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diretor de manufatura da Ford. "A segu
rança de que as regras não vão mudar nos 
próximos cinco anos é o principal avan
ço da nova lei . " O vice-presidente da 
Toyota, Luiz Andrade, também aprovou a 
nova fórmula. "A dimensão do mercado 
brasileiro justifica termos uma indústria 
mais competitiva", diz Andrade. 

Quarto maior mercado consumidor e 
sétimo maior fabricante do mundo, com 
a produção de 3,4 milhões de automóveis 
ao ano, o Brasil está atraindo um número 
importante de montadoras, principal
mente as asiáticas, dispostas a "pagar o 
tíquete para entrar na festa", como foi 
definido o novo regime pelo secretário-
executivo da Fazenda, Dyogo Oliveira. 
A JAC Motors, por exemplo, que atual
mente importa veículos da China, anun
ciou a retomada do investimento de R$ 
900 milhões para erguer uma fábrica no 

Polo Industrial de Camaçari, na 
Bahia, onde deve produzir 100 
m i l unidades ao ano a partir de 
2014. "O investimento estava sus
penso esperando o decreto, mas 
agora já podemos continuar", 
afirmou Sérgio Habib, presiden
te da empresa. Habib, que esteve 
em Brasília para testemunhar o 
anúncio, tomou o primeiro avião 
para Salvador, para anunciar ofi
cialmente a nova fábrica, na pró
pria quinta-feira, ao lado do 
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governador Jaques Wagner. Com a 
nova legislação, as montadoras que 
estiverem construindo suas fábricas 
poderão importar uma cota de 25% da 
produção estimada para 2014 sem 
pagar o I P I adicional. Sobre outros 
25% terão créditos tributários. 

Mais adiantada que a JAC, a tam
bém chinesa Chery, que está construin
do uma planta fabril em Jacareí, no inte
rior de São Paulo, também dependia das 
novas regras para retornar ao nível de 
vendas de 2010, que caiu pela metade 
após o aumento de 30 pontos porcentu-
ais do I P I , em vigor desde dezembro do 
ano passado, para os carros importados. 
O investimento de R$ 800 milhões, em 
andamento, inclui um polo de pesquisa e 
desenvolvimento para atender a toda a 
América do Sul. Da fábrica brasileira 
devem sair veículos para o Chile, 
Venezuela, Argentina e provavelmente 
o México. "O Brasil caminha para ser 
um polo tecnológico", diz o presidente 
da Chery, Luis Francisco Cury. 

Os novos anúncios não param por aí 
(veja quadro na página 72). A chinesa 
Foton, uma das maiores fabricantes de 
veículos utilitários do mundo, anunciou 
que investirá US$ 300 milhões até 2017 
para produzir caminhões no País. " J á 
estamos atrás das licenças ambientais e 

do melhor terreno para nosso projeto", 
diz Osmar Hidalgo, CEO da Foton 
Motors do Brasil. A alemã B M W e a b r i 
tânica Land Rover aguardam o momento 
certo para fazer anunciar suas fábricas 
locais. Mais do que uma planta industrial, 
as novas montadoras devem atrair consi
go sua cadeia de fornecedores, como 
aconteceu com a coreana Hyundai, que 
acaba de construir uma fábrica em 
Piracicaba, no interior paulista, onde 

começou a produzir o 
HB 20.O modelo foi 
desenvolvido na Coreia 
por técnicos de vários 
países, incluindo brasi
leiros. Nove fabricantes 
de autopeças já se ins
talaram em Piracicaba 
para abastecer a linha 
de montagem. O repre
sentante dos fornece
dores da Hyundai, Alex 
Kwon, CEO da consultoria empresarial 
Kobis, acredita que o novo regime vai 
incentivar outras indústrias de pequeno 
e médio porte a montar suas linhas de 
produção no novo polo automobilístico 
para adaptar-se às novas regras. 

Para a indústria de autopeças, um 
setor que movimentou R$ 91,5 bilhões 
no ano passado , o incentivo veio em boa 
hora. "Até que enf im t e m o s u m a polít i 
ca industrial", a f i rma Besaliel Botelho, 
presidente da Bosch (veja reportagem na 
página 75). Desde janeiro as vendas do 

setor vêm caindo 
e em julho a 
redução em rela
ção ao mesmo 
mês do ano pas
sado foi de 
15,5%. "Quando 

um doente está na U T I , não adianta dar 
aspirina", diz Botelho. Ele admite que 
hoje o setor não é competitivo, mas acre
dita que o quadro será revertido em dois 
anos, com o novo regime. 

Alguns críticos, entretanto, avaliam 
que o governo seguiu uma lógica maquia
vélica, pela qual os fins justificam os 
meios, para chegar ao novo regime. As 
cotas de importação do México, estabele
cidas em março, e o aumento de 30 pon

tos do I P I aos importados, desde dezem
bro do ano passado, teriam criado um 
cerco protecionista que foi questionado 
na Organização Mundial do Comércio 
(OMC) na semana passada, pelos gover
nos japonês e americano. Para evitar 
questionamentos, porém, o governo ela
borou uma tabela progressiva de descon
tos para quem investir no desenvolvi
mento de tecnologias. "O decreto é intei
ramente compatível com a OMC e com 
outros compromissos internacionais", 
disse Pimentel, contando que a nova 
legislação foi elaborada em conjunto com 
o Ministério das Relações Exteriores. 

Para as empresas que já apostavam 
no mercado brasileiro, antes do regime, 
como a Ford, Fiat, GM, Volkswagen e 
Toyota, entre outras, o horizonte não 
poderia ser mais positivo. "A principal 
vantagem do novo regime automotivo é 
a visibilidade para planejar para os próxi
mos anos", diz Meunier, da Nissan. 
"Estamos aqui para ficar e nos tornar um 
competidor-chave no mercado brasilei
ro." A exemplo da Nissan, há muito mais 
gente pensando o mesmo, disposta a 
aproveitar o novo ciclo que se abre na 
indústria automobilística brasileira. 

Colaborou Hugo Cilo 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 783, p. 70-74, 10 out. 2012.




