INVESTIMENTOS DE FABRICANTES DE VEÍCULOS NO BRASIL *
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 36,63 BILHÕES
EMPRESA

VALOR

PERÍODO

DESCRIÇÃO (upa = unidades por ano)

Já instaladas no País

Total estimado em
R$ 34,43 bilhões

2011/2024

TOTAL

(cerca de R$ 346,6
milhões)

2015/2017

• Nacionalização do SUV Tiggo 5 com
produção em Jacareí (SP)

General Motors

R$ 13 bilhões

2014/2019

• R$ 6,5 bilhões: melhorias dos produtos
existentes, aumento de nacionalização e
manutenção de instalações;
• R$ 6,5 bilhões: desenvolvimento de nova
plataforma modular global para nova
família de veículos dedicados a mercados
emergentes, com seis modelos para o
Brasil. Produção em Gravataí (RS) e São
Caetano do Sul (SP)

Iveco

R$ 650 milhões

2014/2016

• R$ 250 milhões para aumento do índice
de nacionalização
• R$ 237 milhões em P&D
• R$ 163 milhões em processos industriais
de Sete Lagoas (MG)

MAN Latin America

R$ 1 bilhão

2012/2016

• Diversificação do portfólio de veículos
• Modernização e ampliação da fábrica de
Resende (RJ)

Mercedes-Benz

R$ 1.230 bilhão

2014/2018

• R$ 500 milhões entre 2014 e 2016 para

Chery

US$ 100 milhões

construção da fábrica de automóveis em
Iracemápolis (SP); inauguração em 2016 e
capacidade para 20 mil unidades por ano
• R$ 730 milhões entre 2015 a 2018 dos quais R$
500 milhões para modernização da fábrica de
São Bernardo do Campo (SP) e R$ 230 milhões
para adaptações da pintura de cabines em Juiz
de Fora (MG)

EMPRESA

VALOR

PERÍODO

DESCRIÇÃO

Nissan

R$ 750 milhões

2016/2018

• Ampliação da capacidade industrial de
Resende (RJ) e introdução de nova linha de
montagem do SUV Kicks

Renault

R$ 500 milhões

2014/2019

• Desenvolvimento e produção de dois
novos veículos no complexo de São José dos
Pinhais (PR)

Renault

R$ 240 milhões

2014/2024

• Construção de centro de distribuição de
peças em Quatro Barras (PR)

Scania

R$ 400 milhões

2016

• Adequação da área de pintura de cabines
em São Bernardo do Campo (SP) para
receber nova linha de caminhões Euro VI
para exportações

Toyota

R$ 1,145 bilhão

2012/2016

• R$ 1 bilhão na construção de planta de
motores e transmissões de Porto Feliz (SP)
com 200 mil upa
• R$ 100 milhões na ampliação da
capacidade produtiva na fábrica de
Sorocaba (SP) para 108 mil upa (Etios)
• R$ 15 milhões na implantação do centro
de distribuição no Porto de Suape (PE)
• R$ 30 milhões para adaptação da linha de
Sorocaba para fabricar o Corolla

Volare

R$ 100 milhões

2015/2016

• Ampliação do complexo industrial de São
Mateus (ES); produção de componentes,
centro de distribuição e de treinamento

Volkswagen

R$ 10 bilhões

2014/2018

• R$ 520 milhões na produção do Golf VII
em São José dos Pinhais (PR)
• Novos produtos e processos a serem
definidos

EMPRESA
Empresas que
anunciaram
investimento no País
BYD

VALOR

PERÍODO

DESCRIÇÃO

Total estimado em
R$ 2,27 bilhões

2011/2020

DESCRIÇÃO

2014/2017

• Instalação da fábrica de ônibus elétricos,
baterias e painéis solares em Campinas (SP)
e centro de P&D

Foton Aumark do Brasil R$ 300 milhões

2012/2016

• R$ 230 milhões na construção de fábrica
de caminhões em Guaíba (RS) / 21 mil upa
com produção prevista em 2016
• R$ 30 milhões em centro de operações,
armazenamento e distribuição de peças e
estruturação da rede de concessionárias

Jaguar Land Rover

2013/2020

• Construção de fábrica em Itatiaia (RJ)/
24 mil upa com produção a partir de 2016

US$ 400 milhões
(estimado em R$ 1,28
bilhão)

R$ 750 milhões

Fontes: Empresas | Elaboração: Automotive Business | * Atualizado em janeiro de 2016.

