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1» Introducto 

Eta. julho de 1967 o Sindicato da Indùstria de Pegas para Automóveis e 
Similares do Estado de Sao Paulo, realizou um trabalho em que procurava 
apresentar a evoluqáo dos preqos de auto-pegas durante o período de 
outubro de 1964 a junho de 1967« ^ Tal estudo foi motivado pela neces-
sidade de se verificar o andamento dos preqos dos produtos fináis desta 
indùstria, um dos principáis itens de custo da Indùstria Montadora urna 
vez que tais empresas, pressionadas pela política governamental de 
atuaqao direta sobre o reajustamento de pregos, apresentavam como justi-
ficativa para os acréscimos de seus pregos de venda os aumentos pratloa-
dos por seus fornecedores; consequentemente o setor de auto-pegas foi 
diretamente atingido«, 

0 estudo sugeria que o fato de o setor de auto-pegas apresentar 
sempre urna elevagao de preqos inferior ao da indùstria terminal, ser 
isto possível devido a urna constante elevagao da produtividade no 
setor, lanqando ainda sobre o Sindicato a responsabilidade de apresentar 
no futuro a quantificaqao deste fato. 

Desde a elaboraqao do trabalho ficou clara a preocupagao de se 
fazer um diagnóstico do setor de forma a possibilitar a quantificaqao de 
varias evidencias que os estudiosos e empresários sentiam estar se 
processando, mas o fato de se desconhecerem os números, nao permitiu 
mensurar a intensidade de fenomenos, determinar o real crescimento e 
detetar, com exatidao, os principáis problemas do setor. 

Assim, de certa forma, o presente estudo pode ser encarado como 
sendo urna complementagao daquele de julho de 1967o Contudo, a pròpria 
problemática apresentada pela evolugao da economia brasileira e o 
surpreendente desenvolvimento da indùstria automobilistica nos dois últi-
mos anos, forqaram a introdugao de novos itens para serem estudados, além 
daquele da demonstragáo da melhoria de produtividade do setor. Seria 
necessàrio diagnosticar a evolugao e as condigoes atuais de produgao e 
custos das auto-pegas, analisar o comportamento da oferta, a continuaqao 

1/ "Indices de Preqos "auto-peqas", Paria, A e Dias, G.S., julho 1967, 
Sindicato da Indùstria de Pegas para Automdveis e Similares do 
Estado de Sao Paulo, Sao Paulo. 
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do Indice de presos, incluindo ainda o maior número posslvel de produtos, 
apresentar considera;;oes quanto ao índice atual de nacionaliza^ao e mesmo 
algumas informaqoes para urna especificas So de tarifa» 

Ao longo deste tempo, surgirao algumas questSes que necessitavam 
ser analisadas e respondidas, isentas de juizos de valor. Urna dessas era 
a de se saber se a indùstria de auto peqas conseguiría acompanhar o desen-
volvimento das montadoras de sorte a nao criar nenhum ponto de estrangú-
lamelo que viesse comprometer o desenvolvimento da indùstria como um 
todo. 

0 problema tinha alguns corolários, Se se julgasse que a oferta 
interna de auto pegas nSo fosse suficiente, existia a possibilidade de 
se realizar sua complementa^ ao com a importaqao de componentes, havendo 
mesmo sujestoes para um total de 5% do peso de cada velculo. 

A liberé«}So de alguns ítens determinados ou de urna porcentagem fixada 
que repercussoes teria sobre o valor adicionado da indùstria de auto peqas? 
No estágio atual, a importaqao de 5% do peso de veículos, que repercussoes 
traria ainda sobre o nivel de emprègo? Que dependencia economica teriam 

A 

as empresas de auto peqas das montadoras se em lugar de se liberarem itens 
específicos, as montadoras pudesssm importar, genèricamente, lotes de pro-
dutos, podendo, de época em época, importar peqas diferentes sem manter 
nenhuma programaqao fixa para o mercado interno? 

Nao diretamente ligadas às rei aq oes com as montadoras, restavam 
ainda alguns problemas de ordem macro-economica. As oscilaqoes na pro-
duqao de velculos que repercussoes teriam quanto ao nivel de arrecadaqao 
de impostos, no faturamento de todas as empresas direta ou indiretamente 
ligadas ao setor terminal, etc.,« 

Outro fato poderia ser também analisado a partir de um diagnóstico 
do setor, Trata-se do aproveitamento das economias de escala e a transfojw 
maqSo destas em reduqSes de preqos, Sabe-se que, face a prépria política 
de compras realizadas pelas montadoras, nem mesmo fábricas maiores podem 
aproveitar-se de uma baixa de custo proveniente do aumento do tamanho, 
pois, por questSes de seguranqa de fornecimento, as montadoras dividem 
seus pedidos entre várias fábricas de auto peqas. Assim, que ganhoe 
teria a indùstria automobilistica se se propiciasse uma fusao de empresas, 
ou mesmo se as montadoras delegassero a sua produqao de auto peqas à 
empresas que se especializassem sòmente na produqSo de produtos específicos 
em grande lote, 
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Muitos empresarios alegaram ainda o fato de que se a oferta interna 
nao foi suficiente seria isto de responsabilidade do governo central que 
nao deu estímulos suficientes que garantissem urna rentabilidade de seus 
investimientos« Assim, urna questao è saber-se a dosagem destes estímulos 
à produqao interna de sorte a forqar, também, urna melhoria constante de 
produtividade do setor como um todo. 

Deste modo, a preocupaqao maior ao realizar-se o presente estudo 
foi a fornecer elementos básicos que pemitissem um dimensionamento dos 
problemas atuais da indùstria automobilistica, possibilitando, a partir de 
um diagnóstico, a quantificagao real dos pontos de estrangulamento, da 
capacidade ociosa do setor e o de s ene ade amen to de urna sèrie de estudos do 
setor, que dessem, tanto aos empresários como ao Governo, urna visao acer-
tada da indùstria. 

Este trabalho baseia-se num questionàrio elaborado pelo pròprio 
autor e por Betty Lafer, com a colaboraqao de Akihiro Ikeda, Roberto Macedo, 
Celso L, Martone e José Roberto Mendonga de Barros, professores do Instituto 
de Pesquisas Económicas da Faculdade de Economia e Administradlo da Univer-
si dade de Sao Paulo, e dos monitores Jacob Frenkel e Sérgio Laurindo. 
Destarte, expressa o autor o seu agradecimento a todos estes colegas e à 
valiosa colaboraqab recebida deste Instituto. 

A realizaqao da pesquisa sSmente foi possivel devido a ampia cober-
tura recebida por parte do Sindicato Nacional de Auto Peqas e dos empre-
sários do setor que permitiram, alán das respostas secas aos quesitos do 
questionàrio um debate franco sobre as dificuldades que cada um sentia em 
suas respectivas empresas. 

0 autor utilizou-se ainda dos trabalhos sobre as Pequeñas e Médias 
Industrias de Auto Pecas, coordenados pelo Prof. Dr. Derivai Teixeira 
Vieira, com a colaboraqao da Professora Dra. Lenita Correa Camargo e do 
Prof. Dr. Flávio Fausto Manzoli, para o "Programa Delft", 

A metodologia utilizada para as extrapolaqSes e demais cálculos, 
bem como também conclusoes e resultados, sao de inteira responsabilidade 
do autor. 

A . DEFINIQÍCO DO 



I. DEFINITO DO SETOR 

1» Apresentacao do setor 

Nos informes oficiáis, por volta de 1957, a análise da situaqao do setor 
de auto peqas evidenciou ser coraum a afirmativa de que o setor em questao 
nao estava completamente ensolidado ou seja, um "fato consumado"» Contu-
do, eie representa um dos mais dinámicos setores da atividade economica 
nacional, abrangendo mais de 26 grupos de produtos fabricados por unidades 
produtoras, espalhadas por todo o territòrio nacional. 

Por força de substituiqao de importaçoes, quando da impiantarlo do 
setor produtor de veículos, existia já a indùstria de auto peças., sendo 
possfvel afirmar-se que o espetacular desenvolvimento da indùstria automo-
bilistica deve-se ao suporte que o setor pode receber dos produtores das 
peqas entao existentes. 2 indispensável salientar, contudo, que o sucesso 
do setor terminal tambán garantiu o fortalecimento da indùstria de auto 
peqas, indicando importante correlaqao entre ambos, que somente nao foi 
maior por causa do tipo de desenvolvimento promovido pelas montadoras por 
forqarem processos de produqao verticais que horizontais. 

A Economia Brasileira pode ser caracterizada, bàsicamente, como 
economia de mercado, onde a decisao de investimento fundamentarse numa 
variável de espectativa de crescimento ou nao da demanda de produtos. 0 
crescimento do setor de auto peqas, sendo totalmente dirigido pelo setor 
privado da economia nacional, precisou sentir que havia urna situaqao favo-
rável de mercado para a sua implantaqSo definitiva. 

Um exame do inicio das empresas produtoras de auto-peqas no Brasil 
evidenciará urna concentraqao naquêles anos, quando da criaqao de urna 
série de proteqSes â indùstria nacional, e da elevaqao da renda nacional, 
ao téimino da Segunda Guerra Mundial, 

0 Brasil havia acumulado importantes saldos positivos em sua 
balança de pagamentos, onde as reservas de divisas de US$ 71 milhSes, 
no inicio da guerra, para mais de US$ 700 milhoes, em fins de 1945 o A 
situaqSo cambial era de completa euforia. Porém, a falta de urna orien-
ta^ ab mais precisa fez com que, num curto espaqo de dois anos, se exau-
rissem completamente tais reservas, por causa da compra desordenada de 
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bens de consumo, principalmente veículos. Éste fato forçou urna atuaçao 
do Govêmo Central no sentido de controlar o cornércio exterior, criando 
as primeiras dificuldades na importaçao de bens considerados nao 
essenciais. 

Assim o setor de auto peças foi duplamente beneficiado: primeiro, 
por causa da substancial elevaçao do mercado de reposiçao propiciado pela 
importaçao de vélenlos, e em segundo lugar, em virtude da rentabilidade 
de investimentos, garantida pela proteçao oferecida pelas autoridades 
monetárias. 

Contudo, o surgimento da Guerra da Coréia e o temor da eclosao de 
urna nova guerra mundial vieram facilitar o es co amento de pro dut os 
primáriosj conséquentemente, o Brasil foi novamente acumulando saldos 
positivos em seu balanço de pagamento, favorecendo novamente a importaçao 
de bens de consumo. Obviamente, os produtos. industriáis nacionais foram 
preferidos aos importados, proporcionando modestas e inconstantes taxas 
de creecimento do produto interno, notando-se principalmente, urna reduçao 
nos investimentos na industria automobillstica. 

Urna vez sanado o conflito, o Brasil começa novamente a ap re sentar 
déficits no seu balanço de pagamentos, e com o agravamiento da limitaçao 
da capacidade de importaçao foi necessário a adoçao de novas medidas no 
sentido de reduzir a demanda de cambials. 

Quadro 1 

FUNDAÇSO EMPRÊSAS DE AUÏ0-PEÇAS 

Medias Pequeñas Grandes Total 
Anos Fr. % Fr % Fr % Fr % 

1911-20 1 3o2 - - - 1 0.8 
1921-30 1 3.2 1 1.2 2 1.6 
1931-40 4 13.0 5 6,2 3 20.0 12 9*4 
1941-50 9 29.0 7 8.6 7 50.0 23 18,1 
1951-60 15 48.4 54 660 7 5 30.0 74 58.3 
1961 1 3.2 14 17.3 - 15 11.8 

Total 31 100.0 81 100.0 15 100.0 127 100,0 
Fonte : Programa Delft "Pequeñas e Médias Industrias de Autopeças", Sao 

Paulo, 1967 e SINDIPEQAS. 
/Os investimentos 
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Os investimentos realizados na década dos cinquenta semente foram 
se efetivando na medida em que o governo central, preocupado com os 
déficits cronicos dos bal.ar5.q0s de pagamente®, foi criando restriqoes às 
importai;oes, o que indiretamente, funcionou como importante barreira pro-
te cioni sta da indùstria nacional fabricadora de auto peqas. Assim, este 
setor foi grandemente beneficiado: inicialmente, aqueles superávits 
permitiram a entrada de urna frota enorme de veículos, e posteriormente 
reprimiu-se a import aqao de peqas de reposiqao e de vefculos, administran-
do, em última análise, um preqo que permitia razoável rentabilidade aos 
investidores nacional s. 

Nao resta dividas de que a adoqao de um sistema cambial mais 
flexível (lei 1807 de Janeiro de 1953, a Instruqao 48 de (fevereiro de 1953 
e a famosa "Instruqao 70" da SUMOC - Superintendencia da Moeda e do Crédito) 
de outubro deste mesmo ano) trouxe, além de permitir um sistema melhor de 
desvalorizaqao em fase da inflaqao interna, de criar um mecanismo de 
mercado para equilibrai» a oferta e a procura de divisas, mudbu, dràsti-
camente, a estrutura das importaqSes brasileiras em "beneficio dos bens de 
natureza mais essencial... aos olhos das autoridades". ^ 

A par destas importantes intervenqoes do setor governamental, nao 
resta dùvidas de que o passo mais decisivo foi dado no Govèrno 
Jucelino Kubitschek de Oliveira, quando, em abril de 1956, constituiu um 
grupo de traballio no Conselho de Desenvolvimento incumbido de estudar e 
propor urna orientaqao governamental mais aconselhável para instituir no 
Brasil a indùstria automobilistica. 

Assim, em junho do mesmo ano o grupo propos a cri aqao de mais um 
Grupo Executivo, dentro do Programa de Metas, o GEIA - Grupo Executivo 
da Indùstria Automobilistica - que elaborou os planos automobilisticos 
nacionais referentes a caminhoes, jipes, caminhSes leves e autornéveis de 
passageiros, como elementos de base para a apresentaqao de projetos de pro-
duqao nacional dos respectivos veículos. 

2/ Baer, W., "Industrialization and Economie Development in Brazil", 
Irwin, 1965* 

/A amostragem 



A amostragem do setor (quadro l) evidenciou de que se trata de um 
setor novo podendo—se afirmar que o mesmo inexistia até 1940, funcio-
nando até entao como empresas de reparos de veículos importados, ou nao 
estando diretamente ligadas ao setor, exercendo portanto outras ativi-
dades» Consequentemente, trata-se de um setor de apôs guerra, sendo 
que mais de 70 % das empresas foram fundadas ñas duas últimas décadas, 
onde aproximadamente 60$ délas foram criadas na década dos cinquenta. 
15 intéressante observar que as que foram fundadas anteriormente a estas 
medidas gove marnent ais nao se dedicavam à fabricaçao de auto peçasj 
produziam artigos metalúrgicos, aparelhos elétricos, artigos derivados de 
borracha, etc. As que eram eminentemente pro dut oras de pegas e acessorios 
para automtfveis, com poucas excessoes, foram fundadas a partir de 1957® 

0 exposto vem caracterizar o setor de auto peças como sendo um dos 
mais recentes da economia brasileira com urna idade média de suas «apresas 
nao chegando a vinte anos. Para as pequeñas empresas a idade média era, 
em 1967 de apenas 12 anos» ^ 

2. As atlvidades industriáis 

0 Cadastro Industrial do Brasil nao tem urna classificaçao específica 
para o setor de auto peças» Assim, para efeito desta pesquisa 
adotar-s e-á a mesma definiçao já utilizada no estudo feito pelo Sindi-
cato de Auto Peças e pelo Programa Delft, formulada por Fourastié ^ 
onde a palavra setor serve para "designar as diferentes espécies de 
emprêgo da populaçao ativa conforme as atividades coletivas. Estas sao 
realizadas por homens de diferentes profissoes (engenheiros, contadores, 
ajustadores, datil<5grafos, etc.), em empresas consagradas à produçSo 
de mercadorias ou serviços análogos (por exemplo, automdveis, refrigera-
dores, produtos químicos, etc.)." 

3/ "Programa Delft», opus cit. 
Ij Fourastié, Jean, Dictionnaire des Sciences Economiques, Vol II, 

Presses Universitaires de France, 1958, p. 1007 citado por Vieira, 
D.T. e outros, Programa Delft, opus cit. 
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Porém, o problema dé agregaçao do setor de auto-peças na economia 
brasileira, baseado em conceitos de uriiformidade, torna-se pràticamente 
insolúvel. Èie está longe de poder ser enquadrado numa primeira formu-
lai; ao teórica como a proposta por Marshall, Walras ou mesmo Leontief, 
no qual um setor era compostó por plantas industriáis "producing a 
single homogeneous product by similar tecniques" ̂ . Ou mesmo, como 
sendo aquêle em que os inputs sao homogéneos ou que utiliza a mesma 
tecnología, ou ainda, como sendo aquêle que se utiliza de outputs de 
vários processos em proporçoes fixas, como poderia ser enquadrado o 
Setor Terminal» 

Assim, a base para a soluçao do problema de agregaçao será o de 
similaridade quanto ao destino dos produtos fináis, a saber, de que 
tôda a sua produçao dirige-se para a montagem de um produto final ou 
para um mercado de reposiçao» 

Para urna primeira distribuiçao das empresas de auto peças 
poder>-se-ía utilizar os grandes ramos de atividades apresentados no 
Cadastro Industrial, coni unía amostragem dentre as pequeñas e médias 
empresas do setor» ^ A maior frequência situa-se exatamente naquêle 
fabricante de peças e acessériòs, pertencente â indùstria mecánica, 
vindo apés, por ordem, a fabricaçao de material elétrico, e, de peças de 
artefatos de borracha, e de estofados e finalmente, a fabricaçao de 
material plástico para a industria automobilistica. A distribuiçao 
porcentual encontrada naquela amostragem foi a seguinte: 

Quadro 2 

DISTRIBUITO POR RAMOS DB EMPRÊSAS DE AUTO-PEÇAS 
(Amostragem em 1967) 

Ramos Participa«; ao {%) 

Fabrica*;ao de peqas e acessdrios (mecánica) 77 
Fabricaqao de material elétrico 12 
Fabricaqao de peqas e artefatos de borracha 7 
Fabricaqao de estofados 2 
FabricaqSo de material plástico 2 

¿/CHENERY, H.B. e CLARK, P.G. Interindustry Economics. John Wiley and 
Sems, London, 1962« 

6/ Por pequeñas empresas compreende-se aquelas cujo nùmero de entregados 
varia de 8 a 110; por médias de 111 à 550, e grandes aquelas cujo 
nùmero total de empregados ultrapassa a ùltima casa. As menores de Ö, 
chamadas artesanais, foram despresadas neste estudo. 
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A atîvidade industrial do setor de auto peças, como se pode 
fácilmente depreender, compreende urna gama ai orme de produtos e de 
empresas. Para verificar- se a origem de cada um dos produtos que entram 
na composiçao de um veícuLo, bem como saber-se quais itens que sao impor-
tados, comprados no mercado interno ou produzido pela própria montadora, 
foi feito um levant amento entre as principáis marcas de autom<5veis, ca-
minhSes e utilitârios (caminhonetas). Urna amostragem foi feita sômente 
com "automóveis": o carro da linha FNM (Fábrica Nacional de Motores), o 
carro Sinca, da linha Chrysler, o Aéro Willys da linha Ford-Willys e o 
Sedan da Volkswagen. A nomenclatura utilizada para caracterizar os 
itens ê a mesma adotada ñas normas nacionais, baseada num estudo, inicial-
mente feito pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica. A distribuiçâo vem 
apresentada no quadro 3« 

/Quadro 3 
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Quodro 3 

CRIG-EM DAS HUNCIPAIS PEPAS S ACESS CRIOS AUTCHÓtfEIS 
Levantomento falto en 1 

Veículos 
Itens 

F M Slnoa Aero Volks 

Blooos do motor (1) MI 
Cubos e tambores freio (18) - MI 
Cabe9ote motor (1) m 
Base do carburador(2) MI KX MI MX 
Arvore da manivela (l) MI 
Fechaduraa (19) MI ra MI MI 
Pontas de eixo (11) MI 
Grampos en "V (17) MI 
Crusetas e oalXas dos satélites (12) MI 
Espelho (lj) MI 
Distribuidor e/dispositivo de avanzo (3) MI MI MI 
Camisas dos cilindros (1) HX 
Volante (7) MI 
Sngrenegena e sincronizados (8) MI MI MI MI 
Pal neis (1?) MI MI MI 
Radiador (6) MI MI 
Assentós a encostos (19) MI ra MI MI 
Molas da suspenB&o (17) MI MI m 
TubulapSee (ly) MI MI MI MI 
Calxa de reguladores (13) m 
Motor de partida (13) MI m 
Baterías (13) MI m 
Cobertura e estof amento (19) MI MI MI M 
Vidros (19) m MI MI m 
Tuchos (4) MI 
Mecanismo do limpador de parabrisas (19) M 
CasqULlhos (1) MI MI MI m 
Rolamentos ( H e 12) MI MI MI m 
Cabos e chicotes (13) m MI MI n 
Dínamo (13) m ra 
lionas (15) MI MI MI m 
lampadas (13) MI MI MI MI 
Juntas do cabepote (1) MI 

Estes itens dio tana vi sao do que ee pode comprar no mercado Interno» Os espatos em branco represen-
tara itens que sao Importados, ou fabricados pelas prípias motadoras, ou que nSo existen no veíoulo. 
Os númeroa entre parénteses representan» o grupo ao qual pertencem os componentes, a saber: 
1 Motor; 2 Allmentajaoj 3 IgnijSo; 4 Admlssao e esoapamento; 5 Lubrlficasaoj 6 Arrefeoimento; 
7 Embreagem; 8 Caixa de mudanzas; 9 Transmissao múltipla; 10 Transmiss&o articulada; 11 eixo 
dianteiro; 12 Eixo trazelro; 13 Equipamento elátrico; 14 Dlrepao; 15 Freios; 16 Chassis; 
17 Suspensaoj 18 Rodas; 19 Carrocerías; 20 Acesslrios, 

/Estes itens 
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Estes itens dao urna visao do que se pode comprar no mercado interno. 
Os espatos em branco representara, itens que sao importados, ou fabricados 
pelas próprias montadoras, ou que nao existem no veículo. Os números 
entre parenteses representara o grupo ao qual pertencem os componentes, a 
saber 5 

1, Motor 
2, Alimentaqao 
3. Igniqao 
4. Admissao e escapamento 
5» Lubrificasao 
6. Arrefecimento 
7. Embreagem 
8. Caixa de mudanzas 
9, Transmissao múltipla 

10, Transmissao articulada 
11. Bixo dianteiro 
X3« Eixo trazeiro 
13 a Equipamento elétrico 
14. Diregao 
15. Freios 
16» Ghassis 
17. Suspensao 
18. Rodas 
19. Carrocerias 
20. AcessÓrios 

/3, Grau de 
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3. Grau de especializado da producao 

Re afirme-s e a grande di versificalo do setor de auto peças na economia 
brasileira. Algumas pesquisas foram feitas para se determinar quantita*-
tivamente esta producao e constam do estudo do Programa Delft para as 
pequeñas e médias empresas do setor, 0 quadro final de apreciaçao a que 
chegaram os orientadores dos estudos foi o seguinte: 

Quadro 4 

PRINCIPAIS AUTO PEÇAS FABRICADAS PELAS EMPRESAS 
(Médias e pequeñas) 

Classiflcaqao Médias Pequeñas Total Geral 
dos produtos N é * N * % N - % 
Carroceria 2 2 1 6 , 6 8 6 2 3 . 1 1 0 8 2 1 . 0 

Equipamento elétrico e 
igniqao 1 6 1 2 , 0 7 7 2 0 , 6 9 3 1 8 , 0 

Motor 2 2 1 6 , 6 5 9 1 5 . 8 8 1 1 6 . 0 

Pegas de uso geral 2 6 1 9 . 6 3 6 9 . 6 6 2 1 2 . 0 

Suspensao e amortecedores 1 2 9 . 0 3 7 9 . 8 4 9 9 . 0 

Caixa de mudanza e diferen-
cial 1 3 9 . 7 21 5 , 6 3 4 7 . 0 

Rodas, Cubos e tambores 3 2 , 2 1 9 5 . 0 2 2 5 . 0 

Estofamento e tapeqaria 1 4 1 0 , 5 8 2 . 1 2 2 5 . 0 

Ferramentas especiáis 3 2 . 2 1 1 2 . 9 . 1 4 3 . 0 

Embreagem - - 1 1 2 . 9 1 1 2 . 0 

Direqao 1 0 , 8 6 1 . 6 7 1 . 0 

Sistemas de freios 1 0 , 8 4 1 . 0 5 1 . 0 

Fonte: Programa Delft, OPUS, cit. 

Nesta amostragem encontrou-se um total de 508 produtos diferentes, 
pertencentes aos grandes grupos apresentados no quadro 4, sendo que as 
81 pequeñas empresas, entao pesquisadas, apresentaram 375 produtos dife-
rentes e as 31 mécüas, com 133 produtos, 

/Ño estudo 



No estudo em questao indagou-se a respeito do grau de especiali-
za/; ao na produqao de determinado grupo de produtos e, cutra questao 
levantou-se inquirindo-se se empresas pertencentes a um dos grupos apre-
sentados no quadro 1 produziriam pegas de outro conjunto, caso houvesse 
pedido para tal» Ñas pequeñas e médias empresas as respostas a estas 
questoes evidenciaram ser mais frequente nao haver especializaqao empre-
sarial na fabricagao de um determinado grupo de produtos. "Das mldias 
empresas, 71$ nao se especializaran!, o mesmo o cor rendo com as pequeñas" 

7/ 
porém, destas, 46$ mostraram desenvolver uma especializaqao, JJ 

Verificou-se que as empresas dedicadas a fabricagao de equipamento 
elétrico e de ignigao apresentavam uma especializagao da ordem de 26.5$, 
ou se ja, as empresas que se dedicavam com exclusividade em determinada 
produgao dentro do grupo somavam 26.5$ da amostra; os fabricantes de 
pegas de motor, 19,5$; pegas de carrocería, 13$j pegas de suspensao e 
amortecedores, 8,5$; 6.5, as ligadas á fabricagao de rodas, cubos, tam-
bores, pegas de diregao e para uso em geral; estofamento, tapeqaria e 
ferramentas especiáis, com 4,5$ e finalmente, embreagem e caixa de mudan-
gas e diferencial, com apenas 2$. 

0 quadro 5 mostra os resultados de uma amostragem em 19 empresas 
classificadas como de grande porte. 

2/ Programa Delft, opus cit. 

/Quadro 5 
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Quadro 5 

PRINCIPAIS AUTO PEQAS FABRICADAS PELAS GRANDES EMPRÉSAS 

Empresa Atividade 

1 Retentores e cabos de comando 
2 Virabrequis, eixos, bielas, pontas de 

eixos 
3 Caixa de mudanzas, engrenagens, conjun-

to diferencial, direqoes hidráulicas 
4 Velas de ignigao, artefatos de cerámica 

e porcelanas 
5 Estruturas com mole jos para bancos, m<5-

veis estofados, móveis metálicos. 
6 Caixa de mudanzas, eixos, carregadeiras 
7 Blocos e cabeqotes para motor 
8 Rodas, longarinas e travessas para 

chassis 
9 Bomba de gasolina, motor de limpador 

10 Motores de Arranque, dínamos, distribui-
dores 

11 Pistoes, pinos para pistSes, bronzinas e 
buchas 

12 Parafusos, porcas e afins 
13 Lanzadas e "Sealed Beam" 
14 Rodas, tanques para combustivel 
15 Condutores elétrieos, cordoalhas 
16 Mecanismos de direqao, conjunto de 

mudan<¿ as de velocidades, amortecedores 
de vibraqao 

17 Dínamos, motores de partida, regula-
dores, distribuidores, alternadores, 
limpadores de parabrisas, medidores 
de gasolina 

18 írvore de transmissao, cruzetas, bracos 
de direqao 

19 Molas helicoidais, molas semi helípticas 
e grampos de molas 

/Verifica-se que 



Verifica-se que o gran de especializando tornasse cada vez menor 
ao se aumentar o tamanho da empresa, Um levantamento feito entre estas 
maiores empresas, comparando-se as respostas com aquelas sobre a 
diregao dos novos investimentos, indicou que a maior parte délas nao 
sámente tan a intenqáo de aumentar o quantum produzido em produtos já 
normalmente fabricados, como tambán existe a intenqáo de diversificar a 
produqao. Parece existir ñas grandes empresas o principio de "minimiza-
gao de riscos" aliado ao de maximizaqao de rendimento, 

4» A integracao vertical 

Dentro do setor de auto pegas a integragao vertical é pràticamente urna 
constante, pois as fábricas poucas vezes recorrem a compra de produtos 
acabados. Estas pequeñas compras de produtos acabados, para montagem de 
conjuntos, incidem sobre produtos como rol amentos, retentores, molas, 
parafusos, arruelas, juntas e vedadores, A quantificaqao desta inte-
gragao torna-se bastante problemática, urna vez que a diversificagao de 
fábricas e produtos nao permite uma uniformizagao de criterios» 

Mote-se que o fato da mai o ria das compras serem de produtos semi 
acabados nao significa uma falta de entrosamento entre os produtos 
fináis. B <5bvio que a maior i a das unidades produzidas fazem parte de um 
conjunto e como tal deve existir perfeita correlaqao entre os diferentes 
produtores, 

Porém, quanto ao setor automobilistico como um todo, nota-se, 
claramente, diferentes políticas de atuaqao entre as diferentes fábricas 
com relaqao aos fomecedores de auto pegas; isto foi possível quanti-
ficar, ou pelo menos, obteve-se um "rang", indicando qual a linha que 
administra uma política mais vertical que horizontal. ^ 

Selecionou-se uma amostra de Z¡1 componentes básicos de um veículo, 
de alto valor específico, produzidos por firmas associadas ao Sindicato 
Nacional da Indùstria de Auto Pegas e fornecidos diretamente às linhas 
de montagem«, Éstes itens foram produzidos por 29 empresas, representan-
do mais de 1+0% do faturamento das mesmas em equipamento original» 

8/ Faria, A», Silva Dias, G. "Indice de Precos Auto Peeas".Sao Paulo, 
196?. 

/Gomo medida 
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Como medida do grau de verticalizagao tomou-se a importancia do 
valor das pegas seleclonadas sobre o prego de venda ao consumidor, 
Assim, somando-se a incidencia de cada pega nos veículos foi possível 
compor o seguinte quadroj 

Quadro 6 

MEDIDA DE INTEGRAQXO VERTICAL, SETOR AUTQMOBILISTICO 
(Cruzeiros de 1967) 

Modelo Valor das pegas 
por veículo 

Prego de venda 
do veículo 
(publico) 

% PosigSo 
relativa 

VW Sedan 425.09 7 505.00 5.66 1* 
Aero Willys 975.58 13 242.00 7.37 3* 
Chevrolet 4 099.71 17 038.00 24.06 4-2 
Fcrd 4 467.00 16 852.00 26.50 5* 
Mercedes 1 604.44 26 348.00 5.98 2-

Font3¡ Indice de pregos auto pegas, opus cit. 

A análise do quadro anterior indica, para melhor entendimento das 
diferengas percentuais, que parte desses pregos representa a margem do 
distribuidor, que varia de 15 a 25% sobre o prego final das montadoras, 
além de um montante substancial de impostos, Verifica-se daí que as 
percentagens indicariam diferenga de política de produgao e de vendas 
que redundaram em diferentes graus de verticalizagao das empresas. 

Corroborando com esta observagao poder-se-ia verificar tal grau de 
verticalizagao baseado agora no peso do veículo pesquisado. Para a compo-
sigao do quadro seguinte tomaramr-se os "pesos unitários dos itens, niulti-
plicando-os pelo ntímero de vêzes em que entraram na composigao de cada 
veículo"; ressalte-se que, como na amostragem por valor, os itens cons-
tantes da amostra sao comuns ou equivalentes aos cinco véículos pesqui-
sados. Pelos valores encontrados é possível aferir-se o grau de verti-
calizagao do setor automobilístico como um todo. 

/Quadro 7 



Quadro 7 

MEDIDA DE INTEGRAFO VERTICAL SETOR AUTOMOBILISTICO 
(em gr.) 

Modelo Peso total 
da amostra 

Peso total 
veículo % Posigao 

relativa 

VW Sedan 91 840 740 000 12.41 1-2 
Aero Willys 193 258 1 401 000 13.79 2-2 
Chevrolet 1 262 357 2 245 000 56.23 5® 
Ford 1 292 182 2 650 000 48.76 4-2 
Mercedes 958 964 3 356 000 28.57 3-

Fonte : Indice de pregos, opus eli» 

A diferenga substancial existente entre as percentagens de parti-
cipaqao de auto pegas nos diferentes tipos de veículos foi explicada no 
estudo já referido, mostrando-se também as diferengas de política de 
produgao existentes entre as empresas. Note-se que o estudo foi feito 
em 1967 quando nao se tinham efetivados ainda importantes composigoes 
no setor, redundando, talvez, numa maior concent ragao na linha de pro-
dugao das montadoras. A Ford, naquela época, de toda a amostragem, 
usinava internamente um dos componentes pesquisados, assim mesmo de 
pequeño peso; na linha Chevrolet nao se usinava internamente nenhum 
dos componentes pesquisados, comprando-os todos do setor de auto pegas. 
A Mercedes-Benz fabricava internamente vários itens, usinando forjados 
e fundidos, comprados nao do setor de auto pegas, importando ainda 
vários dos componentes amostrados, os quais representavam grande peso 
no veículo, cerno por exemplo, eixos dianteiros, conjunto do eíxo 
trazeiro, caixa de mudanga, e caixa de diregao. 

Na linha Willys eram fabricados internamente, usinando apenas 
forjados comprados do setor próprio pois os fundidos eram também produ-
zidos pela Willys, os seguintes conjuntos: Caixa de mudanga, eixo dian-
teiro, conjunto do eixo trazeiro e, em se tratando de monobloco, nao 
utilizava chassis comprado, pois os componentes eram estampados na 
própria fábrica. 

/Finalmente, a 
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Finalmente, a linha Volks era aquela que apresentava o maior 
"indice" de verticalizzalo, urna vez que fabricava a caixa de mudanga, 
conjunto do eixo trazeiro, eixo dianteiro e o chassis, estampado inter-
namente, partindo-se de chapa bruta. 

Como já se salientou, algumas importantes uniSes de empresas mon-
tadoras aumentaram ainda mais o grau de verticalizag ao do setor como um 
todo, o que vale dizer, reduziu ainda mais a colaboragao do setor de 
auto pegas na composigao de um velculo. Isto, bàsicamente, vem confu-
tar com o desejo dos empresários produtores, de partes e componentes, 
de realizarem com os montadores "urna estreita correlagao, que poderia 
ser maior caso a integragao da indùstria automobilistica se tivesse 
processado em sentido mais horizontal que vertical". ^ 

2/ Mindlin, J.E. "Relat<5rio perante a Comissao Parlamentar de Inquérlto", 
Brasilia, outubro de 1967. 

/El. MAGNITUDE E 
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II„ MAGNITUDE E CHESCMEUTO DO SETOR 

1. Número de empresas 

0 setor de auto pegas que em 1957 comegava a se consolidar na economia 
brasileira representa hoje importante parcela da produgao industrial na-
cional a Algunas informagoes indicam que este setor conta com mais de 
1 800 empresas, enquadrando-se neste número todas aquel as que vendem pa-
ra o setor terminal. Outras informagoes, também baseadas no cadastro de 
fornecedores das ©apresas montadoras, provarn existir mais de 1 500 fá-
bricas no setor, 

Contudo, o número de empresas arroladas no Sindicato Nacional de 
auto pegas é bastante reduzidoj em principios de 1969, apenas 410 eram 
associadas ao Sindicato. Como contribuintes do imposto sindical existiam 
outras 372 empresas, e finalmente, 148 délas nao contribuiam e nao eram 
associadas ao sindicato mas produziam pegas e acessários para veículos0 
Isto vem sonar um total de 930 empresas para o setor; donde naquela 
época o Sindicato nao era ainda de ámbito nacional, ficaram de fora 
poucas empresas de outros estados. Destarte, julga-se haver hoje por 
volta de 1 000 empresas no setor. 

B¡ importante salientar que urna série de fornecedores de componen-
tes de veículos ficam normalmente fora do setor de auto pegas; sao os 
fornecedores de pneus, tintas, forjados que tem o seu práprio sindicato 
e que nao se associam e nem contribu em para o Sindicato de auto pegas. 

Quadro 8 

BRASIL - EMPRESAS NO SETOR DE AUTO FEQAS, 1969 

Empresas Número % 
Associadas 410 44.0 
Contribuintes 372 40.0 
Nao contribuintes 148 16*0 

Total 930 100.0 

/Nos levant amentos 
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Nos levantamentos. efetuados para efeito dos estudos do Programa 
Delft, sòmente na Regiao da Grande SSo Paulo (em específico: Municipios 
de SSo Paulo, Santo André, Sao Bernardo dp Campo, SSo Caetano do Sul, 
Osasco, Diadema, Guarulhos e Mauá) constatou-se a existencia de 489 
empresas, tomando-se por base os informes cadastrais do Departamento Es-
tadual de Estatística do Estado de SSo Paulo e do Servido Nacional de 
Aprendizagem Industrial, Estratificando, por nùmero de empregados em 
cada empresa, chegou-se ao seguinte resultado: 

Quadro 9 

GRANDE S£0 PAULO, EMPRESAS DO SETOR DE AUTO PEQAS 

Empresas Nùmero % 
Artesanais 62 12,7 
Pequeñas 309 63.2 
Médias 104 21,3 
Grandes 14 2o8 

Total 489 100,0 

F,onte : Programa Delft, opus cit. 

0 nùmero de empresas pequeñas, sendo bastante elevado, indica já 
que a crescente demanda de pegas nSo tem incentivado sòmente grandes 
investimentos no setor sendo possível ao pequeño empresário produzir 
determinadas pegas e acessérios com boa lucratividade, Isto pode mostrar 
também, numa análise superficial, que existem alguna pro ditos no setor 
que nao permite o aproveitamento de economías de escala, Contudo, este 
tópico deverà ser analisado nos capítulos seguintes, 

2# 0 empreño 

As mesmas dificuldades encontradas no dimensionamento do nùmero de 
empresas do setor existem para a estimativa do nùmero de pessoas ocupadas, 
Algumas informagoes sugerem um nùmero em torno de 150 000 pessoas traba-
llando no setor de auto pegas; contudo, sòmente considerando aquelas 

/empresas que 
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empresas que realmente produzem pegas e acessórios e que estao ligadas 
ao Sindicato de forma direta ou indireta, ou seja, nao levando em con-
sideraba© as empresas produtoras de pneus, etc., è que se pode deter-
minar o número para o ano de 1969. 

Tomando-ee as empresas cadastradas no Sindicato Nacional de auto 
pegas como associadas, contribuintes e nao contribuintes e as empresas 
das quais nao se tinha informag"Ses quanto ao número de empregados, urna 
estimativa feita tendo-se por base o número mèdio encontrado para cada 
urna daquelas classes, acusou os seguintes valoress 

Quadro 10 

EMPREGO NO SETOR DE AUTO PEQAS, 1969 

Empresas Número de 
empregados 

Porcentagem 

Associadas 79 650 63eÓ 
Contribuintes 22 813 18o 2 
Nao contribuintes 22 827 18,6 

Total 125 290 100.0 

Nos cadastros do Sindicato, os valores encontrados para as asso-
ciadas chegava a ter pouco mais de 109 000 empregados. Porém, neste 
total encontravant-se empresas produtoras de forjados e mesmo algumas 
montadoras, o que por definigao, nao estSo arroladas como integrantes 
do setor de auto pegas. 

A comparagao do quadro 10 com o número de empresas do setor 
fornece urna idéia do emprego mèdio por industria. Os valores-sao os 
seguintes: 

/Quadro U 
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Quadro 11 

EMPRBGO MEDIO POR INDUSTRIA, 1969 
(Empresas ligadas ao Sindicato) 

Empresas Emprego mèdio 

Associadas 194.2 
Contribuintes a.3 
NSo contribuintes 154.2 

Média do setor 134.7 

FonteÌ SINDIP3QAS (Sindicato Nacional da 
Indùstria de Pegas e AcessÓrios). 

Tomando-se a mesma distribuigao adotada para o Programa Delft e 
sep^rando-se as empresas em classes, a saber: "pequeñas", "méáias" e 
"grandes", pode-se compor um quadro com valeres médios de emprego em 
cada ima destas classes. Os valores para as duas primeira3 claspifica-
goes foram aqueles encontrados ñas pesquisas realizadas pelo programa. 

Quadro 12 

EMPREGO MEDIO POR INDUSTRIA 1967/68 

Empresas Nùmero mèdio 
empregos 

Pequeñas 49.6 
Médias 278.1 
Grandes 1 395.7 

Média do setor 281.8 

/a) 0 emprego 
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a) O empreño por cías se de industria 

Éstes valores apresentados no quadro 12 sao bastante indicativos 
da concentradlo existente no setor com relaqao ao empregoj somente, 
como exemplo, calculou-se a distribuidao do mesmo entre as Associadas e 
as nao contribuintes do Sindicato; assim, concentraqao pode ser vista 
no quadro 13 e no gráfico 1« 

Quadro 13 

CONCENTRADO DA MKO DE OBRA POR INDUSTRIA 

Clas&e Nao contribuintes Associadas 
$ emprego $ empresas % emprego $ empresas 

10 0.4 7.6 0.3 13.1 
11» 40 6.6 35.9 2.2 19*8 
41- ai 8.5 19.3 4*4 16.,8 
31-150 14.1 15.9 7.3 14,6 
151-250 16.5 11,0 10.8 12.6 
251-500 19.5 6*9 19.4 12.0 
501-1 000 7.5 1*4 19.8 6,1 
1 001 26.9 2.0 35.3 5.0 

A luz destes valores, 43.5$ das empresas nao contribuintes, ocupam 
sámente 7$ do emprego, enquanto que 3.4$ das empresas de maior porte, 
empregavam 34.4$ da mao-de-obra dessas empresas. Esta mesma concentra«;ao 
existe naquelas empresas que produzem auto pegas e sao associadas ao 
Sindicato. Neste caso, 2.5$ do emprego ñas empresas menores estava con-
centrado em 32.9$ das empresas, enquanto que as maiores empresas (11.1$) 
ocupavam a maior parcela do emprego, ou seja, 55.6$. 

/Gráfico 1 
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b) A évolueao do emprego nos últimos anos 

Nao existe estati s tic.a para o número de empregados do setor de auto 
peças relativa aos anos anteriores a 1967« Desde entao o Sindicato siste-
mati zou, por amosträgem, urna série de informasses sobre o setor a firn de 
determinar a evoluçao da conjuntura económica do mesmo» Aasim, tabulou-se 
o nímero total de empregados, em 56 empresas, criando-se um Indice enca-
deado do número total de empregados» Os valores estimados aprèsentaram a 
seguinte evoluçao do emprêgo total no setor: 

Quadro 14 

INDICE DO EMPREGO TOTAL DO SETOR 
im 1 ni- i R N I I H I B ^ — I W I I W I I _ W I I I « i í » W J » I _ m m u i L I U W I I » J Í J « U J - i — r r ii W » I I MW 

Meses Anos 
1967 1968 ' 1969 1970 

jansiro • 105.1 137.4 128,0 
fevoreiro 106.8 139« 2 126.1 
março « 109» 7 143,o 4 128.9 
abril 100,0 111.7 145 0 2 131,0 
maio 100.6 117.4 146.8 133.7 
junho 101.5 122.6 147.6 
julho 103.7 126.3 146.6 
agosto 104.1 127,0 137*4 
setembro 102.2 128.2 136.1 
outubro 104.7 129.8 130.I 
novembro 105.5 131.9 128.6 
dezembro 109.9 132.0 125.6 

Como pode ser visto, o índice máximo de emprego no setor ocorreu por 
volta de julho de 1969j comparando-se com o valor apresentado no quadro 
10, computado para janeiro de 1969 e que na realidade, por dificuldades 
em se acompanhar o índice de todas as empresas mes a mès deve ser tomado 
como valor mèdio para 1968, pode-se estimar o emprego do setor neste 
ponto máximo cano sendo de aproximadamente 150 000 empregados» Obedecido 
este mesmo critèrio, deve estar empregando hoje (maio de 1970) o setor, 
um número de 143 0(X) pessoas» 

/Estes valores 
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Estes valores evidenciam bem a importancia que o setor de auto 
pegas vem adquirindo dentro da economia nacional. Ele deve ser consi-
derado também como um dos mais dinámicos, pois ao se comparar o índice 
de entrego relativo ao segundo semestre de 1967 e idéntico período de 
1969, verifica-se que, em dois anos, o setor absorveu mais de U5% de 
novos entregos apresentando, a grosso modo, urna taxa surpreendente da 
ordem de 20$ ao ano. 

Cada semestre parece indicar um comportamento sazonal do emprego 
do setor, pois desde 1967, verificase urna queda nos valores das taxas 
relativas ao íiltimo trimestre de cada ano« Este fato parece refletir 
igualmente o comportamento da produgao nacional de velculos que normal-
mente epx^esenta quedas ñas taxas de crescimento relativas ao último 
periodo de cada ano. Isto nao significa que o índice tomou valores infe-
riores aos do semestre anterior, mas sim urna queda na taxa de crescimento. 
(Ver gráfico 2). 
c) A estrutura do emprego 

Infelizmente nao se pode generalizar as informagSes da pesquisa 
promovida pelo Programa Delft, porém, a distribuigao estrutural do 
quadro de pessoal presentado para as medias e pequeñas empresas indica 
alguns fatos muito interessantes sobre a estrutura funcional do setor. 

Ñas empresas médias existem, em média, um minero de 205 pessoas 
diretamente ligadas ao processo produtivo, havendo 15 mestres e contra-
mestres para dirigi-los, mais pessoal de escritdrio, em média 35 elementos. 

Esta estrutura apresenta alguns pontos, de certa maneira, bastante 
"anamalos", de vez que o corpo diretivo fica um tanto disforme quando se 
tem apenas 15 mestres e contra mestres para um total de 35 entre conta-
dores e pessoal de escritorio. Outro fato salientado liga-se ao 
pessoal subalterno auxiliar (pessoal de limpeza, carregadores, motoris-
tas, etc.) "que é tao representativo quanto os mestres e contra-mestres". 

0 estudo continua sua análise bastante detalhada, "A burocracia 
administrativa ñas medias empresas cobre uffla área mais larga do que 
aquela do pessoal técnico especializado responsável pela eficiencia do 
trabalho direto» Os técnicos de nivel universitário, auxiliares dos 
mestres e contra-mestres, orientam o pessoal burocrático de escritdrio 
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funcionando, além disso, como "staff" técnico da gerencia e da diretoria 
sendo em número de 3 por empresa» A gerencia, por sua vez, é representada, 
em mèdia, por 2.2 pessoas por indùstria média. Contudo, a éste tipo de 
gerencia corresponde urna diretoria hipertrofiada em relacao ao con.iunto: 
3»2 di re tores, para os 2.2 gerentes, (o grifo é nos so). 

Isto parece refletir, mima primeira análise a estrutura natural da 
maioria das empresas médias da industria paulista, Vários estudos têm 
apresentado a indùstria como sendo de "propriedade familiar", que por 
força da lei brasileira das sociedades anónimas a "familia"se fixa nos 
cargos de diretoria, nao delegando atividades a gerentes» 

A grosso modo, ñas empresas de grande porte, com urna elevada 
pareóla de investimentos estrangeiros, tal distribuiçao estrutural nao 
ocorre» B mais normal a existencia de um "conselho" que noaneia urna 
diretoria, quase sempre assalariada, à quai subordinarse o corpo gerencial. 
Urna relaçao estrutural mais comum encontrada nestas «apresas ê de 132, 
ou seja, existon dois gerentes para cada diretor» 

Os resultados relativos as empresas de pequeño porte mostram ainda 
mais esta estrutura familiar da indùstria brasileira. Em mèdio., a 
pesquisa do programa Delft indicou a seguinte estrutura: para cada 
37 operários, cüretamente ligados ao processo produtivo, têm-se 1 subal-
terno, 1 contramaestre e dois mestres e, à semelhança das empresas ¿e porte 
mèdio, o pessoal de escritorio é bastante numeroso, havendo 4 empregados 
e 1 contador por empresa. "A gerencia é deficiente em relaçao ao quadro 
de pessoal responsável pelas decisSes empresariais, e os técnicos de 
nivel universitário que formam o "staff" técnico da pequeña empresa sao 
tao pouco significativos que, em média, existem apenas 0,4 deles e 0.5 
de gerentes por empresa". Mas, por seu turno, o corpo diretivo se faz 
presente com 2.6 de diretores por empresa. 

Note-se a relaçao: 2.6 diretores para 0.5 gerentes. 

Nao è de se estranhar também o Índice bastante grande de partici-
padlo dos custos de administraçao na estrutura de formaçao de preços do 
setor de auto peças. Outro fato, também conséquente desta distribuiçao 
estrutural, é que as decisBes fundamentáis da empresa têm de ser tomadas 
por váidas pessoas. Para reforçar a primeira afirmaçao o prograna Delft 
170 pessoas auxiliando diretamente o proprietàrio da empresa. 
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d) A especializaçao da mao-de-obra 

Apenas 20.6$ do total dos operários di re támente ligados a produçâo, 
no setor de auto peças, ñas pequeñas e. médias empresas sao considerados 
como especializados. 

Os semi-especializados sao, pouco mais numerosos, representando 
25.2$, sendo a maior parte do emprego delegada a operários nao qualifie ar-
dos, grupo majoritário, com 54*2$. Esta distribuiçao entre pequeñas e 
médias empresas pode ser vista no quadro 15. 

Quadro 15 

ESFECIALI ZAÇS0 DA MSO-EB-OBRA NO SETOR AUTO PEÇAS 

Quaiificaçao Pequeñas Médias Total 

Especializados 23.4 19.3 20.6 
Semi-especi alizado s 28.9 23.4 25.2 
Nao especializados 47.7 57.3 54« 2 

0 fato de predominaren!, no setor de auto peças, empregados. nao espe-
cializados é devi do, principalmente, as facilidades proporcionadas pelo 
grande número de tarefas repetitivas executadas, nao sendo necessàrio, 
portanto, o preparo técnico, 
e) 0 emprepo exclusivo em auto pecas 

Todas as estimativas e valores até agora apresentados referem-se 
sempre ao emprego total ñas empresas produtoras de partes e componentes 
para veículos. Contudo, sabe-se que umitas empresas, nSo produzem com 
exclus ivi dade para este setor, visto que, sua mSo-de-obra está, muitas 
vêzes, distribuida na fabricaçSo de outros produtos que nao peças. 

A par das naturais dificuldades de quantificaçao já referidas neste 
capítulo, deve-se sallentar que a distribuiçao exata do emprêgo em urna 
indùstria, muitas vêzes é pràticamente impossível. Além do pessoal 
administrativo estar ligado à produçao de peças e de outros produtos, 
algumas peças e outros equipamentos recebem, inicialmenbe, tratamento e 
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processo idénticos que, s&mente em etapas posteriores, serao perfeita-
mente identificados como pertencentes a outros setores. Ássim a quanti-
ficaqao exata da mao-de-obra implicada em sua composiqao será possível 
s&mente dentro de hipóteses de trabalho. 

Todavia, um levantamento feito ñas grandes empresas, aproximada-
mente 20, pode dar urna visao da distribui<jao do emprego no setor e da 
exclusividade de produqao. Os resultados estao apresentados no quadro 16. 

Quadro 16 

DISTRIBUIDO DO EMPREGO TOTAL EM AUTO PEÇAS 
(A-iostra 13 empresas) 

Ano Total Auto peças % auto peças 

1964 15 729 11 782 74.9 
1965 a/ 13 576 11 055 81.4 
1966 17 544 13 696 78o0 
1967 15 997 12 455 77o 8 
1968 18 302 14 780 80.7 

a/ 11 «apresas. 

A continuidade destas inforaaçSes poderá dar certamente urna idáia 
da mobilidade do emprego dentro de urna empresa. 0 ano de 1968, já 
salientado em quadros anteriores, foi de conjuntura favorável ao setor, 
principalmente no segundo semestre, Assim, os empresarios, com a 
abertura de novas frentes de emprego podem, através do remane j amento 
interno ñas diferentes linhas de procbnçao, melhor alocar a sua mao-de-obra, 
criando um suprimento maior para a mesma, Em situaçSes adversas, este 
tipo de política também serve de amortecedor a possíveis dispensas pois, 
transferindo-se o operário para outra linha de produçao, nao se incorrerá 
em despesas, mantendo-se o mesmo treinado ñas tare fas de sua empresa, 
podendo-se, a qualquer momento, colocá-lo novamente na linha que lhe 
convier. 

Mais urna, vez parece prevalecer a política empresarial de minimi-
zabas de riscos sobre aquela de maximizaçao de rendimentos. 
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3« Valor da -producalo 

Já se salientou, neste estudo, o grande número de empresas e a grande 
diversificarlo das linhas de produgao encontradas no setor, De igual 
modo, salientou-se também que, excetuando-se o emprego, todas as outras 
informaqBes obtidas neste diagnóstico foram conseguidas por amostras 
aleatòrias, ou pelos de criterios ABC, normalmente utilizados no setor. 

Nunca foram feitos censos industriáis globais de modo a permitir 
urna quantificai;ao exata do faturamento ou do valor da produgao do setor 
de auto pegas, Assim, estimativas de que se cüspoe sao sempre feitas 
dentro de um critèrio qualquer de ámostragem que permita, sem grandes 
vienes, aproximar-se do valor real total. 

No final do ano de 1969, o Sindicato Nacional de Auto Pegas 
procurou realizar urna pesquisa que permitiese urna quantificagao, a mais 
exata possível de todos os pontos de interesse para a elaborar, ao de um 
diagnostico do setor, Porám, a realizagao de um trabalho quo envolvesse 
a coleta primària de dados junto as empresas associadas, pela pròpria 
naturoza dos itens que constar.iam do questionàrio, indicarla, ríe antemaio, 
que aigumas empresas se negaxiam responder de forma completa às que sto es 
solicitadas, 

Numa tentativa de minimizar tais dificuldades junto com a preocu-
pagao de colher informagoes de urna amostra previamente determinada, que 
fosse a mais representativa do setor, as questoes foram encaminhadas 
sèmente àquelas empresas que, pelo seu porte, tivessem já urna estrutura 
interna capaz de fornecer, satisfatòriamente, as informagoes solicitadas. 

Urna das mais importantes questSes formuladas referia-se a parti-
cip agao do setor na produgao nacional, ou seja, aquela relativa ao valor 
da produgao, onde, se possivel, se chegasse mesmo a urna quantificagao 
do valor adicionado do setor, 

A variável de expansao da amostra sámente poderi a ter sido aquela 
do número de pessoas empregadas, urna vez que esta era a única informaqao 
que se tinha do universo, Neste sentido, dentro de hipòteses, partindo-
se do faturamento da amostra colhida e uma vez conhecida a participaqao 
destas empresas no volume total de emprego do setor, pensava-se em obter 
informagoes sobre o valor total do faturamento, ou do valor total da 
produgSo de auto pegas, 
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A disparidade tecnológica existente na produçao dos mais variados 
itens que entram na composiçao de veículo, a possibilidade de se produzir 
artigos destinados ao mesmo fim com materiais, técnicas e investimentos 
completamente diferentes e a nSo existencia de apreciáveis ganhos de 
escala em determinadas linhas de produçao, permitem fazer algumas supo-
siçces sobre a relaçao existente entre o número de empregados e o fatu-
ramento» 

Um exame das respostas referentes ao valor total da produçao e do 
número de empregados indicará o que a priori se poderia supor, a saber, 
a nao existencia de qualquer relaçao entre o número de empregados e o 
faturar.ento em cada urna das empresas. Mais ainda, poder-se-ia testar 
que as discrepancias existentes entre as empresas eram diretamenté devidas 
a um grau maior ou menor de capitalizaçao em cada uma délas. 

Contudo, depois do envió de um questionário para mais de 50 empresas 
do setor e pelas dificuldades naturais no fornecimento de respostas 
completas as perguntas e em virtude da má vontade existente em responder 
questionários, somente trabalhou-se com 17 empresas porém representavam 
elas 1 7 « d o emprêgo total do setor. 

De posse destas informaçoes construiu~se o quadro 17 onde se 
indicam os valores da produçao total em cada uma dessas emprSsas e o 
número de empregados existentes. 

/Quadro 17 
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Quadro 17 

FATURAMENTO E NIVEL DE. EMPREGO 
(17 empresas) 

A 
Faturamento total 
Cr$ 1 000 de 1968 

B 
Número total 
empregados 

k/B 

1 70 871 2 609 27 160 
2 23 755 896 26 510 
3 9 117 m 38 073 
4 27 367 1150 23 8C0 
5 44 844 1 114 40 250 
6 10 244 844 12 137 
7 27 977 1 180 23 709 
8 14 155 508 27 864 
9 44 498 1 250 35 598 
10 22 494 735 30 604 
11 7 344 519 14 150 
12 24 985 1 070 23 349 
13 44 377 1 453 30 541 
14 58 848 2 380 24 726 
15 25 486 1 449 17 588 
16 6 067 416 14 739 
17 139 825 4 025 34 739 

Total 602 254 21 839 27 576 

Pode-se verificar que nao existe correlaqao significante entre o 
número de pessoas em trabalho e o faturamento de cada empresa. Assim, 
supBe-se que o que ocorre com as grandes empresas do setor, acontece 
taxnbám com as demais, isto é, a mádia encontrada entre o faturamento e 
o número de empregados é válida para todo o setor. 

Destarte, para se calcular o faturamento total supoe-se que os 
valores encontrados nesta amostra de 11,1$ do emprego, possam ser 
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expandidos para as demais 913 empresas que estariam com os restantes 
82.6$ do emprego e do faturamento, Estimando-se, chegou-se a um fatu-
ramento total das empresas de auto peqas de Cr$ 3 460 000 000, para o 
ano de 1968. 

Os índices da conjuntura paulista, elaborados pelo Sindicato Nar-
cional de Auto Peqas e pela Associaqao Nacional de Programaba© Economi-
ca e Social (ANPES), indicam um acréscimo no faturamento total do setor 
da ordem de nos valores encontrados em 1968 e 1969» Com base nestes 
índices pode-se estimar o faturamento total do setor de auto peqas da 
indùstria brasileira em Cr$ 4 636 000 000. 

Nestes totais, certamente, estSo computados outros valores que nao 
gómente aqueles destinados ao setor de auto peqas. Assim sendo, 
ter-se-ía que, dentro de algumas hipéteses, estimar tao sámente o valor 
anual da produqao do setor. Duas hipóteses poderao ser utilizadas: 
pr.'.rsira, supondo-se que a participaqao da mao-de-obra ocupada direta-
mente na produqao de peqas e acessÓrios sobre o total de enpregados das 
industrias do setor reflita, tambán, a mesma participaqao relativa à 
fabricaqao de produtos fináis- Segunda, seria tomar-se, dentro de urna 
amostragem de empresas, a participaqao do faturamento de peqas e 
acessórios para a reposiqao e montagem sobre o faturamento total. 

S interessante notar que estes dois valores nao diferem muito de 
um entorno de 8 0 0 quadro 18 mostra a participaqao de cada um dos 
itens da produqao nurna amostra realizada entre as maiores empresas do 
setorj pode-se verificar que as afirmativas feitas anteriormente sobre 
um posslvel comportamento dos empresários em alterar as participaqSes de 
cada linha de produqao, dentro da produqao total motivada pelo comporta-
mento do mercado de seus produtos, é urna constante. 

Nao se deve tomar para esta comparaqaò os valores de exportaqao 
pois, a despeito de se manterem por volta de 1% da produqao, nèles podem 
estar contidos valores de exportaqoes de outros produtos, que nao 
auto peqas. 
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Quadro 18 

FÁTURÁMENTO - AUTO PEQAS 
(18 empresas. Cr$ 1 POP) 

Ano Total 
A 

Montadoras 
B 

ReposigSo 
C 

Exportagao 
D 

B*C4D 
A A 

1964 130 020 97 573 18 036 553 89.3 88,9 
1965 185 374 125 275 26 309 3 272 83.5 81e7 
1966 338 623 2 a 957 45 163 4 061 80,0 78.8 
196? 381 982 252 524 60 333 4 157 82,9 81,9 
1968 610 428 411 674 98 597 8 351 84.9 83.6 

Desta forma, tomando-se a hip<5tese de que 80$ do faturamento total 
das empresas produtoras sao exclusivamente pegas e acessdrios, tem-se urna 
estimativa do valor global da produgao deste setor para a economia nacional« 

Quadro 19 

BRASIL - VALOR PRODUCO SETOR AUTO PEQAS 
(Cr$ 1 000) 

Ano Total das empresas SÒmente auto pegas 

1968 3 460 000 2 768 000 
1969 4 636 000 3 709 000 

a) Valor da producao para as linhas de montagem e reposicao 

Informaqao interessante é aquela referente as vendas feitas pelo 
setor de auto pegas para o mercado de reposigao e para as montadoras. 
Vários levantamentos amostrais foram feitos para se desterminar a parti-
cipaqao de cada um dos itens sem contudo ter sido possível quantificar 
realmente este valor que, numa pjdmeira aproximaqao, reflete o grau de 
interligagao e dependencia existente entre o setor fomecedor de pegas 
e equipamentos e o setor terminal, 
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Duas importantes liMtaqoes surgem na obtenqao de urna exata 
quantificaqao, Primeiro, pela pròpria defimqao do que se entende por 
mercado de reposiqao - nao se sabe, dentro dais vendas feitas para as 
montadoras qual a parcela exata que vai atender ao mercado de reposiqao 
fornecida diretamente pela industria terminal, cerno equipamento original» 
A segunda, diz respeito a um precedimento normal de amostragem, pois a 
preocupaqac das pesquisas levadas a efeito no setor quase sempre procu-
raram, pelas dificuldades de extratificagao, conseguir urna percentagom 
grande dos valores globais, sempre questionando um menor número de 
empresas» Assim, minimizando esforqos, quase sempre foram pesquisadas 
as malores «apresas do setor e mesmo, as maiores empresas de cada 
extrato«, 

Porém, sabe-se que, normalmente, para as maiores empresas, o 
mercado de reposiqao tem urna importancia secundaria» Assim ñas amostra-
gentí feitas dentro daqueles padroes, via de regra, tende-se a minimizar 
a importancia do mercado de reposiqao dentro do setor de auto pegas. 

Uma destas pesquisas foi feita em 1967, tomando-se valores de 1965» 
Trata-se do trabalho, Indice ¿^ Preces "Auto-Pecas". que tcsnou uma amos-
tragem de mais de 41 itens e 29 empresas, chegando ao seguinte 
resultado j 

Quadra. 19 

VENDAS PARA AS MONTADORAS 
(Cr$ 1 000) 

(amostra 29 empresas,1965) 

Ano Auto peqas Equipamento original Reposiqao 

1965 233 224 177 722 55 502 
(76.30 (23.8$) 

Fonte; "Indice Preqos Auto Peqas" opus», cit 

Valores nao muito distintos destes foram conseguidos numa amostra-
gem feita entre as 18 maiores empresas do setor, cujos resultados estao 
representados no quadro 20» 
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Quadro 20 

VENDAS PARA AS LINHAS DE MONTAGEM E RSPOSigSO 
(Cr&l 000) 

(amostra de 18 empresas) 

Ano Montagem Reposiqao Soma A/C B/C 
A B C 

B/C 

1964 97 573 18 036 115 609 84.4 15 c 6 
1965 125 275 26 309 151 584 82«, 6 17,4 
1966 221 957 45 163 267 1.20 83.1 16,9 
1967 252 524 60 333 312 587 80,7 19.3 
1963 411 674 98 597 510 271 80,6 19.4 

Algumas observa^oes feitas, relativas a urna politica de produqao 
entre auto peqas e outros produtos dentro de urna empresa, poderao também 
ser aplicada na distribuidao do faturamento entre as montadoras e o 
mercado de reposiqao. 

A despeito da precariedade de informaqoes quantitativas o contato 
com vários empresarios durante as pesquisas, tomou possível apreciar-se 
que o mercado de peqas para reposiqao nao sofre as bruscas alteraqoes 
que acompanham as vendas para as montadoras» Trata-se de um comportar-
mento normal, pois o mercado de reposiqao é bastante atomizado, onde as 
decisoes de comprar, política de estoques, etc., ficam desligadas do 
mercado de veículos e nao sao tomadas "em bloco", como o sao quase sempre, 
n& setor teminal. 

0 gráfico 3 indica também, este tipo de comportamento do setor de 
auto peqas. Como se verifica, as vendas para a reposiqao nao passam por 
grandes oscilaqoes na sua tendencia de crescimento. Assim, parece mesmo 
haver urna indicaqao de que o mercado de reposiqao é mais estável, porém 
nSo suficientemente forte para man ter, de per si, o funcionamento de tod© 
o setor, 
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Nesta análise, nota-se que, mesmo nag grandes empresas o mercado 
externo tem pequeníssima importancia» As exportaçSes nacionais nao ton 
conseguido ultrapassar 2$ das vendas, mesmo m. épocas de crise no mercado 
interno« Nota-se que esta amostragem indica um comportamento das grandes 
empresas o epe, obviamente, nao S válido para as médias e muito menos pa-
ra as pequeñas. Neste sentido, nada se pode falar, dada a sua insignifi-
cancia no mercado de exportaçao de auto peças, apesar dog Cr$ 8 351 000 
exportados em 1968. 

Nos levantamentos realizados pelo Programa Delft, nao foi possível 
deteminar-se a importancia de cada um des te s mercados para as pequeñas 
e médias empresas do setor de auto peças no que se refere â distribuiçao 
do faturamento. Porém, algumas informaçSes puderam ser extraídas dar-
quêle importante relatério. 

Todas as empresas médias pesquisadas vendiam para as grandes em-
presas montadoras, enquanto das pequeñas empresas apenas 50$ o fazia. 
"As pequeñas empresas montadoras absorvem um deteraiinado volume de 
pro duc ao- no caso das empresas médias chega a 1¡C$> do produzido por al-
gumas délas e no caso das pequeras chega até a 30$." Tanto as grandes 
oficinas de reparos quanto o comércio atacadista e varejista sao atendi-
dos, de preferencia pelas pequeñas empresas, havendo mesmo algumas que 
sômente atendem este mercado. 

Urna das razSes disso está indicada no relatério final das pesquisas 
para o Programa DelftÏ ... o fato deve-se às empresas médias que ton 
quase tôda a sua produç&o absorvida pelas grandes montadoras, nao possuin-
do estoques que lhes permitam atender ás necessidades do mercado de manu-
tençao de velculos. 

4* Os investimentos realizados no setor 

Salientou-se vârias vêzes neste estudo que os principáis investimentos 
realizados no setor de auto peças começaram realmente a se consolidar 
depois das Importantes medidas protecionistas e facilidades de entradas 
de capitais externos, postas em pràtica pelas autoridades governamentais 
ap<5s a primeira metade da decada dos cinquenta. De igual modo, repe-
tiu-se também, vârias vêzes, a impos sibilidade de urna quantificaçao 
exata do universo economico que compte este ampio e diversificado setor 
da indùstria brasil eira. 
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A primeira informaqao neste sentido consegui-se em 1966, num levan-
tamento feito pelo Sindicato Nacional de Auto Pegas para o Ministério do 
Planejamento, com dados para 1965« Depois de um levantamento junto a 256 
empresas que, pelo faturamento, "deveriam representar" cerca de 32^ do 
faturamento, chegou-se a cifra de Cr$ 321 790 000 para aquelas empresas; 
supondo-se igual relaqao faturamento/capital para as demais, chega-se a 
urna cifra de Cr 1 005 600 000 para o total do setor. 

Utilizando-se da messia hipdtese, porém tomando-se os valores levan-
tados para o ano de 1969 (junho), mantida a relagao amostrai de 17.4^, 
chega-se a imi total, para esta data, de Cr$ 2 193 000 000. Assim, mima 
aproximaqao bastante simples, chega-se à estimativa de que os acr-l3cimos 
de capital realizados neste curto período de tempo, superam a taxa de 
21$ ao ano, em tèrmos nomináis, 
a) Dgcomposiqao do capital fixo 

Tomando-se as informaqoes das maiores empresas do ramo, pode-se 
ter tuna idáia da composi*;ao do capital fixo das empresas de auto peqas, 
mima distribuitalo entre máquinas, imóveis e outros» 0 quadro 21 mostra, 
em termos percentuais, tal composi^ao. 

Quadro 21 

CQMP0SIQK0 DO CAPITAL FIXO - UH % 
(amostra entre 19)empresas) 

©apresa Máquinas, equipamientos 
e instalares 

Imóveis Outros 

1 75 18 7 
2 80 16 4 
3 68 32 -

4 83 6 11 
5 41 46 13 
6 67 32 1 
7 81 17 2 
8 67 27 6 
9 98 2 — 

10 41 37 22 
11 81 14 5 la 84 13 3 
13 64 23 13 
14 52 30 18 
15 74 19 7 
16 70 30 -

17 71 24 5 
18 95 1 4 
19 71 25 4 
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Mais uma vez evidencia-se a grande heterogeneidade do setor de 
auto peqas. Nao existe uma política definida cruento a manutenqao do 
capital fixo, ñas suas mais variadas formas. Ha ja vista que, para algumas 
empresas, os investimentos realizados em máquinas, equipamantos e instala-
r e s variam de m.% a 98$ do capital fixo. 

Para as grandes empresas nao existem informa^ ees sobre a quantifi-
caqao do capital investido sob a forma de maquinas e equipa^-jntos. 
Porém, para as mádias e pequeñas empresas existem boas informaqoes sobre 
a quantificaqao das principáis máquinas e equipamentos de acordo com as 
utilizares mais comuns, 

Quadro 22 

PRINCIPAIS MAQUINAS E EQUIP AMENTOS 
(Pelos principáis usos) 

Máquinas Uso múltiplo Uso especifico Tctal geral 

1« de usinagem 41.5 27.0 68.5 
2« de processamento de 

fabricaba» 1.0 8.0 9.0 
3. de trat amento técnico 2.0 3.0 5.0 
4. de acabamento 1.0 3.0 4.0 
5» de prepararlo para usinagem 1.0 1.5 2.5 
6» de controle 0.5 2.0 2.5 
7« de limpesa de peqas 0.5 1*0 1.5 
8» de trat amento mecánico mm 1.0 1.0 
9» de levantamento e transporte - - -

10.Outros fins 2.0 4o0 6.0 

Total 49.5 50.5 100.0 

Font̂ e i Programa Delft, 

Como se verifica, pràticamente, a metade dos equipamentos e máquinas 
utilizadas no setor de auto peqas tem um uso específico, nSo se podendo, 
desta forma, moldar-se para produqao de outros produtos. Porám, com sua 
tecnologia de utilizai;So bastante rigida podem, por outro lado, incre-
mentar a produtividade no processo produtivo, 

/Este fato 
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Éste fato mostra beni a grande dependencia do fabricante de peqas 
quanto às variaqoes de tipos de produtos produzidos pelas industrias 
termináis» Quando da variatjao de um modelo ha que se realizar, formo-
samente, importantes mccüficaqoes na planta produtiva, n® tipo de má-
quinas e equipamentos utilizados, bem como em toda a ferramentaria de 
manutenqao e limpesa, mas principalmente ñas máquir.as de usinagem. 

Esta grande dependencia aparece também quando as montadoras ao 
optarem por processos mais verticais, cortam urna linha de pedidos, 
passando a produzir internamente, em suas linhas de montagem, produtos 
que até entao eram adquiridos d® setor de auto pegas. 

Este tipo de absolecencia forjada e rápida era comum ao se fundirem 
duas montadoras formando-se em empresa tínica, paseando, como seria 
natural, a utilizar-se das duas plantas, aumentando, sobremaneira, a sua 
verticalizaqao. 

Esta rigidez torna-se mais presente quando o produto fabricado 
pelas máquinas destinarse sSmente para as montadoras, nSo sendo vendido 
no mercado de reposiqao, Desta forma, quanto maior for a duraqao mèdia 
da peqa e do equipamento, tanto mais difícil se torna para o empresário, 
no setor de auto peqas, aproveitar o equipamento, continuando a produzir 
para o mercado de reposiqao. 

Saliente-se ainda que, se a linha de produqao que teve a demanda 
final cortada do r£L de compra das montadoras, apresentar importantes 
ganhos de dimensao, t»rna-se pràticamente impossível para o produtor 
concorrer no mercado, dada a elevaqao de seus custos de produqSi. 

Nao resta dúvidas que o problema de cortes, totais ou parciais, 
de urna linha de produ<;ao é um dos mais importantes que normalmente tem 
ocorrido no setor. Para a sua soluqao muitos empresários tem forqado 
as autoridades responsáveis pelo comercio exterior do Brasil a procurar 
acor dos de complementa*; ao que os deixa mais à vontade do que ficarem tao 
símente ligados e liderados por um único comprador, 

Como se verá nos tópicos seguintes, do lado dos montadores, tal 
recíproca nao é de todo válida, 2 certo que os produtores de veículos, 
quando tem semente um fomecedor, ficam também numa dependencia direta 
do fornecimento deste determinado produto, Porém, este comportamento 

/nao è 



nSo á normal, pois urna das políticas de compra do setor terminal, é a 
de nSo depender s&mente de um fornecedor, diversificando as compras 
entre vários proditores de componentes dos veículos de sua fabrica^ao. 
b) Qrí^em das máquinas e equipamientos 

As decisSes de investimentos no setor de auto peqas, normalmente 
revestem-se de urna importancia bastante grande, dada a rigidez de utili-
zaqao dos equipamentos« Porém tal fato torna-se ainda mais grave se as 
compras dostes equip amentos forem feitas por encomenda, sendo muitas 
vezes de procedencia externa. 

Quadro 23 

INVESTIMENTOS EM CAPITAL FIXO, 13 EMPRESAS 
(Cr$ I 000) 

Ano Total Nacional B/A (%) 

1964 4 408 2 673 60.4 
1965 4 988 3 648 73.1 
1966 9 396 6 114 65.1 
1967 15 278 8 660 56.6 
1968 18 968 11 754 61.9 

0 quadro 23 apresenta a origem dos principáis investimentos reali-
zados ñas principáis empresas do setor. Note-se que isto na« revela nada 
s5bre a composi«;So do estoque de capital; porém, á importante ressaltar 
a importancia que tem os acréscimos de capital no setor* Ve-se bem que 
os investimentos externos tem urna participado bastante grande, ultra-
passando mesmo a 40$ dos montantes realizados em capital fixo no ano de 
1967. ^ 

10/ & certo que parte destes investimentos extemos sejam destinados à 
compra de material nacional. Porém, como o que se pretendeu ressal-
tar é a importancia do compie») processo de decisao e de versatili-
dade de utiliza^ ao de equipamentos, tal fato nao se torna relevante. 

/Assim, urna 
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Assim, urna decisao de investir ou nao ixaplica, quase sempre, mima 
demanda de máquinas e equipamentos do exterior¿ o que sem divida, torna 
o processo mais complexo que a simples compra de pequeños equipamentos 
n« mercado interno, mesmo que se ja por encomenda. 

No tocante as médias e pequeñas empreñas, a importancia deste fato 
se. reduz bastante, porém nao o suficiente para que seja negligenciado» 
Exatamente, naquelas máquinas e equipamentos menos versáteis, como os de 
usinagem, è que a importancia das compras externas é maior. 

Outro fato que era de se esperar é que a importancia dos investi-
mentos em máquinas e equípame rito 3 estrangeiros se reduzissem com o 
tamanho da empresa. Certamente, quanto maior a especializarlo do equipst-
mento e a importancia das economías de escala, menor será a possibilidade 
da industria nacional em fornecer tais produtos, pois, várias v'èzes terá 
que obedecer, for<j osamente, a especificares externas, próprias da linha 
de montagem de veículo que vai atender, 

0 quadro 24 mostra já a existencia de urna preocupa^ao em se criar 
máquinas e equipamentos eminentemente nacicnais. 

Quadro 24 

PROCEDENCIA DAS PRINCIPAIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
(Médias e pequeñas empresas) 

Máquinas e equipamentos Nacional Estrangeira Desenho 
pr<5prio 

Usinagem 55*0 8,0 1.0 
Processamento fabrica?ao 4.5 3.0 1.0 
Tratamento técnico 2.5 0.5 -

Acabamento 3.0 •MI -

Prepara^ ao para usinagem 2.0 - -

Outros 7.0 1.0 0.5 

Totais 74.0 12.5 2.5 
Sem especifica*; ao 11.0 

/Apesar de 
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Apesar de urna participaqao bastante pequeña, algumas empresas 
estao realizando seus prdprios desenhos, garantindo certamente, urna melho-
ria de processo e o que é mais importante, urna autonomia tecnologica» 

5» As compras do setor 

a) 0 consumo de energia elétrica 

0 consumo de energia elétrica nao constituí um ítem importante do 
custo das empresas de auto pe<jas, porém sua quantificaqao permite acoro-
panhar as variaqoes conjunturais que se processam na produqao do setor. 
Urna vez que nao se dìspoe de dados mensais sobre a produqao de auto peqas 
e com relativa presteza, sao normáis as estimativas que tomam por base as 
variaqoes do consumo de energia elétrica pelo setor. 

A validade de tais estimativas pode ser vista no gráfico 4 que 
mostra o comportamento trimestral do índice de produqao e o de consumo de 
energia elétrica pelo setor. Tais informaqoes fazem parte dos índices 
conjunturais elaborados pela ANPES e pelo Sindicato de Auto Peqas. (Gráfico 4). 

As mesmas informaqoes conseguidas no acompanhamento das variagoes do 
fatur amento, a saber, o consuno de energia elétrica e a maior produqao 
conseguida pelo setor, foram exatamente nos trimestres segundo e terceir© 
do ano de 1969, quando o índice do consumo de energia chegou a 157»7 e o 
de produqao a 165.8 (ambos com base em abril de 1965 = 100,0). 

Este impressionante desenvolvimento do setor pode ser visto também 
na amostragem feita com • consumo de energia elétrica entre as principáis 
empresas, quando o consumo mais que duplicou no período de 1964 a 1968. 

Quadro 25 
CONSUMO ENERGIA ELETRICA - 1 000 kwh 

(17 empresas) 

Consumo total 
Energia elétrica (A) Consumo em 

auto-peqas (B) B/A 

1964 54 533 100.0 46 678 100.0 85.5 
1965 76 194 139.7 65 558 140.4 86.0 
1966 100 030 183.4 86 943 186.2 86.9 
1967 105 729 193.8 91 493 195.8 86.5 
1968 115 489 211.7 102 945 220.5 89.1 

/Gráfico 2 
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E interessante notar que o consumo de energia, para todas as linhas 
de produqao destas empresas, chegou ao índice quantum de 211,7 enquanto 
que o consumo, especificamente para a linha de produ-jao de auto pegas, 
superou a 220. Eia consequéncia disso, a participaqao relativa deste 
consumo sobre o total dos gastos em energia tambán aumentou» 

Mais urna vez nota-se que as decisoes de "o que" produzir sao toma-
das com base ñas espectativas que os empresários conseguem aprender do 
mercado. Nos anos dificéis para o setor de auto peqas os empresários 
normalmente optam por outras linhas de produtos, Foi exatamente o que se 
verificou por vários indicadores conjunturais com relaijao ao ano de 1965» 

Quadro 26 
PARTICIPADLO DO CONSUMO DS ENERGIA ELETRICA NOS GUSTOS TOTAIS 

(17 empresas) 

Empresa Ano 196? Aro 1968 

1 1.7 1.7 
2 2,0 2,0 
3 1.6 1.6 
4 - 2.0 
5 1,0 1.2 
6 0.5 0.5 
7 0.9 0.8 
8 1.0 1.0 
9 3.4 4.0 
10 1.5 1.5 
11 0.9 0.7 
12 2,0 1.4 
13 0,9 0,8 
14 3.0 3.0 
15 0,8 0.5 
16 1.2 0,8 
17 1.0 ,, M 

Mèdia 1.46 1.44 

/Apesar do 
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Apesar do elevado consumo de energia nestas empresas tais valores 
poucas vezes ultrapasaaram a 2$ do custo total dos produtog, Mesmo as 
alteraqoes tarifárias pouco tem influenciado na parti cipaqao relativa 
deste ítem de custo sobre o total, pois como revela o quadro 26, a mèdia 
destas despesas reduziu-se entre 67 e 68, justamente quando o consumo de 
energia elétrica, por parte das empresas de auto peqas, aumentou em 12,6%» 

Já o mesmo nao acontece com relaqao as pequeñas e médias indústrias» 
Nelas seus empresários afirman que a política govemamental de atualizaqao 
de tarifas de energia elétrica tem contribuido para urna elevaqao de 
custoa» Apesar de nao se ter a participaba© das despesas ccm energia 
elétrica no custo total para as empresas de porte mèdio estima-se que o 
aumento de custo decorrente dos aumentos praticados ultrapassou a 5% do 
seu custo operacional, Éste foi o resultado encontrado pelas pesquisas 
do Programa Delft em mais de 55% das empresas médias pesquisadas. 

Para 32% destas empresas admite-se urna elevaqao de custo porém nao 
foi possível precisar o seu "quantum" e o restante destas industrias 
afirmaram que os acréscimos tiveram urna repercussao pràticamente nula em 
seus custos» 

Ñas pequeñas empresas, alegam elevaqao de custos, chegando em 
alguns casos a sofrer um acréscimo de 25% em seu custo de produqao. Nos 
13% restantes os custos nao sofreram variaqab importante decorrente das 
elevaqoes dos preqos da energia» 

Contudo, de urna maneira geral, todas as empresas admitan que • 
f orne cimento ton sido bastante regular e as paradas de fornecimento sao 
negligíveis, nao provocando perda que fosse considerável, quer pelo corte 
da sequència de produqao, quer pelo desperdicio de material» 
b) Matérias primas 

A diversificado das linhas de produqao envolvidas pelo setor de 
auto peqas impede urna listagem simples das principáis matérias primas 
que o mesmo compra» Porém, algumas informaqoes relevantes podem ser 
apresentadas que destacam a importancia deste ítem como um dos principáis 
componentes dos custos totais das empresas. 

Esta participa*}ao varia muito de empresa para empresa, dando em 
mèdia urna percentagem de 24$ sobre o total dos custos» Numa amostragem 
realizada entre as principáis empresas pode-se perceber que este valor 
varia de 11 a aproximadamente 60$ dos custos. Observe-se isto no quadro 27» 

/Quadro 27 
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Quadro 27 

PARTICIPADO MATERIAS PRIMAS NOS CUSTOS TOTAIS 
(17 empresas) 

1967 1968 

1 37.9 36.2 
2 320 5 28.0 
3 29.5 25.2 
4 18.3 18.3 
5 13.6 13.7 
6 13.0 14.0 
7 48.7 53.0 
8 20,1 24.5 
9 25.0 26.0 
10 20.1 19.1 
11 16.0 1S.0 
12 15.4 16.4 
13 - 24.0 
14 56.9 48.9 
15 11.6 11.6 
16 14.0 12,2 
17 47*0 45.0 

Mèdia 24.7 24.1 

Para estas mesmas empresas solicitou-se urna lièta das principáis 
matérias primasj nesta listagem foram relacionados os seguintes pro-
dutos: Agos (indicado como principal produto em 7 empresas); agos lami-
nados a quente (em 2)¡ agos chatos (2); agos para ferramentas (l)j 
Aluminio (3)j tubos de aluminio (l); Cobre (3); Pegas (4); 
Fundidos (2); Ferro chato (2); fio de máquina(2); relacionados tínica-
mente urna vez apare ce ram os seguintes: P alhanquilho s, Casquilhos, Bases 
niqueladas, rolamentos, níquel, feldspato, argila, fibras, tecidos, 
madeiras, coque, gusa, manganea, perfilados, tintas, lubricantes, zamack. 

/Observa-se que 
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Observasse que nao houve urna preocupaçao de se homogeneizar estas 
infomaçoes pelos principáis grupos de produtos afins, Contudo, a manu-
tençao desta discriminaçao fornece bem as grandes linhas de compras de 
matérias primas por estas empresas consideradas grandes. 

Por outro lado, houve no Programa D¿lí't a preocupaçao de agrupar 
as principáis compras de matérias primas das pequeñas e médias empresas 
em grandes grupos bem como de determinar a importancia dêste no total de 
produtos comprados no mercado interno como importados. 

Cano seria natural as pequeñas empresas recorrem muito pouco à 
importaçao de matérias primas, adquirindo sámente 10$ de produtos no 
mercado externo, destacando-se as compras de materiais metílicos nao 
ferrosos que representam quase 1$ das compras. 0 mesmo acontece com as 
médias empresas onde este item é o mais importante na pauta de produtos 
importados, com urna participacâo de 7,3$ para um total que sema já mais 
de 20$ das compras totais de materias primas, 

Ë inportante salientar que esta pesquisa tomou valores de 1966, 
quando mesmo ñas grandes empreñas foi o ano em que mais se importou 
produtos como matérias primas para as linhas de prodiçao. Desta forma, 
parece que a participaçao do fornecimento externo para as grandes e 
médias empresas é bastante semelhante, 

Quadro 28 

PROCEDENCIA DA MATERIA PRIMA NACIONAL E IMPORTADAS 

Especificaçao Pequeñas Médias 
Nac, Imp. Total Nac, Imp. Total 

1. Metálicos ferrosos aqos 25.0 2,2 27.2 27.4 4.9 32.3 
2, Metálicos nao ferrosos 23.7 3,7 27,4 10,9 7.3 18.2 
3« Nao metálicos orgánicos 11.9 1.6 13.5 23,0 5.0 28.0 
4. Metálicos ferrosos-ferro 19.4 1,1 20,5 10,3 - 10.3 
5. Na« metálicos inorgánicos 4.4 1*1 5.5 6,4 3.3 9.7 
6. Outros 5.6 0,3 5.9 1.5 - 1.5 

Totais 90.0 10.0 100,0 79.5 20.5 100.0 

Font e : Programa Delft. 

/O predomìni» 
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0 predomìnio dos materiais metílicos, como nao poderi a deixar de 
ser, é notòrio. Na relagao, anteriomente apre sentada, tal fato já se 
verificava, Conseguentemente, as inforaagoss mostrara bem a grande de-
pendencia que tem o setor de auto pegas do fornecimento de produtos dos 
mais variados ramos, 

Sao estas ligaçoes que tornam o setor de auto pegas, ou melhor di-
zendo, o setor automobilistico, como um dos mais importantes de ua pro-
grama de dasenvolvimento industrial. Por estas informagoes pode-se fàcil-
mente aquilatar a importancia das ligagSes ("linkages") que as variagoes 
na produgao de voiculos podem trazer para toda a economia nacional. 

Tratar-se, portanto, de importante atividade "condutora", da qual 
depende, até mesmo, o produtcr agrícola dos mais distantes. 

A preocupagao de determinar a extensao que podem alcangar, dentro 
do territòrio nacional, as varipgoes das compras deste setor, foi esti-
mada pelo Programa Delft que a despeito de nao apresentar valores, 
indieam claramente "onde" sao produzidas as principáis matérias primas do 
setor evidenciando que urna retragao de compras pode atingir nao semente 
o Estado de Sao Paulo, centro principal da indùstria automobilistica, co-
mo todo o territòrio nacional. 

As compras locáis, realizadas na Regiao da Grande Sao Paulo, repre-
sentan um total de das compras de matérias primas das empresas 
médias e 76% das pequeñas. As regioes próximas do Estado de Sao f*aulo 
fomecem 13% para as médias e 8$ para as pequeñas. Jâ as regiSes brasi-
leiras distantes garantem o sup riment o de 26% das matérias primas de 
origem nacional para as médias empresas e 6% para as da pequeño porte. 

Quanto ao valor total das compras de matérias primas para o setor, 
considerando-se que nSo existem fontes diretas de infoimaçao, será 
necessàrio construir algumas estimativas admitindo algumas hipdteses de 
trabalho. No quadro 27 verificou-se que, em médias, as compras de 
matérias pilmas do setor representara 24 a 25% do total dos custos das 
empresas, Supondo-se que, m média, o valor de 25% se ja válido para o 
setor cono um todo, e que o setor tenha praticado um lucro de 10$ nestes 
dit irnos anos (o que certamente deve ser tomado ho je como sendo urna 
supe re stimaç ao) pode-se supor que as compras de matérias primas representam 
22,5% do total do faturamento do setor de auto pegas. 

/Tomando-se os 
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Tomando-se os quadros demonstrativos de custos, feitos para urna 
série de produtos do setor e que foram ¿presentados S. Comissao Inter-
ministerial de Preqos (CIP), verificou-se que o valor de 25$ pode ser 
tomado como sendo bastante representativo para a participaba0 das 
compras de materias primas sobre os custos Industriáis do setor. 

Asslia, dentro destas hipdteses pode-se estimar o valor das compras 
de materias primas para vários anos. 

Supondo-se que a participaba0 das grandes empresas participantes 
desta amostragem continué tendo a mesma importancia relativa apresentada 
no Ítem 3 do capítulo II, poderse estimar o consumo de materia prima para 
o setor como um todo. Os resultados sao os seguintes: 

Quadro 29 

SETOR AUTO PEÇAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 

Amostra 
1 000 Cr$ 

Total-SeLor 
106 x Cr$ 

1964 28 451 161.6 
1965 40 270 228,8 
1966 95 451 542.3 
1967 86 798 493.2 
1963 166 106 944.8 
1969 1 264.6 

Alguns fatores podem influenciar estas estimativas. 0 primeiro é 
que nestas hip<5teses nao foram consideradas políticas de estocagem que 
poderao alterar tal participado. ̂ ^ Outro seria a alteraqao na 
margem de lucro causada por urna elevaqao maior ou menor dos custos de 
materia prima coa relaxjao aos preqos fináis dos produtos fináis vendidos 
pelo setor, Um terceiro, a introduqao de tecnologías poupadoras do 
consumo de inputs de materias primas. Finalmente, há que se considerar 
que ñas empresas menores mais artezanais a participaqao do valor adicio-
nado pela mao de obra é maior o que, certámente, poderia reduzir a 

11/ A estimativa da participaba0 das contras de materias ̂primas sobre o 
faturamento destas empresas pode ser calculado para estos anosj p«rém 
o fato de algumas empresas lanqarem as compras de componentes como 
matéria prima traz alguma superestima<¿ao, Contudo, a média da parti-
cipa*} ao destas compras nos anos de 64 a 68 foi de 25$. 

/importancia relativa 



53 -

importancia relativa das compras de matérias primas» 
Gomo a variagao destas alteragoes pode ser em ambos os sentidos, 

é válido admitir que os valores estimados nao diferem significativamente 
dos re ais. Cert ámente, na média, a participa? ao das compras de matérias 
primas do setor de auto pegas deve situar-se num em torno de 22.5$, com 
um valor superior a Cr$ 1 264, 6 milhoes de cruzeiros em 1969« 

i) As importacoes do matérias primas. Ka expcsigao do ítem 
anterior salientou-se a importancia do setor de auto pegas como compra-
dor de produtos de t®das as regiSss do Brasil, quando nos quadros anteriores 
fea-se alusao á participagao das principáis matérias primas importadas e 
a consequente Importancia destas compras no total recebido pelo setor, 
ttuma amostragem feita entre pequeñas e médias empresas» 

Porém, um fato bastante significativo sao as grandes variagoes que 
tal participagao tem apresentado nos últimos anos. 

0 quadro 30 mostra estas variagoes onde se relaciona o total impor-
tado, numa amostra feita entre 15 grandes empresas. 

Quadro 30 
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 
(15 empresas» Crffi. 1 000) 

Nacionais Importadas 
(Cr$) 

US$ (mil) Total % Importar-
gao 

1964 24 119 2 106 917 28 451 8.7 
1965 32 735 5 204 927 40 270 15.8 
1966 76 118 14 458 3 012 95 451 18.9 
1967 71 688 11 740 1 864 86 798 16.4 
1968 137 324 a 766 1 662 166 106 15.9 

Em 1964, «casiao em que a economia nacional enfrentava gravíssimos 
problemas internos, notarse urna retragao total das compras no exterior. 
Pode-se afirmar que tal retragao deveu-se também, em parte, aos efeitos 
negativos das expectativas, nada otimistas, que atingiram os empresários 
do setor no ano de 1963« 
12/ Para o cálculo deste valor supos-se que a participagao dasvcompras de 

matérias ̂primas pemanecease a mesma de 1968 e que os índices de 
pregos destes produtos tiveram a mesma variagao que aquela dos produtos 
fináis produzidos pelo setor, . 

/Zeto mostra 
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Xsto mostra bem a sensibilidade do setor de auto pegas em relaqao 
às vari ag oes da conjuntura industrial do Brasil» Quando as perspectivas 
de negocios nao sao favoráveis, parece ser normal toa corte violento ñas 
compras de materias primas, conjugada a urna politica de minimizaqao de 
estoques» 

Esta preocupaqao dos empresários pode ser expressa na participado 
das compras no exterior em 1964 e 1968, quando as vendas de veículos 
sofreram urna reduqao no seu ritmo de crescimento. Mais ainda, tal 
comportamento verifica-se também pela forma na qual um bom número de 
empresas (43$ das médias e pequeñas) regulam as compras de materias primas, 
através de consultas feitas di ratamente com os compradores, em contatos que 
a acJpainistraqao realiza junto aos montadores» Desta forma, a perspectiva 
de cortes na programaq ao já atua no sentido de restriqao de despesas, 
juntamente com cortes em suas préprias programares de canpras de materias 
primas e de componentes» 

Nao sao todas as empresas que normalmente compram do exterior. 
Neste sentido, o trabalho realizado para o Programa Delft, salientava que 
"na indùstria de auto pee; as S sempre necessàrio recorrex'-se a urna ou mais 
matérias primas de origem ectrangeiraj porém, 65$ das empresas nao impor-
tala matérias primas, apresentando um Indice de nacionalizan ao igual a 
100$. " Certamente, da maneira como foi dirigida a pesquisa tal resultado 
nao implica que estes 65$ nao importam matérias primas, pois podem fazé-lo 
comprando de revendedores nacionais que as importam, facilitando assim a 
aquisiqao para o setor. 

Contudo, tal informa*;ao é importante para se aquilatar a dependencia 
que tem o empresário da garantia do f orne cimento de matérias primas. 
Aproximadamente 80$ das empresas pesquisadas para este Programa julgam 
satisfatério e suficiente o fornecimento de matérias primas, percentagem 
esta maior para as pequeñas empresas que praticam um controle mais brando 
sobre a qualidade dos produtos conprados» 

Outras informai; oes qualitativas sobre o suprimento de matérias 
primas pode ser aquilatado pelos resultados apresentados na pesquisa 
do Programa Delft; ..»"Os empresários que se manifestaran satisfeitos com 
o suprimento de matèria prima nacional afirmam que a entrega desses 

/produtos primários 
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produtos primários é feita regularmente em fungao de seus pedidos, a 
pregos convenientes, satisfazsndo portante as necessidades de suas 
industrias tanto em qualidade como em quantidads. As empresas que 
apresentaram queixas com relagao a este fornecimento, em sua maioria, 
re clamar am contra as flutuagoes na qualidad-a ue matéria prima, afirmando 
que seus fornecedores nem sempre atendem as especificagoes técnicas cons-
tantes dos pedidos de fornecimento» Além disso, o f orne cimento é irre-
gular devido á falta de disponibilidade, decorrente de um iiiadequado di-
mensionamento de estoques por parte das indústrias forneosdoras e incapa-
cidade de atendimiento da demanda normal do mercado. Porisso, os prazos 
de entrega .sao bastante dilatados e, por vezes, nos periodos de maior 
escassez, os pregos das matérias px-imas nacionals elevam-se de maneira 
anormal e indevida." 

Quanto ao fornecimento de produtos do exterior os empresarios pres-
tar am as seguintes informagoás aos pesquisadores daquele programas "as 
entregas sSo normáis e regulares, sendo satisfatórias a qualidade e a 
quantidade de matéria prima. As empresas insatisfeitas nao slegam má 
qualidade do produto, mas sim falta de suficiente disponibilidade do 
mesmo, em virtude de dificuldadss de importagao, oriundas da burocracia 
dos érgaos encarregados da regulam&ntagao das compras, Em virtude desses 
atrazos burocráticos, as entregas nem sempre sao feitas no volume é ritmo 
exigidos pela atividade normal das empresas". 

2 fácil concluir que, com o agravamento destas dificuldades, as 
empresas sao forgadas a realizar estoques acima do seu ponto étimo, o que 
acresce as despesas financeiras do setor. 

/III. A MftO-DE-OBRA 
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III. k MEO-DE-OBRÀ NO SETOR 

O montante dos salários pagos por um setor industriai é, em Economia, um 
dos mais importantes itens na mensuragao da importancia relativa do setorj 
isto sèmente por se poder, através dele avallar o valor adicionado, mas 
também por representar o pagamento do mais importante fator de produgao 
a mao de obra. 

No capítulo II, item 2 indicou-se já a quantìilcaqao da mao de obra 
que vem sendo empregada pelo setor de auto pegas, mostrando-se também as 
importantes variagoes do emprégo ocorridas nestes últimos anos. Agora, 
além da apresontaqao dos salários totais pagos, procurar-se-á mostrar 
outras relagoea que venham indicar algumas peculiaridades deste setor. 

Somando-se ás infomaqoes do Programa Delft, poder-se-á apresentar 
urna visao global do setor quanto a sua política salarial juntamente em 
outros pontos relevantes a fiu de indicar as relances soeiais existentes 
bem como a formagao profissionai praticada no setor de auto pegas no 
Brasil. 

Como primeiro tópico serao apresentadas quantificagoes sobre a 
evolugao do emprégo, juntamente com as despesas de mao de obra ñas 
industrias produtoras de pegas e ac?ss<5rìos para automdveis, 
1. A mao de obra entregada nos último? anos 

Algumas informagoes sobre o típico acima foram apresentadas no 
Capitula II, item 2, parágrafo b) ao se indicar as importantes variagoes 
mensais sofridas pelo setor de auto pegas no tocante à demanda de mao de 
obra. Contudo, numa visao mais ampia pode-se verificar que as variagoes 
mensais refletem-se também em anos: como foi visto no faturamento do 
setor o ano de 1965 foi o que apresentou o menor valor mèdio de emprégo 
nos últimos 7 anos. 

As estimativas do quadro 31 foram possíveis admitindo-se que as 
infíarmagoes para as maiores empresas refletissem o que tem ocorrido no 
setor e, mais ainda que a participagao destas tenha permanecido a mesma 
para efeito de expansao da amostragem. Os resultados sao os seguintes: 

/Quadro 31 
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Quadro 31 

EVOLUÇKO DO EMPRÊGO - MEDIA DO AMO 
(1 000 empregados) 

Homero Variagao % 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

113 
106 
121 
109 
125 
144 

- 6 . 6 
+ 14.1 

+ 14.7 
t 15.2 

11.0 

Notar-se claramente a grande sensibilldade do setor em relagao as 
possíveis variagSes de demanda. Evidentemente, os anos de 1964 e 1965 
nao forara favoráveis pcrám, o rápido ajustamento logo se fez sentir, 
pois entre 1968 e 1969, o índice de emprego cresceu perto de 36$, passand* 
por urna queda acentuada em 1967. 

Como se verá em itens posteriores, essas bruscas, variagoes obviamente, 
refletem também uma grande variagao na utilizagao dos equipamentos o que 
equivale dizer, na própria capacidade produtiva do setor. 

Â luz das hipóteses que estao sendo formuladas pode-se estimar o total 
dos salàrios pagos pelo setor de auto pegas. Tendo sido pagos, 
incluindo-se o 13° salàrio, um montante de aproximadamente Cr$ 900 milhoes 
de cruzeiros em 1969, estima-se que o total a ser pago em 1970 deverà 
suplantar a quantia de Cr$ 1 100 milhSes de cruzeiros, A evolugao das 
despesas com o pagamento da mao de obra, excluidas as contribuiçSes e 
encargos sociáis, ê a seguinte: ! 

2. Salàri os pagos 

/Quadro 31 
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Quadro 32 

FOLHA DE PAGAMENTOS 
(1 OOO Cr) 

Mensal Anual 

1964 12 622 151 464 
1965 17 437 209 244 
1966 27 261 327 132 
1967 35 894 430 728 
1968 51 338 616 056 
1969 74 462 893 544 

Isto evidencia claramente a importancia do setor dentro do valor 
adicionado pela industria nacional. Tornando-se ùnicamente os valores 
referentes aos salários pagos, isto é, nao sornando-se nenhuma outra 
fonte geradora de valor com juros, lucros, etc. recebido pelo setor, 
nota-se urna clara elevaçao da participagao relativa do setor de auto pegas 
na economia nacional. Considerando-se que pràticamente toda a indùstria 
produtora de pegas e acessdrios para vélenlos localizarse no Estado de SSo 
Paulo e tomando-se como comparagao os valores adicionados pela indùstria 
na economia paulista, pode-se afirmar com certeza ser o setor responsável 
por mais de 10$ do produto gerado na indùstria paulista; isto significa 
que s Smente o setor de auto pegas, m temos de valor adicionado pela 
força de trabalho, tem já urna participacao de 6.5 a 7% na renda intema 
gerada pela indùstria nacional, pois a indùstria paulista representava 
mais de 65$ dos totais nacionais. 

Quadro 33 

RENDA INTERNA DA INDUSTRIA PAULISTA E SALARIOS SETOR AUTO PEÇAS 
(IO6 Cr$) 

Ano Renda a/ Salários % Salários 
1964 2 436 151 6.2 
1965 3 544 209 5.9 
1966 5 624 327 5.8 
1967 7 161 6L6 8.6 

in "Conjuntura Econòmica", junho 1970. 
/a) Salàrio mèdio 
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a) Salàrio mèdio do 3etor 

0 setor de auto pegas como um todo, incluindo as montadoras, repre-
senta um dos mais dinámicos da economia nacional- conseguentemente, deve 
sempre contar com urna oferta de mao de obra especializada, com qualifica-
goes acima da mèdia da indùstria nacional» 

Assim sendo, num país em vias de intenso processo de dosenvolvimen-
to como o Brasil, tal oferta nao è suficientemente elástica para evitar 
urna elevagao maior de3tes saiários, resultando dal que os salarios pagos 
estao acima da màdia nacional. 

Quadro 34 

EVOLUTO SALARIO MEDIO MENSAL ^ 
(Cr|) 

Total S<5 auto p^ar 
Cr$ Indico Cr$ Indice 

1964 I H , 70 lOOoO 105.60 100.0 
1965 164.50 161.6 151.00 143.0 
1966 225.30 237.7 275*10 260,5 
1967 329«30 308,2 330,00 312.5 
1968 410.70 381.2 404.80 383.3. 
1969 517.10 470.1 -

1970 665.70 560.0 « 

a/ Nestes valores estao computados o pagamento do 
13-2 salàrio. 

No setor de auto pegas, onde as discrepancias entre o tamanho da 
empresa sao bem acentuadas, 4 possível afirmar que as maiores empresas 
podem ter tima política salarial mais flexívelj el as nao sámente podem 
dar aumentos maiores que as menores empresas como tambám podem oferecer 
saiários mais vantajosos alám de providen ci arem servigos paralelos de 
assistencia social, alimentagao e recreagao, 

Assim, os valores apresentados no quadro 33, referem-se as maiores 
empresas do•setor, Contudo, apesar de apresentar em urna possível superes-
timagao, esta deve ser negligível, Alguns fatores corroboram para isto: 

/primeiro quanto 
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primeiro quanto a proximidade das empresas: a maioria estando localizada 
na regiao da Grande Sao Paulo permite um conhecimento bastante rápido das 
melhores ofertas de emprègo por parte dos operários que, sem grandes cus-
tos de transferencia, podem mudar de um emprégo para outro dentro do mes-
mo setor. Em segundo lugar os acordos entre os sindicatos patronais e 
dos empregados, com respeito aos aumentos salaríais, sao sempre feitos 
colativamente concorrendo para que todos tenham sempre os mesmos acrésci-
mos e conhecimentos recíproco dos níveis salariais praticados pelas dife-
rentes empresas. 

Existem diferengas entre as mádias e pequeñas empresas quanto aos 
níveis de salàrio porém nao atingem 5% para o trabalho especializado e 
3% para a mao de obra semi-especializada. Os salarios pagos em 1965 por 
estas empresas evidenciam este fato. Em màdia, as pequeñas empre-sas pa-
gavam Gr$ 0.681 por hora, enquanto que a empresa de porte mí di o pagou 
Cr$ 0.70 para o trabalho semi-especializado, Os valores para a mao de 
obra especializada foram da ordem de Cr$ 1.187 para as medias empresas e 
de Cr$ 1.166 para as de menor porte. Pond?rando-se estes valores, 
chega-se a um valor mèdio para estas empresas de Cr$ 0.79 por hora. 

Algumas considera^oes podan ser feitas com relagao ao salàrio real 
recebido pelos empregados no setor. Um deflator que poderia ser utili-
zado seria o do custo de vida da cidade de Sao Paulo, onde a quase tota-
lidade da mao de obra do setor concentrarse na cidade ou ñas cercanías 
do Grande Sao Paulo. 

Considerando as limitares deste deflator, acrescida da maneira de 
se compararem estes índices, verificarse que os salários reais tiveram 
urna pequeña redugao nos anos de 1965 a 1967a repetindo-se o mesmo em 
comparagao aos valores de 1964. Porém, em maio de 1970 nota-se já urna 
alteragao desta posigao, com urna elevagao do salàrio real da indùstria de 
auto pegas» 

lj/ Tomando-se esta màdia e multiplicando-se por 200 horas mensais, 
acrescentando-se as gratificares referentes ao 13* salàrio, chega-
se a um valor aproximadamente igual ao apresentado no quadro 34> 
com urna diferenga de apenas 3%> insignificante portanto, urna vez 
que ambos valores foram estimados por amostragem entre empresas do 
setor. 

/Gráfico 5 
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Já foi indicado anteriormente que os acordos para aumento de 
saiários no setor, via de regra, sao frutos de decisoes coletivas. 
Porém, deve-se citar, que a maioria das grandes empresas tem urna política 
pròpria, quase sempre baseada ñas eleva? o es do custo de vida, e princi-
palmente, ñas eleva?oes de produtividade. 

Desta forma, os índices de produtividade do setor (produ?ao por 
operário) constituem um dos elementos fundamentáis nos reajustes salaríais« 
Estes índices de produtividade para o setor vem apresentados no gráfico 6. 

Para o cálculo deste índice de produtividade tomou-se o índice de 
emprego e o de produqao constantes das informa?oes sobre a conjuntura pau-
üsta apresentados pelo Sindicato de Auto Pe?as e pela Associa?ao Nacional 
de Programa?ao Economica e Social. 

Comparando-se os dois gráficos (5 e 6) nota-se que os maiores aumen-
tos de produtividade ocorreram no ano de 1968 e que sórnente a partir de 
1969 verifica-se urna ultrapassagem do índice de salàrio mòdi o sobre o do 
custo de vida, isto é, sòmente a partir deste ano é que houve urna meiheria 
na posicao do salàrio real, alcanqando os níveis de 1964« 

Assim, parece haver urna defasagem entre os aumentos salaríais e as 
eleva?oes de produtividade. Estas semente sao apropriadas com um "lag" de 
um ano. NSo semente através desta informa?ao é que se pode aferir tal 
forma de reajuste, mas pela pròpria natureza de apura? ao dos resultados 
económicos das diferentes industrias que quase sempre sao feitas por balan-
?os anuais, geralmente realizados no final do ano fiscal (dezembro). 

Além disto, a maior parte dos acordos sao feitos no mes de abril o 
que, Obviamente, s¿mente poderao contar com os valores de aumento de custo 
de vida e produtividade ocorridos em anos anteriores. 

Dentro deste quadro, persistindo tal política de reajustes e o 
excelente nivel de produtividade que a indùstria de auto pe? as vem apre-
sentando nestes dois primei ros trimestres de 1970, pode-se, fàcilmente, 
concluir que a participa?ao do setor em termos de valor adicionado, tende 
a aumentar ejn 1970. 

Como acontece em todos os setores da atividade economica do país, 
as despesas com mao-de-obra nao sao semente aquelas arroladas em "folha 
de pagamento", Devem ser consideradas também as despesas referentes aos 
encargos sociais, de previdencia e prote?ao ao trabalhador e que slo da 
resp ons abilidade do empregador. 

/O descanso 
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O descanso semanal remunerado, férias, 13- salàrio etc. normalmente 
sao computados como .itens de custo como a mao-de-obra e já vem computados 
na folha de pagamento. 

As despesas com os encargos sociais variam muito de empresa para 
empresa e através do tempo. Como a maior parte das valoragSes nao sao 
feitas proporcionalmente à folha de pagamento pois os encargos sao compu-

i • . 
tados até um limite superior além do qual se mantem constante, tais des-
pesas vao perdendo a importancia relativa quanto maior for a participa«; ao 
do pessoal de nível mais elevado, 

Assim, as despesas com os encargos sociais que para o trabalhador 
nao qualificado está por volta de 30$ vao se reduzindo à medida em que a 
mao-de-obra loáis especializada aumenta em participa*; ao. 

Ñas pesquisas realizadas junto às grandes empresas constatou-se que 
algumas délas consideravam férias, descanso remunerado, etc», como encar-
gos o que impediu a realizan; So de urna ponderai; ao exata da participagao 
deste item na amostra em questao, Contudo, para as empresas que respor*-
deram satiafatfiriamente tal item, verificou-se que as mesmas variavam numa 
faixa de 17 a 22$ da folha total de pagamentos, 

A relagao dos encargos e respectiva importancia é a seguinte: 
Instituto Nacional de Previdencia Sociali 8,0 (mais 0,6$ do 13a salàrio) 
do salàrio pago até o limite de contribuirlo proporcional a cinco salá-
rios mínimos vigentes na regiao; Servilo Social da Indùstria: 1,5$; 
Servilo Nacional de Aprendizado Industrial: lo0$ Instituto Nacional do 
Desenvolvimento Agràrio: 0,1$; Salàrio EducagSo; Salàrio Familia: 
4.3$; Fundo de Garantía por Tempo de Servilo; 8.0$; Seguro: mèdia de 3.0; 
vários outros auxilios, aproximadamente: 1,0$, 

Porém, ha que se considerar um ítem muito importante que normalmente 
nao é computado como custo ñas empresas produtoras de auto pegas, porém 
èie certamente contribuì para melhorar o nivel salarial dos funcionarios 
do setor. Além daquelas despesas com os Servigos Sociais e Aprendizagem, 
muitas empresas oferecem internamente cursos de treinamento de m'So-de-
obra, Para se ter urna visao da importancia deste ítem elaborou-se o 
quadro 35 onde se indica a forma de aprimoramento da mao-de-obra especiar-
lizada (nivel administrativo) utilizada no setor ñas pequeñas e médias 
empresas, /Quadro 55 
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Quadro 35 

FORMALO DA MffO-DE-OBRA ESPECIALIZADA 

(médias e pequeñas empresas) 

(nivel administrativo) 

Formaqao Porcentagem 

Experiencia (pràtica) 29 
Primàrio 2 
1- ciclo (ginasial) 4 

ciclo (colegial) 9 
2- ciclo (comercial) 20 
2- ciclo (ináistrial) 18 
Superior 18 

100 

A V c A UTILIZAQKO 
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IV» A UTILIZADO DA CAPACIDADE 

Quando se realizou a pesquisa para diagnosticar o setor, urna das princi-
páis questoes a ser adequadamente quantificada diziá respeito a utiliza-
gao atual da capacidade instalada do setor» 

Neste sentido foram feitos inquéritos referentes ao número de 
turnos com que, a empresa vinha operando nos últimos anos,. percentagem da 
utilizagao da capacidade e o número de horas em cada tumo, Verificou-se 
também em que meses a produgao atingiu o máximo e o mínimo nos últimos 
cinco anos e finalmente tentou-se urna quantificagao dos acréscimos que o 
setor estaria em condigoes de realizar, sem necessitar aumentar suas 
atuais instaiagoes com investimentos adicionáis» 

Gomo se verá nos tópicos seguintes, existe urna discrepancia muito 
grande quanto a utilizagao da capacidade entre as empresas do setor. 
Éste fato deve ser tomado como normal de vez que urna grande parte d®s 
produtos oferecidos apresentam importantes economias de escala. Como a 
demanda nacional destes mesmos produtos nao é suficiente para permitir 
que a empresa alcance o seu ponto "6timo" existem no setor algumas empre-
sas trabalhando com um turno de trabalho, apresentando assim mesmo urna 
capacidade ociosa de mais de 40$. 

De um modo geral, pode-se afirmar que o setor, nestes últimos 
meses, está operando num dos seus melhores pontos de máximo relativo, 
porám sempre apresentando urna grande parcela de produgao que poderia 
fácilmente ser conseguida com os mesmos equipamentos, 
la Tumos de trabalho 

Nos itens que se seguem as informagoes que poderao ser conseguidas 
sempre se referirao á produgao de auto pegas dentro da empresa. Assim, 
quando se questionou o número de turnos com que a empresa vem operando, 
nao se cogitou de analisar outras linhas de produgao dentro déla que nao 
aquelas diretamente ligadas S. produgao de partes e componentes de 
veículos nacionaiso 

/Assim o 
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Assim o exame do quadro 36, apresenta algumas empresas operando cam 
turnos apenas parciais na produçao de auto peças. Há empresas que produ-
zem s órnente com metads de um turno nomai de trabalho, enquanto que outras 
operam normalmente com très turnos. 

Quadro 36 

NUMERO DE TURNOS TRABALHADOS E HORAS DE CADA TURNO 
(19 empresas) 

Empresas 1965 1966 1967 

1 

1968 1969 Empresas 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 
2 2 9.36 2 9.36 2 9.36 2 9.36 2 9.36 
3 0.6 8 0.6 8 0.8 8 1 8 1.25 8 
4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 
5 (3) 2 8.22 2 8.22 2 8.22 2 8.22 2 8.22 
6 0.5 8 1 8 1.66 8 0,66 8 1.66 8 
7 1 9.5 1 9.5 1 9.5 1 9.5 1 9.5 
a 1 8 1 8 1 8 2 8 2.5 8 
9 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 
10 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 
11 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 
12 2 7.30 2 7.30 2 7.30 3 7.30 3 7.30 
13 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 
14 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 
15 - - - - 3 8 3 8 3 8 
16 1 8.3 1 8.3 1 8.3 1 8,3 1 8.3 
17 2 7.5 3 7.5 3 7.5 3 7.5 3 7.3 
18 1 9.6 1 9.6 1 9.6 1 9.6 1 9.6 
19 1 8 1 8 1 8 1 8 1.5 8 

1. Número de turnos 
2. Horas de cada tumo 
(3) Média de dois turnosj 7.45 e 9 h. 

/Este quadro 
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Este quadro concerne apenas as grandes empresas d© setor, porém, é 
bastante elucidativo a ponto de mostrar ser Impossível a generaliza«;ao 
de um ccmportamento dentro, do setor, 2 bem verdade que algumas empresas, 
pela prépria natureza dos produtos que oferecem, nSo podem operar com 
apenas um turno, pois muitas vezes, o trabalho feito com determinado equi-
pamento nao pode sofrer interrupgSes, II o caso dos Tornos, linhas, de 
produgao que funcionam com sistema de controle de ambiente, e outros, 

0 exame do quadro 36 indica ainda que entre 1965 e 1969 houve urna 
melhoria na utilizagao da capacidade produtiva no sentido de que, sem 
excegao, todas as grandes empresas aumentaram as horas gastas na produgao 
de auto pegas, Neste estudo já salientou-se que todos os indicadores de 
produgao evidenciaran! esta espetacular melhoria de posigao relativa entre 
estes dois anos. Agora, o turno médio de trabalho e o número médio de 
horas por turno vem ratificar aquelas observagBes, 

2, Utilizacao da capacidade instalada 

O conceito de melhor utilizagao possível de urna capacidade instalada 
envolve aspectos técnicos ecónomicos, Certo que, devido a interrupgSo 
do trabalho por problemas eminentemente técnicos como a realizagao de 
reparos, manutengao dos equipamentos e substituigao do ferramental, nem 
sempre é possível manter um determinado equipamento num ponto de máxima 
utilizagao teórica, 

Além disso, num país onde a dimensao de mercado é muitas vezes 
menor que o tamanho étimo de determinado investimento, obriga-se urna 
produgao eran certa margem de capacidade ociosa, Assim, seria natural que, 
também no setor de auto pegas, algumas empresas estivessem muito aquem 
daquela dimensao onde os custos unitários de produgao fossem minimizados. 
Por outro lado, seria esperado encontrar-se outras empresas que nao 
pudessem aumentar em nada a quantidade dos bens que produzem sem realizar 
importantes investimentos adicionáis, 

Existindo tais aspectos quanto á utilizagao da capacidade instalada 
no setor de auto pegas, algumas vezes, podan surgir importantes pontos de 
estrangulamento, em determinadas linhas de produgao. Estando operando a 
plena capacidade nSo conseguem acompanhár o dinamismo da demanda de 

/produtos das 
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produtos das montadoras e do mercado de reposiçao, havendo mesmo a possi-
la ilidade de minimizarem as taxas de desenvolvimento do setor pela lenti-
dao ou incapacidade de atender aos acréscimos de suas ven das e 

Porém, como já foi visto no capítulo IV, item 1, onde pode-se aqui-
latar a impossibilidade de urna extrapola? ao do comportamento de algumas 
empresas para o setor como um todo, nao se pode generalizar a acertiva de 
que o setor de auto peças nao tem condiçoes de atender aos acréscimos 
abruptos da demanda, num curto espaço de tempo. 

Na pesquisa realizada entre as maiores empresas do setor verificou-
se que apenas poucas delas jâ estavam operando com 100% de sua capacidade 
nomai de produçao, nao podendo atender, a curto prazo, qualquer solici-
ta? ao por parte dos clientes» Tal fato verifica-se claramente no quadro 
37 onde se apresenta a percentagem de utiliza? ao da capacidade instalada 
em algumas das maiores empresas do setor de auto peças» 

Quadro 37 

PERCENTAGEM DE UTILIZALO DA CAPACIDADE INSTALADA 
Ü-4 empresas) 

Empresas 1965 1966 1967 1968 1969 

1 30 30 35 55 70 
2 60 60 60 60 60 
3 «•» - 70 90 100 
4 70 80 65 80 70 
5 60 90 90 70 90 
6 60 68 59 77 76 
7 48 72 65 74 80 
8 100 100 100 100 100 
9 70 80 85 95 80 

10 47 68 53 82 73 
11 40 50 55 75 90 
12 60 86 68 90 95 
13 50 50 50 50 50 
14 50 100 80 80 50 

/Ponderando-se 
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Ponderando-se estas percentagens, pelo faturamento de cada empresa, 
poder-se-la estimar o quanto representam os faturamentos conseguidos em 
termos de utiliza; ao dos equipamentos.» Bm outros termos, esta ponderarlo 
peimitirá saber-se quanto de acréscimos de produgao em termos nomináis 
seria possivel realizar nestes anos elevando apenas o nivel de produgao 
ao máximo, mantido o nùmero de turnos» 

Os resultados foram os seguintes: 

Quadro 38 

PORCENTAGEM DE UTILIZAR SO DA GÀPACIDADE DE PEODUQÌtS PONDERADA 
PELO FATURAMENTO DE CADA EMPRESA 

(11 empresas) 

Ano CapadLdade utilizada 

1965 78.2 
1966 81« 2 
1967 76.5 
1968 76.5 

A média de utiliza*;ao durante estes anos apresentou inportantes dife-
rengas dentro do ano» Para se quantifícar estes valores pesquisou-se entre 
as grandes empresas aqueles meses em que a produgao, somente da iinha de 
auto pegas, atingiu o máximo e o mínimo nos últimos anos» S o que se veri-
fica no gráfico 7, 

Nele apresentam-se as frequencias de respostas que indicavám determi-
nados meses como sendo de ponto de máximo ou de mínima produgao» Daí 
pode-se notar que aquelas variagoes apresentadas pelo faturamento real nao 
acontecem simultáneamente em todas as empresas» Porám, a diluigao dos 
pontos apresentados em 1964 nao vem ocorrendo nos últimos anos e apresen-
ta-se bastante concentrada no ano de 1968. 

/Gráfico 7 
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Xsto pode ser tomado como urna indicativa de que agora, mais que nos 
anos anteriores, os problemas conjunturais apresentam-se mais agudos, 
atingindo o setor como um todo e nao apenas algumas empresas que perventu-
ra estavam com a oferta de seus produtos ligados a urna determinada linha. 
Pode-se entao considerar que, anteriormente, a queda de demanda ccorria em 
algumas linhas e que nestes últimos anos tem atingido o setor como um todo, 

Além deste aspecto da utiliza«?So da capacidade apresentar urna conota-
gao no tempo, é importante sallentar que tal conceito está numa dependencia 
direta dos turnos de produgao operados pelas empresas. Desta forma, para 
se poder aquilatar se o setor de auto pegas realmente nao teria condigoes 
de atender prontamente a qualquer acréscimo na demanda dos seus produtos, 
seria preciso determinar-se quanto que as empresas poderiam aumentar na 
oferta sem realizarem investimentos adicionáis e o número de turnos que 
estao sendo trabalhados. Estas informagoes estáo no quadro 39» 

Quadro 39 

AUMENTOS P0SSIVE1S DE PRODUCTO SEM INVESTIMQJTGS ADICIONAIS E 
NUMERO DE TURNOS OPERADOS PELAS EMPRESAS 

(19 empresas 1969) 

Empresa % de aumento possível Turnos 

1 17 2 
2 5 Z 
3 40 1 
4 80 1 
5 30 1 
6 0 3 
7 100 1 
e 30 1 
9 40 1*5 

10 100 1 
11 20 2 
12 5 1.6 
13 50 1 
14 10 2,5 
15 0 1 
16 100 1 
17 100 1 
18 0 3 
19 0 3 

/De posse 
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De posse destas informa?oes pode-se verificar que quatro empresas 
nao estao em condigoes de aumentar a oferta de seus produtos num curto 
prazo, pois estao trabalhando já com tres turnos de oito horas e indi-
caram a piena utiliza?ao dos seus equipamentos. 

Sendo assim, nao estao em condigoes de atender a acréscimos impor-
tantes de demanda, porém, poderao sòmente constituir um ponto de estran-
gul amento no setor automobilistico ccmo um todo, caso estejam operando em 
regime de monopàlio. 

A . PROGRAMADO 



V, PROGRAMAQKO DOS INVESTIMENTOS E ACR2SCIM0S DE PRODUQJfO 

No capítulo IV, abordou-se o problema da capacidade produtiva do setor de 
auto pegas e pode~se constatar que urna grande parcela das industrias esta-
riam trabaLhando abaixo do seu ponto de <5timo, havendo, portanto, p a mar-
gem ponderável de capacidade ociosa que foi gradativamente diminuindo a 
partir de 1965« 

Verificou-se que, de urna maneira geral, o setor poderia aumentar a 
aua produqao com referencia aos nlveis de 1969 sem empregar novos investi-
mentos adicionáis com instalaqoes fabris. Sendo assim, urna das questoes 
era verificar qual a programa?& da produgao possível face as melhores 
perspectivas de mercado® 

Saliente-se que as respostas dadas referem-se ao ano de 1969 onde a 
demanda, por parte das montadoras foi records em umitas délas. Gomo já 
foi visto, as melhores performances do setor foram alcanzados durante o 
segundo e terceiro trimestre. Logo, mesmo trabalhando num ponto de máximo 
relativo, o setor julgava ser possível urna eleva/3 ao do nível de produqao, 
caso o mercado permitisse. 

Nos itens seguintes serao apresentadas as programa^oes viáveis ñas 
grandes egresas do setor além da disposiqao dos empresarios em realizar 
tais aeraseirnos a curto prazo. As respostas referem-se a tres prazos 
distintos: 0 primeiro deles consiste no acréscimo imediato, sem variaqSo 
nos investimentos, em instalaqoes e equipamentos adicionáis; o segundo, 
refere-se ao espaqo de um ano, ap<5s as melhorlas de espectativas e o 
terceiro, dois anos apis, com a necessidade de investimentos adicionáis. 

1. A programas ao da producao 

0 desenvolvimento economico pode ser caracterizado como um processo que 
cria tensSes que ao serem superadas geram por sua vez outras tensoes que 
demandam solugSo, Quanto mais rápido for o processo de superaqao, 
geraqao e superaqao de novas tensoes maior será o grau de desenvolvimento 
de urna comunidade. 

/Assim, como 
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Assim, como nao poderla deixar de ser, o desenvolvimento dà indùstria 
automobilistica nacional tem criado tensoes que bàsicamente, refletem-se em 
capacidade ociosa, demanda insatisfatdria, pontos de estrangulamento, pro-
blemas estes que já foram ou. estao sendo superados pelo espetacular eresci-
mento experimentado pela industria nestes últimos anos. 

Já na introdugao deste estudo levantaram-se questoes que deveriam ser 
analizadas e respondidas. Urna délas era a de se saber se a indùstria de 
auto pegas conseguiría acompanhar o ritmo imposto pela programa?ao das mon-
tadoras, de sorbe que nao criasse nenhum ponto de estrangulamento que 
viesse comprometer o desenvolvimento da indùstria como um todo. 

Daí, alán da análise do comportamento dos indicadores da existencia 
de capacidade produtiva, ser importante verificar qual a sen sibili dade da 
indùstria de auto pegas para atender, de pronto, as variagSes da program-
ma^ ao das montadoras. 

«Já foi visto que apenas algumas empresas do setor estavam operando 
com van grau de sua capacidade que nao poderia atender de ime di ato, qualquer 
acréscimo de demanda. 

Porém, levantou-se a questao de se saber qual seria a elasticidade 
da oferta de auto pegas com algum investimento adicional e, face a um 
acréscimo de demanda, qual seria o coeficiente de ajustamento da oferta no 
tempo, Ém outros termos, seria importante saber quanto estariam os empre-
sários dispostos e com possibilidades de aumentar a produgao e, em que 
prazo, poderiam eles atender novos pedidos das montadoras ou do mercado 
de reposigao, 

Dessa maneira, como passo inicial dever-se-ia pesquisar de quanto 
seriam os acréscimos de produgao. Assim, inquiriu-se dos empresários das 
malores empresas do setor se os mesmos plañejaram aumentar a produgao 
futura face as perspectivas de mercado e de quanto seria tal aumento para 
os próximos dois anos, isto é, 1970 e 1971. Tais possíveis acráscimos de 
produgao, sobre os niveis praticados em 1968, constam no quadro 40. 

/Quadro 40 



- 76 -

Quadro 40 

ACHSSCIMOS POSSIVEIS DE PRODUCO 
(sobre niyeis de 1969) 

(20 empresas) 

Apresas Imediato No 1-2 ano No 2-2 ano Total 
A B A + B 

1 17 10 25 35 
2 5 15 10 25 
3 eo 11 10 21 
4 30 15 15 30 
5 0 10 20 30 
6 0 20 25 45 
7 100 10 15 25 
8 30 42 12 54 
9 40 18 28 46 
10 40 15 20 35 
11 100 20 20 40 
12 - 0 30 30 
13 20 30 40 70 
14 5 15 15 30 
15 50 20 30 50 
16 10 62 92 154 • 
3.7 0 0 25 25 
18 100 10 20 30 
19 100 10 10 20 
20 0 20 20 40 

Ponderado 16.4 18.2 27.7 45.9 

Ponderando-se os valores anteriormente apresentados com respeito as 
possibilidades de aumento de produ<jao sem investimentos adicionais em instai 
laqoes e equipamentos, estima-se que estas empresas poderao aumentar em mais 
de 16$ do seu faturamento, o que vale dizer, da oferta de peqas e acessdrios. 

/Isto significa 
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Isto significa que, a oferta destes produtos até este limite, pode ser 
atendida de pronto, exceto quando o fornecimento de matèria prima nao 
permitir. 

Todas as empresas tem condi?oes de realizar acréscimos de produqao 
num curto periodo, Como se deduz do quadro 40, todas elas podem aumentar 
sua oferta, cu jos acréscimos podem variar de 20 a 154$, dando um valor 
mèdio de 45.9$. A distribuí?ao será de 18*2% no prime irò ano e 27.7% no 
segundo ano, 

Conclui-se dai que o setor tem con di? oes de atender acréscimos 
substanciáis de demanda num curto periodo de 2 anos e de imediato, 16%, 
Saliente-se contudo, que algumas empresas nao terao condiqoes de faze-lo 
cono já foi demonstrado; porém em mèdia, o setor pode ofertar 16e4$ a 
mais de seus produtos para as montadoras ou para o setor de repcsi?ao, 

A generaliza?ao de tal conclusao pode ser fàcilmente aceita. Se se 
imaginar que se trata de oferta de produtos vindos das maiores empresas 
do setor, que por seu tamanho e indivi sibilidade da maioria dos investi-
me nt os que deveriam fazer num montante substancial e normalmente com equi-
pamentos estrangeiros, seria licito esperar-se que, as menores empresas, 
com compras no mercado interno de bens de capital, poderao também, fàcil-
mente, efetuar tal acréscimo de oferta nos produtos de suas linhas, 

A validade desta generaliza?ao pode ser ainda comprovada pelas 
conclusoes apresentadas na pesquisa feita junto às empresas menores. Entre 
as médias empresas do setor 90$ délas realizaram amplia?oes na planta 
original» apenas urna pequeña parcela nao o fez alegando nao ter tido 
oportunidade ou mesmo interesse ©11 aumentar as propor?oes de suas fábricas, 
Mesmo ñas empresas de pequeño porte o nùmero de amplia?oes suplanta em 
multo aquele das que mantiveram suas plantas iniciáis (80 contra 20%), 

Contudo, alén dos acréscimos que deverao ser feitos na capacidade 
produtiva, uma empresa produtora de auto pe?as nao pode muitas vézes, 
atender ràpidamente um acréscimo de demanda, bàsicamente, por falta de 
matèria pilma se se trata de produto tradicionalmente realizado. 

Para produtos novos, as empresas alegam que precisam do tempo sufi-
ciente para preparar ferramenta^, altera?oes de linhas de produ?ao tradi-
cionáis, altera?oes nos fluxos de produgao, etc, 

/Porém, na 



Porém, na mèdia, entre as maiores empresas do setor seriam necessà-
ri os 55 dias para a colocaqao de um pedido na linha de produqao e mais 38 
dias para efetuar a entrega. Assim, entre o pedido e a entrega, o setor 
necessita, em mèdia, de aproximadamente 93 dias» 

$ interessante notar que as empresas que apresentaram maior tempo 
entre o pedido e o inicio da produqao alegaram que tal fato está diretar-
mente ligado ao fornecimento de matèria prima proveniente do exterior, 
que pelo Beu alto valor específico, nao permite a fomagSo de estoques. 

De passagem, saliente-se que, a formai; ao de grandes estoques no 
setor nao è praticada. Entre as pequeñas e mèdias empresas tal fato 
tambán ocorre (68$ das empresas nao realizam estoques). No que se refere 
aos produtos acabados, tais empresas alegam que as "causas da inexistencia 
de tal política residem nos fatos de a produqao ser feita sob encomenda e 
dirigida, principalmente, pelas montadoras, de existir urna procura de 
pe<;as superior a oferta, em um mercado estável e, alèrn disso, de as monta¡-
doras modificare)» constantemente as especificares das pegas o que 
contra-indica a imobilizaqao de capital de giro em estoques de peqas fabri-
cadas" (Programa Delft). 

Excetuando-se apenas urna empresa grande que pratica estocagem de 
matèria prima e de produtos fináis, o pras;o mèdio de entrega situa-se 
entre os limites de 20 a 210 dias do pedido, (quadro 41). 

/Quadro 41 
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Quadro Al 

TEMPO ENTES 0 IEDIDO E A ENTREGA 
(20 empresas) 

Empresa Pedido e 
produqao 

Produqao e 
entrega 

Pedido e 
entrega 

1 90 0 90 
2 68 38 106 
3 0 0 0 JB/ 
4 15 15 30 
5 20 10 30 
6 90 10 100 
7 30 45 75 
8 90 60 150 
9 135 75 210 

10 15 15 30 
11 5 . 15 20 
12 . 30 . 30 60 
13 120 90 210 
14 60 30 90 

15 30 15 45 
16 90 120 210 
17 60 . 10 90 
18 120 30 150 
19 15 60 75 
20 25 90 105 

Média 54.9 37.9 92o 8 

ja/ A empresa trabalha com estoques. 

Estes f atos mostram a insofismável necessidade de um maior entro-
samento, no Brasil, entre as empresas produtoras de auto pegas e as montar, 
doras para evitar-se elevagoes de custos em ambos os setores. Ñas auto 
pegas, urna programa? ao firme, com alguma antecedencia, permitirá o forne-
cimento garantido para as montadoras urna vez que o dinamismo suficiente 

/para realizar 
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para realizar investimentos é atender aos acréscimos de demanda» 0 corte 
destas programares implica em alteraxjoes nos prados normáis de programa-
qao, com consequentes elevaqoes de custos, além de possíveis formaqoes de 
estoques os quais, havendo modi ficaia0 de especifica^oes, sòmente poderao 
ser colocados no mercado de reposiqao. 

Ne3te sentido, inquiriu-se das grandes empresas do setor se no caso 
de fornecimento às montadoras, elas receberiam os pedidos com a antece-
dencia necessària ao atendimento dos mesmos, dentro dos prazos desecados 
pelas montadoras. Metade das empresas consultadas alegaram que tem rece-
bido tais pedidos com antecedencia, porém deve-se salientar que a outra 
metade se mostra insatisfeita com tal comportamento. Tais empresas indi-
cam que necessitam dos prazos estipulados no quadro 41 para tal atendi-
mento. 

Deve~se sempre ter em conta que urna grande parte das empresas tèm 
participaba0 de capitais estrangeiros, muitas vezes majoxitários. Sm 
mèdia, 51$ é a participado do capital externo ñas grandes empresas do 
setor«. 

Desta forma, é lícito supor-se que as decisoes de investimentos 
adicionáis devam ser tomadas em conjunto com as matrizes, o que certa*-
mente deverà levar algum tempo a mais do que numa empresa eminentemente 
nacional, com decisSes centralizadas na pròpria empresa local, 

Além do mais, 65$ destas empresas recebem assistencia técnica de 
empresas estrangeiras, que no caso de urna modificaqao de linhas de pro-
ducalo, deverao ser consultadas» 

Do exposto, conclui-se que, é relativamente fácil para o setor de 
auto pe§as atender a um acréscimo de 62.3$ dos pedidos, desde que sejam 
estes feitos com a devida antecedencia. Caso contràrio, algumas empresas 
poderao nao ter a flexibilidade suficiente para acompanhar os acréscimos 
rápidos de donan da tomando-se asslm em pontos de estrangulamento que 
impediriam a maximizacjab da taxa de desenvolvimento do setor como um todo. 

Para fixar bem esta afirmativa basta verificar que, nestes iSltimos 
anos sòmente 3 empresas das 20 maiores pesquisadas, alegaram nao poderem 
atender, por algumas vezes, pedidos provenientes das montadoras. 

/Todas indiearam 
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Todas indicaran como motivo os aumentos repentinos de programa?ao e alte-
ragao da programa?aos Urna délas alegou carencia de matéria prima impor-
tada e outra, para um produto especifico, indicou que o motivo do corte 
de seu fornecimento foi o "prego insuficiente". 

Quanto as pequeñas e médias empresas, a maior parte délas admitia 
estarem cumprindo, com eficiencia, a programa? ao de sua produgao, apesar 
de nao receberem os pedidos dos clientes com a devida antecedencia» Apenas 
cinco das pequeñas empresas destes estratos, pesquisadas pelo Programa Delft, 
julgaram ser impossível cumprir a programa?ao em virtude da sitúa?ao irregu-
lar do mercado. "Quase todos os empresários inquiridos julgaram que, haven-
do colabora?ao entre a clientela compradora e a empresa, será possível cum-
prir, com eficiencia, os programas de produgao. Mas pequeñas industrias, 
alguns empresários, representando 10$ da amostra, sao de opiniao que se o 
mercado fosse estável, a programa?ao seria mais do que suficiente, porém 
nao chegam ao extremo de admitir que as oscilagoes a que estao sujeitos 
eejam um motivo decisivo para o desencorajamento da atividade". 

Pode-se afirmar que os empresários do setor de auto pegas aceitam a 
existencia de irregularidades no ritmo de produgao e que tal "tensao" 
normal, presente no proeesso de desenvolvimento do setor, poderá ser bastan-
te minimizada com um maior entrosamento de programa?oes entre eles e seus 
colegas do setor terminal. 

2. A programas ao dos investimentos 

a) Investimentos realizados num capital fixo 

Da anáLise da sensibilidade dos empresários em atender os acréscimos 
de demanda por parte das montadoras e do mercado de reposiqao, ficou patente 
que sempre que os mesmos tiverem garantía de rentabilidade em novos investi-
mentos, nao titubiariam em realizá-los em suas linhas de produgao. Neste 
sentido, pode-se fácilmente verificar que os empresários acrescentaram com 
novos investimentos importantes, parcelas do seu capital fixo» Tomando-se 
os valores da amostra dentre as vinte malo res empresas, verifica~se que 
foram possíveis acréscimos nos investimentos em mais de 88$ sobre aqueles 
verificados em periodos anteriores» Estes investimentos apresentam acrésci-
mos marginais e como tal devem ter urna produtividade maior que a média» Dai, 
pode-se depreender que os saltos no quantum produzido foram de igual forma 
substanciáis. 

/Quadro 42 
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Quad.ro UZ 

INVESTIMMTOS EM CAPITAL FIXO 
Cr$ I 000 

(20 empresas) 

Ano Total Acréscimo Nac. Acréscimo $ Ext. 

1964 4 408 — 2 673 — 39.3 
1965 4 988 13$ 3 648 36$ 26.8 
1966 9 396 88$ 6 114 67$ 34,9 
1967 15 278 63$ 8 660 42$ 43.3 
1968 18 968 2¡& 11 754 36$ 38o0 

Nao seria inconsistente admitir-se urna generalizaba0 deste programa 
de investimiento para o setor como um todo. 0 mesmo dinamismo encontrado 
ñas grandes empresas é também frequente naquelas de menor porte. Assim, 
nao seria urna superestimagao afinaar-se que os investimentos, em capital 
fixo no setor mais que quadruplicaram entre 1964 e 1968. 

Interessante notar-se que a maior parte destes investimentos foi 
realizada através da canalizarlo de recursos prfiprios dos empresários e 
das empresas (63$). Sámente nos Ultimos anos é que foram utilizados recur-
sos do GEIMEC (hoje transformado no Geimot). Em 1968, através deste grupo 
executivo foram liberados 23$ dos recursos necessários para os investimentos 
em cenital fixo ñas empresas de auto peqas, ficando o restante a cargo de 
outras fontes nacionais e internacionais. 

Fazendo-se um levantamento junto ao Geimot, pesquisando-se todos os 
processos que nele deram entrada, pode-se verificar que, grande parte dos 
investimentos em capital fixo realizado pelo setor, foram feitos diretamente 
pelos empresários, com pedido de complementa«;ao. 

Para o setor como um todo, a somatdria dos investimentos de todos os 
projetos passados pelo Geimot apresenta o ano de 1967 como sendo o que 
apresentou os maiores valores para tais investimentos do setor como um 
todo. (Quadro 43) 

/Em 1967, 
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Em 1967, a participa? ao relativa dos investimentos realizados pelas 
montadoras foi bastante elevada» Logo no ano seguinte, o número de pedi-
dos de financiamentos e também em valores realizados pelas auto pegas foi 
bastante substancial» 

Mais urna vez pode-se afirmar que o setor de auto pegas, quando Ihe 
sao garantidas boas perspectivas de mercado, reage satisfatSriamente, 

Os investimentos em dólares compreendem o total realizado pelo setor 
de auto pegas, montadoras e empresas produtoras de máquinas de terrapla-
nagem, etc. Tais investimentos referem-se aqueles feitos sem cobertura 
cambial, ao financiamento extemo e aqueles de pronto pagamento, Também 
aqui, apesar de serem menores os montantes realizados pelas empresas de 
auto pegas durante o periodo, ve-se claramente que respondem aos valores 
apresentados pelas montadoras em 1967, com urna participa?ao de 33% ¿tos 
totáis provenientes de outros países, (Quadro 44)» 

Contudo, do total investido no periodo pés-revolugao 1964, os inves-
timentos realizados pelo setor de auto pegas em moeda estrangeira forara, de 
36$ daqueles efetuados pelas montadoras. Isto nao significa a nao reaii-
zagao de programas de investimentos, como já foi amplamente analizado neste 
estudoj tal fato está intimamente relacionado ás ligaqSes existentes no 
setor das montadoras, através de patentes, assistencia técnica, etc, 
que sem dúvida, sao muito maiores que aquela performance apresentada pelo 
setor de auto pegas. Aqui, somente urna parcela das grandes empresas 
estarla numa ligaga^ bastante estreita com matrizes e empresas das quais 
recebem assistencia técnica. 

A quase totalidade dos investimentos realizados durante este 
período pelo setor de auto pegas destinou-se a amplia?ao das instalagoes 
e equipamentos existentes, ficando apenas diminuta parcela para sua reno-
va? ab. Seria lícito esperar-se tal distribuigao pois, como foi apresen-
tado nos primeiros ítens deste estudo, o setor foi implantado há pouco 
tempo, apresentando empresas bastante jovens. E nao somente as empresas, 
pois também a vida média é bastante reduzida. 

/Quadro 43 
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Quadro 43 

TOTAIS E PCRCENTAGENS ANUAIS, PCR SET®, SO INVESTIMENTO PECO 

(Cr| 1 000) 

Ano Aut operas Porcentagem Veioulos Porcentageo Outros Porcentageo Totals 
anuais 

8 422.1 53.31 7 373.8 46.68 15 795.9 

1965 3 862.4 2.68 113 247.5 78.72 26 756.3 18.60 143 866.2 

41 384.6 24.53 87 202.8 51.69 4o 104.8 23.78 168 652,2 

X?É7 31 903.0 6,82 385 687.4 82.50 49 527.3 10.68 467 517.7 

1968 50 385.5 41.60 30 778.7 25.41 39 960.3 32.99 121 124.5 

/Quadro 44 
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cuadro 44 
iNVESTMErros m DÒUBES 

Totais 
Ano Auto pecas Porcentagem Veioulos Porcentagem Outros Porcentagem anta! s e 

acumulado 

1964 2 677.0 46.07 2 891.6 51.93 5 568.8 

1?65 1 409.9 6.31 15 728.6 70.38 5 208.6 23.31 22 347.1 

I966 10 827.9 27.81 16 117.2 41.-40 11 986.O 30.79 38 931.1 

1967 6 733.2 12.88 34 197.7 65.42 11 342.6 21.70 52 273.5 

1968 a/ 3 165.1 33.27 2 264.3 23.80 4 083.2 42.93 9 »2.6 

Totels acumulados 
por setor 24 813.I 19.29 68 307.6 53.10 35 512.2 27.61 

Total acumulado 
gemi 128 633 a 

s/ Ate junho. 

/Pes qui s ando- s e 
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Pesquisando-se a vida média dos equipamentos ñas médias e pequeñas 
empresas chegou-se a um valor pouco acima de 6 anos para ambos os extratos» 
Daí, ser natural a baixa destinagSo de recursos para os investimentos para 
a reposiqao do capital fixo, 

A quantificaqao da participaqao destes investimentos, com relaqao 
Aqueles destinados á ampliaqao, pode ser vista no quadro 45. 

Cuadro 45 

DESTINAQSO DOS INVESTIMENTOS, RENOVADO E AMPLIAQSO 
(Em %) 

Ano Ampliaçao Renovaçâo 

1964 94 6 
1965 93 7 
1966 92 8 
1967 91 9 
1968 85 15 

Naturalmente que as despesas para o ítem renovaçao deveriam apre-
sentar este comportamento, indicado no quadro 45 visto que o grâu de 
absolecencia dos equipamentos vai aumentando e conséquent emente, a necessi-
dade de renovaçao torna-se cada vez mais premente, 
b) Investimentos realizados em capital de giro 

No capitulo II item 4 parágrafo a) apenas apresentou-se a decompo-
siçao do capital fixo do setor, Porém, dentro dos critérios amostrais que 
estao sendo utilizados, o capital de giro, posto em funcionamento no 
setor, representa exatamente o outro tanto dos investimentos totais reali-
zados na produçao de peças e equipamentos para vefculos no Brasil. Isto 
vem representar Cr$ 2 210 000 000 que estSo postos nos giros dos negocios 
no setor de auto peças. 

Como tem ocorrido nos investimentos destinados a formaçSo de capital 
fixo, a grande parcela dos investimentos realizados para a composiçao do 
capital de giro das empresas de auto peças foi feita com recursos pròprios. 
Para 1969, os valores apresentados para a composiçao deste capital, no 
setor, erarn os seguintest 

/Quadro 46 
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Quadro 46 

COMPOSigitO DO CAPITAI. DE GIRO 

Descrimina?ao i 5ercentagem 

1. Recursos préprios 59.7 
2, Financiado pelo sistema bancàrio 

oficial 3.4 
3. Financiado pelo sistema bancario 

particular 11,3 
4* Financiado por Cía, de Crédito, 

Financiamsnto e In^sctimento 1.7 
5. Financiamento externo 4.® 
6, Outras formas de financiamento 21. 7 

100,0 

Inquiridas sobre a forma de composi?ao dos investimientos a serem 
feitos para os futuros aumentos de prodì.?ao programados, as grandes 
empresas do setor indicaram querer&m realizá-los através d& recursos 
préprios (78$), procui ando financiamento para apenas urna pequeña parcela 
dos investimentos necessários (22$), 

Desta forma, o quadro apresentads para o ano de 1969, tenderá a 
aumentar mais ainda a participa?ao dos recursos próprios na composi?ac 
do capital de giro das empresas do setor, 
c) , Investimentos futuros - Curto praga 

Nos itens anteriores verificou-se que o setor, dadas as perspecti-
vas de mercado, poderla fàcilmente aumentar a oferta de produtos sem 
qualquer altera?ao na planta da empresa, apenas absorvendo urna faixa de 
capacidade ociosa no setor e realizando alguns investimentos. 

Ampliando-se a amostragem feita entre as grandes empresas, utili-
zando-se o mesmo critèrio empregado até agora, poder-se-ia quantificar 
os investimentos que o setor está induzido a fazer em curto prazo, 

/No quadr* 



No quadro ábaixo apresentam-se estes valores, juntamente com a 
"programaba» firme" de investimentos para o ano de 1969. Como a pesquisa 
foi realizada no segundo semestre déste ano e inicio de 1970, pode-se 
aceitar a possibilidade destes montantes terem reagente se efetivado nc 
setor. 

PROJETOS EE INVESTIMENTOS SCMENTB EM AUTO PEQAS 
(Cr$ 106 - 1969) 

Ano Valor 

1969 295.6 
1970 474.1 
1971 256.0 

Pesquisando-se as principáis fontes de financiamentos que as 
empresas iriam recorrer para realizar estes montantes, a totalidade indi-
cou como principal fonte seus próprics recursos; em segundo lugar, os 
emprástirnos de entidades oficiáis; terceiro, empréstimcs do exterior; 
quarto, os recursos provenientes de descontos bancários e em último lugar 
os empréstimos de entidades particulares. 

Urna grande parte das empresas de grande porte sao já sociedades de 
capital aberto (50$), e 20$ délas pretendem realizar esta abertura a curto 
prazo. As restantes pretendem manter a atual forma jurídica das empresas. 

/VI. INDICES 
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VI. INDICES DE rasgos DO SETOR ^ 

1« Critérlos utilizades 

Hm detalhamento das elevar,oes de pregos entre os vàrios ítens de pegas 
produzidos pelo setor de auto pegas e urna comparagao com aqueles repre-
sentados pelos veículos nacienais como um todo e por marcas, foram reali-
zados através de um estudo amostral no setor de auto pegas. 

Dada a propria heterogeneidade do setor, dada a infinidade de ítens 
produzidos e com um número de empresas estremamente elevado, seria pràti-
camente inpossível preceder, a curto prazo um estudo acurado envolvendo 
ítem por ítem dos produtos do setor. A solugao encontrada entaò, foi 
realizar um levantamento amostral. 

Para a execugao do trabalho, foram sele donados como amostra 41 com-
ponentes básicos de um veiculo„ de alto valor específico, produzidos por 
firmas associadas aa Sindicato Nacional da Indùstria de Auto-Pegas e for-
necidos diretaménte às linhas de mcntegem. Éstes 41 ítens sao produzidos 
por 29 empresas, exija importancia relativa pode ser aferida pelo exame do 
quadro . 

Quadro 47 

EQUIPAMEHTO ORIGINAL 
(Faturamento das 29 firmas da amostra) 

Ano NCr$ Cobras industriáis 
montadoras NCr$ 

1965 177 722 125 796 362 895 a/ 
1966 294 987 246 
1967 130 235 055 

« 
1-s sem. 

Fonte; Indùstria Automotiva Brasileira, 1966 (ANFAVEA) 
aJ Todal das compras no mercado interno - nao apenas auto-pegas. 

I^/ Éste estudo detalhado de pregos foi feito pelo autor, com a co-parti-
cipagao de Guilherme Leite da Silva Dias, do Instituto de Pesquisas 
Económicas da USP. No final deste tépico, os índices globais apresen-
tados foram realizados na Unidade de Processamento de Dados da Facul-
dade de E con cania e Administragao da USP. Para sua realiza? ao colaborai-
ram Dra. Betty Mindlim Lafer e vários monitores da Cadeira de Economía 
Brasileira destacando-se^Jacob Frankel. 0 aut*r agradece a grande colabo-
ra? So recebida de todos estes amigos. /n ., 
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Os 41 itens selecionados referera-se ao fornecimento específico para 
as seguintes linhas de montagem: Caminhao FORD F 600, Gaminhao Chevrolet 
C-60, Caminhâo Mercedes-Benz LP-321/1111, Aoro Wiilys e Sedan Volkswagen. 
Estes veículos representam mais de 54$ do número total de veiculos produ-
zidos no pais durante o ano de 1966. 

Os ítens específicos da amostra, representam sobre o faturamento 
total em equipamento original das firmas selccionadas, as seguintes 
porcentagens s 

Quadro 48 

PARTIOIPAÇÏ0 DA AMOSTRA NO FATURAMENTO ORIGINAL 

Ano Faturamento dos itens Porcentagem sobre fa-
da amostra turamento em equip. 

original 
1965 72 648 844 40.9$ 
1966 128 135 663 40.0$ 
1967 61 227 215 47.0$ 
(1- semestre) 

Para o ano de 1965, obtiverauwse dados sobre o faturamento total 
destas mesmas firmas, apenas de suas linhas de auto-peqas, com os quais 
poderemos ®bter urna medida parcial sobre a importancia das vendas para o 
mercado de reposiqao, nao levando em considerado os totais de reposiqa* 
que sSo retirados pelas Companhias Montadoras das entregas feitas como 
equipamento original. 

Quadro 49 

DISTRIBUIDO DO FATURAMENTO ENTRE EMPRESAS DA AMOSTRA 

Ano Auto peças Equipamento Reposiçao 
original 

1965 233 223 898.32 177 722 125.00 55 501 773.32 
(76.2$) (23.8$) 

/Convém ressaltar 
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Convém ressaitar que as 29 firmas sao grandes empresas e eminente-
mente representativas como fornecedoras para as linhas de montagem. 
Assim a porcentagem de reposi? ao mostrada acina, está certamente subes-
timando a verdadeira importancia do mercado de reposicao para as indus-
trias de auto-pe?as como um todo. 

A partir dos 41 ítens da amostragem, foi construido um .índice de 
pre?o global para o setor de auto-pe?as a partir do outubro de 1964* A 
base do índice foi colocada em fevereiro de 1565, visto ser este o mes 
a partir do quel passou a vigorar a portaría n- 71, a qua! apresentava 
redugces de imposto sobre veículo» 

Para cada ano em que ÍGÍ construido o índice, cada ítem foi ponde-
rado pela quantidade mèdia fornecida por mès às industrias automobilisti-
cas, encadeando-se depois os índices de cada ano. Esta solugao foi adotar-
da porque as firmas nao fornecsm quantidades iguais em todos os meses e se 
os ítens fossem ponderados por suas vendas efetivas, as flutuagoes do 
índice refletiriam mais essas varia?oes do sistema de pondera?oes do que 
as varia?oes reais do prego. 

Para a indùstria automobilistica, foi construido um índice de prego 
de venda ao consumidor para os cinco veículos aos quais os 41 ítens de 
auto-pegas sao destinados, sendo o sistema de pondera?Ses do mesmo critèrio 
que o adotado para auto-pegas. Por ter-se usado o prego de venda ao consu-
midor (Fonte: Revista Quatro Rodas) e nao o prego de venda ao revendedor, 
poder-se-ia incorrer num erro apenas caso a margem de lucro concedida aos 
revendedores tivesse sido alterada durante o período, fato este que apa-
rentemente nao decorreu. 

2. A evoluea» de oréeos de auto-pecas e de vefculos. 1964/67 

0 gráfico 8 permite o acompanhamento da evolugao dos pregos desses dois 
setores; de outubro de 1964 até fevereiro de 1965 os dois Índices pràtica-
mente se acompanham; a partir de mam;o de 1965 até junho de 1967 apenas 
em dois curtos períodos o índice de auto-pegas chegou a atingir níveis su-
periores ao da indùstria automobilistica, 0 primeiro desses períodos, 
julho de 1965, a redugao no prego dos veículos deve-se, tao semente, a 

/redugao do 
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redu<;ao do imposto de consumo concedida pelo Govemo Federal durante o 
periodo agudo da recessao ocorrida naquele ano0 0 segundo, janeiro e 
fevereiro de 1967, a inversao se deve a substituiqao do imposto de ven-
das e consignaqoes pelo imposto de circulaqao de mercadorias, Esse 
imposto, peraitindo agora créditos pela compra de materia prima e somon-
te incidindo sobre o valor realmente adicionado pela empresa, veio 
beneficiar aquelas firmas que realizam grandes compras no mercado interno. 
Como se verificou nos Itens anteriores, em mddia, • setor de auto-peqas 
compra menos de UO% do valor de sua produqao, salientando-se o fabo de 
que parte de suas maté rias primas sao fornecidas pelo comércio exterior, 
fato éste que nao permite quslquer deduqao sobre o ICM. Esta refoma, 
portanto, permitiu aos Montadores, reduQoes substanciáis em seus custos 
peraitindo urna política de conten<jao de seus presos durante ésse 
período, e forqou urna elevagao dos preqos de venda do setor de auto-pee; as. 

/Gráfico 8 
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Comparando-se as posigSes relativas de junho de 1967 com as de 
fevereiro de 1965, nota-se que as montadoras aumentaram seus pregos 7% 

mais que o global da indùstria de auto-pegas. E importante sallentar 
tal fato pois qualquer politica que viesse fixar base para futuros reajus-
tamentos de pregos a partir desta data, teria mantido permanentemente esse 
ganho de posigao relativa a favor da indùstria automobilistica, caso essa 
diferenga nao pudesse ser justificada por eleva?oes de outros custos desse 
setor, 

3« Indice precos auto-pegas por linha de destino 

Maior nùmero de informa?oes podem ser reunidas quando desagregamos o 
Ìndice de pregos de auto-pegas por linha de destino e comparamos sua 
evolugao com os pregos de cada um dos velculos da amostra. 

Observando-se a evolugao dos pregos por linhas de destino, descritas 
pelos gráficos seguintes, notaa-se tres ccmportamentos bem nítidos. No 
primeiro deles, caso especifico da FORD e CHEVROLET, o índice de pregos do 
produto acabado fox sistematicamente maior que o de pegas. Significa isto 
que durante todo èsse período as despesas com auto-pegas perderam sua im-
portancia relativa aos demais itans componentes de custo. 

Kos modelos Volkswagen e Aero Willys, a situa? ao è bem diversa pois 
a cada reajustamento de pregos das montadoras, a diferenga para com o 
índice de auto-pegas toma-se substancial. Por exemplo; em margo de 1965 
o indice de pregos dos Volkswagen era de 109.3, enquanto que para as pegas 
o indice era de 101.9; em janeiro de 1966 os índices de pegas atingiram o 
valor 108,4, enquanto que os do veiculo permaneciam em 109.3 mas $á em 
fevereiro, èstes atingiram 125.0 estando o de pegas em apenas 112.7. 
Sòmente no segundo semestre de 1966 é que os dois índices passam ter valo-
res relativamente próximos, invertendo-se tal situa?ao de modo substancial 
em apenas dois meses - janeiro e fevereiro de 1967 - para no firn do período 
em análise encontrarmos o índice do veiculo (158,0) acima do de 
auto-pegas (151-5). 

/Ebccetuando-se 
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Excetuando-se aquela anomalia salientada nos meses de julho a 

setembro de 1965, o comportamento dos pregos no Aero Willys è semelhante, 
isto é, sempre que o Indice de auto»pegas vai atingindo o nivel do Indi-
ce do veículo, há um re a just amento no preg o d®3te ultimo, recuperando-se 
novamente aquela margem da vantagem. Note-se que semente no inicio déste 
ano, em margo, abril e maio è que o indice de auto-pegas atingiu valores 
mai ores; mas em junho, com o novo rea just amento no prego do veicolo a 
diferenga já era favorável à montadora (155*7 para 145.0), margem esta 
nunca atingida durante o periodo. 

0 tcrceiro caso, o dos camánliSes Mercedes-Benz, o andamento dos 
Indices de auto-pegas está por quase todo o periodo, persistentemente 
acima do de veículos, situagao que somente é contrària no ccmego do 
período en analise (margo e abril de 1965) e em junho de 1967. Veremos 
mais adiante que éste comportamento deve ser resultante de alteragoes 
substanciáis nos modélos das pegas fomecidas, alteragoes estas feitas à 
pedido da montadora, coisa que nao aconteceu nos fornecimentos feitos à 
Ford e à Chevrolet. 

Vale a pena ressaltar ainda que as alteragoes nos pregos dos cami-
nhoes Mercede ¡&-Benz foram sempre em níveis inferiores aos dos outros 
veículos a nao ser a partir de margo de 1967, quando fica inferior apenas 
aos outros caminhSes. Sánente no mes de junho de 1967 é que registra o 
seu maior índice de aumento de prego. 

/Gráfico 10 
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VII, INDICE PREQOS AUTO-PEQAS POR G&UPOS DE PRODUCTOS 

Urna obje?ao que pode ri a ser levantada è o fato qu9 as Empresas Montadoras 
tem urna estrutura de compras diferente, consequencia direta da pròpria 
integra?So da linha de produqa© da empresa e tal fato, imo deve ter dei-
xado de se refletir sobre a amostragem coletada. Nestas condigoes, 
torna-se conveniente analizar a evolu?ao de pre?os em diferentes grupos 
de produtores de auto-pe?as, 

0 critèrio utilizado para a classifica?ao das aut©-pe?as em grupos, 
está baseado na composi?ao dos custos dos ítens amostrados, mais precisar-
mente, na incidencia e composi?ao dos ítens Materia Prima e Mao de Obra» 
Foram compostos assim os seguintes grupos : A?o, Aluminio, Ferro fundido, 
material elétrico, rolamentos, baterías, carburador e radiador» Tentou-se 
organizar um grupo específicamente para estofamento mas o número de ítens 
de foraecimento e o número de empresas eram de tal forma elevado que se 
tornou impossível realizar, pelo menos a curto prazo, tima amostragem 
significante» 

Dentro de ítem A?o tornou-se necessària m a subdivisao baseada na 
A A 

incidencia da mao-de-obra sobre o custo de fabrica?ao. Isto deteminou a 
constituí?ao dos sub-grupos: 

A?o I - Englobando pe?as de a?o simplesmente forjado e usinadas, 
tubas de a?o, molas, etc. 

A?o II - Englobando bàsicamente conjuntos em cuja estrutura 
tenham como componentes carcasas de ferro fundido ou 
maleável, peqas forjadas e usinadas em a?os liga como 
a?os carbono. Conjuntos de grande porte. 

A?o III - Englobando conjuntos que tenham bàsicamente os mesmos 
tip«s de materiais de A?o II, porám que sejam conjuntos 
de pequeño porte» 

No gráfico a seguir, temos o comportamento de cada um dos grupos de 
pegas» Verifica-se que as porcentagens de aumento variaram de um nivel 
inferior de 20,5$ (Rolamentos) até um nivel máximo de 11.%% (Ferro fundido), 
de fevereiro de 1965 a junho de 1967i 

/Gráfico 12 





~ 102 -

0 comportamento do Indice de cada grupo é afetado por eventuais 
alteragoes nos modelos das diferentes pegas. Isto normalmente se traduz 
«a substanciáis eleva?oes de pregas, urna vez que se incorporan nos cus-
tos de fabricagao: Mudan? as de ferramental, amortiza? Eo do ferramenta! 
antigo, alteragao n© processo de fabricagao, pcssíveis treinamentos de 
mao-de-ebra, etc. Para separar e3ses efeitos, fez-se necessàrio a análise 
da evolugao de cada grupo de pegas por marca de vélenlo. 

Nos primeiros dois grupos: Ag* X e Ago II, nao houve mudan?as funda-
mentáis nos modelos de fabricagao dos itens da amostraj estes se apresen-
tam, entao, no gráfico com um estreito paralelismo nos índices de prego 
para cada montador. 

No grupo Ago II, notam-se dois tipos de comportamento. 0 primeiro 
conjunto Ford e Chevrolet, caminhando abaixo dos índices da Volkswagen 
e do Aero-Willys. Explicar-se esta diferen? a pelas diferentes composi-
goes de cada um dos conjuntos. íío primeiro estao arrolados Cajbta de 
mudangas, Caixa de diregao e Conjunto de eixo trazeiro, enquanto que no 
segundo apenas está incluida a Caixa de diregao visto que as pròpri as 
montadoras produzem os outros componentes desse grupo da amostragem. 0 
nSo comparecimento da Mercedes-Benz deve-se ao fato de a Empresa produ-
zir internamente ou importar todos os ítens componentes deste grupo. 

No grupo Ago III, constituido bàsicamente palo conjunto de pegas 
componentes do freio, nota-se claramente o efeito de urna alteragao 
radical no modelo de fabricagao, a pedido da montadora, para o caminhao 
Mercedes-benz. A partir da introdugao do produto novo, em agosto de 1965, 
tedos os demais ajustamentos foram, a grosso modo, proporcionáis aos veri-
ficados com os outros modelos. Excluido o efeito dessa alteragao de mode-
lo, ou seja, considerando-se apenas as altera?oes a partir de agosto de 
1965, o índice mèdio resultante seria de 137.9 e nao 147.4, como fora 
obtido anteriormente. Essa diferenca pode ser considerada como o efeito 
tipico de urna alterai ao de modelo. 

/Gráfico 14 
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No grupo Aluminio ocorreu o mesmo fenómeno,, entretanto nao se veri-
fica aquele estreito paralelismo entre as retas dos modelos alterados em 
relagao as dos outros, nao modificados, pois ainda durante alguns meses 
ainda se continuou a fornecer remessas dos modelos antigos. Isto é mais 
notório no caso do fornecimento para o Aero-Willys durante o período de 
setembro a dezembro de 1965, quando a trajetdria do índice, gradativamente, 
atinge um nivel paralelo ao das outras retas (Ford, Mercedes-Benz e 
Chevrolet). 

Específicamente para o Volkswagen, as fortes oscila?oes no compor-
tamento de índice, devem-se a fomecimentos alternados mes a mes, de 
remessas do rao dolo antigo e do nevo. A partir de fevereiro de 1967 as 
varia?oes deste índice passam novamente a ser proporcionáis as de todos 
os outros. 

Cerno foi feito anteriormente, isolando-se o efeito das altera?oes 
de pre?os decorrentes da mudan?a de modelo e recalculando-se a taxa 
média de aumento para o grupo Aluminio, o índice seria de 150® 9 e nao de 
169.0, Da mesma forma, a diferen?a entre estes dois resultados é o 
custo da altera? ao de modelo ñas duas principáis linhas de produ?ao quais 
sejam, Aero-Willys e Volkswagen. 

N® quinto grupo da clas3Íficaqao, ferro fundido, com a introdugao do 
novo motor Volkswagen houve substancial altera?ao nos modelos de anéis 
fornecidos a partir de julho de 1966 a um pre?o 44. superior ao do 
medelo anterior, enquanto que para o produto vendido á Mercedes-Benz a 
majora?ao foi de apenas 2.6%, Lembre-se que as alteragoes do modelo foram 
feitas a pedido das montadoras. 

Ñas linhas de fornecimento Ford, Chevrolet e Aero-Willys, houve 
mu dan? a de modelo apenas nesta ultima, em fevereiro e julho de 1966, a 
qual nao provocou, no entanto, grande alteragao no comportamento deste 
índice em relagao aos outros dois. 

Repetindo-se o mesmo raciocinio que foi feito nos casos anteriores, 
onde houve modificagao do produto, ou seja, dewconsiderando-se todos os 
aumentos de prego devido apenas 2ts mudan?as de modelo, chega-se a um 
índice final para o grupo Ferro Fundido de 159.0 e nao de 177.0 - diferenga 
esta que p«de ser considerada como efeito da alteragao de modelo sobre os 
pregos de venda. 

/Gráfico 15 
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No grupo Material elétrico, sexto da classificagao, estao incluidos 
os seguintes Itens: Motores de partida, dínamos, alternadores, distribui-
dor e bobina, Convém ressaltar, de inicio, o comportamiento do índice das 
pegas fomecidas para o caminhao Mercedes-Benz, que apresenta urna sustan-
cial queda em margo de 1966, pela absorgao da Empresa que vinha fomecert-
do até aquela data, pela atual fornecedora, a qual possui um sistema mais 
realista de custeio. A partir dessa data os reajustes foram todos propor-
cionáis aos outros índices e no fim do período esa análise, ainda nao 
haviam atingido o nivel de pregos pelo qual eram fornecidos em fins de 1965» 

Apenas na linha de fornecimento para a Volkswagen é que houve mudan? a 
de modelo para quase todas as pegas do grupoj se se desconsiderar essa mu-
dan? a de modelo, o índice geral de grupo reduzir-se-á de 136.4 para 132.8. 

Os índices dos grupos restantes tem ccmportamento semelhante aos já 
apontados. 0 valor medio alcanzado nestes componentes foi de apenas 
131.9 em junho de 1967, dispensando, portanto, que se processem análises 
específicas sobre os grupos em questSo. 

Este detalhamento indicou claramente que os índices que passaram 
por maiores eleva?oes de pregos foram aqueles onde ocorreram altera?oes 
de modelo, a pedido das montadoras. Excluido eose efeito, os índices de 
tais componentes estariam bem próximos do comportamiento medio. 
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VIII. iMPORTAgüES DE AUTO PEQAS 

Completando as informa?oes sobre o mercado nacional de auto pegas, 
apresentar-se-á, neste capítulo, algumas considerares sobre o nontante das 
importa?oes realizadas, discriminando-se as principáis pegas. 

Já foi verificado nos capítulos anteriores que as exportares nacionais 
eram quase que exclusivamente feitas pelas grandes empresas e o mentante 
das vendas destas empresas para o exterior pouco ultrapassou a 1% do 
total colocado no mercado nacional, (Qiadro 18.) 

Por outro lado, tambán se constatou a inexistencia de tuna política 
de estocagem de produtos acabados, de sorte que é válido considerar as 
varia?oes de estoques como negligíveis, 

Desta forma, urna vez somadas as importa?oes de auto pegas á pro-
dugao nacional, tem-se urna vicao extra sobre o consumo aparente de 
eaito pegas no Brasil, 

Para tanto, foi feito um levantemento de todas as importa?Sea de 
auto pojas porém, s&mente aquelas realizadas pelas montadoras. Justifi-
carse tal procedimento urna vez que as importagoes feitas para a reposigao, 
além de nao aeran muitas, sao feitas apenas para manter em funcionamento 
urna pequeña parcela da frota atual de veí.culos no Brasil, a saber, dos 
veículos importados. Mais ainda, as importagoes feitas pelas montadoras 
indicam claramente as lacunas existentes na oferta nacional de auto pegas, 
• que significa, em outros termos, que podem vir aínda a ser substituidas 
por produgao interna, 

Nao se trata de um trabalho amostral, Foram computadas licenga 
por licenga dos arquivos da Carteira de Comércio Exterior do Banco do 
Brasil, Caeex, que indicam a totalidade das importagoes feitas em terri-
torio nacional, Porém, como se verificará, alguns itens relativos as 
classes tarifárias nao estao completos para todos os anos, Isto indica, 
básicamente, que nao houve importa?Ses, porém para alguns itens, nao 
foram encontradas as pastas onde estavam cadastradas todas as importagSes 
do ítem, específico, Porém, nos quadros que se seguem tais itens serao 
indicados, 
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Quadro 50 

LISTAS ES TARIFAS 

Número tarifa Especificaçao 

84-79-001 Caixa de engrenagem e aparêlho redutor eu 
multiplicador de velocidade, de módulo de mul-
tiplica*; ao definido ou fixo» 

002 Cade mal, moitao, polia, roulé, roldana e 
volante 

003 caixa de engrenagem e aparêlho redutor ou mul-
tiplicados de velocidade, de módulo de multi-
plie açao modulado, 

004 eixo de qualquer tipo acabado, 
005 engrenagem e cone de fricqao, 
006 engrenagem e disco, usinado ou nao de matéria 

plástica, 
007 qualquer outro 

84-80-001 Biela 
002 bloco de cilindro, cabeçote, carter ou 

carcaça 
003 bomba de gasolina 
004 bomba injetora 
005 bomba de óleo 
006 bronzina 
007 carburador 
008 eixo de manivela e eixo de comando de válvula 
009 Pista». 

84-80-010 Válvula 
O U partes e peças de turbina à vapor com similar nacional. 
012 partes e peças de turbina à vapor sem similar 

nacional 
999 qualquer outra 

/Quadro 50 cont. 
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Húmero tarifa Especifica? ao 

84-14-001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 

008 

009 
85-16 

87-07-001 
002 

003 
0«4 

87-08-001 
002 
003 

87-08-004 
005 

006 

007 
008 
009 

bobina de injeqao 
dispositivo de partida para motor de aviao 
distribuidor 
magneto de qualquer tipo 
motor de arranque 
regulador de voltagem 
relé de partida 
vela de igni?eo, de aquecimento e semelhante (valor 
mínimo GIF por unidade US$ 0.34) 
qualquer eutro 
Aparelho elétrico para aquecimento do ambiente 
(aero-térmico, radiador, aparelho de aquecimento por 
acumula? ao de calor e semelhante). 
prúpria para veículo tipo "jeep" 
prépria de automével do item 87-03 
própria de automável do item 87-04 
qualquer outra 
assento e arma?ao para assentó ou encosto 
cabine 
capota 
grade protetora do radiador 
limpador de parar-brisa 
01 - movido a vácuo 
02 - qualquer outro 
para-brisa 
protetor para janela, porta ou vista 
porta 
qualquer outra 

/quadro 50 cont. 
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Quadro 50 cont, 

Número tarifa Especificado 

87-09-001 alavanca de mudanza de velocidade ou de frei® 
002 amortecedor de fricqao, hidráulico, pneumático e 

qualquer outro, 
003 aro e cubo para roda 
004 eixo de transíais sao (eixo cardan) 
005 barra de direqa«? 
006 caixa de direqao 
007 caixa espleta de marcha de mudanzas de multipli-

ca^ ao ou reda<jao 
008 coroa e pinhao 
009 freio hidráulico, à ar, à vàcuo, freio de mao ou 

emergencia, de sapata e semelhante. 
010 diferencial completo inclusive de duas velocidades 
011 discos de pressao e embreagem 
012 semi-eixo e bengala 
013 embreagem mecánica cempietà 
014 qualquer outra onbreagem completa 

87-09-015 lagarta 
016 painel ou quadro para instrumentos 
017 pedal 
018 quadro de chassis^ longarina, travessa, cantoneira, 

bra§ade$ra e peqa semelhante 
019 peqa de extensao de chassis 
020 radiador 
021 roda 
022 volante e guidao 
023 eixo dianteiro 
024 eixo diferencial e eixo traseiro 
025 cabo e capa de velocímetro 
026 setor e rosfia sem firn de direqao 
027 qualquer outra 

87-10 Ornamentos 

Fonte? Manual de Atualizaqao de Tarifas Alfandegárias-
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Quadro 51 

ÀXTTO-PEGAS IMPORTÂDÂS 

Item das tarif&e 1966 1967 1968 
1969 (ate 
setemhro) 

84-79-003 KHI 

84-79-006 NHI NHI • NEI 

84-fio-oio NHI 

84-80-011 mi UHI NHI NHI 

84-80-012 NHI NHI NHI MI 

85-14-001 NEC HHI NHI NHI 

85-14-002 Mao fol necessario pesquisar por se tratar de equlpamento para avio88 

85-14-004 . miz NHI NHI NHI 

85-14-005 NHI mi NHI 

65-14-006 Pasta retirada da séjào 
de estatistica da oacex NHI NHI NHI 

'85-14-007 « NHI NHI NHI 

85-14-008 ti NHI 

85-14-009 n NHI 

85-16 «t KHI NHI NHI 

87-07-001 n NHI NHI NHI 

87-07-002 n HHI NHI NHI 

87-07-003 n NHI NHI NHI 

87-07-004 « KHI NHI NHI 

/Quadro 51 cont. 



Quadro 51 cont. 
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Item das tarifas 19$ 1968 (atfi setembro) 

87-08-001 

87-08-002 

87-08-003 

87-08-00U 

87-08-005 

87-08-006 

87-08-007 

87-08-009 

87-O9-OOI 

87-09-002 

87-O9-OO3 

67-09-00** 

87-09-005 

87-09-010 

87-09-0II 

87-09-012 

87-O9-OI3 

87-09-014 

Pacta ratirada da sopab 
da estatfatisa da eaoex 

NHI 

MHI 

NHI' 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

MHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

NHI 

IQII 

NHI 

NHI 
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Quadro 51 cont. 

Item das tarifas 1966 1967 1968 1969 
(atS setembro) 

87-09-015 Stf houve importaba© para tratorss 

87-O9-OI6 Pasta, retirada da sejtáó 
de eatatístloa da aaoax NHI NHI 

87-O9-OI7 » NHI NHI NHI 

87-09-018 n mi NHI NHI 

67-09-019 11 mx NHI NHI 

87-09-020 ti mi NHI 

87-09-021 •i NHI NHI NHI 

87-09-022 M NHI NHI NHI 

87-09-024 « NHI NHI NHI 

87-09-025 II M I NHI NHI 

87-09-026 « NHI 

87-10 II NHI 

0 crescimento das importa<¿oe3 nos últimos anos está expresso no 
quadro 52. Nele tem-se as importaqSes e pode-se verificar o espetacular 
acréscimo verificado nos anos 68 e 69, quando houve importantes lan?amentos 
no setor Terminal. 

/Quadro 52 
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Quadro 52 

BRASIL» IHPCftTAÇOBS IE AUTO ÏEÇAS 

Cr« $ 

"S. Ai» 

Tarifa 
1S66 1967 1968 1969 (1) 

8lf.79.OOl 2 813.00 3 123.00 9 543.21 5 007.48 
002 5^.00 915*00 1 233.85 2 514.46 

003 1 908.54 1 903.00 - 4 347.00 
oo4 161 652.00 81 758.00 151 500.38 66 177-72 

5 51 802.89 59 149,10 l4l 284.37 109 575.62 
6 - m 1 638.77 «* 

7 6 261.70 5 149.20 121 497.OO 7 028.00 
8U.80.001 199 848.1» 820,00 224 317.07 5 180.00 

2 965 795.34 83 348.78 1 263 511»99 1 328 947.88 

3 33 8Ç4.80 2 054,00 136 426.04 26 418.00 
4 143 060,00 397 933.00 635.725.50 897 857.34 
5 60 653.00 59 543.43 94 262.80 48 582.00 
6 19 998.80 7 244.00 5 193.00 85 060.27 
7 91 194.00 37 251.52 159 080,93 326 726.36 
8 264 056.59 418 216.00 438 694.08 437 016.99 
9 13 999 31 385.40 l4l 563.00 161 727.OO 
10 255 711.00 385 IOI.79 - 566 990.78 
999 979 543.47 1 909 303.98 3 977 895.46 4 887 108.65 

85.11*, 003 231 653,70 111 252.40 222 471.40 227 009,63 
5 4o 214.00 •» -

8 - 4 914.15 - 93 036.60 
9 - 4 604.65 - 10 860.75 

87.08.001 m 1 443.97 4 594.94 m 

H - 2 570.13 
5 - 2 449.52 105 482.97 -
8 «w 1 004.55 168 915.35 110 470.27 
9 - m 454 897.73 181 033.17 

87.09.002 - 58 845.50 68 291.20 

(l) - Até o mes de setembro. 

/Quadro 52 cont. 



- 117-
Quadro 52 

BRASILt I>îPORTAÇÔES DE AUTOS PEÇAS 

Ano 

Tarifa 
1966 1%7 1968 196? y 

87.09.003 m m - 20 548.46 

9. - - 21 924.48 226 186.42 

5 m 95 482.47 321 258039 m 

6 - 37. 926.70 119 979.88 3 674.48 

7 - 16 229.37 946 439.17 4 952.41 
8 - l 443.51 23 518.87 27 048.76 
9 - 2 660.70 548 198.05 480 099.92 
11 m «te 2 096„22 1 042.41 
16 t+ - - 218 966.32 
20 tm - 6 192.06 m 

23 - 4 679.90 37 678.54 100 727.35 
26 - 1 140.30 57 750oiiO m 

27 • «a 755 951.21 2 273 9l6a8 955 245.12 
87.10 - 9 453.67 5 180.52 
Total 3 524 074.23 4 527 952.73 12 886 976.20 

a/ e mes de Sstembro. 

A distribuí?ao das importa?8es entre as montadoras vai indicar a maior 
participa?ao de produtos da linha Ford e da linha Volkswagen em 1968. Como 
se salientou, estas importa? oes sao devidas a 1 an?amentos de produtos novo s 
feitos com relativa pressa, o que, sem dúvida, somentô poderla ocorrer 
recorrendo-se ao comércio externo. Nos outros anos, a linha Scania e 
Mercedes tem grande parcela nas importa?oes naclonáis, com pe?as que vêm 
completar o fornecimento de auto-pe?as nacionais. 
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Quadro 53 

BRASIL« IMPORTADO DE AUTO PEJAS PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS 

(SD 

Empresa 1966 1967 1968 (set.) I969 

Mercedes 1 325 700.60 731 079.80 1 840 338.32 2 630 233.00 

Soania 648.36 1 644 5.64.21 2 354 068.53 2 325 820.58 

Willys 293 272.70 4o6 745.82 1 288 440*14 1 261 380.77 

Forií 44o 038.00 504 240,93 3 78C 524,66 1 931 940.46 

Toyota 1 575.13 - 27 921.14 27 518.56 

Volkffwagan 361 4l4.oo 881 338.95 3 115 262.63 2 OOO 107.27 

P.NCK, 126.42 556 596.40 

OJM. 29 563.23 30 440.33 75 384.10 

Cbrysl«:? 4 604.65 218 O4O»79 744 613.14 

Kermaü Guia 10 068.17 11 662.47 

Outros 399 247.04 312 445.11 224 041.86 133 39^.20 

Total ? 524 074.2? * 525 ̂ 2.70 12 88? 546.^7 

/IX.A CARGA 
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IX. A CARGA TRIBUTARIA 

A nova sistemática tributària, posta sa pràtica no Brasil em fins de 1966, 
alterou substancialmente, nao sSmente o volume de carga para as empresas 
de auto peg as, cono também iiifluiu ñas despesas finan ceir as do set or» 

Como um primeiro efeito, o setor foi guindado como sendo um dos 
principáis contribuintes principalmente de impostos estaduais. A substi-
tuí«; ao do Imposto de Vendas e Consignagoes pelo de Circulagao de Mercado-
rias, no qual o fato gerador de imposto é o valor adicionado de produto, 
permite dedugoes de imposto por créditos de compra de matérias primas» 
Iste velo beneficiar aquel as empresas que compram substancialmente no 
mercado interno o que, como já foi visto, nao se aplica as produtoras de 
auto pegas. Alám do mais, incidindo semente sobre as compras de "inputs" 
nacicnais, nao pemitindo dedugoes ñas compras provenientes do exterior, 
forca o setor a ceder um montante apreciável de seu faturamente para 
pagamento de tributos. 

Se de um lado, a carga tributària desta parte do setor automobilis-
tico elovou-se, de outro, peraxtiu ás montadoras, praticarem roácqosa de 
custoj desde que a participado das compras internas para suas linhas de 
montagem é de aproximadamente 60% do faturamento ( menos de 40$ ñas 
auto pegas), isto facultou a reali zagao de dedugSes madores sobre os 
impostos pagos, 

Um segundo efeito, além deste da elevagao dos pregos de venda do 
A 

setor devido a um aumento na carga tributària, é a pressilo sobre as 
despesas financeiras, 0 pagamento do imposto de circulagao de mercadorias, 
sendo efetuado depois da saida do produto do estabelecimento industrial, 
impoe urna necessidade maior de capital de giro, urna vez que as vendas sao 
feitas para recebimento ap<5s noventa dias. 

/Quadro 54 
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Quadro 54 

AUTO PEQAS, CARGA TRIBUTARIA 
(% sobre o faturamento) 

Ano Total Imposto renda ICM IPI 

1964 16.2 2.4 6.2 7,3 
1965 16.2 2.3 6.4 6.7 
1966 15.8 2.0 6.4 6.8 
1967 21.1 1.9 10.4 7.0 
1968 21.7 2.2 11c 2 6.7 

0 quadro 54 mostra a parcela das receitas das empresas dedicada ao 
pagamento de impostos. Notarse claramente os efeitos das altera? o es de 
1966 onde, a participa?ao dos impostos estaduais de circula?ao de mercal-
dorias e o ICM., práticamente dobraram, enquanto que o imposto sobre 
produtos industrializados (IPI) manteve-se constante juntamente com o 
imposto de renda. 

A diferen?a encontrada entre o somatário destes impostos e o 
total é devida a impostos municipais que, a exemplo dos estaduais, 
passarsm a exigir maior participa?ao sobre o faturamento das empresas 
de auto pegas. 

Assim, comparando-se com as informa?oes do quadro 18 sobre © fatu-
ramento, conclue-se que o setor pagou mais de Cr$ 900 milhoes para os 
cofres públicos em 1969» 

/ANEXO 
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PRINCIPAIS ASPECTOS DA POLITICA AUTOMOBILISTICA E DOS 
MECANISMOS INSTITUCIOMAIS 3STABELBCIDOS PARA O DSSKNVOLVIMENTO 

DESTA INDUSTRIA NO BRASIL 

Antes de se falar de urna politica nacional voltada especialmente para 
a indùstria automobilistica, necessàrio será indicar primero o programa 
na ci orni de desenvolvimento industrial no qual está inserido esta espetacular 
indùstria. 

A Economia Brasileira cara ete ri za-se como sendo mista, baseada no 
mercado. Mista porque deve á parti cipa cao do dispendio govemamental que 
correspondeu a pouco mais de 21% em 1968 e à formagao de capital fixo, em 
aproximadamente 25% neste mesmo ano, atingindo po.¡.'Sm em alguns anos quase 

Nao sòment e pelo dispendio e forma gao de capital. 0 governo ton 
inílu-32ciado diretamente na produgao de bens e servidos, através de sua 
partioipagao na indùstria do ago, petróleo, mineragao do ferro, prodagao 
de energia elétrica e outros servidos de utilidade pública. 

Contudo, a agao do Governo se faz ainda mais presente ni inda stria 
nacional através do controle de pregos e de outros mecanismos responsáveis 
pela alocagao de recursos no territòrio nacional, una vez que ñas maos da 
iniciativa privada està a maior parcela da produgao industriai e agricola. 

Dessa maneira é que o governo tem exercido a sua agao polli! oo™ 
economica sobre o setor automobilistico, de vez que toin o parqus nacional 
encontra-se ñas maos da iniciativa privada. 0 governo brasileiro participou 
inicialmente, na implantagao do setor, com a construgao de urna unidade 
montadora porSm, atualmente, está totalmente desligado qurj.q-j.er atuagao 
direta de participagao na indùstria, 

Assim sendo, a indùstria automobilistica foi primeiramente pensada 
como fazendo parte de urna politica nacional de crescimento da produgao, 
substitutiva das importagoes, para a qual o governo utilizou, como instru-
mental, o controle sobre tarifas, taxa cambial, Lei de Similares, empréstimos 
através do Banco Nacional de Desenvolvimento e progranas especiáis de 
incentivos. Para tanto, dispunha o governo de várias instituigoes como o 
Conselho de Tarifas, o Banco Central (antes de 1964 atuava através da 
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Superintendencia da Moeda e Crédito - SUMOC), o Banco do Brasil, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Economico e, principalmente, no caso da indùstria 
automobilistica do Conselho de Desenvolvimento Industriai. 

A. atuagao do governo neste setor data do tSiroino da Segunda Guerra 
Mundial, tendo como objetivo último, urna melhoria no balango de pagamentos, 
apoiado por um processo de substituigao de importagoes, Nessa época, nun 
curto espago de dois anos após o término da Guerra, o Brasil encontrava-se 
numa situagao delicada no balanqo de pagamento, urna vez que as reservas 
acumuladas durante a guerra foram ràpidamente exauridas pelas compras de 
bens e servi 50 s, principalmente autcanóveis. 

0 primeiro passo dado no esforqo de a producao nacional ocupar o 
mercado dos produtos importados ocorreu em jeneiro de 1948; com a montagem 
da fábrica Nacional de Motores, voltada para a fabricagao de caminhoes, 
através da qual o governo procurava minimizar o dispencio de cambiais. 

Esta foi a iniciativa governamental. 0 setor privado se fazia 
prosente, realizando a produgao de pegas para reposigao do estoque de 
vei culos no Brasil, pois a inporta gao era pràticamente impossi"•el durante 
a guerra. Chegour-se a criar urna indùstria nacional para a produgao de 
gazogenio, utilizando-se o carvao vegetal como substituto do combustivel 
escasso» 

0 surgimento da Guerra da Coréia veio propiciar a colocagao de 
produtos primarios nos mercados mundiais e novamente urna situagao de 
euforia cambial. Mais urna vez via-se a indùstria nacional na iminencia de 
um colápso, caso se abrissem, indiscriminadamente, facilidades para a 
importagao de produtos. Contudo, os produtores nacionais do setor de auto-
pegas foram protegidos em 1952, pelas portarias do Banco do Brasil, através 
da SUHXJ, onde se "restabelecia o licenciamento de pegas e acíssSrios para 
veiculos, limitado porém, aos itens ainda nao produzidos no país". . Bu 
1953 a SUMOC, baseada nos pareceres da Comissao de Desenvolvimento Industrial 
criada junto ao Ministério da Indùstria e Comércio, baixava um "aviso" pelo 
qual nao se atenderia mais pedidos de licenga destinados à importagao de 
veiculos a motor para fins comerciáis, já. devidamente montados. Para 
evitar possiveis fraudes indicava também o que deveria ser entendido por 
veiculos desmontados. 
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Logo após, em outubro do mesmo ano, ocorreu urna das mais importantes 
transformares no sistema cambial brasileiro, ao se estabelecer o sistema 
de taxas múltiplas de càmbio, classificando-se as importadoes em cinco 
categorías, segundo o grau de essencialidade, Para cada urna foram fixadas 
taxas de cambio através dos leiloes dos certificados emitidos para cada uma 
délas, 

Em categoria especial, que nao participava do sistema de leiloes, foram 
colocados alguns produtos tidos como essenciais ao desenvolvimento nacional, 
como o petróleo e seus derivados, papel de imprensa e equipamentos (Instruqao 
70 da SUMOC e Lei 2 145). 

E patente, portante a substancial alteralo da politica economica do 
Governo, 0 caráter do sistema cambial deixou de ser considerado como simples 
instrumento controlador do balando de pagamento para tornar-se num mecanismo 
capaz de promover a industrializa<¿ao do país. 

Dentro deste espirito introduziu-se a "Instrusao 113" da entao SUMOC 
- Superintendencia da Moeda e do Crédito, 0 principal objetivo dessa instru-
qao era o de atrair capital estrangeiro, permitindo aos investidores alieni-» 
genas a importaqao de bens de capital, sem cobertura cambial, para tanto 
estes deveriam concordar em nao serem reembolsáveis à vista ou sob a forma 
de "divida deferida", mas através da participaqao do capital em cruzeiros, 
na empresa a que se destinava o equipamento. Era preciso ainda, que o projeto 
fosse considerado útil para o desenvolvimento do país, a ¿uizo da CACEX 
- Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, 

Um fato marcante na economia brasileira, quanto à política economica 
do governo, de grande atuagao no setor automobilistico foi, sem dùvida, a 
criagao do Conselho Nacional de Desenvolvimento, através do qual foi formulado 
o famoso "Programa de Metas", no Governo Juseelino Kubitschek de Oliveira 
( 1 9 5 6 - 6 1 0 

Éste programa de Governo abrangia semente cinco áreas de atuaqao: 
energia, transportes, alimentagao, industrias básicas e educagao, Importante 
salientar-se que a indùstria automobilistica foi considerada como indùstria 
de base e, como tal, poderia receber ajuda financeira do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Economico, 

15/ Nao se pode considerar tal programa cono um plano de desenvolvimento 
goral do país, Abrangia ele, sámente algumas áreas especificas do 
investimento público e algumas indústrias consideradas de base. Apenas 
fixaram-se metas para um quinquenio^ sem quaJLquer preocupe?,gao de caráter 
de viabilidade financeira de execuqao. 

/Dentro destes 
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Dentro destes programas específicos de governo estabeleceram-se em 
1956 as normas direto'ras para a criaqao da Indùstria Automobilistica e com 
elas a instituiqao do Grupo Executivo encarregado da aplicaqao destas normas, 
0 GEIA (Grupo Executivo da Indùstria Automobilistica). 

Para aquilatar a importancia deste programa especial para o setor 
automobilistico basta citar algumas consideraqoes feitas por Baer em sua 
obra; Industrialization and Economie Development in Brazil; "The most 
successful of these programs was the one designed to promote an automotive 
manufacturing industry that was directed by GEIA. The group offered 
substantial benefits for the importation of manufacturing equipment and 
automotive components for a.limited period of years. The firms, in return 
committed themselves to a policy of progressive replacement of imports by 
components made in Brazil. GEIA was also instrumental in persuading Brazilian 
comparii os to get into the automotive parts industry and in making arrangements 
for them to negotiate technical assistence agreements with American and other 
foreign companies." 

Outra análise feita pelo E&baixador Lincoln Gordon e por E-.L» Gromme r s ^ 
salientava que durante este program encorajou-se excepcionalnunte, a produgao 
nacional de partes e componentes de veiculos, numa tentativa de se "estabe-
lecer um ampio setor autonomo de auto peqas". 

Nao resta mais dúvidas sobre os resultados positivos desta meta. Nao 
sòmente o Brasil, pràticamente nao importava veiculos como tinha urna produqao 
totalmente verticalizada, no sentido de que mais de 1 000 fábricas comple-
tavam-se com as empresas montadoras, formando um dos principáis setores da 
atividade industrial nacional. 

As netas fixadas para a nacionalizabao foram ampiamente cobertas. 0 
setor privado da indùstria automobilistica se comproaetia a realizar ni veis 
de nacionalizaqab que indicavam urna percentagem minima de 90% de peso para 
1 de junho de i960; jeeps deveriam ter 95% de produtos nacionais nesta 
mesma data; caminhoes, caninhonetes, caminhoes leves e furgoes, 90% e, 
finalmente, os automi veis com 95%* 0 programa dos tratores indicava um grau 
de nacionalizagao de 95%, para 1 9 6 2 . 

16/ United States Manufacturing Investment in Brazil; The Impact of 
Brazilian Governments Policiesi 1946-60. 

/Porèm, m 1961 
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Porám, em 1961, dado o tremendo sucesso deste programa de metas, o 
GSIA baixava normas para a Nacionalizagao Integral dos veículos nacionals. 

Pràticamente, e stava, já consolidada a Indùstria Automobilistica 
Nacional e os seus resultados, mais do que em decretos, podem em números 
serení apreciados, 

Em 1964, houve um remanejamento dos grupos executivos, criando-se o 
GSIMEC — Grupo Executivo das Indústrias Mecánicas, que absorvia os grupos 
da Indùstria Automobilistica, o de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias e o da 
Indùstria Mecánica Pesada, 0 GEIMEC estava diretamente subordinado h, 
Comissao de Desenvolvimento Industrial, que por sua vez, vincolava-se ao 
Ministerio da Indùstria e Comércio. 

As facilidades propiciadas pelas autoridades govemamentais continuavam 
ainda a estimular os investment os no setor, Em 1965, foram concedidos 
incentivos fiscais com a isengao dos impostos de importa gao e consumo sobre 
a impcrtaqao de equipamientos de produgao, seus sobressalentes e ferramentas 
destinadas às indústrias de fabricagao de material automobilistico, motores 
de ccaibustao interna e equipamentos de energia élétrica, baseados senpre, 
contudo, nos estudos dos projetos industriáis feitos pelos Grupos executivos, 

Bn 1966, acresceram-se estes incentivos aos equipamentos de produgao, 
com os respectivos acessórios, ferramentas e instrumentos destinados ao 
reequipamento e modernizagao da indùstria de veículos automotores e de auto-
pegas, nao abrangendo, contudo, a taxa de despacho aduaneiro, nem aplicándo-
se a material com similar nacional, 

Mantida a política de grupos executivos foi novamente alterado o GEIMEC, 
agora para GEIMDT, Grupo Executivo da Indùstria Automotora - compreendendo 
a fabricagao de motores de expíosao em geral, veículos rcdoviários de carga 
e de passageiros, aeronaves, tratores e máquinas rodoviárias (suas partes 
e pegas), subordinadas ao Conselho de Desenvolvimento Industrial, 

Os objetivos e diretrizes da Política de Desenvolvimento Nacional sa a ; 

fortalecímento da empresa privada, notadamente a nacional, cujo poder de 
competigao deve ser aumentado, interna e externamente; aceleragao da taxa 
de crescimento do entrego da mao de obra; defesa da tecnologia nacional 
com absorqao de tecnologia do exterior de forma compatível com os fatores 
de produgao do país; implantagao de novos setores de produgao, de tecno-
logia mais a vanga da, b. medida que as dimensoes do mercado interno permitam 

/Quadro 55 
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Quadro 55 

BRASILs PB02UÇÀ0 DE VEÍCULOS 

1222=êl 

1957 1958 1959 I960 1961 

» Dnlbus ou Chassis 493 658 1 307 1 896 1 615 

Caminhoes afi 007 30 oi4 38 353 39791 28 878 

Utilitarios 9 14 273 18 083 19 514 17 ̂ 21 

Camionetas da carga 1217 4 584 7 300 9 576 12 339 

Cemionetas de uso misto ou múltiplo 1656 9 165 18 508 £4 446 30 153 

Automíveis - 2 189 U 963 37 818 54 978 

Totals 30 542 60 983 96 114 133 0*0. 145 584 

Totals aouKUlados 30 542 91 525 3S7 639 320 680 466 264 

/sua operaçao 
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sua operagao econonica; desenvolvimiento, de setores nevos, voltados para 
o mercado externo; compiementa gao e integra-gao do Parque Industrial existente; 
dimensionamento das unidades de produgao, em escalas compatíveis com a efi-
ciencia economica, preservagao do poder de competigao e, aprimoramento da 
produgao, atra vés do estabelecimento de padroes e de normas técnicas nacionais. 

Dentro da Política Economica governamental para o setor, nota-se hoje 
claramente, os objetivos de aumento de produtividade, de sorte a permitir a 
Entrada da indùstria nacional no mercado externo. Neste sentido, existe urna 
preocupagao, de um lado de preservar a indùstria nacional de concorrencia 
externa, e de outro, de forgar o empresario nacional a rever seus planos, 
no sentido de urna melhoria tecnológica, com redugoes de custos de produgao. 

Outro fato será o de permitir e facilitar sòmente a entrada de novas 
empresas, quando a extensao do mercado nacional, e internacional que porventura 
venha a atender, garanta, de momento, todos os ganhoè de dimensao. Neste 
sentido, procura-se dificultar a entrada de empresas que, can virtude de urna 
possí-TQi pequenez de demanda, se jan forgadas a trabalhar durante largo 
espago de tempo, com os fatores de produgao abaixo do seu ponto étimo de 
emprego. 

/Quadro 56 
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BRASIL; PMÜ'JJÜO 3S VSIS'JIQS 

Ano 
Ónibus 
ou 

chassis 
CamlnhSes Utilitarios 

Caaionetas 
de 

carga 

Camionetas 
do oso 

raisto ou 
múltiplo 

Automávais Totola 
Totals 
acumi*» 
lados 

I961 1 615 28 878 17 621 12 339 30 153 54 978 145 584 466 264 
19Ö2 927 38 7^3 22 2 ^ IS 935 35 455 74 887 191 194 657 458 
1563 1 179 22 851 13 432 lif 067 36 638 86 024 174 191 
I964 2 2^5 22 249 11 249 l4 6'/ 5 34 937 97 768 183 707 1 015 356 
IS65 2 306 22 653 9 49S 12 065 35 252 103 415 185 187 1 200 543 
I966 2 754 32 299 l4 425 17 067 37 909 120 154 224 609 1 425 152 

1367 3 245 28 56I 8 l40 15 028 38 361 132 152 225 487 1 650 639 
19S8 5 696 4i 990 7 328 21 86O 41 341 161 500 279715 1 930 354 

19^9 5 679 i¡o 569 5 193 21 938 42 588 237 733 353 700 2 284 054 

/Os quadro 3 



- 12g -

Os quadros 1 e 2 indican que o setor automobilistico teve seu desenvol-
vimento distribuido em tres periodos distintos. Primciro - fase de impian-
talo - de 1957 a 1962, apresentando crescimento bastante elevado, de acordo 
com o que vinha ocorrendo com a indùstria nacional como um todo. Ita segundo 
período, de 1963 a 1965, quando ou apresentou elevada queda de produgao 
(1963 para 1964) ou uma ineiqpressiva taxa de crescimento de apenas 0}&% 

(1964 para 1965). 
Os anos de 1963 e 1964 (primeiro trimestre) caracterizaraaa-se,básica-

mente, por um retrocesso no desenvolvimento economico, urna a celera gao do 
processo inflacionário, queda dos investimentos e da entrada de capital 
estrangeiro, constantes agitagoes sindicáis, coa elevagao desmedida de 
salários e tremenda acentuagao do déficit orgamentário, 

Dentro deste quadro seria natural que a demanda de automóveis fosse 
grandemente atingida, Além da incerteza e da inseguranga política e social, 
a economia paulista sofreu ainda importantes racionamentos de energia elétrica, 

Em 1965, o Governo continuou em sua política desenvolvimentista, 
retomada no segundo semestre de 1964, agora, contudo, com a pr s o cupagao 
básica de desacelerar o processo inflacionário, Algumas medidas favoráveis 
aos investimentos e entrada de capital vieram, novamente, reforgar o parque 
industrial nacional e uma formidável safra agrícola, garantía de per si, 
importantes elevagoes de demanda efetiva. 

Assim, em 1965 ja se podia apresentar melhorias na situagao conjuntural 
do setor automobilistico, Evid en ciava-se a sensibilidade do setor com 
relagao às variagoes de demanda de curto prazo. Além disso, a elasticidade 
da demanda de carros, com relagao b. renda e pregos no Brasil, deveria ser 
bastante elevada e outras variáveis económicas de conjuntura deveriam, 
lògicamente, influir sobremaneira no setor. 

Assim sendo, o governo, numa tentativa de elevar a demanda de veículos 
e consequente redugao de importantes estoques acumulados durante 1965, 
utilìzou-se de um novo instrumental, nunca antes aplicado na solugao de 
problemas do setor automobilistico. Bm julho de 1965, reduziu-se o Imposto 
de Consumo, baixando—se o prego dos veículos aos consumidores fináis, numa 
tentativa de minimizar uma recessao aguda ocorrida naquele ano. Os resultados 
foram positivos e ensejavam o inicio de um terceiro periodo de desenvolvimento 
para o setor. 

/Porém, outro 
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Porém, outro instrumento de atuagao governamental sobre o setor 
automobilistico ostava sendo preparado. Baseada na queda da atividade 
economica, ocorrida em meados de 1966, levantou-se a hipÓtese, pelo Governo 
Federal, que o excesso de poder aquisitivo nao mais poderia ser o fator 
principal do processo inílacionário brasileiro. A taxa de inflagao continuou 
sendo, razoàvelmente elevada, o que poderia sòmente ser justificado por urna 
atuagao persistente de pressoes sobre os custos das empresas. 

Apoiado nesse diagnóstico, o Governo Federal procurou atuar diretamente 
sobre os reajustamentos de pregos que, eventualmente, fossem praticados pelo 
setor industrial, objetivando identificar e controlar a natureza e o processo 
de propagalao dos aumentos de pregos, via custos» 0 instrumento encontrado 
para atingir esse objetivo foi aquele de analisar, especìficamente, todos 
os casos de elevagao de pregos. 

Dada a importancia economica do setor e a in ten si da de era que se deram 
as elevagoes de pregos dos veículos, tornou-se imperioso ao Governo tomar 
conhecimento da situagao real do setor automobilistico. 

Desta atuagao resultaran dois aspectos; o primeiro, diz respeito à urna 
tentativa constante dos empresarios em alterar seus métodos de produgao, 
procurando absorver aumentos de custos via elevagao da produtividade. üm 
segundo, a reduqao acentuada das margens de lucros, o que vale dizer, difi~ 
cuitando novos investimentos, descapitalisando o setor. 

Contudo, nestes quinze anos de atuagao governamental, facilitando e 
controlando o setor automobilistico, verificou-se ser ele un setor eminen-
temente voltado para o mercado. As variagoes de demanda sao os pontos 
chaves de toda a economia automobilistica. A sua sensibilidade era relagao 
às variagoes do nivel de renda, pregos e poder aquisitivo da populagao, 
poden ser perfeitamente dimensiañadas durante estes anos. Numa medida 
preliminar, estima-se a elasticidade renda de longo prazo da demanda de 
automóveis no Brasil, de aproximadamente 1,3; a elasticidade prego 0,8 e 
a elasticidade em fungao da riqueza real 0 

Espera-se, portanto, que as atuagoes governamontais futuras, levem em 
conta tais parámetros e venham, acertadamente, de encontro às reinvidicagoes 
do setor automobilistico que podem ser resumidas numa s6 palavra - Desen-
volvimiento. 

I?/ pastore, A.C., "Estimativa da Demanda de Automóveis no Brasil" - tra-
balho em fase final de redagao. 
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