
 

  

 

 

Nova fabricante mundial de caminhões, NC2 inicia operações 
no Brasil 

 
Com investimentos de US$ 200 milhões no País, a empresa assume operações da 

Navistar, em Caxias do Sul (RS)  

 

São Paulo, 20 de outubro de 2010 –  A NC2 Global LLC, joint venture mundial 

formada pela Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) e pela Navistar International Corporation 

(NYSE: NAV), inicia suas operações no Brasil, onde irá montar e distribuir 

caminhões comerciais com as marcas International® e Cat®. 

 

A empresa irá investir aproximadamente US$ 200 milhões no País, recursos 

destinados à compra de equipamento, pesquisa e desenvolvimento de novas 

tecnologias, bem como à contratação e treinamento de funcionários. Investimentos 

adicionais para a construção da fábrica no Brasil serão anunciados futuramente pela 

empresa.  

 

“Estamos muito felizes com a chegada ao mercado brasileiro, que é uma das nossas 

prioridades na operação mundial e que funcionará como centro de distribuição no 

Mercosul”, disse Al Saltiel, presidente da NC2. “Já iniciamos, este ano, investimentos 

em projetos de expansão a longo prazo no Brasil que incluirão a produção local de 

caminhões e o lançamento, em 2012, de produtos com uma nova cabine avançada”.  

 

No curto prazo, a NC2 assume a responsabilidade pela atual operação Navistar, em 

Caxias do Sul (RS), a qual manterá acordo para a produção de caminhões com a 

tecnologia NC2 em uma das unidades industriais da Agrale, fabricante brasileira de 

caminhões e tratores. A NC2 vai investir US$ 10 milhões na expansão da linha de 

montagem da planta existente, com planos de abrir 150 novas vagas de emprego 

até 2011. 

 

Sediada em Lisle (Illinois, EUA), a NC2 está priorizando diversos mercados com alto 

potencial no mundo, incluindo Brasil, África do Sul, Austrália e China.  Com sede 

administrativa brasileira localizada em São Paulo, a NC² vai oferecer ao 

mercado brasileiro a poderosa combinação entre a expertise de fabricação 



  

 

de caminhões Navistar e a força global da rede Caterpillar, líder mundial na 

produção de equipamentos pesados. 

 

Em 2012, a empresa pretende introduzir no mercado brasileiro uma nova linha de 

caminhões com cabine avançada das marcas International® e Cat®. A nova linha de 

produção incluirá mais de 15 modelos – abrangendo desde o modelo 10 toneladas 

até o de 74 toneladas PBTC (peso bruto total combinado), com motores variando de 

180 hp a mais de 500 hp.  

 

Os caminhões produzidos pela NC2 serão distribuídos no Brasil por meio de redes 

de revendedores das marcas International e Cat. Até 2015, a empresa planeja 

contar com mais de 60 pontos de venda em todo o país. A rede de revendedores da 

International, recém-chegada ao País e que vem apresentando um rápido 

crescimento, já conta com cinco pontos de venda e chegará a 10 até o final do ano. 

 

“Nosso compromisso de longo prazo com o Brasil inclui o crescimento da produção, 

criação de empregos e o desenvolvimento de uma rede de parceiros que serão 

treinados para oferecer serviços de qualidade para nossos veículos e marcas em 

todo o país”, afirmou Saltiel.  

 

Sobre a NC2 Global LLC 

NC2 Global LLC é uma joint venture com a participação de 50% da Caterpillar Inc. 

(NYSE: CAT) e de 50% da Navistar International Corporation (NYSE: NAV), para o 

desenvolvimento, fabricação e distribuição global de caminhões comerciais, fora da 

América do Norte e Índia. A linha de produtos da NC2 conta com caminhões de 

cabines convencionais e avançadas, comercializada com as marcas Cat® e 

International®. Mais informações estão disponíveis no site www.nc2.com. 

 

Sobre a Navistar 

A Navistar International Corporation (NYSE:NAV) é uma holding cujas subsidiárias e 

afiliadas produzem caminhões comerciais e militares da marca International® , 

motores diesel da marca MaxxForce®, ônibus escolares e comerciais da marca IC 

Bus™, veículos para recreação da marca Monaco RV® e chassis para trailers e 

motor homes da marca Workhorse®. A empresa também fornece peças de 



  

 

reposição para caminhões e motores diesel e conta ainda com uma subsidiária para 

financiamentos. Mais informações estão disponíveis em  www.navistar.com 

  

Sobre a Caterpillar  

Por mais de 85 anos, a Caterpillar Inc. tem tornado o progresso possível, investindo 

em mudanças positivas e sustentáveis em todos os continentes.  Com faturamento 

de US$ 32.396 bilhões em 2009, é líder mundial na fabricação de equipamentos 

para construção e mineração, motores diesel e a gás natural e turbinas industriais a 

gás.  A companhia também é a líder no fornecimento de serviços em diferentes 

áreas por meio de suas empresas: Caterpillar Financial Services, Caterpillar 

Remanufacturing Services, Caterpillar Logistics Services e Progress Rail Services.  

Mais informações estão disponíveis em: http://www.cat.com   

 

 
 

RELAÇÕES COM A MÍDIA – NC2 DO BRASIL: 
CDI Comunicação Corporativa 
Kelly Bassi – (11) 3817-7935 – kelly@cdicom.com.br 
Diva Gonçalves – (11) 3817-7955 – diva@cdicom.com.br 
Site: www.cdicom.com.br / Twitter: www.twitter.com/cdicom  

 
 


