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A
produção da indústria
automobilística brasileira
cresceu 4,5% nos primei-
ros oito meses do ano, ao
alcançar a marca do 1,76
milhão de veículos. E a
Associação Nacional dos

Veículos Automotores (Anfavea) cal-
cula que serão fabricados 2,53 milhões
de unidades em 2006, o maior volume
da história do setor. O mercado inter-

no ficará com 1,84 milhão de veículos,
o que representa um aumento de 7,1%
em relação ao ano passado.

Qualquer indústria que apresen-
tasse tal desempenho, em um país que
cresce em torno de 3% ao ano, teria
motivos de sobra para comemorar.
Mas o clima no setor automobilístico
não é exatamente de festa. Em setem-
bro, durante evento da Sociedade de
Engenheiros da Mobilidade (SAE),
Ray Young, presidente da General
Motors do Brasil, lançou a seguinte

pergunta: "A indústria automobilística
brasileira tem futuro?"

A platéia, formada por executivos
do ramo, dividiu-se. Uma parcela sig-
nificativa respondeu que não. Young
demonstrou que há fortes argumen-
tos para respaldar as duas posições.
"Estamos em um momento decisivo.
O que ocorrer nos próximos anos
definirá se o Brasil terá ou não papel
importante no setor", disse o presi-
dente da GM.

A indústria automobilística mun-
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dial está passando por um grande pro-
cesso de reestruturação. Há um exces-
so de capacidade produtiva. No final de
2005, a capacidade instalada mundial
era de 77 milhões de veículos por ano
para um consumo de 60 milhões. As
montadoras também estão migrando
em busca de custos produtivos mais
baixos. Desativam fábricas em centros
tradicionais de produção e investem
em países como Polônia, Rússia, Re-
pública Checa, México, índia e, princi-
palmente, China.

Até o final da década, a capacidade
instalada na China deve dobrar, che-
gando a 11 milhões de veículos.
Aproximadamente 40% desse volume
deve seguir para o mercado externo.
E se, hoje, os veículos chineses não
atendem o padrão de qualidade inter-
nacional, isso deve acontecer em três
anos, segundo os especialistas.

O rearranjo do setor está causan-
do tremores nos alicerces de indús-
trias tradicionais. GM, Renault e
Nissan estudam atuar em parceria.
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Ford, DaimlerChrysler, Volks e Fiat
reestruturam suas atividades em todo
o mundo. Nesse contexto, as unida-
des regionais das montadoras vivem
sob risco permanente. As que têm
melhores condições competitivas
recebem investimentos para produzir
novos modelos e sobrevivem.

Mercado e custo. A indústria auto-
mobilística, como todas as outras,
define seus investimentos levando em
consideração principalmente dois
fatores: custo de produção e mercado.
Na opinião de analistas e executivos
do setor, como Ray Young, o Brasil
não alcança patamares satisfatórios
em nenhum dos dois requisitos.

"No novo cenário da indústria auto-
mobilística mundial, o País não pode

FUTURO INCERTO. Para Young,
próximos anos definirão o papel

do Brasil no setor

mais ser classificado como de baixo
custo de produção", diz Letícia Costa,
presidente da Bozz Allen Hamilton
brasileira. Um estudo da consultoria
aponta que o preço da mão-de-obra é
baixo no Brasil, em comparação com o
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MERCADO RELEVANTE. Consumo
do País é expressivo, mas eqüivale
a um terço do chinês

dos países desenvolvidos, mas chega
ao dobro do verificado na índia e ao tri-
plo do vigente na China.

Ray Young também aponta outra
desvantagem do País: a logística cara,
que representa, em média, 16%, mas

pode chegar a 30% dos custos de pro-
dução. Entre os países desenvolvidos
esse item não alcança 10%. Outro
ponto negativo são os impostos nacio-
nais, que representam 31% do preço
do automóvel. Na Europa, eqüivalem
a 15% e, nos Estados Unidos, a 6%.

Quanto ao mercado - outro item
definidor de investimentos -, o brasi-
leiro é considerado relevante, mas
também pode ser classificado como
intermediário. É superior ao indiano e
inferior ao russo. Mas corresponde a
apenas um terço do mercado chinês.
Até 2015, estima a Booz Allen, as ven-
das de veículos no Brasil, na índia e
na Rússia devem crescer em torno de
10%. Na China, o aumento deve che-
gar a 72%. (veja quadros).

Exportações. Apesar do aumento do
mercado brasileiro nos últimos anos,
o consumo em 2006 ainda não deverá
alcançar o nível de 1997, quando so-
mou 1,9 milhão de veículos.

Ocorre que a capacidade instalada
em automóveis e comerciais leves no
País é de 3,2 milhões de unidades. "A
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indústria brasileira precisa do merca-
do global para ter escala", diz Letícia.

Nas vendas externas, no entanto,
foi engatada uma marcha a ré. Nos pri-
meiros oito meses de 2006, as receitas
com exportações no setor somaram
US$ 11,5 bilhões, 2,7% mais que no
ano anterior. Mas o crescimento
decorreu de aumento de preços.

Em volume, os embarques soma-
ram 569,4 mil veículos, 5,2% menos do
que em 2005. E a tendência é de resul-
tados ainda piores nos próximos anos,

uma vez que varias empresas já anun-
ciaram perdas de contratos no exte-
rior. A GM, que no ano passado expor-
tou 208 mil veículos, não renovou con-
trato para fornecer as minivans Meriva
ao México. As exportações totais da
montadora cairão 20% este ano.

A Fiat, que exportou 98 mil unida-
des em 2005, prevê comercializar 80
mil no exterior em 2006. Já na Ford
as exportações devem encolher 10%
este ano.

A empresa mais afetada, porém, é

a Volkswagen. Em 2005, a montadora
vendeu para outros países 256 mil
veículos, 42% de sua produção. Mas
agora as perspectivas são de queda
continuada: a companhia espera ex-
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portar apenas 196 mil em 2006 e 156
mil em 2008.

Pactos comerciais. A indústria auto-
mobilística brasileira passou a concen-
trar esforços no exterior há quatro
anos. Com o dólar na casa dos R$ 3, o
câmbio tornava as vendas internacio-
nais convidativas. E o atual declínio das
exportações está diretamente relacio-
nado à valorização do real. "A variação
cambial entre 2003 e agosto de 2006 foi
de 39%. É muito alta", diz Young.

A valorização do real e os custos da
produção brasileira não são, porém, os
únicos fatores a inibir as exportações.
"Este é um setor muito regulamentado
em todo o mundo; é difícil exportar
sem acordos de intercâmbio comer-
cial", afirma Letícia Costa.

A consultora lembra que Argentina
e México, os dois principais destinos
internacionais dos carros brasileiros,
responsáveis por quase 50% dos em-
barques, têm acordos de livre comér-
cio com o Brasil. "O País precisa am-
pliar suas parcerias internacionais, se
quiser ter uma indústria relevante", diz
ela. O problema é que precisa fazer
isso logo. Em três anos, a produção
asiática e do Leste Europeu poderá já
ter ocupado os espaços potenciais da
indústria brasileira.

Ray Young acredita que as dificul-
dades são conjunturais e podem ser
superadas se governo e iniciativa pri-
vada trabalharem juntos por esse
objetivo. E que muitas oportunidades
se abrirão ao País se os entraves
forem superados.

Vantagens. Young e Letícia Costa
avaliam que a indústria automobilísti-
ca brasileira pode ser líder em desen-
volvimento de tecnologia para merca-

dos emergentes. 'Temos uma enge-
nharia qualificada e de custo inferior
ao dos países desenvolvidos", diz o
presidente da GM.

Um exemplo sempre lembrado da
capacidade de inovação da indústria
brasileira é o dos motores bi-combus-
tíveis. Não é um caso isolado. Quatro
montadoras (Fiat, Ford, GM e
Volkswagen) possuem no País cen-
tros de desenvolvimento de padrão

mundial. A engenharia de produção
nacional também é reconhecida mun-
dialmente. As fábricas da Ford na
Bahia e da GM no Rio Grande do Sul
são consideradas modelos.

A Volkswagen brasileira projetou
o Space Fox montado na Argentina e
o Fox Europa. A Fiat anunciou recen-
temente ter desenvolvido, em parce-
ria com a Itaipu Binacional, um protó-
tipo de carro elétrico. A Ford brasilei-
ra desenvolveu o EcoSport. A GM
brasileira foi escolhida por sua matriz
americana para desenvolver a próxi-
ma picape de médio porte da marca,
que será o modelo global da monta-
dora no segmento.

CENTRO DE TECNOLOGIA.
A engenharia de produção nacional
é reconhecida mundialmente

"O Brasil é um centro de desen-
volvimento de tecnologia acessível a
consumidores de renda média, típica
de países emergentes. E os merca-
dos emergentes são os que mais
crescem", define Flavio Padovan,
diretor da divisão de caminhões da
Ford. O problema é que o futuro da
indústria automobilística brasileira
não está apenas em sua capacidade
tecnológica. "As condições conjuntu-
rais do País também têm de evoluir",
diz Ray Young.
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