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Em cima da hora
Amortecedores 

mAgneti mArelli cofAp.

As soluções em 

conforto e segurAnçA 

que vão gArAntir 

o seu futuro.

A caminho da premiação
Vitor Longo Maiello, gerente geral da BorgWarner Turbo 
Systems para a América do Sul, recebeu a placa referente 
à indicação da empresa para o Prêmio AutoData 2017. A 
BorgWarner é finalista na categoria Fornecedor de peças, 
partes e componentes.  Ela será a fornecedora do motor 
de partida para a nova família de motores 1.0, 1.4 e 1.8l da 
General Motors no Brasil. 
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Bruno de Oliveira | bruno@autodata.com.br 

GM anuncia investimento no RS

Montadora

Expectativa é a de que o dinheiro, R$ 1,5 bilhão, seja aplicado  
na fábrica de Gravataí e em novo modelo – um SUV?

A General Motors marcou para a quinta-feira, 
3, o anúncio de investimento de R$ 1,5 bi-

lhão na fábrica de Gravataí, RS. Estão confirma-
dos no evento, que acontecerá lá, o presidente 
da companhia, Carlos Zarlenga, o governador do 

Estado, o prefeito da cidade, e representantes do 
sindicato dos metalúrgicos local.

Segundo Valcir Ascari, presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Gravataí, a expectativa é 
a de que o aporte seja aplicado no desenvolvi-

mailto:bruno@autodata.com.br
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mento de uma nova plataforma. Ele disse, ainda, 
que em reunião com representantes da GM, na 
semana passada, ficou estabelecido que o inves-
timento será aplicado apenas em 2019.

O valor que será anunciado para a fábrica 
faz parte do pacote de investimento de R$ 6,5 
bilhões que a companhia divulgou em julho de 
2015 e que terminará de ser exercido em 2019. 
Na época desse anúncio o valor seria aplicado no 
desenvolvimento de uma nova família de carros 
produzida nas fábricas de Gravataí e de São Cae-
tano do Sul, SP. Os novos modelos serão destina-

dos a mercados emergentes como China, Índia e 
México.

Segundo levantamento da consultoria IHS,  
para 2019 a GM programa o lançamento de um 
SUV e de novas versões de Montana, Onix e Pris-
ma – os dois últimos modelos são produzidos na 
unidade de Gravataí.

Na quinta-feira o governador do Rio Grande 
do Sul também lançará o MULT, programa de fo-
mento para o setor automotivo do Estado. O pro-
grama implica em incentivos fiscais, investimen-
to direto e promoção de parcerias com entidades 
de pesquisa.

No primeiro semestre a GM, na América do 
Sul, faturou 43% a mais do que no mesmo perío-
do do ano passado, totalizando US$ 4 bilhões 
257 milhões. A operação cresceu 13% no semes-
tre puxado pelo seu desempenho no Brasil. Com 
302 mil veículos vendidos na região de janeiro a 
junho a GM conquistou fatia de 15,9% do mer-
cado. Com esse desempenho conseguiu melho-
rar seu perfil na região: saiu de um prejuízo de 
US$ 182 milhões nos primeiros seis meses de 
2016 para US$ 142 milhões de janeiro a junho 
deste ano. 
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Renault  
anuncia mais  

R$ 750 milhões 
para o Brasil

Negócios

Dinheiro novo será aplicado em nova 
fábrica de injeção de alumínio e na 
expansão da unidade de motores. 
O último ciclo de R$ 500 milhões 

deveria ser aplicado até 2019, mas foi 
consumido com o Kwid.

A Renault anunciou na terça-feira, 1º, inves-
timento de R$ 750 milhões em uma nova 

fábrica de injeção de alumínio e na expansão da 
sua unidade de motores em São José dos Pinhais, 
PR. O protocolo de intenções foi assinado pelo 
governador do Estado e pelos presidentes da Re-
nault América Latina, Olivier Murguet, e do Bra-
sil, Luiz Pedrucci.

O último ciclo de investimento, de R$ 500 
milhões, deveria ser aplicado até 2019 mas foi 
consumido com a conclusão do desenvolvimen-
to do Kwid.

Olivier Murguet,  da 
Renault América 
Latina, com o 
governador do PR

De acordo com a Renault a fábrica de injeção 
de alumínio começará a produzir em janeiro. A 
produção será feita a partir de uma linha para o 
bloco e outra para o cabeçote do motor. Do total 
anunciado R$ 350 milhões terão como destino 
a nova fábrica de injeção de alumínio, que deve 
gerar 150 empregos diretos em três turnos de 
produção. Outros R$ 400 milhões chegarão para 
a ampliação da unidade de motores, que terá no-
vas linhas de usinagem de cabeçotes de alumí-
nio. Com o investimento a Renault será benefi-
ciada pelo programa Paraná Competitivo com o 

mailto:redacao@autodata.com.br
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diferimento do pagamento do ICMS da fatura de 
energia elétrica e do gás natural da fábrica por 48 
meses.

A fábrica de motores será ampliada para a 
produção de equipamentos mais eficientes, de 
acordo com Olivier Murguet. Outro fator que 
motivou o investimento foi o crescimento das 
vendas na América Latina: “Nossos investimen-
tos reforçam a importância estratégica do Bra-
sil. No ano passado, exportamos 35% da nossa 
produção. No primeiro semestre aumentamos 
nossas exportações em 60% com relação ao ano 

passado. Contratamos setecentas pessoas há três 
meses para o terceiro turno e operamos muito 
próximo da nossa capacidade máxima”.

A Renault pode produzir 380 mil veículos/
ano no Paraná.

O executivo disse, ainda, que a empresa au-
mentará o índice de nacionalização de compo-
nentes e prevê o lançamento de uma nova gera-
ção de motores. Inaugurada em 2001 a fábrica 
de motores já produziu aproximadamente 3,5 
milhões de unidades, com cerca de 40% destina-
dos à exportação, principalmente para Argenti-
na. A Renault, que começou a produzir no Brasil 
em 1998, emprega 6,3 mil pessoas diretamente e 
gera aproximadamente 25 mil empregos indire-
tos. O complexo Ayrton Senna, em São José dos 
Pinhais, reúne as três fábricas da marca no Brasil: 
de automóveis, de comerciais leves e de moto-
res. 
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Neo Rodas eleva sua capacidade

Fornecedor

Com a aquisição de nova célula de usinagem, que custou R$ 5 milhões,  
empresa poderá fabricar 4 mil rodas de alumínio por dia

A Neo Rodas aumentará sua produção em 1 
mil rodas de alumínio por dia com sua nova 

célula de usinagem, que começará a operar este 
mês. Hoje, são fabricadas 3 mil unidades diárias. 
A máquina, uma IMT, é única no Brasil e total-
mente automática, o que conferirá maior quali-
dade ao produto e mais competitividade à em-
presa.

Comprada por R$ 5 milhões tornou-se a 
maior aquisição da Neo Rodas este ano, em que 
a empresa pretende investir R$ 15 milhões em 
máquinas de laboratório, fornos de fusão, má-
quinas de fundição e também na infraestrutura 
da fábrica. Para o ano que vem a meta de investi-
mento chega a R$ 18 milhões.

A capacidade de produção da Neo Rodas to-
taliza 1,2 milhão de rodas por ano. No primeiro 
semestre a produção chegou a 330 mil rodas, o 
que representou aumento de 33% com relação ao 
mesmo período do ano passado. Para o segundo 
semestre a estimativa é a de aumentar a produção 
em, no mínimo, 40%. Boa parte desse crescimento 
será impulsionada pelos lançamentos de veículos 

D
iv

ul
ga

çã
o

Alexandre Abage
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como Fiat Argo, Mitsubishi ASX, Lifan X60 e os no-
vos modelos Volkswagen Polo e Virtus.

O foco da empresa – que hoje ocupa a tercei-
ra posição do ranking, depois de Maxion Whe-
els e de Mangels – é atingir a vice-liderança no 
fornecimento de rodas de alumínio no Brasil em 
2019, de acordo com o CEO Alexandre Abage:

“Queremos impulsionar o crescimento com 
novos negócios. Estamos em negociação com 
montadoras instaladas aqui e temos trabalhado 
fortemente para aumentar nossas exportações 

para América do Sul e Europa. Nossos investi-
mentos são feitos com capital próprio, o que dá 
garantia muito grande aos nossos clientes”.

A ideia da Neo Rodas é manter-se como for-
necedora OEM, e não pretende produzir para o 
mercado de reposição. No Brasil a empresa pro-
duz para BYD, FCA, Hyundai CAOA, Mitsubishi e 
Volkswagen. Já suas exportações são realizadas 
por meio da General Motors para Chile e Argen-
tina, para a Volkswagen na Argentina e para a Li-
fan no Uruguai.  

Nova célula de 
usinagem aumentará 
produção diária em 
1 mil unidades
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Vendas de 
veículos seguem 

aceleradas

Mercado

Alta dos emplacamentos foi de 1,9% 
em julho na comparação com o mesmo 
mês do ano passado. No acumulado, o 

aumento foi de 3,38%.

As vendas de veículos, de janeiro a julho, cres-
ceram 3,38% em comparação com o mesmo 

período do ano passado, chegando a 1 milhão 
204 mil 22 unidades, de acordo com balanço da 
Fenabrave divulgado na terça-feira, 1º. Em julho 
as vendas aumentaram 1,9% com relação a julho 
de 2016, totalizando 184 mil 838 unidades.

O desempenho no período mantém as ex-
pectativas da entidade para o segundo semestre, 
disse Alarico Assumpção Júnior, presidente da 
Fenabrave:

“A projeções são positivas baseadas na maior 
oferta de crédito e na melhora dos índices de 
confiança”.

Ele também apontou os lançamentos de ve-
ículos como fatores que favorecerão os resulta-
dos até dezembro.

Os segmentos de automóveis e de comerciais 
leves apresentaram alta de 3,95% no acumulado 
do ano sobre o mesmo período de 2016, 1 mi-
lhão 170 mil 308 unidades ante 1 milhão 125 
mil 868. Se comparados apenas os meses de ju-
lho de 2017 e de 2016 o resultado aponta alta de 
2,33%.

As vendas de caminhões somaram 4 mil 525 
unidades, o que representou queda de 3,35% em 
julho com relação à mesma base do ano passa-
do. Já no acumulado o segmento continua em 
queda, de 13,7%, com licenciamentos de 25 mil 
984 caminhões. Recuo também nas vendas de 
ônibus de janeiro a julho: foram emplacadas 7 
mil 930 unidades, declínio de 11% no período. 
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Mônica Cardoso | monicacardoso@autodata.com.br

Caminhoneiros 
protestam por 

aumento no 
diesel

mestre, segundo pesquisa com cerca de dois mil 
associados da entidade.

Segundo ele o volume dos fretes está em que-
da desde 2014 e apenas em 2016 as receitas das 
transportadoras caíram em torno de 20%:

“As transportadoras não têm capital para 
investir em novos veículos. Prova disso é que 
as vendas de caminhões despencaram e repre-
sentam apenas um terço daquelas de 2013. 
Se tivermos uma retomada na economia há o 
grande perigo de faltar caminhões, pois muitas 
transportadoras fecharam ou diminuíram de 
tamanho”.

Prova disso é que a NTC reunia 160 mil trans-
portadoras cadastradas, que hoje são 117 mil 
360.

Transporte

Transportadores devem assumir  
reajuste para não perder cargas.  

Receita do transporte já caiu cerca de 
20% no ano passado.

Caminhoneiros fizeram protestos em estradas 
do País na terça-feira, 1º, contra o aumento 

dos impostos sobre os combustíveis, o que enca-
recerá o valor do frete. O diesel ficou até R$ 0,46 
mais caro por litro. Foram registrados atos em ro-
dovias de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato 
Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo, alguns 
deles com bloqueio de pistas.

Como a margem de lucro do transporte é pe-
quena, representando em média 5% do valor do 
frete, o reajuste de combustível compromete os 
rendimentos tanto dos caminhoneiros como das 
transportadoras, de acordo com Lauro Valdívia, 
assessor técnico da NTC&Logística, entidade que 
representa os empresários do transporte de car-
gas. O valor do frete caiu 2,89% no primeiro se-

mailto:monicacardoso@autodata.com.br


13

2.8.2017

REPASSE – O aumento do diesel costuma 
provocar um efeito dominó no encarecimen-
to do frete: caminhoneiros repassam o cus-
to para as transportadoras que, por sua, vez, 
o transferem para seus clientes. No entanto, 
com a diminuição do volume de negócios, as 
transportadoras se encontram em uma sinuca 
de bico: repassar ou não esse custo adicional 
aos seus clientes.

 “As transportadoras não têm como assumir 
mais esse aumento sem repassar para seus 
clientes. Outras, no entanto, podem escolher 
arcar com esse custo para manter a clientela e 
diminuir outras despesas. Mas após três anos 
de crise as empresas não têm onde cortar mais 
despesas”. 

Divulgação
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Grupo PSA 
conclui compra de 

Opel e Vauxhall

Negócios

Sinergia das empresas compradas é 
avaliada em € 1,7 bilhão no primeiro 

ano. Grupo promove dança das 
cadeiras.

O Grupo PSA, que controla as marcas Peu-
geot, Citroën e DS, finalizou na terça-feira, 

1º, a compra da Opel e da Vauxhall, empresas 
que pertenciam à General Motors. O anúncio do 
negócio foi feito em março. Com a aquisição o 
grupo tornou-se o segundo maior fabricante de 
automóveis europeu, com participação no mer-
cado de 17% no primeiro semestre de 2017.

Equipes Opel e Vauxhall têm prazo de cem 
dias para elaborar plano econômico que acelere 
a integração das empresas ao grupo. A sinergia 
gerada pela nova estrutura da PSA com a parti-
cipação de Opel e Vauxhall é avaliada em € 1,7 
bilhão no primeiro ano, segundo comunicado da 

Carlos Tavares, da 
PSA, e Mary Barra, 
da GM, no anúncio 
da aquisição

mailto:redacao@autodata.com.br
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PSA. Paralelamente à operação a compra dos ne-
gócios europeus da GM Financial está em anda-
mento, sujeita à validação de diferentes instân-
cias regulatórias, e deve ocorrer até dezembro.

Carlos Tavares, presidente do Grupo PSA, afir-
mou que a adesão das novas marcas inicia uma 
nova fase do desenvolvimento do grupo:

“Estamos assistindo hoje ao nascimento de 
um verdadeiro campeão europeu. Saberemos 
aproveitar a oportunidade de nos fortalecer mu-
tuamente e de conquistar novos clientes graças à 
execução do plano de desempenho que a Opel e a 
Vauxhall colocarão em prática. A aplicação do pla-
no Push to Pass continua a ser uma prioridade”.

O Push to Pass é plano de gestão iniciado no 
ano passado e que tem como objetivo o cres-
cimento do faturamento do grupo em 10% até 
2018.

A PSA registrou faturamento de € 29 bilhões 
165 milhões no primeiro semestre, 5% maior do 
que o obtido no mesmo período do ano passado. 
O faturamento da divisão automotiva foi de € 19 
bilhões 887 milhões, também em alta, de 3,6%, 
com relação ao primeiro semestre de 2016, prin-
cipalmente devido aos novos modelos e à disci-
plina em matéria de preços da companhia.

O desempenho no semestre levou a empre-
sa a manter as projeções para o ano anunciadas 
em janeiro: projeta crescimento de cerca de 3% 
no mercado automotivo na Europa e de 5% na 
China, na América Latina e na Rússia. Na Amé-
rica Latina manteve fatia de 3,9% de mercado 
registrada em 2016 na Argentina, Brasil, Chile e 
México.

CONTRATAÇÕES – Com a aprovação do negó-
cio a PSA anunciou também a nova estrutura de 
executivos. Christian Müller sucede a William 
F. Bertagni na vice-presidência de engenharia, 
com a responsabilidade de integrar a engenha-
ria e os grupos motopropulsores em um único 
departamento, e Remi Girardon deixa de ser o 
vice-presidente de estratégia industrial do grupo 
para substituir Philipp Kienle na vice-presidência 
industrial.

Mais: Philippe de Rovira é o novo diretor fi-
nanceiro da Opel no lugar de Michael Lohschel-
ler, e Michelle Wen, diretora de gestão de forne-
cedores da Vodafone Procurement, integrará a 
equipe de direção da Opel em 1º de setembro 
em sucessão a Katherine Worthen, atualmente 
vice-presidente de compras. 
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Curtas e algo mais

Divulgação

Porca solta
A Ford convocou recall na terça-feira, 1º, dos 

caminhões F-4000 modelo 2017. A convocação 
ocorreu por causa de um problema nas porcas-
trava dos cubos das rodas do eixo traseiro. Por 

meio de comunicado, a empresa informou que 
o defeito pode resultar na perda da função de 

travamento das porcas. Não foi informada a 
quantidade de veículos afetados.

Desembarque marcado
O Range Rover Velar, novo veículo da Land 
Rover, está confirmado para chegar ao mercado 
brasileiro a partir de novembro deste ano. 
A reserva do modelo está disponível desde 
maio na rede de concessionários. As primeiras 
versões que chegam aqui custarão de R$ 383, 1 
mil a R$ 513,9 mil. No futuro, afirma a empresa, 
virão versões mais baratas, com preços que 
variam de R$ 291 mil a R$ 311 mil.

A Man Latin America informou que vendeu 
1 mil veículos no México, no primeiro 
semestre. No segmento de caminhões, 
as vendas foram 23% maiores do que as 
registradas no mesmo período do ano 
passado. No transporte de passageiros 
as vendas ampliaram 30%. A fabricante 
credita o desempenho aos contratos 
firmados com grandes frotistas, como 
Heineken, IAMSA, ADO e Transpais.

Bem cotados
O índice CAR Group 2017, promovido pelo 

CESVI, Centro de Experimentação e Segurança 
Viária, apontou em junho os modelos Aircross e 
C4 Lounge, da Citroën, como os veículos com a 
melhor relação custo e facilidade de reparação 

em seus respectivos segmentos. Criado em 
1997, o índice analisa veículos quanto à 

facilidade e o custo de conserto após uma 
colisão.
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Rumo à África
A NEOBUS exportará quatro ônibus rodoviários New Road 
N10 380 para o Grupo Unitrans Passenger, operador de 
transporte da África do Sul. Os veículos serão incorporados à 
frota da Megacoach, uma das operadoras do conglomerado, e 
utilizados em serviços de turismo de luxo em rotas pelo país. 
Os chassis são do Volvo B430R.

Navegação
O Google liberou a aplicação da ferramenta de navegação 
Waze em carros que tenham o sistema de bordo Android Auto 
instalado. A Pioneer, umas das fabricantes destes sistemas, 
informou que os modelos AVIC-F70TV e AVIC-F80TV são 
compatíveis com o aplicativo.

http://pollux.com.br/conexao/

