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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as estratégias corporativas de duas 

importantes montadoras atualmente instaladas no Sul Fluminense, nomeadamente, 

MAN Latin América e PSA Peugeot-Citroën, de forma a compreender quais são as 

características presentes na integração dessas indústrias automobilísticas e, 

consequentemente, nas relações que estabelecem com agentes sociais econômicos e 

políticos locais.  O mapeamento das cadeias dessas montadoras vem sendo elaborado 

por meio da análise dos relatórios anuais disponibilizadas por estas empresas, em 

especial, seus respectivos desempenhos apurados nos últimos 4 anos. Trata-se, 

portanto, de uma pesquisa de caráter exploratório, que privilegia a metodologia 

qualitativa e, complementada pela análise das cadeias de valores globais. Ainda, 

busca compreender qual o papel do Brasil e, mais precisamente, da região Sul 

Fluminense nas operações desempenhadas por estas empresas em comparação com as 

outras regiões onde estas organizações atuam. Acredita-se que, a metodologia aqui 

empenhada será capaz de contribuir para problematizar como estes relatórios de 

atuação podem revelar em termos de desenvolvimento regional.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Nas últimas décadas, o comércio internacional foi responsável pela 

transformação das empresas e, respectivamente, pelas mudanças estratégias de 

distribuição das suas operações. Essas mudanças não só refletiram e continuam a 

refletir no modo como a economia global é organizada e governada (Gereffi, 2005), 

como podem responder à forma como os países participam neste complexo sistema 

internacional.  Cada vez mais as interações entre os mercados se desenvolvem em 

escala cada vez mais complexa, estimulando o debate em torno das cadeias de valor 

globais. De fato,  a desintegração da produção em escala global está alterando 

fundamentalmente nossas idéias sobre o que liga economias, empresas, lugares e 

pessoas nacionais. (Gereffi, 2005) 

 Esta trabalho dedica-se a analisar as estratégias corporativas de duas 

importantes montadoras atualmente instaladas no Sul Fluminense, nomeadamente, 

MAN Latin América e PSA Peugeot-Citroën, de forma a compreender quais são as 

características presentes na integração dessas indústrias automobilísticas e, 

consequentemente, nas relações que estabelecem com agentes sociais econômicos e 

políticos locais. Na primeira constará uma reflexão teórica em torno da perspectiva de 

cadeia global de valor e desenvolvimento; enquanto na segunda seção será 

apresentado uma análise referente aos dados levantados nos relatórios anuais das 

montadoras européias. Finalmente na ultima seção apresentará uma conclusão e 

perspectiva do trabalho realizado. 

  

2. O DESLOCAMENTO DA PRODUÇÃO E AS CADEIAS DE VALOR  

 Segundo Dicken, “as corporações transnacionais tornaram-se os principais 

motores e agitadores da economia global porque têm o poder de coordenar e controlar 

as operações da cadeia de suprimentos em mais de um país, mesmo que não sejam 

proprietários deles” (Dicken, 2003, 198). Ao pensar como exemplo, em uma empresa 

automotiva, desde o projeto de criação dos seus produtos em sua sede (ou fora dela), 
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até a deslocalização de fabricação das peças, montagem e comercialização do produto 

final, é possível visualizar a formação de cadeias internacionais de produção, ao 

mesmo tempo, levantando-se questões a respeito dos tipos de mudanças qualitativas 

que vêm ocorrendo na economia global, uma vez que, uma infinidade de geografias 

de produção, distribuição e consumo estão continuamente sendo criadas. 

 Em uma obra que acabou por influenciar os estudos que tratam de negócios 

internacionais, Michael Porter definiu o conceito de cadeias de valor como sendo 

“um conjunto de atividades que uma organização realiza para criar valor para seus 

clientes. (Porter, 1985) Trata-se assim, de uma análise das atividades que compõem o 

processo produtivo e que, ao espalharem geograficamente, podem ser designadas por 

cadeias globais de valor, pois uma grande diversidade  de bens de bens e serviços vão 

sendo incorporados ao longo de diversas fronteiras.  

 Uma infinidade de estudos que se concentram no funcionamento das CVGs 

acabam por, (não propositalmente), fazer uso de variados termos dentro desta mesmo 

análise, o que não significa que estejam tratando de idéias divergentes. Cadeias 

globais de commodities, cadeias de valor, redes de produção e até,  redes de valores 

são algumas das variadas definições utilizadas para tratarem, por exemplo, do valor 

agregado de complexas atividades ou da estrutura de governança interna das cadeias 

que integram economia global. O conceito de "cadeia de valor", por sua vez, surge 

em várias alternativas de abordagem, sendo capaz de incluir uma completa gama de 

possíveis atividades e produtos  da cadeia. 

 Ainda que existam atualmente várias alternativas de abordagem em torno das 

cadeia globais, para Gereffi (Gereffi, 2001), o significado preciso desses termos 

geralmente não está bem definido e o alcance das generalizações pode ser, assim, 

ambíguo. O autor considera importante que sejam especificadas as condições sob as 

quais essas cadeias de valor surjam, devendo também, os possíveis tipos de cadeia de 

valor, serem tratados com maior clareza. Gereffi defende desenvolvimento de 

parâmetros comuns para a definição de diferentes tipos de cadeias de valor tendo-se 

em conta, a importância da pesquisa em CVGs, seus  conceitos empregados e a  

aceitação e compreensão da abordagem. 
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 Como descrito na introdução deste documento, esta pesquisa monográfica irá 

contemplar a perspectiva das CVGs, de forma a entender como as montadoras MAN 

e Peugeot vêm se organizando na região industrial do Sul- Fluminense, confirmando 

assim, a empresa como unidade de análise, ao mesmo tempo, tentando entender essa 

dinâmica de forma global. Desta forma, tal como Henderson, acredito que, “para os 

estudos acerca das estratégias de atuação de empresas transacionais em escala global, 

importa a atenção a questões de poder corporativo, aos contextos institucionais de – e 

influências sobre – atividades baseadas na firma, ou aos arranjos territoriais (e suas 

profundas assimetrias econômicas e sociais), nas quais as cadeias estão enraizadas.” 

Entendo, desta forma, que a abordagem das CVGs possibilita a oportunidade de 

perceber o modo como empresas se correlacionam e se situam globalmente.  

 Um importante processo levantado em trabalhos que fazem uso da perspectiva 

das cadeias de valor diz respeito a globalização. Se, em um primeiro momento, 

existia, dentro de um mesmo território, no máximo, uma importação da matéria 

prima, com processo de cadeia produtiva acontecendo dentro de um mesmo território, 

a globalização tornou-se responsável por fragmentar esse processo, territorialmente. 

E a proposta das cadeias globais de valor, seria entender como esse processo de 

integração funcional entre as atividades se reorganiza territorialmente no globo, isto 

é, como as cadeias de valor se tornaram globais. Assim, existe um foco, não somente 

no aspecto produtivo, mas em direção a um conjunto de funções desde de a 

idealização do produto, até o seu destino final, tal qual será exemplificado na segunda 

parte deste trabalho, no que se refere a atuação das montadoras MAN e Peugeot a 

região Sul-Fluminense.   

 Este processo de fragmentação da cadeia produtiva impulsionado pela 

globalização, traz à tona, questionamentos em torno da “governança” (Gereffi, 2001) 

o que significa, entender, como as cadeias são organizadas e gerenciadas.  Não será 

aqui apresentada uma discussão mais aprofundada em torno do conceito de sistema 

de governança, entretanto, cabe referir, que se trata de um debate importante em torno 

da economia global. A sua emergência está presente em trabalhos de Gereffi, que 

busca enfatizar as estruturas de governança em detrimento à modelos centrados no 

estado-nação. As estruturas de governança criadas por empresas globais (o processo 
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logístico e de comercialização, por exemplo), podem vir a  influenciar o acesso das 

empresas dos países em desenvolvimento aos mercados internacionais. Por outro 

lado, estas mesmas empresas globais “estão sendo pressionadas a cumprir uma ampla 

gama de objetivos sociais em instituições multilaterais de governança privada que 

podem ter impacto nas políticas públicas tanto no mundo desenvolvido como no 

desenvolvimento.” (Gereffi, 2001). Desta maneira, o autor busca “enfatizar as 

estruturas de governança transnacional, com ênfase no, as relações de poder dentro 

das cadeias poder, nas redes e na distribuição desigual dos ganhos da 

globalização.” (Gereffi, 2001) 

 Sendo assim, entender como essas cadeias de valor funcionam, a sua natureza, 

a forma como estão estruturadas, bem como, as questões de poder e governança nelas 

contidas, revela-se de tal modo, significativo, tendo em vista, as suas implicações. 

Em se tratando dos países em desenvolvimento, os seus atores econômicos e sociais 

inevitavelmente sofrem consequências da fragmentação organizacional destas 

indústrias globais. Compreender o papel das empresas líderes na construção dessas 

cadeias apresenta-se como uma tarefa não apenas interessante, mas que coopera com 

debate em torno das CVGs. Os estudos teóricos e empíricos a respeito de 

multinacionais como a MAN e a Peugeot, facilitam o entendimento, por exemplo, 

acerca da lógica para os territórios escolhidos. Como determinadas organizações e 

condutas foram construídas em um determinado território? Como a empresa se 

relaciona e coordena as suas ações com os outros agentes econômicos? Tratam de 

indagações que podem apontar, para além das motivações que movem determinadas 

operações, também indicar o que determinadas operações podem revelar em termos 

de desenvolvimento em dado território.  

3. FRAGMENTAÇÃO DAS EMPRESAS:  MOTIVAÇÕES,  ESTRATÉGIAS E 
OPERAÇÕES 

Nas ultimas décadas, é cada vez mais intenso o processo de fragmentação 

internacional da produção, fazendo com que toda a sequência de tarefas responsáveis 

pela produção de determinado bem seja realizada não em um só país, mas em 
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“cadeias globais de valor”. Tal qual definido em seu conceito, a “fragmentação” da 

produção tenta captar a dispersão das etapas envolvidas na produção de bens e 

serviços por vários países, muitas vezes envolvendo várias empresas.  Essa 

fragmentação da atividade produtiva, envolve, então, uma infinidade de fornecedores 

e firmas subcontratadas, encarregadas das diferentes etapas do processo produtivo e, 

ao mesmo tempo, coordenados  segundo uma estrutura de governança. Por sua vez, a 

cadeia de valor global, como anteriormente mencionado, busca refletir esta crescente 

dispersão geográfica das atividades que compõem as cadeias produtivas ao redor do 

globo.   

 A redução dos custos com as transações comerciais, bem como, o crescente 

avanço dos dos processos de comunicação e informação, já na década de 80, 

contribuiriam, sobremaneira, com a evolução das etapas intermediárias da produção. 

Mais uma vez, a instalação de montadoras na região Sul-Fluminense, juntamente com 

o processo de composição final de peças, aparece como um exemplo mais claro de 

exploração de vantagens comparativas de certas atividades presentes no  processo 

produtivo, e especial, nos países em desenvolvimento.  

 Desta forma, as empresas apresentam uma tendência em coordenar as suas 

ações de forma mais vantajosa, seja a partir do mercado, de liderança ou de relações 

patronais(com sindicatos, por exemplo). Certamente, um incentivo estratégico para a 

definição de localização, pode estar na busca por força de trabalho com menor custo, 

porém, esta não deve ser aceita como uma lógica central para a localização das 

empresas. O que se denomina por lógica financeira, tem a ver ainda, com estratégias 

de localização, aquisições, inovação tecnológica, cooperações institucionais... Nessa 

perspectiva, o funcionamento das cadeias de valor resulta de uma transformação no 

desempenho das empresas e deve ser compreendido como parte de constantes 

necessidades de (re) estruturação dessas firmas.  

 O que leva uma empresa a se engajar em operações transnacionais pode ser 

classificado, segundo (Dicken, 2003), em duas grandes categorias, quais sejam, 

orientação de mercado e Orientação de ativos. A primeira orientação destina-se a 

servir um mercado geográfico específico, estando o investimento e a localização das 

operações localizados nesse mercado. Trata-se ainda, de “uma forma de expansão 
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horizontal através das fronteiras nacionais.” (Dicken, 2003). Já na  orientação de 

ativos, os meios necessários à produção e venda de produtos e serviços específicos 

por parte de uma empresa são divididos geograficamente de forma diferenciada. O 

acesso ao conhecimento, bem como, o acesso ao trabalho, também significam dois 

importantes fatores de localização e que incentivam investimentos estrangeiros 

orientados para os ativos. 

 A fusão e aquisição também é citada por Dicken como um dos métodos mais 

comuns de entrada tanto em mercados de novos produtos como em novos mercados 

geográficos, representando   o modo como uma nova geração de empresas de países 

em desenvolvimento estão se tornando grandes players globais. E ainda, a 

especialização geográfica é tratada  como uma característica  de estratégia de 

produção transnacional em que diferentes partes do sistema de produção da empresa 

estão localizadas em diferentes partes do mundo (Dicken, 2003). Para exemplificar 

ainda mais, as relações de terceirização podem também ser incluídas como 

alternativas estratégicas de atuação, fazendo  com que certas empresas garantam 

recursos e vantagens competitivas. 

 Muito se indaga a respeito do que está por trás das estratégias  de 

reestruturação de uma empresa. Seja como for, o resultado geográfico para essa 

reorganização pode assumir diversas formas (Ramalho, 2017) , para as firmas em 

questão e para os locais de destino definidos para as suas atividades.  As estratégias 

de atualizaçao produtiva operando em cadeias de valor globais, bem como, o modo 

como é processada essa inserção em cadeias,  são questões que continuam a ser 

levantadas quando o propósito é entender as possibilidades e implicações para o 

desenvolvimento local. 

4. A INSERÇÃO DAS EMPRESAS  E O DEBATE EM TORNO DO 
DESENVOLVIMENTO 

A reorganização do comércio mundial durante as últimas décadas, tem sido 

responsável por  impactar o modo como  países em desenvolvimento buscam 

impulsionar as suas posições no interior das cadeias de valor  de variadas corporações 
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industriais. Por sua vez, empresas pertencentes a cadeias produtivas globais, ao se 

instalarem em dado local cooperam por criar  situações que tendem a alterar as 

condições de desenvolvimento econômico os padrões de participação institucional e 

política (Ramalho, 2005). Uma vez que o intenso fluxo de capital pode responder 

pelas transformações em domínios específicos, torna-se necessário, tal como propõe 

Henderson, “compreender como lugares estão sendo transformados por fluxos de 

capital, trabalho, conhecimento, poder, etc., e como (…), lugares (…) estão 

transformando aqueles fluxos à medida que se localizam em domínios específicos ao 

lugar.” (Henderson, 2011). 

  Desde de a década de 1990, um vasto trabalho de pesquisa tem se voltado para 

o estudo da atuação de montadoras no Sul Fluminense (Ramalho, 2007; Ramalho, 

2006). Tais estudos dão conta do papel das relações entre diversas entidades sociais e 

políticas no contexto da implementação de montadoras no Sul Fluminense.  Ora, um 

elemento fundamental para a análise de qualquer forma de atividade econômica na 

atualidade, diz respeito a complexos geográficos ao mesmo tempo, fragmentados e 

integrados, sendo importante também, incluir nesta análise, os agentes que são 

relevantes para o modo como as firmas implementam estratégias territoriais, entre 

eles, trabalhadores, movimentos sociais, ONGs, entre outros. Assim, os  estudos 

produzidos em torno desta agenda, em dado momento, buscaram entender uma 

configuração industrial, tendo em conta uma abordagem que privilegiava a realidade 

local, responsável por papeis constituintes  das estratégias regionais de 

desenvolvimento.  

 Por outro lado, trabalhos mais recentes deste grupo reconhecem a importância 

de um olhar capaz privilegiar o plano local, entendendo essas dinâmicas de forma 

global, isto é, uma atenção para a forma como determinadas empresas estão se 

organizando. Seja com objetivo de discutir as diferentes dimensões do problema da 

“governança”, tendo como referência o papel desempenhado pelas entidades 

empresariais na promoção do desenvolvimento no Sul Fluminense (Fonseca, 2015) 

ou ainda, uma análise das estratégias corporativas e de relações de trabalho de grupos 

multinacionais no Brasil (Ramalho, 2017), trata-se, desta forma, de um movimento 

que pretende reafirmar como objeto de pesquisa, os agentes, a região e as estratégias 
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que se inserem nas políticas de desenvolvimento.  movimentos de continuidade e 

mudança que tornam a “questão do desenvolvimento” tema de renovado interesse. 

 Também esta pesquisa monográfica, por meio da proposta teórica em torno das 

cadeias de valor globais, vem contribuir com este momento de reorientação” ao 

realizar um trabalho exploratório dos relatórios anuais de duas montadoras inseridas 

no complexo industrial de Porto Real, entendendo que se trata, também, de reforçar a 

forma como o tema desenvolvimento vem sendo discutido atualmente. 

5. RELATÓRIOS ANUAIS: DESCRIÇÃO DETALHADA 

Desde a sua fundação em 1896, a Peugeot S.A. trabalhou na fabricação e 
vendas até 1965, depois de ter sido transformada em holding como parte de 

uma reestruturação legal e financeira do Grupo, até que adquiriu todas as 
ações em circulação da Citroën S.A. , fundindo as duas empresas em 1976. 

Tornou-se Faurecia em 1998 e, atualmente, entre os seus clientes, estão 
presentes, o Grupo Volkswagen, Ford, Renault-Nissan, PSA Group, Daimler 

e BMW. 
Com 300 fábricas em 34 países e cerca de 99.000 trabalhadores,  

pessoas em todo o mundo, o Grupo organiza-se em torno de três segmentos 
principais de negócio: a Divisão Automóvel (concepção, fabrico e venda de 

automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros sob as marcas 
Peugeot, Citroën e DS; a Divisão de Equipamentos Faurecia (sitemas 

internos, assentos e tecnologias de controle de emissões e o Grupo 
Financeiro Banque PSA (BPF), que fornece financiamento de retalho aos 

clientes do Grupo das marcas Peugeot, Citroën e DS e das redes de 
concessionárias.

A PSA Peugeot Citroën chegou ao Brasil em 2001, quando foi 
inaugurado o Polo Industrial Brasil (PIBR), em Porto Real, no estado do Rio 

de Janeiro, lançando as suas atividades de fabricação de motores e veículos 
das suas marcas. Desde sua inauguração, a unidade de Porto Real já 
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produziu  mais de 1,3 milhão de veículos e 1,8 milhão de motores, 
contribuindo com a gama de negócios da empresa, que, atualmente, conta 

com um faturamento anual de aproximadamente 16,5 bilhões de euros. 
 Uma das mais antigas indústrias de transporte e energia da Europa, o 

Grupo MAN  está em operação em dezenas de países, contando com cerca 
de 55. 000 colaboradores e um faturamento anual de aproximadamente 16,5 

bilhões de euros. As operações do Grupo estão atualmente agrupadas em 
duas áreas de negócios: MAN Truck & Bus (fabricação de veículos 

comerciais e motores a diesel) e MAN Latin América(produção de caminhões 
e ônibus) e MAN Diesel & Turbo e Renk(fabricante de transmissões de 

veículos, rolamentos e componentes marinhos e industriais). Desde 2009, a 
empresa mantém  acordo estratégico coma a fabricante de caminhões 

Sinotruk/ China, um investimento que permite à MAN, uma atuação no 
mercado local.

Fundada em 2009, depois de uma aquisição da Volkswagen 
Caminhões e Ônibus pela MAN SE, a MAN América Latina produz 

caminhões e ônibus em Resende, Rio de Janeiro e no México. Atualmente a 
sua rede de vendas e serviços está presente no Brasil e países vizinhos e 

seus produtos são comercializados ainda, na África e Oriente Médio.
A fábrica da MAN América Latina localizada na região Sul-Fluminense 

já foi responsável até o momento, pela produção de cerca de 500 mil 
veículos, entre ônibus e caminhões. O local conta com aproximadamente 

5.000 trabalhadores e se prepara para a atualização do seu centro de 
desenvolvimento de veículos e criação de um espaço de pesquisas e criação 

de novos modelos, aos moldes do seus país sede, a Alemanha.

As estratégias de atuação e operacionalização das montadoras 

apresentados  em seus relatórios anuais
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5.1. Parcerias/Fornecedores 

Ao analisar os relatórios de desempenho do grupo Peugeot-Citroen 

entre os anos de 2013 e 2016, e mais detidamente, no que diz respeito aos 
acordos firmados, bem como, estratégias com fornecedores em seu país de 

origem, as medidas apontam para a preocupação da empresa (sobre tudo, 
no período 2013/14) em garantir maior estabilidade para a industria 

automóvel, buscando, entre as alternativas, o trabalho em conjunto com o 
governo francês. Assim, a empresa francesa comprometeu-se em contribuir 

com Fundo de Modernização dos Fornecedores de Peças Automotivas 
(FMEA), bem como, iniciativas de triagem e recuperação de resíduos para 

incentivar os seus pontos de venda . As marcas do Grupo estenderam as 
funções de recuperação de resíduos para os pontos comerciais localizados 

também dentro da Europa. Outra iniciativa estratégica revelada pela 
montadora Peugeot em seus relatórios aqui investigados e que, segundo a 

mesma, “contribui positivamente para a balança comercial francesa”, diz 
respeito a manutenção do centro de compras localizado nas proximidades do 

local de produção(print da tabela: rotulo “origem francesa”), importando para 
a empresa, o título "Origine France Garantie”, certificação dada aos produtos 

cuja montagem final e mais de 50% do valor, são  produzidos na França.
Esta estratégia de trazer para perto de si os seus fornecedores 

(Ramalho, 2006a), faz parte dos planos de expansão internacional e 
integração local para além de uma maior flexibilidade na subcontratação no 

local. Foi possível notar nos documentos analisados, que, o esforço em 
manter-se o mais próximo possível do pool de fornecedores, deve incluir 

todas as entidades da PSA Peugeot Citroën envolvidas nas relações com 
fornecedores, demonstrando ser esta, uma mesma estratégia utilizada pela 

Organização para diferentes regiões. Enquanto observou-se que na fábrica 
de Porto Real, uma média de 74% das peças são originárias da América 
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Latina, a unidade de Trnava, na Eslováquia mostra-se responsável por 
atender toda a região da Europa Central e Oriental, incluindo diversos 

países, revelando a necessidade da empresas em ver atendidas, as suas 
demandas de produção. 

Outro exemplo de iniciativa similar levada a cabo pela montadora 
francesa em diferentes localidades, está na parceria com o grupo financeiro 

Santander, neste momento, operacional em 11 países, entre eles, o Brasil. O 
mercado brasileiro está incluído também, nas sessões de formação para 

compradores que ocorrem anualmente em sua sede na França e em toda 
Europa.

O empenho demostrado com parceiros locais e com os pontos de 
venda, revelou-se mais acentuado com a Peugeot-Citroen nos dois primeiros 

anos analisados e menos explícito nas declarações de atuação do grupo 
Man, no mesmo período. Ainda assim, a empresa da Volkswagen revela uma 

investida de suma importância para “gerar potenciais sinergias operacionais 
adicionais a longo prazo” (MAN, 2013), sendo esta, a parceria com grupo 

AmBev, no Brasil.  Fez parte do acordo com a referida marca produtora de 
cervejas, o desenvolvimento de um caminhão totalmente movido a gás 

natural para entregas de bebidas no Rio de Janeiro, durante a Copa do 
Mundo de 2014. 

5.2. Investimentos/Tecnologia 

Os documentos analisados revelaram que houve, no período de 2013 a 
2016, um forte investimento de capital em pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico por parte da PSA Peugeot Citroën e MAN, ainda que, as 
prioridades e especificidade tenham sido distintas. 

Assim, dentro do seu país, entre os anos 2013 e 2014, a montadora 
francesa, resolveu apostar firmemente em concepção e aplicação de  
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biocombustíveis verdes em parcerias com escola, universidades e centros 
tecnológicos franceses e o mesmo interesse manteve-se no Brasil, com 

projetos de desenvolvimento de motor biocombustível em parceria com a 
PUC, Rio de Janeiro. Os investimentos no mercado brasileiro foram 

mantidos, em especifico, na fabrica de Porto Real, RJ, com a implantação de 
novos centros de desenvolvimento, investimentos em novos motores e 

simplificação da gama de produtos. A empresa chega a alegar em seus 
relatórios, que, tais medidas nesta região, “cooperam para uma melhor 

integração local e menos exposição cambial, para além de contribuir para  a 
marca a se colocar no mercado global” (Peugeot, 2014).

Por sua vez, também no primeiro período, a montadora alemã firma 
acordo com a AmBev para desenvolvimento de um caminhão totalmente 

movido a gás natural para entregas de bebidas no Rio de Janeiro, durante a 
Copa do Mundo de 2014 e, neste sentido, realiza um reforço da capacidade 

de produção da planta de Resende. Ao mesmo tempo, a ampliação da sua 
gama de produtos insere-se no modelo de Consórcio Modular Sistema de 

produção modular, em parceria com fornecedores no Brasil e nos restantes 
mercados latino-americano. No mesmo período, o grupo MAN aposta 

firmemente em seu mercado chinês ao incrementar as suas instalações e 
centros de venda, quando decide, entre outras alternativas, inaugurar uma 

empresa de expansão global dos serviços e aumentar o fornecimento de 
ônibus na China. 

A iniciativas de incremento em tecnologia persistiram nos anos 
seguintes, tendo sido verificado um forte interesse por parte da Peugeot em 

investir em veículos elétricos, não só na Europa, mas passando a incluir a 
China, a sua região com forte poder de mercado. Para tal, a reafirmação de 

parceria com a marca chinesa Dongfeng Motors revelou-se fundamental. 
Não foi verificado o mesmo tipo de empreitada por parte da industria alemã, 
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que, para o seu mercado chinês, deu continuidade ao serviço de vendas em 
conjunto com a marca SITRAK e, mais ainda, mostrou a necessidade de 

levar a cabo, um Plano de Crescimento internacional prevendo uma 
contribuição significante por parte dos mercados não europeus para o 

desempenho das suas empresas.
 Entretanto, para as instalações no Brasil, A MAN mostrou-se mais 

empenhada em investimentos em pesquisa e desenvolvimento em 
comparação com iniciativas por parte da Peugeot, como é possível observar 

no quadro comparativo. 

Relatório anual 2015-2016

Para as demais regiões, a Peugeot- Citroen, explicitamente, revela as 

suas iniciativas de investimento em áreas como a  Índia, Irã, Malásia, Nigéria 
e Etiópia, enquanto os planos da MAN, para os seus mercados fora da 

Europa, America Latina e Asia, não ficam explicitamente demostrados em 
seus documentos, para alem de, incluir estas regiões em seu Plano de 

Restruturação Internacional.
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5.3. Comunidade/Meio ambiente 

Dentro da França, no primeiro período analisado os procedimentos 

referentes ao envolvimento com o meio ambiente em que atuam se 
estendem desde iniciativas de modernização e comprometimento com 

exigências de conformidade ambiental até o interesse em contribuir de 
diversas formas com o desenvolvimento local e regional.  A lista de iniciativas 

nas empresas dentro do se país chega a ser quase interminável, quando 
passou-se para a análise dos seus documentos para período seguinte.

Mesmo para a Europa, a relação com a comunidade local, revela-se 
bem mais proeminente, se comparada as demais regiões onde a empresa 

mantém as suas relações. Para citar, as resoluções podem ser observadas 
no quadro que se segue:

Relatório anual 2015-2016
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Na busca por informações que revelassem os meios de atuação com a 

categoria comunidade/ambiente por parte do grupo MAN, também em seu 
país de origem, como o restante da Europa, as ações mostraram-se mais 

reveladoras se comparadas América Latina e demais regiões. Assim, na 
Alemanha, as ações parecem estar mais voltadas para iniciativas junto aos 

jovens com projetos de formação profissional, para alem de iniciativas de 
minimizando de impacto ambiental. Outras informações, parecem dar mais 

conta de atividades de pós-venda e mais voltadas a situações de mercado. 
A marca francesa revela, algumas das suas diretrizes previstas para a 

América Latina, em especial, para as suas instalações no Brasil, como pode 
ser observado no quadro que segue. Alguns desses planos incluem, desde a 

redução de emissões de CO2 no Brasil, até a parceria com a Universidade 
Federal do Paraná, para a produção de biocombustíveis lipídicos. Já a 

empresa alemã, também, anuncia projetos projetos de combustíveis 
alternativos em território brasileiro, afirmando contar com o apoio do governo 

local. 
As iniciativas voltadas para as demais regiões por parte das 

organizações podem ser verificadas na informações que se seguem:

Relatório anual 2015-2016

Por esta imagem anterior, também foi possível confirmar um maior 

“empenho” por parte das montadoras, especificamente, na China.
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5.4. Trabalhadores 

Fica claro o nível de investimento e comprometimento para as diferentes 

regiões e ao mesmo tempo, de que forma, os países ficam posicionados na 
cadeia produtiva da Peugeot, quando buscou-se encontrar em seus 

relatórios, as operações realizadas a nível de relações de trabalho. Também, 
em uma análise comparativa entre as duas montadoras aqui estudadas, há 

determinações mais significativas dentro da Europa por parte da empresa 
francesa se comparada com a sua concorrente alemã. 

Em sua sede, a Peugeot oferece “a melhor parte da cadeia” para os 
seus funcionários: alternativas de recontratação para ex-funcionarios, 

acordos com sindicatos locais, contratação de jovens e idosos, promoção de 
políticas de género e igualdade, medidas de reorganização após 

paralisações produtivas, alternativas para impedir a perda de emprego em 
períodos de recessão… A lista se estende e tratam-se de iniciativas que a 

empresa faz questão de frisar em seus relatórios anuais. Mesmo para os 
seus colaboradores dentro da Europa, os documentos revelam medidas em 

maior numero quando comparadas aos países em desenvolvimento (ver 
anexos).

O que mais chama a atenção nos relatórios no que refere a relação da 
Peugeot-Citroen com a sua forca de trabalho em território brasileiro, refere-

se ao acordo firmado entre a Universidade PSA e escolas de nível técnico e 
Universidades. A pareceria com  entidades locais de educação (SENAI) e 

com o Ministério da Educação, é referida pela montadora como uma 
necessidade em  treinar professores, formadores, funcionários e futuros 

funcionários do Grupo.
A parceria entre a Universidade PSA-Peugeot e escolas científicas, de 

gestão também se faz presente na China, além de colaboração com os 
parceiros locais de educação e com o Ministério da Educação chinês.
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A MAN revela muito pouco a respeito das suas medidas e incentivos 
com o seu corpo de trabalho nas regiões da Europa. Os relatos mais 

relevantes referem-se a sua sede, na Alemanha e, com alguma relevância na 
Ásia e America Latina, conforme anexos.

6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 Esta pesquisa buscou, de forma exploratória,  entender como as 

montadoras MAN e Peugeot vêm se organizando na região industrial do Sul- 
Fluminense. O mapeamento das cadeias dessas montadoras foi realizado  

por meio da análise dos relatórios anuais disponibilizadas por estas 
empresas, em especial, seus respectivos desempenhos apurados entre os 

anos de 2013 e 2016 nos últimos 4 anos.  A proposta teórica valorizou a 
perspectiva das cadeias de valor globais entendendo este debate como 

capaz de dar conta das características presentes na integração dessas 
indústrias automobilísticas e, consequentemente, nas relações que 

estabelecem com agentes sociais econômicos e políticos locais.  
Importa ainda mencionar, que esta investigação insere-se em uma 

momento de redefinição de estudos que ja são realizados desde a década de 
1990 pelo Grupo de Estudos de Desenvolvimento do Sul Fluminense. 

Trabalhos mais recentes deste grupo reconhecem a importância de um olhar 
capaz privilegiar o plano local, entendendo essas dinâmicas de forma global, 

isto é, uma atenção para a forma como determinadas empresas estão se 
organizando, ou seja, um movimento que pretende reforçar  a maneira  como 

o tema desenvolvimento vem sendo discutido atualmente.
Muito se indaga a respeito do que está por trás das estratégias de 

reestruturação de uma empresa, bem como, os resultados que  tal 
reorganização pode assumir para as firmas em questão e para os locais de 

destino  das suas atividades.  As estratégias de atualizaçao produtiva 
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operando em cadeias de valor globais, bem como, o modo como é 
processada essa inserção em cadeias, são questões que continuam a ser 

levantadas quando o propósito é entender as possibilidades e implicações 
para o desenvolvimento local.
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8. ANEXOS 

8.1. Relatórios anuais 2013 e 2014 

8.2 Relatórios anuais 2015 e 2016 
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Anexo 1


Relatórios anuais 2013 e 2014



Relatório anual - 2013 e 2014 

PARCERIAS/FORNECEDORES 

Região/Empresa MAN PSA Peugeot

País de origem Estratégia de compras baseada em parceria e integração regional ( comunidades de compra 
mais perto dos centros de produção do grupo).   

Trabalho em conjunto com o governo francês para reforçar a indústria automóvel do país. 

Contribuição para o Fundo de Modernização dos Fornecedores de Peças Automotivas (FMEA) do 
governo francês.

Europa Estratégia de compras baseada em parceria e integração regional ( comunidades de compra 
mais perto dos centros de produção do grupo, na Eslováquia ).    

Participação em grupo de trabalho de montadoras europeias como BMW, Daimler, Ford Europa, 
Jaguar Land Rover, Toyota Motors Europa, Volkswagen Aktiengesellschaft, Volvo Cars e Volvo 
Grou. 

Criação de um cluster da indústria automóvel (CEAGA), na Espanha.   

Departamento de Desenvolvimento de Fornecedores (SD), localizado o mais próximo possível do 
pool de fornecedores (inclui todas as entidades da PSA Peugeot Citroën envolvidas nas relações 
com fornecedores).  



América Latina Novo combustível, desenvolvido em cooperação 

com o grupo Amyris. 

Parceria com o grupo AmBev, Brasil

Estratégia de compras baseada em parceria e integração regional ( comunidades de compra 
mais perto dos centros de produção do grupo, em Porto Real e Buenos Aires).   

Criação de um cluster da indústria automóvel (CEAGA), em Porto Real, Brasil.   

Cluster Automotivo Bonaerense criado em torno da fábrica de  Palomar, cobrindo toda a 
Província de Buenos Aires.     

O Departamento de Desenvolvimento de Fornecedores (SD), localiza-se o mais próximo possível 
do pool de fornecedores ( inclui todas as entidades da PSA Peugeot Citroën envolvidas nas 
relações com fornecedores). 

Asia Participação estratégica de 25% nas ações da 
Sinotruk Ltda Hong Kong e China (Sinotruk).  

Acordo de joint venture 50:50 com a CCAG (China Chamg'An Group). 

CSM Faurecia Automotive Parts Company Limited fabrica e fornece sistemas interiores de 
automóveis Ford em Dongguan. 

Rússia

Outras Faurecia Interior Systems: joint venture 50:50 assinada com a AIP (Auto Interior Products Co. 
Ltd.), em Bankok.  

Faurecia & Summit Interior Systems (Tailândia) Company Limited, com produzirá 100% das 
necessidades da Ford para interiores de veículos na Tailândia. 



INVESTIMENTOS/TECNOLOGIA 

Região/Empresa MAN PSA Peugeot
País de origem Construção de uma fábrica de energia para gás perto do município de 

Werlte, Alemanha.     

Implementação de um centro de ensaios em  Nuremberg.     

Construção de um edifício multifuncional para montagem e teste de 
redutores especiais, em Ausburg.    

Implementação de novas máquinas de produção de eixos em Munique, 
visando aumentar o nível de automação, produtividade e melhoria da 
qualidade do produto.      

Renovação faseada da instalação de produção de artes em 
Nuremberg. 

Início das instalações de um centro de testes em Nuremberg. 

Na Suécia, a NEOPLAN Väst criou um depósito de ônibus. urbano com 
uma estação de biogás e um pacote completo de serviços 

Veiculos eletricos desenvolvidos em conjunto com a Mitsubishi Motors 
Corporation.   

O núcleo das capacidades de pesquisa e desenvolvimento da PSA 
Peugeot Citroën permanece centralizado na França. 

Desenvolvimento de Biocombustíveis Verdes em parceria com 
programas de investigação com escolas e universidades francesas. 

    

Criação de novos materiais inovadores em conjunto com o Laboratório 
de Mecânica dos Sólidos da Ecole Polytechnique (LMS) e Centro de 
Materiais da Ecole des Mines, na França. 



Europa Primeira estação de compressão de gás do mundo em águas 
profundas entrará em operação no campo de gás natural de Åsgard, 
Noruega.    

Desenvolvimento de compressores submarinos pela MAN Diesel & 
Turbo em Zurique. 

Criação de um depósito de ônibus urbano com uma estação de biogás 
na Suíça.   

Entrega de um depósito eficiente em Keolis, Gotemburgo.   

Início de ensaios de um veículo eléctrico a pilha em Bruxelas. 

Compressores submarinos começaram a ser desenvolvidos pela MAN 
Diesel & Turbo em Zurique. 

Tecnologia Stop & Start, implantada em quase todas as linhas de 
produtos Peugeot e Citroën.     

Implantação das tecnologias Stop & Start e veículos elétricos 
desenvolvido em conjunto com a Mitsubishi Motors Corporation.   

A longo prazo, exploração de possíveis aplicações da tecnologia de 
células de combustível de hidrogênio.  

Fabricação de 2 novos modelos elétricos em cooperação com a 
Mitsubishi Motors Corporation e produzidas na fábrica de Vigo, para 
vendas na Europa.     

Impulso no crescimento dos motores. 



América Latina Acordo com a AmBev para desenvolvimento de um caminhão 
totalmente movido a gás natural para entregas de bebidas no Rio de 
Janeiro, durante a Copa do Mundo de 2014.     

No Rio de Janeiro, a capacidade de produção da planta de Resende 
foi reforçada para fazer face à crescente procura.     

Sistema de produção modular, em parceria com fornecedores no 
Brasil e nos restantes mercados latino-americano.  

Introdução da norma de emissão Euro 5 no Brasil em 2012. 

Ampliação da gama de produtos para o modelo de negócio "Consórcio 
Modular" da MAN América Latina.   

Expansão da gama de motores para caminhão.  

Ampliação dos incentivos com investigação e desenvolvimento.   

Testes de veículos 100% biodiesel, produzidos a partir da cana-de-
açúcar.  

Impulso do crescimento de motores por meio de incentivos do governo 
brasileiro para a industria automotiva.   

Melhorias na área de motores e engrenagens e segmento de ônibus 
escolares. 

A longo prazo, exploração possíveis aplicações da tecnologia de 
células de combustível de hidrogênio.   

Criação do Omnivorous Motor OpenLab com a Universidade do Rio de 
Janeiro (PUC), dedicado ao estudo e desenvolvimento de motores de 
biocombustível.     

Implantação  de novos centros de desenvolvimento, ajudando a marca 
a se colocar no  mercado global.   

Continuidade de investimentos nos dois centros de produção em Porto 
Real: uma fábrica de motores e uma fábrica de montagem final.  

Melhoria da região com a simplificação das gamas de produtos e uma 
melhor integração local e menor exposição  às variações cambiais.   

A partir de 2015, impulso no crescimento dos motores. 



Asia Compromisso de fornecimento de 35 motores de combustíveis duplos 
para os petroleiros da China e do Japão.  

Incremento das instalações de produção e da rede de vendas na 
China.   

Abertura de um centro de pós-venda em Xangai.   

Abertura na China de uma empresa de expansão global dos servicos.   

Construção de 11 trens de turbomáquinas para produção de gás 
sintético na China. 

Aumento de fornecimento de ônibus na China. 

Compromisso de alargar a implantação das tecnologias Stop & Start e 
e-HDi(China).   

A longo prazo, exploração de possíveis aplicações da tecnologia de 
células de combustível de hidrogênio(China).     

Implantação  de novos centros de desenvolvimento, ajudando a marca 
a se colocar no  mercado global.   

A partir de 2015, impulso no crescimento dos motores na China.

Rússia Melhoria da região com a simplificação das gamas de produtos e uma 
melhor integração local e menor exposição  às variações cambiais.    

A partir de 2015, impulso no crescimento dos motores. 



Outras Entrega de  220 ônibus City G da MAN Lion's para a empresa de 
transportes EGO Ankara, Turquia.  

Aquisição das ações remanescentes da joint venture MAN FORCE 
TRUCKS na Índia.  

Recebimento de encomenda 11 trens compressores para a região de 
exploração de petróleo e gás no Azerbaijã.   

Obtenção de licença de operação para oferecer veículos no mercado 
russo.    

Joint venture com a FORCE Motors Limited, em Akurdi, Índia.    
Aumento de fornecimento de ônibus na Índia.       

Sistema de produção modular, em parceria com fornecedores do 
mercado africano. 

A partir de 2015, impulso no crescimento dos motores nas demais 
regiões.



TRABALHADORES 

Região/Empresa MAN PSA Peugeot



País de origem Atualmente,153 estudantes de formação profissional combinada e 
integrada completam a parte prática dos seus estudos na MAN.     

Modelos de trabalho flexíveis, bem como assistência à infância para 
176 crianças e crianças pequenas nas creches da empresa nas 
fábricas da MAN em Munique e Augsburg.    

Serviços de agência  de cuidados para crianças disponível para os 
funcionários na Baviera.  

Contratação de 1.523 pessoas com deficiências severas (satisfazendo 
exigência legal na Alemanha de empregar uma quota de 5%). 

Cooperação estreita com a Universidade Técnica de Munique e com a 
RWTH Aachen University.   

A fábrica da MAN Truck & Bus em Salzgitter, na Alemanha, recebeu o 
Prêmio de Saúde Corporativa em 2013.  

Aos empregados na Alemanha, benefícios de pensões atraentes que 
constitui um elemento-chave da sua política de remunerações. 

Apresentação de plano de reestruturação aos parceiros sociais. 

Para os casos de perdas de postos de trabalho, foi dada aos 
trabalhadores, a oportunidade de mobilidade interna.  

Medidas de reclassificação externa: um acordo assinado pelos 
sindicatos foi oferecido aos trabalhadores de Rennes e todos os seus 
trabalhadores afetados foram recontratados.    

Para cada empregado mais velho mantido no trabalho, um jovem será 
contratado pela Companhia entre 2014 e 2016.  

Política assertiva de promoção do equilíbrio de género e igualdade de 
género na sua força de trabalho.   

Contratos com autoridades locais e agentes econômicos e sociais, 
bem como com as escolas e universidades, com o objetivo de manter o 
compromisso com a reindustrialização.   

Busca por possíveis projetos de regeneração industrial.    

Acordos de trabalho de curta duração com o governo francês para 
permitir a manutenção de um salário bruto garantido em dias não 
trabalhados.     

Top Compétences: sistema de promoção da mobilidade interna em 
parceria com a Associação Francesa de Formação Profissional Adulto 
(AFPA).    

Medidas de apoio ao plano de reorganização industrial, devido a 
paralisação da produção na fábrica de  Aulnay-sous-Bois. 



Europa Mais de 800 jovens iniciaram as suas carreiras na MAN, na Alemanha, 
Áustria, Suíça, Dinamarca, França e Turquia, em 2013.   

O Corporate Research Foundation certificou a MAN como um 
empregador de topo na Polônia.    

Em muitas das fábricas europeias da MAN Diesel & Turbo, o 
aconselhamento social ocupacional tornou-se parte permanente da 
gestão da saúde. 

 

Política assertiva de promoção do equilíbrio de género e igualdade de 
género na sua força de trabalho.  

Acordos internacionais de participação nos lucros, também ligados aos 
resultados do Grupo.  

Oportunidade aos funcionários de escolherem outra variedade de 
meios de investimento, dependendo da legislação local. 

América Latina O Grupo MAN considera-se um empregador atraente e de topo no 
Brasil.  

Os empregados no Brasil recebem benefícios de pensão 
especificamente definidos.   

A MAN América Latina recebeu a distinção de "Great Place to Work in 
Brasil “em  2013. 

Acordos internacionais não discricionários de participação nos lucros, 
que também estão ligados aos resultados do Grupo.

Asia    Acordos internacionais não discricionários de participação nos lucros, 
que também estão ligados aos resultados do Grupo. 

Rússia Acordos internacionais não discricionários de participação nos lucros, 
que também estão ligados aos resultados do Grupo. 

Outras Acordos internacionais não discricionários de participação nos lucros, 
que também estão ligados aos resultados do Grupo. 



COMUNIDADE/MEIO AMBIENTE
Região/Empresa MAN PSA Peugeot

País de origem      Três fábricas na Franca receberam a certificação dos seus sistemas de 
gestão de energia de acordo com a nova norma ISO 50001.    

Utilização de caldeira a lenha na fábrica de  Vesoul e instalação de 9.300 
m2 de painéis fotovoltaicos em Sochaux, em parceria com a Veolia 
Environment.    

Entre 2008 a 2012, sete fábricas se beneficiaram do regime de emissão 
de CO2 estabelecido em aplicação da União Europeia Directiva 2003/87 / 
CE.   

Terceira fase (2013-2020) do regime de licenças de emissão de CO2, 
alargado a quatro novos locais.    

Implementação de controle de gases de efeito estufa em conformidade 
com o artigo L. 225-25 do Código do Ambiente do Grenelle para as 
atividades nas fábricas.   

Auditoria de manutenção dos edifícios e estabelecimento de limites ao 
consumo de água, electricidade e gás em todas as sucursais e 
Subsidiárias da Peugeot Citroën Retail.   

As fábricas da Faurecia na França implementaram o seu controle de 
gases de efeito estufa.   

 Limitação do uso de poluentes produtores de ozônio.    Desenvolvimento 
local e regional por meio de uma linha de fundo de apoio às ONGs.    

O Grupo Trémery oferece poio (um gestor a tempo inteiro) às PMEs locais 
Projetos de conscientização pela segurança rodoviária.  Empréstimos de 
veiculos para instituições sociais locais. 



Europa Dos 100 ônibus em circulação em Göteborg e Hisingen, na Suíça, 

90 foram fabricados pela MAN. 

Entrega de um depósito eficiente em Keolis, Gotemburgo. 

Entrega de 106 ônibus urbanos Para Budapeste.

Investimento de 1.175.000€ em um sistema de cogeração de turbina a 
gás na fábrica de Audincourt(Alemanha).   

Entre 2008 a 2012, sete fábricas se beneficiaram do regime de emissão 
de CO2 estabelecido em aplicação da União Europeia Directiva 2003/87 / 
CE (Vigo, Espanha).   

Terceira fase (2013-2020) do regime de licenças de emissão de CO2, 
alargado a quatro novos locais( Madri, Espanha).  

Projetos de conscientização pela seguranca rodoviária. 

América Latina Oferta aos clientes de produtos especialmente adaptados às 
demandas do mercado brasileiro.  

Implementação de soluções personalizadas em um centro especial 
de modificação de veículos.  

Oferta ao mercado brasileiro de conceitos inovadores e proximidade 
com os clientes.     

Manutenção de forte rede de revendedores no Brasil com 156 
parceiros exclusivos de vendas e serviços. 

O governo brasileiro vem apoiando a indústria agropecuária há 
anos, subsidiando combustíveis como o etanol, o biodiesel e, no 
futuro, o biodiesel produzido a partir da cana-de-açúcar. 

A MAN Latin America está desenvolvendo um caminhão com um 
motor de gás natural para a produtora de cerveja AmBev, no Brasil. 

Primeira empresa a testar veículos 100% alimentados por biodiesel 
produzido a partir da cana-de-açúcar. 

O novo combustível, desenvolvido em cooperação com o grupo 
Amyris, para redução de óxidos de nitrogênio, partículas e fuligens. 

Projetos de conscientização pela seguranca rodoviária.

Asia Projetos de conscientização pela seguranca rodoviária. 



Rússia Projetos de conscientização pela seguranca rodoviária. 

Outras Os veículos MAN são os primeiros ônibus articulados a gás natural a 
serem utilizados na Turquia.

Projetos de conscientização pela seguranca rodoviária. 



Anexo 2


Relatórios anuais 2015 e 2016



Relatório anual - 2015 e 2016 

PARCERIAS/ FINANCIAMENTOS /FORNECEDORES 

Região/Empresa MAN PSA Peugeot

País de origem Participação de 49% na associada Rheinmetall 
Military Vehicles no segmento MAN Truck & Bus.

O Banque PSA Finance (BPF) na França e na Alemanha costuma vincular os seguros e os 
serviços ao pacote de financiamento. 

As empresas comuns de seguros 50/50 (PSA Insurance Europe e PSA Life Insurance Europe) 
são contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial na França, em uma base de livre 
prestação de serviços.  

Na França, as marcas do Grupo estão empenhadas em iniciativas de triagem e recuperação 
de resíduos para incentivar os seus pontos de venda (incluindo concessionários privados). 

Obtenção  do rótulo "Origine France Garantie" (Made in France) para 16 veículos fabricados 
em suas fábricas francesas. Esta rotulagem é concedida aos produtos cuja montagem final se 
realiza na França e mais de 50% do seu valor também é produzido na França, contributo 
positivamente para a balança comercial francesa.



Europa Atividades através joint ventures com Santander Consumer Finance (SCF), na Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Espanha, França, Itália, Holanda, Polônia, Reino Unido e 
Suíça. 

Para as redes de concessionárias na Europa, o Grupo assina acordos com fornecedores 
especializados em gestão de resíduos perigosos e não perigosos.   

Todos os anos, a escola de compras do Grupo organiza sessões de formação para novos 
compradores na Europa.  

Parcerias comerciais com o Santander Consumer Finance em Portugal.    

A  parceria com o Santander está operacional em 11 países europeus.   

Empresas comuns de seguros 50/50 (PSA Insurance Europe e PSA Life Insurance Europe) 
são contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial no Reino Unido, Espanha, 
Portugal e Itália, numa base de livre prestação de serviços. 

Parceria de serviços de gestão de frotas com a Masternaut, segundo maior fornecedor de 
soluções telemáticas na Europa.   

Parceria com a IBM no âmbito do projeto Smarter Cities, lançado  em  Nice e Valónia, Itália. 

América Latina Através da Volkswagen Caminhões e Ônibus e 
Scaniat, a MAN América Latina tem como objetivo 
gerar potenciais sinergias operacionais adicionais a 
longo prazo, com uma média de, pelo menos, € 650 
milhões por ano.  

Acordo de parceria europeia com o Grupo Santander, Brasil. 

Sessões anuais de formação para novos compradores no mercado brasileiro.    

Acordos de atividades na  Argentina com o BBVA Santander. 

Ásia Acordo estratégico com a Sinotruk, fabricante de 
caminhões na China.

Atividades de parceria com a Dongfeng e Dongfeng Peugeot Citroën automotiva, na China.    

Eventos e workshops voltados aos gerentes e fornecedores locais dos países em risco, em 
especial, na China.

Rússia  Parceria direta entre o Banque PSA Finance e a Rússia.



Outras Parcerias entre o Banque PSA Finance e bancos parceiros( TEB Cetelem) de refinanciamento 
e gestão de back office na Turquia.   

Atividades de parceria entre o  Banque PSA Finance e o BNP Paribas, no México.   

Manutenção de clusters de fornecedores para construção de fábrica de montagens em 
Marrocos.   

Eventos e workshops voltados aos gerentes e fornecedores na República Checa.



INVESTIMENTOS / TECNOLOGIA 

Região/Empresa MAN PSA Peugeot
País de origem Investimentos com melhorias, substituição e manutenção de produtos  

Investimentos de modernização e e racionalização com consequente 
expansão das vendas e serviços.  

Melhoria dos  leitos de ensaio e criação de novos centros de 
atendimento.  

Programa de investimento plurianual para a fábrica de Augsburg.  

Criação de uma holding de veículos comerciais com o objetivo de 
aumentar a aliança da MAN Truck & Bus, a MAN America Latina.  

Foram atendidos diversos pedidos de propostas inovadoras ao longo 
das suas redes de parceiros e pólos de competitividade. 

Investimentos em um cluster de I & D na França, a sua base principal, 
responsável pelo design e engenharia de veículos e subconjuntos. 

Europa Parcerias com o grupo JanDe Nul (Luxemburgo), especialista em 
dragagem e construção naval.   

Por meio do grupo energético norueguês Statoil, foi instalada uma 
unidade de produção subaquática no campo de Asgard, para a produção 
segura de gás natural e outros hidrocarbonetos líquidos.  

Aliança com a Aker Solutions(Noruega) visa reforçar a área de tecnologia 
de compressores.  

Plano de Crescimento internacional prevê oportunidades de crescimento 
no mercado europeu central (principais aspéctos do programa: 
reestruturação dos locais de produção e a racionalização de todas as 
áreas administrativas).  

A gama de híbridos de gasolina plug-in será lançada na Europa a  
partir de 2019 pela marca DS.   

Numerosos lançamentos comerciais na Europa.  

O projeto europeu SCOOP @ F irá realizar um ensaio em larga escala 
de comunicação entre veículos e infra-estruturas rodoviárias na 
França. 

Foram atendidos diversos pedidos de propostas inovadoras ao longo 
das suas redes de parceiros e pólos de competitividade.  



América Latina Gastos de capital da Man América Latina relacionados à expansão da 
sua gama de produtos.  

Disponibilidade de novos modelos para o mercado argentino. 

Desenvolvimento de motor  de baixo consumo de combustível no Brasil.      

A MAN Latin America é a primeira a utilizar um sistema EGR na 
Argentina, onde não é necessária a adição de uréia AdBlue.    

A nova camionete MAN será produzida no Brasil juntamente com a 
Volkswagen Craer, com modelo idêntico ao produzido na nova fábrica da 
Polônia.   

Plano de Crescimento internacional prevê que os mercados não 
europeus contribuam significativamente para o desempenho das 
empresas (principais aspéctos do programa: reestruturação dos locais de 
produção e a racionalização de todas as áreas administrativas).  

Investimento em um cluster de P & D em São Paulo.  

Parcerias locais para a produção e comercialização de veículos no 
Uruguai.

Ásia Continuidade de vendas de veículos em conjunto com  a marca  SITRAK, 
na China.  

Plano de Crescimento internacional prevê que os mercados não 
europeus contribuam significativamente para o desempenho das 
empresas (principais aspéctos do programa: reestruturação dos locais de 
produção e a racionalização de todas as áreas administrativas). 

Gama de híbridos de gasolina plug-in será lançada na China a partir de 
2019 pela marca DS.   

Todos os novos veículos lançados na China em 2016 estão equipados 
com o Connect Nav.   

Numerosos lançamentos comerciais na China. 

Assinatura de novo acordo com o parceiro Dongfeng Motors (China), 
para a concepção de uma versão de plataforma de veiculo elétrico.  

Lançamentos de modelos e melhoria de motores para responder às 
mudanças nas regulações de CO2 na China.   

Investimentos em P & D na China, com três centros de atuação.  

Duas fábricas em parceria com a Dongfeng Motors receberam 
investimentos para o desenvolvimento de novos protótipos de veículos 
na China. 

Rússia Plano de Crescimento internacional prevê que os mercados não 
europeus contribuam significativamente para o desempenho das 
empresas (principais aspéctos do programa: reestruturação dos locais de 
produção e a racionalização de todas as áreas administrativas).  



Outras Plano de Crescimento internacional prevê que os mercados não 
europeus contribuam significativamente para o desempenho das 
empresas (principais aspéctos do programa: reestruturação dos locais de 
produção e a racionalização de todas as áreas administrativas). 

Início, em 20107, de um centro de apoio à I & D, como parte da 
construção da fábrica de Kenitra, na Índia.  

Anúncio do retorno ao mercado iraniano, com a assinatura de dois 
empreendimentos conjuntos: Irã-Khodro, em Teerã e Saipa, em 
Kashan (linhas de montagem e usinagem).     

O Grupo PSA e o Grupo CK Birla assinaram acordos de joint venture 
para produzir e vender veículos e componentes na Índia até 2020.   

O Grupo PSA e o Irã Khodro assinaram o acordo final de joint venture 
para produzir veículos de última geração no Irã.  

O Grupo PSA e o SAIPA, parceiro da Citroën no Irã desde 1966, 
assinaram um acordo de joint venture para a produção e 
comercialização de veículos Citroën.    

Parcerias locais para  produção e comercialização de veículos na 
Malásia, Vietnã, Cazaquistão, Bielorrússia, Nigéria e Etiópia. 



TRABALHADORES
Região/Empresa MAN PSA Peugeot

País de origem Apoio e promoção do desenvolvimento pessoal e profissional.  

Promoção das mulheres, em especial através de  acordos especiais de 
trabalho, e disponibilidade de formação para os trabalhadores em 
licença parental e programas de recrutamento e desenvolvimento de 
talentos femininos.  

Programa de jovens talentos para apoiar o desenvolvimento profissional 
e pessoal de estagiárias profissionais femininas.     

Oferecimento de 148 creches e jardins de infância em creches de 
empresas nos locais da MAN em Munique e Augsburg.  

Sessões de informação para futuros pais, um seminário sobre a 
reentrada no mercado de trabalho, uma licença parental e um programa 
de férias para crianças em Munique.    

Serviço de agência para cuidados de crianças e parentes dos 
funcionários na Baviera.  

O grupo empregou 1.609 pessoas com deficiências severas na 
Alemanha no ano anterior.  

Equipe de alunos do programa de estudo Manage & More da 
Universidade Técnica de Munique trabalhando com especialistas da 
MAN em um dos principais temas de inovação da empresa.  

Criação de centros de treinamento de habilidades básicas nas fábricas 
da Alemanha. 

Formação em diversidade e não discriminação e diversos locais de 
trabalho na Alemanha. 

Criação de órgão de diálogo entre a direção e os representantes dos 
trabalhadores.   

As organizações representativas francesas e seus  principais sindicatos estão 
representados no Comitê de Estratégia e Gestao.  

A salvaguarda das carreiras baseia-se nas soluções inovadoras formuladas pelo 
"Novo Contrato Social" renovado como parte do acordo "Novo Impulso para o 
Crescimento”.  

Períodos de mobilidade probatória permite aos candidatos retornarem ao Grupo 
PSA por até dois anos após o início de um novo emprego.   

Enabler of Performance: veículo importante para o Grupo evitar as perdas de 
emprego durante um período de recessão no mercado automóvel em vários países 
europeus, incluindo a França.   

O objetivo de 2.000 participantes de trabalho-estudo em 2016 na França foi 
alcançado, em linha com os compromissos do Grupo.   

Parceria com o mundo acadêmico formalizada por um acordo com o Ministério da 
Educação.  

Programa Emerging Talent para o desenvolvimento profissional de funcionários. 

Planos de participação nos lucros discricionários e não discricionários. 

Política de Saúde e Segurança o grupo alcançou o objetivo de diminuição de taxa 
frequência de incidentes e de perda de tempo.   

Desenvolvimento de competências na detecção de fatores de stress e motivação, 
ajudando a prevenir situações de risco psicossocial.   

Criação de novos espaços de trabalho inter-funcionais e  melhoria da eficiência em 
Vélizy e Poissy, na Franca.   

Serviço social no local de trabalho fornecido a todo o pessoal na França.  

Política de recursos humanos do voltada a promoção da diversidade, da igualdade 
e da prevenção da discriminação.  

 Acordo de integração social e profissional das pessoas com deficiência. 



Europa Criação de centros de treinamento de habilidades básicas nas fábricas 
da Áustria e Polônia. 

Conselho de Empresa do Grupo Europeu, órgão de diálogo e de 
discussão entre a direção e os representantes dos trabalhadoreS. 

Entidades representativas europeias e seus principais sindicatos estão 
representados no Comitê de Estratégia e Gestão. 

Criação de centros de apoio à mobilidade na Espanha para apoiar os 
colaboradores em suas carreiras. 

Implementação da parceria entre a Banque PSA Finance e a Santander 
Consumer Finance, que resultou na criação de cinco novas joint ventures 
em 2016 na Itália, Holanda, Alemanha, Áustria e Polônia 

A Universidade PSA atualmente conta com parceria em escolas 
científicas, de gestão e universitárias na Europa 

Incentivo coletivo de desempenho local (CLPI) foi lançado em 2016 em 
países da União Européia 

O teletrabalho está agora operacional na Espanha e sendo testado na 
Itália 

Planos de pensões de contribuição definida, de acordo com as práticas 
de mercado e os recursos disponíveis na Alemanha, Bélgica, Espanha, 
França e Reino Unido. 

Como resultado da Política de Saúde e Segurança, o objetivo de 
diminuição  de frequência de incidentes e perda de tempo foi atingido na 
Espanha e Portugal. 

Ações de combate ao risco psicossocial na Espanha, Portugal, Alemanha, 
Reino Unido, Bélgica, Holanda, Itália, Suíça e Áustria. 

Novos espaços de trabalho com inter-funcionalidade, compartilhamento 
de informações e melhora da eficiência no Reino Unido e na Bélgica. 

Formação em diversidade e não discriminação em alguns países da 
Europa. 



América Latina Programa New Horizon oferece aos jovens com deficiência vagas de 
trabalho na empresa, ações de formação e bolsa de estudo 
universitário. 

O Conselho de Empresa do Grupo Europeu foi alargado a um Conselho 
Global, com delegados na Argentina e no Brasil.   

Universidade PSA em parceria em escolas de nível técnico e 
Universidades no Brasil.  

Em colaboração com os parceiros locais de educação (SENAI) e com o 
Ministério da Educação, Ensino Superior e Investigação, o grupo realiza 
ações de formação no Brasil para treinar professores, formadores, 
funcionários e futuros funcionários do Grupo.  

O teletrabalho está sendo testado no Brasil e na Argentina.   

Realização de diversos concursos para limitar o aumento das 
contribuições e melhorar a qualidade de serviço das seguradoras no 
Brasil.  

Definição de planos de pensão específicos além dos requisitos legais no 
Brasil e na Argentina.   

Política de Saúde e Segurança : foi atingido o objetivo  de diminuição de 
taxa de frequência de incidentes e de perda de tempo nas unidades da 
América Latina.  

Desenvolvimento de competências para a prevenção de situações de 
risco psicossocial na Argentina e no Brasil.



Ásia O Conselho de Empresa do Grupo Europeu foi alargado a um Conselho 
Global, com delegados na China.    

A Universidade PSA atualmente conta com parceria em escolas 
científicas, de gestão e Universidades na China.   

Colaboração com os parceiros locais de educação e com o Ministério da 
Educação, Ensino Superior e Investigação em ações de formação de 
professores, formadores, funcionários e futuros funcionários na China. 

Realização de diversos concursos para limitar o aumento das 
contribuições e melhorar a qualidade de serviço das seguradoras na 
China.   

Planos de pensões definidos de acordo com as práticas de mercado e os 
recursos disponíveis no Japão.  

Novos espaços de trabalho inter-funcionais e de melhoria da eficiência na 
China. 

Rússia O Conselho de Empresa do Grupo Europeu foi alargado a um Conselho 
Global, com delegados na Rússia.  

Como resultado da Política de Saúde e Segurança do Grupo, o objetivo 
de diminuição de  taxa de  incidentes foi atingido na Rússia. 

A política de formação em diversidade e não discriminação também é 
prestada em outros países como a Rússia. 

Outras Criação de centros de treinamento de habilidades básicas na África do 
Sul. 





COMUNIDADE / MEIO AMBIENTE 

Região/Empresa MAN PSA Peugeot

País de origem Desenvolvimento do serviço MAN PrimeServ, uma rede global, que 
garante a proximidade com os seus clientes.  

Apoio logístico para transmissões de veículos e transmissões 
marítimas.  

Colaboração com as Aldeias de Crianças SOS, para o apoio às 
famílias de refugiados e crianças refugiadas.  

Em Augsburg, Alemanha, jovens refugiados do Afeganistão e do 
Egito estão participando de programas de treinamento profissional.   

Garantia de formação profissional para jovens alemães, realizado na 
Academia MAN.

Trabalho em conjunto com as autoridades públicas para apoiar o 
desenvolvimento económico e social local em bairros desfavorecidos. 

Os centros de controle de tráfego na França são agora automaticamente 
alertados sobre os incidentes nas suas estradas pelos veículos Peugeot, 
Citroën e DS, equipados com o serviço de chamada eletrônica. 

Trabalho conjunto com equipes de resgate francesas para preparar as 
instruções de remoção de vítimas. 

Juntamente com a Comissão Francesa de Protecção de Dados (CNIL), foi 
elaborado um pacote de conformidade para os seus veículos, antecipando 
as expectativas da diretiva europeia. 

Distribuição de crédito ao consumo, que responde por cerca de 70% dos 
empréstimos distribuídos pela Banque PSA Finance e suas subsidiárias e 
sucursais. 

Realização de projeto de legislação específica de proteção aos 
consumidores. 

Muitas concessionárias francesas foram premiadas com o rótulo 
Autoecoclean pela organização independente AutoEco, que rastreia os 
resíduos coletados no chão de fábrica. 

Foi elaborado na França um plano de ação para optimizar o consumo de 
energia até 2020. 

Utilização de energias renováveis, faz parte do processo de contribuição 
para os objetivos do Acordo de Paris. 



Europa Desenvolvimento de projeto para a redução do impacto ambiental  na 

Dinamarca. 

Apresentação de soluções de sustentabilidade para a mobilidade 
urbana no 61º Congresso Mundial da UITP em Milão. 

Desenvolvimento na Alemanha de um protótipo de condução 

parcialmente automatizada e mais eficiente. 

  

A empresa recebeu o estatuto de "Sector Leader Industrials", 

tornando-a uma das dez melhores empresas do sector(Alemanha, 
Austria e Suíça).   

Oferta aos seus clientes portfólio abrangente de peças de troca  e 

estrutura de preço orientada ao mercado para peças sobressalentes. 

   

O desenvolvimento da  marca de serviço MAN PrimeServ garante 
proximidade com os clientes da Suíça, República Checa, Dinamarca 

e França. 

Garantia de formação profissional por meio de programa de 

treinamento vocacional realizado na Academia MAN para a Austria e 

Polônia.

O Departamento de Qualidade e Engenharia (QED) lidera o trabalho de 

inovação tecnológica do Grupo com 9.550 colaboradores na Europa. 

Abordagem única de transparência para clientes, publicando o consumo real 
de combustível dos seus veículos. 

A tecnologia Stop & Start permite que o motor se desligue automaticamente 

quando o veículo está parado ou em ponto morto, ajudando a reduzir as 

emissões de carbono em até 15%. 

Em menos de dez anos, o Grupo PSA irá modernizar todas as suas gamas 
de motores a gasolina, em linha com o seu objetivo de reduzir as emissões 

de CO na Europa. 

Os parceiros do Grupo trabalham com redes de empresas de demolição 

certificadas na França que recolhem veículos em fim de vida para, a seguir,  

revender determinadas peças para reutilização. 

Concessão de processo de certificação de empresas de demolição na Itália, 

em parceria com o Sindicato Nacional de Fabricantes Estrangeiros e o 

Ministério do Ambiente italiano. 

Ferramenta de medição inteligente lançada em todos os pontos de venda da 

PSA Retail France (2016) e em toda a Europa em 2017/2018. 

Terceira fase do regime de licenças de emissão de CO2 envolve as fábricas 

de  Sochaux, Mulhouse, Rennes, Poissy, Vesoul, Vélizy, Sevel Nord e Sept, 

na França e as fábricas de  Madrid e Vigo, na Espanha. 



América Latina Foi desenvolvido no Brasil um protótipo de condução parcialmente 
automatizada no projeto UR: BAN. 

O "assistente de ondas verdes" determina a estratégia de condução 
mais eficiente em combustível para várias luzes de trânsito.  

Ampliação da rede de parceiros exclusivos de vendas e serviços no 
Brasil. 

Garantia de formação profissional por meio de programa de 
treinamento vocacional realizado por meio da Academia MAN.

O Departamento de Qualidade e Engenharia (QED) lidera o trabalho de 
inovação tecnológica do Grupo com equipes de P & D na América Latina. 

Em menos de dez anos o Grupo PSA irá modernizar todas as suas gamas 
de motores a gasolina, em linha com o seu objetivo de reduzir as emissões 
de CO2 no Brasil. 

O gás natural comprimido é utilizado para alimentar veículos do Grupo em 
m e r c a d o s o n d e a s c o n d i ç õ e s l o c a i s f a v o r e c e m o s e u 
desenvolvimento(Argentina). 

Desenvolvimento de veículos flex-fuel que podem rodar em etanol / gasolina 
em proporções variáveis, tornando-se referência no mercado brasileiro. 

Parceria com a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba para a 
produção de biocombustíveis lipídicos, a partir de microalgas, em 
colaboração com o projeto francês. 

Em 2016, a fábrica localizada em Porto Real foi considerada uma das  
maiores redutoras de emissões, uma vez que sua a unidade é alimentada 
por eletricidade 100% renovável. 

Ásia Desenvolvimento da marca de serviço MAN PrimeServ, uma marca 
global que garante proximidade com os clientes.

Dentro da Divisão Automotiva, o Departamento de Qualidade e Engenharia 
(QED) lidera o trabalho de inovação tecnológica do Grupo com equipes de P 
& D na China. 

Implantação, na China, da tecnologia Stop & Start que permite que o motor 
se desligue automaticamente quando o veículo está parado ou em ponto 
morto, ajudando a reduzir as emissões de carbono em até 15% na condução 
urbana. 

Em menos de dez anos, toda a gama de motores a gasolina será 
modernizada, tendo em vista, o objetivo de reduzir as emissões de CO2 na 
China. 

Rússia Na Rússia, desde 2012, o Grupo cumpriu as obrigações regulamentares 
introduzidas pela administração, que exige uma eco-contribuição para 
financiar a rede nacional de eliminação de veículos em fim de vida. 



Outras A fábrica de Pinetown, na Africa do Sul opera a primeira planta 
climática neutra na rede de produção em todo o mundo. 

Fornecimento de energia completamente regenerativa na fábrica de 
Pinetown, Africa do Sul. 

Garantia de formação profissional por meio de programa de 
treinamento vocacional realizado na Academia MAN(Turquia). 

O gás natural comprimido é utilizado para alimentar veículos do Grupo em 
mercados onde as condições locais favorecem o seu desenvolvimento, 
como no Oriente Médio. 

Juntamente com Porto Real, a fábrica localizada em Trnava, na Eslováquia, 
esteve entre os maiores redutores de emissões, sendo a sua instalação, 
alimentada por eletricidade 100% renovável. 


