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O setor automotivo está a caminho de um enxugamento estrutural? Qual será o futuro do 
emprego nesta importante cadeia de produção da economia? Quais os efeitos que o câmbio 
provoca na exportação? Os números são um termômetro eficaz para dimensionar a 
"temperatura" do segmento: se levado em conta o desempenho com base no volume absoluto, 
houve, no último mês, queda na produção, na exportação, no emprego e também na 
fabricação de máquinas agrícolas em relação a março. Em contrapartida, abril teve 18 dias 
úteis, contra 23 do mês anterior. Analisados por esse prisma, ou seja, fazendo-se o cálculo por 
dia de atividade, os mesmos índices passam a apresentar crescimento. A indústria como um 
todo foca na análise mais positiva, considerada "correta" por lideranças do setor. 
 
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
Rogelio Golfarb, diz que a entidade não fala sobre emprego em nome dos associados. "É um 
fator que tem de ser analisado caso a caso, o que não compete à Anfavea", afirma. Em abril de 
2006, as empresas associadas à Anfavea e que constituem a base do mercado automotivo 
nacional empregavam 107.312 funcionários, contra 107.631 em março, o que representa uma 
queda de 0,3% sobre o mês anterior no fechamento do quadrimestre. No entanto, sobre abril 
do ano passado, quando o volume de emprego era de 104.426 postos, houve um crescimento 
de 2,8%, de acordo com a entidade. 
 
Neste ano, a indústria automobilística instalada no País produziu até o fim de abril 836,3 mil 
unidades, o que traduz um crescimento de 5% sobre o volume do primeiro quadrimestre do 
ano passado (796,4 mil). As exportações no período já cresceram 8%. Mas nem tudo é festa: 
este não será o melhor ano da indústria automotiva no Brasil, segundo as previsões da 
Anfavea. Por enquanto, 1997, 2004 e 2005 foram anos em que a produção superou a marca 
de dois milhões de unidades. Fatores conjunturais como o câmbio minam a competitividade do 
setor no mercado externo. 
 
Na coletiva para jornalistas brasileiros e estrangeiros, Golfarb demonstra um otimismo contido 
e enaltece a tecnologia bicombustível dos carros produzidos no País. "Estamos fazendo escola", 
orgulha-se. Recentemente, o presidente norte-americano George W. Bush também reconheceu 
que a iniciativa da indústria brasileira deve servir de inspiração num momento em que o preço 
do barril do petróleo tem batido recordes no mercado externo e que há um ambiente de crise 
energética à vista por mais que o cenário interno bata na tecla da auto-suficiência em 
petróleo. Depois de o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ter sinalizado que pode romper 
com as exportações de petróleo para os americanos, Bush previa "um verão difícil". De quebra, 
o "efeito Morales", com a marca da nacionalização do gás na Bolívia, também é alvo de 
preocupação pela indústria brasileira, algo que para os executivos do setor leva a um bordão 
bastante conhecido nosso: a prática do "tudo certo, mas nada definido". 
 
O presidente da Anfavea representará os interesses do setor até abril do próximo ano. 
Paulistano, 48 anos, Golfarb é formado pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) em 
Engenharia de Produção Mecânica e possui curso de Planejamento Estratégico pela Duke 
University. Trabalha no setor automobilístico desde 1981, quando ingressou na Ford Motor 
Company Brasil como engenheiro de projetos da área de caminhões. Em 2001, Golfarb foi 
designado Diretor de Assuntos Corporativos e Comunicação da companhia. Golfarb participou 
também do grupo que conduziu as negociações internacionais para a ampliação de acordos de 
comércio do setor automotivo no período de 2001 a 2004, quando era Vice-Presidente da 
entidade. Ele participa também do diálogo para acordos de comércio com União Européia, Alca 
e África do Sul e tem na ponta da língua a maior preocupação da indústria brasileira de 
automóveis: competitividade. 
 
Manager - Existe uma ameaça estrutural do ponto de vista do setor com relação ao emprego, 
por conta da baixa competitividade do câmbio no atual patamar? 
Rogelio Golfarb - A questão da previsão de empregos nós normalmente não fazemos.  
 



É muito difícil fazer essa previsão, até porque tem muita coisa acontecendo: o lado negativo 
do câmbio e também o lado de crescimento do mercado interno; isso se reflete também na 
expectativa de um ajuste no setor de máquinas agrícolas; portanto, acho que é prematuro 
fazer uma estimativa de empregos. É óbvio que a questão do mercado externo preocupa. O 
grande ponto é a pressão do câmbio sobre as exportações e a taxa de crescimento do mercado 
interno. É isso que irá definir como as empresas setorialmente vão se comportar. 
Individualmente é óbvio que existem comportamentos diferenciados.  
 
Manager - A estimativa que a Anfavea tem sobre exportações poderá ser revista em função do 
que a Volkswagen anunciou? Ela deu números bem precisos para a queda nas exportações e 
disse que vai exportar 100 mil unidades a menos por ano até 2008, em números 
arredondados. A Anfavea vai rever os números previstos para a exportação? 
Golfarb - A previsão para este ano é de 2,7% de crescimento nas exportações, nós estamos 
convergindo para essa meta e temos, até o momento, 8% de crescimento. Em janeiro, as 
exportações cresceram em valores 20,1% sobre janeiro de 2005. No acumulado janeiro e 
fevereiro, ou seja, no consolidado do primeiro bimestre, este número caiu para 17,3%, o que 
significa que no mês de fevereiro houve um volume menor de exportações. Quando olhamos 
para o primeiro trimestre deste ano na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, 
o número caiu para 11,6%. E no primeiro quadrimestre, o número é de 8%. Portanto, a taxa 
de crescimento das exportações está convergindo para o que havíamos previsto. A nossa 
previsão é de 2,7%. Não há nenhuma necessidade de fazer qualquer ajuste na previsão da 
Anfavea neste momento.  
 
Manager - É uma coincidência ou a Anfavea já esperava iniciativas como a anunciada pela 
Volks?  
Golfarb - Nós gostaríamos de ter uma bola de cristal tão boa. Mas o que nós temos - é óbvio 
que nós não sabemos os comportamentos específicos das empresas e as estratégias de cada 
uma - é uma visão setorial e nós conseguimos medir o nível de impacto que recai sobre a 
competitividade. Nós estamos monitorando isso. Os dados da Funcex permitem enxergar a 
taxa de câmbio e o nível de rentabilidade das exportações. De dezembro de 2002, com o 
câmbio bastante alto (US$ 1,00 = R$ 3,60) até fevereiro deste ano, a rentabilidade das 
exportações caiu 29,5%. Quando você analisa a queda da rentabilidade e olha para o que está 
acontecendo no setor, mix de produto, tudo, você tem um indicativo da pressão que as 
exportações estão tendo. Isso segundo os dados da Funcex. Nós usamos este gráfico da 
Funcex porque é um gráfico reconhecido e bastante usado pelo mercado. Nós temos uma 
estimativa da Anfavea que vai além disso. Mas o volume de 30% na queda de rentabilidade 
das exportações é um volume muito acentuado. E não me cabe dizer qual é a reação das 
empresas. Cada empresa tem a sua especificidade em função do porcentual de exportação, o 
tipo do mercado para que exporta e o tipo de produto ou o mix de produto que exporta. O que 
é claro é que a questão da exportação automotiva está sob pressão e isso nós vemos que 
continua. E uma das agravantes, além da taxa de câmbio, é o fato de que essa taxa não se 
estabilizou. Na hora de buscar novos mercados e fazer novos investimentos, fica difícil tomar 
decisões para uma indústria cujo tempo de maturação dos investimentos é de quase sete 
anos. Então existem esses dois fatores: a taxa de câmbio e a falta de um patamar estável para 
este câmbio. 
 
Manager - O ministro Luiz Marinho comentou há alguns dias que câmbio é desculpa da 
indústria. Como o senhor vê essa crítica? 
Golfarb - Eu não vou comentar especificamente as declarações do ministro Marinho. O ministro 
falou várias coisas, inclusive da preocupação que ele tinha com a competitividade. Portanto, eu 
acho que este é um cenário mais amplo e que o ministro está mais do que consciente. 
 
Manager - Houve uma reunião do Mercosul no mês passado e já existe uma proposta na mesa 
do governo brasileiro, que é começar o livre mercado em 2010 e agora se espera a resposta 
dos argentinos. Qual a proposta final para a alíquota do Imposto de Importação para as peças? 
O que o Brasil deve propor à Argentina? 
Golfarb - Do ano passado para cá, primeiro ponto, houve mudanças do cenário competitivo 
Brasil-Argentina. O câmbio argentino é 45% mais valorizado do que o brasileiro.  



Ou seja: o produto vem de lá pra cá. O câmbio favorece que os produtos argentinos sejam 
exportados para o Brasil 
 
Manager - E qual seria, nesse contexto, o efeito do câmbio sobre o emprego? 
Golfarb - Estamos vendo e não podemos analisar apenas a questão do câmbio, temos que 
analisar o mercado interno e a questão das exportações; portanto, temos um processo de 
crescimento claro no mercado interno que é reforçado pelos indicadores macroeconômicos 
como a queda da inflação, o aumento do Produto Interno Bruto (PIB), a queda sustentável da 
taxa de juros e temos a pressão do câmbio que obviamente afeta as exportações, mas no 
momento ainda estamos em taxa de crescimento, portanto não seria possível fazer 
prognósticos com relação aos empregos. 
 
Manager - A preocupação que a Volks demonstrou e até foi usada como justificativa para as 
demissões também é uma preocupação que a Anfavea vem mostrando com relação ao 
desempenho das exportações. Quais as saídas para a indústria, tendo em vista que o dólar não 
pára de cair e não há sinal de reversão dessa tendência? 
Golfarb - Nós temos dois fatores com relação ao câmbio: um é o fato de que realmente o real 
está valorizado e isso tira a competitividade; o outro é o fato de que ele ainda não achou seu 
ponto de equilíbrio. Ele continua se movimentando numa deterioração da competitividade. 
Esses dois fatores dificultam muito a tomada de decisões para novos investimentos e para 
novos contratos. E este é um dos problemas. Nós precisamos trabalhar naquilo que nós 
chamamos de ineficiências que afetam a competitividade. A questão, por exemplo, dos juros 
que estão em queda, mas ainda são altos se comparados aos nossos competidores além das 
nossas fronteiras que trabalham com taxas de juros globais muito menores. E o outro é que 
nós ainda temos ineficiências no ponto de vista tributário referente, por exemplo, ao acúmulo 
de créditos de ICMS. Para esse tipo de problema, agora com esse nível de câmbio, precisamos 
achar uma equação de solução.  
 
Manager - A Anfavea tem ainda uma previsão de crescimento de 5% na produção desse ano. 
O sindicato fala na demissão de 5,8 mil funcionários da Volkswagen. Isso poderia ser 
reabsorvido pela própria indústria? Há espaço para isso?  
Golfarb - A questão vai depender muito das taxas de crescimento. Eu acho que é prematuro 
fazer uma avaliação desse tipo. Precisamos avaliar como os mercados vão se comportar e 
também existe um nível de competitividade muito grande entre as empresas, então eu 
aguardaria um pouco mais para tirar qualquer tipo de conclusão com relação a empregos.  
 
Manager - A Anfavea em nome da indústria está negociando a ampliação da linha de crédito 
para exportação com o BNDES? 
Golfarb - Nós, na verdade, estamos fazendo uma avaliação geral da questão da 
competitividade que afeta questões de linha de crédito, estamos olhando a questão tributária, 
estamos olhando a questão de novos acordos internacionais, inclusive as negociações de 
Mercosul que estão aí. Nós temos na Argentina um dos maiores clientes de produtos 
brasileiros, quase um terço das exportações brasileiras vai para a Argentina. 
 
Manager - O Brasil precisa aumentar o foco no Mercosul, deve ampliar as negociações e 
centrar a atenção no Mercosul? 
Golfarb - O que nós precisamos é olhar o Mercosul como realmente um bloco e analisar o nível 
competitivo deste bloco com relação ao mundo. A questão automotiva e a questão 
competitividade são absolutamente críticas e essas negociações têm que ter em vista a 
desoneração de custos e o aumento de competitividade, não só do Brasil com relação à 
Argentina, mas também da Argentina com relação ao Brasil. 
 
Manager - O senhor avalia que o mercado interno pode compensar essa desaceleração 
contínua das exportações? A Anfavea pode rever para cima os licenciamentos esperados para 
esse ano? 
Golfarb - A nossa projeção de crescimento para esse ano é uma projeção de 7,1%, chegando a 
1.840.000 carros. Esse é um número bastante razoável, obviamente que ele ainda está aquém 
do que nós chamamos de necessidades competitivas.  



Por quê? Porque em 1997 nós vendemos 2 milhões de automóveis no Brasil e escala, volume, 
é fundamental para você ter preços e custos mais baixos, isso é crítico, a equação de custo 
passa pelo volume. Portanto, eu acho que nós estamos tendo um crescimento, mas não 
necessariamente um ritmo de crescimento que seria o ideal.  
A questão da compensação de um pelo outro vai depender muito dos patamares de 
crescimento da economia no Brasil e do ponto de equilíbrio do câmbio. Precisamos ver como é 
que esses dois fatores vão evoluir. 
 
Manager - Mesmo demitindo, é natural que uma empresa receba recursos do BNDES? 
Golfarb - Olha, a questão de empresa tem que ser discutida com as empresas. Não me cabe 
aqui discutir casos específicos das empresas. Cada uma tem a sua estratégia e a elas cabe 
decidir como é que elas vão fazer as suas negociações. 
 
Manager - Qual é o impacto esperado da crise entre os governos do Brasil e da Bolívia no 
fornecimento do gás para a indústria automobilística brasileira?  
Golfarb - Todas as informações que nós temos são de que não haverá falta de gás. Todas as 
indicações, portanto, eu não espero nenhum fator mais grave com relação ao gás. 
 
Manager - A negociação com o Mercosul, em que fase está? 
Golfarb - Eu acho que nós ainda estamos na fase de análise. Tem propostas exploratórias, mas 
uma das dificuldades que eu vejo é que nós não entramos ainda numa fase de atacar a 
questão competitiva do bloco. Nós estamos ainda muito focados nas questões internas, fluxo 
de produto, restrições ao fluxo de produto, mas ainda não partimos para uma equação de 
negócios do bloco para sermos competitivos com relação aos mercados fora do bloco. E isso, 
para mim agora, é ainda mais importante. 
 
Manager - Com 1,84 milhão de unidades, o desempenho não será o melhor desempenho da 
história da indústria automobilística no Brasil... 
Golfarb - Sem dúvida. O ano de 1997 foi o recorde da venda no mercado doméstico, foram 2 
milhões de unidades e nós ainda estamos num processo de recuperação, de volta a esses 
patamares, o que mostra que nós ainda temos muito para crescer, temos espaço para crescer 
no mercado interno. A macroeconomia apóia, suporta esse crescimento, e nós precisamos é 
trabalhar para que isso aconteça de maneira mais rápida. 
 
Manager - Qual é o nível de ociosidade da indústria? 
Golfarb - Nós trabalhamos ainda com um nível de ociosidade acima da média mundial, nós 
estamos aí no nível de 30%. O mundo trabalhava com 28%, 25% dependendo da região, 
portanto, nós temos sem dúvida ainda uma capacidade ociosa muito grande. E quando nós 
olhamos a nossa produção, 33% são voltados à exportação, portanto, a exportação já é uma 
parcela muito grande de toda a produção. 
 
Manager - Como conseguir competitividade para tentar compensar um pouco essa questão do 
câmbio? A Anfavea falou de juros, de acordos de comércio, mas o que cabe para a indústria? A 
indústria já fez tudo o que podia para conseguir ser mais competitiva? 
Golfarb - Não, a indústria não pára de fazer, continua fazendo. Isso é uma guerra que existe 
entre todas as indústrias do mundo. É a guerra da melhoria da qualidade, redução de custos 
inteligente, ou seja, não aquela redução de custos que afeta o desempenho do produto e 
produtividade. Esse trabalho, as empresas têm feito de maneira absolutamente incansável no 
setor brasileiro e ainda têm mais para fazer. Isso não pára nunca, não vai parar em nenhum 
momento e nem pode parar e tem feito uma coisa que é fundamental que é inovação, está aí o 
flex que é o maior exemplo disso. A inovação ganha mercado. Hoje, nós estamos fazendo 
escola com relação à política do álcool e do etanol como é chamado lá fora, com relação à 
substituição do combustível. Portanto é um passo à frente que a indústria brasileira tem na 
questão da competitividade. 
 
Manager - Essa ociosidade de 30% foi um erro de planejamento da indústria? 
Golfarb - Eu não diria que foi um erro. Isso acontece, o que acontece é que se tinha uma 
previsão de crescimento da economia como um todo e essas previsões não foram cumpridas.  



É uma taxa de risco que a indústria tem e temos que conviver com isso, agora nós podemos 
achar a capacidade ociosa como problema ou podemos olhar a capacidade ociosa como 
oportunidade. Nós temos no Brasil 30% de capacidade que é oportunidade porque ela é 
moderna, ela é uma capacidade de altíssima produtividade, nós temos espaço para crescer, 
mercados no mundo procuram produtos com a qualidade brasileira, portanto nós precisamos 
olhar nossa capacidade ociosa como vantagem competitiva do país e não como problema para 
o país. 
 
Manager - Em números absolutos, o mês passado (março) foi pior do que abril, mas em 
números relativos o coeficiente por dia útil foi melhor. Afinal, qual é o termômetro do setor 
nesse momento?  
Golfarb - O mercado continua crescendo, não é tecnicamente correto se olhar só o número 
absoluto. Nos últimos dez anos, o mês de abril sempre teve em 70% das vezes desempenho 
menor que o do mês de março. Este ano o mês de abril teve quatro dias a menos de 
comercialização do que o mês de março. Se você fizer o ajuste, a queda de 16% no 
licenciamento com relação a março vira um aumento de 7%. Portanto, o mercado continua 
crescendo, o mercado interno continua em ritmo de crescimento. É preciso olhar os números 
com profundidade, e estamos absolutamente tranqüilos com isso. O mercado vai continuar 
crescendo sem dúvida nenhuma. 
 
Manager - A maior preocupação na indústria hoje é a questão do câmbio? 
Golfarb - Nós podemos chamar de câmbio que é, vamos dizer assim, a palavra mais fácil, mas 
eu acho que a palavra mais certa é competitividade global. Esse é o tema. Então nós temos o 
câmbio que é uma coisa macroeconômica e temos ineficiências que são nossas, do nosso setor 
de uma maneira geral. Prefiro dizer que nós temos um problema de câmbio, mas nós temos na 
verdade uma questão de competitividade que nós precisamos atacar, observando todos os 
aspectos: financiamento, créditos tributários até as questões logísticas. É isso que nós 
precisamos fazer.  
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