
o motor do incentivo 
INDÚSTRIA I O novo regime automotivo estimula a inovação, 
mas as metas modestas podem limitar os resultados 
a apenas outro ciclo de aumento da produção 
POR SAMANTHA MAIA 

OPARQUE industrial das 
montadoras no Brasil 
crescerá 10%, segundo 
os planos das primei-
ras 27 empresas habi-
l i tadas ao novo regi-
me automotivo. O Mi-

nistério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC) diz que os 
investimentos somam até agora 5,5 bi-
lhões de reais, acrescentarão 453 mil ve-
ículos à capacidade de produção e con-
templam a instalação de centros de pes-
quisa. A previsão da Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos (Anfa-
vea) é de que entre 2013 e 2017 sejam in-
vestidos 14 bilhões de reais em pesqui-
sa e desenvolvimento e engenharia au-
tomotiva. Os investimentos totais do se-
tor no Brasil podem aumentar de 44 bi-
lhões para 60 bilhões, entre 2011 e 2015. 

Dentre os projetos apresentados ao 
governo estão 400 milhões de dólares 
da chinesa Chery, com fábrica em cons-
t rução em Jacareí (SP). "Adiantamos 
o projeto em um ano por causa do no-
vo regime e reforçamos os investimen-
tos em pesquisa", conta o presidente da 
Chery no Brasil, Luís Curi. Em seu ter-
ceiro ano no mercado brasileiro, a mon-
tadora comercializou 14 mil veículos em 
2012. No fim de 2013, sua primeira fá-
brica brasileira será inaugurada com ca-
pacidade para produzir 50 mil veículos, 
número que será elevado até 150 mil em 
2016. A expectativa de crescimento da 
demanda é grande, mesmo após o re-
sultado negativo da produção em 2012, 
queda de 2% em relação ao ano anterior. 

A exigência 
de qualidade 
e eficiência 
para os veículos 
é restrita, 
se comparada 
à da Europa 

Quando a Chery lançou seus primei-
ros carros no mercado brasileiro há dois 
anos, chamou atenção a oferta do QQ 
pelo menor preço do mercado, um veí-
culo equipado com ar-condicionado, di-
reção hidráulica, freios ABS, airbags e 
outros acessórios incomuns nos carros 
populares produzidos aqui. Houve críti-
cas em relação à estabilidade do modelo 
quando usado nas estradas, mas a apos-
ta da marca importada mostrava que 
o consumidor brasileiro já não se sen-
tia totalmente contemplado pelos auto-

móveis econômicos sem sofisticação. O 
carro 1.0 tem sofrido uma queda relati-
va de participação nas vendas nacionais, 
apesar de continuar na liderança, com 
41,7% dos veículos licenciados em 2012. 

É nesse ponto que está o maior desa-
fio do novo regime automotivo. Pela pri-
meira vez o incentivo exigirá metas de 
exigências de eficiência e qualidade na 
produção. Modestas, em relação ao que 
é praticado em mercados como o norte-
-americano e o europeu, mas um come-
ço, segundo especialistas. O nível de efi-
ciência que as empresas devem alcan-
çar em 2017, de 17,26 quilômetros roda-
dos por litro de gasolina, por exemplo, é 
menor do que o praticado na Europa. De 
acordo com levantamento da consulto-
ria IHS em 2010, um Fiat Punto 1.4 pro-
duzido no Brasil fazia 14,8 km/l de ga-
solina, enquanto o mesmo modelo fabri-
cado na Inglaterra tinha rendimento de 
22,2 km/l. A comparação realizada com 
modelos de outras marcas mostra a mes-
ma desvantagem do automóvel brasilei-
ro. O Ford Fiesta 1.0, que no Brasil ro-
dava 10,8 km/l, na Inglaterra fazia 21,8 
km/l, assim como o Fox, da Volkswagen, 
com rendimento de 15,5 km/l de gaso-
lina no modelo brasileiro, enquanto seu 
similar inglês fazia 19,7 km/l. 

"Estamos entrando numa era diferen-
ciada de regulamentações nesse setor", 
diz Heloísa Menezes, secretária de De-
senvolvimento da Produção do MDIC. 
A indução de pesquisa deve ser acom-
panhada da exigência da instalação de 
laboratórios no País. As empresas mais A ut
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novas no Brasil não possuem centro de 
pesquisa, e as mais antigas desenvol-
vem investimentos na área com pouca 
autonomia em relação às matr izes . 
"Esperamos que os centros sejam re-
sultado do que já é realizado nas matri-
zes ou que desenvolvam conteúdos 
próprios", diz a secretária. 

Para garantir resultados expressivos, 
porém, a cobrança deveria ser maior, se-
gundo a economista do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) Fer-
nanda De Negri: "O novo regime será 
vitorioso se conseguir impulsionar os 
investimentos em inovação em áreas es-
tratégicas como eletrônica embarcada e 
controle de emissões de poluentes. Se 
não existem exigências fortes no merca-
do local, a empresa faz um jogo entre o 
que pode fazer dentro do menor custo". 

A indústria automotiva tem uma lon-
ga história de incentivos no Brasil. A jus-
tificativa é ser um setor de grande cadeia 
capaz de puxar investimentos da base 
na siderurgia ao setor de serviços. Hoje 
representa 22% do Produto Interno Bru-
to (PIB) industrial e 5% do nacional. 

Em 1993, o primeiro grande acordo au-
tomotivo desonerou o setor para au-
mentar a produção e fortalecer a in-
dústria nacional. Em 1995, seria assina-
da a primeira política com nome de Re-
gime Automotivo. Baseada em incenti-
vos fiscais para modernizar fábricas e 
aumentar exportações, as contrapar-
tidas das empresas eram a redução de 
preço e a manutenção de empregos. Os 
investimentos reagiram e em uma dé-
cada 17 bilhões de dólares foram aplica-
dos pelas montadoras e 12 bilhões pe-
las fabricantes de autopeças. As empre-
sas apostaram nos carros compactos, e 
a produção cresceu. 

Com a crise asiática na segunda me-
tade de 1997 e a reação do governo fede-
ral de aumentar os juros, o mercado foi 
fortemente afetado, e a indústria auto-
motiva brasileira chegou em 2003 com 
50% de capacidade ociosa. A deman-
da doméstica foi reanimada a partir do 
governo Lula com a entrada do crédi-
to consignado, a queda dos juros e a ex-
pansão do prazo de financiamento. As 
vendas de veículos no Brasil têm cresci-
do ano a ano desde então. Em 2012, ba-
teu recorde histórico: 3,26 milhões de 
unidades vendidas. 

Como resposta ao crescimento das A ut
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vendas, em 2007 novamente foram da-
dos incentivos tributários para elevar 
a produção, mas os planos de aumento 
da capacidade instalada acabaram frus-
trados pela crise financeira internacio-
nal no fim de 2008. Desde então, houve 
dois períodos de desoneração do IPI pa-
ra estimular as vendas de carros: de de-
zembro de 2008 ao começo de 2010, e de 
maio de 2012 a julho deste ano, quando 
termina a redução gradual do incentivo. 

A fabricação de veículos automotores 
gerou arrecadação de 31 bilhões de reais 
em 2012 até novembro, segundo dados 
da Receita Federal, valor 12% menor que 
no mesmo período de 2011. Em 2009, um 
estudo do Ipea mostrou que o volume de 
impostos gerados com o crescimento 
das vendas de veículos compensou em 
boa parte a renúncia fiscal. "No ano pas-
sado, porém, o que vimos foi um vaza-
mento desses incentivos à demanda para 
a importação", diz Fernanda De Negri. 

Desde 2008, a balança comercial do 
setor é deficitária, após seis anos segui-
dos com resultados positivos. Para 2013 
estão previstas exportações de 420 mil 
veículos, metade de 2005. 

A queda de 2% da produção em 2012, 
mesmo com crescimento das vendas 
de 4,6%, gera preocupação sobre a per-
da de competitividade para os impor-
tados. A medida do novo regime de au-
mentar em 30 pontos porcentuais a alí-
quota do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) de quem não pro-
duzir no País ou não tiver planos de 
instalação é uma tentativa de respos-
ta a esse cenário bastante criticada por 
supostamente influenciar a ineficiên-
cia da indústria local. 

A Anfavea espera, porém, crescimen-
to de 3,5% a 4,5% da produção nacional 
em 2013. Por causa da medida, o novo 
regime foi chamado por críticos de pro-

tecionista. As montadoras presentes no 
Brasil se defendem. "O Inovar-Auto é 
uma política industrial de longo prazo 
que colocará a indústria automobilísti-
ca em um novo ciclo tecnológico. Somos 
o quarto maior consumidor mundial de 
produtos automotivos e o sétimo maior 
produtor. É legítimo o País aspirar a ser 
também um dos grandes produtores au-
tomotivos", diz Cledorvino Belini, pre-
sidente da associação das montadoras. 

A melhora dos carros brasileiros de-
ve ser gradual. Depois dos cinco anos 
de regime, o mercado deve ser comple-
tamente aberto novamente. "As empre-
sas terão tempo suficiente para recupe-
rar competitividade e enfrentar a con-
corrência", analisa a economista Tereza 
Fernandez, da MB Associados. 

A expectativa de redução de preço co-
mo impacto do novo regime é baixa. O 
ganho de escala na produção de compo-
nentes pode ajudar na redução de custos. 
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mas ao mesmo tempo as novas exigên-
cias podem trazer gastos adicionais. 

Estudo da PricewaterhouseCoopers 
(PwC) encomendado pela Anfavea diz 
que fabricar no Brasil chega a ser 60% 
mais caro que nos principais produtores 
emergentes - China, índia. Coreia e Mé-
xico. "A comparação mostrou o aço 40% 
mais caro, além dos insumos básicos, o 
custo de empréstimos bancários, o maior 
tempo para administrar a burocracia tri-
butária, tudo entra na conta", diz Marce-
lo Cioffi, sócio da PwC. A desvalorização 
do câmbio no ano passado e a queda dos 
juros têm algum impacto positivo. 

Há quem afirme, porém, que o alto lu-
cro das empresas está por trás dos preços 
mais caros dos veículos. No fim do ano 
passado, levantamento da consultoria 
IHS, a pedido do Sindicato Nacional da 
Indústria de Componentes para Veículos 
Automotores (Sindipeças), afirmou que a 

margem de lucro das montadoras no Bra-
sil é de 10%, ante uma média mundial de 
5%. O custo de produção, por sua vez, se-
ria equivalente a 58% do valor final do 
carro, abaixo da média mundial, de 79%. 

Os estudos das montadoras e das fa-
bricantes de peças concordam apenas 
no ponto de que o peso dos impostos é de 
30%, acima da média mundial de 16%. 

A despeito de o preço do carro brasi-
leiro ser maior que o de outros mercados, 
desde 2008 o valor dos automóveis no-
vos registra deflação. Segundo o IBGE, 
em 2012, ano em que o IPI do automó-
vel esteve reduzido de maio a dezem-
bro, a queda média foi de 5,7%, enquan-
to a inflação geral dos preços ao consu-
midor teve alta de 5,8% no ano. 

Para Cioffi, além do impacto do in-
centivo tributário, o aumento da con-
corrência tem influenciado a redução 
dos preços, ainda muito salgados. "O nú-
mero de marcas presentes não permite 

colocar o preço que quiser aqui." O Bra-
sil é o quinto país com mais montadoras 
instaladas, e há expectativa de implan-
tação de ao menos mais quatro fábricas 
nos próximos anos, além da expansão da 
capacidade de produção das antigas. 

A partir de 2014, entram em operação 
importantes investimentos, como da Fiat 
na pernambucana Goiana (4 bilhões de 
reais em nova fábrica), da japonesa Nis-
san em Resende (2,6 bilhões para produ-
ção de 200 mil unidades por ano) e da chi-
nesa JAC em Camaçari (1 bilhão de reais). 
Na mesma cidade, a Ford amplia a sua ca-
pacidade com aporte de 400 milhões de 
reais. Outras fabricantes sinalizam no-
vos projetos como a Toyota, com plano de 
uma unidade de motores em Porto Feliz 
(SP), e outras ensaiam a entrada no País, 
como as chinesas Lifan e Changan. Res-
ta saber se todo o investimento resultará 
em carros mais baratos, eficientes e equi-
pados para os brasileiros. • A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 731, p. 42-45, 16 jan. 2013. 




