
ALVEZ PELA RELA
ÇÃO PRÓXIMA do 
partido do gover
no, o PT, com sin
dicatos de metalúr
gicos que traba
lham em montado
ras do ABC paulis

ta. Talvez pela importância do setor na 
economia brasileira. Talvez por algum 
outro motivo menos evidente. O fato é 
que a indústria automobilística é cons
tantemente agraciada com pacotes de 
incentivo desde que o ex-presidente (e 
ex-líder sindical forjado em portas de 
fábricas de carros) Luiz Inácio Lula da 
Silva assumiu o poder, em 2003. E não 
tem sido diferente com a presidente 
Dilma Rousseff. Com bandeiras nacio
nalistas e de defesa do emprego, o Bra
sil taxa em 35% os carros estrangeiros 
— alíquota máxima permitida pela Or
ganização Mundial do Comércio. E, do 

ano passado para cá, impôs barreiras à 
importação do México e aumentou o 
imposto sobre produtos industrializa
dos de montadoras que usam menos 
de 65% de insumos nacionais na pro
dução. No anúncio de um pacote para 
"salvar" a indústria brasileira, no co
meço de abril, as fabricantes de veícu
los não ficaram de fora. O novo regime 
automotivo, que entrará em vigor em 
2013, intensifica as medidas protecio
nistas e torna mais rígida a obrigato
riedade do uso de insumos e peças na
cionais. O curioso é que a ajuda ocorre 
num momento em que o setor automo
tivo esbanja investimentos. No período 
de 2011 a 2015, a previsão é que 22 bi
lhões de dólares sejam gastos por mon
tadoras que planejam ampliar a pro
dução ou construir novas fábricas no 
Brasil. A situação parece paradoxal. A 
contradição, porém, é apenas aparente. 
Na verdade, uma situação está apoiada 
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de vendas. Embora os números tenham 
caído no primeiro trimestre do ano, a 
expectativa é fechar 2012 com cresci
mento de 5%, taxa que deve se manter 
nos próximos anos. Em 2015, as vendas 
de automóveis podem alcançar 4 mi
lhões de unidades. "O Brasil ainda tem 
muito a crescer. Por isso, é estratégico 
para o nosso grupo", afirmou o presi
dente mundial do grupo francês PSA, 
Philippe Varin, responsável pelas mar
cas Peugeot e Citroen, durante visita 
recente ao país. No ano passado, a PSA 
anunciou um plano de 2,3 bilhões de 
reais de 2012 a 2015, destinado a dobrar 
para 300000 unidades anuais a capa
cidade de sua fábrica de Porto Real, no 
Rio de Janeiro, e expandir a rede dis
tribuidora. Varin não é o único que vê 
o potencial do Brasil. No final do ano 
passado, a consultoria PwC perguntou 
a 1200 presidentes de empresas de 60 
países quais os mercados com mais 
perspectivas de crescimento em 2012, 
Um quarto deles aposta no Brasil, que 
fica atrás apenas da China, na frente de 
Índia, Estados Unidos e Alemanha. "O 
Brasil está na pauta de investimentos 
das maiores montadoras do mundo", 
diz Paulo Petroni, sócio da PwC. 

O que se apresenta como o melhor 
dos mundos, porém, tem seu lado obs
curo. Uma pesquisa realizada pela 
PwC mostrou que os custos de produ
ção aqui são, em média, 60% maiores 
do que os de outros países com indús
tria automobilística forte, como China, 
México e Índia. A disparidade começa 
com preços de energia elétrica, gás, 
água e aço muito mais elevados. E se
gue em outros itens. Outro estudo, fei
to pela consultoria A.T. Kearney, reve
la que a mão de obra brasileira é seis 
vezes mais cara que a da China. No fim 
das contas, um carro de motor 1.0 cus
ta no Brasil, sem considerar o aço e as 
peças, 2 400 reais para ser montado — 
três vezes mais do que na China e pró
ximo ao custo nos Estados Unidos e no 
Japão, países onde o carro compacto 
tem motor 1.4. Os pacotes de bondades 
de Brasília não passam de formas de 
compensação pelos altos custos com 
que as montadoras — e todas as outras 
empresas de quaisquer setores — têm 
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de conviver em solo brasileiro. Para 
elas, a aceitação de tanto ônus sobre a 
p rodução só passa a ser vantajosa 
quando há incentivos fiscais associa
dos a cercas protetoras contra a com
petição vinda de fora. "O Brasil não é 
atrativo para quem quer produzir. Por 
isso o governo dá incentivos fiscais e 
cria barreiras às importações", diz o 
alemão Stephan Keese, da consultoria 
Roland Berger. "Sem isso, as montado
ras prefeririam outros países." 

Embora a estratégia do governo pa
reça estar funcionando — as montado
ras estão de fato vindo para cá —, o 
preço é, literalmente, alto demais. Res
trições à competição prejudicam o con
sumidor, que sofre com carros de pa
drão inferior e entre os mais caros do 
mundo. De acordo com comparação 
feita pela A.T. Kearney, um seda que 
custa 75000 reais no Brasil sai por 
54 000 na Argentina e 38 000 nos Esta
dos Unidos. O novo regime automotivo 
pode encarecer ainda mais os carros 
brasileiros. "Teremos de comprar mais 
peças e insumos nacionais, que nem 
sempre são mais baratos do que os com
prados na China ou na Índia", diz Cle-
dorvino Belini, presidente da Fiat e da 
Anfavea, a associação das montadoras. 
Belini, porém, defende o regime auto
motivo, que, segundo ele, tem como 
objetivo a criação de empregos. 

Por mais que as benesses tenham 
efeito no curto prazo, elas são um tiro 
no pé. Em vez de atacar os verdadeiros 
(e velhos) problemas que tiram a com
petitividade da indústria — entre eles 
impostos pesados e complicados, en
cargos que encarecem a mão de obra e 
infraestrutura precária —, o governo 
opta por fechar mais o país à competi
ção externa. E um filme velho. O con
sumidor arca com a conta de um mer
cado com produtos locais, porém mais 
caros — além de bancar os benefícios 
fiscais. "Se atacássemos os problemas 
estruturais, competiríamos em nível de 
igualdade com o resto do mundo", diz 
Wermeson França, economista da con
sultoria LCA. Sem precisar distribuir 
bondades a uns poucos escolhidos. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 7, p. 52-55, 18 abr. 2012.




