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Se o Brasil constituiu uma Embraer, por que não uma fábrica de carros? 

Se nos próximos anos as vendas no mercado interno vão sustentar, de forma vigorosa, a 
expansão da indústria automobilística no Brasil, volta-se a pensar sobre o papel do país no 
contexto internacional. Essa coluna levantou, em 2005, o inconformismo em relação à 
inexistência de um fabricante de veículos genuinamente nacional. Se a nação possui 
capacidade técnica e capital para constituir uma empresa produtora de aviões, do porte da 
Embraer e motivo de orgulho, por que até o momento não surgiu uma marca de automóvel 
brasileira generalista? 

Não se trata de ignorar tentativas anteriores. A história aponta desde a iniciativa pioneira da 
Indústria Brasileira de Automóveis Presidente, em 1963, passando pela Gurgel, que chegou a 
fabricar o primeiro motor nacional (Enerton, de dois cilindros) e um carro econômico (BR 800), 
pela Puma, cujos esportivos foram montados inclusive na África do Sul, até a Troller, pequeno 
produtor de utilitários hoje pertence à Ford. Sem desmerecer mais de 20 pequenos fabricantes 
– de buggies a esportivos – que exercitaram muita criatividade e espírito de luta por duas 
décadas. Agora mesmo, a TAC, de Santa Catarina, se prepara para lançar o utilitário Stark, de 
estilo marcante e fruto de longo planejamento. 

O inconformismo aumenta ao olhar outros países emergentes. Exemplo maior é a indiana Tata, 
império industrial capaz de apostar na indústria de veículos ao adquirir Jaguar e Land Rover. 
Além de surpreender com a produção do exclusivo Nano, microcarro de quatro lugares a R$ 
5.000 (Índia) ou R$ 12 mil (mercados exigentes). Também a Proton, da Malásia, tem projetos 
próprios e é dona da Lotus. Obviamente a China nem precisa comentar. 

O Brasil está maduro para avançar nessa direção. No último Congresso da SAE Brasil, em São 
Paulo, neste mês, o nível das 123 apresentações técnicas (industriais e acadêmicas) continuou 
em franca ascensão. Basta citar que, na categoria nacional, foi escolhido como melhor 
"Metodologia de Testes para Veículos Leves Híbridos (Gasolina/Eletricidade)", de Fernando 
Fadel e equipe, da Petrobras. Trata-se de tecnologia avançada que já desperta interesse aqui. 
Recentemente o Grupo Souza Ramos reformulou o utilitário leve TR4, fabricado sob licença da 
Mitsubishi, em Goiás. Um bom trabalho, mesmo sem os recursos financeiros e técnicos do 
Japão. 

Fiat, Ford, GM e Volkswagen, em seus centros de desenvolvimento brasileiros, criaram uma 
geração de engenheiros e projetistas de alta competência e – por que não? – ambições. No 
setor de autopeças o patrimônio criativo é praticamente o mesmo, apoiado por centros de 
pesquisa bastante ativos. Pelo menos, o momento parece encorajador. 

Em entrevista recente, o renomado economista e consultor Ricardo Amorim antecipou que os 
veículos chineses podem invadir o Brasil nos próximos anos, motivo de preocupação. Por outro 
lado, previu que até o final da próxima década surgirá, finalmente, um fabricante 
genuinamente nacional de escala produtiva. 

Uma marca brasileira de automóveis enfrentaria os chineses com os mesmos recursos: 
tecnologia barata e foco na qualidade, cedo ou tarde, alcançável pelos rivais. Que vença o 
melhor. 
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