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RENESI É UMA PALAVRA ADEQUADA PARA

descrever o que acontece na fábrica de au-
tomóveis da japonesa Honda em Sumaré,
no interior de São Paulo. Em meio a um
barulho infernal, as linhas de produção
operam em seu limite. Para aumentar em
50% o número de carros montados por dia,
a companhia investiu 200 milhões de reais
no fim do ano passado, introduziu um ter-
ceiro turno de trabalho em abril e acaba
de diminuir em 20 minutos o horário de
almoço dos funcionários (a decisão foi to-

mada em comum acordo com o sindicato, vale dizer). Em alguns
setores da fábrica, chega-se a trabalhar nos fins de semana, algo
raríssimo na indústria automotiva. Tal esforço, porém, é incapaz
de atender à demanda pelos modelos produzidos pela Honda em
Sumaré, o Fit e o Civic—para isso, seria necessário construir uma
nova fábrica. Os carros não passam nem um minuto no pátio: saem
da linha de montagem direto para os caminhões-cegonha. Como
a oferta não dá conta da procura, quem compra um Fit tem de es-
perar um mês na fila. Quem compra um Civic. o dobro desse tem-
po. O ritmo da fábrica da Honda é um símbolo do momento úni-
co pelo qual passa a indústria automobilística nacional. Em julho,
a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea) anunciou que as vendas de veículos no Brasil atingiram
1,2 milhão de unidades no primeiro semestre do ano, um recorde
para o período. Se esse ritmo continuar, serão comercializados até
dezembro 2,35 milhões de automóveis no país. As montadoras es-
tão vendendo um carro a cada 10 segundos — o que faz de 2007
o melhor ano da história da indústria automotiva brasileira.

Para as empresas, o atual momento do mercado vem com dez
anos de atraso. Em 1997, quando as vendas de automóveis no
país chegaram a 1,9 milhão de unidades, houve uma onda de oti-
mismo com o Brasil. Nos anos seguintes, 11 novas fábricas fo-
ram construídas no país, a um custo estimado em 16 bilhões de
dólares, e sete montadoras se instalaram por aqui. Eram tempos
em que pouca gente havia se dado conta do que começa a acon-
tecer com as economias de China e índia, e o recém-estabiliza-
do Brasil era o país mais promissor para a indústria automotiva
mundial. Previa-se que o mercado local chegaria rapidamente a
3 milhões de carros por ano. As novas fábricas deram às monta-
doras a capacidade de produzir tudo isso — mas faltou combi-
nar com o consumidor, amedrontado com o que viria a seguir. O
país foi assolado por crises externas em série, o que catapultou
os juros e freou a economia. As vendas de veículos caíram 40%
nos anos seguintes, oscilando entre 1,2 milhão e 1,7 milhão de
unidades até 2005, e as montadoras viram-se diante de um cená-
rio catastrófico: a capacidade instalada era quase três vezes su-
perior à demanda (veja quadro), A conseqüência foi uma inevi-
tável sangria financeira. Estima-se que os prejuízos acumulados
nos anos seguintes tenham ultrapassado 7 bilhões de dólares, e
tornar-se o principal executivo de uma montadora instalada no
Brasil passou a ser aposta de alto risco. As quatro maiores — Fiat,
Ford, General Motors e Volkswagen — tiveram 15 presidentes
em dez anos. A americana Chrysler deixou o país. A alemã Daim-
ler-Benz parou de vender seus carros de luxo no mercado inter-
no. E a choradeira virou língua franca dos executivos do setor.

Hoje, os presidentes das quatro maiores montadoras do país,
retratados na página ao lado. não têm razão para choro. Pelo con-
trário. No ano passado, as operações brasileiras das quatro em-
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presas tiveram lucro, algo que não acontecia desde o annus mi-
rabills de 1997. E, atingida a capacidade de produção que cus-
tou a degola ou o exílio de muitos de seus antecessores, esses
executivos podem aproveitar o melhor momento da história do
setor — e multiplicar o lucro obtido no ano passado. Após os
dez anos mais difíceis que a indústria automotiva brasileira já vi-
veu, eles hoje respiram com certo alívio.

ESSE SUCESSO DEVE-SE A UMA INÉDITA CONJUNÇÃO de fa-
tores. O mais importante deles é uma correia de transmissão que
começa na melhora do ambiente econômico (veja reportagem
na pág. 30), passa pelo corte nas taxas de juro e termina numa
histórica transformação na forma de comprar carros no Brasil.
Há dez anos, 70% das compras eram feitas à vista. Desde então,
esse número vem caindo num ritmo impressionante. Em 2003,
quando os juros para a aquisição de automóveis atingiram mais
de 40% ao ano, o total de vendas à vista caiu para 38%. E hoje
apenas 30% dos carros novos são adquiridos à vista — o resto é
financiado. Para ganhar espaço nesse mercado, os bancos pas-
saram a oferecer financiamentos com prazos cada vez maiores.
No fim do ano passado, começaram as vendas em 60 meses. No
início de 2007, em 72 meses. E hoje já há planos de financia-
mento em 84 meses, algo impensável pouquíssimo tempo atrás.
Tome como exemplo prático a compra de um hipotético carro
de 10 000 reais. No ano passado, o consumidor teria de pagar 48

parcelas de 320 reais. Hoje, pagaria 72 parcelas de 224. "Com
os bancos mais agressivos, o carro começou a caber no bolso dos
consumidores"', diz Marcos Oliveira, presidente da Ford no Bra-
sil. O mercado recebeu uma quantidade nunca vista de crédito.
Em apenas um ano. o volume de financiamentos cresceu 27%.
Hoje, as revendas de automóveis lembram uma unidade da va-
rejista Casas Bahia, conhecida pelo slogan "Quer pagar quan-
to?" Mais que o preço final dos carros, discute-se o preço da pres-
tação que o consumidor está disposto a pagar. "O brasileiro não
quer saber qual é o preço final, mas, sim, quanto pode pagar por
mês", diz Jérôme Stoll, presidente da Renault no Brasil.

Mais que causar somente um aumento nas vendas, o aumen-

to no crédito e o alongamento das prestações vêm transforman-
do o carro que o brasileiro compra. Com a chance de pagar pres-
tações menores, o consumidor passou a procurar carros mais so-
fisticados. No ano 2000, 38% dos carros novos vendidos no país
eram equipados com ar-condicionado. Hoje são 63%. Essa trans-
formação está atingindo até mesmo os carros populares. Na Volks-
wagen, apenas 5% dos veículos Gol com motor 1.0 tinham ar-
condicionádo de fábrica no ano passado. Hoje, esse percentual já
atinge 30%. Opcionais como direção hidráulica e trio elétrico ti-
veram crescimento semelhante. A análise dos números do primei-
ro semestre mostra que o consumidor está trocando carros popu-
lares por veículos com motor mais potente, "O segmento que mais



Fábrica da Honda em Sumaré, no interior de
São Paulo: apesar de investimento em expansão,
introdução do terceiro turno e redução do horário
de almoço, a demanda continua maior que a oferta

Assim como acontece no setor imobiliário, a expansão do cré-
dito e o aumento nas vendas de carros colocam o Brasil no cami-
nho de economias desenvolvidas, nas quais o consumo é impul-
sionado por mecanismos de financiamento a taxas de juro civili-
zadas — e não apenas por oscilações espasmódicas na renda da
população. Nos Estados Unidos. 56% dos veículos são comercia-
lizados por meio de um leasing no qual o consumidor paga uma
taxa mensal e raramente fica com o carro no fim do período de fi-
nanciamento. O juro médio é de 8% ao ano. Esse sistema faz com
que os americanos troquem de carro num ritmo alucinante (a mé-
dia é de um ano). Isso explica a importância que ganharam os bra-
ços financeiros das montadoras. O fundo de private equity ameri-
cano Cerberus comprou 51 % da GMAC, da General Motors, por
14 bilhões de dólares, o dobro do preço pago pelo mesmo fundo
pela Chrysler, terceira maior montadora dos Estados Unidos. O
Brasil ainda está longe de atingir padrão semelhante. Mas a ex-
pansão do crédito em 2007 coloca o país num rumo considerado
promissor pelas montadoras. Aqui, também é difícil que o consu-
midor permaneça com o carro ao fim de mais de oinco anos de fi-

cresce é o de motores acima de l .0'", diz o canadense Ray Young,
presidente da General Motors no Brasil. As vendas de sedas com-
pactos com motor com mais de l litro cresceram 44,5% no pri-
meiro semestre. Os populares cresceram menos, 35%. Para as
montadoras, a mudança no perfil do consumidor é uma excelen-
te notícia. Embora representem 60% das vendas, os populares são
pouquíssimo rentáveis. Estima-se que um carro 1.0 sern opcio-
nais deixe menos de 500 dólares de margem de lucro para as mon-
tadoras. Já veículos um pouco mais sofisticados têm margens de
duas a três vezes maiores. "Com prazos mais longos, as presta-
ções ficaram menores e o consumidor passou a buscar carros mais
completos", diz Sérgio Habib, presidente da Citroen no Brasil.

(1) Estimativa

nanciarnento. 'Tornou-se comum o cliente vender o carro depois
de três anos, quitar a dívida e comprar um novo carro com finan-
ciamento mais longo", diz Luiz Horácio Montenegro. presidente
da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montado-
ras. Com um mercado mais sofisticado, as financeiras também ga-
nham relevância. "Estamos trabalhando nos fins de semana para
dar conta da demanda", diz Victor Bialski, executivo do Banco
Ford. "O número de contratos de financiamento cresceu 50% no
primeiro semestre, muito acima do previsto."

O crescimento acelerado dos últimos meses e a conclusão de
que a expansão no crédito se dá sobre bases sólidas fizeram com
que a indústria programasse uma grande safra de lançamentos.
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Segundo urn estudo da consultoria especializada CSM Auto,
serão lançados em 2007 mais de 30 modelos, entre novos car-
ros e versões reestilizadas (o dobro de 2006), Todos pretendem
repetir o sucesso do novo Honda Civic, lançado no ano passa-
do. O modelo sacudiu o mercado local ao desbancar rapida-
mente o Toyota Corolla na liderança de seu segmento. É justa-
mente nesse nicho que a francesa Citroen pretende atacar. A
companhia já anunciou o lançamento do C4 Pallas, um sedã
médio projetado para concorrer com Civic e Corolla. A Renault
aposta no sedã compacto Logan, seu modelo mais popular, pa-
ra ganhar mercado no Brasil. A Fiat vai mostrar em breve o
Punto e até o fim do ano deve lançar o Linea. um sedã médio
para ocupar o lugar do Marea. "Esse é um setor movido a no-
vidades", diz o consultor José Roberto Ferro, do Lean Institu-
te. "O sucesso do Civic é uma prova disso."

PARA OS MAIS UFANISTAS, A INCRÍVEL RETOMADA das ven-
das de carros é uma demonstração cabal de que vale a pena in-
vestir no Brasil. O crescimento atual seria uma prova da pres-
ciência de quem decidiu apostar no país na década passada, e
aqueles que agüentaram o tranco dos anos de crise estão, ago-
ra, colhendo os louros da aposta acertada. O cenário, porém, é
menos róseo. "Se hoje aquele investimento parece fazer senti-
do, é preciso lembrar que voltamos aos patamares de 1997. Ape-
nas isso'", diz Thomas Schmall, presidente da Volkswagen no
Brasil. Além disso, a expansão no mercado interno dá-se num
momento de queda acentuada das exportações, enfraquecidas
pela valorização do real. Se o desempenho da indústria for ana-
lisado do ponto de vista da produção, não das vendas internas,
o resultado será um crescimento de apenas 5.8% entre janeiro e
maio deste ano.'Ou seja, muito pouco para dar por encerrado o
problema do excesso de capacidade. Para escoar essa produção,
as montadoras mantiveram os preços estáveis. Nos últimos dois
anos, houve queda real nas tabelas de carros no país. "O legado
da década passada ainda é muito pesado", diz Letícia Costa, pre-
sidente da consultoria Booz AJlen & Hamilton.

Hoje. quando o assunto ê futuro, nenhum mercado é páreo
para China e índia. É nos dois países que as maiores montado-
ras do mundo apostam para crescer (exatamente como fizeram
com o Brasil dez anos atrás). Das 39 fábricas em construção e
planejamento no mundo, 24 estão nos dois países. O mercado
chinês vem crescendo a taxas superiores a 10% ao ano, e os exe-
cutivos do setor justificam os investimentos de forma simplória.
"A cada ano, eles crescem o equivalente ao consumo da Itália",
é a resposta mais ouvida. No tabuleiro global, o Leste Europeu
foi escolhido como plataforma de exportação de carros compac-
tos. Já o Brasil parece fora desse jogo. O carro brasileiro é um
dos mais caros do mundo. Um recente estudo realizado pela con-
sultoria CSM Auto com 13 países mostrou que, em razão dos al-
tos impostos, o carro nacional é o de maior custo, à frente da Tur-
quia e de todos os outros países emergentes. O preço médio do
modelo mais simples é 12 000 dólares. Como os modelos de-
senvolvidos e produzidos por aqui são basicamente os compac-
tos, como Palio, Gol e Celta, o preço alto torna difícil conquis-
tar o mercado externo. Segundo o estudo, os mesmos 12 000 dó-
lares compram um modelo chinês com todos os opcionais.

Apesar do otimismo com o momento do mercado interno, há
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entre os especialistas o consenso de que o ritmo de crescimento
atual pode não ser sustentável. A expansão das vendas no primei-
ro semestre foi de 26%, algo inédito na história, Ainda assim, as
previsões são de uma expansão robusta. "Nos próximos três anos,
o ritmo de crescimento deve ficar em tomo de 10%", diz Cledor-
vino Belini, presidente da Fiat, líder de vendas no Brasil. Esse oti-
mismo com o mercado interno tem como base a convicção de que
as condições aluais são muito diferentes daquelas de 1997. Se-
gundo os especialistas, os anos de superávit comercial, a inflação
baixa e a política fiscal dos últimos oito anos tornaram o país me-
nos suscetível a crises externas, como a asiática (1997) e a russa
(1998). Se nenhuma tormenta surgir e as vendas seguirem em ex-
pansão, porém, os problemas podem começar a aparecer do lado
da oferta. Fábricas modernas, como a de São José dos Pinhais, da
Volks, e a de Camaçari, da Ford, estão no limite. Por enquanto,
poucas montadoras falam em ampliar a capacidade. Somente as
japonesas Honda e Toyota, que investiram pouco no auge do oti-
mismo dos anos 90, vêm aumentando a produção seguidamente
agora. E apenas a coreana Hyundai decidiu recentemente insta-
lar uma fábrica no Brasil. "Vivemos dez anos de mercado fraco,
perdas financeiras e fábricas ociosas", diz Schmall. da Volks. "Ho-
je, podemos planejar futuros investimentos com mais calma e ra-
cionalidade." A década de prejuízos deixou mesmo marcas pro-
fundas — que, aparentemente, nem o melhor ano da história es-
tá conseguindo apagar por completo. •

I

Exposição de carros esportivos em Nova York:
a indústria mundial aposta na China e na índia
para crescer; apenas montadoras coreanas, como
a Hyundai, pretendem iniciar produção no Brasil
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A face modesta do
fenômeno Toyota
A líder mundial é apenas a oitava maior do
Brasil — e não se incomoda muito com isso

A montadora japonesa Toyota demons-
trou inúmeras vezes sua capacidade
de fazer o que se julga impossível -

a última façanha foi destronar a General Mo-
tors do posto de líder do mercado mundial
de automóveis. É justamente por esse his-
tórico impressionante que o poderio da To-
yota no mercado brasileiro pode ser quali-
ficado como uma decepção. A montadora
aparece apenas na oitava colocação do ran-
king das maiores fabricantes de carros ins-
taladas no país, atrás de Fiat, Volkswagen,
GM, Ford, Peugeot, Honda e Renault. Inau-
gurada em 1958, a fábrica da empresa em
São Bernardo do Campo, no ABC paulista,
foi a primeira unidade da Toyota fora do Ja-
pão. Na época, contou menos o interesse
no potencial,do mercado brasileiro e mais
o medo do comunismo, que avançava na
Ásia. A família Toyoda, fundadora da empre-
sa, cogitou transferir a sede da Toyota para
o Brasil, caso a onda vermelha comprome-
tesse os negócios no Japão. A idéia foi de
Shoichiro Toyoda, hoje presidente honorá-
rio da montadora. Até o fim da década de
90, porém, tudo que se produzia no Brasil
era o jipinho Bandeirante, Segundo espe-
cialistas, o motivo para tanta modéstia era
o imenso leque de oportunidades de cres-
cimento para os japoneses, especialmente
no mercado americano. Apenas uma déca-
da atrás a Toyota voltou a investir no Brasil.
Uma nova fábrica foi construída em Indaia-
tuba, no interior de São Paulo, para produ-
zir o modelo Corolla. Em pouco tempo, o
carro conquistou a liderança do segmento
de sedas médios. O pódio mudou de dono

Shoichiro Toyoda, presidente
honorário da Toyota: por medo
do comunismo, ele quase trouxe
a sede da empresa para o Brasil

no ano passado, quando os também japo-
neses da Honda emplacaram o Civic. Os ou-
tros modelos vendidos pela Toyota no país,
a picape Hilux e o utilitário esportivo SW4,
são líderes em seus segmentos.

Segundo especialistas do mercado auto-
mobilístico, a timidez que marca a atuação da
Toyota no Brasil pode estar perto do final. A
razão é, justamente, o sucesso da montado-
ra em seu avanço no mercado americano e
em países como a China. Nesses lugares, ha-

veria pouco espaço para novos saltos. O cres-
cimento terá de vir necessariamente de mer-
cados em que a Toyota tem baixa participa-
ção - o Brasil entre eles. Aempresa anunciou
recentemente planos de atingir 10% de par-
ticipação de mercado no país - e, para isso,
seria preciso construir uma nova fábrica, com
capacidade para produzir cerca de 200 000
carros. Por enquanto, o próximo passo da
companhia é montar um modelo compacto
premium no país. O Yaris, já produzido no Ja-
pão e na Europa, é um forte candidato. A em-
presa também estuda a criação de um novo
carro, que teria como objetivo conquistar o
consumidor dos países emergentes. As con-
versas com governadores e prefeitos interes-
sados em atrair a nova unidade já começa-
ram, mas Shozo Hasebe, presidente da Toyo-
ta para o Mercosul, diz que o projeto ainda
está em fase de análise. "Não temos pressa.
Vamos fazer tudo no tempo que for neces-
sário." A concorrência agradece.
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Text Box
Fonte: Exame, ano 41, n. 13, p. 20-28, 18 jul. 2007.




