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Honda construirá nova fábrica de automóveis no Brasil

  
A Honda Automóveis do Brasil Ltda. (HAB) construirá uma nova fábrica de automóveis no
país, com capacidade para produzir 120 mil carros por ano, dobrando assim sua capacidade
produtiva anual no país para 240 mil unidades. A nova planta será construída na cidade de
Itirapina, no interior do Estado de São Paulo, a aproximadamente 200km da capital, e tem o
início das operações planejado para 2015.
 
Incluindo  a  aquisição  de  um terreno  de  5,8  milhões  de  m2,  compra  de  equipamentos  e
construção das instalações, o investimento total no novo projeto será de aproximadamente R$
1 bilhão. Na nova fábrica, que empregará aproximadamente 2.000 funcionários, deverá ser
produzido um veículo compacto, da categoria do Honda Fit, considerando a forte demanda
neste segmento.
 
Assim como em todos os negócios da Honda ao redor do mundo, a preocupação com os
aspectos e impactos ambientais também será foco desta nova unidade. Serão aplicadas as mais
recentes tecnologias em processos produtivos, de maneira a reduzir ao máximo a emissões de
poluentes. Um exemplo é o novo processo de pintura a base d’água que será adotado para
que,  com  o  uso  de  menor  quantidade  de  tinta  e,  consequentemente,  menor  emissão  de
poluentes, seja possível obter a mesma qualidade.
 
Com a nova fábrica, a HAB dobrará sua capacidade produtiva no país, partindo de 120 mil
(capacidade atual da unidade de Sumaré) para 240 mil automóveis por ano a partir de 2015.
Além disso,  com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento de produtos que atendam às
necessidades dos consumidores brasileiros e a nacionalização de componentes, até o final do
ano a Honda iniciará as operações de um novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de
Automóveis, nas dependências da fábrica de Sumaré.
 
 “Sendo o quarto maior  mercado de automóveis  do mundo,  o Brasil  é uma região muito
importante para as operações da Honda. Com a expansão da capacidade, o nosso objetivo é
ganhar  competitividade  e  oferecer  produtos  cada  vez  mais  atrativos,  que  excedam  as
expectativas dos consumidores brasileiros”, diz o Presidente da Honda South America e da
Honda Automóveis do Brasil, Masahiro Takedagawa.
 
Com  a  nova  unidade,  o  investimento  acumulado  na  HAB  no  Brasil,  desde  o  início  da
produção  nacional  de  automóveis,  em  1997,  atingirá  aproximadamente  R$  3,5  bilhões.
Somando-se ainda o investimento acumulado desde o início da atuação da marca no segmento
de motocicletas, em 1971, o valor investido pela Honda no país ultrapassará R$ 7,2 bilhões.
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