, não são os únicos vilões das
emissões.
Exato. Veículos representam de 10% a 15% das missões
de CO2. Muitas atividades são mais poluentes que os
automóveis. Os benefícios imediatos é que colocam
os carros e ônibus elétricos como a primeira opção
nessa transição necessária que o planeta está
testemunhando.
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4

As cidades são as
candidatas ideais para esse
tipo de mobilidade?
Sim. Uma frota de carros
elétricos operada por um
aplicativo de mobilidade, por
exemplo, pode contribuir
para reduzir emissões tendo
custos operacionais mais
baixos. As manutenções são
mais simples, o combustível
pode ser obtido quase de
graça...tudo isso representa
margem na planilha dos
empresários.

5

Você acredita que os
carros elétricos podem
ajudar na discussão sobre a
necessidade de iniciativas
para criar programas
robustos de reciclagem dos
veículos?
As baterias são totalmente
recicladas. E hoje podem
ter durabilidade de 10 a 20
anos, o que é o tempo de
utilização de um automóvel.
Lógico que tem que discutir
as formas de reciclagem
do carro como um todo. A
bateria de lítio polui muito
menos que a de chumboácido. A bateria atual cumpre
um papel de transição dessa
tecnologia. Daqui há 10, 20
anos teremos baterias de
grafeno. Grafeno é carbono,
portanto não teremos mais
tantos componentes nocivos.

6

Como você vê a
participação das
fabricantes na Fórmula E?
É uma boa surpresa o
interesse das montadoras
e a presença de muitas
delas aqui na Fórmula E.
Elas são empresas mais
conservadoras, por isso achei
que demorariam mais tempo.
Mas a partir da temporada
três, quando elas viram o
que estava acontecendo
muitas vieram para cá. A
evolução do carro elétrico
está aqui. Portanto, faz todo
o sentido essa atuação junto
às equipes.
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CURTO PRAZO
PREOCUPANTE

Por Glauco Lucena

O desafio está posto à mesa: nossos veículos precisam evoluir tecnologicamente,
mas quanto conteúdo nacional conseguirão carregar?

Q

ue os carros vendidos no Brasil terão
de avançar a passos largos em tecnologia ao longo da próxima década
é certo. Esta é a forma de tornar os
produtos nacionais mais competitivos com
relação aos dos países mais desenvolvidos, com dupla motivação: aumentar as
possibilidades de conquistar mercados
externos e reduzir a necessidade de proteção contra veículos importados, algo
sempre mal visto por parceiros comerciais
e pela OMC, Organização Mundial do Comércio – que por esta razão condenou o
Inovar-Auto, encerrado em 2017.
Um exemplo está nos avanços necessários em segurança ativa e passiva
e também em eficiência energética, parte
das exigências previstas pelo Rota 2030:
estes passarão, certamente, pela maior
presença de componentes eletrônicos
nos veículos, o que igualmente se apresenta em equipamentos de conectividade
e conforto.
A partir deste quadro inevitável questão obrigatoriamente surge: esses itens
avançados serão produzidos no Brasil ou
importados?
INEVITÁVEL

Na opinião de Besaliel Botelho, presidente da Bosch América Latina, a importação de eletrônicos será inevitável: “O
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Produzimos localmente toda a parte eletromecânica desses componentes, mas o
conteúdo eletrônico, como chips e sensores, vem todo de fora”.
A conta que sistemistas e autopeças
fazem é simples: se o equipamento tiver
muitos componentes eletromecânicos e
a escala de produção for compensadora
é possível pensar em produção local, mas
com itens eletrônicos sempre importados.
Para itens de segurança mais complexos, com muitos sensores eletrônicos e
uma central de gerenciamento sofisticada,
porém, vale mais a pena importar todo o
conjunto, na visão do presidente da Bosch.

MADE IN WHERE?
Dilema é aquele de
sempre: faltam volume
e capacidade de investir
para nacionalizar itens
tecnologicamente mais
sofisticados.

INEGÁVEL

Divulgação/Bosch

condutores para países da Europa, Ásia e
também para Estados Unidos e México.
Não temos fornecedores de eletrônicos
produzindo no País e nem acho que teremos. A tendência é a de que a importação de componentes desse tipo para os
veículos aumente”.
Mas Botelho reconhece que uma crescente demanda por itens eletrônicos poderá gerar escala suficiente, em alguns
casos, para motivar pelo menos parte
da produção no País: “A própria Bosch é
um bom exemplo, pois tem uma fábrica
no Brasil especializada em freios ABS há
mais de uma década, e mais recentemente
em sistemas de controle de estabilidade.

Outro caso é o da ZF América do Sul.
Wilson Bricio, CEO, revela que a empresa
já realizou estudos para avaliar a viabilidade da nacionalização de transmissões
automáticas, por exemplo, mas os volumes por plataforma ainda não justificam
tamanha iniciativa.
“Para cada uma delas seria necessária
uma homologação, o que se traduz em
processos individuais custosos.” Para Bricio a produção se justifica somente em
ambientes competitivos e de altíssimos
volumes, o que não é o caso do Brasil: “O
crescimento da adoção de transmissões
automáticas pelo mercado brasileiro é
inegável, contudo igualmente o são os
impasses que geram entraves na nossa
competividade.”
Esta lacuna na produção local de transmissões automáticas é emblemática, pois
elas equiparam nada menos do que 49%
dos carros novos vendidos no Brasil em
2018 de acordo com levantamento da Bright Consulting, de Campinas, SP. Cassio
Plagliarini, consultor, entende que “hoje
essas transmissões são muito sofisticadas
e utilizam muitos componentes eletrônicos
que precisariam ser importados. Só um volume de 500 mil unidades/ano justificaria
a produção local de câmbio automático,
que ainda precisaria ser usado por várias
montadoras concorrentes”.
O Sindipeças, que participou ativamente dos debates sobre o Rota 2030, aposta
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Cronograma obrigatório
Airbag lateral
Controle de estabilidade – ESC
Aviso falta de uso cinto motorista
Indicador direção lateral
Farol diurno – DLR
Indicador frenagem emergência – ESS
Câmera de ré ou sensor de ré

Carros novos
até 2020
até 2020
até 2020
até 2021
até 2021
até 2021
até 2025

Todos os carros
até 2023
até 2022
até 2021
até 2023
até 2023
até 2023
até 2027

belecido em 2020 os novos projetos de
carros de passeio terão de oferecer de
série airbags laterais, controle de estabilidade e aviso sonoro para uso do cinto de
segurança. Nos anos seguintes eles serão
obrigatórios para todos os carros vendidos no Brasil, inclusive projetos antigos.
Também estão no calendário proteção ao
pedestre, sensores de ré, faróis diurnos,
indicador de direção lateral e sinal de frenagem de emergência.
PULVERIZAÇÃO

que muitos itens poderão ser nacionalizados – ainda que não os mais avançados.
Para Alexandre Pagotto, coordenador do
Grupo de Segurança Veicular da entidade, é muito provável a localização de airbags laterais e itens de iluminação, por
exemplo: “O Rota 2030 é um avanço para
o setor de autopeças, tendo em vista que
o Inovar-Auto foi discutido apenas com as
montadoras”.
Botelho, da Bosch, lembra que o Rota
2030, por meio do mecanismo do ex-tarifário, permite a importação sem imposto de itens não fabricados no Brasil. A
parte da isenção, 2%, terá de ser investida
em pesquisa e desenvolvimento, embora
ainda falte a regulamentação que especifique como se dará exatamente essa
contrapartida. “A Bosch, que sempre investiu fortemente em P&D no Brasil, já se
habilitou para continuar fazendo isso no
novo regime automotivo”.
Para Paulo Cardamone, diretor da Bright Consulting, o Rota 2030 realmente
contemplou o setor de autopeças, mas
só será positivo para os sistemistas: “O
programa não ajuda os pequenos e médios fabricantes de autopeças, Tiers 2 e 3,
que passam por um momento de extrema
dificuldade e não conseguirão entrar na
cadeia de equipamentos mais complexos
ou de itens de conectividade, cada vez
mais demandados pelos consumidores.
Com isso crescerá muito a dependência
de componentes importados, sobretudo
dos itens de segurança avançada”.
De acordo com o cronograma esta-

Para Botelho é possível que alguns
fornecedores nacionalizem itens eletromecânicos ligados a novas gerações de
sistemas de freio e de transmissão automática, por exemplo. Mas boa parte das
novidades terá de ser importada, reforça:
“É importante lembrar que nosso mercado
está se recuperando, mas ainda está longe
dos patamares pré-crise. Além disso o Brasil tem uma pulverização de fabricantes e
de modelos como nenhum país no mundo,
o que cria ainda maior dificuldade para
escala e padronização de componentes”.
Para o executivo o Inovar-Auto falhou
ao forçar um aumento da capacidade produtiva para um mercado que não evoluiu
em volumes, gerando grande ociosidade.
Cardamone aponta alguns cenários
preocupantes para o setor de autopeças
no estudo Automotive Brazil 2030, recémpublicado em parceria com a Neocom
Inteligência Aplicada. Um dos cenários
mais prováveis aponta que dos atuais 350
fabricantes pequenos e médios de autopeças menos de cem devem sobreviver
nos próximos anos: “Isso aumenta a dependência de componentes importados e
pode levar a um processo de ‘CKDização’
dos carros nacionais, prejudicando até os
sistemistas”.
Pagotto concorda que os desafios são
grandes para setor que sofreu demais e
se descapitalizou durante a crise, mas
nutre visão mais otimista: “Os sistemistas
dependem muito do restante da cadeia e
vários estão ajudando na recuperação de
pequenos fornecedores em dificuldades,
mas com bom potencial”.
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ABERTA
A CAIXA
PRETA DOS
MOTORES

Levantamento exclusivo de AutoData aponta o
total de motores ciclo Otto produzidos no Brasil:
foram ao todo 2,6 milhões no ano passado.

Por Sergio Quintanilha

Q
Divulgação/Volkswagen

40

uantos motores automotivos a
combustão do ciclo Otto são fabricados anualmente no Brasil?
Durante muito tempo essa pergunta ficou sem resposta, pois a Anfavea
não compila esses dados, o Ministério
da Economia também não e tampouco
existe uma associação específica para
este segmento.
Assim, esta informação ficava escondida dentro das planilhas de cada fabricante
instalada no País, sem qualquer tipo de
compartilhamento público.
AutoData, porém, lançou-se ao desafio e chegou a um número: em 2018 foram
produzidos quase 2,6 milhões de motores
ciclo Otto no País, para uso no mercado
interno e exportação – flex e gasolina.
O total é praticamente idêntico ao de
veículos leves com motor Otto – portanto excluindo-se os Diesel – produzidos
no País em 2018, segundo a Anfavea,
também de 2,6 milhões de unidades.
Mas comparativamente a produção de
motores é maior, pois diversos modelos
nacionais usam motores importados: é o
caso da família Hyundai HB20 e Creta e do
Toyota Corolla, por exemplo, que sozinhos
responderam por cerca de 245 mil destes
2,6 milhões de veículos produzidos.
A diferença a favor dos motores está
na exportação: de acordo com o levantamento de AutoData foram quase 559
mil motores brasileiros produzidos para
o mercado externo no ano passado, seja
para envio apenas dos motores em si
quanto embarcados sob o capô de veículos exportados.
As únicas fabricantes que não divulgaram seus volumes de motores no ano
passado para elaboração deste levantamento de AutoData foram a General
Motors e a Ford.
Nestes dois casos contamos com a
colaboração da consultoria especializada
Jato Dynamics para obtê-los, ainda que
estes devam ser considerados como estimativa aproximada.
Segundo o estudo a Volkswagen foi
a empresa que mais produziu motores
Ciclo Otto no Brasil em 2018.
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VW, 601 MIL

interno e 102,5 mil para exportação. A GM
não quis abrir oficialmente seus números,
limitando-se a informar que já fabricou
“700 mil motores em Joinville desde a
inauguração da fábrica, em fevereiro de
2013, e mais de 28 milhões de motores e
transmissões em São José dos Campos
desde 1959”, dados absolutamente irrelevantes para esta apuração.
As fábricas de Joinville, SC, e de São
José dos Campos, SP, produzem os motores 1 litro de Onix e Prisma, 1,4 litro de Onix,
Prisma e Montana, e 1,8 litro de Cobalt e
Spin. Os motores flex 2,5 litro da S10 vêm
dos Estados Unidos e os 3,6 V6 gasolina
do Trailblazer do Canadá.
Para os próximos anos a GM deverá
aumentar consideravelmente a produção em Joinville devido à ampliação da
capacidade prevista, de 120 mil para 420
mil motores/ano.

Todos os motores a combustão do Grupo Volkswagen são produzidos em São
Carlos, SP, sendo que ano passado foram
436 mil destinados ao mercado interno e
165 mil para exportação. A Volkswagen
produz ali duas famílias de motores, a
EA111 e a EA211. A EA111 hoje é composta
por apenas um integrante, o 1,6 litro quatro
cilindros de Gol, Fox, Voyage e Saveiro.
Já a família EA211 é mais vasta: 1,6 litro
MSI de Gol, Voyage, Saveiro Cross, Polo
e Virtus, 1 litro MPI de Up!, Gol, Voyage e
Polo, 1,4 litro TSI dos Golf, Jetta e Tiguan
Allspace, além dos Audi A3 e Q3, e 1.0 TSI
três cilindros de Up!, Polo, Virtus e Golf.
Os motores 1.0 TSI e 1.4 TSI do novo
SUV compacto da Volkswagen, o T-Cross,
também são produzidos em São Carlos,
o que deverá elevar a produção em 2019.
GM, 476 MIL

FCA, 470,5 MIL

A GM é a segunda do ranking com
estimados 476,3 mil motores produzidos
em 2018, sendo 373,7 mil para o mercado

A terceira colocada no ranking de
motores é a FCA, com 399,5 mil moto-

Produção de motores ciclo Otto – Brasil 2018
Para Mercado interno

Volkswagen

399 485 71 015

Renault

270 919

191 315 79 604

Honda

134 612

132 572 2 040

Toyota

132 530

83 144 49 386

Nissan

105 223
66 385
5 000

11 715

470 500
297 460

243 371 54 089

Ford*

601 000
476 320

373 738 102 582

FCA

HPE

*Estimativa
436 000 165 000

GM*

PSA

Para exportação

128 657

23 434

Total geral

2 595 098

78 100
5 000
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res para o mercado interno e 71 mil para
exportação, totalizando 470,5 mil. O Polo
Automotivo Fiat em Betim, MG, produz
as famílias Fire, de 1 e 1,4 litro e Evo 1.4, e
Firefly, 1 litro e 1,3 litro. Já a Planta Motores
Campo Largo, PR, produz o E.TorQ 1,6 litro
e 1,8 litro. A família Fire ainda é responsável pelo maior volume de produção, com
193 mil unidades/ano. Em seguida vem a
família E.TorQ, com 160,5 mil. Já a família
Firefly responde por 117 mil unidades/ano.
Para exportação Betim destina 11% de
sua produção e Campo Largo 23%. O motor
2 litros flex do Compass é importado, assim
como o 2,4 litros flex da Toro Volcano.
RENAULT, 297,5 MIL

Os motores Renault são produzidos
no Complexo Ayrton Senna, em São José
dos Pinhais, PR. Em 2018 a unidade foi
responsável por 243,4 mil motores BR10,
1.0 três cilindros, e HR16, 1,6 litro de quatro
cilindros, ambos da família SCe e em alumínio. 54,1 mil foram exportados: 29,6 mil
para a Colômbia e 24,4 mil para a Argentina.
FORD, 271 MIL

A Ford não quis abrir seus números
de motores, mas o levantamento indica
estimativa aproximada de 191,3 mil motores 1 litro, 1,5 litro e 1,6 litro produzidos
em Taubaté, SP, e Camaçari, BA, para o
mercado interno, e mais 79,6 mil exportados, totalizando 270,9 mil na temporada
passada.
Camaçari é responsável pelos 1.0 TiVCT de três cilindros, enquanto Taubaté pelos 1,5 litro Ti-VCT três cilindros
e 1,6 litro Sigma de quatro cilindros.
HONDA, 134,6 MIL

O primeiro fabricante asiático do
ranking de motores é a Honda: 132,5 mil
motores para o mercado interno e 2 mil
para exportação em 2018. São duas famílias de motores, L e R. A L é formada
pelo 1,5 litro que equipa Fit, WR-V e City,
enquanto a R tem o 1,8 litro do HR-V e o
2 litros do Civic.
Batizados de L15, R18 e R20, os motores
da Honda são fabricados em Sumaré, SP,

e continuarão sendo feitos ali apesar da
transferência da produção de veículos dali
para Itirapina, SP.
TOYOTA, 132,5 MIL

Na cola da Honda vem a Toyota, que
chegou aos 132,5 mil motores produzidos
em 2018, sendo 83,1 mil para o mercado
interno e 49,4 mil para exportação. A produção é concentrada em Porto Feliz, SP,
de onde saem os motores 1,3 litro e 1,5
litro que equipam Etios e Yaris.
Os motores do Corolla são importados.
NISSAN, 128,7 MIL

Completando um trio de fabricantes
japoneses em oitavo lugar aparece a Nissan, que produziu 105,2 mil motores para o
mercado interno e 23,4 mil para exportação
– total portanto de 128,6 mil, ainda que a
empresa não exporte motores separadamente mas sim veículos completos. A
produção é concentrada em Resende, RJ,
com o cardápio formado pelo HR 1.0 de
March e Versa e HR 1,6 litro para March,
Versa e Kicks.
O motor 1 litro poderá ser usado futuramente para o projeto e-Power da Nissan,
possivelmente no Kicks, trabalhando para
fornecer carga à bateria de um motor elétrico, como acontece no BMW i3.
PSA, 78 MIL

Do oitavo para o nono colocado existe
um salto muito grande no volume: o total
de motores fabricados pela PSA para os
modelos Peugeot e Citroën no Brasil em
2018 foi de 78,1 mil.
66,4 mil serviram o mercado interno
e 11,7 mil foram destinados à exportação,
ou 15%. A fábrica fica em Porto Real, RJ, e
faz o EC5 1,6 litro e EAT6.
HPE, 5 MIL

O décimo e último fabricante do ranking
é a HPE, que produz modelos Mitsubishi
e Suzuki em Catalão, GO. Todos os 5 mil
motores 2 litros 4B11 flex fluel produzidos
foram destinados ao Mitsubishi ASX. A HPE
é a única empresa do ranking que não
exporta motores.
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André Barros, de São José dos Pinhais, PR

DO PARANÁ
PARA O MUNDO

T-Cross produzido em São José dos Pinhais rompe fronteiras
da América Latina e chega a quase cinquenta países

A

partir do ano que vem a Volkswagen
passará a enviar o SUV T-Cross produzido em São José dos Pinhais , PR,
para vinte países além da América
Latina, rompendo a espécie de fronteira
artificial estabelecida nos últimos anos
e raramente superada por fabricantes
de automóveis instalados no Brasil. Com
isso, segundo o presidente Pablo Di Si,
o modelo que acaba de chegar às concessionárias brasileiras alcançará quase
cinquenta mercados – só na região latinoamericana são 29.
A falta de competitividade, as dificuldades logísticas, o câmbio desfavorável e
outros argumentos largamente repetidos
por executivos eram obstáculos para que
os carros brasileiros superassem a fronteira regional. De uns anos para cá, mais
precisamente o pós-crise que obrigou os
executivos das montadoras a colocarem
as pastas debaixo do braço e saírem em
busca de outros destinos para escoar a
produção de suas fábricas, a América Latina foi transformada em destino natural
para os projetos de veículos nacionais,
antes limitados à Argentina. Mas contamse com os dedos os modelos que vão
para países de fora da região – e, quase
todos, caminhões.
Pois o T-Cross abre novamente o mundo para a indústria brasileira de veículos.
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Agilidade no repasse
dos créditos de ICMS no
Paraná colocou o T-Cross
no mapa global de
exportações

Di Si afirma que países da África, Ásia e
até Europa receberão o SUV, projeto levemente distinto do vendido no mercado
europeu: “Argélia, Egito e Turquia serão
alguns dos destinos”.
Tal decisão foi possível graças a algumas particularidades da fábrica de São
José dos Pinhais, que completa vinte anos
de operação. Segundo o presidente da
Volkswagen América do Sul a proximidade
e a facilidade logística com o porto de
Paranaguá e o programa de repasses dos
créditos de ICMS do governo paranaense,
bem mais ágil do que o paulista, colaboraram para colocar a fábrica no mapa de
exportações.
Colabora também o fato de o T-Cross
ser um projeto global da Volkswagen, que
vê no segmento de utilitários esportivos o
futuro da indústria no curto prazo, antes
da eletrificação. Durante a apresentação
global, no fim de outubro passado – e de
forma simultânea em Amsterdã, Holanda,
São Paulo e Xangai, China – a companhia
apresentou projeções que apontavam os
SUVs como responsáveis por 40% de suas
vendas globais no futuro.

Divulgação/VW

NO BRASIL

Apesar de global o modelo brasileiro
foi adaptado às exigências do consumidor
local. Montado sobre a plataforma MQB, é
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10 mm mais alto do que seu igual europeu
e tem 88 mm a mais de entreeixos. O SUV
tem 4 mil 199 mm de comprimento e 1 mil
568 mm de altura, com 2 mil 651 mm de
entreeixos.
Com essas dimensões será exportado
para os demais países. As versões que
deverão ser diferentes – até porque o
T-Cross vendido aqui traz sob o capô o
motor TSI, o flex com turbocompressor
da Volkswagen.
Seguindo proposta de simplificar seu
portfólio a VW oferece o SUV em quatro versões: 200 TSI, 200 TSI Automático,
Comfortline 200 TSI e Highiline 250 TSI.
Apenas a de entrada, por R$ 84 mil 990,
traz transmissão manual aliada ao motor
200 TSI flex, que alcança até 128 cv com
etanol. Oferece, de série, ESC, seis airbags,
bloqueio eletrônico de diferencial, direção
elétrica com ajuste de altura e distância
para o volante, sistema Isofix para cadeirinhas infants, luzes de condução diurna
com LED, suporte para smartphone com

entrada USB, travas e vidros elétricos, sensores de estacionamento traseiro dentre
outros itens. Um pacote opcional oferece
itens de conectividade e sistema de som
mais potente.
Por R$ 94 mil 490 a transmissão é automática e ainda são acrescidos controle
automático de velocidade e os sistemas de
conectividade com tela sensível ao toque.
Ainda empurrado pelo motor 200 TSI
o T-Cross na versão Comfortline, R$ 99
mil 990, oferece ar-condicionado digital,
porta-luvas refrigerado, roda de liga leve
de 17 polegadas e sistema de frenagem
automática pós-colisão. Quatro pacotes
de opcionais podem deixar o veículo mais
completo.
Por fim a versão topo de linha, Highline
250 TSI, oferece o motor 1.4 flex turbo da
VW, que alcança até 150 cv. Agrega bancos
revestidos em couro, iluminação interna
em LED, detector de fadiga, sistema de
acionamento do motor sem chaves, startstop, sensores de chuva e crepuscular. São

Aos vinte anos fábrica
de São José dos Pinhais
segue como uma das
mais modernas da VW
no País
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lecionando pontos em aplicativos como
Waze, Swarm e inflam seus egos com
curtidas no Instagram e Facebook. A mecânica é a mesma: somam-se pontos por
meio de distância percorrida, condução
a locais pré-determinados e eficiência
na direção, com consequente redução
de consumo.
Para Pablo Di Si o T-Cross com o VW
Connect é um “divisor de águas para a
Volkswagen na região. É o primeiro carro
conectado a ser produzido na América
Latina”.
PRÉ-VENDA
Padrão de construção
credencia T-Cross
brasileiro até para os
consumidores europeus

três os pacotes de opcionais disponíveis
para a versão, que parte de R$ 109 mil 990.
Ela traz, também, o VW Connect, sistema desenvolvido pela companhia para
atrair usuários viciados em smartphone.
O que permite essa integração com os
aparelhos móveis é o aplicativo disponível
gratuitamente nas lojas Apple e Android.
Além de possibilitar ao proprietário monitorar informações como nível do tanque
de combustível, calibração dos pneus,
quilometragem e detectar falhas mecânicas, permite transformar a condução em
um tipo de videogame, com os desafios.
Não é nenhuma novidade para usuários de smartphone, que se divertem co-

A Volkswagen não revelou expectativa
de vendas ou de produção para o modelo, que divide linha com VW Golf e Fox e
Audi A3 Sedan na fábrica paranaense. O
presidente Di Si afirmou que o objetivo é
ser um dos dois SUVs compactos mais
vendidos no mercado brasileiro – o líder
no ano passado, Hyundai Creta, somou
cerca de 50 mil emplacamentos.
Os primeiros sinais foram positivos.
Durante a apresentação do modelo e
celebração de vinte anos de operação
de São José dos Pinhais foi aberta uma
pré-venda com oitocentos T-Cross disponíveis, com diferenciais com relação às
demais versões. Em menos de uma hora
131 consumidores demonstraram interesse
em receber o modelo em primeira mão,
mediante um sinal de R$ 5 mil.

Volkswagen Brasil e o seu DNA exportador
A Volkswagen é a companhia
que mais exporta veículos e
componentes. Desde 1970
foram mais de 3,7 milhões de
veículos exportados para 147
países.
Um dos casos mais famosos
foi o contrato que possibilitou
o envio de mais de 170 mil
unidades do Passat para o

Iraque, de 1983 a 1988. Ao
Canadá e Estados Unidos, de
1987 a 1989, foram embarcados
mais de 200 mil Voyage e
Parati.
O ápice das exportações
da VW brasileira foi em
2005, quando mercados da
África, Oriente Médio, Rússia,
Ucrânia, Turcomenistão e

Azerbeijão receberam modelos
produzidos aqui.
De 2005 a 2011, na última
grande ação exportadora para
fora das fronteiras da América
Latina, a Europa recebeu
mais de 305 mil unidades do
Fox, automóvel inteiramente
desenvolvido pela Volkswagen
do Brasil.
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UM FUTURO
AINDA
DISTANTE

Foram produtivas as conversas para o
desenvolvimento de cidades inteligentes
na América Latina. Mas ainda há um abismo
do discurso à ação.

Por Leandro Alves, da Cidade do México, México

A

América Latina enfrentará nos próximos trinta anos um dos maiores
êxodos do planeta. Cogita-se que,
em 2050, 89% da sua população
estejam vivendo em cidades. Os desafios
para essa transição são enormes porque
até lá calcula-se que quase 700 milhões
de pessoas convivam em centros urbanos.
Hoje são 100 milhões, segundo estudo da
ONU Hábitat. Este é o tamanho da encrenca que a região enfrentará e, não à toa,
foi o tema central do Fórum Smart Cities
realizado pela Latan Mobility, organização
que reúne os principais profissionais da
mobilidade e transporte da região, na Cidade do México, em meados de fevereiro.
O evento pegou carona na etapa mexicana da Fórmula E, a quinta temporada
de competição com carros elétricos organizada pela FIA, Federação Internacional
de Automobilismo. Nada mais conveniente
reunir no mesmo espaço os carros elétricos de corrida, que têm se convertido
numa vitrine dessa transição da propulsão
automotiva, com os especialistas em mobilidade da América Latina. Afinal, todos ali
têm poucas dúvidas de que a eletrificação
[termo usado para descrever a transformação dos transportes] é um caminho
sem volta para os centros urbanos, mui-
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to afetados pela poluição dos motores a
combustão.
Equipamentos urbanos como semáforos, metrôs, trens, pontos de ônibus,
ciclovias e tantos outros trabalhando de
forma integrada e utilizando inteligência
artificial prometem uma transformação
no ambiente das cidades ao longo dos
próximos trinta anos. É o que se espera,
apesar dessas soluções ainda estarem um
tanto distante da realidade.
Ônibus, caminhões, carros, bicicletas,
patinetes elétricos, por outro lado, já estão
aí. Tecnologias para fornecer energia e
manter essa frota em circulação também
são conhecidas das empresas que desejam atuar nesse ramo. É urgente, portanto,
a convergência dessas ferramentas para
dar início ao modelo de cidades inteligente.
Cabe também ao poder público e à
sociedade darem suas contribuições para
que possam ser operados os investimentos necessários à integração de todos os
atores dessa complicada trama que é a
visão da mobilidade do futuro na América
Latina.
Foi o que concluiu o ex-presidente do
México, Felipe Calderón, um dos portavozes dessa discussão na América La-

A ABB, uma das
patrocinadoras da
Fórmula E, desenvolveu
soluções de recarga
para todo o tipo de
aplicação. No Salão de
Genebra demonstrará
seu carregador rápido
para ônibus, que será
utilizado no transporte
dos visitantes da feira.

tina, durante a abertura do Fórum: “É o
momento para desenvolver sistemas públicos eficientes para que as pessoas não
vejam mais a conveniência de usar um
carro como vantagem”.
Durante o dia de discussões no Fórum
Calderon mostrou alguns esforços de cidades na América Latina no sentido de
mudar a opinião do Legislativo, do Executivo e, principalmente, da população.
O transporte público sobre rodas é
visto como o mais eficiente, seguro e o
que apresenta os menores custos para
aplicação imediata nas grandes cidades
da América Latina. Sobretudo por causa
da infraestrutura existente para que esses
veículos possam circular. Ônibus elétricos e conectados em rede trafegando
por corredores inteligentes que além de
organizar o fluxo também possam servir
de postos de abastecimento das baterias
é a aposta do momento
O problema atual é o que chegou a
ser classificado como máfia em um dos
painéis do Fórum: os operadores desses
sistemas de ônibus. De acordo com Gustavo Mañez Gomes, coordenador de mudanças climáticas para a América Latina
e Caribe da Unep, programa das Nações
Unidas para o meio ambiente, “não há in-
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“É preciso regular as opções
de transporte com bicicleta,
patinetes e até a locomoção
a pé para realmente oferecer
opções de fato sustentáveis
e inteligentes. Ainda não
temos essa configuração na
América Latina.”
Felipe Calderón, ex-presidente do México

teresse porque os avanços tecnológicos
têm custos que podem tornar inviáveis as
operações. Eles [os operadores] acham
que podem quebrar suas empresas”.
Por outro lado as reclamações da sociedade sobre a qualidade e a eficiência
dos serviços prestados, além dos efeitos
da poluição gerados pelo transporte público nas grandes cidades, está começando a direcionar os investimentos dessas
empresas, avalia Gomes.
Claro que tem sido necessário um empurrãozinho do poder público. Na Argentina, por exemplo, a província de Santa
Fé definiu como programa de governo
a criação de políticas públicas e leis que
incentivam o transporte público de qualidade. O deputado da província, Joaquin
Andrés Blanco, mostrou que o incentivo
por meio de renúncia fiscal às iniciativas
da eletrificação e a redução do custo da
energia para utilização no transporte farão
uma revolução em cidades como Rosário,
a maior da região, com pouco mais de 900
mil habitantes.
“Estamos com grande expectativa na
transformação do transporte urbano mais
limpo e eficiente. O primeiro passo, que é
legislar definindo as prioridades e incentivar os operadores, já foi dado. Isso é só o
começo. Precisamos compartilhar nossa
experiência até agora com outras cidades

da América Latina para que transformem
suas práticas nada eficientes.”
E O BRASIL?

Os sistemas de transporte urbano sobre
rodas de Santiago, no Chile, Cali, Medellin
e Cartagena, na Colômbia, foram citados
como exemplos que já oferecem reais
benefícios aos usuários dessas cidades. A
transição para eletrificação pode começar
por esses sistemas em breve.
Ironicamente essas infraestruturas
têm como inspiração a Rede Integrada
de Transportes de Curitiba, PR, projeto
pioneiro na América Latina e bastante conhecido no Brasil. Porém, no Fórum, não
houve a participação de representantes
de empresas e do poder público do Brasil.
Questionando a organização do evento
sobre a razão da ausência de fabricantes
de ônibus do Brasil, o polo produtivo da
região, ou de representantes de órgãos
governamentais do País – a resposta oficial é a de que os convidados não tinham
agenda para participar do Fórum –, ficou
no ar uma clara desconexão do País com
as discussões na América Latina.
Os sinais desse descolamento da indústria nacional também são percebidas
aqui. Uma semana após o Fórum Smart
Cities pesquisa do Conselho Internacional
de Transporte Limpo a que o jornal O Estado de S. Paulo teve acesso mostrou que
os ônibus novos com ar-condicionado que
rodam na cidade de São Paulo emitem
15% mais CO2 do que os ônibus velhos.
Enquanto as apresentações em língua espanhola na Cidade do México
mostraram um futuro participativo para o
transporte urbano da Améria Latina, São
Paulo é refém dos grupos empresariais
que defendem seus interesses patrocinando o retrocesso à evolução necessária.
E a indústria segue conivente com esse
modelo, pois em vez de dar sua contribuição com veículos mais eficientes e limpos
continua produzindo e vendendo ônibus
mais poluentes aos que foram chamados
de mafiosos pelos maiores especialistas
em mobilidade da região. Até quando a
indústria permanecerá omissa?
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Há vinte anos a Mercedes-Benz
inaugurava a unidade de
Juiz de Fora, MG, a primeira
fábrica de automóveis
construída fora da Alemanha

Por Marcos Rozen

Quando
Juiz de Fora
tirou São
Bernardo
do Campo
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Acervo MIAU Museu da Imprensa Automotiva

1

7 de fevereiro de 1999 foi marco inesquecível para a Mercedes-Benz do
Brasil: às 2 horas da tarde saiu da linha
de montagem de Juiz de Fora, MG,
seu primeiro automóvel produzido no Brasil, um Classe A 160 Elegance vermelho.
A fábrica, primeira para automóveis
M-B construída fora da Alemanha, investimento de US$ 400 milhões, foi então
considerada a mais moderna do mundo:
aplicava em seu sistema produtivo uns
tais de just-in-time e just-in-sequence,
com nove sistemistas instalados dentro
ou ao redor da unidade.
O fracasso comercial do modelo foi
um forte baque para a unidade, que viveu
momentos de tensão: enquanto o projeto
de fazer ali um Smart fracassou, produziu
pequeno volume de unidades do Classe C para exportação. A Mercedes-Benz
chegou a negociar com pelo menos uma
montadora de grande volume a venda da
fábrica, mas em 2010 decidiu convertê-la em unidade produtora de caminhões,
gastando para isso mais US$ 450 milhões:
novo lar de Accelo e Actros.
Hoje a unidade concentra as operações
de solda e pintura de todas as cabines de
caminhões Mercedes-Benz produzidos
no Brasil.
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Por André Barros

Divulgação/KPMG
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Parcerias: P
uma nova
tendência.
Um dos pontos identificados pelo estudo anual
da KPMG, divulgado em fevereiro, trata da
união de forças de empresas concorrentes para
desenvolverem produtos ou serviços em conjunto

arcerias inusitadas de empresas
competidoras diretas, em um mesmo segmento, deverão dar o tom
da indústria automotiva global nos
próximos anos. Essa foi uma das tendências identificadas pela Global Automotive
Executive Survey, pesquisa anual promovida pela KPMG com executivos e consumidores do setor em âmbito global, e que
em 2019 chegou à sua vigésima edição.
Aline Todd, executiva global da área
automotiva da consultoria, afirmou que
essas parcerias – batizadas de co-competição – são uma solução para um problema identificado pela KPMG no estudo,
e, ainda, reconhecido pelos executivos
do setor: o recuo na lucratividade. As fabricantes de veículos, segundo ela, ainda apresentam resultados financeiros
positivos, mas em ritmo inferior aos de
outros setores, como os fabricantes de
dispositivos móveis.
“A resposta para isso são essas parcerias para cooperação em tópicos espeMarço 2019 | AutoData
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“A resposta para a queda no desempenho
das empresas são essas parcerias para
cooperação em tópicos específicos. Como
o acordo entre Ford e Volkswagen.”
cíficos, como as de Ford e Volkswagen
e, mais recentemente, BMW e Daimler”,
disse Todd. “E não acredito que seja tarde
para começar, mas é preciso criar um
ambiente para propiciar essas parcerias.”
Um dos entraves para essa co-competição, segundo ela, são as culturas empresariais diferentes que, de uma hora para
outra, precisam se integrar para colaborar
rumo ao mesmo objetivo. Há ainda um
certo preconceito: a recepção por alguns
diretores de fabricantes de veículos, ao
serem apresentados a este cenário, é a
de estranheza e negação.
Por isso a necessidade de criar esse
ambiente, uma vez que vultuosos investimentos serão necessários, especialmente
na área de veículos autônomos e de eletrificação. Todd projeta também que essa
co-competição pode, em alguns casos e
no longo prazo, vir a se tornar uma fusão,
gerando um cenário de consolidação do
setor.
ELÉTRICOS

A pesquisa apresentou também visões
um pouco divergentes a respeito dos carros elétricos, especialmente quando são

feitos os recortes regionais. Os chineses,
por exemplo, não se preocupam tanto
com o custo desses modelos – até porque o governo local tem um programa de
subsídios –, enquanto os sul-americanos
não crêem em evolução do segmento
exatamente por causa do preço dos carros elétricos.
Aí entra a teoria das ilhas da KPGM:
apesar de estarmos falando de uma indústria global as tendências regionais
ainda são fundamentais para as decisões das montadoras. Ainda no campo
de elétricos Todd citou a disponibilidade
de matérias-primas para as baterias como
um possível entrave à massificação dos
modelos elétricos.
Resultado de respostas de mais de 1
mil executivos e 2 mil consumidores de
41 países – do Brasil foram 66 executivos
e 113 consumidores, em torno de 6% a
7% da amostragem total – a pesquisa foi
apresentada em quatro grandes capítulos:
Megatendências além do Óbvio, Valor do
Produto, Valor do Consumidor e Valor do
Ecossistema.
Os principais temas em debate nas salas de reuniões das companhias do setor,
como o futuro da combustão, veículos
elétricos e autônomos, tendências de
conectividade, mobilidade e tendências
regionais estão contemplados no estudo
divulgado pela consultoria em fevereiro.
BRASIL

Em parceria com AutoData a KPGM,
em comemoração aos 20 anos da Global Automotive Executive Survey, fará a
versão brasileira da pesquisa em 2019.
Dezenas de perguntas foram elaboradas para que executivos e consumidores
possam colaborar para traçar um cenário
para a indústria automotiva brasileira nos
próximos anos.
Os resultados serão apresentados no
Seminário AutoData Revisão das Perspectivas, em 24 de junho, em São Paulo. O
conteúdo completo da pesquisa estará
disponível após o evento.
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O ESTEPE SUMIU
A Ford lança a linha 2020 (!!) do EcoSport. Maior novidade é a ausência do estepe
para a versão topo de gama Titanium, eliminando junto seu suporte junto à tampa
do porta-malas. O pneu sobressalente deixa de existir pela adoção de pneus
Michelin ZP tipo Run Flat, que podem percorrer até 80 km a 80 km/h mesmo vazios.
Equipado ainda com teto solar elétrico, sete airbags, sistema de monitoramento de
ponto cego e tráfego cruzado, partida sem chave, multimídia SYNC 3 com tela de 8
polegadas e rodas de liga leve de 17 polegadas: R$ 104 mil.

Divulgação/Audi

HONDA INVESTE
A Moto Honda
anunciou
investimento de
R$ 500 milhões
em sua fábrica de
Manaus, AM, para
os próximos três
anos: melhoria
nos processos,
construção de
novo prédio e
reposicionamento
de linhas.
As obras já
começaram
com nova área
que abrigará
a produção
de motores,
melhorando
a logística e
reduzindo prazo
fabril. São seis
mil funcionários
e cinco linhas
que produzem,
aproximadamente,
3,7 mil motos/dia.

Divulgação/Ford
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Por Marcos Rozen

Sugestões de pauta
para esta seção
podem ser dirigidas
para o e-mail
rozen@autodata.com.br

PLANO DE ASSINATURA
A Audi iniciou seu serviço de recarga de
veículos elétricos na Europa, baseado
em um sistema de assinatura que
concede cartão que libera acesso a 72
mil equipamentos em dezesseis países
europeus. São dois tipos de plano: City,
para usuários essencialmente urbanos,
a cinco euros por mês, e Transit, para
deslocamentos maiores, 18 euros por
mês. A tarifa por carregamento vai de
oito a dez euros e se mantém fixa em
países além das fronteiras alemãs.

CASAMENTO PROSSEGUE
FCA e Grupo PSA estenderam até 2023 joint-venture que possuem há quarenta
anos para comerciais leves na Europa: assim, prosseguirá produção de furgões Fiat
Ducato, Peugeot Boxer e Citroën Jumper na fábrica da Sevel Sud em Val di Sangro,
na Itália, além de versões complementares para Opel e Vauxhall – marcas agora nas
mãos do grupo francês. Para isto está planejada expansão da capacidade produtiva
daquela unidade.
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AUTOMEC 2019
Está aberto credenciamento gratuito
para visita à Automec 2019, de 23 a 27
de abril no São Paulo Expo: profissionais
da área de reposição e reparação
automotiva interessados podem se
registrar no site www.automecfeira.com.
br. De acordo com os organizadores
serão 1,5 mil marcas participando da
mostra, nacionais e estrangeiras.

GAMA FUSION MAIS ENXUTA
Chegou às concessionárias a linha 2019 do Fusion: pequenos
retoques estéticos e fim da versão de entrada com motor 2,5
litros flex, papel ocupado agora pela SEL 2 litros EcoBoost, 248
cv a R$ 150 mil. Há ainda a Titanium 2 litros EcoBoost AWD,
de tração integral a R$ 180 mil, e a Titanium Hybrid, potência
híbrida gasolina-elétrica combinada de 190 cv, a R$ 183 mil.

MELLO
Daniel Homem
de Mello é o
novo diretor de
comunicação,
marketing e
marca da Volvo
para América
Latina. Sucede a
Solange Fusco,
que deixou a
empresa.

COSTA
Vander Costa foi
eleito presidente
da CNT,
Confederação
Nacional do
Transporte, para
o mandato 20192013. Sucede
Clésio Andrade,
que ocupou o
cargo por 26
anos.

PARASKEVOPOULOS
Eduardo
Paraskevopoulos
é o novo chefe
de marketing
do Waze para
América Latina.
Antes, sênior
business
executive do
Google Brasil.
Ex-Samsung,
Unilever e
Outback
Steakhouse.

Divulgação/VW

Divulgação/Waze

Divulgação/CNT

Divulgação/Volvo

Divulgação/Fiat

BELINI
Cledorvino Belini
foi nomeado
pelo governador
de Minas Gerais
como novo
presidente da
estatal Cemig,
Companhia
Energética de
Minas Gerais. Ele
é ex-presidente
da Fiat e da
Anfavea.

Divulgação/Ford

RECORDES TOYOTA
A Toyota revelou que 2018 foi o ano em
que obteve seu melhor desempenho
comercial no Brasil da história, iniciada
aqui em 1958: mais de 200 mil unidades
vendidas. E para 2019 a meta é quebrar
novo recorde, em 219 mil. O volume
produtivo local deve alcançar 225 mil
unidades, 7,6% acima do ano passado,
de 209 mil, número também recorde.

GÓES
Claudia Góes
assumiu a
gerência de nova
área da VW, a de
Comunicação
Digital. Atuará
na equipe de
Priscilla Cortezze
e tem passagens
por Samsung
Electronics,
Weber
Shandwick e
In Press Porter
Novelli.
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» GENTE&NEGÓCIOS

LOGIGO INTERNACIONALIZA
A Logigo iniciou processo para criar
subsidiária nos Estados Unidos: intenção
é terceirizar produção de sistemas
multimídia e depois abrir fábrica ali. No
Brasil inaugurou primeira unidade em
Itatiaia, RJ, dentro da JLR, investimento
de R$ 2,5 milhões e capacidade para
produzir até 9 mil componentes/ano. Na
lista de clientes estão Nissan, Mitsubishi
e Toyota.

CROSS MOBI
O Fiat Mobi ganha, como opcional, pacote Pack Cross, que
pode ser aplicado a qualquer versão: adesivo no capô, pintura
bicolor com teto preto, faixas laterais e calotas escurecidas.
Por R$ 950.

Divulgação/BYD

ZF CONQUISTA
A ZF recebeu da Receita Federal a
certificação OEA, sigla de Operador
Econômico Autorizado. Com isso a
empresa passa a ser reconhecida
como operadora segura de negócios
internacionais e, assim, pode usufruir
de vantagens logísticas como redução
significativa de tempo no desembaraço
aduaneiro em portos. A busca pela
certificação teve início há dois anos
e envolveu as áreas de comércio
exterior, compras, engenharia, logística,
segurança patrimonial, tecnologia da
informação, recursos humanos, legal e
marketing.

Divulgação/Volvo

VOLVO INVESTE
O Grupo Volvo
anunciou aporte de
R$ 250 milhões até o
final de 2020 no Brasil.
Investimento será
destinado a todos
os negócios aqui,
ou seja, caminhões,
ônibus, equipamentos
de construção e
motores marítimos
e industriais, além
de P&D. Também
contratou trezentos
para expandir
segundo turno
da produção de
caminhões em
Curitiba, PR.

CHINA NA EUROPA, DE CAMINHÃO
A BYD lançou dois caminhões e uma van elétricos na Europa:
primeira incursão no segmento de comerciais para a empresa
naquele mercado. Oferta de caminhão leve eT6 e o Green Tug
Q1M, específico para uso em aeroportos e portos, enquanto a
van é a eT3. A BYD afirma que pretende aumentar a gama de
veículos comerciais elétricos à venda na Europa “nos próximos
anos”.
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PEUGEOT
Christian
Peugeot é o
novo presidente
da OICA,
Organisation
Internationale
Constructeurs
d’Automobiles.
Acumula
posto com a
presidência da
CCFA, a Anfavea
francesa, e
sucede Matthias
Wissmann,
presidente da
VDA, alemã.

IOSCHPE
Dan Ioschpe
foi reeleito
presidente do
conselho do
Sindipeças e da
Abipeças para
o mandato de
março de 2019
a março de
2022. A eleição
ocorreu em 13
de fevereiro e ele
concorreu em
chapa única.

EM OLINDA
Olinda, PE, recebeu 89 ônibus Marcopolo Torino equipados
com chassis Mercedes-Benz e Volkswagen, em configurações
de 34 e 32 passageiros sentados. Veículos serão operados
pelas empresas Cidade Alta e Rodotur, que compõem o
Consórcio Conorte, formado na primeira etapa da licitação do
sistema Grande Recife, em 2013. A Rodotur tem desde 2012
100% da frota equipada com Marcopolo.
25 MIL BONGO
A Kia Motors Uruguai, empresa do Grupo Gandini, celebra
marco produtivo de 25 mil unidades do caminhão leve Bongo
K2500, de agosto de 2010, quando a fábrica foi inaugurada, a
janeiro de 2018. Capacidade produtiva instalada é de seis mil
unidades/ano, mas roda hoje a 3,5 mil/ano em um turno. 95%
da produção ali têm como destino o mercado brasileiro.

Divulgação/Kia Motors

Divulgação/OICA

Christian Castanho

Divulgação/Toyota

Divulgação/Marcopolo

YARISVENTUREIRO
A Toyota lançou versão aventureira
do Yaris, a X-Way. Diferenciais
apenas estéticos, sendo mantidas
características como altura livre do solo
perante as demais versões: rodas de
liga leve pretas, rack de teto, apliques
de para-choque e para-lama e frisos
nas laterais. Oferta somente com motor
1.5L 16V flex Dual VVT-i e câmbio CVT. A
R$ 79 mil.
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» FIM DE PAPO

14,2%

foi a queda no nível de inadimplência empresarial no Brasil em 2018, de acordo
com estudo da empresa de avaliação de crédito Boa Vista: considera cheques devolvidos,
títulos protestados e registros no SCPC.

“Se a gente baixar os impostos, todos pagam.”
Paulo Guedes, ministro da Economia, durante encontro com membros da Fiep, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, em fevereiro.

1,35

é atual a relação bicicleta por habitante na Holanda:
são 23 milhões de bicicletas para 17 milhões de habitantes.

“Graças a Deus que tem engarrafamento. Engarrafamento é sinal de progresso.”
Paulo Maluf, então prefeito de São Paulo, em fevereiro de 1996.

15,5%
63%
25%
85%

foi o aumento no número de emplacamentos no Estado de São Paulo em 2018
segundo dados do Detran-SP: 886,7 mil veículos, somando de motos a caminhões.
Em 2017 foram 767,7 mil.

das empresas da lista das 100 maiores da Fortune têm metas claras
e públicas de consumo de energia, aponta pesquisa global da
Schneider Electric em parceria com a GreenBiz Research.
é o aumento de demanda por aluguel de veículos durante o carnaval
comparado com meses de baixa temporada, segundo análise da Abla,
Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis.
mais energia oferece a bateria
atual dos carros da Fórmula E.
Isso é o equivalente a

5 000

smartphones
com sua carga
completa
Março 2019 | AutoData

AD 353_FimDePapo.indd 66

06/03/2019 11:11:14

