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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo retratar e analisar a
distribuição de autoveículos fabricados no País e sua forma
de organização no mercado brasileiro.

Em todos os países onde a produção automobilística possui
expressão econômica, as empresas montadoras implantaram
sistemas de distribuição de veículos. Essas empresas são na
sua maioria, grupos empresariais multinacionais que, através
de orientações normativas emanadas das matrizes, dirigem o
comportamento comercial e operacional de suas subsidiárias
espalhadas pelo mundo, impondo-lhes critérios padronizados
de atuação, o que tem reflexos em todos os níveis do mercado
automobilístico. Assim, as subsidiárias e as próprias
empresas montadoras nacionais vão conceber de maneira
bastante semelhante, o sentido e o funcionamento da
distribuição de veículos, apesar das diferenças existentes
entre os mercados que operam e os Contratos de Concessão que
regulam as relações entre montadoras e distribuidoras.

Para tanto faz-se necessário classificar o que é um sistema
de concessão.
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Com base no sistema de distribuição, procuraremos demonstrar
que a natureza e o conceito de CONCESSÃO não permitem que
ela seja confundida com outros tipos de relações entre
produtor e distribuidor, como por exemplo, o sistema de
FRANCHISING, tão em voga em alguns setores da economia. Para
tal diferenciação enumeraremos os diferentes tipos de
relações entre produtores e distribuidores para que possamos
caracterizar o sistema de concessão e para que não se
confunda com conceitos próximos que são geralmente
utilizados em situações diversas.

Uma CONCESSÃO não deve ser confundida com (1)

1) FRANCHISING (Franquia Comercial) - considerado como uma
oportunidade de negócios na qual o proprietário, seja ele
produtor ou distribuidor de um serviço ou produto que possua
uma marca registrada, concede direitos exclusivos a um
indivíduo ou em alguns casos a uma Pessoa Jurídica para
distribuir o produto ou serviço em uma área determinada, que
em troca recebe pagamento pelos direitos de sua exploração
comercial, além de uma conformidade a padronização da
qualidade por ele proposta.

(1) Os principais conceitos sobre Franchising mencionados
neste trabalho foram baseados na dissertação de mestrado
"Aspectos Estratégicos do Franchising: um Enfoque
Econômico-Financeiro" de Daniel Alberto Bernard, FGV-SP.
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No Brasil, o conceito de Franchising está muito próximo da
classificação norte-americana e, portanto, fica difícil
diferenciar os conceitos similares, dado que nos EUA uma
série de contratos comerciais podem ser qualificados como um
contrato de Franchising. Devido a isso, cerca de um terço do
mercado americano pode ser classificado dessa forma. Embora
o conceito praticado no Brasil seja similar ao dos EUA, onde
inclusive o sistema de distribuição de automóveis é
caracterizado como Franchising, torna-se muito importante
especificar os conceitos similares no Brasil.

Existem dois grandes tipos de classificação de Franchising:

a) FRANCHISING DE MARCA E PRODUTO DE PRIMEIRA GERAÇÃO:
franquia utilizada como canal alternativo para a
distribuição de produtos e serviços. O foco da relação
reside no fornecimento, pelo franqueador, de produtos ou
serviços que são revendidos pelos franqueados a terceiros e
na utilização da marca em conexão com esta revenda.
Frequente no setor de moda (exemplo: calças jeans)

b) FRANCHISING DE MARCA E PRODUTO DE SEGUNDA GERAÇÃO:
franquia utilizada como canal exclusivo para a distribuição
de produtos/serviços com a marca do franqueador. Difere do
tipo anterior pelo fato de que os produtos são encontrados
pelo consumidor exclusivamente nas lojas que operam com a
marca do franqueador e não, por exemplo, em lojas de
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departamentos. utilizado no setor de perfumaria/cosméticos,
cadeias de "fast-foods", é erroneamente considerado o tipo
de relação existente no setor automobilístico nacional.

2) LICENCIAMENTO - distribuição de um produto específico e
não de um negócio completo. Trata-se de uma técnica muito
utilizada a nível promocional para a venda de brindes,
brinquedos e uma infinidade de produtos com desenhos
conhecidos como, por exemplo, a "Turma da Mônica".

Portanto, o conceito de CONCESSÃO pode ser confundido com
conceitos muito próximos, que são, contudo, utilizados em
situações diversas. Uma CONCESSÃO, que é um sistema muito
próximo do FRANCHISING DE SEGUNDA GERAÇÃO, contém em comum a
este, três elementos principais no contrato comercial, a
saber:

a) Fornecimento de bens e mercadorias;

b) Licenciamento de marca; e

c) Uma cláusula definindo uma área demarcada que protege o
distribuidor de uma concorrência direta, próxima em demasia
de seu estabelecimento.
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Porém, a diferença básica está no fato de que um contrato de
Franchising prevê cláusulas referentes a transmissão de
"know-how" de produção e distribuição, prestação de
assistência técnica em nível gerencial, comercial, jurídica
e contábil, ou seja, formação e treinamento permanentes. O
Franchising dá uma oportunidade de sucesso no mundo dos
negócios até mesmo a indivíduos com capital e experiência
limitados, enquanto o perfil de um concessionário tem que
ser de um individuo autônomo e experiente. No sistema de
CONCESSÃO não ocorre essa "assistência técnica", fazendo com
que o sucesso do empreendimento recaia sobre as habilidades
comerciais do concessionário. A administração do seu negócio
(seja com relação a custos, recursos humanos ou problemas
jurídicos) é de sua inteira responsabilidade.

Estabelecido o conceito de CONCESSÃO e o estudo das regras
que norteiam esse sistema de vital importância para a
economia brasileira, este trabalho analisa o significado
econômico da relação concedente-concessionário, utilizando
dados do período compreendido entre 1980 e 1990 e
restringindo-se a automóveis (de passeio e de uso misto)
dado que o ponto de partida da análise (contratos de
concessão) se refere a todos os veículos automotores de via
terrestre, ou seja, caminhões, tratores, ônibus, veículos de
passeios e utilitários. Escolhemos os da categoria de
automóveis por representarem a maior parte da frota nacional
e por considerar também, as diferentes características dos
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outros tipos de veículos que compõem um mercado muito
peculiar.

Uma vez caracterizado o contexto no qual se insere o
segmento dos distribuidores, o presente trabalho procura
analisar as características da relação entre concedente e
concessionário e a importância dos aspectos econômicos dessa
relação comercial que se insere na maior indústria do País.

Para tanto, o trabalho está dividido em duas partes, cada
qual composta de dois capítulos.

A primeira parte deste trabalho representa o panorama
histórico e estrutural do setor automobilístico, face à

necessidade de se traçar o desenvolvimento histórico e o
contexto estrutural da indústria na qual se insere a
comercialização de veículos.

o capítulo 1, inicia-se caracterizando a evolução dos
segmentos de produção e distribuição de veículos nacionais.
Prossegue para uma caracterização comparativa da
distribuição de veículos em alguns países, visando ilustrar
as diferenças e semelhanças entre o setor distribuidor
brasileiro e o internacional.
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Uma vez caracterizado o contexto no qual se insere o
segmento dos distribuidores, o Capítulo 2 parte para uma
exposição sobre a estrutura atual da indústria
automobilística, mostrando seu dimensionamento econômico,
sua abrangência geográfica e social.

A segunda parte dessa dissertação trata das relações
comerciais entre montadoras e concessionárias.

o Capítulo 3 aborda a discussão sobre o sistema de concessão
no setor automobilístico, centrando-se na análise dos
contratos de concessão e suas cláusulas mais relevantes.

o Capítulo 4 avalia os aspectos econômicos subentendidos nas
relações entre fabricantes e distribuidores como também os
interesses e conseqüências para o mercado em discussão.

o objetivo central deste trabalho é analisar a forma de
organização interna desse setor e integrar os aspectos
econômicos das relações entre concedente-concessionário,
tentando definí-Ios no seu contexto de forma mais teórica,
como também sua contribuição para a oligopolização da
indústria automobilística.

Ressalta-se, finalmente, o elevado grau de complexidade
existente na elaboração de um trabalho relacionado com a
distribuição de veículos, em razão da escassez e dispersão
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de dados e estudos. Assim este trabalho pode ser encarado
como uma contribuição sistemática para o acervo de
informações existentes sobre as características estruturais
e o dimensionamento da distribuição de veículos automotores
no Brasil.
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CAPíTULO 1 HISTÓRICO DO CRESCIMENTO DOS SETORES DE
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEíCULOS E A
COMPARAÇÃO COM OUTROS PAíSES

1.1 - A FASE MONTADORA

A distribuição de veículos automotores acompanhou passo a
passo as principais fases vividas pelo processo de
desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil até a
quase absoluta nacionalização da produção de veículos
ocorrida na década de 50. O Brasil foi importador de
veículos desde o surgimento de automóveis no mercado, no
início do século, até depois da primeira Guerra Mundial,
quando se iniciou a fase de montagem, com componentes
importados. Nesse período estritamente importador, o mercado
apresentava dimensões reduzidas e volume de negócios
inexpressivo. O grande volume das importações realizado era
verificado em grandes centros urbanos, principalmente no
eixo São Paulo/Rio de Janeiro e era restrito a poucos
consumidores pertencentes a estratos econômico-sociais mais
elevados. O veículo tinha nessa época pouca penetração na
vida nacional e pequena representatividade no interior do
país, o qual não possuía um sistema rodoviário
suficientemente desenvolvido.
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A comercialização era feita principalmente pelos
distribuidores representantes das empresas montadoras
estrangeiras. Os principais distribuidores eram: Francisco
Matarazzo e Co. (importadora da Fiat) , Auto Geral
(importadora da Packard), Tobias Barreto ( distribuidor da
Ford e Lincoln) e A. Byington & Co. (distribuidor da General
Motors) (1). Nessa época os distribuidores eram quase
exclusivos no mercado e as importações avulsas e

independentes ocorriam em proporção reduzida. O distribuidor
de veículos já desempenhava as funções de um centro
automobilístico, onde o consumidor poderia, além de adquirir
o veículo, encontrar peças de reposição, acessórios e
serviços de assistência técnica com a garantia da empresa
montadora. Vale dizer que nesse período já existiam alguns
comerciantes independentes de peças e acessórios, sendo essa
atividade, contudo, ainda pouco significativa.

1.2 - A FASE MONTADORA COM COMPONENTES IMPORTADOS

Em 1917 realizou-se em São Paulo o "I Congresso Nacional de
Estradas de Rodagem" e começou a ganhar significação o
"slogan": GOVERNAR É ABRIR ESTRADAS. Essas manifestações,
vislumbrando um razoável mercado potencial, foram elementos
importantes para que, logo depois da primeira Grande Guerra,
(1) ABRAVE (1966) pp 16-17
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algumas empresas estrangeiras resolvessem instalar no Brasil
linhas de montagem para produção de veículos, utilizando
somente componentes importados. A região escolhida foi
próxima à cidade de São Paulo que já possuía na época, além
de um mercado de expressão relativa, uma estrutura
industrial superior às das demais regiões do País. Em 1919,
a Ford iniciou suas operações e, em 1920, já montara 4.000
veículos (2). A general Motors instala a sua linha de
montagem em 1922. Outras companhias como a Internacional
Harverster Máquinas S.A. (montagem de caminhões) e a Grassi
(produção de carrocerias com cabines para a Ford e GM)
também instalam-se no País, contribuindo para a formação do
embrião do processo de implantação de produção de veículos.
A montagem local de veículos aumenta e em 1930 já havia
atingido 250.000 veículos (3).

A necessidade de comercialização estimulou as empresas
automobilísticas a criarem redes de distribuição que além da
venda de veículos, desenvolvessem o conceito de ampla
prestação de serviços. Principalmente a Ford e a General
Motors, paralelamente à expansão de suas atividades de
produção, iniciaram um trabalho de ampliação de suas redes
distribuidoras, que existiam de forma incipiente no período
anterior.

(2) ANFAVEA (1974) pag 54
(3) ANFAVEA (1974) pag 69
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Este trabalho foi baseado na criação de novas empresas
distribuidoras e na adequação das antigas às novas condições
do mercado. A função mais definida do distribuidor como
centro automobilístico e a formação de um mercado
constituído por comerciantes de automóveis usados e oficinas
para a prestação de serviços de assistência técnica vão ser
as caraterísticas mais expressivas da comercialização de
veículos que vai até o início da década de 1950.

Ao ampliarem sua distribuição, as montadoras passam a
preocupar-se com o melhor desempenho e cuidadoso atendimento
ao consumidor. Como exemplo, vale citar a Ford, que em 1926
criou a primeira escola para a formação de mecânicos. As
empresas distribuidoras começaram a surgir no interior das
principais regiões do País. Nessa fase ainda não eram
nomeadas através de contratos rígidos de concessão. Alguns
antigos "agentes" das montadoras tinham essa denominação
substituída pela de distribuidor, em razão de que a palavra
"agente" envolvia responsabilidades jurídicas que as
empresas montadoras não estavam, dispostas a assumir.

A crise de 1929 provocou uma escassez de divisas e uma
conseqüente redução na capacidade nacional de importação de
peças e componentes. Isso propiciou o desenvolvimento de uma
rede de oficinas de reparos e manutenção para permitir a
máxima utilização dos veículos. Estas passam a coexistir com
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as oficinas dos distribuidores de veículos, criando novas

caraterísticas na estrutura de serviços.

Na comercialização de peças de reposição e acessórios, a

empresa distribuidora de veículos, era o principal supridor

do mercado consumidor. Nos grandes centros urbanos havia

comerciantes independentes e algumas lojas de comércio geral

que mantinham seções especializadas na venda desses artigos

(por exemplo, Mestre et Bladgee atual Mesbla) (4). No

interior, este sistema de vendas também era utilizado

observando-se algumas prateleiras que exibiam peças de

reposição de determinadas marcas. Esse tipo de comércio vai

desaparecer com a especialização dos comerciantes que se

dedicam exclusivamente à venda desses artigos.

As conseqüências da 11 Guerra Mundial constituíram-se em

fator decisivo para o advento de uma produção nacional de

veículos. Entre 1939 e 1945 a frota nacional sofreu enorme

desgaste em razão da carência de peças e componentes,

provocada pela diminuição da produção dos países

fornecedores e pelas dificuldades de transportes. Essa

situação estimulou a produção nacional de peças em

substituição às importadas, marcando o que se poderia chamar

de início da etapa da indústria brasileira de auto-

-peças (5). A frota nacional em circulação e a expansão da

(4) FCESP (1973) pp 13-17
(5) GATTAS (1981) pp 40-46
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rede rodoviária exigiam complementação da indústria
automobilística. Assim, a produção de material de transporte
teve amplo desenvolvimento a partir de 1940 e a sua
contribuição para o valor da produção industrial passou de
0,2% em 1920 para 2,3% em 1950 (6).

o veiculo usado ganhou maior expressão e fez com que se
desenvolvessem firmas que se especializaram na sua
comercialização. Estes comerciantes passaram a coexistir com
a empresa distribuidora. Foi no momento do aparecimento
desse tipo de negócio que o comerciante de automóveis usados
ampliou sua participação, complementando o trabalho da
empresa distribuidora de veículos e facilitando a propagação
do automóvel no interior.

A 11 Guerra Mundial também provocou reflexos na prestação de
serviços de assistência técnica, com o desenvolvimento das
oficinas mecânicas independentes, que aumentaram sua
participação no mercado de serviços paralelamente a expansão
do distribuidor de veículos. Freqüentemente, estes
realizavam os serviços de manutenção e reparos dos veículos
no seu primeiro ano de uso e nos grandes centros urbanos. Os
carros mais antigos e o interior eram assistidos pelas
oficinas independentes. No mais, a estrutura básica de
distribuição criada nessa fase de desenvolvimento do mercado

(6) SINDIPEÇAS (1971) pp 33-54
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automobilistico não sofreu alterações substanciais. As
repercussões foram mais intensas na produção.

Na época, o sistema financeiro nacional ainda não dispunha
de instituições aptas a financiar o consumidor de veiculos.
Havia então duas modalidades de financiamento: na primeira
delas a empresa montadora descontava para o distribuidor de
veiculos as duplicatas de clientes referentes às vendas a
prazo. Por outro lado, os distribuidores, com maior
capacidade financeira, financiavam suas vendas com recursos
próprios.

No periodo 1947/1950, o Brasil enfrentou sérios
desequilibrios no balanço de pagamentos. Para amenizar essa
situação, provocou-se uma substancial desvalorização da
moeda e criaram-se severas restrições que conduziram a
redução das importações de bens de consumo a um
favorecimento relativo para a importação de bens de capital
e matérias-primas. As indústrias voltadas para o mercado
interno, entre as quais a automobilistica, foram as que mais
se beneficiaram. Essas medidas marcaram o inicio de um
periodo no qual o processo de industrialização, além de ser
produto de induções conjunturais, passara a ser estimulado
como politica governamental, criando-se estruturas e órgãos
com essa finalidade especifica.
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A empresa distribuidora de veículos, na fase de montagem com
componentes importados, passou a ter suas atividades
definidas e a operar em todos os níveis de comercialização:
veículos novos e usados, peças e acessórios e prestação de
serviços de assistência técnica. Esse arcabouço iria
ampliar-se e sofisticar-se com o início da produção nacional
de veículos e o crescimento do mercado consumidor. No
período descrito como estritamente montador com componentes
importados, o distribuidor de veículos começou a coexistir
com um segmento de comerciantes de automóveis usados e
prestadores de serviços de assistência técnica (7).

1.3 - A FASE DA PRODUÇÃO NACIONAL

No início da década de 1950 a indústria automobilística
aumentou sua participação na economia. Em 1950, foram
recenseados 100 estabelecimentos montadores de veículos e
fabricantes de componentes diversos, empregando 5.500
pessoas e contribuindo com aproximadamente 64% do valor da
produção do setor de material de transporte. Outras empresas
montadoras se instalaram no pais (Distribuidora de
Automóveis Studbaker, Vemag Veículos e Máquinas Agrícolas
S.A. e Volkswagen S.A) e já eram produzidas carrocerias de
ônibus e caçambas de cargas para caminhonetes de fabricação
(7) ABRAVE (1977)
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inteiramente nacional. A Fábrica Nacional de Motores (FNM)
produzia, em 1952, veículos com 31% dos componentes
nacionalizados e em 1953 a Volkswagen atingiu o índice de
nacionalização em torno de 40% (8).

A frota nacional de veículos, então de fundamental
importância, carecia de renovação e ampliação. Os insumos
industriais necessários à montagem dos veículos eram
responsáveis por 14% das importações brasileiras, alcançando
aproximadamente 142 milhões de dólares anuais. Essa situação
foi estimulante para o desenvolvimento da indústria
automobilística nacional, ensejando indices crescentes de
nacionalização dos componentes. O Brasil foi o primeiro país
a promover um "desenvolvimento provocado" da produção
automobilística, através de política planejada. O convênio
entre a Fábrica Nacional de Motores, de propriedade do
Governo Federal e a Alfa Romeo italiana, em 1950, para a
produção de caminhões, foi a primeira medida concreta
enquadrada nessa nova realidade (9).

Foi nessa década que se criaram os incentivos econômicos e a
legislação que deram suporte institucional ao processo de
implantação da indústria automobilística nacional. O Decreto
n2 29.806 de 25 de julho de 1951 instituiu a Comissão de
Desenvolvimento Industrial, responsável pela programática de

(8) ANFAVEA (1974) pag 6
(9) GATTAS (1981) pp 219-221
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desenvolvimento de diversos setores industriais de nossa
economia, tendo sido criada uma subcomissão com a tarefa
específica de examinar o segmento de fabricação de veículos.
Em outubro de 1952, foi aprovado o Plano Nacional de
Estímulo à Produção de Automóveis e à Implantação Gradativa
da Indústria Automobilística, estabelecendo as seguintes
condições:

a) Necessidade da criação de uma indústria de auto-peças e
de um sistema de fornecimento regular de insumos para essa
indústria, que estabilizasse o suprimento e estabelecesse
uma base sólida para os estágios subseqüentes de
desenvolvimento da produção nacional de veículos com índices
crescentes de nacionalização.

b) Necessidade de estimular a produção nacional de veículos
destinados a compor o sistema rodoviário nacional e o
conseqüente incremento da frota nacional de caminhões e
outros veículos de carga.

Em 1954, a CEXIM
substituída pela
Banco do Brasil)

(carteira de Exportação e Importação) é
CACEX (Carteira de Comércio Exterior do
que tinha autoridade legal para emitir

licenças de importação sem cobertura cambial que
correspondessem a investimentos estrangeiros no País, para
conjuntos de equipamentos ou, em casos excepcionais, para
equipamentos destinados à complementação ou aperfeiçoamento

18



dos conjuntos já existentes, além de equipamentos, máquinas
e ferramental não fabricados ou de produção insuficiente,
considerados necessários à completa instalação ou ampliação
de empreendimentos da natureza industrial, agrícola, de
colonização ou povoamento (10).

Por volta de 1956, o mercado automobilístico nacional, já
com francas perspectivas de ensejar a produção em escala
econômica, favoreceu o aparecimento de medidas decisivas
para a consolidação do processo em marcha. Assim, o Decreto
ns 39.412, de 16 de julho de 1956, criou o GElA - Grupo
Executivo da Indústria Automobilística (11), com a tarefa de
criar incentivos para o estímulo definitivo a um programa
totalmente nacional de fabricação de componentes para
montagem de veículos. O programa elaborado pelo GElA
compreendeu uma série de incentivos, que eram basicamente os
seguintes:

a) Financiamentos a longo prazo pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico de Investimentos para a indústria
automobilística;

b) Vantagens cambiais para a aquisição de peças e
equipamentos ainda não produzidos pela indústria nacional;

(10) DCI (1954)
(11) Revista da Indústria Automotiva (1963)
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c) Isenções alfandegárias para
importadas, cuja fabricação era
indústria nacional;

os equipamentos e peças
impossível na época, pela

d) Proteção alfandegária para os produtos nacionais em
relação ao similar estrangeiro.

Na primeira fase do trabalho, o GElA procedeu ao exame de
inúmeros projetos e depois de criteriosa avaliação aprovou
os primeiros para a etapa de concessão dos benefícios e
incentivos. Nesse período, a indústria automobilística foi
quem mais recebeu financiamentos do BNDE. A indústria
automobilística realizava suas importações de equipamentos,
valendo-se das isenções de pagamento de tarifas
alfandegárias que a Instrução nr. 113 da SUMOC facultava.

Toda a legislação tinha como disposição básica a necessidade
de se atingir um índice cada vez maior de nacionalização dos
veículos. As metas deveriam ser atingidas progressivamente,
a partir do ano de 1956, atingindo em 1960, um índice de
nacionalização de 90%

Em 1957 foram produzidos 30.000 veículos com um índice de
nacionalização dos componentes em torno de 50%. Em termos de
valor agregado, em 1959 a indústria automobilística
contribuiu com aproximadamente 61% dos manufaturados
produzidos no País. Nesse período, 700 empresas produziam
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peças , material elétrico, artigos de borracha e acessórios
de veículos (12).

Observa-se que nessa fase inicial, a maioria das empresas
produzia veículos para transporte e carga. Somente a partir
de 1960 é que ganhou intensidade a produção de veículos para
passageiros.

Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (ANFAVEA), as inversões em dólares das
empresas montadoras até 1962, período de investimentos
iniciais, foram da ordem de 170 milhões de dólares, 134
milhões dos quais sem cobertura cambial e o restante sob a
forma de financiamento estrangeiro (13).

Entre 1955 e 1962 a produção agregada foi de aproximadamente
650.000 veículos (14).

A oferta de veículos cresceu no volume, diversificou-se em
modelos e o mercado adquiriu dimensões verdadeiramente
nacionais. Havias a necessidade de ajustar a estrutura de
distribuição para que atendesse as imposições dessa nova
caracterização da oferta de veículos no País. A distribuição
de veículos, que até então vinha dando o suporte ã antiga
estrutura de montagem, mostrava-se pequena e inadequada para
(12) ANFAVEA (1965)
(13) IDEM
(14) ANFAVEA (1977) pp 14-27
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acompanhar e executar as políticas comerciais das empresas
montadoras. Estas fomentaram a criação de uma estrutura de
distribuição de veículos em todo o território nacional,
submetida a padrões rígidos e uniformes de atuação comercial
e prestação de serviços.

Nesse período, no cenário da produção, havia montadoras que
aqui já operavam há muito tempo (principalmente Ford e GM) e
outras instaladas no País com grande experiência operacional
e que já possuíam suas redes de distribuição de veículos.
Partiram para a ampliação e remodelação dos distribuidores
pertencentes aos esquemas antigos, seguindo novos critérios
operacionais, comerciais e administrativos.

Essa reestruturação foi realizada com base no
aproveitamento dos antigos distribuidores, utilizando também
empresários oriundos do mercado de comércio de automóveis e
mesmo outros que não possuíam tradição nesse tipo de
negócio. As montadoras recém instaladas tinham a necessidade
de criar integralmente suas redes de distribuição e, para
isso, recorreram principalmente aos comerciantes de
automóveis usados, como também a empresários de outro
negócios e a integrantes de outras redes de distribuição que
eram atraídos para o âmbito das novas redes, motivados ora
pelas perspectivas de sucesso comercial na operação de um
produto novo, ora pelas vantagens adicionais que a montadora
podia oferecer.
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o ajuste da distribuição às novas caraterísticas do mercado
não se realizou somente no âmbito da quantidade.
Qualitativamente, a estrutura de distribuição de veículos
também remodelou-se. As montadoras visavam, sobretudo, a que
o conceito de centro automobilístico fosse realizado da
maneira mais ampla e eficaz pelas redes de distribuição,
tendo como suporte um rígido esquema de imposições
administrativas, comerciais e operacionais consubstanciadas
no contrato de outorga da distribuição, situação que passa
realmente a ser sistematizada (15).

A distribuição, reformulada e adequada ao novo perfil do
mercado, deveria executar as políticas comerciais anualmente
formuladas pelas empresas montadoras. Essa estruturação e
procedimentos, embora obedecendo aos critérios ajustados a
caraterísticas do mercado automobilístico brasileiro, foram
fortemente influenciados pela experiência das montadoras em
seus países de origem e outros onde operavam a mais tempo.
Foi a estratégia que as empresas montadoras elegeram para
fazer com que a crescente oferta de veículos atingisse
outras faixas de poder aquisitivo e em todos os segmentos do
País.

o conceito de alocação de distribuidores de veículos foi
produto de enfoque de que a concessão deveria ser
estabelecida de acordo com um conhecimento prévio das
(15) ANFAVEA (1977) pp 14-27

23



potencialidades mercadológicas das zonas ou territórios,
para que posteriormente fosse tomada a decisão de implantar
ou não distribuidores em determinado ponto. Tanto essa
decisão, como a expectativa de desempenho comercial e
operacional do distribuidor de veículos passaram a ser
concebidas diante do elenco de potencialidades de cada
território ou zona.

Com o advento da fase de produção nacional de veículos, a
comercialização de veículos continuou a apresentar a mesma
estrutura dualista: empresa distribuidora de veículos e
comerciante de automóveis usados. Contudo, adquiriu forma
ampliada e mais complexa onde a empresa distribuidora é quem
passou a desenvolver globalmente as seguintes atividades:

L comercialização de veículos novos
2 • comercialização de veículos usados
3. comercialização de peças e acessórios
4. prestação de serviços de assistência técnica

Em 1965 verificou-se uma crise decorrente do ajustamento de
novas políticas econômicas, quando o Governo Federal
procurou conter um intenso processo inflacionário.

A partir de 1967 a economia e a produção automobilística
voltou a se expandir devido ao aumento da renda nacional e
do crédito ao consumidor. A distribuição de veículos teve
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participação ativa na retomada de crescimento do setor
devido às novas dinâmicas de vendas.

Nos períodos anteriores, os distribuidores de veículos
participavam da modalidade simples de vendas a prazo. Essas
perduraram até o amadurecimento de um sistema financeiro que
desse suporte necessário ao comércio e a indüstria. Porém,
antes dessa fase o mercado automobilístico serviu-se de
algumas fórmulas que contribuíram para aumentar o volume de
vendas. Uma delas foi o consórcio (16), apontado como um dos
responsáveis diretos pela retornadado crescimento do setor
automobilístico.

o consórcio é um sistema através do qual o consumidor auto
financia a compra, pagando prestações mensais e concorrendo
em sorteios que podem lhe antecipar a posse do veículo. Esse
sistema foi inicialmente desenvolvido por empresas
montadoras, associações de classe,
profissionais, montepios e outros, sendo
integrado pelos distribuidores de veículos

associações
posteriormente

que, em alguns
casos, passaram a criar os seus próprios consórcios. Mesmo
nas ocasiões onde o distribuidor de veículos não tinha uma
participação direta, os seus resultados comerciais
aumentaram em razão de ser ele o fornecedor final.

(16) ABAC (1974) pp 67-81
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Com o desenvolvimento do crédito direto ao consumidor, a
dívida relativa ao financiamento passou a ser atribuída ao
financiador, retirando do vendedor qualquer
responsabilidade. Isso aliviou os distribuidores de
veículos, que se viram libertos da antiga situação de
carência de recursos financeiros para suportar aumento das
vendas.

Os distribuidores de veículos aumentam progressivamente sua
contribuição para a formação dos resultados econômicos do
comércio em geral. Sua importância e contribuição econômica
ganharam maior relevância quando a produção nacional se
implantou, consolidando sua condição de canal de
distribuição da produção das montadoras. Em 1961 criou-se a
ACOVESP ( Associação dos Concessionários de Veículos do
Estado de São Paulo) e com o desenvolvimento das redes de
distribuição em termos nacionais, em 1965, a ACOVESP deu
lugar à ABRAVE ( Associação Brasileira dos Distribuidores de
Veículos), criada com o sentido de estruturar e orientar as
reivindicações e a colaborar com os distribuidores de todo o
País na busca do reconhecimento de sua condição de categoria
empresarial (17).

No período de 1965/1973, o mercado automobilístico continuou
seu processo de expansão baseado no tripé representado pelo
crescimento global da economia, maior dinamismo das
(17) ACOVESP (1965)
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montadoras e dos distribuidores e pela maior oferta de
crédito ao consumidor. Nesse período o Governo, dentro de
uma política global de estímulo às exportações, procurou
motivar empresas montadoras a colocar seus produtos nos
mercados externos. Sendo elas orientadas quase que
exclusivamente como indüstrias substitutivas de importação
de produtos finais, passaram a diversificar o seu escopo
empresarial. Nessa perspectiva, o BEFIEX surgiu como
importante medida, vindo a possibilitar a redução do preço
real do veículo nacional, aumentando sua competitividade no
mercado internacional. Várias montadoras assinaram contratos
com o BEFIEX para a execução de programas de exportação.
Além disso, algumas consideraram a exportação como "saída
parcial" para aumentar o efeito das crises internas a que o
mercado automobilístico se sujeita periodicamente (18).

Em 1973, ano de extraordinário desempenho de todos os
principais setores da economia nacional, o mercado
automobilístico foi caracterizado por intensa procura que
excedia em muito a oferta das montadoras. Em 1974, fatores
externos e internos provocaram mudanças no mercado
automobilístico nacional. A taxa de crescimento da indüstria
automobilística já se apresentava decrescente no primeiro
semestre de 1974 ( 4% contra 9,3% em 1973) quando inclusive
empresas montadoras reduziram sua produção diária. A

(18) ANFAVEA (1974) pag 17
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quadruplicação do preço dos combustíveis começou a onerar o
balanço de pagamentos, dando reflexos negativos na economia.

o sistema financeiro já em 1974 não apresentava os mesmos
índices de liquidez; o crédito direto ao consumidor foi
restringido e o prazo de 24 meses foi padronizado,
constituindo-se no primeiro grande impacto sobre os
distribuidores de veículos automotores e sobre o mercado
consumidor. Os veículos de grande porte e aLto consumo de
combustível tiveram suas vendas diminuídas (19).

A segunda parte da década de 7O, respaldada pelo II PND,
visou manter as elevadas taxas de crescimento e reverter a
aceleração do processo inflacionário. Em 1975 a abertura de
contratos de risco para exploração do petróleo e a criação
do PROÁLCOOL proporcionaram novo fôlego ao setor
automobilístico cuja produção média cresceu 49% no triênio
de 74-76 comparado com o triênio anterior.

O período 1974-1979 foi caracterizado pela politica de "stop

and go" tendo o PIB crescido 6% em 78 e 6,4% em 79. Assim, o
período 75-80 caracterizou-se pelo crescimento econômico do
País e conseqüentemente pelo desempenho favorável do setor
automobilístico, que atingiu em 1979 a marca de 1 milhão de
veículos vendidos no mercado interno.

(19) ABRAVE (1979)
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Em 1979 ocorreu o segundo choque do petróleo e iniciou-se o
agravamento do quadro distributivo e da recessão no País.
Nesse ano, eram necessários 50 salários mínimos para se
adquirir um Chevette (modelo simples) e uma década depois
(1989) eram necessários 165 salários mínimos para a
aquisição do mesmo carro. No setor produtivo automobilístico
o pós 79 se caraterizou pela falta de economia de escala e
de produtividade se afastando dos padrões internacionais que
mantinham a média de 22 a 30 horas de montagem de um veículo
por operário enquanto no Brasil continuaram necessárias 48
horas para concluir o mesmo ciclo produtivo (20).

Os contratos de concessão comercial entre produtores e
revendedores de veículos automotores foram regulamentados
por lei em 1979 em decorrência do projeto sancionado pelo
Presidente Figueiredo e que foi elaborado pelo Ministério da
Indústria e do Comércio em conjunto com a Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) e
a Associação Brasileira de Revendedores de Veículos
(ABRAVE).

A lei que se intitula "lei Renato Ferrari" ou lei 6729, de
28 de novembro de 1979 vem regulamentar as relações entre
montadoras e revendedores. O instituto da concessão
comercial entre produtores e distribuidores de veículos
automotores supera o da agência, que se caracterizava pela
(20) FENABRAVE (1980)

29



simples mediação e conclusão de negócios, sem
responsabilidade do agente, recebendo este apenas Comissão.

o contrato de agência havia se tornado insuficiente em
muitos campos devido à complexidade cada vez mais intensa de
atendimento ao mercado e ao interesse e à necessidade das
montadoras livrarem-se do encargo da comercialização de seus
produtos. Surgiu a partir de então, a figura do
concessionário que assumiu a obrigação de comprar do
concedente e de vender ao consumidor, fornecendo assistência
técnica. O concessionário opera sob sua própria
responsabilidade, por meio de margem de comercialização e
não de comissão.

De acordo com a nova lei, os Concessionários passaram a ter
relações muito estreitas com as montadoras e com as formas
de vendas de veículos. Contendo 33 artigos, a nova lei
começa por definir conceitos básicos para compreensão de seu
texto, como concessão comercial, seus atores e atividades
correlatas (21).

A década seguinte (1980 a 1989) se caracterizou pelas
sucessivas políticas de estabilização e de Planos Econômicos
heterodoxos, pela aceleração da inflação e perda do poder
aquisitivo, conseqüentemente, pela dificuldade cada vez
maior de aquisição de veículos por parte do consumidor. As
(21) LEI nr 6.729/79
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vendas de veículos chegaram a patamares abaixo dos ocorridos
nos dez anos anteriores sendo que em 1981 a venda de
veículos ao mercado interno não atingiu 580 mil unidades,
contra 1 milhão de unidades vendidas em 1979 (22).

o período de 85 a 90 foi marcado por grande oscilações
econômicas traumáticas para o setor, corno o Plano Cruzado,
em 1986. Os preços foram mantidos baixos pelo Governo e a
demanda cresceu, atingindo o patamar de 870 mil unidades
vendidas, a maior da década.

Em 1987 ocorreu elevação substancial dos preços de veículos,
grandes greves dos sindicatos e considerável queda das
vendas. O padrão de veículos vendidos no País foi
substancialmente alterado, com menor participação dos carros
básicos/pequenos, devido ao próprio controle de preços do
Governo, que induziu a indüstria a buscar maior valor com
acessórios e acabamento. O perfil do comprador de carro novo
reflete a situação econômica do País - a concentração de
renda favoreceu o poder de compra da classe alta em
detrimento das grandes camadas de consumidores. Em 1983 a
renda familiar do comprador padrão de carro novo era de
US$ 1.040/mês, sendo que a classe alta adquiria 57%, a média
alta 35% e a média baixa 8% dos veículos produzidos para o
mercado interno. Já em 1989, a renda familiar atingia

(22) ANFAVEA (1990)

31



US$ 1.435jmês, com a classe alta consumindo 64%, a média
alta 33% e a média baixa 3% dos veículos (23).

o mercado doméstico foi afetado principalmente pelo ambiente
inflacionário que minou os esquemas de financiamento
disponíveis no final da década de 70 e inicio de 80. Em
1983, 46% dos veículos eram adquiridos mediante pagamento a
vista e 36% através de financiamento, contra 68% e 9%
respectivamente, em 1989 (24).

o período de 1988 a 1990 foi caracterizado pela
"hiperinflação" , pelas eleições presidenciais, pelo Plano
Collor, que veio restringir ainda mais o poder de compra do
consumidor. As vendas de veículos permaneceram estagnadas,
não atingindo a marca de 770 mil veículos anuais. Em 20 de
janeiro de 1989 a ABRAVE se transformou em Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
(FENABRAVE), vindo reforçar a imagem pOlítica-classista do
setor, pois enquanto associação, a ABRAVE concorria com as
chamadas Associações de Marca e o concessionário poderia se
filiar diretamente tanto a Abrave como à Associação da marca
de sua revenda. O surgimento de uma Federação obrigava o
concessionário a se filiar a sua Associação de Marca que por
sua vez se filiava a Federação, aumentando o poder político
a nível nacional da categoria.

(23) FENABRAVE (1990)
(24) BOOZ ALLEN & HAMILTON (1990)
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1.4 - A COMPARAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRO COM
OS OUTROS PAÍSES.

1.4.1 - Introdução

Na maioria dos países onde a indústria automobilística se
desenvolveu, o distribuidor de veículos foi o modelo
empresarial adotado pelas empresas montadoras para
comercializar a sua produção e para a prestação de serviços
com a garantia de sua marca. O distribuidor escoa toda a
produção das montadoras para o mercado consumidor
(excetuando-se reduzida parcela vendida diretamente para
frotistas, corpo diplomático, Governo e outros clientes
especiais). Por outro lado, o comerciante de automóveis
usados não participa oficialmente da comercialização de
veículos novos.

A relação formal entre
distribuidora é, na maioria
contratos. Esses contratos

empresa montadora e empresa
dos países, fundamentada por

tratam de questões bilaterais
referentes a direitos e obrigações, determinando quais os
requisitos básicos para o funcionamento de cada empresa de
distribuição. A partir desses requisitos, os contratos
abordam condições infra-estruturais necessárias à

implantação de uma empresa distribuidora de veículos.
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Os contratos são semelhantes tanto na sua substância como na
terminologia. Essa semelhança se estende para os níveis
organizacional, operacional e comercial dos distribuidores
de veículos. Isso é explicado pelo fato de que as empresas
montadoras norte-americanas e européias possuem subsidiárias
em vários países e grande parte das concepções e dos
procedimentos utilizados são padronizados pelas matrizes.

1.4.2 - ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

Historicamente os EUA são o país de maior desenvolvimento
automobilístico do mundo, assim como o que mais difunde
princípios de produção e comercialização.

O distribuidor de veículos é nomeado por um contrato
outorgado pela empresa montadora (Automobile Franchise
Agreement), onde estão estipulados todos os detalhes
referentes aos direitos e obrigações bilaterais, bem como os
requisitos administrativos, operacionais e comerciais; além
de estabelecer o volume de capital, nível de investimento,
composição da sociedade e administração, instalações,
equipamentos, pessoal, etc. Esses contratos são modelos para
todo o mundo. Nos EUA, em 1903, a Peerless Motors Company,
mediante cláusula contratual, já exigia de sua rede de
distribuição "seus melhores esforços para manter uma
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eficiente organização de vendas e um aproveitamento ótimo de

suas instalações" (25).

Em todos os níveis do empreendimento, o distribuidor de

veículos (dealer) deverá ter um desempenho produtivo, sob

risco de ter a concessão rescindida ou não renovada. As

empresas montadoras se reservam o direito de supervisionar e

controlar o desempenho dos distribuidores de veículos que

estão sujeitos, inclusive, a visitas periódicas de fiscais

das montadoras.

Os distribuidores norte-americanos ocupam-se da

comercialização de veículos novos e usados, acessórios e

prestação de serviços de assistência técnica. Quanto a

comercialização de veículos novos, os distribuidores os

recebem das montadoras, sendo os custos e riscos de

transporte por sua conta. Todo veículo novo tem garantia de

fabricação assim como direito a revisões gratuitas, que são

operadas pelos distribuidores de veículos e parcialmente

reembolsadas pelas empresas montadoras.

O distribuidor tem participação expressiva no mercado de

veículos usados. Na comercialização de peças de reposição e

acessórios sofre grande competição dos comerciantes

independentes, pois adquire grande parte desses produtos das

empresas montadoras (índice de fidelidade), operação que

(25) N.A.D.A. (1967)
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provoca uma oferta de produtos com preços mais altos que os
oferecidos pelos comerciantes independentes que os adquirem
direto dos fabricantes. Contudo, as peças adquiridas da
montadora têm sua qualidade garantida. Geralmente os
distribuidores se dedicam
manutenção dos veículos
quilometragem, sendo que

a operação das revisões e da
até um determinado limite de
existem oficinas independentes,

geralmente localizadas em zonas periféricas das cidades, que
executam serviços de reparos e manutenção em veículos
usados.

As empresas montadoras estabelecem a política comercial e a
alocação de quotas de veículos para suas redes de
distribuição, de acordo com a potencialidade mercadológica
de cada região. Esse critério é somado à expectativa de
desempenho do distribuidor, para a mais eficiente
determinação
ferramentas

das quotas.
devem ser

As instalações,
dimensionadas

equipamentos
de maneira

e

a

possibilitar a exploração máxima da "zona de mercado" onde
atuam. Nessa perspectiva também são requeridos investimentos
em infra-estrutura necessária a exploração das
potencialidades.

o amparo financeiro das operações de comercialização é feito
principalmente pelos Bancos Comerciais e por outras
instituições de crédito do sistema financeiro norte-
americano.
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Os distribuidores norte-americanos são organizados
associativamente na National Automobile Dealers Association
(NADA). A função fundamental da entidade é levar para o
plano associativo e político a representatividade que os
distribuidores de veículos possuem no plano estritamente
econômico. A NADA trata de manter relações com todas as
esferas sociais e institucionais representativas na
sociedade norte-americana, além de atuar pragmaticamente no
sentido de harmonizar seus interesses com os da indüstria
montadora e com os do Governo (26).

No Canadá,
industrial
veículos é

em razão da cooperação e complementação
com os EUA, a estrutura de distribuição de
muito semelhante. A Federation of Automobile

Dealers of Canada desempenha funções semelhantes às da NADA.

1.4.3 - EUROPA OCIDENTAL

Afora os mercados norte-americano e canadense, considerados
em conjunto como os mais importantes, o Mercado Comum
Europeu aparece como a comunidade na qual pode ser
encontrado também um sistema de produção e distribuição
automobilística de significativa notoriedade e tradição.
Dentre os países membros do MCE, a antiga Alemanha Ocidental
(26) N.A.D.A. (1967)
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é a que mais se destaca, tanto em capacidade de produção
como em estrutura de distribuição. A Alemanha ocupava até a
crise do petróleo, o segundo lugar na produção
automobilística mundial perdendo sua posição para o Japão.

o distribuidor de veículos é o canal de venda básico em
quase todos os países do MCE. Alemanha, Grã-Bretanha, França
e Itália utilizam-se do distribuidor de veículos para
comercializar sua produção, sendo as vendas diretas das
montadoras feitas de forma semelhante a da América do Norte.
Geralmente os distribuidores de veículos são independentes e
com capital próprio, a exceção da Mercedez Benz na Alemanha
que é proprietária da metade de sua rede de distribuição.

Os contratos são basicamente semelhantes aos celebrados nos
EUA e no Canadá, podendo apresentar prazos distintos de
validade.

Na Europa a exclusividade territorial é tratada com mais
liberdade. Via de regra, os preços dos produtos da indústria
automobilística são fixados pelas montadoras. Contudo, na
Alemanha existe um instituto semi governamental que vigia os
preços e na França o Governo intervém no preço de venda ao
público, mas não na margem de comercialização.

majoritariamente através
as transações realizam-se

redes de distribuição.
Na venda de veículos novos,

das
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Geralmente, cada distribuidor vende apenas veículos de uma
marca (apesar da exclusividade não ser ditada em
contrato) (27).

A maior parte de suas atividades é representada pela
comercialização de veículos novos. Como nos EUA e no Canadá,
os veículos novos necessitam ser preparados para a venda ao
consumidor e a empresa montadora oferece garantia para
eventuais reposições de peças e revisões do veiculo,
geralmente válida para o primeiro ano de vida do veículo ou
até o limite de determinada quilometragem. O custo da
preparação do veículo onera o distribuidor e o custo de
garantia é somente reembolsado em parte pela montadora,
permanecendo o distribuidor com a parte dos custos não
coberta pelo reembolso. É interessante salientar que a
maioria dos distribuidores do MCE apresenta uma estrutura
para a venda de veículos novos que emprega ainda sucursais e
até agentes comissionados.

Os veículos usados são em quase todos os países europeus
transacionados no mercado através de particulares, tendo o
distribuidor uma participação pequena nesta faixa de
comércio.

Na venda de peças de reposição, o distribuidor de veículos
não oferece produtos a preços diferentes dos estabelecidos
(27) FENABRAVE (1990)
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pelos comerciantes independentes e geralmente domina o
mercado. No mercado de serviços de manutenção e reparos, o
distribuidor não tem participação expressiva (somente
participa quando o veículo está no período de garantia) e
esses serviços são geralmente realizados por oficinas
independentes.

As operações de financiamento de automóveis variam de acordo
com as caraterísticas do sistema financeiro de cada país. Na
Alemanha é a montadora quem mais financia. Na Itália , a
montadora financia boa parte das operações e na França os
distribuidores são impedidos de realizarem financiamentos,
os quais são realizados principalmente pelos bancos
comerciais. Na Grã-Bretanha, as entidades financeiras
prevalecem nessas operações.

Nestes países, as Associações Nacionais de distribuidores de
veículos desempenham basicamente o mesmo papel das
congêneres americana e canadense. Procuram coordenar sua
atividade com a Associação internacional International
Organization for Motor Trades and Repairs (IOMTR) - sendo
que a Associação alemã, por exemplo, trabalha conjuntamente
ao Governo, no sistema de liberdade vigiada dos preços dos
autoveículos. Constituem-se em importantes entidades dentro
da comunidade empresarial de cada país (28).

(28) FENABRAVE (1990)
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1.4.4 - AMÉRICA LATINA

Na América Latina, o Brasil, o México e a Argentina são os
paises que possuem indústrias e estrutura de comercialização
mais significativas. Pela predominância
montadoras subsidiárias de empresas norte

de empresas
americanas e

européias, os procedimentos são semelhantes, guardadas as
especificidades mercadológicas de cada pais. A venda de
veiculos novos é feita através da empresa distribuidora como
em todos os outros paises. Nas vendas de veiculos usados, o
distribuidor detém grande parte do mercado, havendo
participação dos comerciantes de automóveis.

Na comercialização de peças de reposição e acessórios, o
comerciante independente é mais competitivo que o
distribuidor de veiculos, oferecendo ao mercado produtos a
preços inferiores, pois os adquire diretamente do segmento
fabricante.

No México, os preços são sugeridos pelas empresas montadoras
à Secretaria de Indústria e comércio, que posteriormente os
fixa. Na Argentina são determinados anualmente pelo Governo
e no Brasil as montadoras enviam preços públicos ao Governo
para aprovação nestes preços já estão indiretamente
definidas as margens brutas dos distribuidores (29).
(29) A.M.D.A. (1974)
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As exigências quanto aos elementos infra-estruturais são
basicamente as mesmas, pois as empresas montadoras
determinam que os investimentos respectivos sejam feitos com
fim de maximizar a exploração das potencialidades do
mercado.

Na Argentina, as financeiras absorvem importante parcela dos
financiamentos. No Brasil a maior parte dos financiamentos
são realizados pelos bancos comerciais, sendo que algumas
distribuidoras de grande porte realizam financiamento
próprio.

As associações de distribuidores de veículos se assemelham
às dos EUA e Europa e todas elas são filiadas a IOMTR.

1.4.5 - CONSIDERAÇÕES

Em todos os países onde a produção automobilística possui
expressão econômica, as empresas montadoras implantaram
sistemas de distribuição de veículos. Essas empresas são na
sua maioria grupos empresariais multinacionais que, através
de orientações normativas emanadas das matrizes, dirigem o
comportamento comercial e operacional de suas subsidiárias
espalhadas pelo mundo, impondo-lhes critérios padronizados
de atuação, o que tem reflexos em todos os níveis do mercado
automobilístico. Assim, as subsidiárias e as próprias
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empresas
bastante

montadoras
semelhante

nacionais vão conceber de maneira
o funcionamento dao sentido e

distribuição de veículos, apesar das diferenças existentes
entre os mercados em que operam. Os contratos evidenciam
essa afirmativa, pois somente apresentam pequenas diferenças
derivadas das peculiaridades mercadológ'icas que cada país
apresenta.

Nos países de produção automobilística significativa, o
distribuidor de veículos, apesar de ser economicamente
autônomo, encontra sua liberdade empresarial bastante
restringida pelas prescrições impostas pelas montadoras, de
tal modo que sua desobediência compromete a própria
manutenção da condição de distribuidor, embora essa
liberdade seja claramente trocada pelo direito exclusivo de
venda de um produto ambicionado pela maioria dos
consumidores mundiais, além de
comercialização que garantem um
unidade vendida, corno também a

prescreverem
lucro certo

margens de
para cada

utilização da marca de
produtos mundialmente conceituados.
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CAPÍTULO 2 - A ESTRUTURA
AUTOMOBILÍSTICA

DE MERCADO
BRASILEIRA

DA INDÚSTRIA

A tese segundo a qual o desenvolvimento da civilização
industrial deveria ocorrer no sentido da inexorável
concentração de riquezas nas mãos de poucos, com crescente
"proletarização" da sociedade, tornando-se o Estado mero
instrumento da minoria detentora do poder econômico, foi
parcialmente desmentida pelos fatos históricos, muito embora
se reconheça a parcela de verdade quando se previu o advento
dos colossais organismos econômicos que caracterizam a
sociedade contemporânea.

Ao analisarmos o quadro político e social, verificaremos que
a concentração do poder econômico nas sociedades
democráticas regidas pelo sistema da livre empresa, se
desenrolou de maneira bem mais complexa e plural. Em
primeiro lugar, a concentração dos capitais e dos
instrumentos técnicos de produção e circulação das riquezas
não se processou de forma unilinear, mas se distribuiu por
múltiplas direções, em urnacrescente setorização de "campos
de interesses", nem sempre complementares ou interligados.

O capitalismo contemporâneo se distingue principalmente pelo
seu caráter oligopolístico, isto é, pela formação de urna
economia de poucas e grandes unidades, de tal forma que a
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concorrência deixa de ser feita entre grande número de
competidores para se transformar numa disputa de mercado
entre algumas super empresas.

A natureza oligopolística do capitalismo não implica na
supressão de núcleos intermediários e complementares, ao
contrário, à medida em que foram surgindo poderosos centros
de produção, as exigências tecnológicas determinaram e
continuam determinando a constituição de numerosas empresas
autônomas, destinadas a realizar parte das obras e serviços
requeridos pela produção global.

Cabe ressaltar que, em um regime de oligopólio, muito embora
as super empresas girem em órbitas distintas, disputando o
mesmo mercado, suas atuações repousam sobre uma meta comum,
que todas procuram zelosamente preservar, não se podendo
esquecer que o número reduzido de entidades enseja acordos
sobre questões de interesse comum em relação ao Estado, aos
consumidores e às empresas economicamente delas dependentes.

Efetivamente, no regime oligopólico, - que é "um regime de
mercado em que poucos produtores rivais controlam a oferta
de um produto ou serviço, a competição pode ir desde a
guerra declarada até a coalizão bem organizada" (1).

(1) STIGUM & STIGUM (1973) pag 260
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A solidariedade entre as categorias econômicas se rompe
quando a mais forte impõe condições unilaterais aos
colaboradores, que a ela se subordinam, em razão da
estrutura tecnológico-financeira que rege seu mercado.

Esse fato acontece sobretudo quando uma cadeia de forcas de
produção e de serviços é instaurada e posta em movimento por
uma empresa em condições de traçar o modelo mais condizente
com o seu objetivo de extrair o máximo de resultado
econômico, transferindo aos demais componentes do sistema
grande parte dos custos e dos riscos. A transferência dos
encargos e prejuizos atinge, em ultima análise, a própria
coletividade, isto é, o consumidor dos produtos ou o usuário
dos serviços.

2.1 INTRODUÇÃO

As considerações acima aplicam-se amplamente às formas como
se agruparam os elementos que compõem a indústria
automobilistica brasileira, cuja organização juridico-
administrativa não é o resultado de uma evolução ditada por
nossa própria experiência, mas representa antes a
"importação" de uma tecno-estrutura elaborada nos paises de
onde provieram as matrizes desses poderosos complexos
industriais.
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A indústria automobilística brasileira é composta de 24
empresas que produzem automóveis, comerciais leves,
caminhões e ônibus, empregando aproximadamente 144 mil
pessoas e gerando 5,6 milhões de empregos diretos e
indiretos. Nos seus 33 anos de existência acumulou uma
produção de 21.5 milhões de unidades, se posicionando como a
11a. indústria automobilística do mundo (2).

Comumente, os veículos são classificados no mercado de
acordo com suas caraterísticas físicas e segundo sua
destinação. Os autoveículos estão divididos em 3 grupos e 7
subgrupos, segundo classificação da ANFAVEA(3) :

A) AUTOMÓVEIS
alo Passageiros

passeio com
pessoas.

caracterizado como veículo de
capacidade de transporte para 5

a2. Uso Misto - automóveis de passageiros que tendo a
terceira porta (ou porta traseira) e banco
traseiro escamoteável também podem transportar
cargas.

B) COMERCIAIS LEVES (todos os veículos com até 3,5 toneladas
de peso)

b1. Caminhonetes de uso misto - veículos que podem
transportar passageiros e ou carga (Kombis,
ambulâncias) .

b2. Utilitários - veículos tipo Jeep
b3. Caminhonetes de Carga - veículos leves de carga

tipo Pick-up ou Furgão.

(2) FENABRAVE (1992)
(3) ANFAVEA (1990)
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C) COMERCIAIS PESADOS
c1. Caminhões - veiculos de carga com peso acima de

3,5 toneladas.
c2. Ônibus - veiculos para transporte coletivo de 10

ou mais passageiros.

O segmento produtor de automóveis é o nosso principal objeto
de estudo devido a sua importância no mercado consumidor,
pois significa 81,1% da frota nacional de veiculos que rodam
atualmente no Pais.

2.2 A ESTRUTURA FÍSICA

O conjunto de empresas montadoras de automóveis compõe-se de
cinco montadoras distribuidas em doze fábricas, das quais
dez estão instaladas no Estado de São Paulo, uma em Minas
Gerais e uma em Pernambuco (Quadro I). Quanto à origem do
capital, apenas uma, Gurgel, é de capital totalmente
nacional. No entanto, não apresenta grande significado, já
que tenta apenas sobreviver em meio às grandes montadoras,
não possuindo o mesmo sistema de distribuição e nem
conseguindo superar o forte esquema promocional dos outros
produtores.
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Foram produzidos, entre 1980 e 1990, 7.572.160 veículos,
distribuídos por montadoras conforme quadro abaixo.

Fonte - ANFAVEA

Dos veículos produzidos, são consumidos internamente, em
média, 81.57% e o restante destinado ao mercado externo.

Em 1990 as vendas internas de
seguinte distribuição regional:

automóveis configuraram a

Fonte - FENABRAVE (1991)
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o segmento de automóveis deteve no período de 80/90 cerca de
80% do total da frota nacional, estimada em 1990 em
13.063.345 autoveículos em circulação no País (Quadro VI).

o sistema de distribuição de automóveis é composto de 1.825
pontos de comercialização espalhados por todo o território
nacional, sendo que grande parte desses pontos, as
concessionárias, encontram-se concentradas nas regiões Sul e
Sudeste, perfazendo 76% do total de concessionárias do País,
dado que o mercado automobilístico está restrito a uma
população de maior poder aquisitivo e que se concentra
nessas regiões (Quadro IVb).

Fonte - FENABRAVE (1992)

o universo de compradores de veículos gira em torno de
556.000, com uma renda familiar superior a US$ 11.000 ao
ano.
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2.3 A ESTRUTURA SOCIAL

o setor produtor de automóveis criou no período de 80/90,
uma média de 115.183 empregos diretos, significando 83,6% do
total de empregos gerados pela indüstria automobilística
(Quadro VII).

Em decorrência das crises pelas quais o Brasil passou no
decorrer desse período, o padrão dos veículos vendidos no
País foi substancialmente alterado, com menor participação
dos carros básicos/pequenos, devido ao próprio controle de
preços do Governo, que induziu a indüstria a buscar maior
valor com acessórios e acabamentos.

Fonte - Relatório BAH, 1990
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o perfil do comprador de carro novo vem, portando,
refletindo a situação econômica do País - a concentração de
renda favoreceu o poder de compra da classe aLta, que em
1989 adquiriu 64% do total dos veículos voltados ao mercado
interno, em detrimento das grandes camadas de consumidores
(Quadro VIII).

o crescimento do mercado automobilístico brasileiro
encontra-se restrito pela alta concentração da população
compradora a uma elite. 56% dos compradores de automóveis,
perfazendo 187 mil famílias (0,6% do total), com renda anual
acima de US$ 25.500, apresentam uma taxa de 1,7 veículos por
família contra a taxa de 1 veículo para cada 855 famílias,
na faixa de renda de até US$ 2.250 anuais (Quadro IX).

2.4 ESTRUTURA ECONÔMICA

A indústria automobilística brasileira é uma das mais
atrasadas do mundo em matéria de tecnologia e idade média de
veículos. Enquanto em outros países a renovação de linhas é
constante, no Brasil três aspectos contribuem para a
defasagem tecnológica desta indústria:

A) a alta idade média de produção;
B) a baixa produtividade das montadoras; e
C) a gestão do capital.
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Fonte - ANFAVEA (1992)

A ineficiência dos métodos de produção também fica patente

quando se compara o tempo médio de fabricação dos nossos

carros com o tempo de fabricação dos carros estrangeiros:

Fonte - ANFAVEA (1992)

A escala mínima de eficiência de montagem hoje em dia é da

ordem de 200 mil veículos/ano. No Brasil, atualmente, apenas

as famílias do UNO e do GOL alcançam este padrão. Todas as

demais linhas são ineficientes (4).

(4) ANFAVEA (1992)
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A pequena porcentagem de automação das nossas linhas de
montagem também demonstra essa realidade:

Fonte - ANFAVEA (1992)

A relação conflituosa entre as montadoras e seus
fornecedores e empregados é outro
medir o atraso da indústria

fator importante para
nacional. A indústria

automobilística brasileira não pratica métodos de gestão que
economizem capital de giro, como a indústria japonesa, cuja
relação com seus fornecedores é de perfeito entrosamento,
fundamental para a velocidade das inovações tecnológicas e
para a economia de custos.

Os investimentos para que a indústria automobilística se
torne competitiva no mercado externo e atinja uma economia
de escala compatível com os padrões internacionais estão
estimados em US$ 24 bilhões nos próximos 8 anos, o que
representaria uma média de US$ 3 bilhões por ano (5).

(5) ANFAVEA (1992)
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Os investimentos da indústria vêm crescendo no decorrer da
década de 80, apesar da crise econômica do País. No período
de 1980 a 1990, o segmento de autoveículos apresentou um
crescimento de 61,5%, sendo que em 1990 chegou a
US$ 790 milhões, muito aquém do que necessita para se tornar
competitiva no mercado externo (Quadro XI).

o crescimento no nível de investimentos da indústria deve-se
principalmente à necessidade de alcançar melhores índices de
qualidade e produtividade para combater a concorrência dos
veículos importados, que representam 5% do mercado atual de
carros novos, com potencial para chegar a 20%. Entre 1988 e
1993 estarão sendo gastos US$ 2 bilhões, isto é,

investimentos médios de US$ 400 milhões por ano visando a
aceleração da modernização.

Entre as principais modificações, a indústria necessita de
máquinas de comandos numéricos (emitidas por computador),
sistemas que permitam produção sincronizada e reduções de
estoques, o que passa a exigir o auxílio do trabalho em
conjunto de fornecedores.

Apesar das defasagens tecnológicas, o setor de autoveículos
obteve um faturamento bruto cuja participação no Produto
Interno Bruto Industrial representou 6,7% em 1990, sendo que
em 1988 alcançou 9,2% (Quadro X), ano em que a indústria
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empregou 348.000 pessoas e obteve
US$ 2,3 bilhões.

um saldo comercial de

As exportações, ao contrário, vêm diminuindo nos últimos
anos. A maioria dos veículos exportados são destinados à

América do Sul e Europa, evidenciando-se, porém, uma
tendência de queda em todos os mercados desde 1987. O fato é
que a indústria automobilística não se encontra balizada
tecnologicamente ao mercado internacional.

Por outro lado, o mercado consumidor brasileiro, apesar de
seu enorme potencial, estagnou nos últimos 11 anos em torno
do 750 mil veículos/ano, devido à péssima distribuição de
renda no País, bem cornoa alta carga tributária incidente no
preço do automóvel:

Fonte - Relatório BAH (1990)
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Comparativamente, o consumidor brasileiro tem os preços de
seus carros onerados em relação à média mundial, ao mesmo
tempo em que os carros não mantêm os índices de tecnologia e
modernidade equivalentes aos padrões internacionais.

Em torno desse gigante industrial - que fabrica e fornece um
produto de alto valor - gira um vasto sistema de entidades
satélites, desde as empresas de auto-peças até as que se
encarregam da comercialização dos produtos, através de
complexos processos de distribuição, implicando, como
decorrência de exigências de mercado, num conjunto
diversificado de serviços de assistência técnica.

Constitui-se, desse modo, todo um ordenamento que não
resulta de ajustes, cujas cláusulas tenham sido prévia e
livremente discutidas e estipuladas pelas partes, com
alternativas e opções naturais a livre iniciativa. Ao
contrário, tudo se passa em termos de um gigantesco contrato
de adesão oferecido aos pretendentes, pela empresa matriz,
estabelecendo esquemas e modelos comuns a todos os que se
disponham a integrar e complementar a rede automobilística
sob o prestígio de determinada marca, com suas insígnias e.
distintivos.
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CAPÍTULO 3 - DISCUSSÃO SOBRE O SISTEMA DE CONCESSÃO NO SETOR
AUTOMOBILÍSTICO

Os contratos de distribuição de veículos são os instrumentos
básicos onde estão discriminados e definidos os principais
elementos da relação formal "montadora-distribuidora", além
de descritas as formas de atuação do distribuidor no
mercado.

Os contratos iniciam definindo a natureza da concessão e
tecendo considerações a respeitó do prazo de validade,
possibilidade de transferência, motivos para rescisão e
renovação dos contratos. Prosseguem com ítens que tratam das
obrigações das empresas montadora e distribuidora. Enquanto
a montadora se compromete a dar assistência técnica geral à

empresa distribuidora, esta é obrigada a manter uma
eficiente organização de vendas, de maneira a melhor
aproveitar as potencialidades mercadológicas de sua "zona de

mercado" , e deve participar em todas as principais
atividades ligadas a comercialização de veículos: compra e
venda de carros novos e usados, vendas de peças e acessórios
e prestação de serviços de assistência técnica.

Os contratos, ao tratarem dessas atividades principais do
distribuidor de veículos, explicitam também as condições que
deve atender: assim, requisitos mínimos de capital,
investimentos, instalações, equipamentos, ferramentaI
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pessoal técnico e administrativo, passam a constituir
obrigação contratual do distribuidor.

Todos os contratos ao tratarem dessas condições estruturais,
as relacionam com as potencialidades do mercado. Desde a
instalação da empresa distribuidora e durante seu
desenvolvimento, a empresa montadora acompanha passo a passo
esse processo e, além disso, a participação acionária e
qualquer alteração de sociedade só pode ser efetivada com o
prévio consentimento da montadora.

Os contratos tratam também da politica de preços que a
montadora vai adotar. A empresa montadora estabelece um
preço para o distribuidor e sugere o preço de venda ao
consumidor.

No mais, os contratos tratam de aspectos referentes a
entregas de mercadorias, estoques, sistema de identificação,
propaganda, promoção comercial, sistemas de controle por
parte da montadora e outros itens secundários. É importante
frisar o aspecto prescritivo do contrato e as implicações de
controle e supervisão que suscita.

O contrato aliado às exigências no procedimento comercial do
distribuidor de veículos, acaba por limitar sua liberdade
empresarial, determinando em parte, os seus resultados
econômicos.
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As empresas montadoras determinam que os membros de suas
redes de distribuição devem comercializar somente produtos
da mesma marca, não podendo vender qualquer outro produto
similar de outra marca, sem prévio consentimento. Isto
significa que as empresas montadoras vendem seus produtos em
um regime em que as empresas distribuidoras estão sujeitas a
um único fornecedor.

o mecanismo de preços que regula o mercado assume
características especiais. O preço de venda do veículo novo
ao consumidor final é sugerido pela fábrica (antes era
aprovado pelo CIP - Conselho Interministerial de Preços). O
distribuidor não tem opção quanto ao preço de compra e como
sua margem de comercialização é fixa, torna-se muito difícil
equalizar os preços dos veículos conforme o comportamento do
mercado. Além disso, na maioria dos casos, através de um
sistema de quotas relativamente rígido, as montadoras
determinam as quantidades que devem ser adquiridas pelos
distribuidores, segundo critérios mais vinculados aos seus
programas e capacidade de produção do que a possibilidade de
comercialização do produto. Nesse relacionamento os
distribuidores vêm-se impossibilitados de definir modelos
que lhes interessa comprar, o que fica a critério da
montadora. A existência de uma diversidade de modelos faz
com que muitas vezes os distribuidores recebam modelos
dificilmente vendáveis em determinadas circunstâncias de
mercado.
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Nas conjunturas favoráveis de venda, essa dupla relação de
dependência não chega a causar ônus maior no resultado
operacional dos distribuidores. Contudo, nesses momentos de
forte demanda, as montadoras não entregam as quantidades e
os modelos de veículos solicitados pelos distribuidores e,
por já terem alocado toda a sua produção entre os membros de
suas redes, têm pouca flexibilidade para transferir produtos
de um para outro; dessa forma, limitando os distribuidores
mais eficientes de expandirem suas vendas.

Quando o perfil do mercado se inverte, fazendo com que as
quantidades oferecidas sejam superiores a procura
correspondente aos níveis de preços sugeridos o

concessionário tende a promover ofertas que reduzem sua
margem de comercialização, visando fugir dos altos custos
de estoque.

As montadoras,
suas redes de

via de regra,
distribuição

fazem com que os membros de
filiem-se a um sistema de

financiamento denominado Plano de piso (Floor Plan) - um
contrato de crédito para os distribuidores obterem recursos
adicionais para a aquisição de veículos.

o sistema de Plano de piso nasceu quando o mercado exigia
que os distribuidores tivessem maior capital de giro para
comprar veículos. Visando financiar-lhes as aquisições,
estabeleceu-se juntamente com as entidades financeiras
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(Bancos Comerciais e de Investimentos ou Financiadoras
próprias das montadoras) um sistema que se baseia na
seguinte mecânica: a empresa montadora entrega os veículos
para o distribuidor e, munida das notas fiscais
correspondentes a essa operação, dirige-se ao banco
financiador que imediatamente lhe debita em conta corrente o
valor dos veículos adquiridos, começando a cobrança de juros
que correm na proporção da liquidação do estoque financiado.
Esse processo se desenvolve como um "crédito rotativo"
baseado em um determinado limite.

Num mercado de forte demanda, o Plano de piso não envolve um
sério risco para os distribuidores em razão do rápido giro
das vendas e, assim, os custos financeiros ficam reduzidos.

Em um mercado de demanda retraída, o Plano de piso volta-se
contra os distribuidores, pois o nível médio de estoques
torna-se grande e, conseqüentemente, os custos financeiros
crescem.

Nessa perspectiva, o sistema de Plano de piso atua como um
instrumento ambíguo, pois se de um lado assegura os recursos
adicionais necessários as suas compras, de outro, nos
períodos de baixa rotatividade, eleva seus estoques e custos
financeiros. Esse mecanismo de financiamento atende a
política de transferência de estoques da maioria das
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empresas montadoras, como também seus problemas de produção
a curto prazo.

Nos momentos de pouca demanda, sendo fixa a margem bruta dos
distribuidores, o resultado é uma queda na margem líquida.
Nessas ocasiões os distribuidores vêm-se compelidos a
transferir parte de seus estoques para o mercado a preços
mais baixos, não só reduzindo sua margem de lucratividade
sobre as operações de venda de veículos novos, como
alterando todo o mercado uma vez que as informações quanto
aos preços circulam rapidamente, seja pelo alto valor
unitário de cada veículo, seja pelos amplos meios de
divulgação existentes. Nesses períodos, o distribuidor de
veículos vê sua gestão financeira conturbada, sem
efetivamente dispor de meios para atuar na formulação da sua
politica de estoques e preços.

Porém, quando
iminência de

a

se
situação econômico-financeira está na
tornar dramática, ocorre a ação das

montadoras, que passam a absorver parte do excedente dos
estoques. Em casos mais graves recorrem as autoridades, as
quais, através de atos na área tributária e financeira
alivia a tensão.

As relações entre o produtor e o distribuidor são definidas
por negociações prévias, que visam estabelecer um "sistema
de concessão de venda de veículos e serviços autorizados".
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Pelo estudo de diversos contratos percebe-se que a

fornecedora não apenas dirige e fiscaliza a execução do
contrato, mas também se coloca em urna posição eminente que
lhe assegura o poder de introduzir inovações. Em urna das
cláusulas contratuais ternos:

"deve ser reconhecido que a indústria
automobilística é altamente competitiva. Para
competir com sucesso, a COMPANHIA procura
oferecer a seus revendedores urna diversificada
linha de produtos de qualidade e de estilo
atraente. Para alcançar tal objetivo os
Produtos da companhia devem ser produzidos em
grande volume e, para suportar os necessários
investimentos em instalações e pesquisas e a
aquisição de material, eles precisam ser
vendidos em larga escala ... (1)

o REVENDEDOR deverá comprar os veículos e
outros produtos da companhia corno adiante
definidos, em quantidade suficiente para
satisfazer a demanda dos mesmos produtos, além
de outros veículos que, por escrito vierem a
ser designados pela companhia de tempos em
tempos." (2)

(1) CONTRATO DE CONCESSÃO FORD - 20 Parágrafo
(2) CONTRATO DE CONCESSÃO DA FORD - Cláusula B
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Apesar de serem os concessionários independentes e de
exercerem o comércio em seu nome e por conta própria, os
empresários do setor devem se enquadrar em uma estrutura que
os subordina a objetivos e esquemas pré traçados pelas
montadoras:

"Os CONCESSIONÁRIOS obrigam-se, na área
territorial delimitada pela FIAT (a ÁREA DE
CONCESSÃO) a promover a revenda dos PRODUTOS,
nas quantidades e condições previamente
fixadas, bem como prestar aos veículos FIAT os
serviços de assistência técnica corres-
pondentes." (3)

Os contratos sujeitam o distribuidor a remessa mensal de
relatórios envolvendo, às vezes, informações confidenciais
sobre a situação patrimonial de seus sócios principais.

"O CONCESSIONÁRIO franqueará à FIAT seus livros,
registros, controles contábeis, comerciais e
técnicos, prestando aos representantes da FIAT
as informações e esclarecimentos que lhe forem
solicitados." (4)

(3) CONTRATO DE CONCESSÃO DA FIAT - Cláusula 11, Inciso
11.3

(4) CONTRATO DE CONCESSÃO DA FIAT - Cláusula VII, Inciso
VII.5
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Um fator importante que fortalece a autonomia comercial é o
poder decisório do comerciante no tocante ao que se quer
comprar (quantidade e qualidade) em função do que se pensa
poder vender. No contrato de adesão o concessionário fica a
mercê do fornecedor devido à obrigatoriedade de estoques.

"O Revendedor devera manter estoques de modelos
correntes de todos os veículos, em quantidades
adequadas a satisfação da demanda corrente e da
prevista por um período que a COMPANHIA deverá
estabelecer de tempos em tempos." (5)

É inegável que, em se tratando de uma rede distribuidora que
dispõe de mercadorias com diferentes índices de aceitação no
mercado, não se deixa de adotar certa proporcionalidade de
modo que os veículos mais vendáveis não sejam destinados a
este ou aquele distribuidor privilegiado. Ocorre que isto
fica ao inteiro critério da montadora e cada distribuidor é

obrigado a manter determinado estoque de veículos, peças e
acessórios, dentro de prazos e volumes recomendados pela
montadora, bem como a adquirir as ferramentas e equipamentos
de acordo com sua recomendação.

Em um sistema oligopólico a diferenciação do produto é

criada em uma base real ou imaginária, desde que induza os
compradores a preferirem determinado produto, criando

(5) CONTRATO DE CONCESSÃO DA FORD - Cláusula H, Inciso i
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condições para que o bem seja vendido tais como conveniente
localização, aspecto do estabelecimento, eficiência de
vendas, etc. A indústria se cerca desses componentes com
cláusulas contratuais como a que dispõe sobre áreas de
concessão e de instalações:

"Considera-se Zona de Revenda, no mínimo, o
Município do estabelecimento do REVENDEDOR. A
extensão da zona de revenda e prestação de
assistência técnica será determinada em
documento anexo a esse contrato e poderá ser
modificada, a critério da Volkswagen, mediante
comunicação prévia.

O REVENDEDOR não fará transações com reven-
dedores não autorizados, nem venderá produtos
Volkswagem fora de sua zona, para fora do País
ou para fins de exportação." (6)

Outro exemplo da relativa dependência em que se encontra o
concessionário é o da colaboração dele exigida em matéria de
publicidade e propaganda.

Em se tratando de um sistema integrado de produção e
distribuição, é natural que a divulgação dos produtos para a
conquista de mercado caiba a todos, mas a cada empresa em

(6) CONTRATO DE CONCESSÃO DA VW - Cláusula IV
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sua área de atividade e na medida de suas possibilidades e
interesses, no entanto:

"A COMPANHIA fará propaganda e promoção dos
produtos cobertos por este contrato em todo o
Brasil. A COMPANHIA poderá cobrar do REVENDEDOR
proporcionalmente a sua compra de veículos,
importâncias destinadas a propaganda e promoção
de vendas." (7)

A publicidade amplia o mercado ao difundir informações sobre
determinado produto e influir na demanda. Neste caso o
fabricante divide seus esforços entre o consumidor e o
distribuidor, distribuindo o que seria seu custo global de
vendas entre os participantes da rede.

O concessionário utiliza obrigatoriamente a marca do
fabricante na forma de símbolos, cores, e insígnias, não
podendo utilizar quaisquer outros sinais que confundam o
consumidor. Dado que as marca das montadoras são o que
podemos chamar de "marcas fortes", a concessionária se
beneficia desta cláusula contratual, pois com frequência o
consumidor é fiel a determinada marca e não se presta
rapidamente a utilizar uma nova - " ~. .. e mais fácil vender
um Chevrolet ou um Ford a uma pessoa que nunca tenha tido um

(7) CONTRATO DE CONCESSÃO DA VW - Cláusula L, Inciso iii
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automóvel do que a uma que já tenha tido um de outra
marca" (8).

"Nos estabelecimentos, o CONCESSIONÁRIO
utilizará os métodos de identificação e

logotipos indicados pela FIAT e reservará
locais e espaços para displays e cartazes de
procedimentos técnicos e/ou de natureza
promocional". (9)

Os contratos são feitos por prazo curto ou por prazo
determinado, de maneira que cresce o grau de dependência das
concessões. Cumpre lembrar que é a fábrica que impõe o
volume de investimento para outorgar a concessão em dada
área econômica:

" a COMPANHIA recomenda que o REVENDEDOR
empregue um capital de giro compatível com o
volume planejado de vendas de veículos novos e
usados, de acordo com as estimativas da
COMPANHIA, podendo tal capital aumentar ou
diminuir, de tempos em tempos, por sugestão da
COMPANHIA como decorrência de condições
diferentes." (10)

(8) CHAMBERLAIN (1933), pag 136
( 9) CONTRATO DE CONCESSÃO FIAT - Cláusula VII, Inciso ii
(10) CONTRATO DE CONCESSÃO FORO - Cláusula E
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Ao mesmo tempo somente a fábrica pode permitir o aumento de
instalações do concessionário, como também aprovar mudanças
de visual:

"Uma vez aprovadas pela COMPANHIA as instalações
do REVENDEDOR, o REVENDEDOR não poderá aumentá-
las, reduzi-las ou mudar-se, nem deverá o
REVENDEDOR estabelecer qualquer instalação nova
ou adicional para as vendas ou serviços de
VEÍCULOS e OUTROS PRODUTOS DA COMPANHIA ou de
veículos usados, sem o prévio consentimento
escrito da COMPANHIA". (11)

Reserva-se, portanto, à montadora o direito de determinar a
utilização das instalações de propriedade do concessionário
conforme suas exigências e expectativas.

O concessionário não pode vender ou mudar de sócios sem
autorização prévia do concedente, ou seja, cabe ao
fabricante determinar o perfil de uma sociedade ou analisar
o caráter do novo proprietário da concessionária:

" salvo concordância prévia, expressa e por
escrito da CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA, seus
dirigentes e proprietário, não poderão
transferir, ceder ou vender a CONCESSÃO e/ou os-----------------------

(11) CONTRATO DE CONCESSÃO FORD - Cláusula D, Inciso ii
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direitos a ela relativos e previstos neste
contrato ..." (12).

Os preços de venda ao concessionário dos produtos são
fixados pelas fábricas e os preços de venda ao consumidor
são sugeridos, mantendo-se sempre a margem de
comercialização do concessionário que mantém um percentual
fixo por cada unidade vendida (em média 11,8%). A fixação
dos preços não se restringe apenas aos veículos e

componentes, pois se estende também aos serviços que a
distribuidora deve prestar ao consumidor:

"Os preços de venda dos PRODUTOS ao
CONCESSIONÁRIO são fixados pela FIAT e constam
na "TABELA PARA CONCESSIONÁRIOS" que poderá ser
alterada a qualquer tempo pela FIAT,
independentemente de previa comunicação.

Igualmente são tabelados os preços de venda dos
produtos que o concessionário deve praticar,
preços eptes que poderão ser alterados a
qualquer tempo sem necessidade de prévio
aviso". (13)

(12) CONTRATO DE CONCESSÃO GM - Cláusula B, 20 Parágrafo
(13) CONTRATO DE CONCESSÃO FIAT - Cláusula X, Incisos 1 e 2
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A concedente reserva para si o direito de venda direta,
assim sendo, não se assegura a nenhum concessionário da rede
qualquer participação nas vendas diretas, caracterizando a
concessão comercial na qual a exclusividade de decidir e
operar compete apenas ao fabricante dos produtos, não tendo
o concessionário a exclusividade de revenda apesar da

sobretudo de vender
de quaisquer outras
produtos adquiridos

atividades, e
de empresas

alguns países
sofrendo a

proibição de exercício

concorrentes, o que seria caracterizado em
como um mercado de perfil monopolístico,
incidência das leis anti-trustes.

"Reserva-se à VOLKSWAGEN o direito de vender
diretamente seus produtos:

- ao patrimônio da União, Estado, Município,
inclusive autarquias e sociedades de econo-
mia mista;

- às representações diplomáticas;
- a indústrias congêneres;
- a seus empregados ou empregados de empresas

nas quais tenha participação ou interesse;
- a autoridades públicas;
- a frotistas;
- a instituições com fins filantrópicos e/ou

assistenciais;
- a cooperativas ou reembolsáveis das Forças

Armadas;
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- a organizações internacionais e seus
membros;

- a jornalistas; e
- a pessoas físicas ou jurídicas que, a seu

critério, mereçam este tratamento" (14).

Embora exista uma grande pressão para a comercialização de
produtos exclusivos, o fabricante permite a comercialização
de carros usados de outras marcas. A compra e venda de
outros produtos é inerente ao mercado de veículos e redunda
em benefício para ambas as partes. Quando um adquirente quer
comprar um automóvel FIAT, dando como parte do preço o seu
usado da GM, o fabricante está garantindo o pagamento dos
veículos comprados pelo concessionário e este, ao mesmo
tempo possui uma forma de diminuir seu estoque e adquire um
bem de alta rotatividade além de ampliar seu mercado,
atingindo os revendedores não autorizados (boqueiros):

"Não participará o REVENDEDOR de qualquer
atividade que possa implicar na promoção ou
comércio de produtos similares ou concorrentes
dos produtos VOLKSWAGEN.

(14) CONTRATO DE CONCESSÃO VW - Cláusula V, Inciso 1
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Esta proibição não impede o comércio de
veículos usados, recebidos em pagamento de
carros Volksvagem." (15)

o problema central, dado o exposto acima, reside na
preservação do comando do sistema nas mãos do fabricante, de
tal modo que sob uma aparência de pseudo-autonomia
empresarial coexistam os planos e objetivos das montadoras e
um relativo conforto por parte dos distribuidores para
gerirem seus negócios, dado o baixo grau de concorrência
existente nesse mercado.

(15) CONTRATO DE CONCESSÃO VW - Cláusula VI, Incisos 1 e 2
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CAPíTULO 4 - AVALIAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA ENTRE
FABRICANTES E DISTRIBUIDORES

Como já foi observado no capítulo anterior, as relações

entre fabricantes e vendedores de veículos regem-se por um

conglomerado de cláusulas contratuais e conforme sucede, nos

casos de oligopólio, todos obedecem a uma linha mestra

comum.

Torna-se, portanto, necessário avaliar essas relações pelo

angulo econômico visto que não nos cabe examinar os

aspectos jurídicos do problema - desde quando a produção em

série de automóveis se viu diante da necessidade de

estabelecer um sistema capaz de assegurar o máximo de

expansão comercial e de eficiência, com o mínimo de custo.

À medida que se alargavam os mercados e se impunha a ~

prestação descentralizada de serviços de assistência

técnica, a venda direta ao consumidor revelou-se

desaconselhável, principalmente pela conveniência do

fabricante não desviar os recursos disponíveis, ou seja,

tentar manter reduzidos os seus custos de vendas. Esta é a

razão pela qual as montadoras recorreram à colaboração das

"agências", cujas características fundamentais consistiam em

serem entidades intermediárias entre o produtor e o

consumidor, autônomas e que operavam no comércio sem

vínculos de subordinação.
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No decorrer
concessionário

do tempo, porém, surgiu
distribuidor que eram os

a figura do
antigos agentes

distribuidores.

Com o advento da concessão comercial o fabricante outorga a
exclusividade de revenda a uma empresa a qual passa a agir
em seu próprio nome e por sua própria conta, que ao mesmo
tempo, possa propiciar ao fabricante modos de transferir ao
novo intermediário parte relevante dos custos de
comercialização do produto, ficando por conta do
concessionário a responsabilidade de colocar o produto no
mercado.

o problema central reside na preservação do comando do 1

sistema nas mãos do fabricante, visando a garantir os planos
e objetivos econômicos do mesmo e de que forma agem os
concessionários nesta relação que
favorável somente às montadoras.

supostamente parece

As relações entre o produtor e o distribuidor visam
estabelecer um sistema de concessão de venda de veículos e
serviços autorizados que começa com uma oferta de direitos e
privilégios que de maneira uniforme é feita pelo fabricante
de veículos aos pretendentes de sua distribuição, ficando os
privilégios sujeitos a um amplo quadro de exigências.
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Pelo estudo dos diversos contratos, percebe-se que a
fornecedora não apenas dirige e fiscaliza a execução do
contrato, segundo um plano prévio, condizente com os
interesses comuns à toda rede de distribuição.

Ao lado de exigências explícitas há um número não menos
considerável de "recomendações", "solicitações", etc. que
vão desde a forma como devem ser escriturados os livros
contábeis até o uso das insígnias.

Essa vinculação do concessionário ao concedente nos parece à ~

primeira vista uma relação onde o beneficiário se restringe
à figura do fabricante respaldado por um contrato
supostamente "leonino". As informações requeridas pelo
fabricante retornam ao concessionário em forma de dados e
estatísticas sobre o mercado e a posição das outras
concessionárias da rede.

A maioria dos concessionários hoje são os antigos agentes de ~
ontem. A concessão que foi imposta pela fábrica, de forma a
garantir o seu mercado e diminuir o seu custo de vendas, foi
plenamente aceita por esses antigos agentes, tanto que no
final da década de setenta, os concessionários junto com as
montadoras lutavam para terem os contratos regulamentados
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por uma lei especial. A lei nQ 6.729/79, conhecida no setor
como "Lei Renato Ferrari" , seu idealizador e antigo
presidente da ABRAVE, a qual dispõe sobre a concessão
comercial entre produtores e distribuidores de veículos
automotores de via terrestre.

A lei da concessão veio beneficiar todos os distribuidores,
pois nessa nova condição as concessões passam a ter área
demarcada para as suas vendas e quando negociam veículos
para comprador domiciliado fora de sua área, devem destinar
parte de sua margem de comercialização aos concessionários
da área do domicílio do adquirente, configurando uma área
econômica de reserva de mercado e não simplesmente uma
demarcação geográfica.

A lei assegura ao concedente a contratação de nova concessão
quando o mercado de veículos da marca na área demarcada
apresentar as condições que justificam a contratação e que
tenham sido ajustadas entre o produtor e sua rede de
distribuição ou quando houver necessidade de prover vaga de
concessão extinta.

Na hipótese do primeiro caso, o concedente dará aos
respectivos concessionários da área demarcada o direito de
preferência quanto à nova concessão, o qual caducará pelo
seu não exercício no prazo de 180 dias. Mas a nova
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contratação não se poderá estabelecer em condições que de
algum modo prejudiquem os concessionários da marca.

É estabelecido, no que tange a concessão de quotas de
veículos automotores, que o concedente estimará sua produção
destinada ao mercado interno para o período anual
subseqüente, por produto diferenciado e conforme a

expectativa de mercado da marca. A quota corresponderá a uma
parte da produção estimada, compondo-se de produtos
diferenciados e independentes entre si.

Dentro deste contexto, o concedente e o concessionário
ajustarão a quota que a este caberá, dada a capacidade e
desempenho de comercialização e conforme a capacidade de
mercado de sua área demarcada. A quota de veículos
comportará ajustamentos decorrentes de eventual diferença
entre produção efetiva e produção estimada. A lei faculta
incluir na quota os veículos comercializados por meio de
consórcios, sorteios e arrendamentos mercantis.

o concessionário só poderá realizar a venda de veículos
novos diretamente ao consumidor. No entanto, as operações
entre concessionários da mesma rede de distribuição são
permitidas.

As mercadorias concedidas deverão ser vendidas pelo
concessionário ao preço fixado pelo concedente, podendo ser
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acrescido a esse preço o valor do frete,
encargos variáveis de remessa de

seguro e outros
mercador ia ao

concessionário e deste para o respectivo adquirente.

A margem de comercialização do concessionário nas
mercadorias concedidas tem seu percentual incluído no preço
ao consumidor. Mas é vetada a redução, pelo concedente, da
margem percentual de comercialização, salvo casos
excepcionais, objeto de ajuste entre o produtor e sua rede
de distribuição.

As relações entre produtores e distribuidores são reguladas
por entidades civis, de âmbito nacional, designadas
convenções de Marcas.

As convenções são celebradas pelas categorias econômicas
normas de interesse dospara explicitar princípios

produtores e distribuidores
e

procedimentos relativos
de veículos,
atendimento

como também
a de veículos

automotores em garantia ou revisão, uso da marca do
concedente, inclusão na concessão de produtos lançados e
modalidades auxiliares de venda; comercialização de outros
bens e prestação de serviços, fixação de área demarcada,
novas concessões e condições de mercado para sua
contratação, quotas de veículos e reajustes anuais, etc.
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Dispõe,
contrato
perante

também, que o concedente, que não prorrogar o
ajustado de forma prescrita, ficará obrigado

ao concessionário a readquirir-Ihe o estoque de
veículos e componentes novos em sua embalagem original, pelo
preço de venda à rede de distribuição vigente na data de
reaquisição, bem como comprar-lhe os equipamentos, máquinas,
ferramentaI e instalações destinadas à concessão, pelo preço
de mercado correspondente ao estado em que se encontrarem.
São excluídos desta obrigação, os imóveis do concessionário.
Em contrapartida, se o concessionário não prorrogar o
contrato fica desobrigado de qualquer indenização ao
concedente.

É importante ressaltar a importância desse tipo de relação
como propulsora na formação de barreiras à entrada, tanto
para o produtor como para o distribuidor.

Economias de custo com a distribuição não funcionam como uma
barreira a entrada sem que ocorram economias de escala
significativas na produção.

Para começar, pensando apenas no caráter econômico e
abstraindo a proteção legal existente, suponhamos uma rede
de distribuição tão retalhada (uma rede muito bem
distribuída geograficamente, onde o mercado das áreas
demarcadas seja pequeno) que um distribuidor operando em uma
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pequena área de mercado deverá ter uma grande participação

neste mercado exaurindo sua economia.

Sob essas condições, o novo distribuidor terá grande
dificuldade de se instalar, devido aos altos custos
requeridos. No mercado real, contudo, nem nesse risco um
novo empresário poderá incorrer, pois a entrada de um novo
concessionário em uma área está sujeita à convenção de marca
que estabelece que os concessionários junto com o produtor
poderão outorgar essa nova concessão. Antes mesmo da suposta
entrada desse novo concessionário, o novo "ponto de venda"
deverá ser oferecido aos concessionários da rede já

deverão ser considerados
nova concessão

a existência
seja cedida,

de capacidade
instalados. Para que essa

instalada de produção, as configurações geográficas,
populacional e comercial, incluindo-se os dados de vendas e
licenciamentos de veículos novos da área em questão.
Configura-se desta forma um forte cartel por parte dos
concessionários, acrescido da cumplicidade do produtor.

o produtor, por outro lado, somente permitirá a abertura de
uma nova concessão se sua produção necessitar de mais pontos
de escoamento, pois em estruturas oligopólicas a extensão
geográfica dos mercados é acompanhada por uma complexa
integração de estruturas de consumo.
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As estruturas de oligopólio, não só tentam maximizar seus
lucros, via aumento das vendas, corno também, incorrem em
grandes despesas para incentivar essas vendas, aumentando
assim, o seu custo global.

A indústria automobilística se caracteriza corno um
oligopólio diferenciado, pois segundo Tavares (1):

" trata-se de urnadiferenciação de produtos
em linha, vale dizer horizontal, permitindo-
lhe ao mesmo tempo urna certa margem de
competição em preços ...". "Em segundo lugar,
trata-se de urnadiferenciação de mercado por
estrutura de consumo, isto é, por tipo de
consumidores e também espacial ...". "Além
disso, a extensão geográfica dos mercados vai
acompanhada de integração de estruturas de
consumo em cadeias de vendas e em estruturas
de produção com multiplantas ...".

(1) Tavares (1985) - pag 57
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No oligopólio diferenciado as despesas de venda são
necessárias para conquistar maior fatia do mercado. Conforme
Labini(2) :

"Também no oligopólio diferenciado, portanto,
existem barreiras para fora: dependem das
barreiras para dentro, ou seja das diversas
"faixas de mercado" ou "clientelas" as quais
criam descontinuidades tecnológicas. Para
"produzir" numa certa faixa de mercado, os
concorrentes potenciais devem sustentar um
custo não divisível em pequenas partes; e
este custo não é considerado isoladamente,
estando relacionado com o tamanho previsto da
faixa de mercado a ser atendida."

o sistema de distribuição adotado pela indústria
automobilística é uma forma de burlar a impossibilidade de
operar por multiplantas, dado o alto custo de reproduzir
estruturas fabril-operacionais nas várias regiões do País.
As multiplantas têm como fatores responsáveis por sua
existência a configuração de mercados geograficamente
extensos, os custos de transportes, a redução do custo
global de distribuição e intensificação das barreiras à

entrada.

(2) Labini (1956) - pag 103
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o sistema de concessão reforça a idéia de barreira à

entrada, pois
oligopólica é

a indústria automobilística além de
porformada por multinacionais protegidas

combinações de obstáculos, tais como economias de escala e
comerciais, onde qualquer outro ente empresarial para entrar
no setor deverá ter um enorme poder de mercado e um capital
descomunal para gerar uma estrutura compatível e que torne
viável sua existência nesse meio.

Para Labini
oligopólio
necessárias

(3), uma das barreiras que se formam no
diferenciado são

para conquistar
as
o

despesas de vendas
número adequado de

consumidores.

" em muitos mercados é necessário incorrer
em gastos suficientemente elevados não só
para tornar conhecido o produto ou produtos e
para conquistar consumidores potenciais, mas
também para poder montar uma organização de
vendas capaz de competir com aquelas das
empresas já existentes."

A indústria mantém um sistema de distribuição que permite,
não só manter a capacidade necessária de produção condizente
com o mercado, como também garante ao concessionário um
determinado padrão de vendas.
(3) IDEM - pag 102
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"Já que para os compradores é conveniente
poder adquirir sua mercadoria em um ponto
determinado, podemos considerar essas
mercadorias como diferenciadas em espaço e
aplicaremos o termo "monopólio de espaço" ao
controle que a oferta exerce sobre um
vendedor devido a sua especial
localização"(4)

Pelo Quadro V (no anexo), percebe-se que independentemente
da região do País, na qual atuam, as concessionárias mantém
uma média de vendas de 300 a 400 veículos anuais.

Considerando-se que o preço médio de um veículo seja de
US$ 20.000 (5) e a margem de comercialização bruta de 12%, o
concessionário obtém um lucro bruto de US$ 2.400 por unidade
vendida. Segundo os próprios concessionários, os custos
operacionais das distribuidoras representam 80% do total das
receitas advindas das vendas de veículos novos, o que lhes
garantem um lucro líquido de US$ 480 por unidade vendida.
Levando-se em conta que um revendedor de porte médio vende
uma média de um carro por dia, temos um lucro líquido anual
de US$ 175.200, ou seja, em dois anos e meio

(4) Chamberlain (1933) - pag 98
(5) Dado fornecido pelo Departamento de Estudos Econômicos

da FENABRAVE, onde são considerados os preços de
automóveis de luxo, de médio porte e de pequeno porte.
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aproximadamente, o concessionário
investimento inicial, dado que o

obtém o
capital

retorno de seu
mínimo para se

Paulo (um dosobter a concessão em uma cidade como São
lugares mais caros do País, principalmente devido ao preço
dos imóveis) é de US$ 400.000.

Através do sistema de concessão a indústria consegue ter
conhecimento de seu mercado e dessa forma otimiza a alocação
de sua produção, ao mesmo tempo em que o concessionário,
além de ter uma margem de comercialização já definida, antes
mesmo da venda do produto, consegue projetar as quantidades
a serem vendidas durante o ano, dado que jamais será
permitida a entrada de novos concessionários em sua área
demarcada, sem o consentimento da convenção de Marca ou se
a produção não aumentar a ponto de superar a sua capacidade
de vendas.

Outra característica fundamental neste sistema de vendas é a
publicidade. A regulamentação da relação concedente-
concessionário tem corno um dos pontos principais o uso
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gratuito e praticamente obrigatório da marca da montadora
concedente como identificação da empresa.

"Por meio de uma marca registrada um homem de
negócios pode elevar-se ligeiramente sobre o
nível da concorrência e pode obter o que
podemos chamar de "quase monopólio" ..."(6)

Nos setores que produzem bens de consumo durável, os gastos
com publicidade e propaganda, que visam incrementar a
diferenciação de produtos frente ao consumidor, funcionam
como um incremento das vendas, embora isso venha a afetar as
margens de lucro líquido, que serão compensadas futuramente
ao assegurar e aumentar as parcelas de mercado. Conforme
Tavares (7):

"Manter um alto nível de demanda à indústria
de bens duráveis pesados, sobretudo
automóveis, parecia depender, pois,
fundamentalmente de uma política de
diferenciação de produtos e de propaganda
para tentar aumentar ainda mais a propensão
ao consumo das camadas de altas rendas. Isto
significava entrar num forte processo de
competição monopolística por parte das

(6) Chamberlain (1933) - pag 132
(7) Tavares (1985) - pag 132
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empresas, que mudariam sua estrutura de
produção e de custos, inicialmente no sentido
da diferenciação de modelos mais luxuosos e
do aumento relativo dos custos de vendas."

A indústria automobilística utiliza o sistema de concessão
como forma de reduzir os seus custos de vendas. Como vimos
no capítulo 3 desse trabalho, as despesas de propaganda e
publicidade são rateadas entre os concessionários que
compõem a rede de distribuição. Com isso, a indústria reduz
os seus esforços de vendas,
(propaganda institucional),

seja na promoção de sua marca
seja na promoção de novos

produtos a serem lançados no mercado.

Parece-nos a primeira instância, uma incoerência a cobrança
destes gastos em publicidade dos distribuidores da rede,
porém, devemos salientar que esses concessionários usufruem,
em muito, das marcas das montadoras, pois essas marcas

famosas lhes garantem uma clientela cativa.

A política de vendas das montadoras se baseia principalmente
na descentralização das vendas e na manutenção de
"sociedades distribuidoras" com independência jurídica, as
quais, na realidade, se encontram vinculadas aos seus
fornecedores de tal forma, sob a ótica da organização, que
estas podem ser consideradas filiais, caracterizando uma
forma de verticalização da economia desse setor.
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Os distribuidores, apesar das garantias que o sistema de
concessão lhes proporciona, sofrem alguns problemas técnicos
no percurso da condução de seus negócios. Embora o sistema
de quotas, que se adeqüa ao mercado potencial da área onde
está situada a concessionária, seja revisto de ano em ano, a
economia brasileira sofre choques de demanda de um mês para
outro. Quando o estoque de carros novos nas concessionárias
começa a crescer, devido a uma retração do mercado, os
distribuidores lançam mão da política de descontos para
tentar incrementar as vendas e reduzir os custos de
estoques.

Nem sempre, porém, essa medida é suficiente e os estoques
começam a acumular, dado que as quotas de veículos são
mensais e o escoamento para o mercado não corresponde ao
volume de carros que entra na concessionária. Geralmente as
concessionárias vendem seus carros novos a "preços de
fábrica" (sem a margem do concessionário) para os
revendedores independentes, faturando a venda pelo preço do
consumidor na tentativa de conter seus custos operacionais.
Outra forma bastante utilizada é a da transferência de
estoques para outra concessionária, que ainda mantenha algum
fôlego nas vendas. Porém, mesmo essa "válvula de escape" tem
seu limite. Quando a estagnação do setor torna-se crítica,
as próprias montadoras, por pressões das associações de
marca, recompram os estoques e facilitam os prazos de
pagamento ou cancelam os planos de financiamento.
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liAGeneral Motors realizou dias 14 e 17, uma
liquidação de carros e pick-ups. Os preços a
prazo, em até três pagamentos, eram os mesmos
dos praticados à vista. A GM ofereceu aos
seus revendedores uma carência de 30 dias
para o pagamento dos pedidos. 11 (8)

Devemos salientar que quando o mercado de veículos novos ').
entra em declínio ocorre um incremento do mercado de
veículos usados. No Brasil, tal mercado representa uma
grande fatia da comercialização de automóveis. Torna-se
importante
montadoras

lembrar, que apesar das imposições
fazem com relação a venda exclusiva

que as
de seus

produtos, as vendas de veículos usados de outra marca é
permitida nas distribuidoras.

As concessionárias detêm em média 40% do mercado de veículos~
usados; em épocas de crise no setor de novos, os
distribuidores conseguem se manter priorizando a venda de
usados.

Em compensação, nos períodos em que o mercado está aquecido
e a demanda por carros novos supera os estoques disponíveis,
dada a impossibilidade do setor produtor suprir de imediato
esse aumento de demanda, os distribuidores praticam preços
acima dos sugeridos pela fábrica.
(8) Auto Motor (1992) - pag 3
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Esta é uma singularidade muito forte do mercado brasileiro.
Sem competição,
produtor. Mesmo

é o consumidor quem paga a ineficiência do
durante a recessão não ocorre guerra de

mercado, pois devido a expectativas de inflação, as pessoas
acabam comprando automóveis com medo de não poderem comprar
depois.

Além da venda de carros novos e usados,
também negociam peças de reposição

os distribuidores
e serviços.

de peças
o

deconcessionário é um dos vários vendedores
reposição e de serviços no mercado, mas somente ele é
considerado como "serviço autorizado" da respectiva marca. O
mercado de peças de reposição e de serviços representa 7% do
total de vendas de produtos e deveria ser tão importante
quanto a venda de veículos.

Para a montadora é importante
vendas de peças

a

e

"performance" do
serviços, pois o

sua produção de
concessionário nas
distribuidor é o canal de escoamento da
auto-peças, dado que para a fábrica é importante que o
comprador de carros fique atrelado a sua marca. Pelo lado do
concessionário os serviços prestados implicam na formação de
um cliente cativo para seu negócio. Porém, para o
concessionário o importante é a venda de carro e a
assistência técnica foi relegada a um segundo plano tanto
que atualmente a capacidade ociosa das oficinas chega aos
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50% (9), devido a falta de concorrência no setor de serviços
autorizados.

Os concessionários sempre abusaram dos preços dos serviços e
das peças de reposição; é comum o consumidor não obter a
discriminação do serviço a ser prestado. Segundo a própria
FENABRAVE, o preço das peças de reposição podem chegar ao
dobro ou triplo nas revendas oficiais se comparados com as
lojas de auto-peças independentes. Durante o período de
garantia do veículo, os concessionários cobram da montadora
um terço do preço por hora de trabalho executado do que o
cobrado ao consumidor fora da garantia. As tabelas de preços
de peças e serviços são sugeridas pelas montadoras e vigoram
nas relações comerciais entre montadoras e concessionárias
quando no período de garantia, porém os fabricantes fazem
"vistas grossas" aos preços cobrados ao consumidor.

O concessionário, na realidade, se serve de uma rede de
privilégios e de um sistema cartelizado de negócios. Até
mesmo quando sua revenda atinge um alto grau de
endividamento com a montadora ou pela não renovação do
contrato de concessão, cabe ao fabricante recomprar todo seu
estoque de veículos e peças de reposição como também todo o
maquinário e equipamentos a preços de mercado. Em caso de
endividamento, o controle econômico é transferido para outra
pessoa, geralmente ligada à montadora. Desta forma não se
(9) Informação FENABRAVE.
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caracteriza uma "quebra" na prática, apenas uma mudança de
dono com o aval da fábrica; nenhum dos dois sai prejudicado:
a fábrica consegue manter sua área de vendas e o
concessionário é ressarcido de parte de seu investimento
inicial.

Tal sistema de distribuição reforça o caráter oligopólico da
indústria automobilística, onde as montadoras dividem seus
esforços de vendas com os distribuidores e dedicam com
frequência
concessionários, pois

esforços na manutenção de
os produtores não podem

seus
apenas

grandes

limitar-se a criar um mercado e deixá-lo a mercê das
intempéries econômicas.

Os concessionários, ao mesmo tempo que mantêm uma relação de
monopólio com seu fornecedores, formam um cartel, onde a
concorrência é mínima e a existência das associações de
marca corroboram esta característica, principalmente quando
espelhamos nosso sistema de distribuição com o resto do
mundo. Entre todos os países de produção automobilística
significativa, apenas o Brasil possui Associações de Marcas
e uma Federação a nível nacional.
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CONCLUSÃO

O aspecto relevante da atuação dos distribuidores de
veículos se prende basicamente ao vínculo contratual que os
relacionam com as empresas montadoras. Esses contratos
refletem a experiência temporal e espacial de grande
organizações e se constituem em normas básicas padronizadas
pela indústria.

É, portanto,
distribuição

plausível
de veículos

admitir que
funciona sobre

o sistema de
estas bases: o

distribuidor só pode adquirir veículos de um único
fornecedor em condições de subordinação e dependência, em
troca de privilégios que nenhum comerciante que se
autodenomina empresário tem acesso.

As montadoras representam seu papel utilizando-se de sua
rede de distribuição para garantir sua política de vendas,
verticalizando sua economia através de suas concessionárias.

Trata-se, portanto, de urnarelação muito especial, originada
da necessidade de se dinamizar o processo de
comercialização, combinando-se vantagens e obrigações para
ambos os lados.
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Percebe-se que, nos empreendimentos com fins de organizar o
mercado, pouco se fez referência à figura do consumidor. É

que na realidade ele é visto cornoum alvo a ser atingido,
corno destinatário comum de todos os planos e esforços
desenvolvidos tanto pelo produtor corno pelo distribuidor,
para garantirem suas posições no mercado.

Obviamente, são fornecidas aos consumidores garantias
referentes a defeitos de fabricação ou de assistência
técnica, mas a estrutura das relações entre montadoras e
distribuidores não é feita em prol do comprador.

O presente trabalho pode se tornar um subsídio para estudos
posteriores que procurem encontrar, tendo por base as leis
que governam a economia de mercado, diferentes formas
empíricas de organização das estruturas econômicas.
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QUADRO I

Origem do capital, número de plantas, localização e áreas, do terreno e construída, das montadoras instaladas no Brasil.

MONTADORA ORIGEM N° DE LOCALIZAÇÃO ÁREA(I)
DO CAPI- PLANTAS DAS PLANTAS

TAL

VOLKSW AGEN (2) ALEMANHA 3 SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, TAUBATÉ/SP
OCIDENTAL

FORD (2) ESTADOS sl....c,BERNARDO DO CAMPO/SP, TAUBATÉ/SP,
I

UNrDOS 5 SÃO PAULO/SP, JABOATÃO/PE 13.527.124 2.294.290

GENERAL ESTADOS SÃO CAETANO DO SUL/SP,

IivlOTORS UNIDOS 2 SÃO JOSÉ DOS CA~vlPOS/SP 3.235.142 763.691

FIAT ITÁLIA 1 BETIM/MG 2.245.945 451.031

GURGEL BRASIL 1 RIO CLARO/SP 377.885 40.428

TOTAL 12 19.386.096 3.549.440

FONTE: ANUÁRIO ESTATíSTICO ANFAVEA - 1990.

Observações:

(1) Em W

(2) Devido a fusão das montadoras, gerando 8 AUTOLATINA.
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QUADRO 11

Produção de automóveis'!', segundo montadoras, Brasil - 1980/1990.

(unidades)

MONTADO- VOLKS FORD GENERAL FIAT. GURGEL TOTAL
RA/ANO WAGEN MOTORS

1.980 467.974 123.380 186.977 145.199 923.530
1.981 254.003 99.372 126.543 103.672 583.590

1.982 270.167 111.977 159.548 130.228 1 671.921

1.983 310.778 134.795 187.267 115.185 37 748.062

1.984 266.066 141.902 171.339 99.843 33 679.183

1.985 307.457 146.425 190.767 114.370 41 759.060

1.986 333.359 138.773 211.969 130.811 33 814.945

1.987 270.153 89.672 153.770 169.760 O 683.355

1.988 313.958 124.683 192.854 150.844 66 782.405

1.989 268.940 120.277 191.103 149.669 981 730.970

1.990 99.055 234.978 164.198 162.577 2.276 663.084

TOTAL 3.161.910 1.466.234 1.936.335 1.472.158 3.468 8.040.105

MÉDIA(2) 287.446,36 133.294,00 176.030,45 133.832,55 385,33 730.918,64

FONTE: Anuário Estatístico ANFAVEA, 1990.

(1) Refere-se a veículos para passageiros e uso misto

(2) Média anual de produção na década.
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QUADRO III
Venda ao mercado interno de automóveis e participação percentual da venda de automóveis no total geral de veículos, segundo UF's e região
geográfica, Brasil, 1989,1990.

UF/ 1989 1990

REGIAO AUTOMOVEIS TOTAL (I) PARTIC. % (2) AUTOMOVEIS TOTAL (I) PARTlC. % (l)

AC 356 1.110 32,1 492 1.187 41,4

AM 2.095 4.533 46,2 2.494 4.752 52,5

AP 369 640 57,7 529 780 67,8

PA 6.089 9.336 65,2 4.994 7.663 65,2

RO 1.902 6.416 29,6 2.225 5.632 39,5

RR 212 652 32,5 163 435 37,5

TO 519 789 65,8 387 561 69,0

NORTE M:;M~: ?M11q; 1WM H4~W 2EdiO: Mm:.;.;.:.;.:.:.;.;.;.:.:.:.:.: .:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:

AL 4.480 6.1 13 73,3 4.299 5.956 72,2

BA 20.584 28.091 73,3 18.469 25.178 73,4

CE 8.899 12.673 70,2 7.842 10.846 72,3

MA 3.314 5.176 64,0 3.303 4.989 66,2

PB 5.799 7.788 74,5 5.252 7.005 75,0

PE 15.860 21. 775 72,8 13.407 18.435 72,7

PI 1.933 3.075 62,9 2.083 3.130 66,5

RN 4.056 5.435 74,6 3.762 5.001 75,2

SE 2.270 3.260 69,6 2.402 3.301 72,8

NORD.ESTE gf4~?:: ilM:iM: ig:;m ti(ts.í9.';: s::tMt: Bii::;.;.:.:.:.;.;.;.:.:.;.:.;.:.;.;.;.;.;.:.:.:. ...... ;.;.: .....;....... ;. :.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.;.: .:.:.;.:.;.;.:.:.;.;.:.;.:

ES 7.81 1 10.61\8 73,1 7.978 10.725 74,4

MG 50.033 68.501 73,0 .51.222 68.640 74,6

RJ 69.054 84.766 81,5 63.509 78.275 81,1

SP 230.627 296.450 77,8 211.907 274.419 77,2

StiDESTE ?~iWt.:~; ~!'m@:i;t !7W 33!tlH6:: 432Ji5.9.: R~~t::-:.:.;.:.:.;.;.;.:.:.:.:.:.:.:.;.;.; '.:.:.;.;.:.:.;.:.:.:.:.;.;.;.: :.;.:.:.:.;.:.;.:.:.;.:.;.:.:.:

PR 35.301 49.858 70,S 33.827 47.283 71,5

RS 40.513 55.914 72.5 39.485 53.594 73,7

se 17.914 25.646 69.9 18.035 25.585 70,5

~Pt. gfP~M RLNIW 7nN 2WMn fMH§'~:: !!.@g;:

DF 12.252 16.296 75.2 11.146 14.556 76,6

GO 14.797 21.164 69,9 14.180 19.779 71,7

MS 5.385 8.565 62.9 5.580 8.591 65,0

MT 4.158 6.915 60, I 3.819 6.328 60,4

f.q;!~]~ ~~.597i M;Mg; §Wt' M~1M: ~2iM1:; 19;:g
TOTAL 566.582 761.625 74,4 532.791 712.626 74,8

FONTE: Anuário Estatístico ANFAVEA, 1990.
OBSERVAÇÕES: (1) Total = automóveis + comerciais leves + comerciais pesados. (2) Participacao da venda de automóveis no total geral
de veículos
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QUADRO IIIa.
Participação percentual da venda de automóveis e total, segundo a UF na região e a região no total do Brasil,
1989, 1990.

Região

UF/ 1989 1990

Automóveis TOTAUI)

4,7 4,4 5,6

Automóveis TOTAL(l)

AC 3,1

AM 18,2 19,3 22,1 22,6

AP 3,2 2,7 4,7 3,7

PA 52,8 39,8 44,3 36,5

RO 16,5 27,3 19,7 26,8

RR 1,8 2,8 1,4 2,1

TO 4,5 3,4 3,4 2,7

AL

BA 30,6 30,.1 30,4 30,0

CE 13,2 13,6 12,9 12,9

4,9 5,5 5,4 6,0MA

PB 8,6 8,3 8,6 8,4

PE 23,6 23,3 22,0 22,0

PI 2,9 3,3 3,4 3,7

RN 6,0 5,8 6,2 6,0

SE 3,4 3,5 3,9 3,9

ES 2,2 2,3 2,4 2,5

MG 14,0 14,9 15,3 15,9

RJ 19,3 18,4 19,0 18,1

64,5 64,4 63,3 63,5SP

PR 37,7 37,9 37,0 37,4

43,2 42,5 43,2 42,4RS

SC 19, I 19,5 19,7 20,2

IM~:t1i;h !!.;:~:::: l!~;2~::·~----------~~4-----------~~~--------~~~
33,5 30,8 32,1 29,6DF

GO 40,4 40,0 40,8 40,2

MS 14,7 16,2 16,1 17,4

MT 11,4 13, L 11,0 12,8

~i~. fim ~:;:~::: ~:;~::~1----------~~4-----------~~~----------~~1
100,0 100,0 100,0 100,0TOTAL

FONTE: Anuário Estatístico ANFAVEA, 1990.
OBSERVAÇÕES: (I) Total = automóveis + comerciais leves + comerciais pesados
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QUADRO IV.
Distribuição geográfica dos pontos de comcrcializacão(l ).

UF GENERAL
MOTORS

FlAT FORO G~GEL
(2)

TOTAL

3AC

PI

409

VOLKS

WAGEN

AM

o
5

AP
2

2 ·1
5 5 6
4 3 4

O

2 O 2

n: IM :i.~':
2 4 5

14 17 32
5 9 9
3 4 3

3 4 5

7 II 21
2 4 3
3 2 4

3

Mi M: Mi
7 7 .8

42 54 92

29 28 64
90 108 223

lMi !.:@:' Ml':
22 32 60
33 5 1 72

17 21 33

?fr 1M: Mi?

3 3 5

9 14 27
6 9 9
5 5 4

M ~:r: ltf:.:.:.:.:.:

3 18 400 698

PA 4

RO 5

RR

TO

AL 4

BA III

32CE 9

MA 3

PB 8

PE 12
4

RN 5

SE 2

ES 7

MG 48
RJ 31
SP 115

PR 31
RS 44
SC 23

5

20
16
3

5

15
81

13
20
51
13
14

7

29
236
152
536

145
200

94

14DF 3

GO 15
MS 10
MT 3

TOTAL

65
34
17

1825
FONTE: FENABRAVE-Fcderação Nac. dos Distribuidores de Veicules Automotores.
OBSERVAÇÕES: (I) Inclui matriz e liliais. (2) Niio disponível
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QUADRO IVa.

Distribuição da rede de concessionárias no total da região, segundo a montadora (1).

(em %)

UF GENERAL FIAT FORD VOLKS GURGEL TOTAL

MOTORS WAGEN (2)

NORTE 24,6 26,3 21,1 28,1 0,0 100,0

NORDESTE 26,4 16,3 ·22,8 34,6 0,0 100,0

SUDESTE 21,1 17,6 20,7 40,6 0,0 100,0

SUL 22,3 16,4 23,7 37,6 0,0 100,0

CENTRO-OESTE 23,8 17,7 23,8 34,6 0,0 100,0

TOTAL 22,4 17,4 21,9 38,2 0,0 100,0
- ,FONTE: FENABRA VE-Federaçao Nac. dos Distribuidores de Veículos Automotores.

OBSERVAÇÕES: (1) Inclui matriz e filiais. (2) Não disponível
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QUADRO IVb.

Distribuição percentual da rede de concessionárias no total de
concessionárias da montadora segundo região geográfica(I).

(em %)

UF GENERAL FIAT FORD VOLKS GURGEL TOTAL
MOTORS WAGEN (2)

NORTE 3,4 4,7 3,0 2,3 3,1

NORDESTE 15,9 12,6 14,0 12,2 13,5

SUDESTE 49,1 52,8 49,3 I 55,4 52,2

SUL 24,0 22,6 26,0 23,6 24,1

CENTRO-OESTE 7,6 7,2 7,8 6,4 7,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- .FONTE: FENABRAVE-Federaçao Nac. dos Distribuidores de Veículos Automotores.

OBSERVAÇÕES: (1) Inclui matriz e filiais. (2) Não disponível.
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QUADRO V.
M'(J' d ' . r J . 1:' 1990e la e veicu o comerem rzac o por concessionana,

UF / Região MÉDIA DE VEICULO POR
CONCESSIONÁRIA (unida-

de)

AC 396
AM 950
AP 156
PA 383
RO 352
RR 145
TO 112

NORTE 369
AL 397
BA 311
CE 339
MA 384
PB 350
PE 361
Pl 241

RN 357
SE 472

NORDESTE 341
ES 370
MG 291
RJ 515
SP 512

SUDESTE 453
PR 326
RS 268
SC 272

SUL 288
DF 1.040
GO 304
MS 253
MT 372

CENTRO-OESTE 379
TOTAL 390

FONTE: Quadros 1lI e IV
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QUADRO VI.

Frota nacional de automóveis, frota total de veículos e participação
percentual de automóveis no total de veículos, Brasil, 1980-90.

ANO Automóveis TOTAL PARTIC. %

1980 7.971.246 10.064.704 79,2

1981 8.251.064 10.313.830 80,0

1982 8.543.236 10.692.415 79,9

1983 9.007.889 11.245.804 80,1

]984 9.198.447 11.483.608 80,1

1985 9.527.296 11.937.283 79,8

1986* 9.881.321 12.233.255 80,8

1987'" 10.030.920 12.407.307 80,8

1988* 10.269.182 12.680.566 81,0

1989* 10.475.250 12.921.843 81,1

1990* 10.597.560 13.063.345 81,1

FONTE: lBGE/GEIPOT/SERPRO
OBSERVAÇÕES: C") estimativa
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QUADRO VII.
Nível de emprego(l) na indústria automobilística.

ANO Automóveis TOTAL PARTIC. %

1.980 133.683 153.939 86,8

1.981 103.992 121.598 85,5

1.982 107.137 124.972 85,7

1.983 101.087 119.078 84,9

1.984 107.447 130.056 82,6

1.985 122.217 145.765 83,8.
1.986 129.232 157.668 82,0

1.987 I 113.474 141.408 80,2

1.988 112.985 138.646 81,5

1.989 118.369 143.611 82,4

1.990 117.396 138.374 84,8

MÉDIA(2) 115.184 137.738 83,6

FONTE: Anuário EstatístIco da ANFA VEA, 1990
OBSERVAÇÕES: (1) Posição em 31 de Dezembro de cada ano. (2) Media anual de empregos gerados durante o período.

Anexo Estatístico - Pag.:l0



QUADRO VIII.

Distribuição percentual do comprador de automóvel novo, segundo a classe social,
1983, 1986 e 1989.

I I
1983

I
1986

I
1989

IDISCRIM[NAç.Ã.O

I_.
RENDA ESTUvlA- 1040 1662 1435
DA(I)

CLASSE ALTA 57% 63% 64% I
CLASSE MÉDIA 35% 30% 33%
ALTA

CLASSE MÉDIA 8% 7% 3%
B.'\JXA

CLASSE BAIX.A. I 0% 0% 0%

FONTE: Montadoras, analise B!\H
OBSERVAÇÕES: (I) R~lld:t famili.rr do comprador padrão do veiculo novo (USSimês)

Anexo Estatístico - Pag.:11



Qf'UADRO IX.

D~·;stribuição percentual do ;pérfil dos compradores de automóveis novos, segundo classe de renda anual, 1988.

r[
1
'-"~\Ir.'I '\

A>

I~r:-:
'~:
rX
fA:-

F2I,
11-'-"
I' ._,

IL:.'
[:l1 IN'} E: IBGE/Entrevistas/Analise BAH.
O:. 'SERVAÇÕES: (1) Em US$/Ano. (2) Em %. (3) Em milhares.

,

RENDA N'UlvIERO DE FAMÍLIAS cov PRA DORES TAXA DE
FAMILIAR DE VEICULOS VEICULOS

(1) NOVOS POR FAMÍLIA

(2) (3) (2) (3)

TE 1.000 26,5 8.243 0,0 0,0 O

'E l.500 25,6 7.963 0,0 0,0 O
-

'TE 2.250 15,4 4.790 1,0 5,6 1/855

TE 3.375 14,2 I 4.417 1,2 6,7 1/659
.'

I.TE 5.000 6,5 2.022 1,8 10,0 1/202

'TE 7.500 4,1 1.275 5,0 27,8 1/45
-

TE 11.250 3,3 1.026 6,0 33,4 1/30-
ITE 17.000 3.0 933 14,0 77,9 ] /12

TE 25.500 0,8 249 15,0 83,S lI3

:ATS DE 25.500 0.6 187 56,0 311,8 1.7/1

..

'JTAL JOO,O 3l. 105 100,0 556,7
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QUADRO IX.

Distribuição percentual do perfil dos compradores de automóveis novos, segundo classe de renda anual, 1988.

RENDA NUMERO DE FAMÍLIAS COMPRADORES TAXA DE
FAMILIAR DE VEICULOS VEICULOS

(1) NOVOS POR FAMÍLIA

(2) (3) (2) (3)

ATE 1.000 26,5 8.243 0,0 0,0 °ATE 1.500 25,6 7.963 0,0 0,0 °ATE 2.250 15,4 4.790 1,0 5,6 1/855

ATE 3.375 14,2 4.417 1,2 6,7 1/659

ATE 5.000 6,5 2.022 1,8 10,0 1/202

ATE 7.500 4,1 1.275 5,0 27,8 1/45

ATE 11.250 3,3 1.026 6,0 33,4 1/30

ATE 17.000 3,0 933 14,0 77,9 1/12

ATE 25.500 0,8 249 15,0 83,5 1/3

MAIS DE 25.500 0,6 187 56,0 311,8 1.7/1

TOTAL 100,0 31.105 100,0 556,7

FONTE: IBGE/Entrevistas/Analise BAH.
OBSERVAÇÕES: (1) Em US$/Ano. (2) Em %. (3) Em milhares.
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QUADRO X

Faturamento de autoveículos e produto interno
bruto industrial, Brasil, 1980/1990.

(em US$ milhares)

ANO AUTOVEfcULOS PlBIND

(A) (B)

1980 10.957.992 132.100.659

1981 8.395.956 120.475.801

1982 9.627.278 120.475.801

1983 9.112.027 113.488.204 I
1984 8.969.999 120.978.426

1985 11.394.765 131.019.635

I 1986 10.929.018 146.479.952

1987 11.741.356 148.091.232

1988 13.255.984 144.240.860

1989 12.291.174 148.423.844

1990 9.165.519 137.440.480

MÉDIA 10.531.006 133.019.536
. . . .FONTE: Anuário Estatístico ANFAVEA, 1990 .

OBSERVAÇÕES: 1) Faturamento sem impostos. 2) Preços reais de 1991 (IGP-DI media) e
convertida em dólar pela taxa media de 1991.3) Ano base do PIB Industrial" 1990 (nível
de 1991) e para os demais consideram-se as taxas reais de variação anual e convertida em dólar
pela taxa media de 1991.
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QUADRO XI

Investimento da indústria automobilfstica, 1980/1990.
(em US~ mil)

ANO AUTOVEfcu- TOTAL(2) %
LOS(I) (A) (B) (A/B)

1980 488.993 519.667 94,1
1981 644.811 670.710 96,1
1982 529.619 558.042 94,9
1983 372.886 406.632 91,7
1984 292.925 311.426 94,1
1985 477.851 517.298 92,4
1986 525.782 576.332 91,2
1987 579.655 656.313 88,3
1988 572.434 637.114 89,8
1989 601.511 670.175 89,8
1990 789.827 994.980 79,4

MéDIA 534.209 592.608 90,1
FONTE: Anu'no Estatístico ANFAVEA.
OBSERVAÇÕES: (1) AUTOVEfcULOS - .utom6vel. + conMrcl.i.I.v •• + comercl.l. pe••do•.
(2) TOTAL :< .utom6vei. + eomerciaia teve. + cOITllI'llI.I.pe••do. + ""qui" ••• ,"cot ••.
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QUADRO Xla.

Vuiaçilo percentual do investimento da indústria
automobilfsrica, 1980/1990.

(em %)

ANO AUTOVEfcULOS (I) TOTAL (2)

1981 31,87 29,07

1982 (17,86) ( 16,80)

1983 (29,59) (27,13)

1984 (21,44) (23,41)

1985 63,13 66,11

1986 10,03 11,41

1987 10,25 13,88

1988 ( 1,25) (2,93)

1989 5,08 5,19

1990 31,31 48,47

MéDIA (32,36) (40,44)

FONTEI AIIII'riO Ealalíllioo ANFAVEA.
08lERVAÇÓES: (I) AUTOVElcULOS - .utonlÓvei. + comerciaie leves +
com.roiai. p••• dos. (2) TOTAL - .utonlÓvtil + comerciail levei +
com.rci.il p••• do. + m'qUillll .,ricol ••.
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QUADRO XII.
Balança comercial( 1) da indústria - 1980/1990

ANO AUTOVEfcULOS TOTAL '"IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO (O-C) (NC) (B/D)
(A) (B) (C) (O)

1980 524.185 1.101.168 596.627 1.221.417 624.790 87,9 90,2
1981 468.702 1.566.415 540.120 1.994.634 1.454.514 86,8 78,!S
1982 318.386 1.\54.834 399.932 1.445.442 1.04~.510 79,6 79,9
1983 367.729 1.\87.058 442.373 1.4QO,'RO , .()47,807 83, I 79,7
1984 394.618 1.433.450 488.048 1.751.441 \.263.393 80,9 81,8
1985 435.522 1.603.739 532.436 1.873.127 1.340.691 81,8 85,6
1986 656.240 1.487560 814.990 1..682.674 867.684 80,!S 88,4
1987 826.327 2.453.116 999.485 2.756.4 to 1.756.925 82,7 89,0
1988 695.606 2.617.686 890.006 3.191.536 2.301.530 78,2 82,0
1989 678.110 2_570.009 832_176 3.174.768 2.342.592 81,S 81,0
1990 733.095 1.897.484 932.759 2.409.714 1.476.955 78,6 78,7

MÉDIA 554.411 1.733.865 678.996 2.090.\22 1.411.126 8\,7 83,0
FONTE: Anuário Estatístico ANFAVEA 1990.

(em milhares de USS)

OBSERVAÇÕES: (I) Inclui veículos, máquinas agrícolas, peças e componentes exportados pelas empresas as90Ciadas ~ ANAFAVEA.



QUADRO Xlla.
VIlrillção percentual da balança comercial] I) 1.111indüst rill - 1980/1990

(em %)
ANO AUTOVElcULOS TOTAL

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IMPORT AÇÃO (A) EXPORTAÇÃO (B) SALDO (H-A)
1981 ( 10,58) 42,25 (9.4 7) 63,30 132,80
1982 (32,07) (26,28) (25,95) (27,53) (28,12)
1983 15,50 2,79 10,61 3,10 0,22
1984 7,31 20,76 10,32 17,53 20,57
1985 10,37 11,88 9,10 6,95 6,12
1986 50,68 (7,24) 53,07 (10,17) (35,28)
1987 25,92 64,91 22,64 63,81 102,48
1988 (15,82) 6,71 (10,95) 15,79 31,00
1989 (2,52) (1,82) (6,50) (0,53) 1,78
1990 8,11 (26,17) 12,09 (24,10) (36,95). .FONTE: Anuáno Eauultlco ANFAVEA, 1990.

OBSERVAçóES: (I) Inclui veículoa, iMquioa•• ,ócola., peç•• o componente. exportados pel'l empresa••• sociad•• à ANFAVEA.
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QUADRO Xlii

Destino da produção de automóveis e evolução no período, Bruil, 1980 - 1990.

ANO MERCADO (UNIDADES) VARIAÇÃO c;\

INTERNO EXTERNO INTERNO UXTERNO

1980 793.028 115.482 - -
1981 447.608 157.228 -43,~6 36,15

1982 556.229 120.30~ 24,27 -23,48

1983 608.499 132.804 9,40 10,39

1984 532.235 151.962 -12,53 14,43

1985 602.069 160.626 13.12 5,70

1986 672.384 138.241 Il,lIl -13,94

1987 .10.260 279.530 -38,98 102.20

1988 556.744 226.360 35,71 -19,02

1989 566.582 164.88S 1,77 -27,16

1990 532.791 120.317 ·5,96 -26,99

M~DIA 570.766 160.709 - -
FONTE: Andrio EMlflllioo da ANPAVE.A - 1990.

Ma. " ••••• - "" ..'"



QUADRO XIV.
Exportação de autoveCculospor continente de destino. '989/1990.

(em MUharel de US$)

CONTINENTE UNIDADES PARTICIPAÇÃO %

1989 1990 19R9 1990

AMÉRICA DO SUL 385.752 361.351 2'.9 37.1

AM ÉRICA CENTRAL 43.574 17.696 2.9 1.8

AMÉRICA DO NORTE 403.783 123.610 21.1 12.1

EUROPA 464.621 369.400 31.2 37,9

ÁFRICA 41.048 39.595 3.1 4.'

ÁSIA 140.924 59.179 9.' 6,1

OCEANIA 3.554 3.696 0.1 0.4

TOTAL 1.489.251 75.127 100.0 100.0

FONTE: ~no Eulfllico da ANPAVE.A. 1990.



QUADRO XV.

Exportação de sutovefculos por continente d" destino, 1989/1990.

(em unidades)

CONTIN :NTL UNIDADES PARTICIPAÇÃO %.- -
I \}til} 1990 1989 1990

AM~RI 'A DO SUL 62.039 65.124 37,8 54,1

AMÉRICA ENTRAI. 1.679 414 1,0 0,3

AMÉRICA DO NORTE 47.424 11.114 28,6 9,2

EUROPA 52.050 42.912 31,4 35,6

ÁFRICA 2.088 807 1,3 0,7

ÁSIA 5 6 0,0 0,0

OCEANIA O O 0,0 0,0

TOTAL 165.88.5 120.371 100 100
FONTE: An"'rio &tatÍllljco da ANfAVEA. 1990.

Anuo Esuuistico - Pag.:21



QUADRO XVI.
Composição do preço do veículo novo, 1980/1990.

(em %)

DISCRIMINAÇÃO 1980 1990

PHEÇO PUüLlCO SUGERJDO 100,0 100,0

MAROEM BRUTA DE DISTRIBUiÇÃO 11,9 12,0

COMPLEII1\i.NTO Ou ICII1S NO V AREJO 6,0 7,8

PIS 0.8 0,7

FINSOCIAL 0,0 1,2

PREÇO DO FAUIHCANTE 81.4 78,0

IPI 111,8 21,1

I MS NO ATACADO 10,0 10,3

PI" O,S 0,4-- -PINSOCIAJ. 0,0 0,7

sue rTA oo PAURICANTE .52,1 4S,6
--

TOTALD IMPOSTo 36,0 42,0

fONTE: flENABRAVE· F.d.raçlo Nlo. dOI Dlltnbuidoru d. vofculo. lutomotoRa

AII"O EsúUÚdco - Pu,.:22



QUADRO XVII

Capital social e faturamento lfquido, segundo montadoras, 1990.

(em Cr$ mil)

MONTADORA CAPITAL FATURAMENTO
SOCIAL(A) . LIQUIDO(B)

AOTOLATIN A 6.038.800 r 330.945.000

FIAT 2.528.589 86.859.874

GENERAL MOTORS 2.562.362 145.200.251

GURGEL 575.000 1.367.482
, .FONTE: Anuáno Estatístico ANFAVEA· 1990.

AlIa0 EstaIúdco - Pa,.:2J


