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Àesperadopacote salvador

A crise da Volkswagen e, em
menor intensidade, da General
Motors é fruto de produtos de-
fasados e dependência das ex-
portações de carros com alto
índice de nacionalização, anali-
sa o consultor Richard Du

Bois, especialista em indústria
automobilística, nesta entrevis-
ta ao Estado. No setor como
um todo, a conjuntura é favorá-
vel nomercado interno e de de-
saceleração das exportações
por conta do dólar. AVolks pla-
neja demitir 5.773 funcioná-
rios até 2008, segundo lideran-
ças de trabalhadores do gru-
po. A GM confirmou o corte de
960 postos em São José dos
Campos (SP) até julho, mas
anunciou contratações, ao lon-
go do ano, de 970 pessoas em

Gravataí (RS) e 300 engenhei-
ros para a unidade de São Cae-
tano do Sul (SP).

O que justifica esse recorde das
montadoras quando há uma crise
declaradaemduasdasmaioresfa-
bricantes, a Volkswagen e aGM?
Elas têm problemas similares,
como a falta de produtos mais
atraentes aos consumidores.
A Volks, por exemplo, não tem
um carro médio nacional, de
maior valor agregado, que pos-
sa competir, por exemplo, com

o Civic, da Honda, e o Corolla,
da Toyota.Modelos dessa cate-
goria rendem cerca de R$ 10
mil a R$ 15 mil na venda, en-
quanto um popular, quando
muito, rende de R$ 1 mil a R$
1,5 mil. A Volks tem também
problemas de gestão, é uma
empresa inchada, com custo
maior de produção no ABC,
por exemplo, em relação à
Fiat, em Minas Gerais. Já a
GM certamente vai investir
mais na fábrica de Gravataí,
que é muito eficiente.

Volks e GM reclamam de perde-
remcontratos deexportação. Pro-
blemacambial não é igual para to-
das as empresas?
Montadoras com menor índi-
ce de nacionalização, como as
francesas e as japonesas, es-
tão ganhando espaço no mer-
cado porque se aproveitam do
câmbio para importar peças.
As mais antigas, como Volks-
wagen e GM, que têm maior
conteúdo nacional nos produ-
tos, sofrem mais. Além disso,
têmmaior dependência das ex-

portações e estão perdendo di-
nheiro para manter contratos
antigos.

Mas como o setor continua baten-
do recorde nas exportações?
Apesar do volume recorde de
exportações, o índice de nacio-
nalização dos carros está cain-
do. Em número agregado, o re-
sultado é bom, mas em quanti-
dade de empregos, em massa
salarial não cresce na mesma
proporção. Além disso, as em-
presas perdem dinheiro. ● C.S.

Montadorasbatemrecordes.
Einsistemquecâmbiofazestragos

RichardDuBois, consultor especializado em indústria automobilística
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Entrevista
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Enquanto Volks e GM anunciam demissões, indústria produz 245,2 mil carros no mês e mais de 1 milhão no ano

Cleide Silva

A indústria automobilística ba-
teu recorde de produção em
maio. No resultado acumulado
doano,tambémapresentaome-
lhor desempenho histórico.
Vendas e exportações tiveram
desempenhos excepcionais. O
quadrocontrasta frontalmente
comacrisededuasdasmaiores
montadoras do País, Volkswa-
geneGeneralMotors,queanun-
ciaram planos de reestrutura-
ção e redução de mão-de-obra.
Só a Volks deve cortar quase 6
mil postos de trabalho.
Nomês passado, saíramdas

linhas de montagem 245,2 mil
veículos, volume 20,1% maior
que o de abril e 10,4% acima do
apresentado em igual mês de
2005. No ano, o setor já produ-
ziu 1.080.595 veículos, volume
jamais atingido antes para esse
período,segundobalançodivul-
gadoontempelaAssociaçãoNa-
cional dos Fabricantes de Veí-
culosAutomotores (Anfavea).
As exportações, apesar das

constantesreclamaçõescontra
a política cambial, atingiram
US$ 1,058 bilhão, 16,7% acima
do obtido em abril e 10,8%
maior que emmaio do ano pas-
sado. Foi o segundo melhor re-
sultado obtido pelo setor, per-
dendoparamaiode2005,quan-
do chegou a US$ 1,092 bilhão.
Noano,asvendasexternascon-
tabilizam US$ 4,62 bilhões, ou-
tro recorde da indústria.
OpresidentedaAnfavea,Ro-

gelioGolfarb, ponderaque, em-
bora continuem crescendo, as
exportaçõesestãoem“clarade-
saceleração” por causa do real
valorizado. “Em2005as expor-
tações cresciam a um ritmo de
quase 40%; este ano, cresce-

mos 8,6% até agora, mas a ten-
dência é de chegarmos ao fim
do ano com crescimento na ca-
sa de 2,7%.” O produto brasilei-
roperdeu competitividade, diz.
SegundoGolfarb,odesempe-

nho favorável nos valores obti-
dos nas exportações é resulta-

do de reajuste de preços para
compensar a diferença cam-
bial, e aumento de vendas de
produtosdemaiorvaloragrega-
do. Em unidades, as exporta-
ções apresentarammelhora de
apenas 0,2% ante os cinco me-
sesde2005esomam351.761veí-

culos inteiros e desmontados.
A indústria espera resposta

do ministro da Fazenda, Guido
Mantega,aopedidodemedidas
para compensar a perda cam-
bial, como um programa espe-
cial de financiamento às expor-
tações pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social(BNDES).Golfarbdefen-
de umamodernização da legis-
lação cambial que, segundo ele,
foi desenhada na época em que
faltavamdólares nomercado.
“A maioria das montadoras

está atendendo contratos anti-
gos, mas, com o dólar barato,
muitos deles não serão renova-
dos”, diz o consultor Richard
DuBois, especializadoemsetor
automotivo.Jáomercadointer-
no,acrescentaele,estáforte,es-
timuladopelo crescimento eco-
nômico e pela queda dos juros.
“Muitosconsumidoresaprovei-

tampara trocar de carro.”
As montadoras venderam

164 mil veículos, segundo me-
lhor resultado para um mês de
maio, com aumento de 25% an-
te abril e de 14,8% ante igual
mêsde 2005.No ano, as vendas
estão 9,4% maiores, com 712,8
mil unidades.Maio teve 22 dias
úteis, enquanto abril teve 18.
Para o ano, a Anfavea proje-

tavendasde1,8milhãodeveícu-
los, 7,1% acima do ano passado.
AFederaçãoNacionaldaDistri-
buição de Veículos Automoto-
res(Fenabrave)émaisotimista
e aposta em aumento de 10%,
ancorado no financiamento.
Golfarb mantém a projeção

de que, até dezembro, a indús-
tria vai produzir 2,45 milhões
decarros, 4,5%acimade2005e
novorecorde.Acapacidadeins-
talada das montadoras é de 3,2
milhões de veículos. ●

‘VolkseGMnãotêmprodutosatraentesparaoconsumidor’
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Apesar do dólar,
exportações
rendem mais de
US$ 1 bi no mês

ALEX SILVA/AE

●●● Fabricantes demáquinas agrí-
colas esperam para esta semana
a publicação, no ‘Diário Oficial’,
dasmedidas do pacote agrícola
anunciado no dia 25 pelominis-
tro da Agricultura, Roberto Rodri-
gues, na tentativa de amenizar a
crise enfrentada pelo setor.

“Ainda não sabemos como o
produtor vai se comportar”, co-
mentou o vice-presidente da As-
sociaçãoNacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores (An-
favea), Persio Luiz Pastre. As
montadoras de tratores amar-
gam fraco desempenho nos negó-
cios, apesar da sensível melhora
nomês passado.

A produção demáquinas agrí-
colas atingiu emmaio 4,45mil

unidades, 13,4% acima da regis-
trada em abril. Na comparação
commaio do ano passado, houve
queda de 10,8%. No acumulado
do ano, foramproduzidas 19,6
mil unidades, o que corresponde
a um recuo de 17,2% em relação
ao ano passado.

Já as exportações caíram
32,2%no ano, para 9,29mil uni-
dades. As vendas atingiram 2,24
mil unidades emmaio, o que re-
presenta um aumento de 8,9%
sobre omês de abril. Na compara-
ção commaio de 2005, houve
um crescimento de 12,3%. No
ano, foram vendidas 10,1 mil má-
quinas, com um ligeiro aumento
de 0,1% ante igual período de
2005. ● C.S.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 jun. 2006. Economia, p. B1.




