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Resumo: Trata do estudo das transformações no mercado automobilístico nacional após I

liberalização das importações a partir de 1990. Procura mostrar a possibilidade de coexistêncs

no mercado nacional de automóveis importados e domésticos, ocupando estes segmentos de

mercado diferentes. Para tanto caracteriza a importação de veículos, assim como a produçãc

nacional, em termos de desempenho e em faixas de mercado. Chama atenção para o surgimentc

dos carros populares (aqueles de cilindrarda até 1000cc). Aponta alternativas estratégicas da:

empresas do setor e fatores estruturais e de política econômica que também atuam sobre este

mercado, e por consequência, sobre a segmentação proposta

Palavras-Chaves: Abertura Comercial- Mercado Automobilístico - Automóveis - Importações

- Veículos Populares - Indústria Automobilística - Segmentação.
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o objetivo deste trabalho é relatar o comportamento do mercado automobilístico

brasileiro nos anos seguintes à abertura de mercado e daí, procurar traçar alguns

condicionantes de significativainfluência neste comportamento. Desta maneira, avaliar-

se-á o posicionamento dos veículos importados e nacionais no mercado doméstico com

o intuito de mostrar a possibilidade de convivência de produtos importados e

domésticos. Entretanto, ocupando estes, espaços mercadológicos distintos, devido à

segmentação, diferenciação de produtos e de características peculiares do mercado

doméstico.

A abertura de mercado não nasce localizadamente no Brasil na virada da

década. É resultado de política interna, em busca de modernização e produtividade, e da

redefinição do comércio internacionalnos anos 90, com a formação de blocos regionais

e surgimento de novas forças competitivas. Neste cenário, é fundamental, aos países em

desenvolvimento, a capacidade de promoverem reformas em suas políticas de comércio

a fim de se encaixaremneste novo mapa de comércio internacional.

A abertura comercial se difunde de forma bastante importante no mercado

automobilístico brasileiro. Assim, é interessante notar características deste processo,

como segmentos onde predominam importados, modelos disponíveis, volume de vendas,

proveniência das importações.

A liberalizaçãogera, então, a necessidade de reação da indústria nacional. De um

lado, tem-se a indústria automobilística à nível internacional se reestruturando e de

outro, internamente, a entrada de veículos estrangeiros ameaçando as vendas dos
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nacionais.A soma destes movimentos obriga a indústria nacional a rever suas estratégias

de produto, qualidade e inovação.

Entretanto, as estratégias das empresas e o comportamento do mercado

automotivo tanto para importados como para produtos nacionais também são afetados

por variáveis outras. Destacam-se a política governamental para o setor, e outros fatores

relativos à própria política econômica, como política tnbutária, política anti-

inflacionária,política cambial, dívida externa.



CAPÍTULO I

A NOVA TEORIA DO COMÉRCIO E A

ABERTURA COMERCIAL BRASILEIRA

4
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1.1 Introdução

Este capítulo visa apresentar alguns fatores importantes para o desenho da

análise dos efeitos da abertura sobre o mercado automobilístico brasileiro. Para

tanto, na primeira seção é exposto um background teórico das idéias a serem

desenvolvidasao longo do trabalho.

Numa segunda seção são mostrados aspectos que marcam a economia

internacional dos anos 90, destacando a importância destas transformações para os

países em desenvolvimento. Salienta-se o papel da política de comércio destes países

de modo a torná-los capazes não só de se colocarem no mercado internacional,

como também se beneficiaremdas mudanças que ora ocorrem.
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1.2 A Nova Teoria do Comércio

o rápido crescimento comercial a nível mundial no passado recente tomou

claro um caráter de comércio que não é parecido com aquele descrito pela teoria

clássicade comércio internacional.

Nas teorias tradicionais de comércio, este é visto como um meio dos países

se beneficiarem de suas diferenças. O comércio entre dois países é regulado pelas

chamadas vantagens comparativas em termos de custos (Ricardo) ou, então, através

das respectivas dotações de fatores produtivos (Hecksher-Ohlin). Uma vez que os

países são diferentes em clima , cultura, habilidades, recursos, cada um tem uma

vantagem comparativa para produção de bens nos quais é intensivo em certo fator.

Deste modo, as trocas refletiriam as forças econômicas de cada país. Países com a

força de trabalho altamente especializada exportariam bens cuja produção exigisse

mão de obra qualificadaenquanto países abundantes em terras exportariam produtos

agrícolas.

Contudo, o caráter do comércio já depois da II Guerra Mundial reflete

vantagens arbitrárias ou temporárias resultantes de economias de escala ou avanços

tecnológicos.

Na realidade, o comércio decorre muito mais entre países homogêneos

(países desenvolvidos com países desenvolvidos) do que ao contrário; e ainda, é

marcante o comércio intra-indústria.

Surge daí, a Nova Teoria do Comércio (NTC), que descreve as vantagens

comparativas como função de economias de escala, especialização e da inovação. A
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ênfase recai sobre a demanda, sobre o mercado. Pode-se dizer, então, que a NTC

possui alguns traços fundamentais:

• Economias de escala: num mercado maior as empresas sofrem mudanças em suas

estruturas de custos, isto em função de retornos crescentes de escala. Essas

economias dentro de um setor podem explicar a especialização de um só país, ou

seja, um país que é o primeiro a produzir tem maiores chances de exportar para o

resto do mundo, pois desfruta de vantagem competitiva, que é dada pelas

economias de escala.

• Setores estratégicos : A NTC considera a possibilidade de haver setores

estratégicos onde o trabalho e o capital tem retornos mais altos do que em

outros setores, donde se justificaria alguma proteção a estes setores.

• Interação estratégica: ênfase em mercados concentrados com poucos agentes,

dentre eles o Estado, que se interagem, levando a diferentes soluções de política

comercial, inclusive com comércio de bens homogêneos entre os países. O

surgimento do conceito do comércio intra-industrial é a novidade fundamental na

qual se considera a possibilidade de que o comércio não se dê através de

indústrias completas somente, mas que cada país se especialize em certos

produtos da mesma indústria.

• Modelos dinâmicos : introduz atividades inovativas das empresas. A inovação

tecnológica é justificada pelo fato de que as vantagens competitivas são

temporárias. Em segundo lugar, a inovação tecnológica é estimulada por várias

extemalidades que permitem a rápida transmissão de conhecimentos. Em terceiro

lugar, a atividade inovativa é estimulada por efeitos "learning by doing" onde

inovações facilitam outras novas.
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• Concorrência monopoIística: há mudança em relação aos ganhos do comércio,

agora calcados no comércio inter e intra- industrial.

A concorrência monopoIística, é importante dizer, repousa sobre a hipótese

de diferenciação de produto, uma vez que à nível mundial existem poucas e grandes

empresas que competem entre si através da diferenciação e na exploração de

segmentos específicosde mercado.

Paralelamente, desenvolveu-se uma série de trabalhos que outorgam um

papel central ao conceito de competitividade, no qual se incorporam não só fatores

de custo, mas também outros como qualidade, marketing, ao lado da diferenciação

de produtos. Ao mesmo tempo, é feita a distinção entre competitividade "genuína"e

"espúria", entendida esta última como baseada em fatores como taxas de câmbio

subvalorizadas, subsídios, etc...
,

A hipótese deste trabalho,deste modo, situa-se dentre os fundamentos da
1/

Nova Teoria do Comércio. Ao salientar a possibilidade de convivência de bens

importados e nacionais em decorrência da diferenciação de produtos e interações

estratégicas, nota-se a ocorrência do comércio intra-industrial. A diferenciação, a

escala e outros fatores relacionados ao mercado e à demanda são determinantes para

o estabelecimentodas vantagens comparativas, conforme apregoa a NTC.
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1.3 Aspectos relativos aos países em desenvolvim.ento

Tomando os países em desenvolvimento de um modo geral, PORTER1

aponta que estes precisam se conscientizar de que o paradigma de desenvolvimento

mudou e que o novo se aproxima de questões como produtividade e inovação. Em

consequência, as vantagens comparativas são consequência da capacidade da

indústria, da interação destas indústrias locais e do upgrade de setores específicos,

caracterizando-se um erro, segundo o autor, o incentivo à formação de setores

monopolistas onde a falta de pressão competitiva tenderia a barrar a inovação.

Conforme afirmaJoão Paulo dos REIS VELLOS02
, neste contexto onde a política

de comércio tende cada vez mais a um complexo sistema de reciprocidade e

preferencialização, afastando-se dos tradicionais conceitos de livre comércio ou

protecionismo; a única alternativa às NIE's ( New Industrialized Economies) é

reavaliar as vantagens competitivas e procurar novas formas de competitividade

internacional. E isso por sua vez, significa ter a acesso a novas e genéricas

tecnologias e a um novo modelo gerencial. Velloso indica então, para a possibilidade

de transição nestas economias para o mercado de massas e políticas de massa.

Acrescenta que em economias . abertas aqueles que trabalham com baixas

taxas de retomo se preocupando com parcelas de mercado são os vencedores, o que

deve ter relevância para a estratégia a ser seguida pelos NIE's quanto a que linhas

'Ver:
PORTER, MICHAEL. The Competitive Advantage ofNations. NewYork, Free Press,1990, p.1-33.

2Yer:
VELLOSO, João Paulo Reis. Competitividade internacional e criação de um ambiente próprio à
capacitação. Revista Brasileira de Comércio Exterior. Rio de Janeiro(29):23-25, fev.1992.
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específicas de produção buscar, o que depende também da vontade de aceitar baixas

taxas de retomo; capacidade de absorver tecnologia, capacidade de Pesquisa &

Desenvolvimento, capacidade de investimento em outros países.

Numa primeira observação do atual cenário do sistema de comércio mundial

pensa-se num caminho rumo à fragmentação. Teme-se que a integração global,

perseguida durante quatro décadas seja revertida, e que a economia mundial se

divida em blocos centrados numa moeda e fechado aos de fora Entretanto, segundo

R LAWRENCE3
, esta é uma leitura errada dos fatos. As iniciativas regionais que

hoje se configuram podem representar "blocos cooperativos" de uma economia

mundial integrada, ao contrário de "blocos não cooperativos" que impedem seu

surgimento. Certamente, há o risco destas iniciativas se perderem. Mas, as forças que

iniciaram estes processos são opositoras ao protecionismo. Na verdade, a

regionalização, se acompanhada por um progresso paralelo no GATT, pode auxiliar

na. hberalização do comércio e ajudar na. harmonização de práticas institucionais

nacionais. Ainda conforme Robert Lawrence, os modelos e tendências atuais de

comércio indicam que o comércio extrablocos é vital para cada um dos acordos

regionais. Enquanto cada um dos principais participantes pode se beneficiar dos

acordos regionais, nenhum deles pode se dar ao luxo de ignorar suas relações extra

regionais. Basta lembrar que os EUA, a Europa e o Japão são todos comerciantes

globais mais do que regionais e que metade das exportações do hemisfério ocidental

e dois terços das exportações asiáticas estão fora destas regiões (só na. Europa que

as exportações são menos de um terço).

3 Ver:
LAWRENCE, Robert. Cenários para o Sistema de Comércio Mundial e suas implicações para os
países em desenvolvimento. Revista Brasileira de Comércio Exterior. Rio de Janeiro(29):19-22,
fev.,I992.
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Além disso, as forças que sustentam os acordos regionais, como o caso

europeu, não asseguram o mercado para produtos europeus, e sim, fornecem a eles

acesso preferencial e também facilitamo livre movimento de bens, serviços, trabalho

e capital em toda a comunidade.

1.4 Conclusões

• Muitas incertezas circundam o sistema de comércio dos anos 90. Por muitas

razões a globalização da economia mundial parece levar a um movimento do

sistema de comércio no sentido da continuação do regime do GATI combinado

com esta versão benigna de integração regional e alguns esforços subglobais para

uma integração mais profunda. Entretanto, esta integração mais profunda

depende que a conclusão da Rodada do Uruguai seja percebida como, pelo

menos, moderadamente bem sucedida, e que fatos macroeconômicos não

desencadeiem contra-reações protecionistas. Caso uma desta suposições não se

realizar, o sistema de comércio mundial facilmentepode se voltar para o comércio

administrado e/ou para blocos fechados.

• É provável que a liberdade de os 'países em desenvolvimento usufruírem de

tratamento especial e diferenciadovenha a se reduzir. Para participarem em novos

acordos para um GATI mais amplo, esquemas de integração regional ou acordos

de integração profunda, os países em desenvolvimento terão que ajustarem-se

cada vez mais às práticas prevalecentes nos países desenvolvidos. E ainda, é

provável que se reduza significativamenteo espaço para aplicação de políticas

para indústrias nascentes.
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• É essencial a coerência entre a política externa e de comércio exterior das NIE's

para daí resultar um fator de competitividade para empresas e nações. O atual

ciclo de intemacionalízação e a difusão deste novo paradigma redefinem as

relações entre as empresas e inauguram uma fase de reposicionamento no cenário

mundial marcado por alianças estratégicas e por esquemas de complementaridade

e de especialização inter-plantas.



CAPÍTULon

A INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

INTERNACIONAL E NO BRASIL
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n.l Introdução

Este capítulo tem por objetivo apresentar o comportamento da indústria

automobilística a nível mundial e a nível nacional

Numa primeira seção é oferecido um panorama desta indústria no mundo nos

últimos anos. São apresentados tópicos sobre a estrutura desta a nível global, e

também sobre os principais mercados mundiais, suas dimensões e desempenho

recente, sobre o comércio mundial. E ainda, descreve-se a importância dos países

em desenvolvimento para a expansão deste setor. Na verdade, por apresentarem um

mercado longe da saturação, estes países vêm recebendo atenção especial das

principais empresas mundiais.

Na segunda seção procura-se caracterizar o mercado nacional. Desta

maneira, mostra-se o desempenho em termos de vendas e produção durante a

década de 80, num primeiro instante. A partir deste quadro de estagnação que

marcou estes dez anos, indica-se a performance do setor depois da abertura de

mercado. Percebe-se a partir dos números uma grande reversão em termos de

investimento e aumento de vendas, assim como profundas mudanças na divisão do

mercado entre as empresas nacionais. Além destas mudanças, também merece

especial atenção a mudança no mix dos produtos oferecidos e mais comercializados

pelas montadoras nacionais.
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ll.2 Panorama da Indústria Automobilística Mundial'

• Estrutura: oligopólio global, donde podemos destacar as cmco maiores

empresas: a General Motors, a Ford, a Nissan, a Toyota e a Volkswagen. Neste

setor são características as grandes barreiras à entrada, tanto tecnológicas como

econômicas.

• Produção: a produção mundial de veículos fica em tomo de 50 milhões de

unidades por ano com um faturamento de 70 bilhões de dólares. As montadoras

produzem parcela das peças e componentes utilizados, e outra parcela é

adquirida de terceiros.

• Tecnologia: é marcante nesta indústria a intensidade da difusão de novas

tecnologias de processo e produtos. Contudo, as maiores transformações têm

ocorrido à nível organizacional devido à difusão da produção enxuta, o que

implica homogeneização global da eficiência, produtividade e qualidade entre as

diversas partes do globo. Deste modo, o padrão de concorrência baseado na

variedade de modelos e no curto ciclo de vida dos veículos imposto pela indústria

japonesa principalmentenos anos 80, tende a se esgotar.

• Política dos governos: a indústria automobilísticaé objeto frequente de influência

de política dos governos no comércio internacional, tanto para autopeças como

para veículos acabados. Dentre estas políticas, figuram acordos de restrição

voluntária (EUA e CEE com o Japão), barreiras estruturais (Japão com relação

.•Para maiores detalhes:
FERRO, José Roberto.Competividade da Indústria Automobilística. In: COUTINHO, L.G.&
FERRAZ (orgs.) Estudo da Competividade da Indústria Brasileira. IElUNICAMP-IEIIUFRJ-
FUNCEX. Campinas, 1993, mimeo.
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ao resto do mundo) ou regras de origem (NAFTA com relação ao resto do

mundo), além de tnbutação às importações.

• Desempenho recente da indústria: o Japão é o maior produtor mundial. Em

1993 produziu 11,2 milhões unidades contra 10,9 dos EUA e 4 milhões da

Alemanha (Ver Tabela 1). Entretanto a produção japonesa apresentou queda a

partir de 1992 e os EUA tiveram uma recuperação. Na Europa, a produção

também decaiu. De fato, as exportações japonesas ( Ver Tabela 2) também estão

caindo em volume devido ao aumento da produção de empresas nipônicas em

outros países (em 1992, a capacidade de produção de empresas japonesas nos

EUA era de cerca de 2 milhões de unidades) e também, refletindo a tendência de

exportação de veículos de maior valor unitário.

Tabela 1. PRODUÇÃO DE VE/CULOS AUTOMOTORES DOS DOZE
PRINCIPAIS PA/sES PRODUTORES: 1989-1993 ( em milhares de unidades)

1) ~!~!#~ 1989 ·"'1990 1991 1992 ~199J

Japão 13.025 13.486 13.245 12.499 11.228
Estados Unidos 11.124 9.888 8.883 9.778 10.890

Alemanha 4.851 4.976 5.015* 5.194 3.991
França 3.919 3.768 3.610 3.768 3.156

Espanha 2.045 2.053 2.081 2.304 1.768

Canadá 1.935 1.904 1.911 1.983 2.239
Itália 2.220 2.120 1.877 1.686 1.267

Rússia/C.E.I. 2.100 2.020 1.845 1.448 1.589
Coréia 1.129 1.321 1.497 1.740 2.050

Reino Unido 1.625 1.565 1.454 1.540 1.569

México 629 820 989 1.083 1.080

Brasil 1.012 914 960 1.074 1.391

Total Mundial 48.080 50.375 48.449 49.000 48.428

Fontes: Automotive News.1992 Market Data Book; ANFAVEA, World Motor
Vehicle Data e Verband Der Automobtlindustrie E. V. (VDA).
* inclui a ex- Alemanha Oriental.
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Tabela 2. MAIORES EXPORTAÇÕES DE VElcULOS POR PA/SES
1987/1993

( EM MIL DE UNIDADES)

y Pais
if

1987 1988 ';1989
.;,

1992 :,:]993, 1990*;;; 1991
Japão 6.305 6.104 5.884 5.831 5.753 5.668 5.018

Alemanha 2.607 2.677 2.898 2.766 2.360 2.730 2.176

França 1.852 2.035 2.111 2.096 2.197 2.296 1.968

Canadá 1.331 1.621 1.664 1.486 1.356 1.464 1.697

Espanha 824 918 1.112 1.255 1.465 1.473 1.382

EUA 911 993 976 872 870 880 913

Reino Unido 299 334 431 510 715 708 624

Coréia do Sul 546 576 356 347 390 456 639

Itália 766 827 847 901 807 698 504

Brasil 346 320 254 187 193 342 332

Fontes: Anfavea e Verband Der Automobilindustrie E. V. (VDA).

Convém lembrar ainda que, o acirramento da competição mundial e a

redução da demanda global têm gerado excesso de oferta e baixa rentabilidade para

as empresas. Isto, ao mesmo tempo que há redução das vantagens das empresas

japonesas frente as suas rivais americanas e européias.

• Participaçio de automóveis importados nos mercados desenvolvidos: nota-se

(Ver Tabela 3) desde a quase inexistência no Japão, até níveis elevados como no

Reino Unido (55%) e na Itália (64%). Nos EUA, o maior mercado mundial, esta

participação é de aproximadamente 34% (dados de 1992). Vale lembrar que os

países europeus têm alíquota de importação de 10% e cotas para os carros

japoneses (com exceção da Alemanha que não impõe cotas).
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Tabela 3. CONSUMO DE AUTOMÓVEIS E PARTICIPAÇÃO DE
IMPORTADOS NOS PRINCIPAIS MERCADOS MUNDIAIS

( em milhões de unidades e em %)

1989 1990 1991 1992 1993
No. % No. % No. % No. 0/0 No. %

EUA
Total 15,0 100,0 14,0 100,0 12,5 100,0 12,8 100,0 14,2

Domésticos 10,0 66,6 9,3 66,4 8,0 64,0 8,4 65,6 n.d.

Importados 5,0 33,4 4,7 33,6 4,5 36,0 4,4 34,4 n.d.

Japão
Total 7,3 100,0 7,8 100,0 7,5 100,0 7,0 100,0 6,5

Domésticos 7,1 97,2 7,5 96,1 7,3 97,3 6,8 97,1 n.d.

Importados 0,2 2,8 0,3 3,9 0,2 2,7 0,2 2,9 n.d.

Alemanha
Total 3,0 100,0 3,2 100,0 4,5 100,0 4,3 100,0 3,5

Domésticos 1,5 50,0 1,2 37,5 2,2 48,8 1,9 44,1 n.d.

Importados 1,5 50,0 2,0 62,5 2,7 51,2 2,4 55,8 n.d.

Fran~a
Total 2,7 100,0 2,7 100,0 2,4 100,0 2,5 100,0 2,0

Domésticos 1,2 44,4 1,3 48,1 1,0 41,7 1,1 44,0 n.d.

Importados 1,5 55,6 1,4 51,9 1,4 58,3 1,4 56,0 n.d.

Itália
Total 2,5 100,0 2,5 100,0 2,5 100,0 2,5 100,0 2,0

Domésticos 1,3 52,0 1,0 40,0 1,0 40,0 0,9 36,0 n.d.

Importados 1,4 48,0 1,5 60,0 1,5 60,0 1,6 64,0 n.d.

Reino Unido
Total 2,7 100,0 2,3 100,0 1,8 100,0 1,8 100,0 2,0

Domésticos 1,2 44,4 1,0 43,5 0,9 50,0 0,8 44,4 n.d

Im~ortados 1,5 55,6 1,3 56,5 0,9 50,0 1,0 55,6 n.d.

Fontes: American Automobile Manufacturers Association, The Swedish Automobile
Manufacturers and Wholesalers, Anfavea, Verband Der Automo/iindustrie E. V.
(VDA)

• Países em desenvolvimento: há um desempenho bastante positivo de alguns

países. O Brasil em 1994 ocupava o sétimo lugar em vendas de sua indústria,

ultrapassando a coreana e espanhola. Já México e Coréia mantiveram um
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crescimento exponencial de produção de 1987 a 1992. De fato, a Coréia tem

adotado uma estratégia agressiva de internacionalização, inicialmente via

exportações, e depois instalando plantas em outros países, tendo como diferencial

o preço reduzido. Ainda na Ásia merece destaque a China mostrando um

crescimento de mercado explosivo com uma produção de quase 1 milhão de

veículos em 1992.

Desta forma, a tendência para os próximos anos parece ser: um aumento

significativo na produção e consumo dos países em desenvolvimento, um pequeno

crescimento nos mercados desenvolvidos e relativa redução do ritmo de expansão

das montadoras japonesas (Ver Tabela 4). Neste sentido, vale lembrar com relação à

indústria japonesa que a produtividade fisica tem estado estagnada nos últimos anos,

embora a produtividade financeiratenha crescido graças a modelos mais sofisticados

e caros.

Comprovando estes pontos basta notar que em 1993 o mercado

automobilístico da Europa Ocidental despencou 15% enquanto o do Japão caiu 6%.

Mesmo o mercado americano" em recuperação, cresceu somente 8%, em

comparação com 12% dos países em desenvolvimento. Estudos da DRIlMcGraw-

Hill mostram que as vendas nestes últimos crescerão 44% até 1998 enquanto esta

taxa deve ficar na metade nos mercados,industrializados.Há um redesenho do mapa

competitivo da indústria em direção à América Latina, América Central, Leste

europeu e Sudoeste asiático( Ver Tabela 5).

Enquanto antigamente os países em desenvolvimento estavam relegados à

produção de modelos ultrapassados' , hoje há uma preocupação das montadoras na

produção com alta tecnologia, inovadora, nestes países. Ao lado disso, as

S Ver: AUTOMÓVEIS, novos mundos a conquistar. Gazeta Mercantil. São Paulo, 04/03/94, p.6.
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montadoras estão procurando conquistar ganhos de escala através de modelos

básicos que se adaptam às necessidades dos vários mercados a que se destinam. Um

exemplo é o caso da GM brasileira que está projetando uma picape para o Oriente

Médio.

TaheÚl4. VENDAS DA INDÚSTRIA AUTOMOBIL/sTICA NOS PRINCIPAIS
PA/sES PRODUTORES ( em mil unidtules)

~,;j;, ..~}993 ''''

'" .$ 1994*41:

Alemanha 3.194 3.087

Itália 1.870 1.776

Reino Unido 1.778 1.933

França 1.721 1.933

Espanha 743 785

EUA 8.702 9.636 •
Japão 4.199 4.220

Coréia do Sul 963 1.072

Brasil 1.388 1.500

* Projeção Fonte: DRl World Cor Industry Forecast Forest Report.

Tabela 5. MERCADOS AUTOMOBILisTICOS NÃO SATURADOS

China 680,0

Filipinas 131,0

Tailândia 70,0

Brasil 14,0

México 12,5

Coréia do Sul 7,0

Polônia 6,0

Japão 3,0

CE 2,5

EUA 1,7

Fonte: DRIlMc Graw-HiII
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Tem papel fundamental nos países em desenvolvimento a interpretação e

antecipação de políticas governamentais por parte das montadoras. No Brasil, por

exemplo, durante a década de 80, as altas taxas de inflação, as rígidas barreiras às

importações e a economia em recessão mantiveram deprimido o mercado

automobilístico. Deste modo, a maior parte das montadoras se contentou em

comercializar modelos ultrapassados. Entretanto, com a guinada de política do início

da década de 90, quando abaixou-se os impostos sobre os carros, reduziu-se as

alíquotas de importação e diminuiu-se os conflitos na área trabalhista, o setor

automobilístico passou a viver um surto de crescimento acelerado. Novos modelos

foram e estão sendo lançados e planeja-se alto volume de investimentos das

montadoras.

As mudanças nas tarifas e outras regulamentações governamentais contidas

no Acordo de Livre Comércio da América do Norte também vão remodelar a

competição no México. As montadoras ali estabelecidas vão ter que enfrentar uma

competição muito mais acirrada de suas concorrentes norte americanas. Contudo, em

nenhum lugar as políticas governamentais estão mais abundantes e as manobras das

montadoras mais intensas do que na China. Isto através de negociações das

fabricantes para obtenção de autorização do governo para produção no país. Já

estavam autorizadas, no início de 94, a VW, a Audi, Citroen, Peugeot, Chrysler e

Daibatsu.

• Evolução das estratégias nesta indústria a nfvel mundial: após a II Guerra há

o surgimento da chamada produção enxuta, que traz elementos da produção em

massa combinados com uma busca de maior flexibilidade. São essenciais um

relacionamento mais próximo entre as montadoras e seus fornecedores, nova
J
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administração das plantas, novos modos organizacionais. Esse processo aparece

no Japão, principalmente na Toyota. A Honda, por sua vez, vem se destacando

por uma estratégia de globalização agressiva e modernização tecnológica. A

Nissan merece atenção pela adoção crescente da automação.

Tomando as empresas americanas, atualmente tem-se a Ford reestruturando

grande parte de suas plantas e relações com fornecedores; a Chrysler com produtos

inovadores e a GM não obtendo resultados satisfatórios até o momento. Porém há

um aumento considerável da eficiênciae qualidade na indústria como um todo. Já as

empresas européias têm tido um desempenho bastante desigual, sendo que a maioria

tem conseguido diminuiro gap de qualidade e produtividade em relação aos EUA e

Japão. Contudo, a produção se concentra demasiadamentenos países de origem (por

exemplo, na Fiat, 79%, na Peugeot, 77%, VW, 56%).

Dentre as empresas mundiais nota-se o contínuo crescimento da Toyota,

perda de mercado tanto da General Motors como da Ford e ainda, a VW e a Nissan

se alternado na quarta posição de produtor nacional. A Honda e Mitsubishi têm

apresentado aumento de participação enquanto as das européias Fiat, Peugeot e

Renault têm diminuído.

Um movimento interessante é o estabelecimento de múltiplasjoint-ventures

entre empresas. Objetivam desde a montagem final até o desenvolvimento de

projetos e produtos, marketing e assistência técnica combinados. No ano de 1994, o

número de joint ventures, fusões e parcerias entre montadoras passava de cem6
•

Pode-se, citar como exemplos os casos da Mazda-Ford, GM-Toyota, Chrysler-

Mitsubishi nos EUA; GM- Suzuki no Canadá; Ford-Nissan na Espanha ; GM-

SUZllk4Mazda- Ford no Japão e Chrysler-BeijingJeep na China.

6 Ver: COMPETIÇÃO acelera criação do carro global. O Estado de São Paulo, São Paulo, 20/03/94,
p.B12.
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• Meio ambiente: tem afetado a indústria, onde se leva em conta tanto os efeitos

do processo produtivo, como dos produtos em si sobre o meio ambiente

(amoldar os carros às cada vez mais rígidas regulamentações ambientais).

ll.3 Panorama da Indústria Automobilística .Nacional

No início do século, possuir automóvel no Brasif era um privilégio de

poucos. De fato, a história da indústria automobilística brasileira tem início em 1919

quando a Ford passou a montar o Modelo T num armazém em São Paulo. Em 1925,

a General Motors começa a fabricar o caminhão Chevrolet, acabando com a

hegemonia da Ford. Três décadas mais tarde vieram os automóveis Volkswagen. Em

1953, foi montado o primeiro Fusca (Sedan 1200), sendo que todas as suas peças

foram trazidas da Alemanha. Neste mesmo ano a Mercedes Benz iniciou a

construção de sua fábrica no país, que só começou a operar em 1956 quando lançou

o L 312 , o primeiro caminhãodiesel fabricado no Brasil.

Em 1957, grandes mudanças ocorreram. A Volkswagen lançou seu primeiro

produto 100% nacional. A Kombi aparece como um utilitário ágil e moderno. São

lançados também os caminhões Ford, Ford 600 e o F-lOO V-8. Neste mesmo

período, a Scania passou a montar seu caminhão pesado no Brasil, na primeira filial

fora da Suécia.

7 Ver: A INDÚSTRIA automobilística através dos tempos. Revista Bramex.São Paulo, Câmara da
Indústria e do Comércio Brasil México, 4: 18-20, mailjun 1993.
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Incentivada pelo Plano Nacional de Desenvolvimento do presidente Juscelino

Kubitschek, a indústria automobilísticatomou grande impulso na década de 60. Foi

a época em que o Brasil teve acesso a tecnologia mundial e ampliou seus parques e

linhasde montagem.

Nos anos posteriores, a General Motors deu início à fabricação de

automóveis de passeio: o Opala e o Chevette, além de picapes, caminhonetes e

caminhões. O próximo passo foi a vinda da Fiat em 1976. Novos lançamentos,

aquisições e grandes investimentos aparecem durante a década de 70. Assim, a

indústria automobilística atingiu em 1980, 1,16 milhão de unidades vendidas. Foi

quando todo o país foi surpreendido por uma crise econômica sem precedentes que

estagnou o setor. Os números não passavam de 800/900 mil unidades

produzidas/ano durante a década de 80.

A indústria brasileira vêm passando desde o início da década de 90 por uma

grande reestruturação para poder enfrentar a abertura de mercado e o acirramento da

competição internacional.

Estão ocorrendo maciços investimentos em direção à produção enxuta,

capacitação de pessoal, novas práticas de gestão, melhor relacionamento com

fornecedores, distnbuidores e com os sindicatos. Outro aspecto deste desafio é a

busca da integração internacional desta indústria. Segundo o estudo conduzido pelo

Prof. J. Roberto Ferro", esta é certamente a maior onda de mudanças desde que a

indústria se instalou no Brasil na década de 50. Isto tendo em vista que esta indústria

esteve sob forte proteção desde a sua instalação. Pode-se dizer que, num primeiro

momento, o fechamento de mercado foi relevante para o surgimento e consolidação

8 FERRO, José Roberto. Competividade ...



da indústria. Contudo, o seu prolongamento acabou por se constituir num

desestímulo à contínua modernização.

o desenvolvimento deste parque industrial ao longo dos anos não se deu

acompanhado por políticas de distribuição de rendas e reduções de impostos que

possibilitassem a expansão da indústria voltada para o consumo de massa, em

contrapartida a uma estrutura produtiva de massa. Somado a isto, os preços

decididos de forma oligopólica encareciam o produto, tornando ainda mais difícil sua

massificação ( Ver Tabela 6). E ainda, a estagnação do mercado (Ver Tabela 7) e a

elevada proteção durante principalmente a década de 80 levou a dificuldades para

investimentos, acarretando numa indústria defasada e pouco competitiva. Enfim, a

não existência de concorrência e o mercado em enco1himentoimplicou na falta de

incentivo para produzir melhor e com mais eficiênciaatravés da aplicação de novas

tecnologias por parte da indústria nacional (Ver Tabela 8).

Tabela 6. NÚMERO DE SALÁRIos NECESSÁRIOS À COMPRA DE UM
CHEVE1TE A GASOLINA EM JANEIRO DE CADA ANO:.

Ano 1976 1978 \1\ 1980 1982 1984 1986 1988 1'990

Sal Min. 70,81 66,43 50,27 61,06 67,67 78,09 96,43 90,42
Fonte: A poeira erguida pelas ca"ocas ainda não baixou. Revista Exame, São

Paulo, São Paulo, 21/02/90.

25
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Tabela 7. FATURAMENTO E INVESTIMENTO DA INDÚSTRIA
AUTOMOBILiSTlCA (AUTOVEicULOS )- 1980/1993( em milhões de dólares)

", '" F~ri Investi1nentoAno

1980 11.952 488,9

1981 9.157 644,8

1982 10.500 529,6

1983 9.938 372,9

1984 9.783 292,9

1985 12.428 477,8

1986 11.914 525,8

1987 12.806 579,6

1988 14.458 572,4

1989 13.406 601,5

1990 9.997 789,8

1991 10.275 880,0

1992 12.761 908,2

1993 14.785 885,7

Fonte: Anfavea, Balanço Anual da Gazeta Mercantil.
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Tabela 8. PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DA INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA *NACIONAL 1981-1989 (EM UNIDADES)

, >

'" lU ~!_85' ® 86'"Marca 81 ._.82 83 87 B8 .;;;89 Total
A2rale

Proda~lo o 200 183 92 95 o o o o 570
Ve.dasiat. o 180 164 107 108 1 5 o o 565
E!!&esa
Proda~lo o o o o o 485 610 294 64 1453
Ve.dasiat. o o o o o 439 650 296 66 1451
Faros

Prod.~lo 75 163 66 41 o o o o o 345
Veadasiat. 75 157 66 36 o o o o o 334
Fiat

Prod.~lo 130381 163449 146213 138207 150981 167389 213647 213649 217829 1541745
Veadasiat. 55215 65611 70727 62958 89370 102402 75778 75643 80659 678363
Foro

Prod.~lo 110245 133734 157657 169127 175255 169963 115011 157868 160736 1349596
Veadasiat. 95726 118976 143132 136136 152844 162891 109533 146221 152378 1217837
GM

Proda~lo 147511 176733 205372 194283 217203 244184 188045 238080 234195 1845606
Veadasiat. 127969 166063 187324 168646 185595 199993 144493 191443 208324 1579850
Gure:el

Prod.~o 1145 1148 1181 917 1372 2158 2014 1622 2545 14102
Veadasiat. 913 1102 1064 900 1317 2127 1901 1503 2570 13397
Puma

Prod.~lo 696 447 199 100 o o o o o 1442
Veadasl.t. 519 356 198 99. o o o o o 1172
TOlota

Proda~lo 4070 2706 2500 3290 2585 3493 3696 5007 5020 32367
Ve.dasiat. 3801 2628 2492 3209 2486 3437 3576 4711 4787 31127
VW

Proda~lo 295303 324142 341354 302697 345982 372691 309179 361993 315589 2968930
Veadasiat. 230061 286680 281298 255923 268578 315360 177659 260012 255246 2330817
Total

Prod.~lo 689426 802722 854725 808754 893473 960363 832202 978513 935978 7756156
Veadasiat. 514279 641753 686465 628014 700298 786649 513590 679829 704030 5854913
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* Inclui automóveis de passageiro, uso misto e comerciais leves. Exclui caminhões.
Fonte: ANFAVEA

0.3.1 Desempenho da indústria nos anos 90

Na década de 90 os modelos antiquados comercializados a preços elevados e

produzidos em volumes relativamente reduzidos não mais se constituíam no melhor

caminho para a sobrevivência da indústria nacional, como aconteceu durante os dez

anos precedentes. Assim, depois de uma década praticamente estagnada, a indústria

automobilísticajá no início dos anos 90 é forçada a repensar toda a sua estrutura e

seu modo de competir diante da abertura de mercado e também da necessidade de

uma maior integração num mercado global desta indústria.

I Fase: Estagnação e Crise:

Em 1990 temos a posse de um novo governo que adota um programa para

abertura da economia. Um de seus principais pontos é a hberalização do mercado

automobilístico para importações, isto através de um cronograma de redução das

alíquotas.

Logo após a implantação do PIano Collor, a produção de veículos caiu cerca

de 9% em relação a igual período do ano anterior. Alguma recuperação só foi

sentida em agosto e depois em outubro, quando a produção alcançou 94.300

unidades, 19,5% a mais que no mês anterior. Todavia haviam dificuldades com

greves e fornecimento de autopeças (Ver Tabela 9).

Os freqüentes desentendimentos e ataques entre o governo e as montadoras

marcam o ano de 1990 para o setor. Embora haja evidências de que a indústria



29

automobilística vinha agindo como um cartel na composição de seus preços, neste

ano, esta justificava-se apresentando as próprias estatísticas oficiais, uma vez que o

aumento dos carros naqueles 12 meses fora de 1.032%, abaixo do !PC do ano.

Assim, haveria uma defasagem de 70% nos preços, principalmente dos veículos da

Ford e da VW. E, foi a partir destes números, que a Autolatina de julho a dezembro

de 1990 reajustou seus preços em 182,3% na Ford e em 189,7% na VW, contra um

!PC do período de 122,7%.

Em termos de produção em 1990, nota-se um encolhimento do mercado, já

que esta foi 10% menor que a de 1989.

Há de se destacar o aparecimento no cenário automobilístico nacional do

Uno Mille, carro de 1.000cc da Fiat. A intenção do presidente da Fiat, Pacífico Paoli,

era alcançar 20% de participação de mercado, meta esta concebida pelo desempenho

de vendas do veículo, que em setembro de 90 respondeu por 18% dos negócios.

Tabela 9. PRODUÇÃO E VENDAS AO MERCADO INTERNO DA
INDÚSTRIA *NACIONAL EM 1990

(em unidades)

y;"'C/J q Produç/Jo VendIIs merc. interno

Engesa 25 24

Fiat 223.668 104.017

Ford 135.439 124.529

GM 199.679 167.603

Gurgel 3.250 3.001

Toyota 5.091 5.006

VW 280.686 257.032

Total 847.838 661.212

* Somente automóveis de passageiros, uso misto e comerciais leves.
Fonte: ANFAVEA

De fato, no ano de 1991, há um salto na produção de modelos mais baratos.

Neste momento, o Uno desponta, conseguindo desbancar o veterano campeão de
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vendas da Volkswagen, o Gol, como o carro mais comercializado. Na verdade, esta

virada ocorreu graças ao Uno Mille, que respondeu por cerca de 50% das vendas.

Este modelo se tomou o carro mais barato do mercado nacional em função da

redução da carga tnbutária sobre os veículos de motorização inferior a 1000cc.

No início de 1991 a redução da alíquota de importação de 85% para 60% fez

cair em cerca de 13% os preços dos importados. A Autolatina promove então o

lançamento do novo Santana, semelhante ao Passat alemão, e anuncia o investimento

de US$ 2 bilhões até 1994. A Fiat investe no lançamento do Tempra. No rastro do

Santana, a Ford preparava o lançamento do Versailles em substituição ao

ultrapassado Del Rey. Entretanto, comparando-se o ritmo nacional da renovação de

modelos com a da indústria mundial, observa-se que este ainda é bastante lento" .

Merece destaque a Ford que se encontrava em situação delicada: vendas

enco1hendo e fortes rumores que a montadora estava disposta a deixar o país.

Quanto aos preços dos veículos domésticos, basta notar que o Gol valia US$

4.207 em 1981, isto é, 53 salários mínimos. Em 1991 ele valia US$ 9.870, 146

salários mínimos ( Ver Tabela 10) .

Tabela 10. COMPARATIVO PREÇOS AUTOMÓVEIS NACIONAIS E
IMPORTADOS EM MARÇO DE 1991. ( Mtlhóes de cruzeiros)

Veículos im~ortados Veiculos nacionais
Marcai modelo Preço Marca/modelo Preço
Niva/Lada 2,4 Del Rey/Ford 4,0

BMWSérie 3 13,4 Verona GLXI Ford 4,5

MazdaMiata 16,3 Gol GTi 5,1

Mercedes linha 190 23,0 Monza Classic 6,5

Citroen XM: V6 26,6 Santana Executivo 8,9

Alfa 164 27,1

Fonte: Revista Exame. São Paulo, 20/02/91, p.50.

9 Ver : AS CARRoçAS armam o contra-ataque. Revista Exame. São Paulo: 50,20/02191.
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No primeiro semestre de 1991, as vendas para o mercado interno foram de

329.732 unidades, com um crescimento de 14,2% em relação ao mesmo período do

ano anterior. Em relação à segunda metade de 1990 nota-se queda nas vendas

internas de 28,6%. Em termos de participação de mercado das empresas no primeiro

semestre de 1991, a VW liderava com 37%. Em seguida aparecia a GM com 25%. O

terceiro lugar era ocupado pela Fiat, 21% do mercado, que apareceu pela primeira

vez nesta posição, tomando o lugar da Ford, que ficou com 17%. E ainda, nestes

primeiros seis meses do ano, a Fiat alcançou o primeiro lugar em vendas por

modelo: de janeiro a maio, o Uno manteve-se como o carro mais vendido no país

devido ao Uno Mille, o veículo de 1000cc mais barato, moderno e econômico no

mercado naquele momento.

A partir deste cenário, o presidente da Penabrave'" ,Alencar BURTI, propõe

certa mudança no mix de modelos pelas montadoras. Em meados de 91, elas

produziam 53% de carros básicos em todas as linhas, em contraposição aos 43% que

produzia entre maio e junho. Todavia, para Burti, o mix ideal seria 65% de carros

básicos, o que atenderia a queda de poder de compra da população, inclusive

daquela parcela que comprava carros novos.

O segundo semestre inicia com o maior volume de produção do ano, 103.835

unidades no mês de julho, sendo 85.208 comercializadas internamente. Este aumento

de 25% nas vendas internas parece estar vinculado à redução de 10% na alíquota de

IPI e à política de flexibilização de preços.

Tomando a indústria como um todo em 1991, foram produzidos 960,1 mil

veículos o que representa um acréscimo de 4,97% em relação aos números

alcançados em 1990. Já as vendas ao mercado interno se situaram em 770 mil

10 Para maiores detalhes ver: BURTI, A. Menos carros vendidos. Burti: mudar o mixo DCl, São
Paulo, 26/09/91.
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unidades, isto é, 8,15% a mais que 1990 (ver Tabela 11). As expectativas para 1992

eram de que as a produção crescesse cerca de 5% em relação ao ano anterior.

É também neste ano, que surgem notícias de que a General Motors estaria

pretendendo transferir do Brasil para Miami a direção de sua divisão da América

Latina e de que a Ford fecharia em 1992 a sua fábrica de motores de caminhões no

ABC. Isto, a princípio fora interpretado como desinteresse do capital estrangeiro em

investir no país devido à grande instabilidade econômica. Todavia, levando-se em

conta o que foi exposto na primeira seção deste capítulo, pode-se argumentar que

estes fatos estão ligados muito mais à reestruturação das empresas americanas em

todo o mundo para enfrentar a concorrência japonesa do que à falta de confiança no

país. Há uma reformulação estratégica da indústria automobilística em todo o

mundo.

Tabela 11. PRODUÇÃO E VENDAS AO MERCADO INTERNO DA
INDÚSTRIA· NACIONAL EM 1991 (em unidades)

'" h ,'h' ' "
,.MllI'Ca ProduclJo Veiídas merc. interno"

Fiat 255.556 147.694

Ford 141.523 122.948

GM 193.076 169.894

Gurgel 3.746 4.000

Toyota 6.696 6.413

VW 287.315 261.658

Total 887.912 712.607

* Somente automóveis de passageiros, uso misto e comerciais leves.
Fonte: ANFAVEA
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o ano de 1992 começa com um desempenho bastante fraco. A produção se

reduz em 4,5% em relação a dezembro, as exportações caem 17,8% e as vendas

caem 17,7%. É o segundo pior resultado desde janeiro de 1979. Pode-se eleger

como fatores determinantespara esta performance desanimadora:

• altos preços;

• perda de poder de compra dos salários;

• juros altos;

~ restrições ao financiamentode longo prazo.

E apesar do desaquecimento do mercado, as montadoras indicavam que não

iriam reduzir preços alegando que isto levaria a vendas com faturamento abaixo dos

custos de produção. Internamente, passaram a incentivardemissões voluntárias.

Em 1990, com abertura da economia esperava-se aumento da

competitividade das montadoras nacionais para competir com veículos estrangeiros,

isto através de produtos mais baratos e mais avançados tecnologicamente. No

entanto, o que se via nos primeiros meses de 1992 era um quadro decepcionante. Os

preços entre janeiro de 1991 e de 1992 subiram 829%11 contra uma inflação de

634% (!PC). Tomando os preços em dólar, verifica-se também um aumento. Um

exemplo é o caso do Uno Mille, lançado em 1990, beneficiado pela redução do IPI:

em setembro de 91 saía por Us$ 6 mil e em cinco meses passou a custar cerca de

Us$ 10 mil. Por outro lado, não se percebia sinais de investimento significativosdas

montadoras em tecnologia (exceção do Tempra da Fiat). A rede de distnbuidores,

por sua vez, dava mostras de descontentamento, uma vez que sempre defendeu a

liberdade de mercado e quando esta ocorreu, teve que enfrentar a contradição às

regras básicas do mercado, isto é, as montadoras reajustavam as tabelas de preços

11Ver : CARROS ficam caros e obsoletos. Autolatina - Daily News . São Paulo, 05.03.92, p.1-5.
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duas vezes por mês num mercado totalmente estagnado. Na verdade, com esta

sequência de aumentos, os preços dos carros nacionais estavam encostando cada vez

mais nos dos importados, mesmo com imposto de 50% sobre a importação. Entre o

Monza MPFI (US$ 40,4 mil) e o Santana GLSi (US$ 51,6 mil) o consumidor

encontrava modelos como o francês Citroen Zx e o japonês Mazda Protegé que

custava US$ 45 mil O Suzuki Swift GLX estava por US$ 32 mil

As montadoras, por seu lado, apontavam a alta carga tributária como fator

impeditivo para o crescimento do mercado e modernização. E ainda, segundo Jacy

Mendonça, presidente da ANFAVEA naquela época, os reajustes de preços

acompanhavam apenas o aumento dos custos de produção. Todavia, estudos

mostravam que a indústria brasileira recebia mais ao comercializar um automóvel do

que as montadoras norte-americanas e européias. Segundo esta análise (Ver Tabela

12), expurgados os impostos, o preço de fábrica dos veículos nacionais era 27%

superior ao dos EUA e 20% superior ao da Europa.

Tabela 12. COMPARATIVO PREÇO· FINAL DOS CARROS: BRASIL,
EUROPA, EUA (%).

rEUA

Preço Hq.(atacado) 46,7 36,6

Impostos 41,3 12,3 9,7

Lucro revendedora 12,0 20,0 12,0

Total 100,0 75,1 58,3

*A formação do preço total do carro brasileiro leva em conta a base 100.
Fonte: BA&H., base Set/90.

Nos primeiros seis meses de 1992 produziu-se 479 mil veículos, um

crescimento próximo a 19010 quando comparado ao primeiro semestre de 1991.
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As exportações no primeiro semestre somaram 180 mil unidades com vendas

de automóveis principahnentepara Itália e Argentina. Deste total, as exportações do

Uno chegaram a cerca de 80 mil unidades. Com relação ao mercado interno,

tomando-se as vendas dos primeiros seis meses do ano de 1992, observa-se um

decréscimo de 2,39010 quando comparadas às do mesmo período de 1991. Cabe

notar, que também internamente, o desempenho das vendas do Uno surpreende.

Através do Uno Mille, a Fiat conquistou o nicho dos carros básicos e alcançou quase

20% do mercado ínterno'".

Em termos de participação, a liderança do mercado continuou com a

Volkswagen (44%), seguida pela GM (23%), Fiat (19%) e Ford (14%).

Fase lI. RetonuuJo e Crescimento

Certo reaquecimento do mercado interno acontece mais sensivelmente a

partir de julho, em virtude do acordo setorial que reduziu preços dos automóveis.

Na realidade, emjulho de 92 a indústria automobilísticaregistrou 3 recordes no ano:

produção, 100,4 milunidades; exportações, 29, 1 mil unidades e vendas ao mercado

interno com 71,4 milveículos. De junho a agosto daquele ano foram comercializados

aproximadamente 68% mais veículos (69,5 mil de média mensal) que no período de

janeiro a março (41,5 mil). Entretanto, foram as exportações o fator determinante

para o crescimento da produção (até setembro de 1992 foram produzidos 12,6%

mais veículos que em igual período de 1991). Comparando as vendas externas da

indústria nos mesmos períodos de 1992 e 1991 , isto é, de janeiro a setembro,

percebe-se um aumento de 85,4% em volume e 59,6% em valor no segundo ano. Ao

12 Ver: UNO mais Uno dá Milhões. Revista Exame.,São Paulo: 53, 19/08/92.
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final do ano os números apontavam um recorde, aumento de 74,38% em relação ao

ano anterior totalizando o valor de 2,965 bilhões de dólares em veículos exportados.

E ainda, foram as exportações de automóveis que puxaram a pauta de

exportações brasileiras na época. É interessante notar que dentre as 17 empresas

principais presentes na pauta de exportações brasileira, a Fiat ocupava a segunda

posição com participação de 2,02% sobre o total geral , superando inclusive a

Petrobrás" . As outras montadoras que figuravam dentre estas

eram (com a respectiva participação na pauta):

• VoIkswagen: 1,89'110

• Ford: 1,21%

• G.M. do Brasil: 1,07%

• Mercedes Benz do Brasil: 0,99%

Todas juntas somavam uma participação de 7,8% na pauta de exportações .

Observando os números de 1992 (Ver Tabela 14), percebe-se que houve um

17 empresas

crescimento do número de unidades fabricadas de cerca de 12% em relação ao ano

de 1991. A produção nacional fica na casa dos três dígitos, fato inédito desde 1980.

Todavia enquanto a produção e as exportações cresciam, as vendas internas caíam.

Este resuhado não foi ainda pior graças ao acordo setorial ( quando os preços finais

foram reduzidos em 22%) que fez com que as vendas ao mercado interno ficassem

na média mensal de 69.000 ao longo do ano após abril (Ver tabela 13), isto, depois

de um nível muito baixo no primeiro trimestre do ano.

13 A primeira posição em 1992 pertencia à Cia, Vale do Rio Doce.
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Tabela 13. EVOLUÇÃO DAS VENDAS DE VE/CULOS NO MERCADO
INTERNO EM 1992, SEGUNDO A MÉDIA MENSAL EM C4DA TRIMESTRE

( Em mil unidades)

TRIMESTRE MEDIA MENSAL
10.
20.
30.
40.

41,5

66,1
69,5
69,8

Fonte: Revista Exame. São Paulo, 17/02/93, p.29.

Deste modo, a preocupação do setor residia no fato das vendas externas

estarem sustentando o nível de produção, posição esta muito frágil uma vez que o

maior importador era o mercado argentino. Este mercado não oferecia expectativas

de crescimento nos mesmos patamares do ano de 1992, em razão do crescente

déficit comercial da Argentina com relação ao Brasil. Daí, este boom de demanda do

mercado argentino não poderia se perpetuar indefinidamente. A partir de então, há

grandes incertezas no setor, isto em razão da possível queda das exportações para a

Argentina. O governo argentino reclamava na época uma revisão no acordo de

comércio, caso o Brasil não passasse a comprar o equivalente das suas vendas do

país parceiro (Ver Tabela 42).

Em termos de participação de mercado, nota-se o crescimento da Fiat, mas

foi a Volkswagen que mais acumulou vendas no ano. A montadora alemã teve

vendas 4% acima dos números de 1991, enquanto o mercado encolheu 1% em 1992

(Ver Tabela 23). Seu faturamento ficou em tomo de 3,5 bilhões de dólares" . Os

carros que tiveram melhor desempenho de vendas foram os pequenos, básicos e mais

baratos. Na realidade, em 1991, estes veículos respondiam por cerca de 60% da

produção da empresa. Em 1992, esta percentagem saltou para quase 80%. Por outro

14 Estes dados foram obtidos da seguinte publicação:A VOLKSWAGEN tenta fazer outro Gol,
Revista Exame., São Paulo: 104-105,17/02193.
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lado, a faixa dos médios respondeu por 30% das vendas de automóveis no país

naquele ano, mesmo percentual de 1989. A participação nas vendas dos carros

classificados como grandes, como o Tempra (Fiat), Versailles (Ford), Santana (VW)

reduziu-se de 39"10 em 1989 para 23% no ano de 92. Os carros pequenos também

perderam espaço. De 30% em 89, caíram para 18% em 1992. Em ascensão temos a

categoria 1000cc. que desde o lançamento do Uno Mille em 1990 só cresceu

atingindo aproximadamente 16% das vendas no ano.

Tabela 14. PRODUÇÃO E VENDAS AO MERCADO INTERNO DA
INDÚSTRIA *NACIONAL EM 1992

( em unidades)

Marc:, v Prod';;80" ·Vendas merc. interno
Fiat 310.272 145.476

Ford 146.680 99.059

GM 211.606 174.860

Gurgel 1.671 1.703

Toyota 3.053 3.213

VW 344.268 276.649

Total 1.017.550 700.960

* Somente automóveis de passageiros, uso misto e comerciais leves.
Fonte: ANFAVEA

Em 1993, as exportações, como esperava-se, caíram já no início do ano, mas

a produção cresce em função do aquecimento do mercado interno.

Nos primeiros meses do ano o mercado se surpreende com o anúncio da

volta do Fusca. Mais do que qualquer outro ponto, a maior virtude da volta do Fusca

é a discussão despertada por esta decisão da Volkswagen. Trata-se de estratégias

que as montadoras adotariam daí para frente. De fato, discute-se a ênfase da
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produção da indústria nacional em veículos básicos e baratos para o consumidor

final, estratégia esta que será melhor discutida ao longo dos próximos capítulos.

A Fiat incrementou sua capacidade de produção dado o crescimento de

vendas da empresa no ano antecedente e a sua participação crescente no mercado

(em 1992, a Fiat alcançou 21% do mercado, como foi visto anteriormente). Cabe

lembrar que este aumento de vendas se deve essencialmente a enorme aceitação do

Uno Millepelo mercado brasileiro.

Analisando a performance das montadoras nos primeiros seis meses do ano,

tem-se que a VW registrou o maior volume de vendas, porém foi a GM que

apresentou maior crescimento de vendas em igual base de comparação15 • Cabe notar

que em julho a GM e Fiat apresentaram recorde de vendas no atacado. A GM

vendeu no mercado interno cerca de 24 mil veículos e a Fiat 22,6 mil. E é neste

momento que não só a GM, como também a Fiat, passam a admitir a possibilidade

de construir novas plantas (Ver Tabela 15).

Tabela 15. CAPACIDADE PRODUTWA DAS MONTADORAS NACIONAIS E
EXPECTATWAS DE PRODUÇÃO PARA 1993(em unidades).

Autolatina
Fiat
G.M.

688.000
380.000
280.000

674.750
380.000
282.000

Emprt!Sll

Fonte: Revista Exame. São Paulo, 07/07/93, p.58 ..

o mês de agosto é marcante pois a Fiat ultrapassa a GM em vendas,

assumindo, desta maneira, o 20. lugar em participação de mercado.

15 Segundo a Revista Suma Econômica de Julho de 1993, a GM cresceu em vendas nos primeiros
cinco meses de 1993 80,3%. A Ford, 73,04%; a Fiat 57,63% e a VW, 24,2%.
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Também nessa época, a GM passa a considerar a possibilidade de transferir

parte de sua produção para território argentino. Isto por duas razões: em primeiro

lugar, através desta mudança, a General Motors diminuiria seu desequihbrio no

comércio de automóveis com a Argentina 16 e em segundo lugar, abriria capacidade

de produção no Brasil para produção de veículos que gozassem do incentivo

tributário dado pelo governo desde março do ano anterior. Todavia, a empresa

enfrentaria maiores custos na Argentina, em especial o de mão de obra.

Ao final dos doze meses os resultados de produção e vendas são recordes,

tomando 1993 um marco para a indústria automobilística brasileira. A produção

alcançou 1,39 milhão de unidades, ou seja, 29,53% mais que em 1992. As vendas ao

mercado interno foram de 1,061 milhões de unidades, 43,4% mais que no ano

antecedente. Em termos de importação, cerca de 57 mil unidades foram trazidas nos

10 primeiros meses do ano, o que significou um aumento de 125,23% sobre igual

período do ano anterior.

Pode-se atnbuir estes números à quatro fatores:

• Os efeitos positivos da baixa de preços promovida pela Câmara Setorial desde

março de 1992.

• Opção por parte das concessionáriaspela redução de 50% da margem de lucro.

• Incerteza econômica, a qual deslocou parte das poupanças das farnOiaspara a

aquisição de automóveis.

• Entrada com sucesso dos carros populares no mercado.

16 Cabe apontar que todas as montadoras brasileiras enfrentavam este desequilíbrio, isto é,
exportavam mais do que importavam da Argentina. Neste sentido basta notar que o carro mais
vendido na Argentina em meados de 1993 era o Prêmio. A Fiat em 92 exportou cerca de 75.000
autos e importou somente 4.800 Uno CSL. Quanto à Autolatina, foram para aquele país cerca de
23.600 autos (Gol, Voyage, Escort, Versailles) e vieram 9.200 Escort Guarujá e Voyage 4 portas. O
fator determinante para este saldo comercial favorável ao Brasil era a defasagem peso-cruzerio.



41

Todavia as exportações, comprovando a tendência presente desde o início do

ano, não acompanharam o resultado do ano anterior, totalizando, assim, 3,3% menos

que em 1992 em volume e 12,95% menos em faturamento ( foram exportados

310.700 veículos gerando receitas de Us$2.622 milhões). Cabe observar que a queda

de receitas maior que de volume em muito se deve à defasagem do câmbio.

Depois de vinte anos de resultados positivos, o saldo da Balança Comercial

do setor veículos apresentou números negativos em 1993 (Ver Tabela 16). Estes

números mostram um resultado negativo de aproximadamente Us$120 milhões para

199317• A superioridade das importações com relação às exportações podia ser

atnbuída ao aumento do volume de entrada de carros estrangeiros desde janeiro de

93. Embora estes representem apenas cerca de 6% das vendas ao mercado interno,

devido ao alto valor unitário, as importações em dólares correspondiam a 28% do

mercado de carros de luxo no país.

o presidente da Anfavea em 1993, Luiz Adelar SCHEUER fez um pequeno

balanço dos efeitos da abertura de mercado sobre o setor até aquele momento".

Segundo Scheuer, a abertura comercial possibilitou que a economia brasileira

passasse a se guiar por parâmetros internacionais de qualidade, competitividade,

preços, e atenção ao consumidor. No caso específico da indústria automobilística,

setor significativamente exposto à competição externa, fez surgir considerável reação

tanto no que tange à aspectos do processo produtivo, quanto a produtos e satisfação

do consumidor.

17 Ver maiores detalhes em. :
Revista Suma Econômica,São Paulo: 10, Jan./94.

18 Pará uma leitura mais completa:
SCHEUER, Luiz Adelar. A Abertura Comercial valeu a pena? Revista Brasileira de Comércio
Exterior Rio de Janeiro( 39): 20.
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Naquele ano a indústria nacional registrou seus melhores resultados (Ver

Tabela 19). De acordo com Scheuer este desempenho ocorreu graças a estratégia

seguida, que enfatizou a eliminação dos conflitos tanto com trabalhadores, governo,

como fornecedores; e também que reafirmou a parceria entre cadeias produtivas e de

comercialização. Percebe-se neste sentido, a assinatura dos Acordos Setoriais em

março de 1992 e fevereiro de 1993 que reduziram impostos, margem das empresas e

por fim, diminuindo o preço do produto final. Por outro lado, segundo o executivo, a

indústria experimentou ganhos de produtividade e modernização antes prejudicada

pelo mercado fechado, o qual impossibilitava a importação não somente do produto

final, como também de autopeças e componentes, principalmente a eletrônica

embarcada (Ver Tabela 17).

Tomando como exemplo a Fiat (Ver tabela 18), nota-se que a performance

de 1993 é 70% melhor que em 1988, isto como consequência do esforço contra a

ineficiência no processo, adoção de técnicas como Kanban e Just in time; de modo

a liberar todo e qualquer espaço para a atividade industrial. Além disso, a empresa

passou a adotar um terceiro turno de montagem em sua fábrica em Betim. Como

resultado houve, então, uma elevação da capacidade produtiva para cerca de 1.400

veículos/dia, capacitando, assim, a empresa a fazer frente à expansão do mercado.
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Tabela 16. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE AUTOVEÍCULOS*
(1980-1993)

( em milhares de dólares)

~ #J •• 'k~ .sés r.o_ J~ _. SIIJdo ~'-' r.JqJOI

1980 524.185 1.101.168 576.983

1981 468.702 1.566.415 1.097.713

1982 318.386 1.154.834 836.448

1983 367.729 1.187.058 819.329

1984 394.618 1.433.450 1.038.832

1985 435.522 1.603.739 1.168.217

1986 656.240 1.487.560 831.320

1987 826.327 2.453.116 1.626.789

1988 695.606 2.617.686 1.922.080

1989 678.110 2.570.009 1.891.899

1990 733.095 1.897.484 1.164.389

1991 848.699 1.915.376 1.066.677

1992 1.078.804 3.012.225 1.933.421

1993 1.809.487 2.660.266 850.779

* Inclui somente autoveículos (tanto ônibus, caminhões, comerciais leves e veículos
de passageiros) das empresas associadas à ANFAVEA. O saldo negativo
mencionado é obtido quando são associadas as importações de veículos

importados pela ABEWA.
Fonte: ANFA VEA, Decex ( Banco do Brasil)

Tabela 17. INDICADORES DA EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA
AUTOMOBILisTICA NACIONAL COM ABERTURA DE MERCADO

r '$) (~4i~
'4"""

tt 1990ifu1991! 1992 1993
Alíquotas de importação para automóveis(%) 85 60 40 35

Alíquotas de importação para componentes(%) 37,4 29,9 20,4 19,7

Investimento na indústria automobilística 789,8 880 908 1000

(em USS milhões)
Veículos produzidos por runcionários(unid.) 7,8 8,8 9,9 11,4

Lançamento de novos modelos 2 2 8 10

Fonte: Revista Exame. São Paulo, 07/07/93, p. 58.
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Tabela 18. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO NA FIAT
( número de veiculos fabricados por funcionário)

Ano '''\ J"U J~NÚ1tfeI'(Jde Veiculos ~;,

1988 24,65

1989 27,10

1990 31,97

1991 32,98

1992 35,46

1993 42,70

Fonte: Fiat do Brasil

Tabela 19. PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DA INDÚSTRIA
AUTOMOBIL/sTlCA * NACIONAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 1993

( em mil unidades)

.* -g;- '''~%
Ajr-MiIl, JJI 'J' JIIl,;.Mt11'C8 J." Fel! MII1' Ago' !iG;i;. _-0IIt Ntw DttzTottIl

Fiat

Proda~1o 14,0 23,3 30,2 34,4 39,5 38,3 32,5 36,1 37,2 36,4 40,9 30,5 393,5

Veadas iat. 8,6 12,7 16,6 17,6 18,6 20,8 21,3 23,0 20,2 20,7 22,6 21,5 224,5

Ford

Prod.~lo 10,5 11,5 17,8 15,8 19,3 18,4 18,2 19,5 17,3 20,4 18,9 15,5 203,6

Veadasbat. 7,6 8,3 13,4 11,3 14,9 13,8 14,1 15,0 13,2 16,4 13,9 11,8 153,9

GM

Proda~lo 20,2 18,2 21,7 21,8 23,7 24,1 25,9 25,6 26,0 24,2 22,6 18,3 272,6

VeDdasbat. 15,5 16,5 21,9 20,6 23,0 22,6 23,8 24,4 24,8 22,1 20,8 16,7 252,8

TOIOta

Prod.~lo 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 2,6

Veadasbat. 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 2,5

VW

Prod.~o 27,8 29,7 36,8 31,5 35,2 36,0 39,0 46,0 41,1 43,1 43,7 41,5 451,8

Veadasiat. 23,5 23,7 30,0 25,2 29,4 31,0 32,8 38,8 34,6 37,0 35,9 36,5 378,1

Total

Prod.~lo 72,7 83,0 106,7 103,8 118,0 117,1 115,9 127,3 121,7 124,9 126,3 105,9 1324

Veadas iat. 55,4 61,4 -82,1 75,0 86,1 885 92,2 101,3 93,0 96,4 93,4 86,7 1012

* Inclui automóveis de passageiro, uso misto e comerciais leves. Exclui caminhões.
Fonte: ANFAVEA
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Os carros compactos na faixa de 7.000 a 12.000 dólares aparecem como

grande fator impulsionador do crescimento da indústria nacional. Suas vendas

chegaram a 400.000 unidades no ano de 1993, isto é, um total 113% superior em

relação a 1990 (Ver tabela 20). Em 1994, o panorama continuava animador. Prova

disto são o lançamento do Corsa da GM, o anúncio de um novo básico da VW para

o :fim do ano e o estudo por parte da Ford de alternativas para entrar no mercado de

veículospopulares" .

Tabela 20. VENDAS NO ATACADO DE CARROS BÁSICOS, DA FAIXA DE
US$7.000 A 12.000 ( em mil unidades)

Modelo 1990 1991 1992 1993
Gol* 95,1 105,2 130,4 176,0

Uno 63,6 100,7 86,1 147,0

Chevette 26,8 20,5 27,6 32,2
Laika 1,0 16,0 8,0 6,0

Fusca O O O 6,3

Hobby O O O 29,0
Total 186,5 242,4 252,1 396,5

• Exceto Gol GTS e GTi.
Fonte: Revista Exame.

As expectativas otimistas foram reforçadas na época pela prorrogação do

acordo entre os governos estaduais e indústria automobilística que reduzia o ICMS

para 12% para mais 4 meses.

Entretanto, cabe ressaltar o fenômeno que ocorreu com a chegada do Corsa

ao mercado na faixa dos compactos. A produção inicial da GM de 4.000 destes

19 Embora com todo este sucesso dos carros populares, as vendas do Fusca mal chegaram à metade
das estimativas inciais. Enquanto Gol, Uno Mille, Escort Hobby, Chevette faltavam nas
concessionárias, sobravam os Fuscas e os Laika da Lada.
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veículos por mês se tomou insuficiente para atender a demanda de 130.000

compradores em filas de espera Isto, por um lado, reflete o êxito do carro no

mercado nacional dados o seu baixo preço e sua modernidade tecnológica tanto no

produto final como em seu processo produtivo. E foi a abertura comercial que

possibilitou este desenvolvimento. Anteriormente, antes do lançamento de um

produto, as mondadoras tinham que desenvolver praticamente todos os itens

internamente. Já no caso do Corsa, pôde haver mais agilidade; o carro entrou no

mercado com cerca de 70% de seus componentes nacionais, e com o passar do

tempo a GM pôde desenvolver fornecedores nacionais para que este índice chegasse

a 90 % no final do ano. Por outro lado, porém, esta dificuldade em atender a

demanda evidencia a situação da indústria nacional frente a retomada do crescimento

econômico. A falta de investimento no decorrer do longo período de recessão

durante os anos 80 e início dos 90 limita a capacidade de absorver a elevação da

demanda por parte da empresas gerando pontos de estrangulamento por toda a

economia .

A incerteza a respeito das medidas econômicas que seriam adotadas no meio

do ano, associadas ao trauma do confisco monetário de 1990 influíram também no

mercado automotivo visto que as famOias passaram a alterar seus portfólios, saindo

de aplicações de curto prazo e optando por ativos reais, como automóveis" (Ver

Tabela 21).

No primeiro semestre de 94 exportou-se 183.276 automóveis, superando em

21% a melhor marca, a de 1983. Em valores, as exportações foram de Us$ 1,5

20 Este dados foram fornecidos pela pubicação:
VEícULOS- Vendas em maio cresceram 18,5% com 111.483 unidades comercializadas. Gazeta
Mercantil.:São Paulo, 08106/94, p.11.
Inclui unidades produzidas no Brasil e as importadas por montadoras e por importadores filiados a
ABEIV A, inclusive também veículos trazidos da Argentina.
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bilhão, pouco mais de 5% maiores que o primeiro semestre de 1993 ( Ver Tabela

22). As vendas ao mercado interno chegaram a 573.850 unidades, 17,5% mais que a

melhor marca atingida até então, os primeiros seis meses de 1979, quando foram

comercializados 488.338 veículos.

Tabela 21. VENDAS DE VEicULOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 1994
( em unidadesl1

MOtIdo .\ <,

Vendtls

Gol 103.733
Uno 100.204
Escort 40.970
Kadett 36.570
Monza 32.701
Logus 21.344
Parati 19.074
Corsa 18.093

Fonte: Anfavea

Neste momento a GM torna pública sua intenção de construir uma terceira

planta industrial para fabricação do Corsa, principalmente. Todavia, em novembro a

GM volta atrás na decisão de construir uma nova fábrica depois de muita

especulação em tomo de potenciais estados para sediá-la, Ao mesmo tempo, a

Autolatina anuncia para o fim do ano a implantação de um terceiro turno na linha

produtiva do novo modelo do GoL Já em meados de 1994 a produção superava a

capacidade teórica de produção com dois turnos, que era de 670 carros/dia,

chegando a 770 unidades/dia. Deste modo, a Autolatina seguiria os passos da Fiat

21 Muito se falou a respeito do insucesso do Fusca no início do ano de 1994. Porém em novembro
de 93, o Fusca teve participação de 1,5% nas vendas, superando Vectra e Elba. Todavia, como já foi
apontado anteriormente, o maior trunfo do Fusca foi levantar a discussão sobre o carro popular,
movimento este causador dos continuos recordes de produção da indústria automobilística nacional.
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na implantação do terceiro turno, o que novamente evidencia a falta de capacidade

produtiva das montadoras nacionais frente a uma demanda crescente. É interessante

notar que emju1ho de 94, a indústria automobilística nacional atingiu taxa recorde de

utilização da capacidade instalada22 , 95%.

Tabela 22. EXPORTAÇÕES EM VALORES DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS
AGRiCOLAS ( em Us$ milhões)

itC'Allos 1992~~ll99J" 1994
Jan 166,3 123,8 174,3

Fev 240,4 228,6 215,2

Mar 293,3 287,9 300,4

Abr 277,5 142,8 272,4

Mai 294,4 266,5 276,2

Jun 271,7 279,1 263,7

Jul 309,6 231,9 257,0

Ago 311,8 246,4 300,8

Set 326,6 252,2 261,0

Out 290,7 241,8 244,1

Nov 293,7 244,0

Dez 299,8 320,3

Total 3375,9 2965,1 2565,1

Fonte: ANFAVEA

Em agosto de 1994, a produção atingiu o maior nível da história, quase

150.000 veículos, acumulando no ano 1.052.726 unidades, cerca de 1~1omais que

igual período do ano anterior. Em setembro e outubro a Fiat ultrapassou a VW em

vendas ( comercializaram 34.000 e 31.000 unidades respectivamente). Convém

lembrar, contudo, que estes números incluem as vendas dos importados Fiat Tipo e

VWGolf.

22 Para maiores detalhes ver:
PRODUÇÃO deve crescer segundo FGV. Gazeta Mercantil. São Paulo, 12/08/94, p.9.
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Nos últimos meses do ano aparecem algumas medidas governamentais anti-

consumo visando garantir o pIano de estabilização da economia. Entretanto, na

época já não se acreditava num desaquecimento do setor dadas as filas de espera

para compra dos carros populares. O setor esperava algum efeito no setor de

veículos intermediáriose top de linha.

Ao fim do ano, a Anfavea, através de seu presidente, Luiz Adelar Scheuer,

avalia como bastante positivo do desempenho da indústria em 1994. "A iniciativado

governo de incentivo ao carro popular foi uma importante alavanca para uma nova

fase da indústria automobílístíca=". Como foi descrito em páginas anteriores, até

1991 a indústria nacional de veículos viveu um ciclo de estagnação na produção e

vendas, o qual foi quebrado com o surgimento da Câmara Setorial da indústria

automobilística com participação de fabricantes, trabalhadores, fornecedores,

distnbuidores e o governo. Em 1993, o setor apresentou os primeiros resultados

chegando a superar as metas do acordo e que em 1994 nova superação das metas

também aconteceu num ambiente de economia ainda mais aberta. Scheuer aponta a

necessidade de prosseguimento da experiência da Câmara Setorial , inclusive sua

adoção em outros setores da economia.

Nota ainda que o Brasil tem uma frota de 14 milhões de veículos para uma

população de 150 milhões de pessoas, isto é, cerca de 11 pessoas por veículo, o que

é uma média muito alta se comparada com a da Argentina ( 5 habitantes/veículo) e a

do México (8,5 habitantes por veículo). Para o Brasil chegar à média mexicana (i.e.,

para chegar a uma frota de 20 milhões) até o ano 2.000, segundo exercita o

presidente da Anfavea naquele ano, o país precisaria consumir cerca de 6 milhões

23 Ver depoimento em:
CARROS populares estimulam o setor, diz Luiz Scheuer. Gazeta Maercantil. São Paulo, 21/10/94,
p.13. .
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de automóveis. Por outro lado, também há necessidade de reposição de parte da

atual frota. Nos últimos 5 anos foram vendidos 4 milhões de veículos, o que significa

que dos 14 milhões de unidades da frota nacional, 10 milhões têm mais de cinco anos

de uso, constituindo uma frota bastante envelhecida.Desse modo, para renovar essa

frota, seriam necessários mais 720 mil veículos por ano até 2000. Daí, o Brasil, para

chegar à média mexicana na virada do milênio, teria que consumir mais 10 milhões

de veículos, isso sem considerar o crescimento populacional. Cabe acrescentar que

esta meta de atingir a média mexicana, segundo Scheuer, foi estabelecida pela

indústria nacional nos anos 80. Entretanto, já em:fins de 94, as montadoras estavam

no limite da capacidade, com vendas ultrapassando 1,3 milhão de unidades no ano.

Consequentemente, caso não haja investimento das montadoras em aumento da

capacidade produtiva e também não havendo entrada de automóveis importados,

faltarão 2 milhões de automóveis no fimda década.

Vale acrescentar que nos resultados anuais, a Fiat ultrapassou a Volkswagen

em produção no ano (Ver Tabela 24), assumindo o posto de maior montadora de

veículos do Brasil. A liderança significou uma vantagem de exatamente 2.195

unidades. Essa foi a primeira vez, em mais de 30 anos, que houve uma mudança na

primeira colocação do ranking dos fabricantes nacionais. A empresa de Betim

alcançou um volume correspondente a 33,3% do total de produção nacional,

enquanto a VW com a 2a. posição, chegou a 33,2% do mercado nacional. A GM

finalizou o ano com uma participação na produção de 19,1% enquanto a Ford ficou

em quarto lugar, com 14,1%. Em termos de vendas a participação das montadoras

pode ser vista na Tabela 23.
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Tabela 23. EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS
MONTADORAS

( em % de unidades vendidas).

l1

22
1

24
13

1

28

12
1

,1988
, ;:5 >\1

1989 1990 1991 1992 1993 ~l ~1994x

16
19
1

36
24
21

17
2

39
25
21
14

1

37 36
25 23

Volkswagen

GM
Fiat
Ford

Outras

38
28
l1

22
1

36 39
30 25

Fontes: Assobrav/Anfavea.

Tabela 24. PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DA INDÚSTRIA
AUTOMOBILiSTICA *NACIONAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 1994

( em mil unidades)

W);, Jun i!JuI 0 Alo
~

'yMIII'CtI Ja Fn . Miír A.br MIIi S« OtIIé .Nov De ToIIII

Fiat

Prodaçlo 27,8 36,5 46,5 37,9 46,2 42,6 44,5 47,1 45,3 40,8 42,0 43,1 500,7

Veadas iJlt. 18,7 19,3 28,7 20,9 26,9 22,7 25,1 29,8 29,1 25,0 29,3 32,7 308,2

Ford

Prodaçlo 10,8 14,3 20,4 17,5 18,0 16,7 19,5 21,9 16,5 17,9 22,1 14,1 209,9

Veadas bat. 7,0 10,0 15,5 12,0 12,0 11,9 14,0 14,8 9,8 12,5 17,3 11,2 148,0

GM

Prodaçlo 23,0 21,2 28,0 20,4 26,2 23,6 23,3 27,5 24,4 24,5 24,7 19,7 286,8

Veadas bat. 21,4 18,9 26,8 20,6 24,3 22,8 19,1 24,8 23,3 21,5 22,7 19,3 265,5

To!ota

Prodaçto 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 3,7

Veadasbat. 0.2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0.2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 3,7

VW

Prodaçlo 39,3 38,9 45,5 37,6 44,8 41,2 43,4 47,0 35,4 42,3 45,7 36,9 498,5

Veadasbat. 32,9 32,7 37,9 31.2 37,2 35,6 36,4 38,4 29,9 34,0 39,5 34,6 420,3

Total

Prodaçlo 101,1 111.2 140,7 113,5 135,5 124,4 130,9 144,0 122 125,8 134,9 114,2 1498.2

Veadasbat. 80,2 81,1 109,2 84,9 100,7 93,4 94,8 108,2 92,5 93,3 109,2 98,2 1145,7

• Inclui automóveis depassageiro, uso misto e comerciais leves. Exclui caminhões.
Fonte: ANFAVEA



52

Segundo a ANFAVEA, a produção de veículos em janeiro de 95 retraiu-se

em 20% em relação a dezembro e em relação a janeiro do ano precedente, as vendas

internas caíram 14%. No mesmo mês as vendas externas também apresentaram

retração de 35,1% com 17.917 unidades exportadas. Essa tendência de queda se

reverteu em fevereiro, quando houve um crescimento de 33,8% em relação ao mês

anterior na produção, sendo que no segmento de automóveis de passageiros a

expansão foi ainda maior, pouco mais de 35%. As exportações chegaram a 30.400

unidades, um volume 70% maior que emjaneiro do mesmo ano (Ver Tabela 25).

No mês de março tanto a produção como as vendas internas de veículos têm

novo impulso. A produção de automóveis de passageiro e uso misto e de comerciais

leves cresce 17% enquanto as suas vendas alcançam um aumento de 21% quando

comparadas com os resultados do mês de fevereiro. Deste modo, em março a

indústria volta a apresentar um desempenho semelhante aos melhores meses do ano

de 1994.

Vale notar que a Fiat continua à frente em termos de produção dos veículos

acima mencionados. Contudo, o mesmo resultado não é obtido quando são

agregados os veículos pesados, sendo, portanto ultrapassada pela Volkswagen. Com

relação às vendas internas, embora a Fiat tenha maior produção de automóveis de

passageiros, uso misto e comerciais leves, a liderança é ocupada, nestes primeiros

meses do ano de 1995 pela VW, com uma vantagem aproximada de 40%.
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Tabela 25. PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DA INDÚSTRIA
AUTOMOBILisTICA *NACIONAL DE JANEIRO A MARÇO DE 1995

( em mil unidades)

JIIII l~Fn
L

MIITaI ,,< M. TOIIIl

Fiat

Prod.~lo 25,5 42,5 47,8 1I5,8

Veadas bit. 12,0 26,7 30,9 69,6

Fonl

Prod.~lo 14,1 17,7 18,3 50,1

Veadas bit. 1I,2 13,2 14,7 39,1

GM
Proda~lo 18,7 21,9 30,4 71,0

Veadas iat. 17,4 20,0 28,8 66,2

TOIOta

Proda~lo 0,2 0,4 0,4 1,0

Veadas bit. 0,2 0,3 0,4 0,9

VW

Prod.~lo 27,4 39,7 46,0 1I3,1

Veadas bit. 25,5 34,0 39,5 99,0

Total

Prod.~lo 85,9 122,2 142,9 351,0

Veadas bit. 66,3 94,2 II 4,3 274,8

* Inclui automóveis de passageiro, uso misto e comerciais leves. Exclui caminhões.
Fonte: ANFAVEA

ll.4. Conclusões:

• A década de 90, para a indústria automobilística na esfera internacional, é

marcada pela busca de novos mercados pelas empresas. Cresce, então, a

importância dos países em desenvolvimento.

• No Brasil, a indústria tem seu modelo estratégico questionado com a abertura

comercial Nos dois primeiros anos enfrenta crise e estagnação. A partir de

meados de 1992, há certa retomada. Aparecem os veículos populares e os

Acordos Setoriais impulsionandoas vendas e a produção.
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CAPÍTULO 111

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE

ABERTURA SOBRE O MERCADO

AUTOMOBILÍSTICO
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fil.I Introdução

Na primeira parte deste capítulo é apontado, em termos de evolução

histórica, o processo de abertura brasileiro. Assim. as principais medidas

governamentais durante estes anos serão descritas e também os objetivos de política

industrial que estas visam atender.

Em seguida, retrata-se o processo de abertura do mercado nacional. É

apresentada a evolução conjuntural do mercado de automóveis importados como um

todo, desde 1990, com o início das importações, até início do ano de 1995, quando

este comércio começou a sofrer restrições.

Outro ponto relevante é a evolução da origem dos veículos importados, em

termos de importadoras independentes, importadoras representantes das marcas e

montadoras.

Numa terceira parte, tem-se por objetivo caracterizar este mercado em

termos de produto. Aponta-se a crescente presença de variadas marcas da indústria

automobilísticamundial. Merece destaque também a oferta de novos modelos a cada

ano do processo de liberalização e o desempenho destas marcas e modelos em

termos de vendas.
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ill.2 Evolução Recente do ProcessQ de Abertura Brasileiro

No final da década de 80 já é possível verificar alguma readequação de

instrumentos de política de comércio exterior no sentido de diminuição de

mecanismosrestritivos. Neste sentido cabe destacar:

Reforma Tarifária de 1988: implicavaem redução das tarifas nominais e eliminação

da redundância tarifária, o que significou regimes de tarifação de bens importados

mais simples e consolidados. Além disso, foram retiradas as sobretaxas de Imposto

de Operações de Câmbio e Valores (IOF) e Taxa de Melhoramento de Portos

(TMP).

Quanto aos regunes especiais, alguns foram eliminados, outros

permaneceram com 80% de isenção, e os restantes mantidos (Befiex, Draw-Back,

etc.).

Contudo, nada se alterou em relação às restrições não tarifárias e ainda,

mesmo com a redução do teto para 85%, a tarifa média para manufaturados ficava,

em agosto de 1989, em 51%, número extremamente elevado à nível internacional.

Somado a isto, a redundância tarifária não foi totalmente eliminada ( setores têxtil,

vestuário, bebidas, fumo).

Deste modo, a reforma de 1988 deve ser entendida mais como uma

racionalização tarifária do que liberalizaçãopropriamente dita.

Reforma de agosto de 1989: Estabelece-se novas alíquotas para imposto de

importação. Contudo, não há nenhuma medida liberalizantede impacto. Vale lembrar

que até 1989, a proteção da economia pelas altas alíquotas persistia dada a
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necessidade de acúmulo de reservas externas para fazer frente aos compromissos

externos.

Reforma de 1990: Governo empossado mostrou disposição de hberaIizar o

comércio e promover abertura da economia. O foco principal é a mudança de ênfase

na direção do crescimento da produtividade como principal objetivo de política. São

linhas gerais nesta direção:

- política de competição:

• hberalização de importações;

• implementação de política anti-truste para os setores non tradab!es.

- política de competitividade:

• revisão da cadeia de incentivos fiscais e creditícios para a produção industrial,

investimento e exportações a fim de atacar falhas de mercado que inibem esforços

tecnológicos geradores de extemalidades positivas.

Para tanto foram tomadas as seguintes medidas:

• eliminação de regimes especiais de importação;

• eliminação de restrições administrativas para importar pela CACEX, incluindo a

lista de produtos de importação proibida, composta principalmente por bens de

consumo, cujas tarifas foram substancialmente aumentadas;

• substituição do regime crawling peg por sistema de taxas de câmbio flutuantes,

sendo assim a cotação da moeda estrangeira determinada pelas operações

efetuadas pelos agentes no mercado de divisas. Porém, o controle sobre as

transações é mantido, deixando a taxa de câmbio inteiramente sob controle do

BACEN, isto por definição de regras de acesso ou por intervenção direta;
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• definição de cronograma de redução de tarifas com reduções programadas até

1994, quando as médias tarifárias atingiriam 20% com mínimo de 0% e máximo

de 35%. Os seguintes critérios básicos foram utilizados para classificar os

produtos para a estrutura de proteção nominal:

- alíquota de 0%: produtos com nítida vantagem comparativa; produtos com

proteção natural (elevado custo de transporte internacional) e commodities

com pequeno valor agregado;

- alíquota de 5%: produtos que já possuíam este nível tarifário em 1990;

- alíquota de 10% a 15%: produtos que ao longo da cadeia produtiva

utilizem insumos básicos com alíquota de 0%;

- alíquota de 20%: produtos manufaturados em geral;

- alíquota de 30%: para produtos de química fina e eletrônica de consumo;

- alíquota de 35%: para produtos de informática e produtos de elevado efeito

de encadeamento para trás como automóveis, caminhões, motocicletas. A

proteção efetiva para veículos automotores em 1990 era de 150% e através

destas medidas buscava-se chegar em 1993 a 60%.

• redução em 50% dos percentuais do imposto de importação e do imposto sobre

produtos industrializados para equipamentos de metrô, produção e prospecção de

petróleo, rádio e televisão, transmissão com energia elétrica;

• suspensão de projetos ligados às novas Zonas de Processamento de Exportações;

• remoção da exigência de financiamento externo sobre importação de bens de

capital;

• redução da lista de importação proibida de bens de informática;

• recriação de esquemas de financiamento de exportações, anunciando o fim do

BEFIEX;



Novas medidas em junho de 1990:

• aceleração do cronograma de redução de alíquotas para o setor têxtil;

• redução do escopo de aplicação da lei do similar;

• eliminação dos programas de importação de empresas;

• redução da alíquota de IPI de 40% para 20% para veículos com cilindrada menor

que 1000cc;

• criação de grupos para políticas setoriais;

• redução de índice mínimo de nacionalização para obtenção de crédito.

Medidas de início de 1991:

• Governo apresenta cronograma mais acelerado de redução tarifária, com declínio

maior da tarifa média além da redução na dispersão tarifária (Ver quadro abaixo):

Tabela 26. EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA TARIFÁRIA: 1987-1993

ANO 1987 1988 '1989 1.990 1991 1992* out/92 juJ/93

MODA 30 40 40 40 20 20 20 20

MEDIA 51 41 35 32.2 25.3 21.2 17.1 14.2

ERRO PADRÃo 26 17 20 19.6 17.4 14.2 10.7 7.9

AMPLITUDE 0-105 0-85 0-85 0-85 0-105 0-40

Fonte: Ministério da Economia

* Valoresprevistos pelo Programa de Abertura Comercial; os valores contidos nas últimas duas
colunas estavam previstos para vigorar a partir de 01/01/93 e 01/01/94 respectivamente, mas
foram antecipados para as datas indicadas no quadro por ocasião do conjunto de medidas
comerciais de 1992.

\
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• tarifação de barreiras não tarifárias, isto é, fim de controles quantitativos;

As intenções eram restaurar o papel do sistema tarifário como instrumento de

política de comércio exterior uma vez que até então instrumentos não tarifários

tornavam sem sentido um sistema tarifário e promover um aumento do grau de

abertura da economia brasileira. (Ver Tabela 27).

Tabela 27. GRAU DE ABERTURA *DA ECONOMIA BRASILEIRA E DE

OUTROS PAÍSES ( em %)

Pais ~ J~ GIYIU de Abertura
Alemanha 25,18
Canadá 21,68
Chile 21,42
Grã-Bretanha 19,56
França 18,72
Uruguai 16,81
Equador 16,40
Bolívia 15,47
Itália 15,31
Paraguai 14,90
Venezuela 14,14
México 12,66
Peru 12,20
Argentina 10,79
Colômbia 9,88
EUA 8,29
Japão 8,24
Brasil 6,52

• Ano Base: 1991
Fonte: FUNCEX

Fevereiro de 1992:

Nota-se adoção de medidas voltadas também ao incentivo à exportação :

• isenção do IPI para matérias-primas nacionais utilizadas em produtos exportáveis,

ampliação e maiores atrativos para o Programa de Financiamento às Exportações

(Proex);
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• branda aceleração do cronograma de redução tarifária tendo em vista a política de

preços praticada pelos oligopólios nacionais.

Julho de 1993:
As alíquotas foram mais uma vez rebaixadas e a tarifa média" que até então

encontrava-se em 17%, passou para 14,2% e a tarifa modal ficou em 20%. Por

conseguinte, o país passou a utilizar alíquotas de importação semelhantes às de seus

parceiros comerciais da América Latina. No México, um dos países mais abertos da

América Latina, a tarifa média é 12% e a máxima é 20%.

Apesar destas medidas liberalizantes, a participação do Brasil no comércio

mundial não apresentou, até 1992, grandes mudanças em relação aos anos

anteriores. A participação das importações brasileiras ainda não tinham alcançado o

patamar do início dos anos 80, tampouco as exportações, que estavam longe do

percentual de 1984 (Ver Tabela 28).

Tabela 28. PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NO COMÉRCIO MUNDIAL

(em%)

Ano ~~pes I.mpol'ÚlÇiJes
?t; '"

1978 1,0 1,2

1980 1,1 1,3

1982 1,2 1,2

1984 1,5 0,8

1986 1,1 0,8

1988 1,3 0,6

1990 1,0 0,6

1992 1,0 0,6

Fonte: FMI-International Financiai Statistics Yearbook, 1988 e 1993.

24 Ver : Revista Suma Econômica. São Paulo (11), Julho/93.
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Paralelamente às mudanças em termos de medidas e regulamentações em

direção ao objetivo de crescimento da produtividade, não se pode negligenciar a

importância de outros aspectos para que estas medidas se mostrem eficazes. O

primeiro fator é o timing da abertura econômica. A abertura deve ocorrer de modo

coordenado com o manejo da taxa de câmbio real. Desvalorizações cambiais reais

podem ser decisivas na minímização dos custos de ajustes estruturais e do risco de

problemas de Balanço de Pagamentos durante a liberalização. Outro ponto é a

consistência na política de proteção tarifária e tnbutária. Pode haver tarifação

excessiva e, ao mesmo tempo, desproteção causada por uma carga tnbutária

imprópria sobre investimentoe produção

Um terceiro elemento importante é o aperfeiçoamento do aparato anti-truste.

Isto incentivaria a competição doméstica, assumindo-se a não-contestabilidade de

vários mercados no Brasil, a qual leva à práticas competitivas abusivas por parte das

empresas privadas.

A preocupação com estes aspectos, além de magnificar os efeitos das

exportações e importações pela cadeia produtiva, impede que a liberalização das

importações em uma economia altamente regulamentada resulte na formação de

novos "cartórios" que gerariam reação negativa dos produtores locais e no limite,

levariamà reversão das reformas liberalizantes.

ill.3 Abertura Comercial e o Mercado Automobilístico

A partir de 1990 há a abertura para a importações de automóveis. As tarifas

são reduzidas dentro de um cronograma até chegar ao patamar de 20% 25 expondo

significativamenteestes setor à competição internacional(Ver Tabela 29).

2S Todavia este nivel de aliquotas não perdura. Depois de se reduzirem para 20% em setembro de
1994, elas voltam a subir para 32% no inicio de 1995 e depois em abril atingem 70010.
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As primeiras impressões desenhadas pelas montadoras nacionais eram

bastante pessimistas. Afirmava-se que a crescente participação de veículos

importados poderia vir a se tornar num fator restritivo da expansão da indústria,

gerando deste modo, economias de escala decrescentes tanto nas montadoras como

nas autopeças e maiores Índices de desemprego. A eventual geração de novos

empregos, segundo prognósticos da época, seria significativamenteinferior à perda

de empregos na indústria automobilística, uma vez que cada emprego nas

montadoras equivale a outros quatro na indústria de componentes e matérias-

primas.

A indústria doméstica se viu, então, obrigada a grandes mudanças e repensar

suas estratégias, movimento este que será detalhado ao longo deste texto.

Tabela 29. POL/TlCA DE IMPORTAÇÃO (AL/QUOTAS)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Redução gradual de Alíquotas de Participação Prevista no

Importação mercado interno

Montados(%} CKD(%) (%)

85 85
60 55 3

50(i) 45 4
40(iJ) 35 10
35(ili) 30 15
35(iv) 30 18

35 30 20

ANO

(i) Reduzido para 40% a partir de outubro/92.
(ii) Reduzido para 35% a partir de julho/93
(iii)Reduzido para 20% em setembro/94.
(iv)Elevado para 70% em março/95.
Fonte: Adaptação ANFA VEA.



No primeiro ano de abertur~ mesmo com a revogação da cédula C da

CACEX, que instituía as importações proibidasl a tarifa aduaneira para automóveis "

acabou por "aumentar de 65% para 85%. Além disso ,1 sobre o imposto de importação

ainda incidiam cerca de 48% em impostos, de acordo com o estado da federação e

do modelo do veículo importado.! O fato era que comprar um carro importado ainda

constituía-se em algo muito distante do consumidor nacional. I
Apesar destes fatores, em 1991 os importados já respondiam por cerca de

3% do mercado nacional. A Lada aparece atacando as faixas mais baixas do mercado

com carros baratos e antiquados, por preços em cerca de 7.000 dólares. Neste

período, monta uma rede de 120 concessionárias pelo país e fatura com elas Us$ 180

milhões. Neste ano o comércio de carros importados pode ser sumariado pela tabela

abaixo:

Tabela 30. PRINCIPAIS NÚMEROS DO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
ESTRANGEIROS NO BRASIL

40.000

3
60.000

250
50

Veículos importados em 1991

Participação de mercado (%)
Previsão de Vendas para 1992

Invest. dos importadores (Us$milhões)
Alíquota de importação
Impostos pagos pelos importadores em 200

1991 ( em Us$ milhões)

Fonte. Revista Exame. São Paulo, 24/06/92 p.l 04

No ano de 1992, praticamente todas as montadoras passaram a importar

carros de luxo, com preços a partir de 100.000 dólares. Exemplos são a GM

trazendo o Saab e a Fiat, o Alfa Romeo 164 para serem vendidos em suas redes de

concessionárias. Pode-se notar que dois anos de abertura fizeram com que as

64
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montadoras buscassem garantir suas fatias num mercado altamente promissor já que

no ano anterior, este absorveu cerca de 40.000 veículos, a maioria adquirida a uma

alíquota de 60%. O decréscimo desta para 50% e depois para 40% tornavam-no

ainda mais atrativo. Neste momento também foram liberados consórcios, com

parcelas fixas em dólar que incentivaram ainda mais o setor. O leasing também

aparece como importante opção de compra no mercado de importados.

Em 1993, o setor automobilístico brasileiro representava 11% do pm

industrial, dando sinais de reaquecimento em função de fatores internos e externos.

Representantes do governo e montadoras criaram a Câmara Setorial para elaborar

um PIano de Metas que incluía a redução de IPI - Imposto sobre Produtos

Industrializados- dos modelos básicos, os "carros populares". No mesmo ano de

1993, os veículos importados respondiam, segundo a ANFAVEA, por 7% do

mercado, percentual pequeno se comparado aos níveis europeus (15% em média).

Contudo, conforme mostram os dados a seguir, havia uma clara tendência de

elevação da participação dos automóveis estrangeiros no mercado brasileiro. E

ainda, desde que a alíquota de importação começou a se reduzir em 1990, entraram

no país até julho daquele ano, cerca de 60.000 importados. Portanto, além do

crescimento natural da demanda provocada pela diminuição dos preços, há de se

considerar o efeito da renovação da frota já existente. Somado a isto, é interessante

notar que as próprias montadoras filiadas a ANFAVEA também passam a ser

grandes importadoras (Ver Tabela 33). Entre caminhões, automóveis e ônibus, elas

trouxeram 30.600 veículos de janeiro a outubro de 1993. Já para a ABEIVA,

entidade que representava em 1992, 26 importadores" oficiais, o número até o final

26 ABEIV A: Associação Brasileira das Empresas Impotadoras de Veículos Automotores. Esta
entidade passou de 26 associados em 1992 para 31 em 1995. As empresas associadas à Abeiva e as
marcas que representam são as seguintes:
• Ábaco Veículos Ltda (Rolls Royce, Ferrari, Bentley)
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do ano ficou em cerca de 35.000 veículos. De um modo geral, cresce em 100% em

relação a 1992, a importação de automóveis na categoria bens de capital da Balança

Comercial.

o crescimento da importação de veículos se acelerou ainda mais em 1994.

No primeiro trimestre do ano, as importações de bens de consumo duráveis cresceu

70,3% em termos relativos, puxadas principalmente pela aquisição de veículos de

passageiros e motos, que acumularam entre janeiro e março Us$ 200 milhões" com

variação de 92% sobre importações do primeiro trimestre de 1993. Deste modo, os

automóveis de passeio tiveram uma participação de 42,5% sobre o total de

importações de bens de consumo duráveis. Só em junho daquele ano foram vendidos

4.904 veículos estrangeiros (23,47% mais que em maio), acumulando 21.901

unidades no ano, volume 64,7% maior que mesmo período do ano anterior

(excluindo-se as importações das montadoras estabelecidas no país). Segundo André

• Asia Motors do Brasil Ltda. Imp.Exp. e Com. (Asia Motors)
• CAOA-Com. Veículos Imp. Ltda(Renault)
• Dacon S.A. (porsche)
• Daihatsu do Brasil Ltda. (Daihatsu)
• DM Motors do Brasil Ltda. (Daewoo)
• Gandini Import (Bugatti, Lotus e Lamborghini)
• HMB Veículos Ltda (Hyundai)
• Importadora de Veículos XM (Citroen)
• Jaguar Cars Com. e Imp. Ltda (Jaguar)
• Kia Motors do Brasil (Kia)
• Lada do Brasil Imp. e Exp. Ltda. (Lada)
• Land Rover do Brasil Ltda. (Land Rover)
• Mercedes Benz do Brasil S.A. (Mercedes Benz)
• MMC Automóveis do Brasil Ltda. (Mitsubishi)
• Moto Honda da Amazônia Ltda. (Honda)
• Nissan do Brasil Com. e Imp. de Veículos Ltda. (Nissan)
• Peugeot do Brasil Automóveis Ltda. (peugeot)
• Próvenda Com. e Serviços Ltda (Mazda)
• Regino Import (BMW)
• São Jorge Veículos (Chrysler)
• SBA Comércio e Exportação Ltda. (FSO)
• Senna Import (Audi)
• Subaru do Brasil Imp. e Exp. Ltda. (Subaru)
• Suzuki do Brasil Automóveis Imp. e Exp. Ltda (Suzuki)
• Toyota do Barsil (Toyota)
27 Ver: Revista Quatro Rodas, jan. /95.
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Beer da GM, a participação dos importados deveria chegar a 10 % do mercado

brasileiro de automóveis no ano.

Em setembro do mesmo ano há a redução das alíquotas de 35% para 20%, o

que levou a expectativas de um aumento ainda maior das vendas de importados,

inclusive com um maior volume de importação das próprias montadoras aqui

estabelecidas. As empresas filiadas à Abeiva que esperavam vender 50 mil unidades

no ano, passaram a projetar vendas de 63 mil veículos importados dadas a

estabilidade econômica, o câmbio valorizado e a redução do imposto de importação.

É importante lembrar que já em setembro, o volume de veículos importados

alcançava 46,5 mil unidades, chegando a pouco mais de 77 mil ao fim do ano ( Ver

Tabela 31 ), superando deste modo as mais otimistas expectativas.

Os dois últimos meses do ano ilustram bem este crescimento de vendas e da

participação dos importados no mercado interno. Enquanto em novembro e

dezembro de 1993 foram importados pelos associados da ABEIVA, 3.311 e 4.157

veículos respectivamente, nos mesmos meses de 1994 foram importados 10.752 e

11.009 unidades ( Ver Tabela 31,). As vendas em novembro superaram o recorde de

setembro em 10,7%.

Tabela 31. VENDAS NO ATACADO, CRESCIMENTO E PARTICIPAÇÃO NO
MERCADO DE AUTOMÓVEIS IMPORTADOS*.

Perlodo Vendas Crescimento (1994/1993) Participtlç80
li no mercado intemo

Nov/93 4.157 3,3%

De7193 3.311 4,4%

Nov/94 10.752 224,7% 8,5%

De7194 11.009 164,8% 9,5%

Jan a De7193 35.309 3,2%

Jan a De7194 77.393 119,2% 6,0%
Fonte: ABEIV A

• Exclui veículos importados pelas montadoras e importadores independentes.
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De uma maneira geral, o setor importador de veículos aguardava a mudança

de governo em 1995 com expectativas otimistas. Segundo o presidente da Abeiva,

Emílio Julianelli, o novo governo teria condições de estabelecer uma política

industrial com regras claras e permanentes. As empresas representantes das 30

marcas associadas à Abeiva pretendiam trazer ao Brasil cerca de 125 mil veículos.

o ano de 1995 começa com importações ainda maiores. Em janeiro foram

vendidos 454,1% mais veículos do que no mesmo mês do ano precedente, quando a

Abeiva importou 2.880 unidades. Estes números crescem quase no mesmo ritmo em

fevereiro com comercialização 402,1% maior em relação aos 3.325 automóveis

trazidos no segundo mês de 1994. Em março as vendas chegam a 24.400 unidades,

478,7% mais que março do ano anterior (Ver tabela 32).

Tabela 32. VENDAS NO ATACADO E PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE
AUTOMÓVEIS IMPORTADOS· •

Periodo Vendas Participqç40 no
mercaílo.
inte~ '95
18,2%
11,6%
14,1%
13,3%

Jan/95
Fev/95
Mar/95
Jan a Mar/95

15.958
16.696
24.400
57.056

Fonte: ABEIV A.
• Exclui veículos importados pelas montadoras.

Este crescimento dos importados é dificultado com as medidas que se fizeram

necessárias após a manifestação da crise econômica no México quando este viu-se

face a grandes problemas de Balanço de Pagamentos. Isto acabou por trazer efeitos

sobre o fluxo de capitais para todos os países latinos. O imposto de importação é

elevado, em consequêncía, para 32% em fevereiro e logo depois em março passa a

ser de 70%. Segundo Julianelli, o setor num período de sete meses conviveu com
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quatro diferentes alíquotas de importação, prejudicando os investimentos, o

planejamento e a capacidade de atender o mercado das empresas importadoras.

Deste maneira, temos as seguintes alíquotas e impostos sobre um veículo

importado:

• Imposto de importação: 70,00%

• IPI: 25,00%

• ICMS: 12,00%

• COFINS: 2,65%

• Porcentagem total sobre o preço: 52,00%.

Vale notar que acentua-se, em 1995, o crescimento das importações pelas

montadoras. De janeiro a março, importaram mais de 76.000 veículos contra 57.056

unidades trazidas pelas 31 marcas associadas à Abeiva.

Os importadores independentes, por sua vez, sofreram uma sensível queda de

participação no mercado. Em 1994, o percentual deste setor ficou em 5,5% do

mercado, depois de ter sido de 31% em 1991 (Ver Tabela 33). Esta perda se deve ao

amadurecimento do setor e à preferência dos consumidores por produtos com

garantias de origem, assistência técnica e manutenção.

Tabela 33. CARROS IMPORTADOS NO BRASIL -SEGUNDO TIPO DE
IMPORTADORES.

1995 1994 1993 1992 1991

UlÚdades % UlÚdades % Uaidades % Ualdades % Ullidades %

Abeiva 57.056 43% 77.944 38,9 34.444 43 10.388 32 15.315 66

Montadoras 76.729 57% 111.838 55,6 40.444 51 14.545 4S 582 3

Independentes n.d n.d 11.045·· 5,s· 5.050 6 7.309 23 7.306 31

Total 133.785 100 200.827 100 79.938 100 32.242 100 23.023 100

• Segundo levantamento da Abeiva junto a Receita Federal no período de janeiro a novembro de
1994.



70

•• Estimado
n.d.: Não disponível

Fonte: Abeiva, Arfavea, CIEF e Ministério da Fazenda

Apesar da presença crescente das montadoras no mercado de importados,

estas aparecem reivindicando medidas para o setor. O eixo da questão é a criação de

lei que incentivasse as exportações. As montadoras surgem com estas reivindicações

já a partir de 1992, e visam maiores beneficios para as vendas de veículos e peças no

exterior. A proposta apresentada ao governo seria a associação das importações às

exportações, ou seja, para cada Us$ 2 exportados, as montadoras poderiam importar

Us$ 1 livres de impostos, em maquinários e produto montado. Projeto de lei

contemplando estas idéias foi levado ao Congresso em 1993 e acabou sendo retirado

por pressões de todos os envolvidos no setor automobilístico, embora tivesse este

sido amplamente discutido na Câmara Setorial.

O projeto abriria a possibilidade das empresas do setor importarem Us$ 1

para cada Us$ 2 exportados, conforme o proposto pelas montadoras. Criaria também

perspectivas de novas montadoras gozarem de 50% de índice de nacionalização

mínimo no primeiro ano de operação no Brasil. Entretanto, o desejo das montadoras

era a adoção de cotas e a diminuição das fàcilidades a novos fabricantes que

quisessem se instalar no país; o da indústria nacional de autopeças, um maior índice

mínimo de nacionalização e os importadores, por sua vez, apontam para um

"cartório da indústria automobilística" que em muito iria prejudicar a importação de

veículos cujos fabricantes não tivessem uma planta no país.

Outro argumento usado pela indústria nacional é haver excesso de produção

e capacidade na indústria automobilística mundial. Deste modo, os países

exportadores são bastante agressivos na busca de novos mercado, o que justificaria,
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segundo, a indústria nacional, cotas de 3,5% a 7% ao lado de alíquotas elevadas e

medidas de estímulo às exportações.

Após a elevação das alíquotas em março, em junho de 1995, o Governo

Federal buscou introduzir o sistema de cotas de importação através da Medida

Provisória (MP 1.204). Esta medida fixou também algumas diretrizes de longo prazo

para estimular os investimentos e a modernização do setor conjuntamente à abertura

de mercado. Destacam-se:

• redução de 18% para 2% da alíquota de importação de bens de capital e insumos

para indústrias fabricantes do setor automotivo (incluindo autopeças);

• valor das exportações guarda proporção em relação ao das importações, o valor

das importações poderá ser, no limite, 66% das exportações;

• permissão da depreciação acelerada ( em dobro) do custo de aquisição de

máquinas e equipamentos novos.

ill.4 Produtos oferecidos e seus desempenhos de vendas

Durante estes primeiros tempos de abertura, observa-se a oferta crescente de

variados modelos de diversas marcas ao longo dos anos. Em 1991, chega ao Brasil o

carro mais vendido nos EUA, o Ronda Accord e também a Peugeot passa a oferecer

seus produtos. Neste ano, a Citroen também chega ao mercado trazendo seus

modelos mais luxuosos, principalmente o Citroen XM garantindo uma assistência

técnica compatível com seus padrões elevados de qualidade. A marca japonesa

Toyota também se volta ao mercado de luxo com o Crown ao preço de Us$120.000.

No segmento de utilitários a GM passa a importar, em 1991, da Renault

argentina, a perua Traffic, que concorreria com a VW Kombi nacional. A VW vende



em média de 25.000 a 35.000 Kombis por ano e à época a concorrência não parecia

preocupar pois havia uma grande diferença em preço. Com o montante de uma

Traffic, comprava-se quatro Kombis.

Em 1992, merece destaque a vinda do Peugeot 605, na faixa de alta potência

e luxo ao preço de Us$lOO.OOO.A BMW e a Volvo estendem suas linhas de

produtos e aumentam suas vendas (Ver tabela 35). A Volvo passa a trazer os

modelos 440 e 460 da Holanda ao preço de Us$57.000. A BMW introduz três

versões da sua série de esportivos com preços entre Us$70.000 e Us$80.000. O

quadro a seguir ilustra o mercado de automóveis importados neste ano (Tabela 34).

Tabela 34. PRINCIPAIS MARCAS TRAZIDAS PARA O BRASIL POR

"FAIXA DE~
DE PREÇO.~Y
REVENDAS

Alfa Romeo Itália Fiat 19 66

DMW Alemamha Regino Import 8 48 a 180

Citroen França Import.XM 5 100

Honda (*) Japão e EUA Honda e concess. 7 36 a 190

Hynndai(*) Coréia do Sul Garavelo-Hyundai 4 16 a 54

Lada Rússia Lada do Brasil 126 6,6 a 12,5

Lumina(GM) EUA GM 23 52

Mazela Japão Grupo Mesbla 5 34a95

Mereedes Denz Alemanha Concessionárias 11 63 a 233

Mitsubishi Japão Brabus(grupo SR) 10 30 a90

Peugeot(*) Argent. e França Peugeot do Brasil 9 20 a 100

Ponche Alemanha Dacon 1 120 a 230

Renault (*) Argentina C.A.O.R 7 30a40

Saab Suécia GM 2 74

Subaru(*) Japão SubarudoBR 30 33 a80

Suzuki Japão SuzukidoBR 11 17 a30

Trame (Renault) Argentina GM 71 27

Volvo Suécia VolvoCar 5 55 a94

Fonte: Revista Exame. São Paulo, 24/06/92 p.l04.
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(*) iniciaram operações no ano de 1992.

Tabela 35. CARROS DE LUXO QUE DESEMBARCARAM NO PORTO DE
SANTOS ENTRE 10. DE JANEIRO E 31DE MAIO DE 1992.

·3

" II QIlII1Ilidadé"iMlI1'Ca

BMW 210

Accord (Honda) 127

Citroen 50

Mercedes 37
Volvo 31

Nissan 21

Lexus (Toyota) 17

Ponche 7

Jaguar 1

Renault 1

Fonte: Revista Exame. São Paulo, 24/06/92 p.104.

Em 1993, chama atenção a volta da Chrysler, importando uma variada linha

de jipes. Dentre eles o Grand Cherokee. Traz também o luxuoso Eagle Vision. Os

preços destes modelos ficavam entre Us$ 28.000 a Us$ 60.000 com projeção de

vendas de 300 veículos por mês. A subsidiária brasileira da Ford passou a trazer a

picape Explorer para disputar mercado com o Nissan Pathfinder e com o Mitsubishi

Pajero ao preço aproximado de Us$ 45.000, marcando assim a entrada da

montadora no mercado de veículos importados. Ao mesmo tempo, a Citroen passa a

comercializar o Xantia na faixa de Us$ 60.000, esperando negociar, no total, 1.250

veículos através de 10 diferentes modelos. A Regino Import, além de vender os

BMW ( 1750 carros vendidos até julho de 1993), também começa a importar as

marcas britânicas Rolls-Royce e Bentley, por preços entre Us$ 220.000 e Us$

380.000. A Importadora XM passa a vender, ao lado dos Citroen, também o
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esportivo Jaguar ao preço de Us$ 100.000. (Ver Tabelas 36 a 39). Além disso, em

1994, esta revendedora esperava vender cerca de 2000 veículos da Citroen, 80%

mais que 1993, aumentando a participação da marca francesa de 3,2% para 5% do

mercado nacional de importados.

No ano de 1994, outro destaque é a entrada da Audi no mercado brasileiro

para disputar mercado com a Mercedes Benz e BMW, isto com os modelos Audi

800, Audi 100 e caminhonetes. O carro chefe é o modelo 800, com preços entre Us$

44.000 e Us$ 55.000. A Daihatsu importa três modelos, o compacto Charade, o sedã

4 portas Applause e um jipe esportivo. O ano marca também a chegada de mais um

dos três carros mais vendidos nos EUA ao Brasil. Primeiramente vieram o Ronda

Accord e o Toyota Camry . Em 1994, chega o Taurus da Ford americana ao preço

próximo aos Us$ 55.000 e com expectativa de vendas de cerca de 1.100 automóveis.

Contudo, o maior fenômeno do mercado de importados brasileiro é o Fiat

Tipo, importado pela própria Fiat, não entrando portanto nos números da Abeiva

(Ver Tabela 33). Somente em maio de 1994 foram vendidos 4.828 Tipos contra

3.971 unidades dos importadores ligados a à Abeiva. Parte do sucesso pode ser

atribuído ao preço do carro, entre Us$ 17.000 e Us$ 18.000. Neste mesmo mês, a

Besta é o modelo mais vendido dentre os importadores oficiais. Tomando os

veículos de passeio, as maiores vendas.no números da ABEIVA, foram dos BMW

série 3 e o Renault 19 (Ver Tabela 36). No mês seguinte merece destaque a venda de

veículos Ronda tendo como carro chefe o Civic. A meta de vendas era de 7.000

unidades no ano, enquanto que em 1993 este número ficou em 4.100 e no ano de

implantação da rede Ronda, 1.000 unidades foram vendidas. O Golf Gti, trazido pela

montadora Volkswagen, foi o segundo automóvel mais vendido no mercado nacional

no mês e no primeiro semestre de 1994, com o total de 1.536 veículos. Em termos
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de marca no mês de junho, a Mitsubishi ficou em primeiro lugar em vendas no

atacado com 622 automóveis vendidos, seguida pela K.iaMotors com 601 unidades.

No fim deste ano, a Ford anuncia a importação do Fiesta, veículo pequeno de

1.300cc, já com projeto de nacionalização da sua produção para breve. Ao mesmo

tempo, a GM anuncia a importação do Astra a cerca de Us$ 18.000 e a VW passa a

trazer a família Passat da Alemanha com preços na faixa dos Us$ 30.000.

Tabela 36. MODELOS MAIS VENDIDOS EM MAIO DE 1994.
(empresas filiodas àAbeiva)

Ir; . .. ib:

Modelo" MID'cII Unidtules
Besta K.ia 327

R19 Renault 320

Pajero Mitsubishi 295
Série 3 BMW 273

Civic Honda 263

Sephia K.ia 201

Picape Peugeot 174

Excel Hyundai 171

Accord Honda 161

Swirt Suzuki 161

Fonte: Abeiva

Analisando tanto as importações de veículos realizadas pelas montadoras

como pelas empresas filiadas a Abeiva nota-se que até fevereiro de 1995 a liderança

nas vendas é ainda ocupada pelo Fiat Tipo com números bem à frente dos demais

importados. E ainda, o Renault 19 e o Honda Civic continuam ocupando posição de

destaque em termos dedesempenho de vendas (Ver Tabela 37 e 38).

No ano de 1994, o volume de importados trazidos pelas quatro montadoras

aqui instaladas (Fiat, Volkswagen, Ford e General Motors) foi estimado em 90 mil

unidades (Ver Tabela 41). Além disso, observa-se metas ambiciosas das montadoras
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para 199528
• A Ford pretendia trazer 50 mil veículos importados, dos quais 75% do

modelo Fiesta. A GM tencionava importar 90 mil veículos, sendo 80 mil do Astra. A

VW, por sua vez, objetivava liderar o mercado de importados no país, com a meta

de importar mais de 100 mil automóveis. Somando-se as estimativas das montadoras

têm-se 340 mil veículos que seriam importados. Por outro lado, há também os

números da ABEIV A, cujas empresas filiadas pretendiam importar 150 mil unidades

em 1995. Estudos da indústria automobilística mostravam que os importados, que

em 1.994 respondiam por 10% do mercado, deveriam chegar no ano 2.000 a 40%.

Tabela 37. AS DEZ MARCAS MAIS VENDIDOS DE IMPORTADOS

Marca Vt!Jlda P P Vt!JldIIS P Vt!JIda P
~,

,"i. Miu/9'5 o Fn/9S o "11 NOY/94 o ; o.tl'J4 o;..,:_z,,,-

S I. I.

Fiat 10.455 I. 11.387 1. 13.298 I. 16.809 1. 14.045 I. 7.189 I.

Peageot 2.298 8. 2.858 J. 2.005 7. 2.036 3. 1.672 2. 1.204 4.

Renaalt 3.369 4. 2.388 6. 2.289 s. 2.219 2. 1.459 J. 1.327 3.

lGa 2.449 7. 709 2.013 6. 527 10 1.192 4. 607 8.

Motors

Asia 1.466 10 2.900 4. 2.372 4. 1.336 4. 921 s. 801 7.

Motors

Toyota 3.250 s. 826 10 844 J. 756 6. 484 9.

Citroen 611 2.281 7. 847 10 654 8. 712 7. 845 6.

Mitsabihi 1.173 1.233 8. 854 9. 612 9. 687 8.

Doada 943 653 761 686 7. 638 9. 953 J.

Daewoo 576 631 769 402 500 10 453 10

VW 3.501 3. 1.028 9. 4.470 2. 1.489 2.

Ford 6.613 2. 8.720 2. 2.901 3.

G.M. 3.208 6. 4.548 3. 1.292 8.

Sazuki 1.170 9. 453 394 11 74

Fonte: Montadoras e Associação Brasileira das Empresas Importadoras de
Veículos Automotores (Abeiva).

28 Ver: REVISTA QUATRO RODAS, São Paulo, n.419, Jan./95.
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Tabela 38. OS DEZ MODELOS MAIS VENDIDOS DE IMPORTADOS

v•• p

• o
';4;~'

.0IItI94 $o

FiatTipo 9.443 J. 10.329 t. 13.298 1. 16.809 J. 13.523 t. 6.959 J.

FiatTempra 894 9_ 1.144 6_ 903 4_

S.w.
IUD.a1t 19 1.924 J_ 1.367 J_ 1.135 1.153 2_ 898 2_ 953 3_

KiaMoton 1.539 7_ 423 1.016 8_ 497 8_ 641 3_ 381 8_

Besta

Peogeot405 649 986 7_ 786 971 3_ 641 3_

IUD.a1t 952 682 798 10_ 805 J_ 524
TwiDgo

Alfa 164 522 6-

Peogeot 433 137 287 419 506 7_ 518 J_

Pick-op

Daewoo 518 554 726 395 482 8_ 358 10_

Espero

BMW 285 484 214 477 9_

Série3

Toyota 1.639 6- 346 449 282 402 10_

CoroUa

VWGolf 2.470 4_ 1.509 4_ 770 6- 1.489 2_

BODeIa 577 399 280 399 349 556 4_

Civic

CitroeDZX 387 1.357 6_ 483 294 274 472 6_

CitroeD 209 901 8_ 352 344 406
X•• tia

AsiaM. 1.118 9_ 2.034 4_ 1.898 3_ 676 7_ 284 431 7_

TowaerV ••



'MiI4eID Vendtu P Vendtu P Vmda P

FevI9~ o ,INf'5 o Ntw/IN o

s;

Asia 340 855 10 443 485 9. 374
M.Topic

Doada 362 252 442 304 288 367 9.

Accord

FordFiesta 4.843 2. 7.453 2.

Ford 1.292 8. 1.262 s.

Moadeo

GMAstra 3.096 J. 4.434 J. 974 9.

VWPusat 2.519 2.

FiatDuna 444 10.

Mercedez 1.037 10 470 298 28 128
MBl80D

Fonte: Montadoras e Associação Brasileira das Empresas Importadoras de
Veículos Automotores (Abeiva).

Convém notar também as vendas decadentes dos baratos e rudes veículos da

Lada. A empresa chegou a vender 25 mil automóveis no país em 1991. De janeiro a

setembro de 1994, as vendas foram de somente 2,3 mil unidades (os Lada têm preço

entre Us$ 6,3 mil e Us$ 10 mil). Em 1993, foram 4,9 mil unidades e em 1992, 4,6

mil unidades( Ver tabela 39 e 40). Estimativas otimistas da empresa para 1995

apontam para a importação de 10 mil carros, isto através do lançamento de novos

modelos no mercado.

Segundo Emílio Julianelli, presidente da ABEIV A, os importadores estavam

se preparando para trazer também veículos de menor preço. De fato, a produção de

78



pequenos como o GM Corsa, o Ford Fiesta e o Renault Twingo na Europa se

destina basicamente a atender seus mercados locais. Contudo, a existência de

capacidade ociosa na indústria japonesa tornava viável esta possibilidade.

Tabela 39. VENDAS POR MODELO DE VEicULOS IMPORTADOS* •
( no atacado em unidades)

MIlI'CIIS Preço** JtlIIIMar JanID;;" JanlDez Crescimento w,Crescimellto

Mar195 1995 1994' ~, 1993" J •••. Dez94/ J~Mar95/ m

~[..,,$ cJ•••. Dez93 Jtm-Mar 94

Asia 6.738 5.457 386 1.314% 1.474%

Motors

AM 815/825 n.d 44 94 6

CosmosBus n.d. O 2 O

Rocsta 47.500 6 137 9

Topic 32.903 1.638 2.214 106

Towner 13.400 5.050 3.010 265

Audi 1.121 1.474 O

Audi 80 58.542 317 819 O

AudiA4 n.d. 139 O

Audi A6/100 65.000 565 560 O

Audi S6/S4 95.657 23 58 O

AudiA8 128.870 10 5 O

Audi S2 84.341 24 32 O

Audi RS2 121.967 43 O

BentleI 1 '3 1 100%

Brooldands 266.000 1 1 O

Turbo R 392.000 O 2 1

BMW 1.414 3.503 1.931 81% 130%

Série 3 70.775 1.398 3.122 1.598

Série 5 108.577 7 362 294

Série 7 171.752 7 7 30

Série 8 158.485 2 2 9
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MII1'CIIS Preço .•• Cresdmento Cresdml!llto

MIU/95 JIDI-Der. 94/ JIDI-MtI1'95/

JIl1I-Der. 93 JIDI-Mar94

Bua:;atti O 1 O
Ell0 495.000 O 1 O

Ch[Isler 105 136 O
Vision 53.000 15 40 O

Caravan 53.242 90 91 O

Cherok:ee 59.000 O 3 O

Viper 130.000 O O

Wrangler n.d, O 1 O

Citroen 2.892 4.220 1.093 286% 809%

AX 24.460 11 177 99

Evasion n.d. 4 177

XM 69.500 23 135 126

ZX 30.590 1.744 2.536 691

Xantia 40.680 549 1.372 O

Daewoo 1.976 2.260 O
Espero 30.439 1.798 2.109 O

Prince 37.469 84 91 O

S. Salon 40.510 94 60 O

Daihatsu 596 1.019 O
Charade 23.580 480 531 O

Cuore n.d. 2 O

Applause 26.260 12 139 O

Feroza 32.980 30 349 O

Ferrari 2 22 6 2670/0 0%

348TstrB 225.000 1 15 5

ISpyder

512 TR 330.000 O 3 1

456GT 360.000 O 4 O

Bonda 2.357 6.822 4.157 64% 77%

Accord 47.600 1.056 2.411 652

Civic 42.500 1.256 4.110 3.151

CRX 47.400 34 119 133

Prelude 51.750 8 148 160

end 83.150 3 34 61
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MtuCIIS Preço •• JanlMar JIlIIlDeZ' Jan/Dez
é 'iê

Crescimento '"Crescimento

Mar195 1995 1994 1993 Jan-Dez 94/ Jan-Mar95/
, '. ti Ian-Dez 93 Jan-Mar 94"

HD!ndai 1.015 2.141 1.676 28% 239%

AccentlExcell 19.175 720 1.689 1.302

Elantra 25.578 191 451 205

HI00 n.d. 104 O O

Scoupe n.d. O O 97

Sonata 37.897 O 72

Ja"uar 54 69 O
XJ6 97.000 36 29 O

XJ12 142.000 13 27 O

XJS 12C 155.000 2 9 O

Sovereign 115.000 2 2 O

XJ S 4.0 111.000 1 2 O

Coupe

Kia 5.171 6.118 2.236 174% 586%

Motors
Besta 23.372 3.097 4.265 1.756

Ceres 14.163 455 514 288

K2.400/3.500 n.d, 514 64

Sephia 22.145 865 1.188 128

Sportage 31.584 240 O O

Lada 791 2.524 4.851 -48% -3%
Laika 9.600 790 1.829 3.149

Niva 13.950 626 1.492

Samara 12.630 O 69 210

Lambomhini O 1 O
Diablo 391.000 O O

Land 22 253 110 130%» -51%

Rover
Defender 40.222 15 170 65

Discovery 57.056 7 73 39

RangeRover n.d. O 10 6

Lotus O 3 O
Espirit S4 122.500 O O O

Elan S2 75.000 O 3 O



, N JtuVJJtJ ,

MIUCtIS 1'!eço** JllIIIMar JanlDer. s Crescimento Crescimento
,."I'!' "" ~

Mar/95 1995 1994 1993 JIIII-Dez 94/ JIIII-Mar95/
~'t-

"JIlII-Dez 93 ;~Jtm-Mar 94

Mazda 1.797 2.706 928 192% 322-/0
626 38.945 447 904 290

929 78.494 6 22 30

MPV 50.082 71 221 124

MX3 32.528 709 750 61

MX5 40.051 16 36 55

Pickup 29.276 302 297 16

Protege 33.212 246 476 352

Mercedes 2.454 3.143 865 2630/_ 371%
Benz
Série C 89.210 515 1.008 426

Série E 117.747 63 180 196

Série S 257.430 47 92 160

SérieSL 255.001 24 85 83

MB 1800 27.344 1.805 1.778 O

Mitsubishi 3.260 5.479 2.694 103% 268%
3000 GT 97.031 17 45 18

Eclipse 46.142 409 254 155

Colt n.d 142

SpaceWagon 45.322 208 213 118

Galant 48.462 253 481 9

L200 35.090 770 2.061 1.280

Lancer 31.963 425 619 280

Pajero 44.786 1.036 1.806 834

Nissan 682 1.270 764 66% 220%
021 Pick up 37.758 157 467 215

Máxima 50.353 53 76 72

Pathfinder 58.702 155 521 443

Sentra 25.488 317 206 34

Peua:;eot 7.161 8.555 1.654 417% 859%
106 15.600 1.803 759 7

205 18.500 348 1.031 119

306 37.900 1.577 448 O

405 35.500 2.432 2.983 363
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f.'
~~MIlI'CIIS Preço** JanlMlI1' JllIIIDez Crescimento Crescimmto

MII1'/95 1995 1994
11

1993 JIIII-Dez 941 JIIII-Mar951

OI' , ." .,\ :1it,,,,W.i ",,;I, !$i' &' fi ~ Jtm-Dez 93 ,~ JII1I-MII1' 94 m

Peuar;eot conto

605 47.900 101 74 110

806 ST/SV n.d. 42 5 O

Pickup 20.200 858 3.255 1.055

Porsche 12 13 O -
911 Carrera 168.710 12 13 O

Renault 8.046 10.042 2.128 372% 643%
R19 35.500 4.307 6.236 O

R21 n.d. 45 758 991

Laguna 52.700 1.259 221 1.133

Safrane n.d. 3 1 4

Twingo 16.900 2.432 2.826 O

RolIs O 1 1 - -
ROIce
SpurID 311.000 O 1 1

Subaru 1.282 818 1.267 57% 368%
Impreza 29.970 221 291 296

Legacy 38.980 422 860 881

Vivio 11.976 638 - -
SVX 62.000 1 . 23 90

Suzuki 2.619 3.459 3.332 4%, 276%
SideKick n.d. 176 463 542

Swift 27.690 1.146 1.676 1.540

Vitara 27.790 808 767 829

Samurai 18.090 479 523 421

Super Carry 17.990 10 30 O

TOIota 4.826 4.707 5.229 -10% 423%
Camry 56.928 195 231 500

Corolla 33.798 2.488 1.820 1.470

Hilux 33.688 1.267 1.279 919

Paseo 31.358 96 462 187

Previa 57.308 18 59 69

SW4 57.478 762 856 2.084



,.
Preço·· & JIIIIIMIl1' JanlDez. Jan/Dez. Crescimento

MIl1'1'J5 1995 1994 1993 Jan-Dez. 941
f

;,.,. Jan-Dez.93

Volvo 662 n.d n.d.
460 45.440 338 n.d. n.d.
850/855 85.410 295 n.d. n.d.
960 72.160 29 n.d. n.d.
Total 57.056 77.393 35.309 119%

Geral

* Das empresasfiliadas à Abeiva

!li
Cresdmellto

Jan-Mar951

Jan-MIl1' 94

1.555%.

448%

** Preço em dólares em março de 1995, vigentes anteriormente ao aumento de
alíquota de importação para 70%. Quando da existência de mais de um tipo de
acabamento/motorização para um mesmo modelo, tomou-se o preço do mais
completo.
Fonte: Abeiva, Revista Quatro Rodas. São Paulo, Abr/95.
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Tabela 40. RESUMO DAS VENDAS NO ATACADO (em unidades)

i!f 1/

Importador da Abeiva 1995* 1994 1993 1992 1991
Asia Motors 6.738 5.457 386

Audi 1.121 1.474

Bentley 1 3 1
BMW 1.414 3.503 1.931 364

Chrysler 105 136

Citroen 2.892 4.220 1.093 276 64

Daewoo 1.976 2.260
Daihatsu 596 1.019

Ferrari 2 22 6
Honda 2.357 6.822 4.157 741

Hyundai 1.015 2.141 1.676 593
Jaguar 54 69

Kia Motors 5.171 6.118 2.236
Lada 791 2.524 4.851 4.552 25.129

Land Rover 22 253 110 27
Mazda 1.797 2.706 928 119

Mercedes 2.454 3.143 865
Mitsubishi 3.260 5.479 2.694 1.055 102

Nissan 682 1.270 764

Peugeot 7.161 8.555 1.654 150

Porsche 12 13

Renault 8.046 10.042 2.128 270
RolIs Royce O 1 1

Subaru 1.282 1.992 1.267 265

Suzuki 2.619 3.459 3.332 1058 20

Toyota 4.826 4.707 5.229 960
Volvo 662

TOTAL 57.056 77.393 35.309 10.388 15.315

. * Até março de 1995.
Fonte: Abeiva (1995).
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Tabela 41. VENDAS DE VE/CULOS* IMPORTADOS PELAS MONTADORAS.

30 50 302 1054 1897 8559 6234 16780

82 770 5075 4470 1049 3499 9018

~~~~~~~~~~~~~~~0~~

~. !!+ .,t W" <4' 9J'h .~",,,,,,,,,%lH; 9$

o
o 534

2
57 111

160 166

16

o o
o 129

115 178

115 307

o o o 245 108 53 130 136

22 1489

33 163

135

198

35

Automóveis

Forel

Volks 152 221 180 449 301 875

GMB

Fiat 2719 2328 3552 3633 4271 4666 2847 9741 4096 7373 14735 16365 76326 14704 11404 10455 36563

o 474 1042 4548 3208 8798

Mercedes

Toyota

VolvoCar

o 62

56

62

68

64

84

159

17

40

148 117

125 134

15 34

26

5

166 II1 1365 130 255 264 649

124 161

6 18 22 30

178 134

307 122

18 45

462

78

286

826

478 380 2514 506 373 1900 2779

109 209 551 169 286 207 662

o O
168 91

179 154

347 245

193 119 73

140 139 199

74 116 42

407 374 314

147 238

420 258

118 190

685 686

Comerciais

Total 2954 3145 3964 4161 5020 5566 3485 11310 4569 9423 15625 18137 87359 22918 26474 25857 75429

Fonte: ANFAVEA

480 553 2265 1004 32 1057 2093

128 28 1778 298 470 1037 1805

280 464 2196 244 453 1350 2047

888 1045 6239 1546 955 3444 5495

3069 3452 4311 4406 5427 5940 3799 11995 5255 10249 16513 19186 93598 24464 27429 29301 81194

Forel

Mercedes

Toyota

Total

TOTAL

* Inclui automóveis de passageiro e veiculos comerciais leves. Exclui caminhões e ônibus.



Tabela 42. VENDAS DE VE/CULOS* IMPORTADOS PELO ACE 14 PELAS MONTADORAS •

Jtlh94 1~4 litII1'94 abr94 • 94 1U1194 julH .94 UtU 0úí94

Automóveis

Ford O O O O O O O O O O O O O O O O O

Volks 126 929 848 1245 1162 2071 1263 1247 967 1194 1052 1633 13737 149 228 107 484
Flat 281 343 165 39 345 44 1341 289 692 373 3 444 4359 292 10 112 414

Total 407 1272 1013 1284 1507 2115 2604 1536 1659 1567 1055 2077 18096 441 238 219 898
Comerciais

Leves

Ford 137 12 384 391 328 657 53 137 286 243 366 388 3381 238 114 550 901
GMB 6 27 125 39 67 34 22 71 200 177 132 660 1560 250 270 503 1013
Total 143 39 509 430 395 691 75 208 486 420 498 1048 4941 488 384 1053 1915

TOTAL 550 1311 1511 1714 1901 1806 1679 1744 1145 1987 1553 3115 13038 919 611 1171 1813

• Inclui automóveis de passageiro e veículos comerciais leves. Exclui caminhões e ônibus.
Fonte: ANFAVEA
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m.s. Conclusões

A partir dos dados apresentados, podemos perceber alguns traços

fundamentais que foram se conformando nestes anos de abertura de mercado:

• crescimento da participação das próprias montadoras no mercado de importados,

trazendo um número cada vez maior de modelos visando complementar suas

linhasde produtos no Brasil.

• Forte presença no setor de utilitários, principalmente pelas Vans da Kia e Asia

Motors, ocupando portanto, uma faixa de mercado até então só explorada pela

Volkswagen com a antiquada Kombi. Contudo, quando se tomam os veículos de

passeio, os dados mostram as melhores performances de vendas de modelos

sofisticados como os BMW, Ronda, Renault, Citroen e também do médio Fiat

Tipo (Ver Gráfico 11 e Tabela 51.).

• combinação de câmbio valorizado e alíquotas de 20% sobre as importações

levaram à uma entrada muito grande de importados, colocando em risco a

estabilização e a Balança Comercial. O Governo Federal adota então medidas de

contenção.
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CAPÍTULO IV

Ao

DETERMINANTES MACROECONOMICOS DA

EVOLUÇÃO DO MERCADO

AUTOMOBILÍSTICO
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IV.I Introdução

Este capítulo procura traçar os aspectos macroeconômicos que têm atuado

sobre o mercado automobilístico nestes últimos anos. Desta forma, é dividido em

duas seções.

Na primeira seção são discutidas políticas que dizem respeito ao setor; a

política econômica recente, o poder de compra estatal e a política tnbutária. Neste

sentido, exercem importante papel os Acordos Setoriais e também o Protocolo do

Carro Popular no comportamento do mercado durante estes anos.

A segunda seção trata dos condicionantes da abertura de mercado para o

setor. A infra-estrutura de transportes e portuária, a burocracia, o atraso tecnológico

são variáveis que afetam o comércio exterior e, portanto, a importação de

automóveis, o que vai constituir em fator de influência relevante para o setor

automobilístico. Outro conjunto de condicionantes são aqueles relativos à política

econômica, tal como política de estabilização, política cambial, problemas de dívida

externa e de Balanço de Pagamentos. Estes itens vão atuar mais uma vez sobre o

fluxo de comércio e, desta maneira, terão efeitos sobre o setor.
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IV.2 Políticas para o Setor Automobilístico

IV.2.1. Poder de Compra do Estado

No que diz respeito à política industrialproposta inicialmenteem 1990, pode-

se apontar que o objetivo principal compreendia o aumento da eficiência e

modernização da indústria. Para tanto, além da exposição à concorrência externa,

seria utilizado o poder de compra do Estado, que exigiria especificações de
, -

materiais e equipamentos com padrões internacionais. Contudo, _este segundo-

instrumento se mostrou bastante limitado. Na realidade, são as reguIamen ões

legais que têm exercido importante papel no processo de modernização da indústria.~

Basta lembrar que o atendimento às especificações técnicas foi, segundo a pesquisa

do IEIUNICAMP e do IEI!UFRJ29
, o item de maior preocupação da montadoras

em relação aos atnbutos do produto. As restrições legais quanto à emissão de

poluentes obrigou a utilização de injeção eletrônica ou outros dispositivos nos

automóveis nacionais, o que pode ser apontado como um melhoramento na

qualidade e modernização tecnológica do produto, em grande parte induzidos pela

ação reguladora do Estado.

29 Ver : FERRO, J. R.Estudo sobre a Competividade ....



W.2.2. Polltica de impostos:

Comumente as montadoras indicam como um dos principais fatores para os

altos preços dos carros nacionais, a elevada carga tnbutária. Outros seriam a baixa

escala de produção e o preço elevado de algumas matérias-primas. Desta maneira,

uma primeira reivindicação das empresas estabelecidas domesticamente, quando se

acentua o processo de abertura, é a redução de impostos.
. ----

Por outro lado, é marcante nos primeiros dois nos da década de 90, a política

de preços elevados e baixa demanda, prolongando a crise no setor.

Dado este panorama de estagnação sobre a indústria, pode-se dizer que em

momentos seguintes passam a ser tomadas medidas visando o aquecimento do setor.

Observa-se a redução da participação da carga tnbutária nos preços, principalmente

para veículos de até 1000cc. (Ver Tabela 43 e Gráficos 5 e 6).
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Tabela 43. ALÍQUOTAS E IMPOSTO DIRETO INCIDENTE NOS PREÇOS-
1986/1994

Allqaotas AUTOMOVEIS COMERCIAIS LEVFS
rlDlposto

ÁlcooLANO ao p~o Até 1000 Até 100 Até 100 + 100 bp, + 100 bp, GasoIiDa. Diesel
público ee ePop bp, lU bp, álcool lU. álcool

1986 OC - 30,0 30,0 30,0 30,0 - - -
IPI - 100,0 92,0 107,0 100,0 74,0 74,0 94,0
PIS - 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
ICMS - 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Fmsocial - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Part.preço - 87,1 85,7 88,4 87,4 517 50,7 54,7

1987 IPI - 45,0 40,0 50,0 45,0 28,0 28,0 43,0
ICMS - 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
PIS - 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Finsocial - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Part.preço - 43,6 41,8 45,4 43,8 36,7 36,1 42,0

1988 IPI - 45,0 40,0 50,0 45,0 28,0 28,0 43,0
ICMS - 17,0 17,0 117,0 17,0 17,0 17,0 17,0
PIS - 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Fmsocial - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Part.preço - 43,7 41,8 45,4 43,8 36,7 36,1 42,0

1989 IPI - 33,0 28,0 38,0 33,0 16,0 16,0 31,0
ICMS - 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
PIS - 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Fmsocial - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Part.preço - 390 36,8 41 1 39.2 30,5 30,1 37,4

1990 IPI 20,0 37,0 32,0 42,0 37,0 16,0 16,0 31,0
ICMS 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Finsocial 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1,2 1,2 1.2
Part.preço 34,5 42.2 40,1 44,1 42,3 32,2 31,8 39,0

1991 IPI 20,0 37,0 32,0 42,0 37,0 16,0 16,0 31,0
ICMS 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Finsocial 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Part.preço 35,6 43,1 41,2 4~0 43,3 33,4 33,0 40,0

1992 IPI 14,0 31,0 26,0 36,0 31,0 10,0 10,0 25,0
ICMS 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Cofins 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Part.preço 27,1 36,1 33,8 38,4 36,3 24,4 24,1 32,6

1993 IPI 0,1 25,0 20,0 30,0 25,0 8,0 8,0 23,0
ICMS 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Cofins 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Part.preço 17,0 33,0 30,4 35,3 33 O 22,7 22,7 31,4

1994* IPI 0,1 25,0 20,0 30,0 25,0 8,0 8,0 23,0
ICMS 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Cofins 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Part.preço 17,0 33,0 30,4 35,3 33,0 22,7 22,7 31,4

·Poslção em 31.07.94.
Notas:
1. Posição de dezembro de cada ano.
2. Legendas:
DC- Depósito Compulsório
IPl- Imposto sobre Produtos Industrializados
PIS- Programa de Integração Social
Finsocial- Fundo de Investimento Social
Cofins- Contribuição para Financtamento de Seguridade Social
3. Automóvel Popular a partir de abril de 1993 (Decreto n. 599 de 16/04/93).
Fonte: ANFAVEA



GráfICo5. CARGA TRIBUTÁRIA- PARTICIPAÇÃO NO PREÇO AO
CONSUMIDOR

(1991)

Até 100cc +100hpGas. Com. Lev•• Ga.Até 100hp G••

Fonte: ANF A VEA.

GráfICo6. CARGA TRIBUTÁRIA- PARTICIPAÇÃO NO PREÇO AO
CONSUMIDOR

(1994)

Até100cc + 100hpGas. Com. Lev•• Ga.Até 100hp G••

Fonte: ANFAVEA.

A partir de 1992, o governo dá um grande incentivo para a volta de

crescimento do setor com a redução do IPI e ICMS para os automóveis, conforme------------------------------
pôde ser notado na Tabela 43 e nos gráficos acima. Este reaquecimento acontece

logo nos primeiros meses após estas ações mostrando forte resposta da demanda

frente à redução de impostos repassada aos preços. Esse efeito é aprofundado pela

maior redução de alíquota para veículos de baixa potência, alargando o mercado

potencial de veículos novos. O governo por seu lado, também se beneficiou deste

crescimento, com aumento de arrecadação da indústria automobilística,já em 1993,
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de 44%30 (Ver Gráfico 7). À título de ilustração, a Fiat, maior participante do

segmento de populares, arrecadou em 1992, Us$ 109 milhões; em 1993, 146 milhões

e até meados 1994, Us$ 105 milhões" .

GráfICO 7. ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS-1992 E 1993 ( Us$ mühões)

IPI ICMS PlSlFlnsocIal Total

Fonte: ANFAVEA.

W.2.3 Acordos SetorÜlis:

Como discutido em parágrafos anteriores, os Acordos Setoriais tiveram

grande peso nos rumos tomados pela indústria automobilística nacional nesta década,

quando permitiram a retomada do crescimento da indústria em meio à progressiva

abertura de mercado.

Os Acordos Setoriais" Automotivos resuham das discussões da Câmara

Setorial, fórum que reúne a iniciativa privada, governo e trabalhadores. As Câmaras

Setoriais foram instituídas pelo governo federal a fim de coordenar discussões do

poder público, trabalhadores e empresas privadas com o intuito de estabelecer

metas de curto e médio prazos para os segmentos envolvidos naquele setor, além de

se buscar recomendações de política industrial. No setor automotivo, foram

30 Dado obtido de:A REVOLUÇÃO _da Abertura. Brasil en Exame. São Paulo: 13, 08/05/94.
31 Ver: GAZETA MERCANTIL, 14/09/94, p.11.
32 Este item baseia-se na publicação: ANUARIO ESTATÍSTICO, São Paulo, Anfavea, 1994.
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firmados dois acordos, um em fevereiro de 1992, renovado em julho do mesmo ano

e outro, em fevereirode 1993.

No primeiro acordo, as medidas foram voltadas principalmente para a

recuperação do setor no curto prazo, que experimentava quedas persistentes de

vendas. Neste sentido, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo-----'----
aparece propondo que as montadoras modificassem o mix de produção,

privilegiando a fabricação de veículos básicos e baratos, e acertassem, em comum

acordo, uma política de preços de médio e longo prazo. Na realidade, algumas ações

de médio prazo também foram recomendadas. Desta maneira, as principais cláusulas

do acordo seriam:

• Para o curto prazo: Manutenção do nível de emprego e salários com reposição

mensal da inflação. Redução de 22% dos preços de veículos leves, mediante
\:"-----

diminuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e

redução de margens empresariaisdos segmentos montador e distnbuidor.

• Medidas de médio prazo recomendadas: Reabertura de consórcios, estudos

sobre adoção de programa automotivo de comércio exterior", ampliação do

crédito oficial para venda de caminhões, ônibus e máquinas agrícolas, programas

de investimento do setor automotivo e negociações na cadeia produtiva sobre

redução de custos.

Em julho do mesmo ano, estes agentes voltaram a se reunir para renovar o

acordo até 31 de dezembro de 1993.

33 Dentro deste programa voltam a ser sugeridas algumas medidas, tais como:
• para cada UsS 2 exportados, as montadoras poderiam importar UsS 1 com redução ou isenção de

impostos;
• a cada 5% de aumento de aumento da produção anual, as empresas teriam direito a importar

adicionalmente com tarifas reduzidas;
• o índice mínimo de nacionalização das seria 80% em 93 e 94 e 75% em 1995.
• um mínimo de 60"10 das máquinas e equipamentos necessários para novos investimentos seria

necessariamente adquirido de fabricantes nacionais.
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o segundo acordo aconteceu cerca de um ano depois. O sucesso do anterior

estimulou os participantes da Câmara Automotiva a aprovar o 20. Acordo

Automotivo, com objetivos mais amplos, voltados ao médio e longo prazos. Medidas

de aplicação imediata também foram implantadas: nova redução de impostos e

margens empresariais, resuhando numa segunda redução de preços, de cerca de

10%.

Os objetivos gerais deste Acordo foram: aumento da produção, do emprego,

do mercado interno, dos investimentos, manutenção e progresso dos padrões

salariais, melhoria da qualidade, preservação dos níveis de arrecadação fiscal,

fortalecimento das exportações brasileiras.

Desta maneira, as principais cláusulas do 20. Acordo Automotivo foram:

• Impostos: Redução do IPI sobre automóveis e comerciais leves, através do

decreto federal n.755/93 . Recomendou-se a redução do IPI e ICMS sobre insumos,

partes e componentes de caminhões, ônibus e máquinas agrícolas.

• Crédito: Ampliação dos prazos de consórcios de automóveis, comerciais leves,

caminhões, ônibus e máquinas agrícolas.

• Contribuições da cadeia distributiva e distribuidora: Redução das margens

empresariais de modo a refletir em diminuição no preço ao consumidor em 5%.

• Demanda: Compromisso de atender a demanda de veículos com as seguintes

metas de produção: 1,2 milhão em 1993; 1,35 milhão em 1994; 1,5 milhão em 1995

e 2 milhões em 2000.

• Emprego: Ampliação do nível de emprego, com a criação, até o ano 2000, de 91

mil postos de trabalho, nos setores montador, comercialização, financeiro e outros.

• Investimentos: Investimentos totais no setor automobilístico até o ano 2000 de

Us$ 20 bilhões.



• Qualidade e Produtividade: Ampliação das ações no setor automotivo no

âmbito do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), especialmente

na capacitação e retreinamento de trabalhadores, e em pesquisa e desenvolvimento.

• Comércio Exterior: O Poder Executivo assumia o compromisso de enviar ao

Congresso projeto de lei visando estímulo às exportações do setor. De fato, o

projeto foi enviado, ao Congresso em 1993, mas, conforme já discutido, não teve

apoio de todos os envolvidos.

• Relações coletivas de Trabalho: O entendimento entre empresas e

trabalhadores ocorrido na Câmara Setorial foi documentada em convenção coletiva

de trabalho do setor automotivo, firmada em abril de 1993, com vigência até março

de 1995. Esta convenção garante reajustes salariais, aumento real de 20% em três

parcelas anuais e manutenção do nível de emprego.

• Regime do Carro Popular:

Paralelamente ao 20. Acordo Automotivo, os veículos populares foram

objeto do decreto federal no.799, publicado em 19 de abril de 1993. Este decreto

teve por objeto "reduzir alíquotas do IPI incidente sobre veículos populares".

Considera-se como veículos populares especialmente automóveis da faixa de 1000

cilindradas e alguns comerciais leves, definidos segundo normas de classificação do

IPI.

As negociações em tomo dos veículos populares foram realizadas entre o

governo federal e as montadoras Autolatina, Fiat Automóveis e General Motors do

Brasil. Estes entendimentos, tanto da Câmara Setorial e dos veículos populares

tiveram o intuito, segundo a ANFAVEA, de ao reduzir a carga tnbutária e, por

conseguinte, preços ao consumidor, permitir a elevação do número de pessoas com

acesso ao veículo novo, estimulando desta forma produção e emprego.
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Desta maneira, segundo o decreto no. 799/93, seu objetivo é dar

cumprimento aos protocolos de intenções acordados entre o governo federal e as

montadoras "a fim de possibilitar a diminuição do preço na venda ao consumidor dos

veículos populares com reflexos positivos na oferta de empregos, no nível de

investimentos e na produção industrial." O decreto reduz para 0,1% o IPI de

determinados veículos, notavelmente de automóveis na faixa de mil cilindradas e

certos comerciais leves. Por outro lado, também implica observância de índices de

nacionalização do processo produtivo e prática de preços de venda ao consumidor

disciplinados nos protocolos e referenciados pelo diploma no.799/93.

Os indicadores mostram grande êxito dos entendimentos entre os

trabalhadores, iniciativa privada e governo. No que tange a preços, as reduções

chegaram a somar 30% para veículos em geral, e 35,7% para veículos populares, em

termos reais num período de 16 meses (Ver Tabela 44).

Tabela 44. REDUÇÃO DE PREÇOS DE VEÍCULOS lo.E 20. ACORDOS
SETORIAIS

Veículos Veículos Po~ulares
Em geral De mil cilindradas Populares--

Reduç6es Março/92 Fevereirol93 Total Março/92 Fevereirol93 Total
(lo. Acordo) (20. Acordo) (lo.Acordl?l go.Acordl?l

IPI 6,0* 6,0* 12,0* 6,0* 6,0* 7,9* 19,9*
ICMS 6,0* . 6,0* 6,0* . · 6,0*
Margem da 7,5* 4,2* 11,7* 2,5* 4,2* · 11,7*
indústria
Margem da 2,5* 0,8* 3,3* 2,5* 0,8* · 3,3*
distribniçio
Preços ao 22% 10% 30010 22% 10,2% 8,2% 35,7%
Consumidor
* Pontos Percentuais
•• Sucessores dos veículos da faixa de 1000 cilindradas.
Fonte: ANFAVEA.

Este efeito sobre os preços teve relevantes consequências em termos de

produção e vendas internas. Vale lembrar a crescente participação dos automóveis



até mil cilindradas. As exportações tiveram notável crescimento no ano de 1992,

impulsionadaspela demanda argentina. Além disso, conforme aponta o gráfico 7, há

evolução positiva da arrecadação de impostos.

o aquecimento do mercado, e deste~o, o aumento da produção levou o -;

país a galgar duas posições do ranking mundial de produtores, ultrapassando Itália e------=--
México. O Brasil passa de 120. produtor a 100. produtor em 1993. As contínuas

~

quebras de recorde de produção e vendas levaram à necessidade de revisão do

Acordo Setorial no segundo semestre de 1994, donde se têm como principais pontos

de discussão, a diminuição do ICMS também para veículos médios, o aumento do

nível de emprego, reposições salariais.

Dada, portanto, esta reversão no mercado automobilístico a partir de meados

de 1992, a qual ocorreu de modo concomitante a uma maior abertura de mercado,

vive-se em :finsde 1994 um quadro animador. Porém este crescimento tinha como

um dos pontos de alicerce um alívio tnbutário sem qualquer garantia de perdurar no

longo prazo, já que se baseava em acordos que deveriam ser renovados'-----
periodicamente" e conforme .a disposição dos governos federais, estaduais,

~

sindicatos e empresas", Devido, então, à esta instabilidade nas regras, falta um

maior horizonte de planejamento para o setor. Pré-requisito para que a indústria

nacional estabeleça competitividade deve ser, por consequência, a convergência de

esforços do governo e das empresas na elaboração de uma política industrial. Seria

assim, aberta uma perspectiva de longo prazo através de uma combinação das

34 Vale notar que no final do ano de 1994 são estudadas várias propostas para combater o ágio
cobrado na compra de veículos populares. Uma alternativa considerada pela equipe econômica foi o
aumento do IPI para os carros populares. Alternativa esta que não se concretizou em 1994, mas veio
a acontecer de fato nos primeiros meses de 1995, quando o governo elevou a alíquota do segmento
de populares para 8%. Outra opção discutida foi a redução de IPI para veículos médios.
35 Um exemplo típico ocorreu em julho de 1994. Na reunião do Confaz, o estado de Roraima se
manifestou contrário à prorrogação da redução do ICMS, colocando em risco a possibilidade de
continuação das medidas adotadas pelo acordo do setor. Foi necessário o Presidente da República
convocar nova reunião para garantir o prosseguimento do acordo.
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políticas de tarifas, tnbutos, preços, crédito e câmbio na emissão de estímulos para

determinados setores/segmentos se capacitarem. Em 1995, o Regime Automotivo

tenta dar esta perspectiva de longo prazo ao setor.

IV.2.4 Politica Econômica Recente para o Setor

~. ~F&~
A partir da metade de 1.994, o câmbio valorizado, o aquecimento da

demanda interna, as condições favoráveis de financiamento externo em virtude do

diferencial de juros e a redução das alíquotas criaram condições extremamente

favoráveis à importação, que cresceram duas vezes e meia no primeiro trimestre de

1.995 em relação ao primeiro de 1.994 (Ver Tabelas 40 e 41).

o governo decide, dados os riscos à política de estabilização, desaquecer a

economia, conter de forma seletiva e temporária as importações e adotar medidas

para o desenvolvimento do setor.

Estas medidas de contenção buscavam combater o excesso de demanda por

cinco razões:

• a indústria automobilística trabalhava com capacidade máxima que, em conjunto

com a elevação da produção dos demais setores da economia. resultou numa l
situação de escassez de insumos;

• o excesso de demanda fez surgir o ágio para veículos novos e um forte aumento

dos preços dos veículos usados;

• o excesso de demanda interna aumentou exponencialmente as importações

prejudicando a balança comercial;

• o aquecimento exagerado da demanda foi gerado pelas facilidades de crédito e

aumento da renda com queda da inflação;

BIBllOTECfi
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• a indústria mundial passa por processo de reestruturação mundialmente sendo que IV'IV- V

a nacional tem que se adaptar rapidamente.

Visando desaquecer as vendas internas, são tomadas as seguintes medidas:

• limite de 12 meses, e em seguida de 6 meses, aos prazos de consórcios e limitação

dos 1ances;

• limitação para três meses para o financiamento concedido pelo sistema financeiro

• suspensão das operações de leasing, que estavam sendo amplamente utilizado nas

compras de autos importados;

• elevação das alíquotas de 20% para 32%2.e d a automóveis;

• introdução do Regime Automotivo pela MP. 1204 de junho de 95. No curto 4-
prazo, impunha limites quantitativos à entrada de veículos estrangeiros.

Entretanto, estas cotas não são imp1antadas em função da desaprovação da OMe.

No médio e longo prazos, conforme discutido no capítulo precedente procura dar

incentivos ao investimento a fim de modernizar e gerar empregos no setor. Daí, a

importância de redução de alíquotas de importação de insumos e outros estímulos

para a forma o de capital.

Ainda em junho de 1995, o governo passa a flexibilizar o crédito de forma

gradual dado o arrefecimento da atividade econômica. Aumenta-se o prazo de

financiamento para compra de veículos e se permite novamente os 1ances nos

consórcios.
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IV.3 Condicionantes da Política e dos Efeitos da Abertura

Comercial

Conforme Gesner Oliveira", a transição de uma economia fechada para uma

mais aberta traz consigo problemas não fáceis de serem resolvidos, "a modernização

do Estado e de suas relações com as empresas e sindicatos é essencial". Desta

maneira, para a apresentação destes problemas procurar-se-á agrupá-los em duas

esferas: uma relativa à dificuldades de ordem estrutural, tais como sistema de

transportes, burocracia, pesquisa & desenvolvimento; e outra relativa à política

econômica dizendo respeito, então, à políticas de estabilização, tnbutária, cambial.

IV.3.1 Condicionantes Estruturais:

• Infra-estrutura de transportes.

o comércio internacional brasileiro se vê em grande parte prejudicado pela

precariedade de sua infra-estrutura de transportes, em especial pelos serviços

portuários. Por consequência, o setor de transportes é exemplo de desvantagem

comparativa da economia brasileira. As exportações são prejudicadas pelo custo do

embarque e também o gasto com as importações sofre significativo aumento. Por

exemplo, além dos custos e impostos, em 1992, os gastos para a importação de um

veículo incluíam" :

- adicional de frete para renovação da marinha mercante: 25% do valor do frete;

36 Ver:
OLIVEIRA, G. Diretrizes de Política para a Abertura Comercial Brasileira, mimeo, 1992.
37 Ver GAZETA MERCANTIL 31.12.91.
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- taxas portuárias: em tomo de 5% do preço CIF;

- despachante aduaneiro: 1% do preço CIF;

- taxa para o sindicato dos despachantes aduaneiros: 1% do preço CIF;

- E ainda: gasto com transporte da mercadoria até o local de destino; adicional de

tarifà portuária; taxas de armazenagemno porto.

Além disso, há a demora, que no caso de produtos perecíveis, pode

representar uma barreira definitiva,mesmo com tarifà de importação zero.

As normas brasileiras de transporte marítimo foram baseadas na política de

financiamento subsidiado à construção naval e de reserva de carga e teve como

intuito principal o aumento da participação brasileira nos tráfegos internacionais.

Para tanto, foram estabelecidas fortes restrições à entrada de novas empresas no

mercado, níveis de frete excessivos e sistema de subsídios à construção que gerou

uma frota nacional com capacidade excessiva e tecnologia defasada Ademais, esta

forte regulamentação resultou na deterioração do próprio desempenho ao longo dos

anos.

No que tange à infra-estrutura portuária, pode-se dizer que o sistema

portuário brasileiro encontra-se ineficiente, e a causa principal desta ineficiência,

está na convergência do monopólio estatal na exploração de portos e da

regulamentação do regime de trabalho, marcada pela tradição corporativista. Desta

combinação resuha:

- portos obsoletos: estados e municípios litorâneos usaram de pressões políticas para

que se instalassemportos nas suas regiões. Com a escassez de fundos, a maioria dos

portos não consegue escoar carga suficientepara se manterem e modernizarem, além

daqueles que não operam com eficiênciapor falta de investimentos. Por outro lado, a

maior parte dos portos nacionais estão cercados pelas cidades, o que dificulta
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qualquer expansão. Segundo artigo da Revista Brasileira de Comércio Exterior, dos

43 portos existentes no país, somente 5 ou 6 se adaptaram a modernas técnicas de

carga e descarga;

- serviços são ineficientes e pouco confiáveis, já que não há responsabilidade definida

sobre faltas e avarias;

- os custos portuários são de 3 a 6 vezes superiores aos do exterior;

- demora de navios na carga e descarga com um custo diário;

- desestímulo ao uso de novos métodos de carga/descarga Não há como colocá-los

em prática seja pela falta de coordenação central das operadoras, seja por obstáculos

burocráticos, seja pela falta de racionalização da mão de obra. Os monopólios dos

capatazes e dos avulsos permitem imposições e desleixos que não podem ser

evitados;

- pelo fato das tarifas serem impostas pela lei, não existe concorrência;

- horários de trabalho não são funcionalmente práticos e não permitem maior

rendimento nem produtividade na operação;

- exagerada interferência burocrática;

- proibição dos terminais privados em operarem para terceiros, onde o custo de

operação é muito mais barato do que em terminais públicos.

Desta maneira, tendo em vista a inadequação da estrutura e regulamentação

vigentes no sistema de transporte e portuário, em 1991 é apresentado Projeto de Lei

que procuraria romper com tal sistema e dar aos portos brasileiros as mesmas

condições operacionais que desfrutam os portos estrangeiros. Esta Lei dos Portos foi

sancionada em fevereiro de 1993, mas encontrou sérios obstáculos para sua

negociação e implantação. No centro do conflito estava a criação do órgão gestor de

mão de obra contra o qual se opunham os empregados dos portos.
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De um modo geral, na economia globalízada, a logística de transporte ganha

relevante importância. A velocidade da operações é crucial dadas as novas técnicas

de administração. As empresas traba.lham com pouco estoque tanto em componentes

como em produtos acabados. Para atender a exigências deste tipo, é essencial custos

operacionais competitivos e estrutura moderna. Todavia, tanto os portos como

ferrovias e rodovias nacionais estão longe disto. A movimentação de um container

no Brasil, pelo sistema intermodal de transporte custa sete vezes mais que na Europa

e três vezes mais que na Argentina.

• Entraves administrativos

A exportação brasileira é na maioria dos produtos conduzida sob o amparo

da declaração de exportação, ou esporadicamente sob a guia de exportação. Estes

documentos devem anteceder o embarque e servem para verificar os preços e demais

condições da operação para fins cambial e fiscal. A importação é amparada pela guia

de importações antes da saída do navio ou avião no exterior.

O eventual e simples embarque de mercadorias no exterior com emissão de

guia com data posterior, sujeita a importação à multa e a chegada de produto sem

guia, além da multa, pode ocasionar processo de devolução ou perda. Na

exportação, a autoridade aduaneira não desembaraça a mercadoria se não estiver

acompanhadas da declaração de exportação.

Os entraves administrativos às atividades do comércio exterior e de

investimento internacional refletem o fato de que a industrialização brasileira se deu

sob um regime fechado e regulacionista, de grande desconfiança com relação às

atividades internacionais das empresas. As concepções ideológicas sobre Comércio

Exterior e sua função econômica que prevalecem são fundamentadas no modelo .
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''protecionista desenvolvimentista", resistindo, assim, a formas de desregu1amentação

e desmonte dos esquemas de promoção e proteção industrial presentes no ideário do

desenvolvimento através da substituição das importações. Por conseguinte, quando

da adoção de um regime mais aberto, este sistema torna-se incompatível com os

objetivos de aprofundar as relações econômicas do Brasil com a economia mundial.

Evidencia-se a necessidade de um reaparelhamento do Estado de modo que este

possa oferecer serviços de apoio de maneira rápida com o mínimo de burocracia. O

Estado deve sair, então, de sua posição excessivamente fiscalizadora e assumir junto

com as empresas a co-responsabilidade na busca de maior presença do país no

comércio internacional e na modernização de sua indústria.

Nota-se assim, sensíveis dificuldades para o comércio internacional brasileiro.

A importação encontra barreiras não somente tarifárias. A própria infra-estrutura de

transportes e portuária assim como a excessiva burocracia no trâmite dos processos

tornam a importação mais custosa, desgastante e demorada. A estrutura portuária é

pouco moderna assim como a documentação para a liberação de uma importação

reduz a flexibilidade das empresas. Estes fatores vão ter efeito portanto, sobre o

mercado de automóveis importados principalmente pelo lado da oferta:

• o encarecimento dos produtos;

• a demora nas operações portuárias e burocráticas, o que reduz a flexibilidade das

empresas para a elaboração e/ou mudanças de suas estratégias;

• há problemas de escala. Um aumento do volume das importações esbarraria na

capacidade de operação portuária nacional e também na possibilidade do aparelho

governamental em processar a burocracia requerida.

Daí, haveria dificuldades claras para a entrada maciça de automóveis no

mercado nacional. Automóveis de baixo valor, que concorreriam com os "populares"
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domésticos por exemplo, encontrariam embaraços em aumentar participação no

mercado, seja pelo preço encarecido por seu transporte, seja na limitação de oferta,

onde haveria graves obstáculos operacionais para um volume maior de unidades

sendo importadas. Reforça-se, desta maneira, a ênfase na importação de veículos de

maior luxo, para um público mais restrito, numa escala menor portanto, e onde os

custos operacionais do processo de importação fossem menos relevantes frente ao

preço e a outras variáveis consideradas na comercialização do veículo.

A fim de dimensionar a importância destes condicionantes para a atividade

comercial, vale apontar a pesquisa feita por G. OLIVEIRA e 1. R Mendonça de

BARROS38 a partir de uma amostra de empresas que indicaram os principais

obstáculos que sentiam para o aumento de suas atividades relacionadas ao comércio

exterior (Ver Tabela 44).

38 Paramaiores detalhes ver:
BARROS, J. R Mendonça e OLIVEIRA Gesner. Condicionantes e obstáculos à Abertura
Comercial: Evidências a partir de uma amostra de empresas. Revista Brasileira de Comércio
Exterior (31):56.



Tabela 44. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À ABERTURA SEGUNDO AS EMPRESAS DA AMOSTRA (113 empresas
pesquisadas)

Ordem! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Natureza do

_problema _
Competitivi- Infra-
dade Sistêmica estrutu-

ra
(67)

Crise
Estabilização

Reces-
são
(49)

------Buro- Atraso
cracia Tecno-
Exces- lógico
siva (36)
(42)

Excesso Escasso
Financia Financia
-mento -mento
para para
Expor- Impor-
tações tações
(40) (25)

Câmbio Ausên- Falta Execu- Execu-
Apre- cia credibi- ção ção
ciado polftica lidade lenta rápida
(48) indus- (18) (14) (9)

trial
(35)

Entraves
PoHticos
(40)

Outros
2

Desenho
Política

de

Resistência

Outros

Fonte: IPEA (1992).
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Pode-se notar que as repostas das empresas sugerem, por um lado, a ausência

de condições genéricos de competitividade, especialmente aquelas referentes à falta

de infra-estrutura, energia e telecomunicações, precariedade e custos dos serviços

portuários, excesso de burocracia e atraso tecnológico. Com relação a este último

item, deve-se notar a fragilidade, segundo G. Oliveira, de sistemas de apoio a

pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E ainda, quando se compara a participação

do setor privado nacional nestas atividades com esta nos países asiáticos ou

europeus, percebe-se a pequena participação privada em gastos com Ciência &

Tecnologia no país. Monta-se assim, um quadro extremamente grave quando se

considera também, a capacidade restrita do Estado em investir em tais áreas.

Por outro lado, aparecem como obstáculos, a recessão, constrangimento

cambial e a resistência ao programa, que se manifesta através de lobbies.

Cabe lembrar que, como ocorreu em fins de 1994, alíquotas rebaixadas,

aquecimento da demanda e taxa de câmbio valorizada podem ser a tal ponto

favoráveis que acabam por reduzir estes obstáculos tornando a importação vantajosa

mesmo estando o comércio sujeito à estas condições diversas.

W.3.2 Condicionantes de po/ftica econômica

.! Abertura Comercial como Determinante Macroeconômico

Em muitos casos a política de líberalízação das importações adotada pelos

países da América Latina surgiu no bojo de programas de estabilização, sendo as

importações várias vezes usadas para forçar a queda de preços internos,
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evidenciando, desta maneira uma falta de perspectiva de longo prazo nestas medidas.

Isso pode ser observado tanto na Argentina, como no México e Brasil No caso

mexicano, a abertura comercialpassou a ganhar importânciajá em meados da década

de 1980. Em 1987, durante o governo Salinas, a alíquota máxima ficou em 20% e ao

mesmo tempo, foi facilitada a instalação de empresas no norte do país, junto à

fronteira com os EUA, as "maquiladoras". A abertura comercial, como também

ocorreu com a Argentina, aconteceu acompanhada da hberalização do setor

financeiro. O sistema de câmbio caracterizou-se pela correção por desvalorizações

periódicas, inferiores, porém, à inflação interna. Consequentemente, há o

barateamento das importações e perda de competitividade das exportações. De fato,

a perda de competitividade das exportações é um ponto marcante dos planos de

estabilizaçãoda América Latina a partir de meados dos anos 80.

• Política tributária:

No Brasil, os impostos, sobre o comércio exterior não representam uma

parcela significativada receita total. Em 1991, correspondiam por apenas 1,6% do

montante total" . Esta independência do sistema tnbutário com relação às receitas

provenientes do comércio exterior por si só coloca o sistema tnbutário nacional num

patamar mais avançado. Entretanto, segundo Oliveira, a estrutura tarifária

protecionista ainda serve em certos casos como compensação de distorções internas

do sistema tnbutário. É importante notar que a estrutura tnbutária nacional é

extremamente complexa, com quotas elevadas às pessoas jurídicas e um número

excessivo de impostos indiretos e grande peso dos encargos sociais. Isso tudo resulta

39 Dados do Relatório Anual do Banco Mundial de 1991.
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em perda de competitividade, prejudicando as contas da Balança Comercial. Deste

modo, é condição para a política de abertura lograr sucesso nos seus objetivos de

médio e longo prazos, uma reforma tributária ampla que simplifiqueas estruturas de

impostos e aumente a base de contnbuintes.

• PoHtica cambial:

A condução da política cambial também é outro fator importante neste

processo. Isto no que se refere ao seu nível e volatilidade.

A política macroeconômica procura combinar a política fiscal e monetária, o

que não é possível sem a promoção de uma verdadeira reforma fiscal. Do contrário,

toda a responsabilidade de contenção da demanda agregada fica por conta da

elevação dos juros, que por sua vez induz à entrada de dinheiro internacional em

busca destes ganhos e consequentemente, à pressões para apreciação cambial. No

que se refere à volatilidade, o elevado grau de rigidez de preços e do menor controle

sobre os instrumentos tradicionais de política monetária agrava o problema. E esta

volatilidade acentua a instabilidadedecorrente de restrição cambial, dado o problema

da dívida externa.

Vale notar ainda que, o custo por dólar de importação em termos reais já

começa a cair a partir de meados de 1993 atingindo o nível de 1990, mas

combinando de modo mais harmônico do que naquela época, os efeitos

protecionistas de câmbio e tarifas (em 1990, havia uma forte sobrevalorização da

moeda e tarifas elevadas; Ver Tabela 45). Com o plano de estabilização implantado a

partir do início de 1994, e a política cambial que dele fazia parte, as importações
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foram ainda bastante favorecidas pelo aumento de poder de compra internacional da

moeda nacional.

Tabela 45. CUSTO POR DÓLAR DE IMPORTAÇÃO, EM TERMOS REAIS.

j:ç;PeJÍt!!O TtIXIIde calnbio real Custo por dólll! ,por

",.hnporltlÇ40

132,2

1991 120,0 25,3 150,4

1992 128,3 20,2 154,2

1993ijan/jul) 122,3 17,1 143,2

1993ijullout) 115,6 14,2 132,1

Fonte: Revista Brasileira de Comércio Exterior. Rio de Janeiro (38):1.

• Divida Externa:

A abertura comercial requer que as relações do país com a comunidade

financeira internacional estejam sendo conduzidas regularmente. Isto para que haja

reabertura seletiva de linhas de crédito internacional a agentes do setor privado.

Some-se a isso os efeitos negativos sobre o investimento privado quando se segue

uma estratégia de confrontamento com credores externos. A regularização das

relações financeiras internacionais também é importante ao prover ganhos indiretos,

como possibilitar a redução dos juros internos, além de conter expectativas

pessimistas em relação a eventuais constrangimentos cambiais.

Neste sentido, o esquema de amortização do principal da dívida externa

registrada envolve o pagamento de Us$ 11,5 bilhões no ano de 1995. A partir de

1996, de acordo com o Plano Brady, os pagamentos declinama cada ano, a até Us$

5 bilhões no ano de 2.003.
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Fica claro que 1995 é exatamente o pior ano para acúmulo de déficits

comerciais. E ainda, o nível das reservas cambiais aparece, neste momento, sofrendo

os efeitos negativos da crise mexicana.

• Investimento:

Durante a década de 80, a crise econômica tem efeitos sócio econômicos,

sobre o investimento, infra-estrutura, e capacidade regulatória do Estado.

A redução da taxa de investimentocom perda da capacidade de poupança do

setor público torna dificilque a recuperação seja liderada pelo Estado. A diminuição

do investimento também provoca efeitos negativos com a diminuição de inversões

em setores de infra-estrutura; e diminuição do investimento do setor privado em

função da instabilidade macroeconômica e da menor previsibilidade dela advinda,

isto em especial com relação ao capital estrangeiro. Essa redução no investimento

resultaria perda de competitividade por parte de setores produtivos nacionais,

prejudicando o andamento da abertura econômica

• InOacio:

A desorganização do sistema de preços presente nos anos 80 e 90 impuseram

dificuldades ao esforço competitivo da indústria e acentua as desvantagens

comparativas em determinados setores. Deste modo, políticas de estabilização

envolvem a hberalização comercial como forma também de criar pressões a fim de

conter a escalada de preços domésticos. Além disso, a política adotada em 1994

utiliza o câmbio e sua flutuação fixada em determinadas bandas como instrumento de .
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referência de preços. A apreciação cambial resultante desta política e da elevação dos

juros, influi então sobre o fluxo de exportações e importações.

Deste modo, a política de abertura encontra-se condicionada por questões de

ordem:fiscal e cambial. A margem de manobra destas duas variáveis são reduzidas

para a formulação e execução de uma política de Comércio Exterior na medida em

que a concepção e os instrumentos da ordem fiscal e cambial devem ser a prtori

compatíveis com requisitos de equihbrio :fiscale da política de estabilização.

Muitas das políticas de estabilização da América Latina que apresentam

resultados positivos enfrentam um trade-off entre estabilização e competitividade. O

papel atribuído à taxa de câmbio nestes programas de estabilização gera uma

estrutura de preços desfavorável às atividades tradeables, determinando o

surgimento de déficits comerciais importantes. Todavia, nestes mesmos programas, a

repatriação de capital doméstico e a entrada de capital externo atraído pelos

rendimentos oferecidos têm garantido o equihbrio do Balanço de Pagamentos.

• Balanço de Pagamentos

Nos primeiros anos da década de 90, o Brasil acumulou significativo volume

de reservas internacionais. Este volume é extremamente relevante para a condução

tanto das negociações externas como da política interna. E esta importância é ainda

maior com a implantação do plano de estabilização em 1994, quando estas reservas

servem para dirimir correntes especuJativas contra um dos alicerces da política, qual

seja a flutuação cambial definida por bandas. Entretanto, como já foi apontado, há,

no bojo das medidas adotadas, forte impulso às importações.
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Note-se que no ano de 1993, houve superávit da Balança Comercial de Us$

l3,07 bilhões, com exportações e importações recordes de Us$ 38,78 bilhões e Us$

25,71 bilhões respectivamente. Todavia, este saldo é menor do que o de 1992,

quando alcançou Us$15,31 bilhões. As importações aquecidas já em 1993 são

consequência:

- do fortalecimento da demanda interna;

- da gradativa redução tarifária;

- maior volume de inversões em bens de capital, maquinário industrial, equipamentos

de transporte, artigos de informática e bens duráveis40 •

Em 1994, a corrente de comércio do Brasil, isto é, a somatória das compras e

vendas, atingiu o montante recorde de Us$ 76,8 bilhões, um incremento de 19,07%

sobre o valor de 1993. No mesmo período o superávit apresentou queda de 20,61%,

alcançando Us$ 10,4 bilhões. As exportações foram de Us$ 43,6 bilhões (12,3%

mais que 1993) e as importações foram de Us$ 33,2 bilhões ( 29,18% mais que no

ano anterior).

Convém ressaltar que em dezembro de 1994, houve déficit comercial de Us$

884 milhões e dentre os fatores para a forte expansão das importações merece

destaque o aumento das compras de veículos estrangeiros. De acordo com a

ANFAVEA, as exportações de automóveis foram de Us$ 2,56 bilhões em 1994,

contra importações de Us$ 3,04 bilhões, logo, um déficit de Us$ 480 milhões (Ver

Tabela 46).

40 Um importante aspecto a ser mencionado é que as compras de petróleo apresentam tendência de
diminuição em virtude do crescimento da produção interna.
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Tabela 46. BALANÇA COMERCIAL DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

(AUTOVEÍCULOS)-1980-1993

(em milhares de Us$)

ht Ano Importação;!, ""Exportação~f=~~Sf1dotij

1980 524.185 1.010.168 485.983

1981 468.702 1.566.415 1.097.713

1982 318.386 1.154.834 836.448

1983 367.729 1.187.058 819.329

1984 394.618 1.433.450 1.038.832

1985 435.522 1.603.739 1.168.217

1986 656.240 1.487.560 831.320

1987 826.327 2.453.116 1.626.789

1988 685.606 2.617.686 1.932.080

1989 678.110 2.570.009 1.891.899

1990 733.095 1.897.484 1.164.389

1991 848.699 1.915.376 1.066.677

1992 1.078.804 3.012.225 1.933.421

1993 1.809.487 2.660.266 850.779

Fonte: ANFAVEA, Decex (Banco do Brasil)

Em janeiro de 1995, a Balança Comercial apresentou novamente saldo

negativo de Us$ 290 milhões, constituindo-se no terceiro déficit comercial

consecutivo. Nos meses de dezembro/94 e janeiro/95, a diferença entre importações

e exportações chegou a Us$ 1,38 bilhões. A entrada de capitais estrangeiros serviria,

conforme foi indicado, para compensar este déficit comercial no Balanço de

Pagamentos. Entretanto, a crise mexicana que irrompeu no fimde 1994 e a esperada

redução gradual do diferencial das taxas de juros internos e externos fizeram com
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que a entrada destes capitais se reduzissem sensivelmente.Em fevereiro do mesmo

ano o déficit voltou a se acentuar.

o desequihbrio da Balança Comercial em fevereiro mais evidente fica no

setor automobilístico. Foram desembolsados em fevereiro Us$ 747,9 milhões,

fazendo com que as compras de veículos assumissem a liderança na pauta de

importações, superando até as compras de petróleo.

As exportações somaram 196,6 milhões. O déficit, portanto foi de Us$ 551,3

milhões. Em valores anualizados, as importações de automóveis atingiriam Us$

8,970 bilhões, as exportações Us$ 2,395 bilhões, déficit de Us$ 6,611 bilhões. Desta

maneira, em termos anualizados ( i.e., se os dados de fevereiro valessem para os

demais meses do ano), as importações de automóveis custariam em 1995, 3,9 vezes

o montante gasto com compras de petróleo.

As medidas implementadas em março e mais tarde, em junho, com

estabelecimento de cotas de importação, visavam, então, defender esta evasão de

reservas. A elevação das alíquotas sobre a importação de automóveis para 70%

ataca portanto, uma das fontes principais do déficit comercial. Contudo, estas

medidas não têm efeito imediato, de março a julho continuaram ocorrendo déficits

comerciais'". Somente emjulho, a Balança Comercial apresentou pequeno superávit

de Us$ 2 milhões. Isto como resultado das medidas restritivas adotadas pelo governo

que começaram a surtir efeito após um gap temporal de três meses dada a

internalização de veículos nos portos cuja importação já estava assegurada; do

41 Em junho ainda acontecem déficits comerciais agravados pelas próprias medidas
governamentais. O anúncio da adoção de sistema de cotas de importação para veículos, provocou
grande movimento de internalização de veículos que estavam nos portos. Desta maneira, as
expectativas eram de que a importação de automóveis continuassem contribuindo para um saldo da
Balança Comercial negativo até agosto, visto que de acordo com a Medida Provisória editada pelo
governo, os veículos poderiam ficar nos portos até 90 dias. Na primeira quinzena de julho a
ANF AVEA internalizou 44.500 automóveis.
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desaquecimento da economia e da diminuiçãodo prazo de financiamentode algumas

linhasde importação.

Vale lembrar mais uma vez a importância da manutenção de um alto nível de

reservas cambiaispelo BACEN, pois vão influir tanto nas pressões de negociação da

dívida como na sustentação do plano econômico ao agir sobre as expectativas sobre

o comportamento cambial, ou seja, a existência destas reservas dá ao governo

capacidade de aplacar qualquer especulação a respeito de desvalorização do câmbio,

um das variáveis fundamentais do plano de estabilização. A partir, então, destes

determinantes o governo se vê compelido a adotar um regime comercial de cotas

para os automóveis, ao lado da elevação tarifária, e medidas de incentivo à

exportação42 •

IV.4 Conclusões

• O setor automobilístico é afetado tanto pela precariedade de infra-estrtura para o

comércio internacional, como também, por medidas governamentais relativas ao

setor. Nestes anos de abertura, destaca-se a política tnbutária que concedeu

grande incentivo fiscal aos veículos de baixa cilindrada, o que acabou por---------------------- ~
impulsionar o setor. Outro ponto importante é a evolução das alíquotas de--------------
importação, que chegaram a alcançar 20% em fins de 1994, mas voltaram a subir.

-----------------------------

-42 Esperava-se que esta regulamentação fosse interpretado pela Organização Mundial de Comércio
(OMC) como um regime de exceção, ou seja, adoção de um regime fechado por curto período de
tempo. Porém em outubro de 1995, a OMC se mostra desfavorável ao regime implantado no Brasil
e a limitação quantitaviva na entrada de automóvies é abandonada pelo governo.
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• Pode-se pensar em duas interpretações para estas medidas de contenção na

política de comércio exterior, especialmenteno setor automobilístico.

-Num primeiro momento, parece estar muito mais ligada à necessidades de

política macroeconômica. Estas medidas apareceriam para defesa das contas

externas, pois no ano de 1995, o país teria que efetuar pagamentos de cerca

de Us$ 11,5 bilhões só de amortização do principal da dívida externa.

-Estes termos seriam totalmente válidos se as alíquotas de importação

estivessem em níveis mais altos e o câmbio em condições normais. Todavia,

tomando taxa de câmbio sobrevalorizada, alíquotas a 20%, economia

aquecida, condições presentes em fins de 1.994 e início de 1.995, percebe-se

uma situação limite de favorecimento às compras externas. A perpetuação

desta situação colocaria, sim, em desvantagem a indústria nacional

levantando riscos ao prosseguimento da política de abertura. Deste modo,

aparecem as medidas visando dirimiresta distorção.

• Os condicionantes referentes à ordem fiscal e cambial agem sobre a

competitividade dos produtos nacionais. A dívida externa e a política anti-

inflacionáriaatuam sobre os rumos da abertura de mercado. As empresas do setor

são, portanto, influenciadaspor estes fatores na elaboração de suas estratégias.
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CAPÍTULO V

"DETERMINANTES MICROECQNOMICOS DA

EVOLUÇÃO DO MERCADO

AUTOMOBILÍSTICO
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V.I Introdução

Este capítulo _procura apontar aspectos microeconômicos que afetam a

demanda de automóveis e, consequentemente, o mercado automobilístico nacional.

Para tanto, o capítulo foi dividido em duas seções. Uma referente aos elementos

relativos ao lado produtivo e outra referente ao consumo.

Na esfera relativa à produção, são discutidas as alternativas estratégicas para

a indústria nacional frente ao processo de grandes transformações políticas,

econômicas e sociais experimentadas pela sociedade nesta última década. Num

segundo momento, são apresentadas diferentes alternativas, agora se restringindo

especificamente à indústria automobilística brasileira. Dentre estas opções figuram a

integração desta com a economia mundial, ou o fechamento, voltando-se a indústria

para o mercado interno. Em seguida, são apresentadas as estratégias adotadas pelas

montadoras brasileiras durante a década de 80 e depois, com a abertura de mercado

aos veículos importados. Desta maneira, procura-se delinear as faixas de mercado de

maior atuação dos importados e do produto doméstico e como a produção nacional

tem reagido frente a estes novos fatos.

Na esfera referente ao consumo, são indicados fatores relevantes para o

indivíduo quando da aquisição de um automóvel, principalmente depois da ampliação

das possibilidades de escolha na compra, dada a presença de automóveis estrangeiros

no mercado. É traçado o papel intangível do automóvel, ou seja, sua função social e

psicológica para o consumidor, além de suas características fisicas ( desempenho,

economia, durabilidade). Isto com o propósito de considerar todos os aspectos que
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são levados em conta pelo consumidor ao fazer sua escolha, e que a nível agregado,

acabam por determinar o comportamento do mercado automobilístico.

V.2 Fatores relativos às empresas

V.l.] Estratégills para a Indústria- Nacional frente ao Cenário

Internacional

Nesta última década o mundo vêm passando por grandes transformações que

têm afetado fortemente a evolução dos países em desenvolvimento. Dentre estas,

cabe destacar:

• o movimento de internacionalização de capitais;

• o crescimento das economias mundiais, que tomou-se mais regular tendo em vista

a utilização de mecanismos de mútua colaboração entre os países;

• as telecomunicações e a informática, as quais tomaram-se setores industriais mais

dinâmicos e de crescimento mais competitivo a nível mundial;

• aumento populacional nos países em desenvolvimento, responsável por 95% do

aumento da população do globo nos anos 90;

• globalização dos mercados mundiais e fortalecimento das associações regionais e

internacionais, conforme foi visto no capítulo I do presente texto;

• crescimento constante do setor de serviços.
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Desta maneira, conforme aponta o Prof. LANZANA43, existem duas

possibilidadesde caminho a ser seguido como estratégia de desenvolvimento para

o Brasil:

1. crescimento via integração competitiva;

2. a reestruturação para o mercado interno.

Crescimento via integração competitiva:

Seguindo esta alternativa teríamos o Brasil na virada do século totalmente

inserido no contexto internacional. A retomada do crescimento ocorreria portanto,

por regras promotoras da competitividade internacional levando à ascendência de

grandes empresas brasileiras e consórcios de exportadores que conquistariam

segmentos do mercado internacional. A presença do capital e tecnologia

internacionais são também aspectos fundamentaisao lado da progressiva abertura do

mercado doméstico às importações.

Por outro lado, faz-se necessário quando analisa-se esta alternativa, a

diminuição do peso do setor público em áreas' produtivas. Na verdade, segundo

Lanzana, o setor exportador constituiria o motor de crescimento. Setor este que

deixaria de ser exportador de matérias-primas e bens intermediários para se

transformar em fornecedor de componentes e bens de consumo final. Esta inserção

se daria primeiramente em segmentos de mercado que exigissem bens de baixa

sofisticação para, em seguida, através do avanço tecnológico, ampliar sua

participação nestes mercados.

Com relação ao papel das importações no desenho deste cenário, estas se

concentrariam em setores onde o empresariado nacional não conseguiria alcançar

43 Para maiores detalhes ver :
LANZANA, Antonio Evaristo. Cenários Alternativos para o ano 2000.
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vantagens competitivas, tais como bens de capital para automação industrial e

produtos de alta tecnologia. As multinacionais, por sua vez, aumentariam sua

presença através da ampliaçãode investimentose do desenvolvimentotecnológico.

2. Crescimento via mercado interno:

Esta alternativa é calcada na reformulação da estrutura de distribuição de

renda no país, tendo como pontos chaves, a modernização da agricultura, conjugada

à criação de agroindústrias e à reforma agrária efetiva. Neste sentido, o setor

empresarial que mais cresceria seria o de pequenas e médias empresas beneficiado

por políticas econômicas que manteriam a proteção do produto nacional e também

pela expansão da renda nas camadas mais pobres, o que criaria mercado para

produtos de consumo de massa.

Nota-se então, que neste modelo as grandes empresas nacionais e

multinacionaisperderiam espaço. A participação brasileira no comércio internacional

se estagnaria, gerando dificuldades para a renegociação da dívida e, por

consequência, dificultando as relações do país com o sistema financeiro

internacional.

Deste modo, segundo o Prof. Lanzana, o Estado exerceria mais uma vez

papel preponderante no processo cumulativo e de investimento, e, assim estimularia

o mercado interno.

O desenvolvimento tecnológico se daria a partir de padrões próprios de

produto e processo tendo em vista contribuir com a indústria nacional nos

segmentos de mercado que mais cresceriam neste modelo, aqueles que atenderiam às

necessidades de bens e serviços da população de baixa renda e aqueles

relacionados às necessidades das empresas estatais.



126

Entretanto, com as medidas de liberalização da economia já no início da

década de 90 , o Brasil expõe sua indústria para uma maior competição. As

empresas, de um modo geral, se" viram compelidas a buscar maior qualidade e

produtividade de modo a estabelecer vantagens competitivas mais fortes e mais bem

definidas.

Uma opção tem sido a concentração de esforços em determinados segmentos

de mercado. Para tanto, são usadas :

• estratégias de inovação de produtos ou serviços;

• estratégias baseadas na elevação da produtividade: instalação de mecanismos de

controle da qualidade e controle estratégico da produção;

• estratégias baseadas em novas estratégias de vendas e/ou distnbuição: novos

elementos de marketing, de comunicação e de promoção;

• estratégias ditadas pelo senso de oportunidade onde as empresas procuraram

ofertar produtos voltados para cada momento da vida dos consumidores.

E é exatamente a especialização, com a criação de "áreas de competência",

que Michael PORTER44 defende como meio de fortalecer a indústria brasileira e

assim posicioná-la no mercado mundial. Há vários exemplos positivos de indústrias

nacionais que atuam em setores não tradicionais e que conquistaram grandes fatias

dos mercados externos:

1. suco de laranja: Agindo estrategicamente no vazio deixado pelos EUA, a indústria

nacional, baseando-se no fortalecimento competitivo de seu preço e

confiabilidade, conseguiu estabelecer um verdadeiro produto internacional.

2. minério de ferro: A abundância de recursos naturais e a política consistente" de

produção e custo reduzido fundamentaram o produto no cenário internacional .

.•.•PORlER. Michael. Especialização é a saída. Revista Mark:eting. São Paulo: 41, Jan.l92, p.4I.



3. alumínio: O preço baixo e o alto grau de confiabilidadeconquistados através de

investimentomaciços em usinas modernas instituírama vantagem brasileira

V.2.2 Fatores Competitivos do Indústria Automobillstica Nacional

1. Estratégias das Montadoras nos Anos 80:

No final da década de 70, projeções de mercado estimavam que em 1992 o

Brasil deveria estar produzindo 2,1 milhões de automóveis, passando assim da

nona para oitava colocação no ranking dos maiores produtores. Contudo, a partir

da década de 80, o país foi reduzindo sua produção e assim, perdeu três

colocações: para Espanha em 1980; para Coréia em 1987; e para o México em

1991, caindo para a décima segunda colocação. A produção duranteJQ9a a
~

os resultados obtido&..-_

esta situação, dentre eles, a estratégia de crescimento adotada pelas

montadoras". Esta estratégia se caracterizava na diferenciação de produtos '\

orientada para os segmentos de renda mais elevada, deixando de lado, por

conseguinte, preocupações com a escala de produção e o atendimento das

necessidades do segmento de mais baixa renda.

"SVer:
BEDÊ, Marco Aurélio.Indústria Automobilística Brasileira: Estratégia Competitiva. Indústria e
Tecnologia. São Paulo, IPT(1):II, Nov/92.
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A escolha desta estratégia se justifica por dois aspectos: por um lado, a

crescente concentração de renda durante a década de 8046 e por outro, a proteção

do mercado onde as montadoras aqui instaladas gozaram de um mercado cativo

para seus produtos dado o fechamento do comércio. Sem competição, a indústria

nacional se acomodou, produzindo assim, veículos caros e pouco modernos. Na

verdade, colocou em primeiro plano suas margens de lucro e negligenciou volume

de produção e desenvolvimento do produto.

Vejamos alguns dados que caracterizaram, de um modo geral, as estratégias

seguidas pelas montadoras ao longo destes anos:

• Custos: Em relação à indústria japonesa, as montadoras no Brasil trabalhavam

com custos até 30% mais altos, segundo pesquisa realizada pela consultoria

ErnstécYoung'". Contudo, graças ao mercado fechado, os altos custos podiam

ser compensados na produção de veículos para apenas 0,5% da população, a

minoria que consumia carros nas faixas mais altas do mercado.

• Preços: O mercado fechado permitia que os preços fossem decididos do alto, de

forma oligopólica desde os fornecedores até as montadoras (Ver tabela 6 e 47).

Por outro lado, a elevada carga tributária também elevava o preço final do

produto (Ver Tabela 48).

<46Dadosapontados no artigo de M. Aurélio Bedê citado anteriormente, revelam que no país, os 10% mais
ricos se apropriam de 52% da renda total, enquanto os 50% mais pobres respondem apenas por li % da
renda.
47 Este dado fui obtido da publicação:
AUTOMÓVEIS: Para onde vão as quatro rodas.Revista Exame. São Paulo :46, 12105/93.

128



129

Tabela 47. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS NO VAREJO DAS VERSÕES MAIS

SIMPLES DE AUTOM6VEIS A GASOLINA *. ( em Us$)

Anos Chevette 1.6 &cor/L Gol cu- ~o,nza 1~8 Santtmai.8 UnoS A

1991 10.512 12.078 11.618 16.219 17.688 11.117

1990 7.266 8.870 6.876 11.045 11.446 7.199

1989 7.111 10.140 7.905 11.564 11.167 7.972

1988 6.795 9.268 7.937 11.438 11.473 7.942

1987 4.951 8.438 6.750 8.010 10.272 6.442

1986 3.551 5.871 4.196 6.245 6.245 4.421

1985 3.976 5.465 4.373 6.905 7.358 5.099

* O preço tomado como base foi retirado das tabelas praticadas no final de

novembro de cada ano. A conversão para dólar foi feita pela cotação oficial de

venda, do último dia de cadaperíodo.

Fonte: Revista Exame.São Paulo, 11/12/91, p.26.

Tabela 48. EVOLUÇÃO DA CARGA DE IMPOSTOS QUE INCIDE SOBRE

OSAUTOM6VEIS.

(em%)

ICMS [J'I F"msocÜll Tributação

sobre

preço

1960 5 10 12

1970 16 24 31

1980 16 30 0,75 36

1990 18 37 0,65 1,2 42

1991 18 37 0,65 2,0 43

Fonte: ANFA VEA
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• Lançamento de novos produtos: Segundo estudos do Massachussetts Institute of

Technology, MIT, a indústria automobilística nacional tinha os produtos mais

atrasados do mundo nos anos 80. A idade média dos modelos era 11,4 anos,

cinco vezes maior que ajaponesa, e três vezes maior que a americana 01er Tabela

49). À título de ilustração, nos cinco anos de 1985 a 1990, lançamentos só

existiram o do VW Santana ( cujo maquinário veio de uma instalação desativada

da montadora), o do GM Kadett, um modelo veterano na Alemanha, e o do Ford

Verona, versão três volumes do Escort. No mais , só ocorreram alterações

superficiais em modelos já envelhecidos.

Tabela 49. IDADE MÉDIA DO DESIGN DOS MODELOS ( em anos)

Pais !~Anos
I,,,
Brasil 11

México 9

Europa 5

Coréia 4

EUA 4

Japão 2

Fonte: Revista Suma Econômica. São Paulo, Ago/93 .

• Assistência técnica: A preocupação com o que acontecia no pós-venda não era

considerada como importante estratégia competitiva.

• Qualidade: Segundo a pesquisa do MIT, o item qualidade era o segundo pior do

mundo. Os veículos brasileiros apresentavam 92,5 defeitos de montagem em cada
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100 veículos, superando apenas a qualidade dos carros europeus, que

apresentavam em média 105 defeitos em cada 100 veículos ( Ver Gráfico 8).

Gráfico 8. DEFEITOS DE MONTAGEM EM CADA 100 VEÍCULOS

Japlo EUAlJ EUAlAM Europa Coréia México Brasil

EUA /AM= empresas americanas nos EUA.

EUA/J= empresas japonesas nos EUA.

Fonte: IMVP-MIT.

Nota-se que no Brasil há:

• cerca de 54% a mais de defeitos do que no Japão;

• 42% a mais do que nas empresas japonesas nos

EUA;

• números 34% piores do que veículos fabricados por

empresas norte-americanas nos EUA;

• 6% piores do que nos veículos coreanos .

• Escala de produção: Até início da década de 90, o mercado interno apresentou

declínio, com a indústria :ficando com 26% de sua capacidade ociosa em 1991.

Além disso, a escala de produção era bastante pequena, cerca de 55.000 veículos



132

de uma mesma linha, enquanto nos EUA a média é de 175.000 automóveis. Na

realidade, a escala considerada ideal é 200.000 unidades/ano para cada linha de

produção.
~

• Produtividade: A produtividade média das montadoras era das menores do

mundo. No Brasil, os operários levavam aproximadamente 48 horas por veículo.

No México, 46 horas, na Europa, 36 horas e no Japão, 16 horas. Em grande parte

estes números se devem ao baixíssimo nível de automação. Somente 3,9% das

operações de solda, pintura e montagem final dos veículos eram automatizadas

contra 6,6% no México, 30,6% nos EUA e 38% no Japã048
•

2. Estratégias das Montadoras nos Anos 90:

Logo no início da década de 90, a indústria automobilística nacional

vê-se diante de crescente concorrência de importados, ao mesmo tempo que

oferece produtos de elevado preço num mercado estreito. E este mercado já

estreito é exatamente aquele mais suscetível à competição dos importados. ~

fato, são os consumidores de alto poder aquisitivo que compõe no início da

década, o mercado para a indústria nacional, tendo em vista a própria estratégia---
por esta utilizada ao longo dos anos 80. Todavia estes consumidores, os quais~----------------~------------- ~
dispendem grandes somas na aquisição de um àutomóvel, têm a tendência natural-----
de substituir seus veículos por estrangeiros.

41 Ver:
UM caso típico de masoquismo. Revista Exame. São Paulo:36, 18/03/92.
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Os consumidores de renda média, tenderiam, por sua vez, a consumrr

automóveis importados menos sofisticados, só que a preços competitivos, por

exemplo, os carros coreanos.

Nota-se, desta maneira, que a estratégia baseada na diferenciação de veículos

caros e de escalas reduzidas de produção, da indústria no Brasil esgotou-se. As

montadoras se vêem obrigadas a repensar seus caminhos.--------------------.-------
Seguindo as alternativas propostas pelo Prof. Lanzana para o

desenvolvimento da indústria nacional e descritas no início deste capítulo,

teríamos como estratégias possíveis para as empresas do setor automobilístico:

Estratégia voltada para a exportacão: Seria similar à estratégia coreana,

requerendo um direcionamento agressivo para produtos e preços de acordo com

as necessidades dos mercados desenvolvidos. Entretanto os custos sociais se

manifestariam pela necessidade da manutenção de salários baixos,

crescimento do mercado interno e desvalorização da moeda.
'<:"---

Em termos de viabilidade, a adoção desta alternativa mostra-se dificil uma

vez que as empresas montadoras são multinacionais, sendo que suas atividades e

prioridades são necessariamente ditadas pelas corporações. Além disso, a

estrutura produtiva da indústria aqui instalada se encontra voltada a atender as

particularidades do mercado brasileiro, onde se deixou de lado redução de custos

e economias de escala. E ainda, a instabilidade econômica e a complexidade

institucional, tal como a infra-estrutura para exportações, aumentam os riscos nos

investimentos para adoção desta estratégia

Estratégia de auto-suficiência: Esta alternativa partiria da premissa de que o

mercado nacional é reduzido devido aos preços dos produtos e devido à

concentração de renda. Por conseguinte, a saída seria a produção de veículos
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mais baratos e menos sofisticados desenhados especialmente para incorporar

novos consumidores ao mercado e desta maneira, estimular o crescimento da

indústria. O desenvolvimentodestes veículos se daria então de forma intensiva em

mão-de-obra, inclusivecom apoio governamental.

Todavia esta estratégia aumentaria o gap tecnológico na produção e no

processo, impossibilitando consequentemente, a inserção no comércio

internacional através da exportação de produtos competitivos. Outro fator

impeditivo desta opção seria a falta de disposição das matrizes de nossas

montadoras em permitir o desenvolvimentode produtos voltados exclusivamente

ao mercado brasileiro.

Estratégia de integração com a indústria internacional: A terceira alternativa se

caracterizaria pela inserção crescente da indústria nacional com a indústria

mundial. Esta estratégia requereria a revitalização das economias sul-americanas,

em especial a brasileira.

Deste modo, a qualidade dos produtos brasileiros teriam que ir de encontro-aos padrões internacionais e QS custos teriam que se tornar competitivos. Os
~

produtos poderiam ser vendidos tanto no mercado interno como no mercado

externo. O crescimento do mercado interno se daria com a incorporação de novos \ \

consumidores através do mercado secundário e pelo aumento da taxa de troca de

veículos. Assim, ter-se-ia um aumento da escala de produção, e portanto, redução

dos custos. O impulso à competitividade se daria pelo aumento da competição

propiciada pela maior abertura de mercado.

Nota-se que esta estratégia é a mais promissora das três expostas, pois

integraria de fato a indústria nacional com a indústria automotiva mundial,

aumentando o comércio internacional no setor, promovendo crescimento do
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emprego mais qualificado, ao mesmo tempo que incentivaria o crescimento do

setor e dos fornecedores.

A viabilidade de tal estratégia passaria pelo sucesso na implementação das

seguintes condições:

• aumento da produtividade;

• rápidos esforços para aumentar a qualidade através de melhoramentos no

processo produtivo e da modernização da linha de produtos;

• aumento de esforços na integração sul-americana;

• estímulo à rápida e sustentada recuperação do mercado interno;

• estímulo à competição interna com o incentivo à entrada de novas

montadoras;

• abertura gradual de mercado para importação de produtos finais, peças e

componentes;

• redução das regulamentações e normas governamentais;

• desenvolvimento tecnológico através da introdução de componentes

el~trônicosnos veículos e aumento da autOl]~açãono pr~cesso;

• modernização dos fornecedores e maior integração entre estes e as

montadoras.

Uma vez apresentadas estas possíveis estratégias para a indústria

automobilística, cabe notar que a maioria das montadoras no início da presente

década já mostrava-se disposta e preparada a seguir a estratégia de maior

integração a nível internacional. Como o Brasil está longe de apresentar

vantagens comparativas na produção de veículos de luxo e de alta sofisticação,

esta inserção se daria, por um lado, pela importação de veículos voltados à

atender as faixas mais altas de mercado, e por outro lado, no encaminhamentoda
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produção nacional na direção dos veículos menores e mais básicos, mas com-\padrão internacional, adotando novos projetos, elevando suas escalas e investindo

na atualização tecnológica, na melhoria da qualidade e do desempenho. Esta

produção poderia simultaneamente vir a atender o mercado externo. Segundo

Marco Aurélio Bedê49 , esta estratégia permitiria a concorrência brasileira com os

espanhóis, mexicanos, coreanos na busca pelos compradores de carros mais

simplese baratos.

Em termos de viabilidade, a adoção deste modelo pelas montadoras não

encontraria resistência de suas matrizes, já que as exportações brasileiras

complementariam as estratégias comerciais destas últimas. Todavia, há a clara

necessidade da participação governamental e dos próprios trabalhadores. Neste

sentido, a Câmara Setorial consiste um importante fórum de discussões para a

coordenação dos esforços.

Isto posto, pode-se notar ações das montadoras no sentido desta nova

posição estratégica nos seguintes aspectos:

Produtos:

A forma que as montadoras nacionais encontraram para alcançar o

crescimento, a partir de 1.992, foi dirigir a produção para os carros básicos e

principalmente, populares, direcionando, assim, os investimentos para este

segmento de mercado. Vale lembrar que esta fatia era negligenciada até então
- -

pela indústria nacional.

49 Marco Aurélio Bedê é da Faculdade de Economia e Administração da USP. Ver suas delarações no
artigo:
BEDÊ, M. A. Carros menos sofisticados ...
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Esta mudança se desencadeia com a uase isenção de IPI (alíquota de 0,1%)

para os carros de baixa cilindrada e encontra como símbolo o retomo da

produção do Fusca. Em 1994, quase 60% da produção das montadoras

pertenciam à categoria popular e básicos; os populares com um preço girando em

tomo dos Us$7.000 e Us$8.000. Entre 1990 e 1991, estes segmentos não

passavam de 40% do mix ( Ver Tabela 50, Gráficos 9 e 10).

É importante notar que esta estratégia vem a fim de mcorporar novos

consumidores ao mercado à medida que busca atender os consumidores com um

poder aquisitivo mais reduzido. Pesquisa feita pelo mGE sobre orçamentos

familiares no início dos anos 90 mostrava que em 1989 aproximadamente 89%

das famílias brasileiras detinham renda de 1 a 10 salários mínimos, o que

significava41% da renda nacional nas mãos destas famílias.Contudo, esta parcela

estava relegada a segundo plano no consumo de automóveis.

Em troca da diminuiçãode impostos para estes modelos, a indústria passou a

oferecê-los de maneira crescente e o que é mais importante, introduzindo cada

vez mais avanços tecnológicos a estes produtos e também lançando novos

modelos vohados para esta faixa, totalmente em linha àqueles oferecidos nos

mercados mais desenvolvidos.

A Fiat é pioneira, apresentando o Mille, que alcançou grande sucesso de

vendas e na sua esteira as demais montadoras passam rapidamente a dar

prioridade no desenvolvimento de projetos de veículos de menor potência, os---
assim chamados, "carros populares".

Por outro lado, o outro extremo do mercado, uele formado por

consumidores de veículos de alta sofisticação e alto desempenho passa a ser

atendido em grande medida pelas importações ( Ver Gráficos, 11 e 12). Nos,



pnmeiros anos da abertura, esta demanda é atendida principalmente por

importadores independentes e por aquelas empresas filiadas à Abeiva. Contudo,

apresentando já no início de 1995, o maior volume de importação, superando

inclusive os números das importadoras pertencentes à Abeiva. As montadoras

aparecem então completando suas linhas de produtos com veículos estrangeiros

enquanto dirigem seus esforços na disputa do efervescente mercado dos "carros

populares".

Como resultado, conforme nota o Prof. José Roberto Ferroso, a indústria

nacional empenhou-se no maior esforço de modernização de sua história,

reduzindo substancialmente a defasagem de produto em relação aos países

desenvolvidos.

As tabelas e os gráficos a seguir ilustram claramente a mudança estratégica

da indústria nacional nestes últimos anos assim como o posicionamento dos

automóveis importados frente à produção nacional. Primeiramente vale apontar

que foram tomados dados relativos à produção e não somente aqueles relativos às

vendas internas. A intenção é mostrar o caminho da indústria nacional não

restrito apenas ao mercado nacional, mas também o direcionamento da produção

tendo em vista sua inserção no mercado internacional.

Em segundo lugar, deve-se estabelecer como foi feita a classificação" dos

automóveis nas diferentes categorias:

50 Mais detalhes sobre este depoimento ver;
ACELERANDO na curva.Revista Exame. São Paulo: 7, 07.07.93.
SI Esta tipologia em categorias C, B, A , Populares e Utilitários é uma adaptação da tipologia usada pela
Volkswagen quando dos estudos para o lançamento do Santana remodelado em meados de 1991.
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Categoria C: Inclui veículos de luxo e esportivos:

Tempra, Santana, Versailles, Omega, Alfa Romeo, Comodoro, Diplomata,

Vectra, Suprema, Del Rey, Scala, Belina Del Rey, Caravan Comodoro, Caravan

Diplomata. Para os importados, entraram nesta categoria todos aqueles veículos

com características iguais ou superiores a estes veículos nacionais.

Categoria B: Inclui veículos médios:

Voyage, Parati, Monza, Logus, Verona, ApolIo, Pointer, Corcel TI, Belina,

Opala, Caravan, Kadett, Ipanema, Parati, Escort, Passat. Para os importados,

tomou-se aqueles com características e preços semelhantes a estes modelos

nacionais. O modelo importado mais importante deste segmento em termos de

volume de vendas é o Tipo.

Categoria A: Inclui veículos compactos:

Corsa, Gol, Uno, Prêmio, Brasília, Elba, Oggi, Spazio, Duna, Chevette, Marajó.

Dentre os i:tnportados aparecem principalmente os veículos Lada e outros

correspondentes em preço e outras características a estes veículos nacionais

mencionados.

Categoria Popular: Inclui os veículos do Protocolo do Carro Popular: Gol 1000,

Fusca (também foram considerados como populares os Fuscas produzidos até

1986), Uno Mille, Chevette Jr., Corsa Wind, Fiat 147. Para os importados foram

considerados aqueles veículos também de baixa cilindrada e com condições de

competir em preço com estes modelos nacionais.

Categoria Utilitários: Inclui todos os veículos classificados pela ANFAVEA

como pequenas camionetas de carga (capacidade de até 1 tonelada), utilitários,



camionetas especiais, furgões. O mesmo critério foi seguido na classificação dos

veículos estrangeiros.

Dada esta tipologia, pode-se observar que os gráficos 9 e 10 indicam a

diminuição crescente da produção de veículos das categorias A e populares ao

longo da década de 80, ao mesmo tempo que o volume de produção total se

140

encontrava estagnado. Isto vem comprovar a tendência das montadoras de dirigir

seus produtos às classes mais elevadas do mercado durante estes anos. Certa ~

reversão começa a acontecer em 1991 e vai se acentuando nos anos seguintes.

Percebe-se assim, pelos gráficos, o crescimento das faixas relativas às categorias

A e populares'", Simultaneamente há um grande crescimento da produção
~
nacional, impulsionada principalmente pela categoria dos populares já que a

categoria C se mantém proporcionalmente no mesmo patamar em relação aos

anos anteriores. Nota-se que em 1994 e já nos primeiros meses de 1995, a

produção de veículos populares alcança 40% do mix total enquanto ao longo dos~~--------~~------~--~~-----------------
anos 80 este segmento praticamente desapareceu, assim como o segmento da

categoria A, que não teve crescimento significativo, quando comparado aos B e C

naquele década.

Quanto aos importados, percebe-se que logo de início estes alcançaram

participação sigI!!!!cativa na faixa de veículos mais baratos. Caso típico da Lada.------
Todavia, como pode-se observar pela Tabela 51 e pelos quadros no Gráfico 11,

esta situação não perdurou, dada a forte reação da indústria nacional quando esta-,
voltou seus esforços estratégicos para estes segmentos (categorias A e

------
Populares). Desta maneira, temos que já a partir de 1992 a grande maioria dos---veículos estrangeiros que entram no país são aqueles de mais alto valor, ocupando

S2 A ANFAVEA até 1992 não dispunha de dados separados para veículos populares dentro de um modelo
de veiculo. Deste modo, os populares de 1991 e 1992 estão inclusos na categoria A.
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importante espaço na categoria C. A categoria B também é alvo dos importados,

principalmente em 1994 com as importações de veículos médios pelas

montadoras, onde destacam-se o Tipo( Fiat), o Golft Volkswagen) e o Astra

(General Motors). Por outro lado, analisando-se os veículos importados pelas

empresas associadas à Abeiva, percebe-se que a maioria se enquadra na categoria

C e também é crescente a importação de veículos que pertencem ao segmento de

utilitários, como bem mostra o gráfico 11.



Tabeill 50. DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO AUTOMOBILÍSl1CA NACIONAL POR CATEGORIA E MONTADORA: l1J1J1-mar1!l1J5 (em /IIIÚ/m/eS)
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FIAT 81 82 83 84 85 86 87 88 89
CategoriaC 887 924 709 401 322 254 O O O
CategoriaB O O O O O O O O O
CategoriaA 1363 95358 31087 68234 100453 116090 165742 145564 148277
CatoPopular 89154 33956 83389 31142 13595 14458 4048 5280 1392
Utilitários 26709 33211 31028 38364 36611 36578 43887 62805 68160

O
O

162577
O

61091

90
O
O

192140
O

63416

91
20889

O
223763

O
65620

92
36843

O
201367

99235
56146

93 94 95(ian-mar)
44985 10434

O
178063
203800

73890

O
41472
44998
18921

T~I 130381 163449 146213 138207 150981 167389 213677 213649 217829
FORJJ 81 82 83 84 85 86 87 88 89
CategoriaC 23331 38155 50332 32419 40348 49710 36853 45219 41266
CategoriaB 76041 73822 84463 109483 106077 89063 52819 79464 79011
CategoriaA O O O O O O O O O
Cat.Popular O O O O O O O O O
Utilitários 10873 21757 22862 27225 28830 31190 25339 33185 40459

223668

22689
76366

O
O

36384

255556
90

15383
92146

O
O

33994

310272
91

28034
79522

O
O

35124

393591
92

31788
104746

O
9051

58018

500738 115825
93 94 95 (jan-mar)

20473 3825
89768 14818

O O
45145 18188
54584 13968

T~I 110245 133734 157657 169127 175255 169963 155011 157868 160736
G~ 81 82 83 84 85 86 87 88 89
CategoriaC
CategoriaB
CategoriaA
Cat.Popular
Utilitários

14361
23417
87647

O
22086

16669
58578
83542

O
17944

19114
65654

101746
O

18858

13762
79823
77076

O
23622

23007
87604
79368

O
27224

22620
96578
91934

O
33052

15901
69924
67390

O
34830

29290
77484
85406

O
45900

22906
113972
52649

O
44668

135439

12898
109150
40600

O
37031

154523
90

9843
114521
36417

O
32295

142680
91

12948
108634
49962

O
40062

203603
92

35074
154538

18076
27177
37749

209970 50799
93 94 95 (jan-rnar)

46032 9375
127464 24180
21453 8001
54411 25586
37472 3854

T~I 147511 93 94 95 (jan-mar)vw
CategoriaC
CategoriaB
CategoriaA
Cat.Popular
Utilitários

O
85020
60339

108644
41300

176733
81

O
130857
58352
80958
53975

205372
82

O
161837
71006
77935
30576

194283
83

19853
123074
55034
68105
36631

217203
84

45030
140326
66605
55496
38525

244184
85

74191
159483
69798
29887
39322

188045
86

39872
167667
62614

O
39026

238080
87

51132
161518
101308

O
48035

234195
88

49530
114782
104628

O
46649

199679
89

36165
97018

101795
O

45708

193076
90

27487
96054

117139
O

46635

211606
91

32440
102627
153717

O
55484

272614
92

38855
121998
153096
65971
71873

286832 70196

25818 6979
124323 26809
120820 20664
144898 38500
82684 20177

Total 295303 93 94 95 (jan-mar)341354 302697 345982 372681 309179 361993 315589 280686 287315 344268 451793 498543 113129
MIXTOTAL
CategoriaC
CategoriaB
CategoriaA
Cat.Popular
Utilitários

38579
184478
149349
197798
100968

324142
81

55748
263257
237252
114914
126887

82
70155

311954
203839
161324
103324

83
66435

312380
200344

99247
125842

84
108707
334007
246426

69091
131190

85
146775
345124
277822

44345
140142

86
92626

290410
295746

4048
143082

87
125641
318466
332278

5280
189925

88
113702
307765
305554

1392
199936

89
71752

282534
304972

O
180214

90
52713

302721
345696

O
176340

91
94311

290783
427442

O
196290

92
142560
381282
372539
201434
223786

137308 30613
341555
320336
448254
248630

65807
70137

127272
56920

T~I 683440 1496083 349949
Fonte: Elaboração Própria.

798058 850596 804314 889421 954217 865912 971590 928349 839472 890470 1008826 1321601
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Grlflco 9. PRODUçAo AUTOMOBILISTlCA NACIONAL POR CATEGORIAS DE VEICULOS.
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Tllbã $1 lMPORTAçAO DE AU1VMOVE1S POR C4TEGORJAS DE 1991A _/1995 (em utlitlolla)

91 92 93 94 95
MARCAS C B A Pop. Vtil. C B A PoP. Vtil. C B A Pop VtiL C B A Pop Vtil. C B A Pop Vtil.
ABiaMotora O O O O O O O O O O O O O O 386 O O O O 5457 O O O O 6738
Audi O O O O O O O O O O O O O O O 1474 O O O O 1121 O O O O

Bcntley O O O O O O O O O O 1 O O O O 3 O O O O O O O O O

BMW O O O O O 364 O O O O 1931 O O O O 3503 O O O O 1414 O O O O

Bugatti O O O O O O O O O O O O O O O 1 O O O O O O O O O

Chrysler O O O O O O O O O O O O O O O 135 O O O 1 105 O O O O

Citrocn 64 O O O O 276 O O O O 1093 O O O O 4220 O O O O 2892 O O O O

Daewoo O O O O O O O O O O O O O O O 2260 O O O 1976 O O O O

Daihatsu O O O O O O O O O O O O O O O 488 531 O O O 44 480 O O O

Fcrrari O O O O O O O O O O 6 O O O O 22 O O O O 2 O O O O

Honda O O O O O 741 O O O O 4157 O O O O 6822 O O O O 2357 O O O O

Hyundai O O O O O O 593 O O O 374 1302 O O O 452 1689 O O O 295 720 O O O

Jaguar O O O O O O O O O O O O O O O 69 O O O O 54 O O O O

Kia Motors O O O O O O O O O O O 128 O O 2108 O 1188 O O 4779 240 865 O O 4066
Lada O O 25129 O O O O 4552 O O O 210 O 3149 1492 O 69 O 1829 626 O O O 790 1
Lamborghini O O O O O O O O O O O O O O O 1 O O O O O O O O O

Land Rover O O O O O O O O O 27 O O O O 110 O O O O 253 O O O O 22
Lotua O O O O O O O O O O O O O O O 3 O O O O O O O O O

Mazda O O O O O 119 O O O O 928 O O O O 2706 O O O O 1797 O O O O

M.Benz O O O O O O O O O O 865 O O O O 1365 O O O 1778 649 O O O 1805
Mitsubishi 102 O O O O 1055 O O O O 300 O O O 2394 993 O O O 4486 1879 O O O 1381
Nissan O O O O O O O O O O 106 O O O 658 282 O O O 988 370 O O O 312
Peugeot O O O O O 150 O O O O 473 O 119 7 1055 3510 O 1031 759 3255 4152 O 348 1803 858
Ponche O O O O O O O O O O O O O O O 13 O O O O 12 O O O O

Rcnault O O O O O 270 O O O O 2128 O O O O 7216 O O 2826 O 5614 O O 2432 O

Rol1sRoycc O O O O O O O O O O 1 O O O O 1 O O O O O O O O O

Subaru O O O O O 265 O O O O 1293 O O O O 818 O O O O 664 O O 638 O

Suzuki 20 O O O O 1058 O O O O 1540 O O O 1792 1706 O O O 1753 1156 O O O 1463
Toyota O O O O O 960 O O O O 4310 O O O 919 3428 O O O 1279 3559 O O O 1267
Volvo O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 662 O O O O

Fiat O O O O O O O O O O O O O O O O 76326 O O O 3049 33070 444 O O

Ford O O O O O O O O O O O O O O O 1054 O O O 2265 4484 O 12296 O 2093
OM O O O O O O O O O O O O O O O 474 O O O O 294 8504 O O O

Vo\ks O O O O O O O O O O O O O O O 5075 O O O O 5039 3979 O O O

Montadoras- 582 O O O O 14545 O O O O 40444 O O O O O O O O O O O O O O

Independentes 7306 O O O O 7309 O O O O 5050 O O O O 11045 O O O O O O O O O

TOTAL 8074 O 25129 O O 27112 593 4552 O 27 65000 1640 119 3156 10914 59139 79803 1031 5414 26920 43880 47618 13088 5663 20006
Fonte: Elaboração própria.



Grdfreo lI.DISTRIBUIÇÃO DE CATEGORIAS DE IMPORTADOS DE 1991 A 1995
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Tabela 52 PARTICIPAÇÃO DE IMPORTADOS E NACIONAIS POR CATEGORIAS
1991 1992 1993 1994 1995

C B A Pop, VIiI. C B A POD. VIiI. C B A POD. VIiI. C B A POD. VIiI. C B A Pop. VIiI.

Importados 8074 O 25129 O O 27112 593 4552 O 27 65000 1640 119 3156 10914 59139 79803 1031 5414 26920 43880 47618 13088 5663 20006
Nacionais 52713 302721 345696 O 176340 94311 290783 427442 O 196290 142560 381282 201434 201434 223786 137308 341555 320336 448254 248630 30613 65807 70137 127272 56920
TOTAL 60787 302721 370825 O 176340 121423 291376 431994 O 196317 207560 382922 201553 204590 234700 196447 421358 321367 453668 275550 74493 113425 83225 132935 76926
Fonte: Elaboração própria.
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Os gráficos 12 e 13 mostram a participação dos veículos importados no mix

produtivo nacional. Percebe-se que é marcante a participação destes na categoria

C. Na realidade, os importados participaram em cerca de 35% na composição do

segmento de alto luxo nos anos 1993 e 1994, chegando a quase 60% nos

primeiros meses de 1995. A participação dos importados na categoria B também é

crescente nos últimos dois anos.

Deste modo, as tabelas e os gráficos apresentados anteriormente mostram a

escolha estratégica feita pelas montadoras nacionais, qual seja o direcionamento----=---
produtivo para o segmento de carros de menor valor, ou seja, para a categoria A

e principalmente a categoria referente aos carros populares; dadas as condições de~----------------------------- ---------------
mercado e facilidades fiscais vigentes.

Além disso, os dados apontam para o papel desempenhado pelos importados.

Aqueles trazidos pelas montadoras visam completar suas linhas e pro uto nos
<:::--

segmentos C, Utilitários e cada vez mais também no B. Aqueles importados pelas

empresas associadas a Abeiva, como já foi dito, se dirigem essencialmente ao

setor de utilitários e à categoria C. No início de 1.995 , quando prevalecem

condições de câmbio valorizado, demanda aquecida e alíquotas a 20%, percebe-se

crescimento tremendo do nível de . --rtações em todas as Cate orias. Aléin do- --
segmento C e Utilitários, e mais recentemente do segmento B, a importação

alcança percentual de participação significativo no estrato A. Na Categoria

Populares, elas também começam a aparecer, desafiando assim, o modelo

estratégico adotado pelas montadoras nacionais e exigindo medidas reguladoras.
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Preço:

Durante 1990 e 1991, a indústria teve seus preços sob o controle

governamental. Somente em setembro de 1991 o governo hbera os preços. Neste

momento, há também grande retração do consumo conforme foi apontado em

capítulos anteriores, Entretanto, o consumo em baixa não foi motivo para as

montadoras segurarem seus preços. De fato, o que se observou foi uma grande

disparada de preços no intuito da elevação das margens de lucro sem preocupação

com o desempenho do setor no longo prazo (Ver Tabela 53) . No :fimde 1991,

desenha-se um quadro extremamente pessimista sobre o setor devido aos altos

preços, elevados custos, ineficiênciaprópria e dos fornecedores, queda do poder

aquisitivo da população e também esgotamento do sistema de financiamento.

Somado a isto, a redução das alíquotas de importação vinha colocar em

xeque este comportamento das montadoras (Ver Tabela 54).

Diante deste quadro, trabalhadores, montadoras, empresas de autopeças,

concessionárias e governos estaduais e federal iniciaram em março de 1992

negociaçõrs tendo em vista reverte! a tendência declinantede vendas ~a perda

crescente de competitividade do setor automobilístico. Uma resolução de efeito

__fai-a-redução em 22% nos preços, possível devido à diminuição de impostos e

margens de lucro tanto das con~sionárias cama.das.me tadoras. Medida esta

que proporcionou uma recuperação quase que imediata do mercado interno.
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Tabela 53. AUMENTO MÉDIO ACUMULADO DOS PREÇOS DE

AUTOMÓVEIS ENTRE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 1991 E O

PRIMEIRO BIMESTRE DE 1992, COMPARADO COM A INFLAçÃO PELO

IPC DA FIPE (em %)

Fonte: Um caso típico de masoquismo. Revista Exame, 18.03.92, p.36.

18.6

PerlodO ~1 lnJ1if!1lo.
z ,

lo. trimestre/91 56.8

20. trimestre/91

30. trimestre/91 188.8

40. trimestre/91 458.6

lo. bimestre/92 764.9

131.3

587.9

1176.0

Tabela 54._COMPARAÇÃO DE PREÇOS* DE AUTOMÓVEIS NACIONAIS

COM EQUW ALENTES ESTRANGEIROS ( em Us$)

Nacional Preço Importado Preço

Gol GTi 20.000 Suzuki Swift 1.3 4p 20.900

Tempra Ouro 27.000 Ronda Civic LX 30.400

Quantum GLSi 35.000 Subaru Wagon 37.300

Omega CD 3.Oi 45.000 Toyota Camry 61.000

* Preços de junho de 1993 para os veículos nacionais e preços dos importados

considerando alíquota de importação de 35% vigente a partir de julho/93.

Fonte: Proteger ou não: eis a questão. Revista Exame, 09.06.93.

E foi a partir do Acordo Setorial, que a indústria iniciou sua recuperação nos

anos seguintes. Retomada esta que foi descrita em detalhes no Capítulo II. Na

realidade, já no início de 1994 a redução de preços dos veículos nacionais é bastante

sensível. A versão mais cara do Santana, que em fevereiro de 1992 era vendida por

Us$ 46.000, passou a ser vendida a Us$33.000 naquela época. O Monza GL 2.0
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baixou de Us$ 29.000 para Us$ 19.000. O Tempra 2.0, do mesmo modo, baixou de

Us$ 37.000 para Us$ 19.000.

Vale lembrar que há três razões principais para esta mudança da estratégia

relativa aos preços:

1. o acordo setorial da indústria automobilística;

2. a redução de impostos para os veículos de até 1000cc, os veículos populares;

3. a abertura de mercado elevando a concorrência e assim, dinamizando o setor.

Neste sentido, cabe destacar o papel exercido pela entrada dos veículos Lada no---
país. Em 1991, alcançaram vendas consideráveis, fazendo despertar a indústria

nacional, dada a disparidade de preços entre os básicos automóveis russos e os

domésticos. A reação das montadoras foi a busca de menores custos e o

lançamento de produtos mais baratos e atraentes ao consumidor nacional, com

efeitos sobre toda a cadeia produtiva

Processo Produtivo:

Um dos pontos fundamentais de ação para as montadoras é a mudança de

relação com seus fornecedores e com seus empregados. Os fornecedores respondem

-;;;ande parte pelo valor do automóvel, e assim são seus preços, com os dos

impostos, matérias-primas e a escala de produção que influenciam no preço do

veículo nacional. Deste modo, tem-se buscado um modelo cooperativo entre as

montadoras e fornecedores, permitindo a produção com um menor número de falhas.

Isto é, a cooperação deve estar presente na relação com os fornecedores de modo a--
transformar o processo produtivo num fluxo bem elaborado que inclui a
ç--
participação dos fornecedores e dos trabalhadores.
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É importante notar que esta busca por qualidade e redução de custos levou a
-

um significativo avanço já em 1994, caracterizado por um lado, pe reâuç-ão-àe-

preços e por outro, pelo número crescente de lançamentos que contam não só no

produto final como também em seu processo produtivo, com inovações tecnológicas

semelhantes às dos mercados mais desenvolvidos.

Outro ue ganhou em importância nos últimos anos foi a

preocu ão das montadoras com o ~s-~enda, e, logo com a qualidade da

assistência técnica.

Segundo a pesquisa do IEIUNICAMP e do IEIlUFRJ53
, pode-se notar alguns

movimentos da indústria de automóveis brasileira quando se compara seu

comportamento e intenções no fim da década de 80 com os relativos ao início da

presente. Através de questionários enviados às três montadoras destacam-se os

seguintes pontos:

• A principal motivação do investimento em capital fixo em 50% das empresas é a

modernização enquanto que para os outros 50% é tanto a ampliação como a

modernização.---
• Em relação ao desempenho produtivo, comparando 1987 com 1992 tem-se:

• redução dos níveishierárquicos de 6,90 para 6,61;

• redução do prazo médio de produção de 6 para 4 dias;

• redução do prazo médio de entrega de 25,64 para 23,28 dias;

• diminuiçãoda taxa de rejeição de insumos de 0,70 para 0,44%.------
• Em relação aos atributos do produto, a pesquisa indica:

53 Ver:
FERRO, J. R. Estudo da Competividade da Indústria. ..
Este trabalho faz parte do Estudo sobre a Competividade da Indústria Brasileira cuja Comissão de
Coordenação é formada por Luciano Coutinho-Unicamp; João Carlos Ferraz -UFRJ; Abilio dos Santos-
FDC e Pedro da Motta Veiga (FUNCEX).
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• a maior preocu ão das montadoras tem sido 'a conformidadeéhs

especific ões técnicas·

• tem crescido em importância a busca or maIor sofisticação

tecnológica e também durabilidade.

• Todas as empresas têm uma estratégia desenvolvida e disseminada periodicamente

com a participação de diversos setores da empresa.

• As principais fontes para a definição estratégica são:

• participação em atividades promovidas por associações de classe;

• banco de dados próprios

• empresas no exterior.

• Em relação ao esforço competitivo, comparando 1987 com 1992, tem-se (variável

sobre faturamento):

• aumento dos astos com en enharia de 1,95% para 2,40%;

manutenção dos percentuais relativos aos dispêndios em vendas (1,1%), em

assistência técnica (0,2%) e em treinamento de pessoal (0,18%) .

• Quanto ao uso de novas tecnolo ias e técnicas de organização, pode-se resumir

os resultados da pesquisa pelo quadro abaixo: (no. de empresas)

baixa
1
2
2
O
2
2
2
2

1987-89 1992

vDispositivos Microeletônicos
vCirculo de controle da qualidade
vControle estatistico de processo
VMétodo de tempos e movimentos
vCélulas de produção
vJust in time interno
/Just in time externo
v--Participaçio em just in time de clientes

média
O
O
O
O
O
O
1
1

alta baixa
O 1
1 1
1 1
3 O
1 1
1 1
O 1
O 1

média
1
1
1
O
O
1
1
1

alta
O
1
1
3
2
1
1
1

OBS: Para o uso de dispositivos microeletônicos considerou-se empresas de baixa intensidade de uso
aquelas que os utilizam em até l00Al das operações, média intensidade entre 11 e 500Al e alta intensidade
acima de 500ÁJ.
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Para o uso de técnicas organizacionais considerou-se empresas de baixa intensidade aquelas
que envolvem até 10% dos empregados ou atividades, média intensidade entre 11 e 50% e alta
intensidade acima de 50%

• No que tange à implantação do sistema de qualidade ISO 9000:

• Uma empresa estava realizando estudos visando a implantação

enquanto duas já haviam completado a implantação mas ainda não

tinham obtido o certificado até fins de 1992.

• Quanto à estratégia sendo seguida, as montadoras assim responderam:

• elas visam direcionar seus produtos tanto para o mercado interno

como externo;

• duas delas intencionam baixar os preços e fortalecer a marca;

• elevar a durabilidade dos produtos também se configura como

objetivo para duas delas.

• Em relação aos fatores determinantes para a estratégia corrente tem-se:

• avanço da abertura comercial no setor de produção da empresa;

• globalização de mercados;
. -~

• formação, o Mercosul;

• novas regulamentações públicas; exigências e necessidades dos

consumidores.

• Na relação com os fornecedores as montadoras estão buscando:

• maior conformidade às especificações técnicas;

• menores preços e prazos de entrega;

• desenvolver programas conjuntos de P&D;

• estabelecer cooperação para desenvolvimento de produtos e

processos incluindo troca frequente de informações;
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• manter relacionamento comercial de longo prazo com fornecedoras

:fixos;--
• realizar compras de fornecedores certificados pela empresa em vez

de realizar compras de fornecedores que ofereçam condições mais

vantajosas naquele momento.

• As montadoras têm como principal fonte de financiamento do investimento os

próprios recursos gerados pela linha de produto e duas delas também indicaram

uso do crédito externo .

• Quanto à estratégia de produção têm-se dois objetivos principais:

• reduzir custos de estoque;

• promover desgargalamentos produtivos.
r----

V.2.3 Estratégias específicas das montadoras nacionais:

* Volkswagen

Quando dos primeiros anos da abertura, as demais montadoras passaram a

trazer veículos de alto luxo e esportividade, novidades para o mercado nacional.

Entretanto, a Vo1kswagen não entra nesse campo. O trunfo para brigar pela

preferência dos consumidores da Categoria C seria o novo Santana, remodelado em

1991. Com ele a Vo1kswagen tinha intenção de conquistar 36% do mercado de

automóveis de luxo e até mesmo expandir este mercado.

Todavia, sinais claros de atenção à mudança necessária na estratégia de

mercado da empresa aparecem em 1992, quando o presidente da Autolatina falou

dos rumos da indústria automobilística brasileira'": ''Temos de decidir ser viável

S4Extraido do discurso do presidente da Autolatina na Câmara de Comércio Belgo-Brasileira em São
Paulo, 1992.
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continuar a produzir no Brasil modelos de luxo, de baixo volume de produção ou se

é mais vantajoso trazê-los prontos de fora". Nesta mesma época, discute-se a volta

do Fusca e em seguida há o lançamento do Gol 1000, veículos voltados à faixa dos

populares.

Vale notar que qualquer mudança estratégica enfrentaria grandes obstáculos

dentro da própria VW e da Autolatina pela sua produção altamente verticalizada,

estrutura de custos mais pesada que a da concorrência e agilidade de decisões

comprometida pela existência de duas matrizes.
~ - -

Foram as vendas dos pequenos básicos e mais baratos que fizeram com que a

VW acumulasse crescimento de vendas maior dentre as empresas domésticas naquele

ano. E foi para este segmento de mercado que se dirigiu a maioria dos

investimentos da empresa. A Autolatina em 1994 produziu cerca de 230 mil veículos

populares, isto é, 57,4% dos veículos ~ saíram na versão popular e 50,9% dos

Escort também foram populares (Ver Gráficos 14 e 15).

Em agosto de 1994 foi lançado o novo Gol. Sua produção é feita na planta----- - -
de Taubaté/SP, primeira unidade a receber a certificação 8Q9000 e ue teve sua

capacidade produtiva aumentada pela.ímplantaçãc de.um.terceiro turno de produção.
'- - - -
Porém, enquanto o Corsa teve um período de desenvolvimento de 17 meses, o novo

Gol precisou de quase 39. Isto reflete a falta de agilidade acima mencionada.

AUTOMÓVEIS: Neste pais tudo é possível, mesmo. Revista Exame: 29, 17/02193.
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Gráfico 14. EVOLUÇÃO M/X PRODUT/VO-VOLKSWAGEN
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Gráfico 15. EVOLUÇÃO PERCENTUAL DO M/X PRODUT/VO-VOLKSWAGEN.
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* Ford-
No início de 1991, a Ford dá alguns sinais de mudança estratégica em seu

mix de produtos visando atender a demanda dos consórcios. A empresa ampliou a

oferta de modelos básicos, mais baratos e, por conseguinte mais procurados em

consórcios. Até então a e resa havia concentrado sua rodução em modelos top---
de linha deixando de lado a demanda por veículos básicos.

Em meados do mesmo ano, a Autolatina preparava carros econômicos para

disputar mercado com o Uno Mille da Fiat, distanciando-se da estratégia de

sofisticação seguida nos anos anteriores. Neste sentido, a holding planejava um

motor de até 1000cc j:>arase beneficiar da redu ão de IPI para veículos dessa.,---

cilindrada, Contudo, a Ford não encarava a produção de um carro de sua linha com
'" --;1

motor de 1OOOcccomo prioridade naquele momento. Na verdade, há sim uma

mudança do mix das versões oferecidas dos modelos existentes com aumento da

produção das mais despojadas. À título de ilustração, em 1990, 66% dos veículos

Escort eram do modelo mais simples; em meados de 1991, esta participação já

chegava a cerca de 84% da produção.

No início de 1993, tendo em vista sua participação no mercado nacional em

decadência, a Ford tenta revolucionar sua linha de produtos. A área de marketing

recebeu forte injeção de recursos.:Por outro lado, há a remodelagem de toda a linha

de produtos. São lançados o novo Escort, modelo compacto, em linha com o

comercializado na Europa, e o Escort 1000 para competir na faixa de veículos de

baixa cilindrada, atendendo assim aos pedidos da rede de concessionárias Ford que

há muito requeria a participação da empresa no segmento de populares. ~ o topo

do mercado, a Ford passou a trazer dois !mQQrtados,o Taurus e o Mondeo. Deste
- - -

modo, pode-se not ue,a enmresa não se mostrava disposta a concentrar muitos
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esforços na linha de populares, mas atender todas as faixas de mercado. O presidente

da empresa em 1993, Udo Kruse, deixa bem clara esta disposição ao exibir seu

pouco otimismo com o segmento de populares'": "Chegamos ao sucesso

oferecendo uma linha completa de produtos. É nossa estratégia para o presente e

para o futuro". Kruse também desconfia da estabilidade das normas para os

populares: "É por isso que a Ford não pode reduzir seus esforços nos outros

segmentos, onde estão a nossa tradição e o maior potencial de resultados."

serviços oferecidos pelos revendedores.

A pouca atenção à fatia dos populares parece se reverter em meados de 1994,

quando a empresa passa a discutir o projeto de um popular. De fato, a não

concordância da Vo1ks na produção de um popular Ford a partir da mesma

plataforma do novo Gol, lançado em fins de 1994, foi um dos fatores cruciais para a

ruptura da holding Ford-Vo1kswagen. Desde a criação da Autolatina, a participação

da empresa no mercado nacional caiu de 21% para 11%. Isto em função também do

fato da Ford ter uma participação muito pequena (cerca de 10%) no maior

segmento do mercado automobilístico, o de carros populares.

À nível mundial, temos atualmente a Ford assumindo estratégia de

--globalização, com a empresa adotando um conjunto único de processos e sistemas
----
mundiais de desenvolvimento de produto, fabricação, suprimentos e vendas a fim de

elevar a qualidade, ganhar escala e reduzir preços. No Brasil, a subsidiária Ford deve-
se beneficiar pela possibilidade de importação de veículos de maior tecnologia a

preços menores. Um passo nesta direção parece ter sido, além da importação do

Taurus e Mondeo para a Categoria C e da Ranger para a Categoria de utilitários, o

55 Ver: Mudar para Crescer. Revista Marketing. São Paulo (245): 7, Nov/1993.



162

início da importação em fins de 1994 do Fiesta, pequeno automóvel da Ford

espanhola que concorreria na faixa dos populares caso as alíquotas se mantivessem a

20%. E mesmo com a elevação tarifária, este encontrou mercado dentro da categoria

A

Na verdade, a importação do Fiesta pode ser vista com um estágio inicial

p~a posterior Rrodução do veículo domesticamente, investimento este que

consumiriaUs$ 450 milhões. Outros Us$450 milhões seriam investidos na fabricação

de motores e de câmbio que podem equipar tanto o Fiesta quanto o Escort. Fica

claro, deste modo, que também a Ford, empresa que mais relutou a dirigir maior

atenção estratégica ao estrato de carros -E0 actos, passa a definir planos

consistentes de aumento de participação nesta fatia de mercado (Ver Gráficos 16 e

17). Ao mesmo tempo, adota a estratégia de complementação de produtos entre as

plantas brasileira e argentina.-
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Gráfico 10. EVOLUÇÃO DO MIX PRODUT/VO-FORD
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*GeneraJ Motors:

Logo depois das medidas liberalizantes de março de 1990, a GM estuda a

viabilidadede importação de alguns modelos de alto luxo, o Senador e o Omega. A

intenção era introduzir estes veículos no mercado para substituir o Opala, automóvel

de luxo da empresa que estava sendo produzido há 22 anos. Inicialmente a GM

pretendia importar o carro completo. Depois de algum tempo, começaria a

substituição de alguns itens. O passo seguinte seria montar o carro inteiramente no

país a partir de partes recebidas do exterior. Na realidade, esta estratégia foi se

adaptando ao longo do tempo. Quando do lançamento do Omega em 1992, a GM já

montava o carro no país fazendo uso de componentes importados, componentes

estes que foram sendo substituídos por nacionais em períodos posteriores.

O Omega é o melhor exemplo de reação da indústria nacional frente à

abertura a importação dentro do segmento de alto luxo. Para a sua fabricação, a

unidades de São Caetano da montadora teve que se submeter a grandes mudanças

tendo em vista maior eficiênciae qualidade. E ainda, foi necessária readequação das

concessionárias para poderem atender a tecnologia incorporada no veículo, até então

inédita em modelos nacionais. O potencial de mercado do Omega foi definido por

pesquisas de mercado que mostraram que a inovação tecnológica era justamente o

item ao qual os consumidores de carros da categoria C atribuem maior importância.

Deste modo, constatou-se também que o Omega superava as características dos

concorrentes nacionais, colocando em condições de competição com alguns

importados como Ronda, Nissan, Citroen, Subaru, Toyota, Renault.

No outro extremo do mercado, isto é, na faixa referente à Categoria A e aos

populares, a GM também concentrou esforços estratégicos. Já em 1990, quando a

Fiat estava para lançar o Uno Mille, a empresa checava as possibilidades técnicas de
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importar o motor do Corsa, e com ele equipar o Kadett para concorrer neste

segmento e assim. gozar do estímulo fiscal a esta categoria. No entanto, foi o

Chevette que teve a potência de motor reduzida sendo assim lançado, em 1992, o

Chevette Jr. de 1000cc, passando este a ter preços semelhante ao Mille. As vendas

do veículo todavia, não alcançaram os resultados esperados dado o baixo

desempenho do veículo quando comparado aos outros populares. A GM consegue

então enquadrar o Chevette com motor 1.600 cc dentro da categoria de populares,

mas mesmo assim. as vendas não decolam.

No início de 1994, visando se estabelecer na faixa de populares a GM
.-----

apresentou o Corsa. Lo o nos primeiros meses a demanda pelo carro é altíssima,~ --------!..._----
muito além da capacidade produtiva da empresa, levando, desta maneira, até ao

cancelamento da campanha publicitária de lançamento e ao aparecimento do ágio no---mercado.

o Corsa brasileiro chegou ao mercado pouco depois de seu lançamento na

Europa. Na sua linha de produção há forte presença da automação". O prazo para

preparação do lançamento também foi recorde dada a necessidade da montadora

entrar agressivamenteno efervescente mercado de populares.

Todo este sucesso no lançamento esbarrou porém, na falta de capacidade da

empresa em atender a demanda. Como foi descrito, a indústria nacional passou longo

período sem se preocupar com escala, e quando do crescimento do mercado em

volume, esta se viu incapaz de enfrentar tal crescimento. Para contornar esta

situação, em meados de 1994, a GM anuncia a transferência da produção do Kadett,

até aquele momento em São José dos Campos para São Caetano do Sul, onde o

Monza, Vectra e Omega são montados. Desta maneira, a planta de São José se

S6Enquanto na linha de produção do Chevette, antecessor do Corsa, não se utilizavam robôs, na do Corsa
há 62 deles, importados da Suécia e do Japão. Na linha de soldagem, 70% das tarefas são feitas por robôs.
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ocuparia inteiramente da produção do Corsa. Outra alternativa foi a importação, e

depois produção nacional da versão GL, com motor 1400 cc, este contudo, ficando

fora da redução de IPI dos carros populares. Esta versão deveria atender 30% da

procura pelo modelo. Na mesma época a GM também tomou pública sua intenção

de construir uma nova fábrica no Brasil para produção do Corsa no intuito de ao

final de quatro anos, através do aumento de instalações e de produtividade, dobrar

sua capacidade produtiva. Entretanto, até 1995, nada de concreto havia sido definido

a respeito da construção de uma nova planta da montadora no país conforme foi

largamente anunciado no ano anterior.

A Categoria de Utilitários também não foi negligenciada dentro do

planejamento da empresa. A GM lançou no primeiro semestre de 1995, uma nova

picape compacta, a 810, semelhante à produzida nos EUA. A intenção da montadora

é concorrer diretamente com os produtos similares importados neste segmento, o

qual, como já foi apontado, tem fortíssima presença de veículos estrangeiros como a

Hilux da Toyota, a Mitsubishi L200 e as picapes da Mazela, Nissan e Peugeot ( Ver

Gráficos 18 e 19).



167

Gráfico 18. EVOLUÇÃO DO MIX PRODUTIVO-G.M.B.
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*Fiat

Em 1990, visando atuar no topo do segmento referente à Categoria C, a

Fiat começa a importar o Alfa Romeo 164. Ao mesmo tempo, passa a investir na

produção do Tempra, veículo voltado à Categoria C, faixa onde os importados

concorreriam. Na realidade, é uma faixa estreita onde os consumidores migrariam

com facilidadepara veículos estrangeiros.

Todavia, foi para o segmento de base do mercado que a Fiat concentrou

mais seus esforços. No fim de 1990, soment_~ meses após o anúncio da redução

de IPI para veículos de baixa cilindrada, a empresa lançou o Uno Mille, o que fez

com que já nos primeiros meses, as vendas do Uno saltassem de 3900 veículos/mês

para 8300 veículos/mês, e com que a participação de mercado da montadora

aumentasse de 13,5% em meados de 1990, para 23% em junho de 1991. A Fiat

investiu Us$ 20 milhões, pouco se tratando do lançamento de um veículo novo, uma

vez que a empresa já produzia o Uno aqui e o motor de baixa cilindrada para o

mercado externo. Esta rapidez valeu à Fiat uma boa vantagem sobre a concorrência,
.>

não só em timing, como também em escala de ~rodu ão.- -
A intenção da Fiat, ao oferecer produtos básicos a menores preços, segundo

o presidente Pacífico Paoli, é ir de encontro ao potencial de mercado brasileiro para

este tipo de automóvel, visto que o país possui um dos menores índices de

motorização do mundo?". Daí, a empresa dirigir seu produto para o consumidor de

poder aquisitivo mediano58 • Logo que Paoli chegou a Betim, observou que as

57NoBrasil, apenas 1,4% das famílias, cuja renda anual é superior a Us$ 17.000, adquire 71% dos
automóveis vendidos no mercado interno. E o estrato mais alto desse 1,4%, aquele das famílias com renda
superior a Us$ 25.500 responde por 56% da demanda. Com isso há um veículo para cada 11,2 habitantes,
enquanto esta taxa é 5,9 na Argentina; 2,3 na Itália e 1,3 nos EUA.
S8Pacífico Paoli indica que o carro popular visa atender a faixa das famílias que ganham entre Us$I1.250
e Us$17.000 por ano, o que representa 6,3% das famílias brasileiras. Segundo ele, na faixa de renda entre
Us$I1.250 e Us$17 .000 há apenas um carro para cada 12 famílias. Na faixa mais alta, acima de
Us$25.000 anuais, a proporção é 1,7 carros/família. Desta maneira, o segmento comprador do carro
popular é quatro vezes maior do que aquele dos estratos mais altos.
Para maiores detalhes sobre a entrevista de Paoli ver:
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pesquisas apontavam que os consumidores exigiam carros mais modernos e

possantes. Por outro lado, entretanto, não haviam pesquisas voltadas aos

consumidores que não podiam comprar estes carros. E, além disso, verificou que

80% das vendas do carro mais barato da época, o Gol, eram da versão mais

econômica Existia então, ali um mercado romissor, ao passo que as concorrentes à

época, viam este segmento com ressalvas por não oferecer altas margens de lucro.

Para ele, a indústria automobilísticadeveria ser incentivada, mas não como um todo

e sim naquele setor com maior elasticidade demanda, justamente o segmento dos

carros populares.

Após um ano do lançamento do Uno Mille, a Fiat ainda apresentava prejuízos

em seus resuítados'" . Surge a versão de que estes prejuízos estavam ligados ao Uno

Mille, grande sucesso de vendas, mas que seria um fiasco em termos de

lucratividade. Comentava-se que a Fiat estaria apenas comprando mercado, isto é,

procurando estabelecer maior participação da marca, mesmo que para isso incorresse

em prejuízo. Entretanto, a continuidade de investimentos na linha e a entrada em

seguida, das outras montadoras no segmento colocaram por terra tais argumentos

(Ver Gráficos 20 e 21). Ao mesmo tempo, o faturamento de Us$5,3 bilhões e lucro

próximo a Us$400 milhões em 1994 desmontam a idéia de que a produção de carros

populares não é lucrativa.

Revista Exame. São Paulo: 62,14/04/93.
59 Ver: A FIAT Quer um Degrau a Mais. Revista Exame: 70, 18/09/91.
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GráfICo 20. FATURAMENTO DA FIAT (em Us$ bilhões)
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Gráfico 21. LUCROS E PREJUÍZOS DA EMPRESA FIAT

( em Us$ milhões)
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A Fiat busca aumentar sua produção de veículos básicos e populares também

com :fins à exportação. Um exemplo desta estratégia é o Fiorino, produzido em

Betim e distribuído para o mundo. E, em 1992, quando da grande queda de vendas

no setor, é a Fiat, a empresa que menos se abala. Com exportações crescentes e

maior participação no mercado interno, a Fiat depende menos da integração de linhas
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de montagem e de decisões coordenadas entre as filiais. Além disso, o setor onde

esta é forte, ou seja, o de carros populares, é o último a ser afetado pelas

importações (ver Gráfico 11).

Seguindo esta estratégia a Fiat ultrapassa a Ford em 1991, e depois a GM em

1993 em termos de vendas, passando a ocupar o segundo lugar entre as montadoras
--- ----------------

nacionais. Em termos de rodução, vale lembra que a empresa italiana, em 1994

alcança o primeiro posto em unidades produzidas, fabricando 1.500 veículos a mais

que a Volkswagen.

Para a faixa intermediária de mercado (Categoria B) a Fiat adota a

importação do Tipo para se fazer presente neste estrato mercadológico. O veículo- - ----
encontra grande receptividade..no mercade naeiena:l-pelo-seu-preço- ite . de-

conforto, passando a liderar as vendas de au~móveis que se enquadram nesta

categoria já em meados de 1994. Em ·unho de 1995, é anunciada a produção do

Tipo no Brasil dado seu grande sucesso combinado à elevação das alíquotas de

importação. Deste modo, temos a Fiat, em 1994, vendendo aproximadamente 45%
----- ---~--------------------------

dos veículos do ramo de populares, enquanto na categoria B, o Tipo ãlcança vendas
._--- --- -----

de quase 50% mais que o Logus, o segundo médio mais vendido no país. Na

categoria C, foram comercializados 41.427 unidades do Tempra contra cerca de

25.400 do Vectra e 18.300 do Santana.

Percebe-se assim, que a Fiat, misturando automóveis importados aos modelos- - --...---
fabricados em Betim, aplica uma moderna política. A estratégia atual das montadoras

à nível mundial é produzir num determinado país modelos cujo custo de fabricação

seja mais competitivo e o restante da linha ser complementado com importações,-----------~--- --
enfim, a estratégia de globalização . A Fiat, então, com a importação do Tipo, Alfa----
Romeo e da perua Tempra estaria indo de encontro à esta tendência. Não investe em
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muitas platafonnas e experimenta grandes economias de escala, uma vez que seus

produtos passam a fazer uso da mesma plataforma e têm m 'as parte~,=.ue=---_

permite também maiores economias de escala para os fabricantes de autopeças,

resultando em redução de custos.

No que tange ao aumento da capacidade produtiva, a Fiat tem feito

reformulações em suas linhas de modo a até dobrar sua capacidade. Na mesma área

industrial que ocupa há quase duas décadas, passou a produzir 1500 carros/dia,

exatamente o dobro do que fabricava a cinco anos. Em maio de 1994, a adoção de

um quarto turno na linha do Uno elevaria esse número para 1700 carros/dia. Na-
realidade, o crescimento de capacidade da empresa se deu através de instalações

alheias , ou seja, através dos fornecedores, onde são feitas algumas etapas do

processo produtivo, como a estampagem das carrocerias, que é feita na própria
'--- --
Usiminas. Outras medidas adotadas pela Fiat para elevar capacidade na mesma

!anta há muito são realidade no Japão, por exempl o just-in-time.

A qualidade dos produtos recebeu atenção especial dentro deste processo,

uma vez que a imagem da marca não era consistente neste aspecto. Pesquisas

mostravam a insatisfação dos consumidores quanto à caixa de câmbio, quantidade de

montado rapidamente um programa de qualidade total em toda a fábrica e depois nos

fornecedores de modo a reduzir o número de defeitos" e o preço das peças e ao

mesmo tempo, aumentar o nível de atenção ao consumidor.

Quanto a planos de investimento, a montadora nacional dispõe de Us$ 1

bilhão de 1994 a 1998 a ser aplicado tanto no processo produtivo e no

600 número médio de queixas de clientes do Mille para cada lote de 100 unidades, ao longo do primeiro
ano após a venda é hoje de setenta, bem abaixo da média brasileira: 170 queixas. Na Europa, a média é
de 120 e no Japão é de 85 queixas. O Tempra está dentro da média brasileira, mas um programa recém-
lançado na Fiat visa reduzir as reclamações para os níveis europeus num prazo de cinco anos.
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desenvolvimento de produto, incluindo-se aí o projeto de um carro mundial da

marca a ser produzido no Brasil para atender o mercado.íntemo a Euro a e outros

países da AméricaLatina.
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Gráfico 20. EVOLUÇÃO DO MIX PRODUTIVO-FIAT
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Gráfico 21. EVOLUÇÃO PERCENTUAL DO MIX PRODUTIVO-FIAT
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V.2.4 Estratégias das Empresas Importadoras:

Um dos pontos de maior atenção estratégica dos importadores de veículos

para o mercado nacional tem sido a qualidade dos produtos e serviços. Por

conseguinte, quando da implantação de uma marca, grandes investimentos também

são feitos em assistência técnica e em adaptações dos veículos para as condições de

uso no país ( por exemplo, combustível). Todavia, embora peças originais estejam

disponíveis nas redes de concessionárias das marcas importadas, nos casos de maior

complexidade, a espera pela importação de peças é inevitável.

Outro fator que tem aumentado a confiabilidade na manutenção de carros

importados é a diminuição de veículos adquiridos por importadores independentes.

Vale lembrar que no início da década 35% dos veículos importados eram trazidos

por estes. Em 1994, este percentual não chegava a 5%, já que cederam lugar às

importações provenientes diretamente das fábricas de origem e aqui comercializadas

por concessionárias autorizadas.

Com relação ao preço, este é um item considerado na venda de importados

de médios luxo (parte da Categoria C e Categoria B). Nestes segmentos, os

importadores têm agido no sentido de reduzi-los, seja por consequência da queda de

alíquotas, seja por descontos concedidos pelas próprias empresas montadoras. Visa-

se, deste modo, a incorporação da classe média alta no mercado de importados. Já

para o segmento de alto luxo, este deixa de ter tanta importância, dando lugar a

outros itens que diferenciam o automóvel, tais como tradicionalidade da marca no

mercado mundial, desempenho, segurança, conforto oferecidos pelo veículo.
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Para atingir esta fatia de mercado, os importadores têm montado estratégias

de marketing voltadas especificamente para estes consumidores, recorrendo a

anúncios emjornais e revistas especializadas.

Quanto à localização geográfica do mercado, São Paulo é o maior centro

consumidor de veículos estrangeiros, recebendo, por conseguinte, maior atenção por

parte das empresas na montagem de pontos de venda e serviços sem, contudo,

negligenciarem o crescimento de outros mercados, como os do Rio de Janeiro, de

Curitiba e de alguns estados do Nordeste.

Estratégias especificas de algu1IUlS marcas:

* Lada:

A Motores Intemacionales é a empresa que exporta os carros da Lada para

28 países. Foi ela que introduziu a marca no Chile e em 3 anos chegou ao segundo

lugar em vendas, alcançando participação de quase 15% do mercado, ficando atrás

somente da Nissan com 19% do mercado.

Na época de sua entrada no Brasil, em fins de 1990, a Lada realizou pesquisa

de mercado que indicou a insatisfação do consumidor nacional com a postura e

-serviços das -montadoras locais. Detectou um grande número de possíveis

consumidores de carros populares, resistentes e econômicos; aproximando-se, deste

modo, do perfil dos produtos da Lada.

Em seguida, a Lada montou uma forte campanha publicitária e uma

importante rede de revendas espalhadas por 126 pontos do país a fim de garantir a

assistência técnica aos seus produtos. Oferecia a seguinte linha de produtos:

\
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• Laika e Laika Station: voltado para segmento frotista e empresarial;

• Niva 1600 4x4: visando os jovens;

• Samara: top de linha.

A Lada passou a operar então em larga escala e, em 1991, respondeu por

cerca de 80% das vendas do setor de importados. Em um ano comercializou mais de

23.000 veículos, alcançando receitas de Us$ 180 milhões" , o que traduz aceitação

dos seus produtos até maior que a esperada. Em 1991, a Lada respondeu por 3% de

mercado de veículos do Brasil.

Dado o sucesso da linha de seus produtos baratos, a Lada intencionava entrar

em estratos mais elevados do mercado trazendo carros que competiriam com os

nacionais Monza e Santana, completando, deste modo, sua linha de veículos.

Todavia, o primeiro revés mostrou-se em março de 1991. A empresa

encontrou seu mercado estratégico- o de carros populares- tomado por um forte

concorrente: o Uno Mille da Fiat, beneficiado pela redução do IPI para carros de

baixa potência. Além de mais bem acabado e de contar com assistência técnica de

uma montadora nacional, o Mille também apresentava preço menor que o Laika, o

modelo mais barato da Lada.

Posteriormente à Fiat, a competição por este segmento aumentou ainda mais

com a entrada da GM e da Autolatina. Executivos da Lada à época declaravam'"

que a atuação nesta fatia de mercado requeria alta escala de produção e que as

montadoras nacionais não estavam preparadas para isso. Já a fabricante russa

produzia cerca de 740.000 unidades/ano, um número do porte de toda a produção da

indústria brasileira em 1990.

6\ Ver. Revista Suma Econômica, São Paulo:30, Maiol92.
62Para maiores detalhes ver.
A NOVA Escalada Vermelha. Revista Exame. São Paulo: 64, 21/08/91.
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Os planos da Lada incluíam a venda de cerca de 40.000 unidades/ano e a

conquista de 15% do mercado nacional em 2 anos. Entretanto, em fins de 1992, os

resultados se mostraram decepcionantes. As vendas ficavam em cerca de 600

carros/mês, 25% do montante comercializado nos meses do ano anterior. Três

fatores podem ser apontados para esta decadência:

• aprofundamento da recessão econômica naquele ano;

• forte reação da indústria nacional. As montadoras domésticas entraram

definitivamente no mercado de carros de baixa cilindrada com o Gol 1000, o

Chevette Jr. e o Escort Hobby, além do Uno Mille, aumentando tremendamente a

concorrência para os veículo russos.

• crescimento excessivamente acelerado das vendas não lastreadas por uma rede de

assistência técnica eficiente. O atendimento precário desagradou os consumidores

e a imagem negativa da marca se espalhou pelo mercado.

Há de se destacar, entretanto o papel da Lada no processo de modificação da

indústria nacional. Foi ela que sacudiu o mercado em 1991 e fez com que a indústria

nacional, ofertando por conseguinte, produtos mais acessíveis e melhores.

* Peugeot:

A Peugeot ocupava em agosto de 1994 o décimo quinto lugar no ranking

paulista de importadores e tinha intenção de ficar entre os cinco até janeiro de 1995.

Quanto à localização de seu mercado consumidor, a empresa estima que 40% das

vendas ocorrem na Grande São Paulo e a fim de expandir sua rede de vendas,

rompeu contrato de exclusividade com a Cia. Santo Amaro de veículos.
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*Renault:

A Renault alcançou grande sucesso de vendas através do Renault 19, veículo

que dentro da tipologia adotada, entraria na Categoria B e do Twingo, Categoria A

É importante ressaltar que a montadora está com planos de se estabelecer no Brasil.

Em julho de 1995 anunciou a instalação de uma planta no país.

Desta maneira, a estratégia da Renault seria instalar uma montadora no país

e daí, dar prioridade à produção de veículos pequenos, dentre estes o Twingo, êxito

de vendas na Europa, e incluí-lo dentro do conceito de carros populares,

conseguindo IPI reduzido.

*BMW:

A tradicional fabricante alemã alcançou a liderança de faturamento em 1992,

com vendas superando todas as expectativas. Na realidade, estes veículos não

encontram um concorrente doméstico direto, dada a faixa de mercado que estes

procuram atender. Por conseguinte, a ênfase na estratégia de comercializaçãodestes

veículos recai sobre a imagem internacional da marca e o diferencial tecnológico

desta em relação aos veículos nacionais. Por outro lado, a qualidade e assistência
f

técnica são assegur~os pela importadora representante da montadora internacional.

Quanto à ~ de produtos ofertados, a importadora oferece toda a linha de

modelos ao mercaho nacional. A série 3 visa atender aqueles consumidores que
I

buscam elevado conforto aliados à motorização com técnica inovadora. A série 5

visa aqueles que priorizam o desempenho. A série 7 combina alto luxo com
I

desempenho. A Série 8 atende uma faixa mercadológica que exige luxo,

exclusividadee carkter desportivo.
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*Suzuki

A Suzuki tem seu crescimento de mercado apoiado em preços acessíveis e

alta tecnologia do produto. Seu público-alvo é o jovem.

No que tange à estratégia de comunicação, mais do que abordar o público

consumidor com mensagens ligadas à tradição da marca e avanço de última geração

dos seus automóveis, a Suzuki procura atacar outras motivações que levam à

compra, tais como identificação da imagem e status. A campanha publicitária ressalta

o prazer vivenciado ao adquirir um veículo da linha.

Quanto à linha de produtos trazida para o Brasil, pode-se dizer que é bastante

ampla. Destacam-se o modelo Samurai, para consumidores que buscam um veículo

robusto com tração nas quatro rodas. O Sidekick, um offroad familiar. O modelo

Vitara, offroad voltado ao público jovem. Por outro lado, há o Swift GTL no

segmento de esportivos.

* Toyota

A Toyota tem mais de 37 anos de Brasil, onde se voltou para a fabricação

de picapes e jipes. O jipe e picape Bandeirantes são fabricados aqui deste 1961.

Foram vendidas mais de 70 mil unidades, cerca de 4.000 por ano, através de uma

bem estruturada rede concessionárias.

A imagem da marca se liga, deste modo, a veículos robustos, resistentes e

econômicos.

A partir então, desta imagem e da já existente rede de assistência, a Toyota

entrou no mercado de importados. Além de apresentar picapes, como a Hilux,

grande' destaque de vendas, a empresa também comercializa utilitários, os modelos

SW4, e veículos de luxo e alto desempenho, o Carry XLE e o Corolla.
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Vale destacar que além da importação, a montadora japonesa faz planos de

passar a produzir localmentepicapes mais avançadas, como a própria hoje importada

Hilux.

V.3 Fatores Relativos ao Consumidor

Segundo Ermanno CRESSONI,· diretor de estilo e design da Fiat

Automóveis'", "o automóvel é um produto complexo, definido por componentes

sócio- culturais, econômico- industriais, técnicos, científicos e ecológicos". D~

nesta seção, procurar-se-á justamente apontar alguns aspectos psico-sócio-culturais

que têm influído sobre o comportamento do mercado automotivo brasileiro,

principalmentedepois da abertura à entrada de veículos estrangeiros.

Estudos" do início da década de 90 indicavam que o próprio consumidor

brasileiro era menos exigente que os de outros países. Entre os fatores que

contnbuíram para isso, destacam-se a inflação crescente, onde o consumidor perdia o

referencial de preços e também a oferta de veículos que dispunha, na qual faltava um

produto de maior modernidade e qualidade.

A abertura comercial introduziu no país uma nova mentalidade voltada para

qualidade e produtividade. E não foi só na mentalidade empresarial que a abertura

operou transformações. Provocou mudanças nas atitudes dos consumidores. Com a

evolução do processo de abertura comercial e com a presença crescente de

automóveis importados, os padrões de consumo do brasileiro com relação à

automóveis têm se alterado, indo em direção ao nível de exigências dos

consumidores dos países desenvolvidos. Têm-se como tendências do mercado:

63 Yer DESIGN Automobilístico, sempre um passo à frente. Revista Marketing . São Paulo (229),
Ag<Y1992.
64Yer AUTOLATINA DAILY NEWS. São Paulo, 05.03.92.
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• a crescente importância dada ao conforto e utilidade. Desempenho, segurança,

fácil manutenção e preço são os itens mais levados em conta;

• a crescente importância atribuída à multifuncionalidade do veículo;

• consumidores não estão interessados na tecnologia propriamente dita, e sim como

ela pode contnbuir para que dirigir seja algo mais fácil e agradável;

• o serviço de assistência técnica é cada vez mais importante para atrair e manter

clientes;

• consumidores colocam a qualidade como fator essencial, não se sentindo culpados

por comprar um importado; I

• há o respeito pela questão ambiental, mas não há a predisposição de pagar mais

ou sacrificar a qualidade em função do meio ambiente;

• o mais importante não é comprar o melhor. Os consumidores definem o valor de

um bom negócio quando conseguem um produto de qualidade e que,

principalmente, atenda às suas necessidades a um preço razoável;

Por fim, os automóveis não perderam seu ar romântico, os carros continuam a

despertar nos consumidores um forte carga afetiva. No Brasil com ênfase ainda

maior, pode-se dizer que o carro serve como medida de sucesso do indivíduo e para

seu dono sinaliza suas conquistas" .

Quanto às preferências dos consumidores nacionais, pode-se apontar como

principais motivações de compra" ( em ordem de importância):

• design;

• relação custo!beneficio;

• confiança no fabricante;

6S Este item se baseia em pesquisa feita pela agência Salles de publicidade. Para maiores detalhes ver:
A PAIXÃo do Homem pelos Carros. Revista Marketing.. São Paulo (239), Maioll993.
66 Ver:
LOGUS" o Médio Mais Avançado. Revista Mark:eting.l ,São Paulo (237):61, Mar/93.
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• desempenho;

• carro livre de problemas mecânicos;

• economia de combustível.

Todo este conjunto de fatores influem sobre a escolha do consumidor e, por

conseguinte, sobre o comportamento do mercado. Além do preço e características

técnicas que exercem papel na consideração da compra, os aspectos psicológicos e

sociais também têm relevante efeito. Logo, os veículos importados possuem um

diferencial devido ao impacto social que estes causam. O significado psicológico do

automóvel, do mesmo modo, é importante. O automóvel não se restringe a um meio

de transporte, mas passa a fazer parte da vida do indivíduo.

O automóvel popular, então, abriu o leque de possibilidades de aquisição de

um veículo novo para um número maior de consumidores, compradores estes que

adquirem não só a utilidade do automóvel como meio de transporte mas todo o

significado psicológico e social que o acompanha.

V.4 Conclusões

• Durante a década de 80, as montadoras nacionais seguem uma estratégia voltada

para atender as faixas mais altas de mercado, com elevados preços e pouca

modernização. A abertura de mercado e, por conseguinte, a concorrência com os

importados fez com que as empresas nacionais mudassem suas estratégias. O

incentivo :fiscal aos automóveis de baixa cilindrada foi aproveitado e todas as

empresas passaram a explorar a faixa dos "carros populares", até então,

negligenciada.
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• Os importados, quando vigoraram alíquotas de até 35%, se concentraram na

Categoria de Utilitários e Categoria C. Em 1994, cresce também no segmento B.

Com alíquotas a 20% e condições do mercado interno, as importações crescem

chegando às Categorias A e de algum modo aos "populares".

• As montadoras nacionais passaram a modernizar suas linhas de produtos. A

atenção ao mercado de "populares" é comum a todas à todas, só que em maior

ou menor grau.

• Também devem ser considerados no desenvolvimento do mercado e da indústria,

a evolução das preferências dos consumidores nacionais que foram se tomando

mais exigentes quando tomam conhecimento das características dos produtos

importados.



185

CONCLUSÃO
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As tendências de comércio internacional atualmente vigentes fogem dos

conceitos da Teoria Clássica. A hipótese deste trabalho, apontando para a existência

de bens importados e nacionais no mesmo mercado, do mesmo modo não encontra

total justificativa teórica na Teoria Clássica de Comércio Internacional, e sim nos

preceitos da Nova Teoria de Comércio, uma vez que são característicos o comércio

intra-industrial, diferenciação e economias escala. A década de 90 é, ao mesmo

tempo, época de grandes mudanças na economia internacional, tendo estas

transformações relevante papel para os países em desenvolvimento. As vantagens

comparativas, conforme a NTC, são consequência de diferenciais competitivos

resultantes da capacidade produtiva da indústria, da interação das indústrias locais e

do desenvolvimento de determinados setores. Ao lado disso, os acordos regionais, a

internacionalização, o regime do GATT e os resultados da Rodada do Uruguai são

forças que pressionam os países em desenvolvimento a buscarem aumento de

competitividade, e desta maneira, melhor se situarem no mercado mundial, onde

predominam alianças estratégicas e esquemas de complementaridadee especialização

inter-plantas.

Seguindo esta tendência, em fins da década de 80 já se pode verificar alguma

readequação de instrumentos da política de comércio exterior brasileira a fim de

reduzir os mecanismos restritivos. No entanto, somente ~ 1990 há de fato a

promoção da abertura e disposição de líberalízação da economia dentro de um
- -----------programa de crescimento da produtividade e renovação do parque industrial

doméstico. O governo faz uso, assim, de política de competição e de competitividade

de modo a incentivar a modernização do setor produtivo nacional. Dentro deste

d be d - libe a~Tlk? - tprograma e a rtura, estaca-se a r a . úe unportaçoes no se or

automobilístico.-----
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Depois de anos sem a possibilidade de importar veículos, já em 1991 , com a

abertura comercial no ano anterior iniciada, os veículos importados respondem por

cerca de 3% do mercado nacional. Este percentual cresce ao longo dos anos até

chegar a 13,3% no período de janeiro a março de 1995, com vendas se situando em

cerca de 135.000 unidades nestes meses. Contudo, cabe apontar as mudanças na

proveniência destes importados ao longo deste período. Enquanto em 1991, 66%

dos veículos importados eram trazidos pelas empresas filiadas à Abeiva, 3% pelas

montadoras e 31% pelas importadoras independentes; até 1995 este mix se altera

significativamente, sendo agora 43% das importações realizadas pela Abeiva, 57%

pelas montadoras e são quase nulas as importações feitas por agentes independentes.

Durante estes anos de abertura é crescente a oferta dos mais variados

modelos de diversas marcas. No ano de 1991, prevaleceram os veículos Lada,

quando respondem por 75% dos automóveis importados. Todavia nos anos

seguintes são predominantes as importações de veículos dirigidos às faixas mais altas

de mercado e também utilitários, faixa de mercado até então só explorada pela

antiquada VW Kombi,

Considerando o contexto da indústria mundial, vale notar que esta pode ser

vista estruturalmente como um oligopólio global onde é marcante a difusão de

novas tecnologias. Por outro lado, sofre frequente influência de política dos~ ----
governos, especialmenteno caso dos países em desenvolvimento.Além disso, dado o

acirramento da competição mundial e desaquecimento da demanda global, há

excesso de oferta e capacidade das empresas, resultando em baixa rentabilidade.
~~ 'Y1IO .c~\} e '5'w:;::t

Deste modo, os países em desenvolvimento, r apresentarem mercados pouco

saturados, constituem importante alternativa Por conseguinte, há atualmente grande

preocupação por parte das montadoras mundiais com a produção nestes países,
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introduzindo, então tecnologia inovadora e ganhos de escala através de modelos
<,

básicos que se adaptam às necessidades de vários mercados. A tendência estratégica

que se verificaé a globalizaçãoe formação ~ejoint-ventures.

Para fazer frente à este quadro do setor automobilístico mundial e à abertura

do mercado interno, a indústriaJlac~ desde o início dos anos 90 vêm passando

por grande reestruturação. Depois de longo período vivendo sob o amparo

protecionista, e de anos de instabilidadeeconômica, a indústria nacional encontrava----
se ao final dos anos 80 defasada e pouco competitiva/sendo inclusive sua produção

~ -- -- ---
superada pelas indústrias de alguns países asiáticos, como a sul-coreana, que em

1980 produzia apenas a décima parte da produção brasileira. A indústria

automobilística nacional viu-se então,~mpeJida_a e~nsar sua estrutura e suas

estratégias competitivas, até o momento calcadas em pouca inovação, elevados

--preços e exploração das faixasmais elevadas do mercado

Os anos de 1990 e 1991 caracterizam-se por retração no setor. O fato

marcante é o lançamento do Fiat Uno ~~eitando a menor carga tnbutária----------------~-------
para veículos de baixa potência. Torna-se o produto mais barato do' mercado e

voltado a atender grupo de consumidores de veículos menos sofisticados e de menor

preço, segmento este não explorado pelas montadoras nacionais até então. A partir
=--- - -----

da metade do ano de 1992, há certo reaquecimento do mercado doméstico, mas são

as exportações que sustentam o nível de produção. Exportações estas dirigidas

principalmente ao mercado argentino. No ano~993, os números mostram-se mais

animadores. Recordes de produção e vendas são alcançados ao final destes doze

meses graças ao Acordo Setorial, à incerteza econômica, a qual deslocou parte das
~O-

poupanças das famílias para os automóveis e principalmente a ntrada com sucesso

dos "carros populares" no mercado. Em 1994, este desempenho foi melhor ainda,
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superando os números de 1993. Ademais, pela primeira vez, em trinta anos de

indústria nacional, houve mudança no ranking de fabricantes nacionais, com a Fiat

jL ')yu,

mudança no modo de a

superando em 2.195 unidades a produção da VoIkswagen. Daí, percebe-se a grande
;YY f"' .p.,'f u:J...lq,-.(~

fui indústria nacional.

o comportamento da indústria nestes anos é consequência de uma série de

fatores que condicionaram o mercado automobilístico nacional. Como foi descrito,

há a estratégia internacional das empresas de globalização e complementariedade

inter-plantas. Existem ainda fatores de origem microeconômica que têm

caracterizado o mercado brasileiro em meio à abertura de mercado, quais sejam as

estratégias seguidas pelas montadoras nacionais e também aspectos relativos ao

consumidor brasileiro de automóveis.

Quanto à estratégia das montadoras, nos anos 90, há grande mudança em

relação ao modelo seguido nos anos 80, quando a produção não experimentou

crescimento e a diferenciação de produtos orientada para os segmentos de renda

mais elevada foi a preocupação principal, deixando-se de lado custos, qualidade e

inovação. Na década de 90, depois de dois primeiros anos de crise, a indústria passa

a buscar maior integração com o mercado mundial. As montadoras, de uma maneira

geral, dirigiram a produção para carros básicos e populares e complementaram suas

linhas com a importação de veículos voltados às faixas mais altas de mercado. Em

1994, do total de veículos de passeio e comerciais leves, 40% pertenciam à categoria

de populares e aproximadamente20% pertenciam à Categoria A, referente à veículos

básicos. Por outro lado, em 1994, do total de importados, 46% pertenciam à

Categoria B, veículos de médio luxo e 34% pertenciam à Categoria C, automóveis

de alto luxo. O segmento de utilitários também é importante, alcançando 15% deste

total e pouco mais de 10% de participação neste segmento do mercado nacional
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(incluindo importados e nacionais). Vale lembrar que no ano de 1994, 18% da fatia

do mercado nacional referente à Categoria B e 35% da fatia relativa à Categoria C

foram atendidos pela importação. Já na Categoria populares, a participação dos

importados é próxima de 3%.

De setembro de 1994 a início de 1995, uma situação extraordinária,

combinando câmbio favorável, aquecimento econômico e alíquotas rebaixadas fez

crescer enormemente o volume de importações. Isto em todas as categorias,

inclusiveaumentando a participação na de básicos e populares.

É interessante notar que semelhante segment ão também ocorreu nos EUA,

-contudo em segmentos opostos aos brasileiros. A porta de entrada para os veículos

japoneses no mercado americano nas últimas décadas foi o segmento de veículos-- --

baratos e econômicos para fazer frente às crises do petróleo, levando estes, assim,

vantagem sobre os carros americanos, caracteristicamente de grande porte.

No que tange à política de preços, nos primeiros anos da década as empresas

aqui instaladas promovem uma grande disparada de reajustes elevando em demasia

os preços praticados, isto mesmo com vendas estagnadas e apesar da diminuição do

diferencial preço produto nacional-preço produto importado. Desta maneira em

1992, diante do quadro de crescente crise, trabalhadores, montadoras, governo,

produtores de autopeças, se reúnem e através da Câmara Setorial, chegam a um

acordo a fim de reduzir impostos e preços, medida esta que proporcionou

recuperação quase imediata de vendas. Paralelamente, é considerável o esforço das

montadoras no sentido de melhorar o processo produtivo.
/.:

Analisando o caso de cada montadora, nota-se que a Volkswag~ logo no

C, de alto luxo, e sim a sta na remodelação do Santana. Todavia, foram os básicos
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e populares que fizeram com que a empresa acumulasse crescimento de vendas. Foi

~--
para este segmento então que voltou sua atenção, com o lançamento do novo Gol.

Enquanto em 1987, as categorias C e B responderam por 60% da produção, nos

primeiros meses de 1995, esta participação se reduz para pouco mais de 20%,

embora com enorme crescimento do volume de unidades produzidas. Por outro lado,

a categoria popular que 1987 desaparece com a interrupção da produção do Fusca,

em 1995 alcança aproximadamente 40% do mix da empresa.

intensamente na fatia dos populares. Somente em 1994, a empresa passa a discutir a

produção de um popular somente dela, o Fiesta. Neste ano, a participação de

populares, através do Escort Hobby, cresce consideravelmente, de cerca de 5% em

1993 para pouco mais de 15% do mix em 1994. Com relação às Categorias C e B,

que chegavam a mais de 80% da produção durante a década de 80, nos anos de 1994

e 1995 estas têm percentual decrescente, atingindo 30% nos primeiros três meses de

1995. Além disso, a Ford aparece importando veículos de luxo, como o Mondeo e

laurus e a picape Ranger numa estratégia de globalização de seus produtos.

erece atenção por tentar atuar em todas as faixas de

< ara se fortalecer _dentre_os_utilitárioLe o Corsa ara atingir a Categoria de

populares. Todavia, o sucesso de lançamento deste último não pôde ser totalmente
r:

aproveitado dada a falta de capacidade produção para fazer frente à toda demanda

gerada. Com relação ao mix produtivo da empresa, nota-se que durante os anos 80,
~

,,-

a empresa foi reduzindo a participação dos veículos pertencentes à Categoria A,

veículos básicos, e dirigindo sua produção para as Categorias C e B. Somente em

1994 a empresa entra efetivamente no segmento de populares, quando a produção
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destes alcança quase 20% do mixo E ainda, de janeiro até março de 1995, este

percentual fica em tomo de 35%, à medida que o das Categorias C e B,

conjuntamente, anteriormente próximo a 80%, reduz-se para pouco mais de 40% no

período.

ular Uno Mille

de 1000, visando um mercado até então relegado pela indústria nacional, mas que ao

final se tomou o carro chefe da produção de todas as montadoras domésticas.

Convém destacar que em 1994, 45% da produção da empresa se encaixava na

Categoria Popular e outros 30% no segmento relativo à Categoria A. E ainda, a

produção da empresa saltou de cerca de 220.000 unidades em 1990, ano da

introdução do popular Uno Mille para 500.000 unidades em 1994, fruto, assim, do

sucesso-mercadológicode seu carro popular.

/ É válido afirmar, deste modo, que esta ênfase nos carros populares e a grande
""'

aceitação pelo mercado consumidor fez com que as empresas construíssem suas

estratégias voltadas à este segmento, e por outro lado, nas outras faixas,

procurassem completar sua linha de produtos com a importação.

Além das considerações estratégicas das empresas do setor, o mercado é

certamente influenciado pelas preferências dos consumidores. Além do preço e

características técnicas que exercem papel na decisão de compra, aspectos sociais e

psicológicos também têm relevante efeito. Vale dizer que o automóvel não se--
restringe a um meio de transporte, mas sim é parte da vida do indivíduo. Neste

----
sentido, os importados ou a aquisição de um veículo novo constituem símbolos

fortes de status.
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A difusão de veículos importados no mercado automobilístico também

depende de fatores relativos à economia como um todo e à políticas

governamentais. No que se refere à política de abertura, convém lembrar que o

Brasil vive durante longo período fechado ao comércio. O grau de abertura da

economia brasileira se encontra num dos níveis menores do mundo. Todavia, a partir

de 1990, é montado um cronograma de redução de alíquotas, tendo como um dos

setores mais afetados, o automobilístico. Em setembro de 1994 este cronograma é

acelerado para atender o crescimento da demanda interna do setor, para em março

de 1995, ser novamente alterado, quando as alíquotas sobem para 70%. Mais tarde,

em junho, é adotado sistema de cotas que não vai encontrar respaldo junto aos

procedimentos da OMe. Percebe-se então, alternadas mudanças na política de

abertura não voltadas somente aos objetivos do setor, mas sim também fazer frente à

contingências de outras variáveis econômicas.

A ação direta estatal, por sua vez, é limitada pelo baixo poder de compra do

Estado. Desta maneira, regulamentações técnicas, como as normas para emissão de

poluentes, podem ser indicadas como principais instrumentos de ação estatal para a

modernização e atualização tecnológica do produto doméstico. A política de

impostos é outro fator de extrema importância para o direcionamento do mercado

automobilístico quando alíquotas são elevadas ou reduzidas para certas categorias de

produtos. A área de tnbutação recebeu relevantes modificações nos últimos anos,

com o governo reduzindo impostos e possibilitando, assim, a dinamização da

demanda. Os Acordos Setoriais, neste contexto, exercem decisiva influência.Através

da Câmara Setorial instituída pelo governo federal, a União, governos estaduais,

iniciativaprivada e trabalhadores negociaram no intuito de promover a recuperação

do setor e estabelecer metas de curto e médio prazos. Para tanto, foram reduzidos
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impostos, margens de lucro de fabricantes e distrIbuidores, mantidos nível de

emprego para reduzir os preços ao consumidor final. Paralelamente à estes

entendimentos surge o Protocolo do carro popular cuja alíquota de IPI ficava em

0,1% para carros até 1000cc. A intenção era fazer crescer gradualmente o mercado

do automóvel novo no Brasil, aproximando-o de um bem de consumo de massa e

não de luxo, como ocorre nos países desenvolvidos.

Estas medidas alcançaram êxito, evidenciando a relação estreita entre a

política governamental e a evolução do setor. A produção nacional atingiu resultados

recordes nos anos de 1993 e 1994, as vendas internas se aqueceram, isto em função

principalmente dos números do segmento de carros populares. Em março de 1995,

mais de 50% das vendas internas pertenciam à esta categoria. Vale lembrar contudo,

que estes acordos têm validade por períodos bastante curtos, levando à grande

instabilidade na elaboração de estratégias para o setor.

De fato, a indústria automobilística passou por uma fase de grande transição

no período de 1990 a 1994 e foi bem sucedida. Houveram ganhos de produtividade,

a atualização de produtos e planos de melhoria de qualidade. Neste contexto, os
~
importados aparecem complementando _ a linha de produtos das montadoras

~ntes e estimulando a com tição. Ademais) o crescimento da produção e da
~
demanda interna tê atraído a a~nção de outr~ empr~sas do setor, interessadas em

entrar no mercado nacional. Porém, a falta de política industrial de longo prazo

dificulta o planejamento estratégico das empresas montadoras nacionais e

importadoras.

Existem ainda condicionantes estruturais que interferem no setor

automobilístico. A ineficiência, a morosidade e a o atraso tecnológico dos portos

brasileiros assim como entraves burocráticos dificultam o comércio exterior e, por



195

conseguinte, são obstáculos para a importação em maior escala de automóveis. A

estrutura tnbutária afeta a competitividade dos produtos nacionais. A política

cambial mantendo o câmbio valorizado em função de objetivos da política anti-

inflacionária acaba por favorecer as importações, que ao mesmo tempo, são

~das~como-fat()r-de~essão_cJ.)lnpetitiva_ .!lfaos produtos nacionais. Entretanto,

os compromissos da dívida externa exigem manutenção de um nível elevado de

reservas cambiais. E foi a evasão de reservas através da Balança Comercial

desfavorável, somada ao câmbio valorizado e demanda aquecida, que levaram à

reversão no nível de alíquotas para o setor no início de 1995. Dados os consecutivos

dé:ficitscomerciais, em grande parte causados pela importação de veículos, que

cresceram exponencialmente neste período, e a interrupção na entrada de capital

externo ocasionada pela crise mexicana, o governo adota medidas de proteção do

nível de reservas cambiais. Estas medidas atuam diretamente sobre o setor. A

retração do consumo e aumento do custo das importações como parte da política de

estabilização afetam o desempenho das vendas de automóveis nacionais e

importados.

Em suma, com o programa de abertura da economia no início da década de

90, o Brasil procura se encaixar às transformações da economia mundial. Com

relação à evolução da indústria automobilísticanum panorama mundial, dois pontos

são fundamentais, a internacionalizaçãoda produção e o crescimento da importância

atnbuída aos países em desenvolvimento. Este processo encontra respaldo

internamente, por um lado, pela progressiva abertura econômica e por outro, pelo

fato de que depois de dois anos de crise, a indústria brasileira, governo e

trabalhadores promovem acordos, destacando-se o incentivo à produção de carros

básicos e populares. As montadoras respondem lançando produtos e aumento a
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participação no mix produtivo de carros voltado a este segmento. Estes veículos,

por sua vez, vêm atender às necessidades do mercado nacional, aumentando

significativamente o, até então restrito, número de potenciais consumidores de

veículos novos. As importações são também crescentes, só que não concorrendo

diretamente com este segmento, mas sim complementando a linha de produtos, ou

seja, atingindo faixas mais elevadas no mercado. Esta divisão de mercado é ainda

reforçada por condicionantes estruturais do comércio exterior, uma vez que a

importação em maior escala esbarra na ineficiênciaburocrática e portuária nacional.

Há, então, dentro deste quadro, a possibilidade de convivência no mercado

nacional de produtos nacionais e importados. Experimenta-se aumento dos níveis de

produção e vendas crescentes, tanto de veículos importados como de nacionais.

Contudo, no fim de 1994 e nos primeiros meses de 1995, as importações

crescem demasiadamente impulsionadaspela apreciação cambial, demanda aquecida,

facilidadede crédito e alíquotas reduzidas. Percebe-se, na verdade, um barateamento

excessivo dos veículos importados. Surgem daí dificuldades tanto nas contas

externas, como para a indústria nacional.

O Balanço de Pagamentos é prejudicado pela Balança Comercial

desfavorável, especialmentedevido a entrada de veículos. Ao mesmo tempo também

ocorre a crise mexicana, que interrompe temporariamente a entrada de capitais

externos nos países latino-americanos de um modo geral. Por outro lado, os

compromissos de dívida externa e os objetivos de política econômica exigem

medidas de proteção às reservas.

A indústria nacional, por sua vez, vê-se ameaçada diante das facilidades na

compra de um veículo estrangeiro, os quais passam a ganhar participação em todos
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os segmentos, até mesmo nas Categorias A e de populares. Segmentos estes que

vinham sendo o alvo principalda produção nacional.

Diante deste contexto, o governo adota medidas de contenção à demanda e

controle das importações, donde destaca-se a elevação das alíquotas para o patamar

de 70%. A criação de um Regime Automotivo, em seguida, promovendo as

exportações e o investimento, além de no curto prazo atenuar a situação vigente de

favorecimento excepcional às compras externas; procura dar uma perspectiva de

longo prazo às atividades neste ramo da indústria. Surge daí, um horizonte de

planejamento para as empresas montadoras nacionais e para aquelas interessadas em

se instalaremno Brasil.
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