


No ano passado, o mercado de automóveis cresceu 10% 
e bateu seu recorde histórico, com vendas de 3,3 milhões de 
unidades. Para 2011, a expectativa é de que o aumento seja 
de 3% a 5% e se mantenha nesse ritmo no longo prazo. Se
gundo estudo da consultoria Roland Berger, as vendas bra
sileiras podem dobrar até 2020, ficando entre 5,4 milhões e 
6,6 milhões de carros por ano. 

Nos últimos anos, a indústria segurou os investimentos 
porque era difícil convencer as matrizes a investir no Brasil 
enquanto fábricas eram fechadas no exterior, durante a cri
se mundial. "As empresas buscaram aumentos de produtivi
dade nas fábricas em operação, mas há um limite para isso", 
afirma Corrado Capellano, consultor de mercado e sócio da 
Creating Value Consultoria. Agora, a percepção dos execu
tivos das montadoras é de que o Brasil atingiu um novo pata
mar e deve manter-se assim, sem o risco de grandes quedas, 
como ocorreu nos anos de 1990, o que garantirá os recursos 
para os investimentos que estão em curso. 

O Grupo Fiat é um dos que lideram o ciclo de investi
mentos, depois de elevar sua produtividade em Betim (MG) 
ao máximo. Recentemente, a empresa italiana anunciou 
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aportes de R$ 10 bilhões para o Brasil, entre 2011 e 2014. Se
gundo o presidente da companhia, Cledorvino Belini, que 
também é o presidente da Associação Nacional dos Fabri
cantes de Veículos Automotores (Anfavea), R$ 7 bilhões se
rão investidos em Minas, o que elevará a capacidade da fá
brica de Betim de 800 mil veículos por ano para 950 mil 
veículos. Os recursos também serão empregados numa sé
rie de avanços tecnológicos. 

Outros R$ 3 bilhões serão investidos em uma nova fábri
ca em Pernambuco, no Complexo Industrial Portuário de 
Suape, que entrará em operação em 2014. A planta terá ca
pacidade para produzir 200 mil veículos por ano. A Fiat pre
vê crescer 5% neste ano, em linha com as estimativas para o 
setor divulgadas pela Anfavea. De acordo com Belini, o au
mento da renda e do emprego beneficiará toda sua linha de 
produtos, não apenas a de populares. "Todos os segmentos 
são beneficiados, desde os veículos de entrada [mais baratos], 
graças à inserção de novos consumidores no mercado, até os 
segmentos de veículos comerciais, impulsionados pela pró
pria atividade econômica", afirma. 



DPECI AL Indústria automobilística 

A FIAT PREVÊ INVESTIR R$ 10 B ILHÕES NO BRASIL, SENDO R$ 7 B ILHÕES SÓ NA UNIDADE FABRIL DE BETIM (MG) 

Outra grande montadora atenta à necessidade de inves
timentos é a Ford. A companhia americana anunciou uma 
ampliação dos aportes de R$ 4 bilhões para R$ 4,5 bilhões no 
período de 2011 a 2015. É o maior investimento já feito pela 
empresa, em um período de cinco anos, no Brasil, em toda a 
sua história de 90 anos no país. 

O foco do mais recente investimento da Ford por aqui é 
o planejamento de um novo veículo global. Criado no Cen
tro de Desenvolvimento de Produto da montadora, instalada 
em Camaçari, na Bahia, a nova geração do utilitário espor
tivo Ford EcoSport será produzida no país para os mercados 
brasileiro e de exportação. Será a primeira vez na história da 
Ford que um veículo desenvolvido pela engenharia brasilei
ra será fabricado em outros países ao re
dor do mundo. 

Animada com o crescimento do 
consumo, a Volkswagen do Brasil pla
neja manter o pé no acelerador. No ano 
passado, a empresa registrou a produ
ção recorde de 826 mil automóveis e co
merciais leves, o que representou um 
aumento de 7,2% em comparação com 
o ano anterior. Sua fábrica em Taubaté 
(SP) receberá investimentos da ordem 
de R$ 360 milhões para instalar uma no
va área de pintura, que aumentará a ca-
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pacidade produtiva da unidade de 1.050 para 1.300 veículos 
por dia, com a utilização plena das instalações. 

DESEMBARQUE NO PAÍS 
Apesar do apetite das montadoras com tradição no Brasil, as 
empresas asiáticas estão dispostas a garantir sua participa
ção. Empresas como a coreana Hyundai e a chinesa Chery, 
que até o momento operam no Brasil por meio de importa
ções, estão instalando unidades para começar a dar início à 
produção. A Chery vai inaugurar a primeira fábrica no país 
em meados de 2013, com produção inicial de 50 mil carros 
por ano e previsão de chegar a 150 mil carros por ano em uma 
fase seguinte. Instalada em Jacareí (SP), a unidade receberá 

investimentos de US$ 400 milhões. 
A Hyundai começará a fabricar no 

país no segundo semestre de 2012. 
No momento, a empresa tem em Goi
ás uma operação para montagem do 
modelo Tucson pelo sistema CKD 
(Completely Knock-Down), que con
siste na importação de kits de peças. 
Sua primeira fábrica será instalada em 
Piracicaba (SP) e receberá aportes de 
US$ 600 milhões. A montadora terá ca
pacidade de produzir 150 mil veículos 
por ano. Atualmente, os modelos da 
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Hyundai chegam ao Brasil por meio do grupo Caoa, que tem 
um contrato de exclusividade por dez anos com a companhia, 
renovado até 2021. Segundo Waldemar Peres, responsável pe
las relações governamentais da Hyundai no Brasil, a empresa 
tomou a decisão de investir para aumentar sua exposição no 
quarto maior mercado automotivo do mundo. "De todos os 
Brics, só faltava a Hyundai entrar no Brasil", afirma. A em
presa tem dez fábricas no mundo; três delas na Coreia. 

Enquanto as vendas feitas pela Caoa seguirão centradas 
em veículos de alto padrão, a Hyundai produzirá um carro 
popular projetado especialmente para o público brasileiro. 
Ainda sem nome, o veículo compacto competirá com o tradi
cional Gol, da Volks. Dois anos depois de inaugurar a plan
ta de Piracicaba, a empresa passará a produzir no Brasil um 
modelo sedan. Passados mais dois anos, entrará na linha de 
produção um veículo utilitário esportivo (SUV). Esses tam
bém serão desenvolvidos para o consumidor brasileiro. 

Além da montadora, os coreanos trarão um parque de 
nove fornecedores de autopeças para abastecer a nova fábri
ca. Os investimentos dos fornecedores serão de US$ 300 mi
lhões, para produzir partes maiores do carro, como bancos 

Em 2010, as vendas da Kia c resceram 125%, e 
d e v e m aumentar 91% em 2011. Apesar da boa 
fase, n ã o há planos para u m a fábrica n o Brasil 

e painéis. Com isso, a Hyundai pretende conseguir preços 
competitivos para produzir em um país de custos elevados. 

CÂMBIO FAVORÁVEL 
Hoje, os carros importados chegam a quase 20% das vendas 
no país. Segundo o estudo da Roland Berger, a fatia das gran
des empresas deve cair dos atuais 82% para 70% até 2015. O 
câmbio apreciado incentiva a entrada dos produtos estran
geiros, que chegam ao Brasil a preços muito competitivos. 

Uma das montadoras que atuam no país unicamente via 
importações é a coreana Kia. Até março deste ano, sua parti
cipação de mercado era de 2,23%, evolução expressiva ante 
o ano passado, quando seu market share era de 1,64%. A me
ta para o final deste ano é atingir participação de 3%, segun
do Ary Jorge Ribeiro, diretor de Vendas da Kia no Brasil. A 
empresa atua no país desde 1992, com vendas de vans e ca
minhões, mas intensificou seus negócios em 2006, quando 
passou a importar automóveis e SUVs. 

No ano passado, as vendas da Kia cresceram 125%, e 
devem aumentar mais 91% em 2011, chegando a 104 mil 
unidades. Ribeiro afirma que há uma grande demanda por 

automóveis no Brasil, pois a es
tabilidade econômica tem me
lhorado o poder aquisitivo da 
população. Ele admite que o 
câmbio é uma vantagem compe
titiva, mas destaca que os veícu
los importados pagam uma alí

quota de importação de 35%, com exceção de carros trazidos 
dos países do Mercosul e do México, com quem o Brasil tem 
acordo. Por ora, a Kia não tem planos de produzir no país. 

A necessidade de inovar e oferecer variedade aos con
sumidores é um desafio para as montadoras nos próximos 
anos. Antes, uma linha ficava muitos anos no mercado, co
mo ocorre com o Gol e o Uno, mas o tempo ideal de reno
vação atual caiu para menos de quatro anos. Além do preço 
mais baixo, a demanda por novidades explica parte do suces
so dos carros importados. Atenta a esse movimento, a Kia 
lançará três modelos no Brasil neste ano, sendo um esporti
vo, um sedan e uma nova versão do Picanto, carro compacto, 
que substituirá a versão anterior. Com isso, o portfólio da 
companhia passará de dez para 12 modelos. 

Segundo Fernando Trujillo, especialista de mercado da 
consultoria CSM, a inovação é um ponto crítico para a in
dústria automotiva, pois o consumidor está mais informado 
sobre lançamentos e novas tecnologias. "O período de inter
valo entre os lançamentos deve encurtar de sete para cerca 
de quatro anos", afirma. Para as montadoras tradicionais, a 
modernização do portfólio é uma das formas de se proteger 
da concorrência estrangeira. • 

RIBEIRO, DA KIA, PROJETA CHEGAR A 3% DE 

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO NESTE ANO 
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A CHINESA JAC CHEGOU AO BRASIL FAZENDO BARULHO 

Outra preocupação das montadoras é reduzir os custos 
dos carros produzidos no país para ganhar competitividade. 
Segundo o consultor da Creating Value, os automóveis che
gam a ser vendidos aqui a um preço duas vezes maior do que 
na Europa e nos Estados Unidos. A redução de custos tam
bém será uma forma de atrair o consumidor que deseja veí
culos completos (com ar-condicionado, direção hidráulica e 
trio elétrico), mas não tem como pagar por esses adicionais. 
"Os carros são muito caros. Quem conseguir preços compe
titivos terá um crescimento fantástico", afirma. 

Além de aumentar a produção, os investimentos nas no
vas fábricas têm o objetivo de aumentar a produtividade e re
duzir os custos. Uma saída para conseguir preços atrativos 
e modelos inovadores será rever a forma de produzir carros, 
com maior automação, materiais mais baratos e processos 
mais econômicos, segundo Stephan Keese, diretor da Ro
land Berger para o mercado automotivo. 

De acordo com o executivo, todas as montadoras que 
atuam no Brasil têm estudado esse novo conceito para aten
der o consumidor de menor poder aquisitivo com modelos 
mais baratos e mais completos do que os tradicionais carros 
compactos disponíveis no mercado. 

Nessa fase favorável, o aperto no crédito parece não ter 
resultado em dor de cabeça para as montadoras. Segundo Be
lini, da Fiat, a redução nos prazos dos financiamentos exerce 
alguma pressão, mas a companhia ainda não conseguiu di
mensionar os efeitos porque as vendas continuam em alta. 

Mas, se a demanda e o crédito não são fontes de preocu
pação, os executivos do setor precisam trabalhar para redu
zir a defasagem entre a indústria automobilística brasileira e 
a do resto do mundo. Foram anos de instabilidade econômi
ca que inibiram os investimentos no país, mas, nos últimos 
anos, a realidade tem sido bem diferente. O mercado está mu
dando, e as montadoras precisam pensar em outras opções de 
produtos para assegurar sua competitividade. • 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 399, p. 62-65, maio. 2011.




