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Resumo:  

 

 

 

 

Sabe-se que as Cadeias Globais de Valor (CGV’s) se constituem como fenômeno 

importante no comércio internacional contemporâneo. Tendo em vista o potencial 

que representam para os. Países em desenvolvimento em termos de ganhos de 

comércio, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a formação da CGV da 

indústria automobilística brasileira desde as transformações significativa sofridas 

pelo setor na década de 1990, até o ano atual. Serão revisadas as principais políticas 

do país aplicadas ao setor, como os Regimes Automotivos Brasileiros, o Inovar-

Auto, a formação do Mercosul e o Acordo de Complementação Econômica com a 

Argentina. Os indicadores a serem analisados serão: os licenciamentos totais e 

nacionais, e a produção e exportação de autoveículos.  
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2. Introdução:  
 

 

O fenômeno recente do comércio internacional são as Cadeias Globais de 

Valor (CGV). Elas se caracterizam pela fragmentação da produção das indústrias 

em cadeias de especialização verticais que exercem funções de produção, 

processamento, marketing, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), dentre outras 

(Gereffi; Humphrey; Sturgeon, 2005, p. 78-9). Neste sentido, as vantagens 

comparativas entre países são alcançadas pela posição em que ocupam na hierarquia 

destas Cadeias (World Bank, 2017, p. iv). 

Richard Baldwin afirma que as Cadeias Globais de Valor têm revolucionado 

as opções de desenvolvimento para nações pobres, que podem se unir a uma cadeia 

existente, em vez de esforçarem-se na criação de uma própria. O ponto chave 

consiste na terceirização offshore de estágios produtivos intensivos em trabalho, 

que, somada à mobilidade internacional de tecnologia, tem promovido um 

crescimento para mercados emergentes, mudanças estas que promovem e ao mesmo 

tempo são fomentadas pelas reformas políticas domésticas (Cattaneo et al., 2010 

and Baldwin, 2011b in. WTO, 2013, p. 13). 

Dentre os setores alcançados pelo fenômeno das CGV’s, o automobilístico 

destaca-se por sua modificação substancial, marcada por uma crescente 

internacionalização (Lima, 2015, p. 156). Tal transformação tem suas origens em 

mudanças na maneira como montadoras e fornecedoras se relacionam no processo 

de produção do setor, com a ascensão destes fornecedores em âmbito global (Lima, 

2015, p. 156-204). Além disso, diz-se que esta indústria é um importante símbolo 

do processo de globalização, marco da economia mundial atualmente: ela possui 

um grande volume de capital que atua em mercados de grande concentração, bem 

como define estratégias de atuação em escala global. Sua organização industrial é 

constituída sob a forma de cadeia global de produção e distribuição, além de atuar 

em diferentes mercados e com novas regras de funcionamento (Almeida et al., 

2006, p. 13).  

Os países em desenvolvimento se inserem na Cadeia como fornecedores de 

terceiro nível, concentrando-se em atividades de produção, sobretudo a América 

Latina (Lima, 2015, p. 204). 
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A década de 1990 é um marco importante porque ela testemunha a 

reestruturação da indústria automobilística mundial e o advento da globalização. A 

mudança no setor diz respeito ao que Uallace Moreira Lima aponta como o 

fortalecimento da concorrência e saturação dos mercados dos países desenvolvidos, 

que por sua vez contribuiu para um quadro de maior ociosidade do setor e queda de 

sua rentabilidade (Lima, 2015, p. 535). Ademais, a reestruturação produtiva 

ocorrida nesta indústria se caracteriza por sua intensa globalização, maior 

concentração produtiva, e esforços para o desenvolvimento de produto visando a 

dinamização da demanda (Lima, 2015, p. 535). 

Contudo, dado que o fenômeno é recente, existem oportunidades a serem 

aproveitadas por países que buscam o desenvolvimento a partir de uma melhor 

inserção nas Cadeias de Valor. Para isto, o autor mostra a importância das políticas 

de desenvolvimento de competências que agreguem maior valor à produção destes 

países, e uma consequente evolução nas posições ocupadas nas Cadeias 

automobilísticas (Lima, 2015, p. 205). 

Uallace Moreira Lima aponta para o fato de a indústria automobilística 

brasileira ter enfrentado um conjunto de problemas de competitividade em 

comparação ao padrão internacional, sendo a ineficiência de tecnologia e mão de 

obra seus principais fatores (Lima, 2015, p. 534-5). 

Nesta década, constata-se uma abertura da economia nacional, sobretudo na 

indústria automobilística. No entanto, ela não contribuiu para uma inserção efetiva 

nas Cadeias Globais de Valor, que é baixa quando comparada com outros países 

(Lima, 2015, p. 538). 

Levando em consideração as CGV’s como novo paradigma do comércio 

internacional, as mudanças ocorridas no setor automobilístico mundialmente, seus 

impactos no Brasil e a resposta do país em termos de política econômica, é 

pertinente questionar a importância do setor para os ganhos de comércio e bem-

estar ao país. Como apontado anteriormente, é na década de 1990 que ocorrem estas 

transformações na indústria automobilística, fenômeno que se relaciona com o 

advento das CGV’s e com as novas políticas do Brasil para o setor (Lima, 2015, p. 

157). 

Dadas estas premissas, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a 

formação da cadeia automobilística brasileira a partir da década de 1990 e avaliar 

o seu desempenho até os anos mais recentes, ainda que estudos realizados apontem 
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níveis baixos de inserção do país neste novo paradigma do comércio global (Lima, 

2015, p. 534-8). Um segundo objetivo do trabalho consiste em avaliar as 

oportunidades que as CGV’s oferecem ao desenvolvimento de economias 

emergentes. 

Para isto, será analisada primeiramente a evolução da Cadeia Global de 

Valor da indústria automobilística brasileira a partir das transformações ocorridas 

na década de 1990. Em seguida, serão destacadas as principais políticas 

implementadas pelo país neste período para o setor ou que tenham exercido impacto 

importante sobre o mesmo, quais sejam,  os dois Regimes Automotivos Brasileiros 

(RAB) e o Inovar-Auto, a formação do Mercado Comum do Sul (Mercosul), e a 

integração econômica com a Argentina. Por fim, serão analisados os principais 

indicadores de desempenho do setor desde aquela década até os anos mais recentes 

em que hajam dados relevantes ao objetivo proposto. 

 

 

3. Cadeias Globais de Valor e o setor automobilístico: 
 

 

A economia global tem sido crescentemente estruturada em torno das 

CGV’s. A evolução destas cadeias em setores diversos possui implicações 

significativas em termos de comércio internacional, produção, empregabilidade e 

da maneira pela qual firmas de países em desenvolvimento, produtores e 

trabalhadores integram na economia mundial (Gereffi; Fernandez-Stark, 2016, p. 

6). 

Uma Cadeia de Valor significa a soma de todas as atividades que firmas e 

trabalhadores atuam de maneira a trazer determinado produto de seu planejamento 

inicial a sua forma final e além. Isto inclui atividades como pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), design, produção, marketing, distribuição e suporte a 

consumidores finais. Essas atividades podem estar contidas em uma única firma ou 

dividida em diferentes firmas. No contexto da globalização, as cadeias de valor têm 

sido executadas em redes intra-firmas em escala global (Gereffi; Fernandez-Stark, 

2016, p. 7). Assim, surge o fenômeno das CGV’s. 
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Ao ter por foco as sequências de atividades tangíveis e intangíveis que 

agreguem valor, desde a elaboração inicial até o produto final, a abordagem das 

CGV’s proporcionam uma perspectiva holística das indústrias globais, sejam elas 

abordagens globais (top-down, como o exame da maneira em que as firmas 

governam suas redes de filiais e fornecedores) ou locais (bottom-up, como pela 

análise dos impactos das decisões de comércio em regiões e países específicos) 

(Gereffi; Fernandez-Stark, 2016, p. 7). 

Contudo, Sturgeon argumenta sobre a peculiaridade da Cadeia Global de 

Valor do setor automobilístico. Segundo o autor, a indústria não é totalmente global 

– caracterizada por um conjunto de clusters especializados e ligados entre si – nem 

ligada à geografia dos Estados-nação ou localidades específicas (Sturgeon et al., 

2008) (Sturgeon, 2011, p. 183). 

A integração global tem avançado à medida em que firmas procuram alocar 

suas capacidades produtivas para a produção de bens destinados a múltiplos 

mercados finais. Além disso, com a maior importância dos fornecedores no design 

de produtos, estes estabeleceram centros de desenvolvimento próprios próximos 

àqueles pertencentes a seus maiores clientes a fim de facilitar a colaboração 

(Sturgeon, 2011, p. 183). 

Do ponto de vista da produção, a tendência é a integração regional, 

intensificada desde a metade da década de 1980 por razões políticas e técnicas 

(Sturgeon, 2011, p. 183). 

A integração global no setor automobilístico tem evoluído rapidamente no 

que diz respeito às relações entre comprador e fornecedor, sobretudo entre as 

empresas automobilísticas e seus principais fornecedores. A produção tende a se 

organizar regionalmente e nacionalmente, com os componentes da produção 

concentrados próximos às plantas finais de assemblagem a fim de garantir o 

transporte eficiente em termos de tempo destes insumos, como motores, 

transmissores, bancos e outras partes inferiores (Sturgeon, 2011, p. 183-4).  

Em contrapartida, componentes mais leves e genéricos, como baterias e 

pneus, são produzidos em distâncias maiores do mercado-alvo para garantir 

vantagens de economia de escala e menores custos de mão-de-obra. Por fim, o 

desenvolvimento de veículos concentra-se em pequenos centros de design; 

consequentemente, cadeias de valor locais, nacionais e regionais nesta indústria 
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estão contidas nas estruturas organizacionais globais e das relações de negócios das 

grandes firmas (Sturgeon, 2011, p. 184). 

O crescimento da indústria do setor no mundo em desenvolvimento tem se 

limitado a um número de países. Fatores como pressões políticas para a construção 

de veículos nas regiões em que serão comercializados, somadas às mínimas 

economias de escala para que a produção se tornasse integrada, resulta no fato de 

que o tamanho do mercado ser o responsável pelo potencial de crescimento desta 

indústria. Isto se torna claro no caso da integração econômica entre Brasil e 

Argentina, em que o primeiro possui vantagem na atração de investimentos pela 

capacidade de seu mercado gerar escalas de produção (Almeida et al., 2006; 

Sturgeon, 2011, p. 188). 

O impacto do tamanho do mercado manifesta-se de quatro formas. Em 

primeiro lugar, mesmo quando designs de veículos existentes são usados como 

referência, é apenas lucrativo para as firmas líderes customizar seus produtos finais 

para que sirvam às preferências de grandes mercados. Em países como o Brasil, 

essas empresas estabeleceram filiais, instalações de design locais, engenharia e 

sedes regionais. Uma vez estabelecidos estes centros locais, as fabricantes de 

veículos tendem a pressionar os fornecedores globais para que estes estabeleçam 

capacidades de produção locais também. Uma vez que isto ocorre, os fornecedores 

globais podem oferecer insumos a nível local, promovendo, desta forma, 

oportunidades e suporte para que os fornecedores locais possam aproveitá-las e 

desenvolvê-las. Ao longo do tempo, existe a possibilidade de que as firmas locais 

possam servir às fabricantes de automóveis diretamente, aumentando as 

oportunidades internacionais. Desta maneira, ciclos de desenvolvimento só podem 

ser construídos se, primeiramente, os mercados domésticos locais forem grandes o 

suficiente para atrair investimentos significativos (Sturgeon, 2011, p. 188). 

Segundo Uallace Moreira Lima (2015), uma das mudanças na indústria 

automobilística perceptíveis entre as décadas de 1980 e 1990 foi o fato de que as 

fabricantes de veículos na América do Norte e na Europa Ocidental reduziram seus 

níveis de produção nacionalmente, transferindo funções de design de motores, 

transmissão, assentos e outras partes do interior do carro como pneus e baterias, 

para os seus principais fornecedores (Lima, 2015, p. 157).  

 



 
 

10 

 

Além disso, Glauco Arbix aponta que as novas técnicas de produção de 

automóveis no Japão tiveram um impacto significativo nos modelos de produção 

mundial. A lógica de produção just in time, a zero defects policy, bem como os 

circuitos de qualidade da Toyota, os robôs da Nissan e a eficiência da Honda foram 

responsáveis pelo aumento vertiginoso das exportações japonesas de automóveis 

na década de 1980, a um montante de cerca de 4 milhões. Um dos impactos deste 

sucesso é que, no período, diversas fábricas japonesas foram instaladas em território 

americano (Arbix, 2015, p. 14-15). 

No período de 1990, as montadoras de veículos adotaram três estratégias 

principais: a produção nos locais em que se vende, adaptação ao mercado local, e o 

aproveitamento das plataformas globais visando a flexibilidade de suas plantas. O 

resultado de tais tendências foi a ascensão de fornecedores globais a partir deste 

período. Grande parte destes fornecedores tornaram-se preferenciais das 

montadoras em sua expansão mundial devido à capacidade que possuíam de atender 

aos requisitos exigidos por elas, sendo um destes a necessidade de investimento em 

novas plantas produtivas nas localidades em que as fabricantes estabeleciam novas 

linhas de montagem (Lima, 2015, p. 157). 

Tal conjuntura resultou na reestruturação das indústrias de componentes, 

com mudanças nas atividades de design de montadoras para os fornecedores, e 

consequente aumento do diálogo em torno do projeto entre as partes. Se antes os 

fornecedores disponibilizavam peças projetadas integralmente para as empresas, 

modificaram essa lógica para adotar, no período em questão, modos de produção 

personalizados, capazes de adaptar seus produtos às demandas de empresas 

específicas. Similarmente, grande parte das empresas que haviam trabalhado com 

projetos das montadoras anteriormente tornaram-se fornecedoras de designs 

próprios para estas montadoras (Lima, 2015, p. 157). 

Além disso, houve a mudança para o fornecimento de funções completas, 

como sistemas, subconjuntos ou módulos, em vez de componentes individuais. Um 

fornecedor primário não apenas comanda a montagem de peças em unidades 

completas, como painéis e bancos, mas também é responsável pela gestão de 

fornecedores de segunda linha. Atualmente, as montadoras buscam empresas que 

projetem e forneçam a unidade de uma peça completa, aumentando, desta forma, a 

terceirização de fornecedores sob a lógica das CGV’s (Lima, 2015, p. 158).  
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Concomitante a estas mudanças, as montadoras também adotaram estratégia 

de padronização de plataformas e modelos através de suas empresas e subsidiárias, 

com o intuito de reduzir os custos de desenvolvimento, obter economias de escala 

e facilitar o comércio entre os mercados, principalmente em relação aos mercados 

das economias em desenvolvimento. Portanto, ao lado das mudanças ocorridas na 

estratégia de produção da indústria do setor, também ocorrera mudanças nas 

relações entre os mercados na economia mundial, uma vez que os países em 

desenvolvimento, outrora considerados como mercados nacionais isolados de 

consumo, tornaram-se mercados potenciais para a atividade das montadoras 

globais, e parte integrante do sistema de produção mundial (Lima, 2015, p. 159).  

Lima afirma que, segundo Torres e Cario (2012), embora constatadas as 

transformações nas relações entre montadoras e fornecedoras, o setor 

automobilístico possui uma cadeia de valor que é comandada pelo produtor, isto é, 

as montadoras de veículos, que possuem os “recursos-chave”, como as 

determinações das características das partes diversas que compõe o produto final, 

tais como o desempenho e potência do motor, ruídos, qualidade da pintura, dentre 

outros. Isto significa que as montadoras transferiram a produção destas partes para 

empresas terceirizadas, perdendo o controle direto sobre elas; porém, construíram 

uma estrutura de governança capaz de gerar suprimentos seguindo as necessidades 

técnicas pré-estabelecidas (Lima, 2015, p. 161; Torres; Cario, 2012). 

Além disso, nas relações entre montadoras e fornecedores, a demanda por 

inovações tecnológicas tem origem, em maior parte dos casos, nas montadoras. 

Nesta fase, elas envolvem, de certa forma, alguns de seus fornecedores diretos, que 

repassam para alguns de seus fornecedores – os de segundo nível – a demanda pelo 

desenvolvimento de novos componentes (Lima, 2015, p. 162). 

Estas transformações, assim como a expansão das CGV’s da indústria 

automobilística estão ligadas a um processo de mudanças na economia mundial, 

sobretudo quanto ao fortalecimento de economias em desenvolvimento, como os 

países BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), além de outros países 

asiáticos e latino americanos. Lima aponta três fatores responsáveis por isto: a 

saturação dos grandes mercados existentes na Europa e América do Norte, 

principalmente após a crise de 2008; o aumento da competição nos mercados 

domésticos, forçando a adoção de novas estratégias de produção por parte das 

empresas; e o baixo índice de crescimento dos grandes mercados tradicionais e a 
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expectativa de índices acelerados de crescimento dos grandes mercados 

emergentes, atraindo as fabricantes de automóveis para esta potencial expansão nos 

mercados destes países (Lima, 2015, p. 166).  

Lima afirma que, segundão Estevadeordal, Blyde e Suominen (2013) e 

Baldwin e Robert-Nicoud (20004;2010), uma das características centrais das 

CGV’s, sobretudo no setor em análise, é a fragmentação da produção, que isenta as 

montadoras da necessidade de adquirir competência em todos os aspectos da 

produção de um bem, possibilitando aos países em desenvolvimento a associação a 

uma rede de cooperação que ultrapassa as fronteiras nacionais, especializando-se 

em uma ou poucas etapas das atividades de produção de um bem, esta tornando-se 

compartilhada (Lima, 2015, p. 166). 

Apesar deste novo paradigma possibilitar a participação dos países em 

desenvolvimento da nova estratégia de divisão internacional do trabalho, o processo 

de distribuição destas cadeias formou-se de maneira não igualitária entre os países. 

Neste sentido, certas regiões do mundo têm avançado na inserção no comércio 

mundial por meio destas cadeias, enquanto países das regiões da África e América 

Latina, como o Brasil, encontrarem-se à margem deste processo (Lima, 2015, p. 

166). 

Glauco Arbix complementa com a análise das transformações do setor na 

década de 1990. Segundo o autor, a partir de 1983, após a crise da década anterior, 

as principais sociedades industriais retomaram seu crescimento econômico, saindo 

de um quadro de estagflação, redução considerável dos fluxos de acumulação 

produtiva de capital, pelos choques nos preços do petróleo e na taxa de juros, ao 

lado de forte instabilidade financeira. Porém, este cenário mudaria positivamente a 

partir do ano mencionado (Arbix, 1996, p. 42).  

Paralelamente, o autor apontou para a importância do setor automobilístico 

na inovação tecnológica, e que mudanças ocorreram neste período. O 

desenvolvimento da microeletrônica, somado à aplicação de sua matriz tecnológica 

a um conjunto de produtos e serviços possibilitaram a conexão de uma série de 

indústrias e segmentos sob a forma de um cluster, que penetrou em quase todos os 

setores da economia. Além disso, foi capaz de configurar o surgimento de um novo 

paradigma tecnológico vinculado à formação de novos setores produtivos e a 

transformações profundas na estrutura de produção (Arbix, 1996, p. 44; Erber, 

1985). 
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Este novo padrão produtivo pode ser caracterizado por fatores como as 

inovações aplicadas de forma abrangente em produtos e serviços, com oferta 

crescente e capaz de alimentar a demanda mesmo em sua fase inicial de difusão 

acelerada. Por sua vez, esta demanda provoca uma queda rápida dos preços relativos 

dos produtos portadores de inovações, reduzindo os custos para os usuários. A 

utilização destas tecnologias produz um impacto marcante nas estruturas 

organizacionais, financeiras e nos processos de trabalho. Por fim, elas também são 

capazes de reduzir os custos de capital e de ampliar a produtividade do trabalho 

(Arbix, 1996, p. 44-45; Coutinho, 1992). Autores como Freeman e Pérez ampliaram 

a observação do fenômeno, lançando luz sobres as transformações nos processos 

organizacionais e gerenciais como fatores igualmente relevantes na construção do 

novo paradigma produtivo (Arbix, 1996, p. 45; Freeman; Pérez, 1988).  

Observou-se, portanto, que a disseminação deste novo paradigma promoveu 

uma revolução na organização e gerenciamento da produção industrial; a utlização 

intensiva das tecnologias de informação permitiu a superação dos conceitos de 

automação e mecanização, e estimulou a integração dos processos de concepção, 

gestão, produção e marketing (Arbix, 1996, p. 45). 

 

 

4. As transformações ocorridas na indústria 
automobilística brasileira na década de 1990 

 

4.1. Antecedentes 
 

Na década de 1980, ocorrera no Brasil uma importante mudança na política 

voltada ao setor automobilístico, que se recuperou do impacto da crise econômica 

mundial no cenário do país nos anos de 1970, período este que testemunhou ações 

como o Anexo C da CACEX, que estabelecia a restrição integral da importação de 

veículos para o território brasileiro, além da eliminação gradual de controles 

quantitativos sobre as importações. (Vianini, 2017, p. 118; Flatout, 2015; Lima, 

2015, p. 455). 

Os anos de 1970 e 1980 testemunham importantes transformações no 

capitalismo mundial, que repercutiram no Brasil em alterações de seu equilíbrio 
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macroeconômico a partir do déficit na balança de pagamentos e o aumento da 

inflação no país (Vianini, 2017, p. 117). Guimarães complementa, afirmando que o 

mercado automobilístico brasileiro diminuiu a sua atração sobre potenciais 

produtores a partir de 1974 com a desaceleração da demanda somada ao ambiente 

de incerteza provocado pelo primeiro choque do petróleo (Guimarães, 1989, p. 

350). Arbix também afirma que, na década de 1980, houve uma estagnação 

econômica severa no Brasil que repercutiu sobre os anos de 1990. Neste período, o 

PIB per capta na América Latina encurtou para valores da década passada (Arbix, 

1996, p. 40).  

Segundo o diagnóstico da CEPAL realizado na década de 1990, entre os 

fatores ligados às dificuldades econômicas enfrentadas pelo continente, o autor 

destaca os desequilíbrios macroeconômicos não resolvidos, a obsolescência das 

redes de infra-estrutura que haviam permitido a industrialização anterior; o 

distanciamento crescente em relação às mudanças tecnológicas que ocorriam nos 

países avançados, a corrosão da capacidade financeira e de gestão dos distintos 

governos e o desemprego disseminado (Arbix, 1996, p. 40; CEPAL, 1990).  

Especificamente na crise brasileira, dois processos que, combinados, 

resultaram na estagnação: o esgotamento do padrão de desenvolvimento industrial 

de substituição de importações, responsável pelo crescimento do país até os anos 

de 1980; e as transformações na economia mundial, relacionadas tanto com o 

surgimento de novas modalidades de produção industrial, quanto com a mudança 

de rumo dos fluxos comerciais e financeiros (Arbix, 1995, p. 41). 

Em outras palavras, a crise brasileira dos anos 80 expressou a incapacidade 

do padrão nacional de desenvolvimento em garantir a evolução da estrutura 

produtiva com base no aprendizado e na capacitação tecnológica, vias dinâmicas de 

acesso ao mercado internacional (Arbix, 1995, p. 42).  

Ademais, houve o esgotamento dos novos padrões de operação introduzidos 

no fim da década de 1960, sobretudo a política de diferenciação de produtos. A 

crise no setor em âmbito nacional, porém, pode ser associada a fatores externos a 

indústria, que, segundo Guimarães (1989), são a queda do ritmo de crescimento da 

economia brasileira, acompanhada da aceleração do processo inflacionário e 

medida de combate a inflação; de outro lado, a alta do preço do petróleo 

(Guimarães, 1989, p. 350). O autor detalha a crise da seguinte maneira:  
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“Assim, pela segunda vez desde a sua implantação, a indústria defrontava-se com o 

esgotamento das possibilidade de manter taxa de crescimento excepcionalmente alta. Desta vez, 

esgotara-se o impacto dinamizador da introdução da prática de diferenciação de produtos pela 

indústria: progressivamente, esta prática deixaria de se constituir em um instrumento capaz de gerar 

aumentos excepcionais das vendas, para se tornar um mecanismo indispensável à sustentação de um 

crescimento moderado do mercado. Ao lado desse mecanismo, e na ausência de uma nova inflexão 

da estratégia de crescimento das empresas, a expansão da indústria passava a depender, a longo 

prazo, do aumento da renda nacional e de eventuais alterações na estrutura de distribuição de renda 

do país e, a curto prazo, da evolução da conjuntura econômica e das disposições da política 

governamental de curto prazo. Em que pese o quadro desfavorável para o setor, o desempenho global 

da economia e o dinamismo das empresas seriam suficientes para garantir um aumento anual de 

5,3% das vendas no mercado interno entre 1974 e 1979 (ano em que atingem um pico de 829 mil 

unidades), mas não seriam capazes de sustentar este nível ao longo dos anos 80” (Guimarães, 1989, 

p. 350). 

 

4.2. As transformações ocorridas na década de 
1990 

 

Um olhar para as transformações ocorridas neste período no setor é 

importante, pois, conforme afirma De Nigri (2010), elas fornecem um meio de 

compreensão da atual estruturação da cadeia de valor da indústria automobilística 

brasileira, bem como  das características das firmas que as compõem e sua 

capacidade de acumular conhecimento novo a fim de realizar inovação tecnológica 

e se inserir na cadeia de valor internacional (De Nigri, 2010, p. 200).   Analisando 

a indústria automobilística brasileira a partir do período de 1990, Vianini (2017) 

afirma que a configuração do setor no país obteve as seguintes características: a 

entrada precoce de capital externo e a desnacionalização do setor fornecedor 

brasileiro (Vianini, 2017, p. 126). 

Os problemas advindos da crise econômica no Brasil da década de 1980 

possibilitaram a emergência das ideias neoliberais como propostas de solução para 

os mesmos. Desta maneira, em 1990, o governo de Fernando Collor, vitorioso nas 

eleições do ano anterior, anunciou um plano de estabilização inspirados nestas 

ideias, como a abertura comercial e a redução do papel do Estado na economia 

(Vianini, 2017, p. 118).  

A política do novo governo tinha como ênfase o crescimento da 

produtividade, em atos como a liberalização de importações. Foram eliminadas as 
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restrições administrativas para importar pela CACEX, a definição de um 

cronograma de redução tarifária, programadas até 1994, ano em que as médias 

tarifárias atingiram 20%, com mínimo de 0% e máximo de 35%. Contudo, apesar 

destas medidas, houve o aumento da tarifa aduaneira para automóveis, de 65% a 

85%, e a incidência de cerca de 48% em impostos de importação (De Almeida, 

1996, p. 57-8, 64). 

No que diz respeito ao setor automobilístico, o governo autoriza a 

importação de veículos para que, uma vez instaurando um ambiente de 

competitividade, houvesse estímulo ao desenvolvimento tecnológico. Essa política 

foi implementada a partir da eliminação das quotas de importações, redução de 

tarifas, bem como a eliminação de incentivos e subsídios (Vianini, 2017, p. 118). 

Contudo, o autor aponta que estas políticas não foram acompanhadas de 

uma complementação à indústria nacional, sobretudo ao setor fornecedor, em 

desvantagem frente os insumos importados (Vianini, 2017, p. 118). 

Em meio a política de congelamento de preços deste governo, recorreu-se 

às chamadas Câmaras Setoriais compostas pelo Estado, a indústria e os 

trabalhadores, que tinham como objetivo a elaboração de políticas industriais de 

cunho desenvolvimentista que fossem satisfatórias a todas as partes, em contraste 

com as medidas de cunho liberal adotadas na mesma década por Collor. Foram 

aprovados três acordos para o setor que, de maneira geral, previam a redução de 

preços de auto veículos, manutenção de níveis de emprego, financiamento da 

compra destes veículos, alíquotas de importação, dentre outras. Para o estudo em 

questão, importa enfatizar as seguintes medidas: a elaboração de um programa de 

incentivo à exportação, isto é, um projeto de lei; o estabelecimento de metas de 

produção gradativas, de 1,2 milhões até 2 milhões entre 1993 a 2000; metas de 

investimento de 20 bilhões de dólares em toda cadeia produtiva até este mesmo ano; 

e a redefinição das alíquotas de importação, de 32% em 1995 até 20% em 2000, 

como resposta à medida unilateral do governo em fixar a alíquota em 20% em 1994 

a fim de combater os problemas de desabastecimento do mercado interno (Arbix, 

1996, p. 137; Vianini, 2017, p. 119). 

De maneira geral, estas medidas contribuíram para o aumento da produção 

de veículos no país entre 1990 a 1994, de 914 mil unidades para 1.581 milhão 

(Vianini, 2017, p. 119; ANFAVEA, 2015). Além disso, houve a manutenção da 

predominância do capital externo sobre o setor montador, sendo as empresas 
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transnacionais as grandes beneficiadas pelos três acordos, visto que houve a 

proteção das importações por parte do Estado e se constatou um aumento em suas 

produções. Em relação ao setor fornecedor nacional, este passou a competir com os 

produtos importados devido às políticas neoliberais do governo Collor, e, sem 

contar com a mesma proteção destinada às montadoras, marginalizou-se para a 

produção de bens de menor valor agregado e de menor tecnologia, o que aumentou 

a dependência do país de tecnologia importada (Vianini, 2017, p. 120). 

Até a década em questão, o Brasil viu-se fechado devido a política de 

industrialização por substituição de importações. O país testemunhara um período 

de estagnação do mercado interno e quadro de baixos investimentos, tornando esta 

indústria pouco competitiva em comparação ao padrão internacional. Conforme 

descreve Almeida et al. (2006): 

 

“A fabricação era fortemente baseada na produção em massa, com altos níveis de estoque 

e retrabalho pós-linha, além da baixa escala de produção. A produtividade e a qualidade dos veículos 

nacionais eram extremamente baixas, e as defasagens tecnológica e de mão-de-obra eram os 

principais fatores que originavam esses problemas. Ademais, ainda que tenham ocorrido esforços 

para modernização nos anos 80, os baixos índices de robotização e de automação, o baixo nível da 

educação básica da força de trabalho, a alta hierarquização dentro das empresas, a falta de confiança 

entre os operadores e a gerência e a ausência de trabalho em grupo foram obstáculos para o sucesso 

das novas formas de organização da produção e do trabalho (Ferro, 1993, 1994)”(Almeida et al., 

2006, p. 3). 

 

Esta década inaugura uma nova fase da industria automobilística no país. As 

reformas econômicas ocorridas, sobretudo a abertura comercial, induziram as 

firmas instaladas a se adaptarem a novos contornos e circunstancias econômicas e 

institucionais. Simultaneamente, ocorria o processo de globalização e 

reestruturação da indústria automobilística mundial, estimulando ainda mais as 

mudanças no país (De Negri, 2010, p. 200). Tal processo deu-se pelo aumento da 

concorrência e pela saturação dos mercados dos países desenvolvidos, que teve por 

consequência o aumento da capacidade ociosa e queda da rentabilidade desta 

indústria. Ela se modificou, adquirindo os seguintes atributos: a intensa 

globalização com aumento dos fluxos de investimentos diretos externos; o aumento 

da concentração produtiva, sobretudo através de fusões e aquisições; e os esforços 

para o desenvolvimento de produto visando dinamizar a demanda. Estes fatores 
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somam-se à maior taxa de crescimento dos países emergentes no período, o que, 

em contraste com a saturação dos mercados desenvolvidos, levou à alocação da 

produção para aqueles países (Almeida et al., 2006, p. 2). 

A liberalização comercial brasileira impactou profundamente a indústria 

automobilística do país, pois o seu fechamento a tornou sensível a este processo 

(De Negri, 2010, p. 202). Além disso, houve atração de Investimentos Externos 

Diretos (IDE), que juntos, contribuíram para as transformações da indústria 

automobilística nacional (Almeida et al., 2006, p. 2). 

Ao longo desta década, cresceu rapidamente a demanda por veículos no 

país, com a instalação de novas montadoras, e a modernização de várias das plantas 

fabris já existentes. Com o fenômeno da globalização, muitas fábricas se 

reestruturaram e algumas subsidiárias instaladas no país de grandes montadoras 

tornaram-se fornecedoras de suas matrizes devido ao menor custo de produção e à 

maior produtividade (De Negri, 2010, p. 201). 

Contudo, houve a compra de muitas firmas de capital nacional no setor de 

autopeças por empresas de capital multinacional que eram fornecedores globais das 

grandes montadoras mundiais (De Negri, 2010, p. 201). Além disso, o setor 

continuou recebendo grande proteção estatal, em especial naqueles responsáveis 

pela produção e montagem de veículos (De Negri, 2010, p. 202). 

Na segunda metade desta década, a política que marcou o setor no país foi 

a atração de montadoras para a produção local. Além disso, a cadeia de valor 

brasileira é característica pela forte presença de capital estrangeiro, causando uma 

desnacionalização do capital nacional. A introdução da inovação tecnológica no 

Brasil se dá por decisão das empresas líderes do setor no país, que são estrangeiras, 

ainda que, no setor como um todo, elas representem apenas 16% do total de 

empresas (De Negri, 2010, p. 222). 

Almeida et al. (2006) afirma que a abertura comercial deste período 

promoveu uma mudança estrutural no comércio exterior do País uma vez que se 

constata a sobreposição do montante de importações por sobre as exportações do 

país no setor (Carneiro, 2002; Almeida et al., 2006, p. 8). 
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5. O Mercosul e o Acordo de Complementação Econômica 
com a Argentina 

 

 

A criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a integração econômica 

entre Brasil e Argentina têm origem na esfera política. Vigevani e Veiga (1997) 

atestam o fato de a liberalização nos fluxos de comércio e investimento 

constituírem-se como ações do Estado na economia (Vigevani; Veiga, 1997, p. 

333). 

Após acordos Tripartite entre os dois países em 1979, os presidentes Sarney 

e Alfonsín concordam com o diagnóstico de que a globalização impunha a 

necessidade destes países se reinserirem no cenário internacional, perspectiva esta 

simbolizada na assinatura da Ata de Iguaçu neste ano. No ano seguinte, foi assinado 

o Programa de Integração e Cooperação Econômica Brasil-Argentina (PICE) marca 

outro passo importante. O Programa tinha como objetivo de estimular a integração 

setorial, além do gradualismo, a flexibilidade, o equilíbrio e a simetria, de maneira 

a estabelecer uma dinâmica no processo de complementaridade comercial e 

produtiva. Como resultado, o intercâmbio comercial entre os países aumentou 

constantemente, alcançando o valor de US$ 2 Bilhões em 1990, e US$ 7,6 bilhões 

em 1994 (Vigevani; Veiga, 1997, p. 334). 

A indústria automobilística é contemplada no Protocolo n. 21, assinado em 

7 de abril de 1988, que construiu o arcabouço jurídico a partir do qual a integração 

do setor se desenvolveu, tendo sido implementado somente a partir de 1990. O 

documento visava a complementaridade comercial e produtiva, em conjunto com o 

aumento das economias de escala. Ele foi uma iniciativa duplamente governamental 

e de parte das montadoras, que se associaram em joint ventures e acordo de 

fornecimento de autopeças visando a complementação produtiva entre elas. Por 

fim, o Protocolo foi um importante passo porque reconhecia a importância do setor 

para ambos os países (Vigevani; Veiga, 1997, p. 335). 

Em novembro do mesmo ano, é assinado o Tratado de Integração, 

Cooperação e Desenvolvimento entre os dois países, que previa a criação de um 

espaço econômico comum no prazo de 10 anos. Foram elaboradas as diretrizes de 

uma integração regional e o formato dos órgãos que comporiam o Mercosul em 
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1991. Então, o Tratado é visto como um esboço do futuro bloco (Vigevani; Veiga, 

1997, p. 336). 

Com os governos liberais de Collor e Menem, a integração entre os países 

foi acelerada, porém com uma orientação econômica liberal e de estabilização 

interna. Em julho de 1990, foi assinada a Ata de Buenos Aires, acelerando o prazo 

para a integração econômica, com meta de estabelecimento do mercado regional 

para a data de 31 de dezembro de 1994. Em seguida, em dezembro de 1990, os 

governos assinaram o Acordo de Complementação Econômica n. 14 (ACE-14) para 

dar formato legal e institucional ao Mercado Comum entre os dois países. O ACE-

14 estabelecia as bases de convergência de políticas setoriais e macroeconômicas, 

o que refletia na condução das políticas industriais. A indústria automobilística era 

contemplada pelo Anexo VIII, que detalhava as deliberações do Anexo IV do 

Protocolo n. 21, de julho de 1990 (Vigevani; Veiga, 1997, p. 336-8). Segundo 

Vigevani e Veiga (1997), entre as medidas estabelecidas, manteve-se: 

 

“...a cota de 10 mil veículos exportados para cada país em 1991, porém com nova 

formulações no valor máximo do intercâmbio global, estabelecido em 600 milhões de dólares. 

Posteriormente, foram fixadas as cotas de 18 mil veículos para 1992, 25,7 mil para 1993, e 38 mil 

para 1994” (Vigevani; Veiga, 1997, p. 338). 

 

Finalmente, o Mercosul foi estabelecido com o Tratado de Assunção, de 

abril de 1991 (Vigevani; Veiga, 1997, p. 336-8). Em dezembro de 1994 foram 

realizados os acordos de Ouro Preto para a criação de uma União Aduaneira, que 

estimulavam a liberalização progressiva do comércio intra-regional. Paralelamente, 

Brasil e Argentina haviam negociado o reconhecimento das regras do setor 

automotivo existente em cada país. Nestes acordos, foi estabelecido que a Argentina 

consideraria as peças de origem brasileira como nacionais; o fim da preferência da 

compra de peças brasileiras em montadoras instaladas na Argentina; cerca de US$ 

1,20 dólares poderia ser exportado para o Brasil de cada dólar importado em peças 

pela Argentina; em contrapartida, componentes, peças e partes de origem brasileira 

para o mercado de reposição na Argentina poderiam ser importados sem que 

houvesse compensação com exportações; a adoção da regra do livre mercado em 

casos envolvendo o comércio de veículos acabados (Vigevani; Veiga, 1997, p. 343-

4). 



 
 

21 

 

A formação do bloco é importante na análise da cadeia de valor do setor no 

Brasil, que é fonte de maior parte dos investimentos do Mercado Comum se 

comparado com a Argentina. De maneira geral, o país guarda maior parte da 

plataforma produtiva de automóveis do bloco, devido à capacidade do país em atrair 

os investimentos das montadoras. De Negri afirma que as diferenças no tamanho e 

nas características dos mercados da Argentina e do Brasil determinam a estratégia 

de atuação das firmas do setor. Tais diferenças se expressam por dois fatores: a 

renda per capta, que no Brasil representa metade da renda argentina; e a relação 

entre o número de habitantes por veículos, que no Brasil é de cerca de 40% maior 

em comparação ao país vizinho. Estes indicadores nos mostram que, segundo De 

Negri, o Brasil possui maior perspectiva de crescimento da demanda por 

automóveis, que por sua vez sinaliza para os maiores ganhos em termo de demanda 

pelo produto e aumento de seu mercado em cenários de crescimento da renda dos 

brasileiros em comparação com o crescimento da renda dos argentinos. 

Complementarmente, o mercado brasileiro permite que as firmas alcancem 

economias de escala com vistas a racionalizar sua produção. Este fator, segundo o 

autor, é o principal responsável pela decisão de localização das firmas (De Negri, 

2010, p. 203). 

Isto mostra que Brasil e Argentina possuem uma importância diferenciada 

para o setor quando se analisam os números de comércio e produção nos respectivos 

países. O autor aponta que os fatores como a predominância do território brasileiro 

como localidade da plataforma de produção de automóveis do Mercosul, a maior 

atração do mercado nacional aos investimentos das montadoras, e as vantagens do 

mesmo quanto aos números de comercio e produção são elementos importantes na 

compreensão da cadeia de agregação de valor no setor automobilístico no Brasil 

(De Negri, 2010, p. 205). 

A consolidação do Mercosul tornou possível o maior planejamento das 

firmas para a especialização das plantas localizadas na região. Um fato 

complementar a isto foi o processo de abertura das economias dos países do bloco, 

que no caso do Brasil, contempla os Regimes Automotivos Brasileiros como 

importante fase deste processo. Estes regimes permitiram às firmas a importação de 

modelos não produzidos na região a fim de complementar a estrutura de oferta que 

ofereciam. A estratégia de aproveitamento deste espaço regional para esta produção 

era feita pelas quatro maiores montadoras presentes: Ford, Fiat, GM e VW. Essas 
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empresas ofertavam uma diversidade de veículos produzidos no Brasil e na 

Argentina e complementavam a sua oferta a partir da importação de veículos de 

maior valor agregado demandado para as classes mais altas (De Negri, 2010, p. 

204). 

No que diz respeito às exportações, a indústria brasileira foi bem sucedida 

ao contar com programas governamentais e pela estratégia das firmas quanto à 

produção e ao fornecimento para a América Latina (De Negri, 2010, p. 204). 

A cadeia de produção no Mercosul funcionava pela lógica da redução do 

número de modelos em cada planta, bem como pela busca da especialização e os 

ganhos de escala que melhor se aproximassem aos padrões internacionais. Por sua 

vez, as filiais das montadoras dividiam a produção de modelos e versões de um 

mesmo modelo em ambos os países com vistas a capturarem as economias de escala 

(De Negri, 2010, p. 204). 

Os benefícios da integração regional para as empresas consistem na 

possibilidade de as mesmas buscarem a otimização de suas operações, convergindo 

suas estratégias globais ou regionais às características de cada mercado. Vigevani 

e Veiga (1997) sinalizam o processo de especialização, racionalização ou 

complementaridade produtiva entre Brasil e Argentina, combinando a necessidade 

de manutenção do equilíbrio comercial com as exigências feitas pelo mercado nos 

dois países, que diferem. Segundo eles:  

 

1. As montadoras estão transferindo a produções de modelos de menor escala para a 

Argentina e mantendo no Brasil a produção dos modelos compactos (...).; 

2. O processo de especialização produtiva está implicando a distribuição de diferentes 

plataformas entre os dois países grande a produções de diferentes modelos, ou os dois 

países sediam a mesma plataforma para a produção de modelos complementares; 

3. A Argentina deve concentrar a produção de modelos médios e utilitários modernos 

(...), em larga medida direcionados ao mercado consumidor brasileiro; 

4. Vem ocorrendo a integração das operações das filiais brasileiras e argentinas também 

nas áreas de administração, marketing e compras; 

5. No segmento de caminhões observa-se uma divisão de trabalho importante; 

6. Para todas as montadoras de automóveis a previsão é de elevação dos fluxos de peças, 

partes e componentes entre o Brasil e a Argentina (Vigevani; Veiga, 1997, p. 350-1). 

 

Os autores ainda afirmam que a integração produtiva no Mercosul possui 

vantagens que contribuem a uma nova articulação entre filiais de montadores no 
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Brasil e na Argentina, tornando o mercado regional mais importante que outros 

mercados emergentes (Vigevani; Veiga, 1997, p. 351).  

Esta integração significa, portanto:  

“um estímulo à articulação dinâmica das filiais no Mercosul às estratégias globais das 

matrizes” (Vigevani; Veiga, 1997, p. 351).  

Os autores também apontaram para a tendência do Mercosul de ingressar na 

cadeia global de produção e exportação de peças, partes, componentes e veículos 

finais. Porém, eles alertaram que a evolução desse processo possui condições que 

que questionam o perfil do setor automobilístico em ambos os países quando se leva 

em consideração:  

1. Ao papel futuro da indústria automobilística argentina à medida que o Mercosul 

começa a incorporar novos países na constituição de uma Área de Livre Comércio Sul-

Americana (Chile, Bolívia, Venezuela, Colômbia etc.); 

2. Ao aprofundamento da própria integração produtiva entre as filiais no Brasil e na 

Argentina, o que pode resultar na desativação de linhas de produção; 

3. À compatibilidade entre o marco regulatório regional e às exigências multilaterais 

relativas a incentivos comerciais relacionados a investimentos (Vigevani; Veiga, 1997, 

p. 351). 

 

 

A integração entre Brasil e Argentina foi importante até mesmo na década 

de 1990, pois ela foi responsável pelo desempenho positivo da indústria nacional 

do setor em 1992, que registrou aumento de 11,84% no nível de produções em 

relação ao ano anterior, em função também do reaquecimento da demanda argentina 

(Almeida et al., 2006, p 3). 

O Acordo firmado entre estes dois países instituiu cotas de intercâmbio de 

veículos e componentes, além de aumentar a flexibilidade do comércio de 

componentes intra-empresa (Almeida et al., 2006, p 3-4). Essa integração 

contribuiu para o aumento do comércio entre os países e para o aumento da escala 

produtiva (Almeida et al., 2006, p. 5). 

Calandro identifica políticas específicas para o setor automobilístico entre 

Brasil e Argentina em 1980, com o Acordo de Alcance Parcial, responsável por 

estabelecer o livre intercâmbio de autopeças específicas entres os dois países com 

certos benefícios fiscais. Adiante, as indústrias do setor destes países foram 

integradas mais intensamente, em abril de 1988, com a assinatura do Protocolo 21. 
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No ano de 1990, o Protocolo foi transformado em Acordo de Complementação 

Econômica de número 14, visando intensificar o comércio automotivo entre os dois 

países, ampliar as escalas de produção e reduzir os preços (Calandro, 2000, p. 122). 

 

 

 

6. Os Regimes Automotivos Brasileiros (RAB) e o Inovar 

Auto 

 

6.1. Os Regimes Automotivos Brasileiros 
 

Sabe-se que o processo de expansão da indústria automobilística pelo 

mundo em desenvolvimento, no que diz respeito à construção ou ampliação de 

plantas em outros países – sobretudo na América Latina –, foi fruto do esgotamento 

do crescimento dos mercados dos países desenvolvidos no setor, seguindo a 

estratégia de busca por novos mercados que apresentem potencial de expansão da 

demanda e com mão-de-obra e recursos naturais mais baratos (Calandro, 2000, p. 

117). Somada a este fator, a vinda de investimentos para o setor no Brasil também 

advém das políticas internas, como a abertura econômica e as medidas de proteção 

setorial dos Regimes Automotivos (Calandro, 2000, p. 117). Lima complementa, 

afirmando que na década de 1990, o país havia adotado uma política econômica 

restritiva, caracterizada pelo controle da inflação e a imposição do ajuste externo 

(Lima, 2015, p. 454). A indústria automobilística neste período possuía um 

componente nacional, e era caracterizada pela baixa qualidade tecnológica e de 

mão-de-obra. Diante das transformações ocorridas no setor, o Brasil afastava-se das 

condições de maior crescimento interno e externo no mesmo (Lima, 2015, p. 454). 

Além disso, as firmas no país foram pressionadas para adaptarem-se a novas 

circunstâncias econômicas e institucionais. Também, a eliminação de restrições a 

importações de diversos produtos relativos à indústria automobilística, somada às 

medidas de cunho financeiro, como a eliminação do imposto sobre remessas ao 

exterior de lucros e dividendos, dentre outros, contribuiu para a maior 

vulnerabilidade da indústria nacional, com baixa diferenciação de sua estrutura 

produtiva (Lima, 2015, p. 454). 
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Neste período, o Brasil careceu de uma política de aprofundamento de sua 

estrutura industrial e avanço em seu parque frente às transformações da economia 

internacional evidentes nesta mesma época. Em outras palavras, Lima afirma que 

não houve uma estratégia de política econômica que favorecesse o crescimento 

sustentável e a longo prazo (Lima, 2015, p. 456). 

Diante deste cenário, o Regime Automotivo Brasileiro (RAB), denominado 

NRA, foi criado em 1995, entrando em vigor no ano seguinte. Foi fruto da 

orientação liberal adotada pelos governos do período; além disso, foi fruto de um 

conjunto de Medidas Provisórias – Vasconcelos (2003) afirma que houveram 

dezesseis reedições – sendo caracterizado como uma política industrial. Possuía 

uma orientação voltada ao atendimento das demandas de curto prazo da política 

econômica (Vasconcelos, 2003, p. 9).  

Ademais, o seu objetivo era o de reduzir o déficit comercial com a Argentina 

e conter a saída de empresas de autopeças devido aos incentivos concedidos pelo 

Regime Automotivo Argentino. O governo brasileiro buscou medidas capazes de 

reduzir o grau de abertura comercial, diminuindo a exposição das empresas 

brasileiras à concorrência externa (Calandro, 2000, p. 124). Além disso, o Regime 

foi estabelecido com o objetivo de ofertar benefícios e incentivos fiscais às novas 

empresas automobilísticas (newcomers) que se instalassem no país a fim de 

modernizar e ampliar a capacidade instalada. Com isto, buscou-se avançar com as 

exportações e tornar o setor um importante captor de divisas para o país (Lima, 

2015, p. 456). Estas empresas são entendidas como a montadoras e fabricantes de 

autopeças que se instalam no país, assim como fábricas novas destes já existentes 

no território nacional. Também, as newcomers dizem respeito às linhas de produção 

novas e completas, adicionais às existentes, com a condição de que introduzam 

novos modelos no país, em conjunto com investimentos em um conjunto completo 

de ferramentas para a confecção de carrocerias (Lima, 2015, p. 457). 

O RAB foi motivado pela busca de soluções para a crise do setor no país. O 

Regime teve suas regras e procedimentos definidos no âmbito da Câmara Setorial 

da indústria automobilística, e é considerado uma continuidade deste, sobretudo em 

seus esforços para o aumento da produtividade, qualidade e exportações do setor. 

A divergência do Regime para com a Câmara ocorre em sua orientação mais liberal 

(Vigevani; Veiga, 1997, p. 342). A atração de investimentos para o setor, que 

também visava evitar a fuga de empresas instaladas no país para outras 
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nacionalidades, era feito mediante um conjunto de benefícios dados pelo governo 

brasileiro, como isenções e reduções de alíquotas (Calandro, 2000, p. 125). Suas 

tarifas especiais de importação tornaram possíveis o aprofundamento da estratégia 

de combinações entre produção doméstica e importações intra firma por parte das 

montadoras, visando o incremento nas economias de escala (Almeida et al., 2006, 

p. 5). Além disso, houve a redução das alíquotas de importações de peças e 

componentes para 2,8% em 1996, e das máquinas e equipamentos para 2,0% 

(Vasconcelos, 2003, p. 8). Houve também a adoção de um índice médio de 

nacionalização de 60% após um período de carência de três anos para as 

newcomers; bem como a redução do Imposto de Importação, até o fim da década 

de 1990, correspondente a 90% para bens de capital, redução gradativa para os 

insumos ao longo deste período, chegando a 40% em 1999, e redução de 50%, até 

este mesmo ano, do Imposto de Importação de veículos de transporte pelas 

montadoras locais (Zauli, 2000, p. 79). Zauli (2000) complementa a descrição do 

Regime, pontuando que:  

 

“...o regime automotivo brasileiro consiste basicamente em um conjunto de medidas de 

estímulo aos investimentos e às exportações do setor. Mediante a assinatura de um termo de adesão 

à política de incentivos em questão, as indústrias se habilitam a usufruir de um regime especial de 

tarifas preferenciais para suas importações de matérias-primas, insumos, partes, peças e bens de 

capital, sujeitas a requisitos de desempenho (mecanismo de intercâmbio compensado), gozando 

ainda as montadoras locais do direito de importar veículos com uma preferência tarifária de 50%” 

(Zauli, 2000, p.  79). 

 

O Regime era motivado pela ideia de que a concessão de benefícios 

possibilitaria ganhos de escala, melhoria da qualidade da produtividade e o aumento 

de sua quantidade. Isto tornaria possível a elevação da competitividade dos veículos 

nacionais, aumentando suas participações no mercado internacional e garantindo a 

melhora do saldo da balança comercial brasileira (Calandro, 2000, p. 125). Em 

conjunto com o crescimento da demanda doméstica após a estabilização do Plano 

Real, os investimentos aumentaram consideravelmente no setor entre 1995 e 1998, 

com uma média anual de U$ 2,12 bilhões, tendência que continuará até o ano de 

2003, quando apresenta uma diminuição de 31,05% em relação ao ano anterior, 

totalizando U$ 673 milhões (Almeida et al., 2006, p. 5).  
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É importante mencionar que o Regime, em conjunto com a guerra fiscal dos 

estados brasileiros, provocou a modificação da localização geográfica destes 

investimentos durante a década de 1990, que se concentraram fora da região 

sudeste, em locais menos desenvolvidos, como Bahia e Goiás. Também houve a 

instalação dos condomínios industriais que contavam com fornecedores diretos 

localizados no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, nas áreas das fábricas da 

Volkswagen, Peugeot-Citroen e da General Motors (GM). Complementarmente, 

havia também o Regime Automotivo Especial (RAE), derivado do RAB, que 

proporcionava benefícios adicionais às newcomers presentes nos estados do Centro-

Oeste, do Norte e do Nordeste, após debates sobre a desregionalização das 

indústrias do setor, tradicionalmente concentradas nas regiões do Sul e Sudeste. 

Dados do governo federal em 1997 mostram que 165 empresas haviam aderido ao 

programa, com compromissos de investimentos de US$ 19,9 bilhões até 1999 

(Lima, 2015, p. 457). 

De maneira geral, afirma-se que os investimentos no período aumentaram 

substancialmente a capacidade produtiva da indústria automobilística local 

(Almeida et al., 2006, p. 5-7). Ademais, como resultado das medidas adotadas pelo 

RAB, novas montadoras com novas fábricas se instalaram no país, como a Renault, 

Honda, PSA, Peugeot, Citröen e Mercedez-Benz para a produção de automóveis 

(Automotive Business, 2018).  

 

 

6.2. O Inovar-auto 
 

Desde os anos 2000, a economia brasileira apresentava um desempenho 

positivo devido à recuperação da crise financeira internacional do fim da década de 

1990 e o fenômeno do boom das commodities (período de forte alta dos preços de 

grande quantidade de matérias primas), o que repercutiu no crescimento da 

indústria automobilística do país. Contudo, após a crise financeira global de 2008, 

ocorreu o crescimento das vendas de veículos importados, coexistindo com o 

cenário econômico brasileiro descrito. Consequentemente, o cenário de 

desequilíbrio da balança comercial do setor atentou o Governo Federal acerca da 

importância de uma nova política automotiva para evitar maiores consequências 
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deste cenário (MDIC, 2019, p. 4-5). Adotaram-se medidas que, futuramente, se 

tornariam maduras na política do Inovar-Auto.    

Este novo Regime Automotivo foi estabelecido no dia 3 de outubro de 2012 

pelo decreto 7.819/2012 do Governo Federal. O Programa de Incentivo à Inovação 

Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores 

(Inovar-Auto) tinha como principal objetivo a criação das condições e garantia da 

competitividade da indústria automobilística brasileira, voltando-se ao 

fortalecimento desta. Além disso, visava alcançar o desenvolvimento tecnológico, 

a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a 

qualidade dos autoveículos. A política esteve em vigência entre 2013 a 2017 

(CNM/CUT, 2012? p. 1; MDIC, 2019, p. 3). 

O Governo Federal estabeleceu aumento de alíquota de IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados) a todos os veículos nacionais e importados, que 

obtiveram acréscimo de 30%. Porém, visando nacionalizar a produção automotivos, 

as montadoras foram incentivadas a cumprir a cumprir as obrigações do Regime 

por meio do abatimento de imposto (crédito presumido), chegando a uma alíquota 

de até 5% (CNM/CUT, 2012? p. 2). 

O Programa ofereceu uma série de incentivos às empresas que aderissem a 

ele; em contrapartida, deveriam se comprometer a realizar um conjunto de 

obrigações que favorecerem aos objetivos da política, como o alcance de metas de 

eficiência energética, realização de etapas nas produções de fábricas e gastos 

mínimos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como engenharia, 

tecnologia industrial básica e capacitação de fornecedores, dentre outros (MDIC, 

2019, p. 3). 

Especificamente, era prevista a necessidade de desenvolvimento de certa 

quantidade de etapas produtivas em pelo menos 80% dos veículos produzidos no 

Brasil, isto é, em um total de 12 etapas de produções de um carro, oito deverão ser 

realizadas no país; realização em território nacional de gastos em pesquisa e 

desenvolvimento de no mínimo 0,13% da receita bruta, tendo este percentual sido 

previsto para aumentar em 0,5% entre 2015 e 2017; abatimentos dos gastos com 

insumos e peças quando adquiridas nacionalmente em cerca de 30% do IPI; 

abatimento de 50% deste mesmo imposto dos gastos  das montadoras quando 

direcionados a pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, até o limite de 

2% de seu faturamento; e o abatimento deste imposto para as montadoras que 
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comprovarem despesas acima de 0,75% de seu faturamento com capacitação de 

fornecedores, engenharia e tecnologia básica. Elas poderão abater do imposto cerca 

de 50% destes gastos, limitados a 2,75% de seu faturamento (CNM/CUT, 2012? p. 

3-7). 

Segundo o MDIC (2019), foram habilidades cerca de 42 empresas, sendo 

27 fabricantes e 15 importadoras, bem como 19 novos projetos de investimento 

(MDIC, 2019, p. 3). O órgão, ainda, avaliou o Programa como positivo, conforme 

citado abaixo:  

 

 “Em síntese, à luz destes resultados e com as informações disponíveis há evidências 

suficientes para argumentar que o programa foi bem sucedido e contribuiu para que a indústria 

enfrentasse uma conjuntura crítica do mercado nacional. Nesse sentido, o programa serviu o duplo 

propósito de ajudar em um momento de crise e de preparar a indústria nacional para enfrentar as 

complexidades da evolução tecnológica e produtiva dos veículos, dos componentes e das autopeças. 

(...) o objetivo de apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a 

proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças pode 

ser considerado atingido, uma vez que foi nítida a evolução do padrão tecnológico entre os veículos 

produzidos em 2013, daqueles produzidos em 2017, ao término do Programa. 

Os resultados avaliados apontam também para a importância da concepção e execução de 

políticas industriais focadas no desenvolvimento tecnológico e inovação, de modo a proporcionar a 

atração de atividades de P&D e engenharia para o país, dada a tendência observada na indústria 

automotiva mundial de concentração do processo de inovação e desenvolvimento em poucos países” 

(MDIC, 2019, p. 35). 

 

 

7. A inserção do Brasil nas GCV’s do setor 
automobilístico e os ganhos de comércio; 

 

O objetivo deste capítulo consiste em analisar o desempenho da indústria 

automobilística brasileira a partir da década de 1990, analisando os impactos destas 

políticas para o setor descritas anteriormente em termos de licenciamento, produção 

e exportação. Em seguida, pretende-se analisar o desempenho do setor até o mês de 

outubro do ano de 2020. 
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7.1. Década de 1990: 
 

É necessária uma analise do cenário macroeconômico do período para a melhor 

compreensão da evolução dessa indústria (Lima, 2015, p. 459). De maneira geral, 

a década é marcada pelo baixo desempenho do setor automobilístico (Lima, 2015, 

p. 460-1). Tal desempenho, tendo em vista que o mercado interno compõe-se como 

o maior impulsionador do setor, é fruto da baixa taxa de crescimento econômico, a 

ocorrência de um valorização cambial entre 1994 e 1998, seguida de crise em 1999 

com forte desvalorização cambial e aprofundamento das políticas ortodoxas (Lima, 

2015, p. 460-1). 

Entre 1994 e 1998, primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), o 

crescimento brasileiro foi menor em comparação ao ritmo da economia mundial em 

0,5%. Neste governo, houve a implementação do Plano Real para que a inflação 

fosse contida. Para que isto se concretizasse, havia a necessidade de mantimento de 

altos níveis de reservas cambiais, sobrevalorizando o câmbio e provocando o 

aumento das taxas de juros, fatores que impactaram consideravelmente o comércio 

exterior do país (Lima, 2015, p. 469-60). Quanto ao segundo governo FHC (1999 a 

2002), a economia nacional esteve mais uma vez atrás do crescimento mundial, em 

1,3%. O período também foi marcado pela consolidação do modelo neoliberal no 

país e as crises financeiras internacionais (México, 1995; Ásia, 1997 e Rússia, 

1998), provocando a desvalorização do Real, e possibilidade de retorno do quadro 

inflacionário e de recessão econômica (Lima, 2015, p. 460).  

De forma a conter esse cenário, o Brasil adotou medidas ortodoxas, como o 

aumento das taxas de juros e ajustes fiscais, contraindo o crescimento econômico, 

dentre outras medidas que demonstraram a priorização do país quanto ao combate 

à inflação (Lima, 2015, p. 460). 

Contudo, destaca-se que, no período, ocorrera também o aumento das exportações 

devido à forte desvalorização do real advinda destas crises (Lima, 2015, p. 460).  
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A série temporal abaixo mostra o desempenho do setor automobilístico brasileiro 

ao longo da década de 1990 através das variáveis de licenciamentos, produção e 

exportação. 

 

Conforme presente no gráfico, o crescimento das cinco variáveis de desempenho 

do setor é a tendência ao longo de toda a década de 1990. É importante destacar 

também que os montantes relativos ao licenciamento total são bastante próximos 

ao do licenciamento nacional. Isto se assemelha para o fato de o mercado interno 

brasileiro ser o maior impulsionador do setor, conforme afirmado por Lima (2015) 

(Lima, 2015, p. 460-1). 

O licenciamento total e nacional cresceu constantemente nos primeiros dois anos 

da década, diminuindo em 1992. Saindo de 712,7 mil veículos de 1990, o primeiro 

registrou aumento para 790,7 mil em 1991, sofrendo baixa para 760 mil no ano 

seguinte. O mesmo ocorre com o segundo indicador. Em 1990, o licenciamento 

nacional foi de 712,6 mil veículos, crescendo para cerca de 770 mil no próximo 

ano, e retraindo para cerca de 740 mil em 1992 (ANFAVEA, 2020).  

Quanto à produção, foi registrado o montante de pouco mais de 843 mil veículos 

em 1990, aumentando para cerca de 861 mil no ano seguinte, aumentado para 905 

mil em 1992 (ANFAVEA, 2020). 

Houve aumento constante nos licenciamentos total e nacional a partir de 1993 até 

1997; o primeiro crescendo para 1,9 milhões, e o segundo para 1,6 milhões neste 
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ano. A produção continuou apresentando crescimento constante até 1997, 

registrando a quantidade de 1,8 milhões, sofrendo, porém, uma queda para 1,4 

milhões em 1998. A partir deste ano, estes três indicadores sofrem queda até o ano 

final da década. Os licenciamentos total e nacional caem para 1,2 milhões e 1,07 

milhões, respectivamente, ao passo que a produção diminui para 1,2 milhões. A 

exportação e o licenciamento de importados apresentaram crescimento constante 

ao longo da década, este com um pico de 369 mil em 1995 (ANFAVEA, 2020).   

Segundo Lima (2015), a produção de automóveis obteve uma taxa média de 

crescimento de 4,1%. A queda neste indicador ocorre após 1997, e desta forma, a 

meta de produção de 2,5 milhões de auto veículos do RAB não se cumpre, com 

recuo de 24,8% ao longo do período de vigência deste Regime. 

Apesar de pouco efetivo em suas metas, segundo Lima, o RAB contribuiu 

para uma maior inserção externa da indústria do país, fator que, somado ao aumento 

no número do licenciamento de veículos importados – de 0,02% no começo da 

década de 1990 para 22,60% em 1998, apontam para o início da internacionalização 

do mercado automobilístico brasileiro neste período. Este processo ocorre 

paralelamente à maior abertura comercial brasileira, demonstrada pelos resultados 

negativos da balança comercial do país a partir de 1995, apontam para maiores 

índices de abertura econômica do país (Lima, 2015, p. 464-7). Porém, não houve 

ganho de competitividade. Lima conclui que o Regime não alcançou sua meta de 

produção, bem como não promoveu mudanças estruturais na produtividade da 

indústria no país (Lima, 2015, p. 468). 

Analisando as exportações em termos de valores, é possível observar a tendência 

de aumento. Em 1990, registrou-se o montante de US$ 1,8 bilhões, e US$ 3,07 

bilhões em 1999. Houveram episódios de aumentos consideráveis, como de 1991 a 

1992, em que as exportações chegaram a US$ 3,01 bilhões, bem como 1998, ano 

de registro do maior valor, a US$ 4,2 bilhões (ANFAVEA, 2020). Isto é ilustrado 

no gráfico abaixo. 
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7.2. Década de 2000: 
 

A década de 2000 é caracterizada por maior desempenho econômico em relação à 

década anterior, continuando o processo de abertura comercial e financeira. Além 

disso, houveram diversas medidas e propostas de políticas industriais para o setor 

no período. Alguns dados macroeconômicos da década são importantes: na primeira 

metade da década de 2000, a taxa média de crescimento da economia brasileira 

abaixo da economia mundial, em cerca de 3,5% contra 4,5% no mundo; os efeitos 

da desvalorização cambial provocada ocorrida em 1999, tais como os superávits na 

balança comercial do país; e o cenário externo de crescimento da demanda de 

muitos países. Além disso, o programa governamental do PAC e do PDP – seus 

projetos executados -, em conjunto com as medidas anticíclicas adotadas devido à 

crise no mercado internacional em 2008, resultaram num crescimento positivo entre 

2006 a 2010 (Lima, 2015, p. 486-9). O gráfico abaixo demonstra os indicadores de 

desempenho do período para o setor.  
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Houve tendência de aumento em todos os indicadores. Os licenciamentos total e 

nacional apresentaram seus maiores valores no último ano, com 3,1 milhões e 2,6 

milhões de veículos licenciados no total e na esfera nacional, respectivamente. 

Similarmente, a produção encerrou a década em sua maior alta, com cerca de 3,07 

milhões de auto veículos produzidos. As exportações apresentaram o pico em 2005, 

registrando 724 mil auto veículos exportados, enquanto que o licenciamento de 

importados encerrou a década em seu maior montante, a cerca de 489 mil auto 

veículos (ANFAVEA, 2020). 

Quanto aos valores das exportações de auto veículos no período, o maior registro 

ocorre em 2008, ano em que foi arrecadado cerca de US$ 10,9 bilhões, caindo para 

US$ 7,04 bilhões no ano seguinte, conforme gráfico abaixo (ANFAVEA, 2020). 
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7.3. Último período - 2010 a 2020: 
 

No começo da década, o governo Dilma estava em exercício no país. A taxa 

de crescimento médio da economia brasileira era 1,5% mais baixa que a média 

mundial. Foi dada continuidade às políticas de estímulo ao consumo, redução da 

taxa básica de juros, estimulando os investimentos privados e públicos, política 

fiscal flexível, dentre outras. Houveram projetos para o setor automobilístico como 

o Plano Brasil Maior (PBM), em 2011, que possuía um conjunto de medidas 

divididas em três dimensões: estímulo ao investimento, comércio exterior, e defesa 

da indústria e do mercado interno. Além disso, também há o programa do Inovar-

Auto, apresentado anteriormente, que objetivava a criação de condições para e 

garantia da competitividade da indústria automobilística nacional (Lima, 2015, p. 

490). 

O desempenho do setor no período é demonstrado no gráfico a seguir. 
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Figura 4 - Exportação de Autoveículos em alor - US$ mil (2000-09) (ANFAVEA, 2020) 



 
 

36 

 

 

 

 

Conforme observa-se, há uma tendência de queda para quase todos os indicadores 

de desempenho da indústria nesta década, salvo as exportações. O licenciamento 

total e nacional obteve o seu melhor resultado no ano de 2012, registrando cerca de 

3,8 milhões para o primeiro, e 3,01 milhões para o segundo. O licenciamento de 

importados obteve seu maior montante em 2011, com 858 mil auto veículos 

licenciados desta forma. Em 2013, a produção atingiu seu maior patamar, em que 

cerca de 3,7 milhões de auto veículos foram produzidos, ao passo que as 

exportações obtiveram pico em 2017, com aproximadamente 766 mil auto veículos 

exportados.  
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No gráfico acima, as exportações em valores na década também apresentaram 

tendência de queda, ainda que baixa. Em 2011, registrou-se o ano de maior valor 

das exportações, em cerca de US$ 13,09 bilhões. Houve grande queda a partir de 

2014 até 2016, com recuperação a partir de 2017, e nova baixa a partir de 2018, e 

menor valor registrado no ano seguinte, a cerca de US$ 6,9 bilhões (ANFAVEA, 

2020).  

Abaixo, estes indicadores serão apresentados em gráfico o desempenho do setor de 

janeiro a outubro de 2020. 
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O gráfico mostra que o pico do licenciamento total e nacional, bem como 

da produção, foram registrados no mês de outubro, em que cerca de 215 mil auto 

veículos foram licenciados no total, destes, aproximadamente 196 mil 

nacionalmente, e produção nacional de 236,4 mil. É importante observar também 

que estes três indicadores, sobretudo a produção, sofreram quedas significativas no 

mês de abril. O licenciamento de importados e as exportações mantiveram-se 

relativamente constantes ao longo dos meses (ANFAVEA, 2020). 

Em novembro, foi registrado o montante de 227,4 mil auto veículos 

produzidos. Além disso, em comparação ao ano anterior, houve diminuição da 

produção em cerca de 35% entre os meses de janeiro a novembro. Quanto ao 

licenciamento total de auto veículos novos, o mês de novembro registrou cerca de 

225 mil destes. Em comparação com o marco temporal de janeiro a novembro do 

ano de 2019, este apresentou licenciamento total de 2,5 milhões de auto veículos, e 

o ano de 2020, 1,8 milhões de auto veículos. A variação no desempenho entre estes 

dois anos, portanto, é de 28,1% a menos no ano de 2020 (ANFAVEA, 2020, p.1- 

3). 

 

 

 

O mês de fevereiro registrou o pico das exportações de auto veículos, a valores de 

US$ 550,8 milhões. A queda do mês de abril foi considerável, levando os 

rendimentos das exportações para US$ 142 milhões. Os últimos dois meses 
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registraram valores semelhantes a fevereiro, com US$ 550,2 milhões em setembro, 

e US$ 537,1 milhões em outubro (ANFAVEA, 2020). 

As exportações em valores do mês de novembro somam US$ 791,4 milhões. O 

montante relativo aos meses de janeiro a novembro de 2019 marcou 

aproximadamente US$ 9,1 bilhões, enquanto que no ano de 2020 são somados US$ 

6,5 bilhões. A queda em relação ao ano anterior é de 28,5% (ANFAVEA, 2020, p. 

8). 

 

7.4. Outros indicadores importantes: 

 

 

Conforme observa-se acima, entre os anos de 2010 a 2019, o Brasil passou 

por alterações em sua posição no ranking mundial de produção e licenciamento para 

veículos leves. Quanto à primeira, o país começou a década em sétimo lugar, 

reduzindo esta posição a partir de 2014, com recuperação para a oitava posição de 

2018 em diante. Em relação ao segundo, o país obteve a quarta colocação até o ano 

de 2014. Em seguida, sofreu uma queda até a oitava posição, recuperando-se em 

2019 para o sexto lugar (Terra, 2020). 

Quanto à evolução do posicionamento do país no ranking mundial de 

produção de auto veículos, entre 2009 e 2018, o Brasil manteve-se entre os 10 países 

principais. Registrou cerca de 3,07 milhões de unidades produzidas no primeiro 

ano, atrás de países como China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia do Sul. 

Em 2018, ocupou a oitava posições no ranking, com cerca de 2,8 milhões de auto 

veículos produzidos (ANFAVEA, 2020, p. 135). 

Figura 9 - Ranking Mundial de Veículos Leves - 2010/2019 (Terra, 2020) 
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Em 2009, o Brasil registrou 3,1 milhões de auto veículos novos licenciados, sendo 

superado por países como China, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Em 2018, 

ocupou o sétimo lugar no ranking mundial de licenciamento, com cerca de 2,6 

milhões de auto veículos novos (ANFAVEA, 2020, p. 136). 

 

 

Analisando a região da América Latina, o Brasil possui um importante 

posicionamento em indicadores como a produção em unidades, vendas internas e 

frotas, conforme demonstrado na tabela abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 

10- Produção de autoveículos - 2009/2018 (ANFAVEA, 2020) 

Figura 11 - Licenciamento de autoveículos - 2009/2018 (ANFAVEA, 2020) 
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Observa-se que o país registrou 2,8 milhões de auto veículos produzidos em 

2018, número menor que a produção mexicana, que registrou cerca de 4,08 milhões 

de auto veículos. Porém, as vendas brasileiras superaram este país no mesmo ano, 

registrando 2,6 milhões vendidos, em comparação com 1,5 milhões de auto veículos 

vendidos no México. O número de frotas brasileiras também superou o México nos 

anos de 2005 e 2016, com 23,2 mil e 43,09 mil, respectivamente, posicionando o 

Brasil como líder regional neste indicador, em conjunto com as vendas 

(ANFAVEA, 2020, p. 137). 

Na análise do Mercosul, a produção total de automóveis contabilizada foi 

de 2,8 milhões; a quantidade de vendas internas de automóveis e comerciais leves 

somaram 3,2 milhões no ano de 2018; e por fim, a quantidade de automóveis e 

veículos comerciais leves exportados foram de 605,4 mil e 259,3 mil no mesmo 

ano, respectivamente (ANFAVEA, 2020). 

 

 

 

 

12- América Latina - Dados automotivos - países selecionados (ANFAVEA, 2020) 
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8. Conclusão: 
 

O trabalho objetivou demonstrar o panorama da indústria automobilística 

brasileira, com as políticas que representaram os marcos para a formação da cadeia 

no país, e sua inserção internacional. Primeiramente, foi elucidado o conceito de 

Cadeia Global de Valor e o fato de a mesma tender a ser um fenômeno regional, do 

ponto de vista da produção, quando ocorrida no âmbito da indústria automobilística; 

além disso, foi vista a importância das políticas internas de um país em 

desenvolvimento como fator capaz de contribuir em sua inserção nas CGVs 

(Cattaneo et al., 2010 and Baldwin, 2011b in. WTO, 2013, p. 13; Sturgeon, 2011, 

p. 183). No caso brasileiro, foram expostas as políticas consideradas mais 

importantes para o setor, como os Regimes Automotivos, o Inovar-Auto, a 

formação do Mercosul e o Acordo de Complementação Econômica com a 

Argentina. Por fim, foi avaliado o desempenho do setor no país em termos de 

licenciamento, produção e exportação desde a década de 1990 até o ano atual. Com 

a analise destes indicadores, eu concluo que o Brasil é um importante ator regional 

nesta indústria, porque seus indicadores o colocam em uma posição importante 

Figura 13- Mercosul - Dados automotivos - 2017/8 (ANFAVEA, 2020) 



 
 

43 

 

quando comparado aos demais países da América Latina; contudo, sua inserção 

internacional é baixa. Além disso, o mercado interno é o maior impulsionador da 

indústria, e ela possui uma grande importância para a economia nacional (Lima, 

2015, p. 460-8; Fronter, 2020). 
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