
Força doméstica
O Brasil parece não ver risco frente à reconfiguração
mundial da indústria automotiva. Mas o México ainda
espera Solange Monteiro

D
ia 14 de maio de
2009 foi de come-
moração para o se-
tor automobilístico

brasileiro: nessa quinta-feira,
bateu-se a marca de l milhão
de carros novos vendidos no
País, um dia antes do que em
2008. Graças à boa resposta dos
motoristas frente ao pacote de
incentivos lançado no final de
2008 - desoneração fiscal por
parte do governo, juros mais
baixos, prazos de pagamento
mais longos e descontos extras
oferecidos por montadoras
e concessionárias -, o País
conseguiu reagir à ameaça
configurada em novembro de

2008, quando a queda de 34%
na produção impediu que o
setor virasse o ano com confete.
"Até agora só não se conseguiu
evitar essa retração em cami-
nhões e ônibus, que demorarão
mais para se recuperar", diz
Paulo Roberto Grabossa, da
consultoria ADK Automotive,
em São Paulo.

Com baixa dependência
das vendas externas (cerca de
15% são exportações) e rápida
reação na venda de autos leves
frente à situação em outros
grandes mercados da região e
do mundo, o País do flexfuel
não só conseguiu afastar o
fantasma do desemprego em

massa: também afirmou sua
presença no redesenho do
mapa da indústria automotiva
desde que o grupo de Detroit

GM, Chrysler e, em menor
medida, a Ford - acelerou sua
decadência anunciada.

É certo, todos estão conser-
vadores. "Nossa estimativa para
este ano é de que o mercado
interno tenha uma queda de
3,9% em relação a 2008, e
deveremos produzir cerca de
2,86 milhões de veículos, 11%
menos que em 2008 (3,22 mi-
lhões)", diz Jackson Schneider,
presidente da associação brasi-
leira de fabricantes (Anfavea).
Até a principal montadora

do País, a Volkswagen - que
nunca conseguiu existir para
o mercado norte-americano, o
que pontualmente hoje chega a
ser uma vantagem - tem claro
que os resultados mundiais
em 2009 podem ser de perdas
recordes. Isso sendo uma das
poucas que fechou a operação
global em 2008 no azul e a
única, junto com a Hyundai,
que conseguiu continuar sem
perdas no primeiro trimestre
deste ano.

"Mas o Brasil compro-
vou que continua rentável
e nenhuma companhia vai
deixar de alimentar a galinha
que ainda lhe dá ovos", diz
Grabossa. Honda, Toyota e
Nissan ampliaram o número
de modelos fabricados no
Brasil, e Ford e Fiat têm sólidas
operações locais. Esse parece
ser o mote também da GM no
Brasil depois da concordata da
matriz norte-americana. Além
do anúncio de um investimento
de USS l bilhão que ao fe-



chamento desta edição ainda
seria detalhado, a montadora
também sinalizou outras no-
vidades. Entre elas, segundo o
presidente da GM do Brasil e
Mercosul, Jaime Ardila, maior
independência da operação,
apoio a seu centro tecnológico
e a migração do vínculo com
a tecnologia européia do Opel
para a asiática, com a futura
produção de carros coreanos
no País.

Isso sem contar um progra-
ma de investimentos prévio de
USS 2,5 bilhões entre 2007 e
2012 para Brasil e Argentina
que implica a construção de
uma fábrica de motores em
Joinville e o lançamento de
uma nova família de carros, a
Viva, desenvolvida pela equipe
brasileira e cujos primeiros mo-
delos poderão sair de Rosário
e São José dos Campos.

É exatamente essa sinergia
entre vizinhos que hoje serve
de apoio ao mercado argentino.
Com um primeiro quadrimestre
de quedas na produção (39%
em relação a mesmo período

de 2008) e nas vendas internas
(30%), a Argentina tem sofrido
mais. No âmbito doméstico, o
aumento do prazo de financia-
mento não surtiu o resultado
esperado. As exportações, que
consomem mais da metade
da produção local, também
sofreram sobretudo devido
ao México, segundo mercado
de destino. "O câmbio nos
afetou muito. O peso argentino
valorizou-se cerca de 30% em
relação ao mexicano. E desse
jeito é quase impossível ven-
der", diz Dominique Maciel,

presidente da Renault Argentina
e da associação automotiva do
país (Adefa). "O único que
tem resistido, nosso maior
comprador, é o Brasil." Um
claro indício de que também
os argentinos dependerão da
reação do mercado brasileiro
no segundo semestre, caso os
benefícios fiscais não sejam
renovados.

Maciet destaca que a tensão
do momento é mais mal-

pior é o México. Tendo como
principal montadora do país
a GM e a maior parte de sua
produção voltada ao mercado
externo, sobretudo aos EUA,
os mexicanos hoje se sentem
muito mais vulneráveis quanto
ao futuro das montadoras
do Norte. Quando a norte-
americana entrava em seus
primeiros dias de concordata,
em Silao, a fábrica da GM esta-
va em sua terceira interrupção

absorvida no segmento de
autopeças, em que várias
fábricas já ameaçam fechar
devido à queda no faturamento.
Entre elas está a alemã Mahle,
instalada em Rosário, que
deseja migrar sua operação
ao Brasil. "É um movimento
muito relacionado aos custos de
produção, e não é raro ver essa
avaliação de trocas de posição
entre os dois países. Mas vejo
a Argentina retomando uma
condição vantajosa", afirma.

E se de relação de vizinhos
se trata, quem ainda leva a

de trabalho do ano, afetando
3 mil trabalhadores e com
reflexo direto nas fornecedoras
locais- que enviam 60% da
produção aos EUA e que só
para a GM venderam USS 7
bilhões em 2008.

"Tivemos um 2008 ruim,
investimentos novos vindos
da Ásia, como o Geely, não
se concretizaram, e neste ano
já registramos queda de 42%
na produção", diz Albrecht
Ysenburg, sócio de Auditoria e
líder de análise do setor auto-
motivo da KPMG no México.

E como se não bastasse isso,
outra novidade poderá mover
ainda mais as peças no mercado
mexicano: o apoio do governo
de Barack Obama à produção
de carros elétricos, sejam eles
híbridos ou plug and play.

"Hoje essa iniciativa do
governo é baseada em três
fatores: na geração de em-
prego, na questão ambiental
e na segurança energética,
devido à alta dependência do
petróleo", diz Adriano Pires,
diretor do Centro Brasileiro de
Infra-Estrutura (CBIE). "E fará
parte de uma tendência natural
de diversificação." No caso do
México, o movimento é de alta
relevância, já que seu foco
dificilmente sairá do mercado
vizinho. No início de junho,
um executivo da GM México
afirmou que a empresa deverá
manter programas de investi-
mento no país e que espera que
o México seja escolhido para
fabricar motores ou modelos
híbridos dentro dessa nova es-
trutura. "Temos uma produção
competitiva que comportaria
muito bem tal mudança", diz
Ysenburg, da KPMG. Fortaleza
fundamental para que o setor
não dê marcha a ré.
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