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Com uma retração de mercado 
de 13,9% se compararmos os 
nove meses de 2014 com o 
mesmo período do ano pas-

sado, segundo dados da Anfavea – As-
sociação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores, o mercado de 
caminhões fechou setembro com 99 
mil unidades licenciadas contra mais 
de 115 mil em 2013. A queda é atribu-
ída ao desaquecimento da economia 
brasileira e ao quadro de sucessão 
eleitoral. O quadro deve permanecer 
o mesmo até o fim do ano.

As montadoras, de olho num mer-
cado nada desprezível e buscando 
avançar suas posições, por seu lado, 
anunciam investimentos e lançamen-
tos com foco em 2015.

VOLKSWAGEN AMPLIA E 

MODERNIZA LABORATÓRIOS

A Volkswagen do Brasil acaba de in-
vestir R$ 50 milhões em 12 novos equi-
pamentos e ampliação dos laboratórios 
emissões e de motores na fábrica An-
chieta, em São Bernardo do Campo. Ini-
ciado em 2011, o investimento inclui no-
vos dinamômetros de bancada (estático, 
para motores) e de chassis (dinâmico, 
com o carro em movimento), entre eles 
o primeiro dinamômetro da indústria 
brasileira para testes em veículos 4X4.

“O investimento reflete um dos fo-
cos da empresa que é de desenvolver 
produtos cada vez mais eficientes e 
ambientalmente corretos. Aumentar 
a eficiência é um dos passos mais im-
portantes para alcançar a sustentabi-

INVESTIMENTOS À ESPERA 

DA RETOMADA
O mercado de caminhões permanece em queda de dois dígitos, mas há demanda 
reprimida e montadoras focam o pós-eleições.

lidade econômica, social e ambiental. 
As novas tecnologias darão suporte 
para atender ainda mais às exigências 
do Programa InovarAuto”, declara o 
presidente da Volkswagen do Brasil, 
Thomas Schmall.

O investimento também inclui a 
ampliação da área de acondiciona-
mento de veículos melhorando a in-
fraestrutura para realização de testes. 
Nessa área, os carros permanecem 
por 12 horas, com temperatura con-
trolada, antes de serem testados.

Pioneiro na indústria, o laboratório 
de emissões – inaugurado em 1976, 
10 anos antes de existir no Brasil a 
lei de controle de emissões de gases 
(Proconve – Programa de Controle 
da Poluição do Ar por Veículos Auto-
motores), destina-se a medir os gases 
emitidos pelos veículos produzidos 
pela marca no Brasil e Argentina para 
o desenvolvimento, homologação e 
controle de produção.

O Laboratório de Emissões da 
Volkswagen do Brasil está entre os 
três maiores do país e realiza em tor-
no de 40 testes de emissões por dia. 
Cerca de 0,4% dos veículos produzi-
dos pela marca no Brasil, destinados 
ao mercado brasileiro, são testados 
no laboratório, além dos veículos 
também fabricados na Argentina.

O Laboratório de Motores tam-
bém presta suporte ao desenvol-
vimento e homologação de novos 
veículos e motores. Graças aos tes-
tes é possível medir e orientar, por 
exemplo, o melhor ajuste de potên-
cia, torque, nível de emissões entre 
outros para cada motor.

MERCEDES-BENZ: INVESTIMENTOS 

DE R$ 730 MILHÕES

A Mercedes-Benz do Brasil irá inves-
tir mais R$ 730 milhões, entre 2015-
2018, em suas fábricas de São Bernar-
do do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG). 
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A Empresa está reestruturando as 
áreas produtivas de caminhões em 
suas plantas com o objetivo de ga-
rantir a eficiência das unidades fabris 
no país, aumentando, assim, a com-
petitividade da Companhia nos mer-
cados interno e externo.

Com a produção de caminhões em 
São Bernardo do Campo e a concen-
tração da fabricação de cabinas em 
Juiz de Fora, a Empresa ganha também 
maior flexibilização para fazer a gestão 
de seu negócio e responder mais rapi-
damente às demandas de vendas.

Com esse novo investimento, a 
Empresa atinge um montante de R$ 
3,2 bilhões aplicados nas plantas de 
São Bernardo do Campo e Juiz de 
Fora até 2018, o maior programa de 
investimentos do país para veículos 
comerciais.

SEMILEVE FORD

A Ford lançou o novo caminhão 
F-350 e em seu primeiro mês de ven-
da o modelo liderou o competitivo 
segmento de veículos comerciais 
semileves no Brasil. O caminhão da 
Série F obteve uma participação de 
34,2 % do setor onde concorrem oito 
modelos tradicionais.

“Esse resultado do F-350 de-
monstra que o lançamento da Ford 
era muito aguardado. Ele mostra 
a credibilidade que a Série F tem 
no mercado de caminhões e que 
foi ampliada com novos atributos 
técnicos que fazem da linha um si-
nônimo de robustez e produtivida-
de. Antes mesmo de chegar à rede 
de distribuidores, o nosso cami-
nhão semileve já tinha tido grande 
procura na fase de pré-venda”, diz  
Guy Rodriguez, diretor de Opera-
ções de Caminhões da Ford Améri-
ca do Sul.

Com peso bruto total de 4.500 
kg e carga útil mais a carroceria 
de 2.125 kg, o caminhão semile-
ve F-350 é utilizado em aplicações 
como entregas fracionadas, servi-
ços de manutenção e distribuição 
comercial de atacado e varejo. Ele 
é equipado com motor Cummins 
Euro 5 de 150 cv, que oferece maior 
potência e torque, além de menor 
nível de ruído e maior economia 
de combustível em comparação a 
motorização anterior. Sua robustez  
foi aprimorada com a nova trans-

missão Eaton de cinco velocida-
des, com relações de marcha  
que geram mais torque nas 

rodas e aumentam sua 
força, principalmente 
em subidas. Também 
conta com eixo tra-
seiro Dana 70, com 
opção Track-Lock, 
que auxilia a tração 

em condições de bai-
xo atrito.

A unidade paulista, maior unidade 
produtiva da Empresa na América La-
tina, receberá cerca de R$ 500 milhões 
para a construção de novas linhas de 
produção de caminhões, agregados e 
mudanças na infraestrutura da fábrica.

Por sua vez, a empresa investirá 
adicionais de R$ 230 milhões aos 
investimentos já anunciados ante-
riormente para duplicar e ampliar as 
instalações da linha de montagem 
bruta e a área de pintura de cabinas 
da planta de Juiz de Fora. 

Com essa medida, futuramente 
toda a produção de cabinas dos ca-
minhões Mercedes-Benz estará con-
centrada na cidade de Juiz de Fora, 
aumentando a sinergia das fábricas 
de São Paulo e Minas Gerais.

Segundo o presidente da Merce-
des-Benz do Brasil e CEO América 
Latina, Philipp Schiemer, a concen-
tração das atividades produtivas das 
cabinas em uma única planta cria 
espaço na unidade paulista para fu-
turamente produzir todas as linhas 
de caminhões em São Paulo.

 “A partir de 2016 iremos 
produzir o caminhão leve 
Accelo em São Paulo, en-
quanto a produção do ex-
trapesado Actros continua 
em Minas Gerais”, declara 
Schiemer. 
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