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Anotícia se repete pela terceira vez este ano: mais 
uma montadora desiste de produzir no país. O pri
meiro foi o grupo Daimler Chrysler, que em agosto 
interrompeu a linha de fabricação do Classe A, 

modelo compacto da Mercedes-Benz, produzido em Juiz 
de Fora (MG) desde 1999. Em seguida, a Audi, montado
ra do grupo Volkswagen, anunciou que em dezembro de 
2006 encerrará a linha do modelo A3, feito em São José 

dos Pinhais (PR), numa fábrica divi
dida com a Volks. Agora foi a vez da 
inglesa Land Rover. A empresa 
deixará de produzir no País o 
Defender, um dos utilitários esporti
vos de luxo mais apreciados pelo 
mercado. No próximo ano, o Defen
der, assim como o Classe A e o Audi 
A3, passará a ser importados. A fá
brica em São Bernardo do Campo 
(SP), que custou US$ 140 milhões, 
será fechada. O futuro dos 57 operá
rios está nas mãos da Karmann Ghia, 
que os terceirizava à Land Rover. 

As justificativas das montado
ras são sempre as mesmas: as 
vendas não atenderam as expec
tativas. Cabe a pergunta: será 
que elas não cometeram um erro 
de avaliação ao vislumbrar o cres
cimento da pequena parcela da 
população capaz de comprar seus 
carrões? "Esse segmento de consu
midores no Brasil é muito pequeno e 
de crescimento limitado. Com o dólar 
baixo e sem escala, compensa mais im
portar do que fazer o produto aqui", 
diz John Peart, presidente para Amé

rica Latina da PAG, a divisão da Ford 
que engloba as marcas Land Rover, 
Jaguar e Volvo. "Temos uma capaci
dade instalada para 5 mil unidades ao 
ano e estávamos produzindo 600", diz 
o executivo. A empresa se queixa de 
não ter conseguido aumentar suas 
vendas por vários motivos. Um deles 
é que como metade da produção do 
Defender, um veículo que custa entre 
R$ 95 mil e R$ 115 mil, era dirigida à 
Forças Armadas, não havia regulari
dade nos pedidos. A segunda razão foi 
o aumento do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) de 10% para 
25% em 2003, o que fez os preços su
birem. Mas a causa mais importan
te tem a ver com a demogra-
fia brasileira: esperava-se 
na década de 90, com o Pla
no Real, que a população de 
classe A cresces
se-o que não 
aconteceu. 

O mes
mo ocor
reu com a 
A u d i , 

Text Box
Fonte: IstoÉ Dinheiro, n. 424, p. 58-59, 26 out. 2005.



que, quando começou a produzir o 
A3 no País, esperava vender pelo 
menos 30 mil unidades ao ano. "Che
gamos ao máximo de 15 mil", diz o 
presidente da montadora no Brasil, 
Daniel Buteler. Com demanda tão 
abaixo do esperado, a companhia 
entrou numa sinuca de bico. Viu-se 
obrigada a manter o carro inaltera
do o quanto pôde: por seis anos o 
A3 não teve modificações, enquan
to o modelo europeu cintilava de 
novidades. Quando não foi mais 
possível deixar de atualizar a ver
são brasileira, sob o risco de forte 
queda nas vendas, o investimento 
na fábrica ficou inviável. "Para pre
parar a linha de montagem para a 
nova geração do A3 seria preciso 
aplicar pelo menos R$ 1 bilhão. Isso 
só valeria a pena se a fábrica brasi
leira conseguisse produzir 70 mil 
veículos anuais", diz o presidente. 

Para o consultor José Eduardo Fa-
varetto, não dá para escapar da reali-

Negócios 
dade: o mercado brasileiro de veículos 
é essencialmente popular. "O perfil 
de renda do consumidor nacional 
é muito baixo", diz ele. Os núme
ros da Anfavea, a associação das 
montadoras, comprovam: 55,6% 
dos carros vendidos aqui têm 
menos de 1000 cilindradas - ou 
se ja- são os modelos mais bara
tos. "Quando grande montadoras 
como Renault, Honda, Land Rover, 
Toyota e outras, vieram para cá, entre 
1996 e o ano 2000, havia uma expecta
tiva do crescimento econômico da po
pulação, que não aconteceu devido à 
desvalorização do Real e ao aumento 
dos juros", explica Favaretto. 

A capacidade instalada no Brasil 
para a fabricação de automóveis che
gou a ser de 4 milhões de unidades ao 
ano. Mas, na prática, a produção de 
fato nunca passou dos 2 milhões. Veícu
los mais caros, como a picape Dakota, 
que o grupo DaimlerChrysler deixou 
de produzir no País há quatro anos, de
ram até prejuízo. Só conseguiu merca
do quem apostou em modelos mais 
simples e baratos. Daí a idéia da GM 
de lançar o Vectra brasileiro. Em vez 
de seguir as inovações do modelo eu
ropeu, o novo Vectra é um projeto 
com engenharia nacional e tecnologia 
mais modesta. O carro, que custará 
entre R$ 60 mil e R$ 80 mil, absorveu 
investimento de R$ 500 mil. Para mu
dança completa de geração, seria ne
cessário pelo menos o dobro disso. 
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