
Déficit aumenta em 23% no mês de abril
A Previdência registrou em abril deste ano déficit de R$ 6,1 bilhões –

23% a mais do que no mês anterior, quando a necessidade de

financiamento ficou em R$ 5 bilhões. Sobre abril de 2012, a alta

chegou a 8,5%, segundo dados do Ministério da Previdência Social

(MPS). O saldo foi o resultado de R$ 31,4 bilhões em despesas e R$

25,3 bilhões em arrecadações. ABr

UandersonFernandes

Um passado desbravador, mas
com um futuro tímido. Esta é a rea-
lidade atual do setor automotivo
brasileiro. Após conquistar merca-
dos na África, Oriente Médio e
Ásia, os carros brasileiros se reclu-
sam aos mercados brasileiro e ar-
gentino, único país com uma pau-
ta relevante de importação.

Durante três décadas, nos anos
70, 80 e 90, executivos das quatro
principais montadoras instaladas
no Brasil bolavam planos mirabo-
lantes para vender automóveis pa-
ra os mais diversos mercados no
mundo. O ápice foi alcançado em
1997, poucos anos após a criação
do Plano Real, quando o número
de unidades exportadas chegou
próximo de 1 milhão de unidades.

Carros simples, como Uno,
Voyage e Passat, de Fiat e Volks-
wagen, eram vendidos até para o
Iraque, lembra Miguel Jorge, ex-
ministro do Desenvolvimento.
“Até a borracha usada nos carros
mudava quando eram vendidos
para locais frios”, afirma.

No entanto, a diversidade de
destinos dos automóveis tupini-
quins diminuiu após o acordo au-
tomotivo que integrou a produ-
ção de Brasil e Argentina. Desde
então, as unidades fabris desses
países buscaram atender apenas a
suas demandas domésticas. A ele-
vação dos custos de produção e ex-
portação tiraram as plantas brasi-
leiras do jogo globalizado.

O resultado disto está na par-
ticipação de cada país na pauta
de exportação brasileira. En-
quanto nos anos 80 o principal

comprador, a Itália, respondia
por 32% das exportações, em
2012 a Argentina representou
80,3%. Sem contar com o Méxi-
co, que detém 10% de participa-
ção, os outros países apenas com-
põem uma exportação residual.

“Perdemos o bonde há tem-
pos. Depois da crise, a situação
piorou muito, pois todas as matri-
zes cortaram a importação das fi-
liais. Montadora no Brasil serve
para abastecer o mercado domés-
tico, e só”, diz Miguel Jorge.

Atualmente — com a concor-
rência de veículos asiáticos, que
inundam o oriente médio e a Áfri-
ca — os brasileiros não possuem
competitividade nem para en-
trar em mercados emergentes.
“O erro foi cometido há 30 anos,
quando decidiram só fazer car-
ros pequenos no Brasil. Esse mer-
cado hoje é dos asiáticos. Fiz de-
zenas de missões empresariais à
África e em nenhuma delas ha-
via um único executivo do setor
automotivo”, lamenta Jorge.

Para José Augusto de Castro,
presidente da Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil (AEB), o
custo Brasil, mais uma vez, é o res-
ponsável pela mudança do perfil
exportador da indústria automoti-
va. “O Brasil era o fornecedor de
veículos da América do Sul. Mas
com o tempo, ficou extremamente
desvantajoso exportar para qual-
quer paísvoltadoparao Oceano Pa-
cífico. Os asiáticos dominaram.”

Segundo Castro, caso não hou-
vesse o acordo automotivo com a
Argentina, nem mesmo para lá o
país conseguiria exportar. “Nossa
exportação só acontece porque é
de interesse das montadoras ter
uma reserva de mercado.”
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O mundo fecha as portas
para o automóvel brasileiro
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Se não houvesse o
acordo automotivo
com a Argentina, nem
mesmo para lá o país
conseguiria exportar.
Para José Augusto de
Castro, esse comércio
bilateral resulta de uma
reserva de mercado.

Sem competitividade, montadoras instaladas no país desistem de exportar e produzem só para mercado interno

Enquanto no final dos
anos 80 o principal
comprador do
automóvel brasileiro,
a Itália, respondia por
32% das exportações,
em 2012 a Argentina
representou 80%
das vendas externas.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 jun. 2013, Brasil, p. 8.




