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l. INTRODUÇÃO
O atual estágio do desenvolvimento econômico
do Brasil bem pode ser chamado de «A Revolução
Industrial Brasileira».
De fato, o que vem ocorrendo, principalmente
nestes três últimos anos, é uma verdadeira revolução
em todos os setores da atividade econômica, sobretudo
em algumas frentes, cujo dinamismo e cuja importância estão caracterizando a época em que vivemos.
Sem dúvida alguma, pelo seu extraordinário efeito
promocional sobre a economia, a indústria automobilística é uma das frentes mais ativas nessa verdadeira
revolução industrial que se processa no Brasil. Nessa
luta foram mobilizados recursos nacionais e estrangeiros; o Governo e a iniciativa privada.
A eles não estão indiferentes, como nunca estiveram em todos os grandes movimentos nacionais, as
gloriosas Forças Armadas brasileiras.
O Exército, a Marinha e a Aeronáutica vêm
dando a sua importante contribuição nesta luta renhida
pela conquista do nosso desenvolvimento econômico.
No que diz respeito à indústria automobilística,
cabe destacar três fatos muito significativos, que bem
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caracterizam a forma pela qual vêm as forças armadas
participando decisivamente da luta pesse «front».
Em primeiro lugar, podemos mencionar a própria
participação do Ministério da Guerra, através de seu
representante no Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Vem, assim, esse Ministério, trazendo a
sua contribuição ao planejamento e ao controle da
execução deste vasto programa de implantação da
indústria automobilística no País, participação essa
que não se restringe a uma simples defesa de interesses meramente militares, como poderia a princípio
parecer, mas colaboração ampla, total, na formulação
da política e na solução dos problemas inerentes à
indústria automobilística.
A presença do Ministério da Guerra no GEIA,
através de um de seus dignos oficiais e engenheiro
de automóveis, é a própria presença do elemento
técnico a quem estão afetos todos os problemas de
sua especialidade.
A colaboração do Ministério da Aeronáutica à
implantação da indústria automobilística tem se realizado, através do Instituto Técnico da Aeronáutica,
de São José dos Campos.
Há mais de um ano vem aquele prestigioso centro
de pesquisas, por intermédio do seu Núcleo de Cooperação com a Indústria, prestando inestimável cooperação ao GEIA, na organização e execução de um completo cadastro da indústria automobilística e na assistência técnica que começou a prestar às diversas fábricas integrantes desse setor industrial.
12 —

Outra contribuição valiosa do ITA, essa ainda
mais significativa, vem sendo dada desde há muitos
anos, com a formação de técnicos de diversas especialidades, que têm constituído a fonte mais importante
de suprimento de mão-de-obra especializada, de alto
nível, para a indústria automobilística.
Pretendemos ampliar, ainda mais, essa cooperação, e estamos preparando um seminário naquele Instituto, com a participação de todas as escolas de engenharia e estabelecimentos de ensino de engenharia,
com o objetivo de discutir a viabilidade de se adaptarem seus currículos às novas necessidades do parque
industrial brasileiro.
Do Ministério da Marinha temos recebido entusiástica cooperação através da Fábrica de Artilharia
da Marinha, que vem desde há algum tempo produzindo inúmeras peças, inicialmente para a Fábrica
Nacional de Motores e já agora para muitas outras
fábricas do setor automobilístico, ampliando cada vez
mais a sua participação na luta pela nacionalização do
veículo brasileiro.
Assim, como afirmei, as Forças Armadas estão
presentes à Revolução Industrial que está sendo levada a efeito nesse importante setor que é a Indústria
Automobilística.
Cabe, aliás, mencionar que o próprio Comandanteem-Chefe desta batalha é um militar — o Almirante
Lúcio Meira, — sob cujo comando positivo e entusiástico marchamos decisivamente para a vitória final.
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2.

PORQUE UMA LUTA NO «FRONT»
AUTOMOBILÍSTICO ?

Porque foi selecionada a indústria automobilística entre aquelas consideradas altamente prioritárias
dentro do plano de desenvolvimento econômico do
atual governo, mais conhecido como «Plano de Metas»?
Porque resolveu o atual governo dispensar tratamento especial às importações de máquinas para a
implantação da indústria automobilística e acelerar o
seu desenvolvimento no país ?
É o próprio Ministro Lúcio Meira, o idealizador
e grande iniciador do programa de implantação da
indústria automobilística, no Brasil, quem explica :
«Quem quer que se detenha por instantes no exame
do que significa a implantação da indústria de veículos
auto-motores em nosso país, há de chegar à inelutável
conclusão de que ela representa um avanço decisivo
do nosso processo de desenvolvimento industrial e poderoso fator de progresso para o Brasil. Basta acentuar, para ilustrá-lo, que o surto de transporte rodoviário impulsionado vigorosamente desde o fim da última Grande Guerra só se manterá em ritmo acelerado
se pudermos assegurar, em bases sólidas, o advento
da grande indústria nacional de veículos daquela na— 15

tureza, simultaneamente com a expansão da rede existente e com o melhoramento das vias entregues ao
tráfego, por meio de grandioso programa de pavimentação. Fabricando o Brasil caminhões, camionetas,
jipes, ônibus, automóveis, na escala reclamada pelo
mercado nacional, não há dúvida que será quebrado
o isolamento das ilhas geoeconômicas disseminadas em
toda a vastidão do nosso território, ensejando-se, assim,
a exploração intensiva dos recursos naturais do país.
Dentro desse esquema os transportes revolucionarão
o Brasil, iniciando-se um novo ciclo de sua economia.
E se, como esperamos, essa revolução se completar
com o desenvolvimento acelerado da nossa ainda incipiente, mas já promissora, indústria de petróleo, o progresso será ainda mais rápido e impossível de deter,
em virtude da liberação de preciosas divisas que hoje
despendemos com a importação de combustíveis e lubrificantes líquidos e gasosos, divisas de que carecemos
sôfregamente para cobertura de importações essenciais,
ainda não substituíveis pela produção interna.
Mas não é só pelos motivos expostos que se
reveste da maior significação a rápida implantação da
nossa indústria de auto-veículos, cujo célere desenvolvimento considero assegurado. Em suas Mensagens ao
Congresso Nacional, dando ênfase a um problema que
realmente nos deve preocupar, o Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira tem ressaltado a urgência da
criação dessa indústria no país, ante o fato de não
permitirem as condições do nosso balanço de pagamentos a reserva de uma quota de divisas para a importação de veículos, peças e acessórios, compatível
16

com as necessidades de renovação e expansão da frota
de que dispomos. Tal impossibilidade cria, nesse terreno, perspectivas de conseqüências imprevisíveis e poderá, eventualmente, comprometer, ou pelo menos tornar
injustificáveis os planos rodoviários do Governo, como
aconteceu nos setores do transporte marítimo e ferroviário, em virtude, justamente, da ausência, no país,
de uma indústria de construção naval, de fabricação de
locomotivas e, em menor escala, de trilhos, carros de
passageiros e equipamentos para as estradas de ferro.
A experiência já nos há de ter ensinado que sem produzirmos no Brasil os meios básicos de transporte de
que carecemos, sujeitando-nos a importá-los em condições cada vez mais adversas, difícil, senão impossível
será assegurarmos a eficiente circulação das nossas
riquezas, como o exigem, os mais altos interesses da
economia nacional.
Outro ponto importante que não devemos perder
-de vista é que a indústria de veículos auto-motores, onde
quer que se implante, enseja sempre um surto de
prosperidade por assim dizer ilimitado. Indústria de
integração por excelência, seus efeitos promocionais
suplantam os de qualquer outro empreendimento industrial . Serviços e atividades, da mais variada natureza,
florescem à sua sombra. Postos de gasolina, garagens,
oficinas mecânicas, comércio de peças -e veículos, manufaturas, como a do aço, da borracha, do plástico, do
vidro, — tudo viceja em torno dessa indústria que
parece comportar em seu bojo todas as técnicas do nosso
tempo. Em função dela outras indústrias, leves ou
pesadas, irão sendo criadas ou se ampliarão. As ope17

rações de seguro e as atividades turísticas intensificamse, e novas solicitações, como a de mais estradas e
melhores estradas, mais hotéis, mais estabelecimentos
comerciais, mais postos de serviços, para só citar estas,
resultam, imperiosamente, da indústria de auto-veículos.
Com ela surgem mais oportunidades e mais empregos
para todos, tornando-se crescentes as exigências de
mais engenheiros, mecânicos, eletricistas, profissionais
de todas as categorias».
Corroborando essas afirmativas do Ministro Lúcio
Meira e, muito a propósito, a imprensa vem de divulgar
declarações do Ministro do Interior da Grã-Bretanha,
Sr. Butler, por ocasião da inauguração em Londres
da quadragésima terceira exposição do automóvel.
Afirmou naquela ocasião aquele estadista que «o futuro técnico e a própria grandeza de um país dependem,
em grande parte, da indústria automobilística».

3.

GEIA — O ESTADO MAIOR

O Grupo Executivo da Indústria Automobilística
é o resultado do estudo e do entusiasmo, sobretudo de
um homem : Almirante Lúcio Meira. Datam de 1951
es primeiros estudos daquele eminente homem público,
sobre a indústria automobilística, com a criação de uma
Subcomissão de jipes, tratores, automóveis e caminhões,
subordinada à Comissão do Desenvolvimento Industrial.
Era, nessa ocasião, o atual Ministro Lúcio Meira,
SubChefe da Casa Militar da Presidência da República.
Dos estudos dessa Comissão resultou o primeiro ato
administrativo (o conhecido aviso n9 288 de 19-8-52,
da extinta CEXIM), incentivador da produção nacional
de veículos auto-motores. Foi então limitada a concessão de licenças de importação de peças, àquelas não
produzidas no país, encorajando-se, dessa forma, o
fabricante nacional, que passou a contar com maiores
garantias de mercado. Atingiu a 104 o número de
itens cuja entrada no país foi proibida. Estava dado,
assim, o primeiro apoio oficial à indústria automobilística, que seria indubitavelmente a base para a fabricação do veículo nacional.
Em 1954, chegou a ser criado um outro órgão
subordinado à Comissão do Desenvolvimento Industrial,

— 19

que representava mais um passo no sentido da implantação da indústria automobilística no Brasil. Era a
Comissão Executiva da Indústria de Material Automobilístico -- CEIMA. Em 25 de julho de 1954, o
Decreto n9 35.729, assinado pelo Presidente Vargas,
criava a CEIMA. Dois meses depois, morria tragicamente aquele grande presidente. Isso significou dois
anos de atraso para a implantação da indústria automobilística no país, porque, só no atual Governo, precisamente a 27 de abril de 1956, era constituído um
Grupo de Trabalho no Conselho do Desenvolvimento,
sob a presidência do Ministro da Viação e Obras Públicas, o mesmo Comandante Lúcio Meira, da Comissão
de Jipes e o idealizador do CEIMA, com a incumbência
de estudar e propor a orientação governamental mais
aconselhável para que fosse instituída no Brasil a
indústria automobilística. Em 30 dias, apenas, o referido Grupo de Estudos apresentava suas conclusões ao
Presidente Juscelino Kubitschek. A 16 de junho de
1956, era publicado o Decreto n" 39.412, que estabeleceu normas diretoras para a implantação da indústria
automobilística e criou o Grupo Executivo da Indústria
Automobilística (GEIA) .
O GEIA é um órgão administrativo inteiramente
distinto dos órgãos governamentais comuns, representando um passo avançado na desburocratização da
administração pública, uma vez que suas resoluções
representam decisões simultâjneas dos diversos órgãos
que o integram : Ministério da Viação e Obras Públicas, Superintendência da Moeda e do Crédito, Carteira de Câmbio do Banco do Brasil S. A., Carteira

de Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., Ministério da Guerra, Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Conselho de Política Aduaneira. Esse
íipo de órgão colegiado torna possível o rápido andamento dos projetos apresentados, que são discutidos em
«mesa redonda», o que proporciona a todos os seus
integrantes uma visão de conjunto dos problemas sob
análise, deixando os processos de transitarem pelos
diversos órgãos da administração pública, cujos pareceres, não raro, criam entrechoques de opiniões de
difícil remoção pelos meios burocráticos comuns. Esse
sistema é o mais racional e a sua aplicação decorre de
um sadio princípio de administração : centralização
administrativa e descentralização executiva.
O objetivo primordial do GEIA é a nacionalização
progressiva do veículo dentro de prazos rigidamente
estabelecidos nos decretos que constituem os Planos
Nacionais Automobilísticos. A orientação governamental para atingir esse objetivo foi planejada cuidadosamente, por intermédio de atos consecutivos e hierarquicamente dosados, objetivando estabelecer um clima
de segurança e confiança nas decisões dos mais variados empreendedores industriais que queriam colaborar
no desenvolvimento dessa indústria, em troca de estímulos especiais. Ao invés de participar diretamente
na fabricação de veículos, preferiram as autoridades
governamentais adotar medidas de caráter indireto,
pela conjugação de instrumentos de política econômica,
de ordem cambial, fiscal, creditícia e comercial, que
foram consubstanciados em quatro decretos e uma lei,
e que podem ser assim resumidos :
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Estimules Cambiais - - Concessão cambial efetiva
mais favorável e, sobretudo, estável, pelo período de
execução dos planos com reserva de quota nos orçamentos cambiais. Considerando a significação "econômica dos diversos tipos de veículos, dispensou-se taxa
de câmbio mais favorável às importações de partes
complementares para a produção de caminhões e, menos
favorável, para a fabricação de automóveis de passageiros .
Visando a estimular a nacionalização do motor,
adotou-se o critério de conferir tratamento cambial mais
favorável para a importação de peças não fabricadas
no Brasil, uma vez atingido um índice de nacionalização de, pelo menos, 60% do motor.
Recentemente, o Sr. Presidente da República,
através de decreto, deu novo incentivo à maior nacionalização dos caminhões produzidos no país, com um
tratamento cambial mais favorável, quando os respectivos fabricantes de veículos estiveram nacionalizando
70% em peso dos órgãos mecânicos do chassis (caixa
de mudanças, transmissão articulada, eixos dianteiros e
trazeiros) .
Outro estímulo de ordem cambial é o registro na
Superintendência da Moeda e do Crédito dos financiamentos obtidos no exterior, para a importação dos
equipamentos destinados à fabricação de veículos ou
peças, o que significa prioridade de remessa para amortização e juros à taxa favorável de «custo de câmbio».
Como estímulos fiscais concede o Governo isenção
de direitos e taxas aduaneiras sobre máquinas e equi22

pamentos destinados à instalação ou ampliação da indústria, favores esses que, com o advento da nova Lei
de Tarifas, se tornaram extensivos à importação de
peças e partes complementares da produção nacional,
além da isenção do imposto de consumo para venda
de caminhões, jipes e utilitários.
Como estímulos crediticios é assegurado o financiamento dos íágios cambiais, pelo Banco do Brasil, por
período que oscila de l a 3 anos, e mais o financiamento a prazo longo, concedido geralmente pelo Balnco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, para a aquisição de equipamentos e construção das fábricas.
Finalmente, um estímulo comercial constituído pela
garantia de mercado para veículos, peças e partes produzidas no país, proveniente das restrições cambiais e
fiscais, impostas ao produto similar estrangeiro.
Tudo indica terem sido esses estímulos suficiente*
para que sejam atingidos os objetivos visados, ou seja,
a total ou quase total nacionalização dos veículos ent
meados de 1960.
Podemos mesmo dizer que o interesse despertado
por essas medidas excedeu qualquer expectativa, tendo-se encontrado o GEIA, não raro, em difícil posição
para selecionar os melhores dentre os inúmeros projetos
que lhe foram apresentados, para a produção de
veículos. Tendo-se esgotados a 31 de dezembro de
1957 o prazo fixado pela Lei de Tarifas para a aprovação de projetos relativos à fabricação de veículos,
continua a se manifestar o mesmo interesse por parte
de empreendedores nacionais e estrangeiros, relativa-

mente à produção de peças ainda não fabricadas no
país.
Para se beneficiarem desses incentivos devem as
firmas interessadas se enquadrar em uma das duas categorias previstas na regulamentação do GEIA : como
fabricantes de veículos e/ou como fabricantes de autopeças .
Consideram-se fabricantes de veículos automóveis as entidades industriais que, cumulativamente :
— tenham os seus projetos globais de produção
aprovados pelo Grupo Executivo da Indústria
Automobilística (GEIA);
— apresentem projetos industriais que tenham
a produção do motor do veículo em instalações próprias ou de subcontraíadores sob sua
responsabilidade; e cumpram em seus programas industriais as omissões de peças ou
partes, nas importações de veículos desmontados, conforme as percentagens ponderáveis
fixadas nos Planos Nacionais Automobilísticos .
Fabricantes de peças automobilísticas ou subcontratadores de indústria automobilística são as entidades
industriais que :
— tenham tido seus projetos de produção aprovados pelo GEIA; e
— produzam, no todo ou em parte, peças específicas para veículos automóveis.

4.

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS

O GEIA aprovou, desde o início de suas atividades,
em junho de 1956, 30 projetos para a fabricação de
veículos no Brasil, incluindo caminhões, jipes, utilitários e automóveis de passageiros. Três desses projetos
foram cancelados, restando, portanto, vinte e sete em
fase de execução ou em preparativos para a execução.
Os três cancelados foram : o de fabricação de caminhões pesados da Krupp, que será substituído por um
investimento para a instalação de uma forjaria, o projeto de fabricação da Chrysler que, associada à Willys
do Brasil, iria fabricar o automóvel de passageiros
Plymouth. Esse projeto será substituído por outro, de
responsabilidade exclusiva da Willys para a fabricação
de automóvel Aero-Willys. O terceiro projeto cancelado foi o da Fabral S . A . empresa que representava
uma associação de um grupo nacional com a AlfaRomeo da Itália. Esta empresa está, presentemente,
ultimando entendimentos com a FNM para a manufatura no país, do mesmo veículo, porém nas instalações da Fábrica Nacional de Motores que serão consideravelmente ampliadas para esse fim.
São responsáveis pelos 27 projetos restantes 14
diferentes empresas, todas associadas a capitais es25
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trangeiros, com exceção da Fábrica Nacional de Motores, que é constituída, em sua quase totalidade, por
capital oficial brasileiro; e participam dos mesmos o
capital e a técnica de sete diferentes países a saber :
Estados Unidos, Alemanha, Itália, Suécia, Inglaterra,
França e Japão.

Envolvem vários modelos de veículos, alguns já
lançados no mercado nacional; outros brevemente estarão circulando em nossas estradas. São os seguintes
•os modelos aprovados pelo GEIA •:

A concretização dos projetos, a par das inversões
já realizadas, prevê a mobilização de 414 milhões de
dólares, dos quais 214 milhões, em equipamentos de
procedência estrangeira, e 200 milhões de dólares,
equivalente a cerca de 14 bilhões de cruzeiros, em terrenos, edifícios, serviços, etc. Visam esses projetos a
produção autorizada de 221.000 veículos, em 1960, a
saber: 82.000 caminhões, 27.000 jipes, 34.000 utilitários e 78.000 automóveis de passageiros.

— quatro tipos com motores a gasolina, a serem
fabricados pela Ford, General Motors e International
Harvester e quatro tipos a óleo Diesel fabricados pela
Mercedes-Benz, Vemag/Scania Vabis e pela Fábrica
Nacional de Motores.

Não obstante, a meta fixada pelo Governo, para
1960, é de 170.000 veículos, assim distribuídos: 80.000
•caminhões, 25.000 jipes, 25.000 utilitários e 40.000
•automóveis de passageiros.
Os veículos que obtiveram aprovação pelo GEIÀ
dentro dos Planos Nacionais Automobilísticos, foram
classificados, segundo normas adotadas pelo GRUPO,
em caminhões e ônibus (médios e pesados) jipes, utilitários (camionetas, caminhões leves e furgões) e automóveis de passageiros.
Para todos esses veículos estão sendo exigidos pelo
GEIA, presentemente, 65 % de nacionalização em peso
para caminhões, utilitários e automóveis de passageiros
K 75% para os jipes.
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Caminhões : médios, pesados e ônibus :

Jipes :
- teremos seguramente três tipos: Willys, Vemag
DKW e Toyota. Land Rover teve também tim projeto
aprovado cuja execução, entretanto, está pendente de
confirmação.
Utilitários :
- (camionetas, caminhões leves e furgões) :
- teremos tipos fabricados pela Ford, General
Motors, Volkswagen, Vemag e Willys Overland.
Automóveis de Passageiros :
— dentro dos Planos Nacionais Automobilísticos
foram aprovados, até 31 de dezembro de 1957,
sete modelos a serem fabricados pela Borgward, Romi,
Mercedes-Benz, N. S. U. Simca, Vemag e Volkswagen.
— 27

Todavia, somente no ano de 1959 serão lançados
veículos automóveis em quantidades razoáveis no mercado brasileiro.

milhões de dólares, o que-quer dizer : para importarmos
a mesma quantidade de veículos a ser produzida nesse
período, ou sejam aproximadamente 378 mil veículos,
o Brasil deveria despender 560 milhões de dólares a
mais do que a importância que vai efetivamente despender .

A nova Lei de Tarifas trouxe certa perturbação
ao plano de fabricação dos automóveis de passageiros,
com a inclusão do art. 59, fruto dos esforços do
Deputado Bilac Pinto no sentido de liberalizar as
importações de automóveis estrangeiros, determinando
a realização de leilões especiais de câmbio para a sua
aquisição no exterior.

Com a importação de partes complementares da
produção nacional, isto é, a importação de partes ou
peças ainda não produzidas no país, despenderá o
Brasil em média cerca de 70 milhões de dólares por
ano, no período de 1957-1963. Naturalmente, em percentagens cada vez menores de participação até atingir
a apenas 5 a 10% do peso do veículo no último ano.

Com a aprovação da referida Lei abriu-se nova
possibilidade para montadores de automóveis de passageiros que pretendessem iniciar suas atividades no
Brasil realizando, na fase inicial, menores esforços de
investimento e de nacionalização. Cria aquele dispo'sitivo legal um leilão específico para montadores e fabricantes com reduções progressivas do imposto acfvalorem sobre as peças importadas à medida que esses
veículos aumejntem o conteúdo de peças nacionais.

Todo esse esforço de nacionalização visa a substituir importações de veículos e peças que no período
1945-1952 acarretaram um dispêndio de divisas da
ordem de 143 milhões de dólares, por ano, e que entre
1950 e 1956 alcançou a não menos elevada cifra de
131,7 milhões de dólares, representando um dos itens
mais onerosos do nosso balanço de pagamentos.

O DKW-Vemag já está sendo produzido desde
maio de 1958.

Já foi realizado um leilão em outubro passado,
através do qual, possivelmente mais uma ou duas
marcas começarão a ser montadas no país.
Se considerarmos a produção acumulada, de 1957
a 1960, de todos os veículos com projetos aprovados
pela GEIA, o seu valor representará o expressivo montante de 945.000.000 de dólares, valor esse que proporcionará uma liberação de divisas da ordem de 560
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Pode-se considerar 1957 como primeiro ano de
execução dos planos nacionais automobilísticos, uma
vez que o decreto de constituição do GEIA é de junho
de 1956, e o segundo semestre daquele ano foi usado
nc estudo e aprovação dos primeiros projetos. Em
1957 foram produzidos no Brasil 30.700 veículos, dos
quais 18.847 caminhões, 9.291 jipes, 2.562 utilitários,
não se havendo registrado, portanto, produção de automóveis de passageiros, só iniciada, como dissemos, este
ano.
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As metas a serem atingidas, .a partir de 1958, serão
as seguintes :
67.000 veículos no corrente ano de 1958;
110.000 veículos em 1959; e
170.000 veículos em 1960,

4-A.
perfazendo um total de 377. 7QO veículos, no período de
1957-1960, embora, como já dissemos anteriormente,
tenha o GEIA aprovado projetos para uma produção,
de, aproximadamente, mais 100.000 veículos, no período, ou sejam, 493.166 veículos.
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A INDUSTRIA AUTOMOBILÍSTICA FACE
ÀS NECESSIDADES MILITARES

Em julho de 1957, o Exmo. Sr. Ministro da.
Guerra solicitou ao Exmo. Sr. Presidente da República
a inclusão, como membro nato do GEIA, de um representante do Exército.
Na Exposição de Motivos foi realçado o valor militar da Indústria Automobilística, já que os problemas
civil e militar se entrelaçam, pois é hoje axioma que o
parque de veículos motorizados de um país é parte
integrante de seu sistema de defesa.
O Exército não poderia ficar divorciado de tão
magno problema, uma vez que tem a seu cargo a manutenção de um vasto parque de veículos motorizados.
Vários entendimentos do Representante do Exército têm sido feitos junto às fábricas, quer de veículos
quer de auto-peças, com o fim de, num futuro próximo,
termos as nossas próprias viaturas militares e a fabricação de peças para a manutenção de seu parque de
viaturas, o que é uma realidade, pois o Exército já
se abastece em várias delas diretamente.
Quanto aos veículos militares, estudos vêm sendo*
feitos no sentido do aproveitamento dos veículos em
produção, mediante algumas adaptações.

A Mercedes-Benz do Brasil acabou de oferecer
ao Exército três veículos : dois caminhões, um de 3 ton.
e outro de 6 ton., ambos provenientes da transformação
dos caminhões médio e pesado que estão sendo fabricados e um trator Unimog S, que poderá ser produzido, caso haja interesse.
A \Villys-Overland do Brasil já é fornecedora do
conhecido «jeep». Com a finalidade de suprir o Exército com viaturas de 3/4 e l 1/2 ton., já estão em fase
experimental modificações de seus veículos para unidades com tração de 6x4 e 6x6.
A Vemag já colocou, também, à disposição do
Exército, um jipe DKW, para testes.
Todos estes veículos deverão ser submetidos a
diversas provas, juntamente com as viaturas que estão
sendo usadas pelo Exército, segundo estou informado
pelo seu representante.

5. FABRICAÇÃO DE AUTO-PEÇAS
A indústria de auto-peças, cujo crescimento teve
início depois da segunda guerra mundial, ou mais especificamente, depois de Volta Redonda, é hoje representada por, aproximadamente, l. 200 fábricas em funcionamento no país, das quais, de elevado porte ou de
porte razoavelmente grande, podem ser cadastradas,
possivelmente, umas 150 unidades.
Essa indústria desenvolveu-se para atender, inicialmente, ao mercado de reposição, passando, em seguida, a suprir aos primeiros montadores de veículos.
.Sua importância para a instalação da indústria automobilística no Brasil foi decisiva, pois foi graças à sua
surpreendente facilidade de assimilação de técnicas
modernas e à extraordinária capacidade de realização
de seus dirigentes, que foram lançados os planos para
nacionalização progressiva de diversos veículos abrangidos pelos planos nacionais da indústria automobilística. De fato, os planos do GEIA que oferecem estímulos à implantação da indústria de veículos-automóveis no país, estimulam igualmente o crescimento e
aperfeiçoamento do parque industrial classificado na
sua terminologia como indústria de subcontratadores.
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Para que se possa aquilatar a importância desse
setor industrial, basta mencionar que já em dezembro
de 1956, os investimentos nas diversas indústrias de
auto-peças eram estimadas em 117,1 milhões de dólares, enquanto os investimentos existentes, na mesma
data, para a fabricação de veículos atingiam apenas
90,5 milhões de dólares, o que vem demonstrar que
aquele setor absorve investimento mais significativo
que as próprias fábricas de veículos.

Naturalmente, alguns obstáculos podem-se antepor
à consecução desses desígnios. O primeiro é de ordem
técnica e está diretamente relacionado com o prestígio
de certas marcas de renome internacional, estritamente
vinculadas a tradicionais fabricantes de veículos. Naturalmente esses fabricantes procuram, por uma questão
de segurança, utilizar, na medida do possível, esses
mesmos produtos, atraindo os seus fabricantes a produzir no Brasil ou a conceder licenças de fabricação a
empresas nacionais.

Assim, ao contrário do que sucedeu nos Estados
Unidos e na Europa, a indústria de fabricação de
veículos, propriamente dita, ao se implantar no país
já encontrou uma indústria de auto-peças florescente
e em franco desenvolvimento, resultado preponderantemente do esforço de capitais e empresários nacionais.

O rigor na observância de padrões rígidos de tolerância indispensáveis, quando se trata de peças destinadas à fabricação de veículos, constitui, naturalmente,
preocupação maior de fabricantes de veículos, sobretudo
se considerarmos que alguns fabricantes nacionais de
auto-peças se haviam habituado a adotar padrões menos
rígidos na fase em que destinavam a sua produção
exclusivamente ao mercado de reposição.

O governo não só reconheceu essa situação, como
também, através do GEIA, vem procurando preservá-la
em seus contornos gerais. Enquanto a fabricação de
veículos, propriamente dita, por exigir capitais mais
vultosos e técnicas mais apuradas, é um setor em que
preponderarn os capitais estrangeiros, na indústria de
auto-peças, há predominância de capitais nacionais.
Quando a meta perseguida pelo atual governo for
atingida, em 1960, os investimentos feitos na indústria
de auto-peças deverão continuar sendo, como hoje,
segundo previsão do GEIA, maiores do que os recursos aplicados na fabricação de veículos propriamente
dita, a saber : aproximadamente 400 milhões de dólares
cojntra 300 milhões, na fabricação de veículos.

Em alguns casos o fabricante de veículos tem demonstrado certa tendência a produzir algumas dessas
peças, em lugar de adquiri-las de subcontratadores.
Outro fator que pode atuar no sentido oposto ao
da integração horizontal da indústria automobilística é
de ordem financeira, pois é fora de dúvida que os
fabricantes dos veículos, dadas as suas próprias ligações com fontes internacionais de capitais e de «knowhow», têm mais fácil acesso às mesmas do que o empresário nacional.
Assim, é provável que se venha a assistir, nofuturo, à formação de algumas empresas, no setor de
auto-peças, vinculadas técnica e financeiramente aos;
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próprios fabricantes de veículos, frustrando, de certa
forma, o propósito de promover uma verdadeira integração horizontal, não apejnas no sentido industrial,
mas também técnico e financeiro.
O fator que está ameaçando, porém, mais diretamente, a integração horizontal da indústria automobilística é de natureza fiscal. É aquilo que vem sendo
chamado de tributação múltipla. Um imposto estadual
(o de vendas e consignações) é cobrado cada vez que
cs materiais, produtos semi-acabados ou partes se
transferem de empresa a empresa em seu processo da
transformação; e um imposto federal (o de consumo)
aplica-se às partes acabadas que integram o produto
final e o próprio veículo, em alguns casos.
Todos esses problemas não têm passado despercebidos ao GEIA e vêm constituindo objeto de estudo
para que se encontrem solução de caráter geral.
Além disso, ao examinar os projetos que lhe são
submetidos, procura também aquele Grupo evitar, na
medida do possível, que essas influências negativas
comprometam a implantação da indústria automobilística
no país, de acordo com os planos estabelecidos.
As percentagens de nacionalização já atingidas
pelos diversos programas em realização atestam que
estamos ultrapassando, de um modo geral, os níveis
.mínimos de realização fixados pelos decretos da indústria automobilística. Esse esforço de nacionalização é
devido, preponderantemente, à indústria de auto-peças,
naturalmente orientada e estimulada pelos fabricantes
de veículos.

Parece fora de dúvida o sucesso do programa governamental relativo à implantação da indústria automobilística. Os resultados aí estão : são os próprios
veículos em quantidades crescentes em nossas estradas
e em nossas ruas.
Como todo programa bem sucedido, porém, a implantação da indústria automobilística, no Brasil, suscitou uma onda de ciúmes e, como sempre acontece,
alguns interesses contrariados não poupam o governo
e o GEIA de críticas, felizmente, quase sempre destituídas de qualquer fundamento. Um programa dessa envergadura não poderá ser realizado sern sacrifício.
Afinal de contas, não é brincando que se implanta uma
indústria de tão elevada tecnicidade como a automobilística, em pouco mais de dois anos. Tivemos que enfrentar vários problemas. Estamos enfrentando vários
problemas e teremos que enfrentar vários problemas
Até aqui, porém, é com indisfarçável orgulho que,
como membro dessa equipe que constitui o GEJÀ, posso
afirmar que temos conseguido superar satisfatoriamente
todos os problemas que se nos têm apresentado.
A implantação da indústria automobilística no
Brasil, tal como uma campanha militar, obedeceu a
um cuidadoso planejamento que envolve a ação em
vários setores, a saber : Divisas para importação de
equipamentos e partes complementares da produção
nacional, mão-de-obra, matérias primas, financiamento
de vendas, qualidade do produto, problemas de exportação e incidência fiscal.
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6. OPERAÇÃO DIVISAS PARA A IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PARTES COMPLEMENTARES DA PRODUÇÃO NACIONAL
De acordo com as estimativas do GEIA, todo o
programa de implantação da indústria automobilística,
abrangendo o período 1957-60, custará em divisas ao
país cerca de 510 milhões de dólares. Dessa importância, aproximadamente, 100 milhões de dólares serão
utilizados com a amortização de principal e juros, para
importação de máquinas financiadas no exterior, para
fabricantes de veículos e de auto-peças, por períodos
que vão de 5 a 10 anos. Os restantes 410 milhões de
dólares serão despendidos com a importação de peças
e partes ainda não fabricadas no Brasil, em percentagens decrescentes, à medida que se nacionalizam os
veículos. À maior parte do equipamento instalado ou
a ser instalado no Brasil, sobretudo pelos fabricantes
de veículos, dentro deste programa, constitui investimento direto, isto é, importação «em cobertura cambial, não acarretando, portanto, nenhum dispêndio de
divisas. O GEIA autorizou a importação de equipamentos, sob essa modalidade, no montante de 175
milhões de dólares.
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Assim, o esforço cambial do país para a implantação da indústria automobilística, situa-se em torno de
100 milhões de dólares, por ano, com a importação de
equipamentos e peças, ou seja, aproximadamente 40
milhões de dólares a menos do que os dispêndios anuais
médios, no qüinqüênio que precedeu a criação do
GEIA.

rior, na proporção de 7 % desse valor, teremos a cifra
de 70 milhões de dólares em quatro anos, ou seja, 17
milhões de dólares por ano. Assim, chegaremos a um
dispêndio, em divisas, da ordem de 139 milhões de
dólares por ano, ainda inferior aos 140 milhões que
o país despendeu com a importação de veículos e acessórios antes de se haver lançado nesse vasto programa
de industrialização.

Alega-se, porém, que na realidade muitas outras
despesas indiretas em divisas são realizadas como conseqüência da implantação da indústria automobilística,
como por exemplo, a importação de matérias-primas, a
remessa de lucros, de «royalties», etc.

Vale ressaltar que as remessas de lucros provavelmente não serão efetivadas, sobretudo, nesse período
de instalação da indústria automobilística, pela constante reinversão de lucros.

Ora, que matérias-primas serão importadas para
a indústria automobilística ? Praticamente, apeínas
chapas de aço e borracha, em ambos os casos, para
complementar a produção nacional. Com a importação de chapas de aço para a indústria automobilística
despenderemos até 1960 cerca de 70 milhões de dólares.
Note-se que esse montante representa o total do consumo da indústria automobilística até essa data, porquanto, na realidade, desse total, 30 milhões serão
gastos na aquisição de chapas do mercado interno.
Quanto à borracha, a importação para as linhas
de produção será provavelmente da ordem de 20 milhões
de dólares. Considerando-se esses dois itens, em
conjunto, verifica-se que haverá um dispêndio médio
anual da ordem de 22,5 milhões de dólares, até 1960.
O valor da produção automobilística no período
1957-60, é estimado em um bilhão de dólares. Admitindo-se uma remessa exagerada de lucros para o exte-

Considere-se, ainda, que atualmente é possível
oferecer ao mercado quantidades muito maiores de
veículos do que anteriormente e que as despesas com
remessas de lucros e «royalties», quando feitas, são
realizadas através do mercado livre, sem onerar, portanto, o orçamento de câmbio do país, que cobre apenas
as transações feitas no mercado oficial, que constituem
compromissos das autoridades monetárias.
Do exposto, pode-se concluir facilmente que o
esforço cambial realizado pela economia brasileira para
a implantação da indústria automobilística é praticamente nulo, porque sem a sua implantação e para
podermos oferecer ao mercado a mesma quantidade
de veículos estaríamos despendendo importância em
divisas consideravelmente superior, ou pelo menos, estaríamos despendendo a mesma importância em divisas
e incorporando à economia nacional quantidade muito
menor de veículos.
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Alegam, porém, certos círculos, que o efeito multiplicador da indústria automobilística sobre outros
setores industriais, como por exemplo, fabricação de
aço, consumo de energia elétrica, etc., induz a despesas crescentes em divisas, com a importação de equipamento para que esses setores acompanhem a marcha
do consumo crescente. Seria o caso de concluirmos,
então, que não se trata de efeito produzido pela indústria automobilística, mas pelo próprio crescimento da
economia brasileira, uma vez que o aumento de produção agrícola ou industrial exige maiores facilidades
de transporte, mais estradas, conseqüentemente, mais
veículos. Mais veículos devem ser importados ou produzidos no país. Se importados, vão-se as divisas e
nada fica; se produzidos no país, vão as divisas, se bem
que em quantidades mais reduzidas, ficando, além disso,
todo um setor industrial, a cujo efeitoi promocional
-sobre a economia é desnecessário dar ênfase.

7.

OPERAÇÃO MATÉRIAS PRIMAS

As duas matérias primas ainda escassas no Brasil,
«de grande consumo na indústria automobilística, são
as chapas de aço e a borracha. Relativamente às
•demais, não há problemas de monta a considerar.
Quanto a chapas de aço, calcula-se que no triqnio
1958-1960 a indústria automobilística absorverá as se.guintes quantidades em toneladas :

1958
1959
1960

59.267 (a partir de abril)
144.015
218.988
422.270

A produção nacional, segundo estimativa da Companhia Siderúrgica Nacional deverá atender a cerca
de 40% dessa demanda. Deveremos importar, conseqüentemente, umas 250 mil toneladas de chapas de
.aço até 1960.
Como conseqüência do minucioso levantamento,
recentemente levado a efeito pelo GEIA em colaboração com o Sindicato de Fabricantes de Veículos e o
Sindicato de Àuto-Peças de São Paulo, o Presidente
•cia República determinou que a Companhia Siderúrgica
Nacional procedesse à importação desse déficit, assim
•42 —
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como do déficit para os demais setores industriais. Mediante a publicação de editais amplamente divulgados,
foram convocados os fabricantes de chapas de todos
os países que ofereceram propostas à Companhia Siderúrgica Nacional, Foram recebidos cerca de 150'
propostas das mais diversas procedências, oferecendo
condições de pagamento altamente vantajosas. No momento, a Companhia Siderúrgica Nacional está selecionando as melhores propostas e, após instrução
pelo Ministro da Fazenda quanto a certos aspectos
cambiais a serem observados, deverá proceder à importação dessa matéria prima para o abastecimento do
mercado. A partir do início do próximo ano, a Companhia Siderúrgica Nacional estará em condições de
atender, sem maiores dificuldades, à demanda do mercado, quer com chapas de sua produção, quer com
chapas importadas.

— segurança de suprimento contínuo, pois a importação poderá ser contratada a longo prazo, com a
utilização, inclusive de financiamentos externos;

A solução encontrada pelo GEIA e aprovada pelos
órgãos do Governo e pela indústria em geral oferece
inúmeras vantagens, a saber :
— possibilidade de obtenção de melhores preços,
pela colocação de encomendas maciças;
— ejntrosamento entre a produção da CNS e a
importação, de maneira a concentrar sua fabricação em
determinados tipos, não importados, com maior produtividade;
— composição de um preço médio favorável entre
a chapa nacional e a importada, uma vex que a primeira é atualmente muito mais barata e poderá ter
seu custo ainda mais reduzido pelo fato indicado no
item anterior;

— finalmente, propiciará mercado para exportação
de produtos nacionais, presentemente de escoamento
dificultado, sobretudo do minério de ferro, que dessa
maneira poderá ser largamente vendido pois, em última
análise, irá ser beneficiado no exterior para voltar, em
parte, sob a forma de chapas, de vez que nossa capacidade de laminação é, no momento, insuficiente.
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— contribuição para alívio imediato da difícil
situação cambial do país, visto como serão obtidos os
créditos no exterior para esse fim, havendo mesmo
muitas propostas nesse sentido;
— por outro lado, tornar-se-á mais fácil o desvio
das importações para áreas de moedas mais favoráveis,
uma vez que haverá um grande agente importador;
•—• além disso, podendo a operação de importação
financiada processar-se fora dos leilões de câmbio,
embora realizada à média da taxa da categoria geral,
será um importante fator para a redução do elevado
nível atual dos ágios, pois retirará uma ponderável
parcela da demanda nas licitações;

Em face do critério adotado pela Companhia Siderúrgica Nacional de vender aos seus consumidores
-chapas de aço ao preço médio ente as chapas importadas e as produzidas no Brasil, as empresas nacionais,
não apenas as produtoras de veículos, mas, de um modo
geral, todas as empresas que utilizam chapas de aço,
ficam numa posição ímpar ou seja, a de poderem com-

prar aqueles produtos a preço inferior aos vigorantes.
nos mercados internacionais. Isso porque a produção*
da Companhia Siderúrgica Nacional é vendida a preços
muito inferiores aos vigorantes no mercado internacional .
Cabe aqui observar que mesmo antes do atual
esforço de implantação da indústria automobilística, o
Brasil, apesar da produção crescente de Volta Redonda,
já era grande importador de produtos siderúrgicos.
O atual Plano de Metas prevê uma produção de
2.200 toneladas de aço para 1961. São por demais
conhecidos os projetos da COSIPA, da USIMINAS,
o Plano de Ampliação da Companhia Siderúrgica Nacional e o da Companhia Belgo Mineira. Antes de
três anos, porém, é pouco provável que a indústria
automobilística e os demais setores da indústria mecânica-metalúrgica possam se abastecer exclusivamente
com chapas produzidas no Brasil. Espera-se que, até
lá, a importação de chapas possa ser feita com o mínimo de dispêndio cambial, dentro do esqu-ema antes
mencionado.
Como já mencionei anteriormente, a Companhia
Siderúrgica Nacional procurará trazer essas chapas de
países de moeda inconversível não escassa, para onde
esperamos exportar minérios de ferro, evitando, assim,
o pagamento em divisas.
Quanto à borracha ainda não somos, também autosuficientes . Não há propriamente um problema de
abastecimento, uma vez que a produção mundial de
borracha atende perfeitamente à demanda. As crises
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periódicas que se têm registrado no abastecimento de.
borracha no mercado brasileiro tinham origem administrativa e estavam muito relacionadas com o regime de_
monopólio para sua importação. Recentemente, o Ministro Lucas Lopes aboliu o referido monopólio, tudo
indicando que o abastecimento venha a ser realizado
normalmente.
É oportuno lembrar aqui, que o Brasil talvez seja.
o único país do mundo produtor de veículos e produtor
de borracha natural. De fato, os Estados Unidos,
Alemanha, Itália, França, enfim todos os países que
possuem uma indústria automobilística desenvolvida, e:
consumo de borracha muito superior ao nosso, são importadores de borracha.
O Brasil produz borracha e, embora ainda esteja
importando, poderá, no futuro, se abastecer e até voltar
a ser exportador dessa importante matéria prima. Tudo
dependerá da firmeza com que autoridades governamentais e iniciativa privada encarem o problema da
plantação de seringueiras.
No momento, vultosos investimentos estão sendo;
feitos na Bahia e em São Paulo, esperando-se que,
dentro de cinco a sete anos, comecemos a produzir
borracha cultivada em quantidades crescentes.
Além disso, como é também notório, a Petrobrás
iniciará, dentro de pouco mais de um ano, sua produção de borracha sintética junto à Refinaria de
Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.
A produção nacional de borracha não chegou a
atingir a 24.000 toneladas em 1957 .O consumo da
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indústria automobilística em 1960 para manufatura de
pneus, artefatos, correias, etc., será da ordem de 70.000
toneladas.
O déficit aparente do consumo deverá ser coberto
pelo aumento da produção interna de borracha natural,
por intermédio do aumento da produtividade na coleta
da goma elástica, que poderá, segundo estudos realizados pelo Conselho do Desenvolvimento, atingir a 30.000
toneladas em 1960.
Com a fabricação de borracha sintética pela Petrobrás, que deverá atingir 40.000 toneladas por ano, em
1960, estará praticamente coberto o abastecimento à
indústria automobilística, ficando um resíduo de importação correspondente à necessidade das demais
indústrias.
Praticamente não teremos que enfrentar outros
problemas de suprimento de matérias primas. A indústria automobilística usa um sem número de materiais,
desde madeira e tecidos, até os sintéticos, sobretudo os
plásticos, de uso crescente no veículo moderno. Todos
eles são produzidos no Brasil, ou, quando não, são de
consumo reduzido, não constituindo, portanto, maiores
preocupações a sua aquisição no exterior.

8.

OPERAÇÃO MÃO-DE-OBRA

Considero o problema de treinamento de mão-deobra, não apenas o problema mais importante a ser
enfrentado pela indústria automobilística, mas o problema de maior transcendência para o desenvolvimento
econômico do Brasil, em todos os setores.
O GEIA, por isso mesmo, vem dedicando atenção
especial a esse importante capítulo do seu plano. Até
aqui, a incorporação de mão-de-obra não qualificada,
semi-especializada e especializada vem se processando
normalmente.
O julgamento do empresário estrangeiro sobre a
eficiência da mão-de-obra nacional é dos mais favoráveis que se poderia esperar. A mão de obra nacional
é considerada pelo empresário estrangeiro como altamente versátil. À capacidade de readaptação, sobretudo da mão-de-obra nordestina, tem surpreendido a
quantos iniciam suas atividades no Brasil, muitas vezes
com sérias preocupações a esse respeito. É evidente,
porém, que, para atender às necessidades de mão-deobra de um programa que se está executando em ritmo
tão acelerado quanto o da implantação da indústria
automobilística, cuidados especiais devem ser previstos
para evitar que uma demanda inusitada no mercado
— 49

conduza a um leilão com os seus conseqüentes efeitos
sobre a elevação desordenada dos níveis de salários.
Tais cuidados se tornam ainda mais necessários se
considerarmos o elevado padrão de salários vigorante.s
na indústria automobilística onde a participação da
mão-de-obra é relativamente insignificante sobre o
custo total, em face do elevado grau de tecnicidade
desse setor industrial.
Assim, o objetivo do GEIA ao planejar a mobilização e o treinamento da mão-de-obra para a indústria automobilística é, também, poder evitar que outros
setores industriais sejam prejudicados com um êxodo
de pessoal para a indústria automobilística.
Na realidade, a preparação de mão-de-obra para
a indústria automobilística já se vinha processando há
muitos anos, através da rede de escolas do SENAI.
Conta, a tualmente, a indústria automobilística com
aproximadamente 35.000 operários, dos quais pouco
mais de 20.000 nas fábricas de veículos e os restantes
ocupados na indústria de auto-peças.
Admite-se que, em 1960, quando os planos do
GEIA atingirem o seu auge, a indústria automobilística estará ocupando cerca de 120.000 homens. Desse
total, a grande maioria será constituída de mão-de-obra
de pouca especialização, levando em conta que as máquinas usadas nesse setor industrial são semi-automáticas ou automáticas, requerendo apenas qualidades
psicológicas do seu operariado e não qualificação
tecnológica.
Para aliviar a demanda dessa mão-de-obra no
mercado paulista, onde está localizada quase toda a

indústria automobilística, o GEIA elaborou um vasto
programa de mobilização no Nordeste, onde, como é
notório, há grandes reservas de mão-de-obra ainda não
totalmente utilizadas. Basta dizer que, neste momento,
o Governo despende cerca de 6 bilhões de cruzeiros
por ano para manter ocupados mais de 500.000 homens
naquela região do país, realizando obras muitas das
quais adiáveis. É o problema que tem desafiado quase
todos os governos, para cuja solução a indústria automobilística poderá dar alguma contribuição.
Nos primeiros meses do próximo ano, deverá ser
instalado no Estado do Ceará um centro-pilôto para
treinamento de 200 operários, em curso intensivo de
10 semanas. Colaboram nessa tarefa o Ministério da
Educação, o SENAI, o DNOCS e o S APS. Esses
operários receberão noções de disciplina, higiene, convivência no trabalho e noções básicas de mecânica,
após o que serão trazidos para São Paulo, já colocados
nas diversas empresas e localizados por um certo período, em alojamentos provisórios, que serão, possivelmente, construídos pela Fundação da Casa Popular.
Pretendemos multiplicar esses centros de treinamento, de forma a poder preparar de l O a 15.000
homens por ano, que aliviarão, sem dúvida, a pressão
no mercado paulista de mão-de-obra.
Quanto à mão-de-obra semi-especializada ou especializada, vem o GEIA de promover um acordo entre
o SENAI e os dois Sindicatos da indústria automo^
bilística (o de veículos e o de auto-peças), com o obje^
tivo de intensificar o treinamento' nas fábricas e em
escolas do SENAI.
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O treinamento dos Engenheiros, Dirigentes Administrativos e Técnicos se processará mediante cooperação das empresas associadas ou dos próprios Sindicatos com as instituições educacionais de nível superior e médio, existentes no país, e através de estágios
de aperfeiçoamento no exterior.
O aperfeiçoamento dos Supervisores obedecerá a
um programa técnico sistemático, além de estágios no
exterior proporcionados pelas empresas.
Para o treinamento dos operários
serão seguidas duas linhas de ação :

qualificados,

l*) a formação regular de menores nos
cursos de aprendizagem do SENAI ou das
próprias empresas, de acordo com a legislação
vigente;
2*) o treinamento em serviço de operários adultos, segundo as necessidades de cada
empresa e com a assistência do SENAI quando
solicitada.
O treinamento de operários semi-qualificados se
fará em serviço, pois se trata de um adestrametato metódico de curta duração realizado geralmente na própria
linha de produção da empresa.
Para obtenção dos profissionais de nível superior
•ou médio e o posterior aperfeiçoamento ou especialização dos mesmos, as empresas, através dos Sindicatos,
deverão articular-se com as seguintes instituições :
Para Engenheiros — Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Instituto de Pesquisas Tecno52 —

lógicas (IPT), Faculdade de Engenharia Industrial da
Universidade Católica de São Paulo, Faculdade de
Engenharia Mackenzie, Instituto Tecnológico da Aeronáutica (São José dos Campos), Escola Técnica do
Exército e outras congêneres.
Para dirigentes Administrativos — Instituto de
Organização Racional do Trabalho (IDORT), Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais da Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Econômicas da Escola Álvares Penteado, Escola Livre de
Sociologia e Política, Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração e Negócios da Ação Social e outras congêneres.
Para Técnicos — Escola Técnica Getúlio Vargas
(Estadual), Escola Técnica de São Paulo (Federal).
Escola Técnica Mackenzie, Escola Técnica Eduardo
Prado, Escola Técnica Bandeirantes, Escola Técnica
Osvaldo Cruz, Escola Técnica Piratininga e outras
congêneres.
O aperfeiçoamento técnico dos Supervisores abrangerá duas partes : melhoria de sua cultura geral e
tecnológica e ensinamento sobre organização e métodos,
com ênfase nos problemas de mão-de-obra (treinamento e relações humanas).
São esses, em linhas gerais, os objetivos e as diretrizes do acordo básico de treinamento firmado a 30
de setembro último entre o SENAI, os Sindicatos da
indústria atomobilística e o GEIA.
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Para melhor execução desse acordo, bem como
para o prosseguimento dos estudos relacionados com
ó problema de mobilização e treinamento, prevê o mesmo
a criação de um centro dê mobilização e treinamento
de mão-de-obra para a indústria automobilística que
funcionará em São Paulo e será integrado por todos
os órgãos intervenientes na execução desse programa.
Como se vê, o GEIA não descuidou desse importante problema, que é a preparação de pessoal para
a indústria automobilística. Até aqui, como já mencionei anteriormente, a incorporação de pessoal à indústria vêm se fazendo normalmente e esperamos que, para
o futuro, não advenham maiores obstáculos.

importá-los. É indispensável que aqui sejam adestrados .
Tendo em conta a extraordinária demanda de
outros setores da indústria, tem-se tornado realmente
difícil preencher os claros em postos da alta administração dessas empresas. A Escola de Administradores da
Fundação Getúlio Vargas constitui, certamente, a iniciativa mais séria nesse setor e dela muito esperam o
Governo e as empresas.

O ponto sensível, porém, do problema da forma cão-de pessoal para atender às necessidades da indústria automobilística não é o da preparação da mãode-obra para realização das tarefas específicas de fabricação ou montagem, isto é, preparação da mão-deobra direta . aplicada na indústria, mas o do adestramento de homens para os postos de direção das empresas.
Às estimativas do GEIA fixam em, aproximadamente 550 o número, de elementos que deverão estar
ocupando postos de direção na indústria automobilística
por volta de 1960. Esses homens devem possuir, a par
de conhecimentos técnicos e de qualidades de administrador, o que poderíamos qualificar de «know-how» do
nosso ambiente de trabalho e dás peculiaridades da
nossa administração, pública e privada. Não e possível, portanto, formar esses técnicos no exterior nérii

55

9.

O PROBLEMA DO FINANCIAMENTO DAS
VENDAS E DO CAPITAL DE GIRO

Ultimamente, têm surgido muitos comentários em
círculos técnicos e na imprensa a propósito do problema que a indústria automobilística teria criado para
o financiamento de suas vendas e do seu capital de
giro de um modo geral.
O valor da produção de veículos já atingiu cifra
superior a 3 bilhões de cruzeiros por mês, o que eqüivale dizer, valor correspondente à produção de café
no pais. Ora, se considerarmos que esse crescimento
ocorreu em apenas dois anos, não há dúvida de que
há motivos para que o assunto se transforme em noticiário de imprensa.
O tom alarmista, porém, com que o assunto vem
aparecendo em certa imprensa faz crer que, infelizmente, não há apenas a intenção de trazer o assunto
ao debate honesto para extrair desse debate soluções ao
problema.
A indústria automobilística cresceu rapidamente,
projetou-se de tal forma que, como sempre ocorre com
as pessoas e as iniciativas que assim se projetam, está
despertando a inveja de certos interesses contrariados.
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A verdade é que há dois anos se vem dizendo
que o problema do financiamento de vendas viria a
constituir um ponto de estrangulamento no desenvolvimento da indústria automobilística. A produção, desde
então, cresceu ininterruptamente, já havendo atingido
a casa dos 7.000 veículos por mês. Até aqui, não se
deixou de vender um veículo siquer por falta de recursos para financiar sua aquisição; pelo contrário, há
filas de espera em todas as fábricas, quer de caminhões,
quer de utilitários ou de jipes e de automóveis de passageiros. A procura ainda é muito superior à oferta,
tudo indicando que essa situação prevalecerá por muitos
meses.
É certo que o sistema bancário brasileiro não está
preparado para financiar vendas a prazos superiores n
seis meses, que constitui a praxe comercial do país.
Assim, a ausência quase completa de fontes adequadas
para financiamento de vendas ao consumidor representa, de fato, no Brasil, um dos problemas que devem
ser considerados quando se cogita da instalação e
ampliação de um setor industrial tão importante como
é a indústria automobilística.
O valor do faturamento da produção automobilística em 1960 deverá elevar-se a 75 bilhões de cruzeiros. Naturalmente, os industriais esperam que essas
vendas sejam perfeitamente realizáveis, desde que parte
seja facilitada por intermédio do crédito ao consumidor.
Especulações empíricas têm sido feitas sobre as
possíveis conseqüências de uma ausência total de financiamento de vendas para atender ao escoamento, da
produção de veículos no Brasil. Uma das hipóteses
58

formuladas admite que, se os 170.000 veículos que
deverão ser produzidos em 1960 fossem lançados no
mercado para a venda à vista, o volume de vendas
poderá cair a 50.000 unidades. É fácil imaginar o
impacto desfavorável sobre os custos se confirmada tal
hipótese. Parece, pois, fora de dúvida, admitir a imprescindibilidade da formulação de um esquema de
financiamento de vendas para a indústria automobilística, cogitando-se, desde logo, do ajustamento das condições ora prevalecentes no mercado de crédito para
atender às novas necessidades impostas pelo desenvolvimento da indústria automobilística.
•Segundo estudos realizados por técnicos da CEP AL
e do Conselho do Desenvolvimento, com o apoio de
abalizadas opiniões de técnicos em financiamento de
vendas no Brasil, estima-se em 34/2 bilhões a necessidade de capital de giro para a indústria automobilística,
sendo que os distribuidores deverão financiar cerca de
13,6 bilhões de cruzeiros e o total restante de 20,6
bilhões de cruzeiros, deverá ser financiado por intermédio de poupanças públicas, através dos bancos comerciais, federais, institutos de previdência, caixas econômicas, companhias de seguro e de capitalização, ou
ainda por operações de «swaps» a longo prazo.
. N ã o ppssüímos dados que nos permitam avaliaias necessidades: de crédito ao consumidor em outras
setores da economia brasileira, „•
•a
Nos Estados Unidos, as vendas
absorvem, em geral, 36 •'% de todos os
cidos aos consumidores para vendas
nosso país, os recursos disponíveis rio

de automóveis
créditos fornea prazo. Em
sistema bãncá— 59

rio, tendo em vista a praxe comercial vigente, para
financiamento ao consumidor, será insuficiente para
um aumento considerável de vendas, sobretudo nas
base mencionadas, isto é, a prazo de 22 meses. Por
outro lado, os investimentos estrangeiros para atender
a este setor têm-se tornado inviáveis, uma vez que o
risco da desvalorização monetária é muito elevado.
As operações de «swaps» a curto prazo não oferecem período suficiente de tempo e a disponibilidade
de capital obtido por seu intermédio é excessivamente
cara. A solução provável envolve possivelmente um
ajuste entre fundos provenientes de fontes federais e
operações de «swaps» a longo prazo, a taxas razoáveis
de juros.
Para os fabricantes de veículos existe atualmente
uma alternativa, porém passageira. Trata-se do financiamento de partes complementares a prazos que variam
de um a três anos pelo Banco do Brasil. Todavia, à
medida que os veículos vão sendo nacionalizados, o
volume de partes complementares da produção interna
vai-se reduzindo e, conseqüentemente, tornando-se mais
aguda a necessidade de capital de giro dos industriais.
Para solucionar esse problema, começam a surgir
companhias especializadas que estão mobilizando capitais privados mediante subscrição de obrigações, com
rendimento fixo sob forma de antecipação de lucros.
Isso permite uma remuneração do capital superior à
taxa de 12%, admissível pela lei de usura, o que está
interessando a um número crescente de tomadores. Os
próprios fabricantes de veículos começam a se interessar
pela constituição dessas empresas, cujo funcionamento.
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naturalmente, será estimulado e regulamentado pelas
autoridades monetárias, porque Se trata da via mais
adequada de mobilizar recursos não bancários para o
financiamento das vendas de veículos.
Resta o problema do financiamento dos estoques.
Atualmente, os fabricantes de veículos mantêm ainda
estoques relativamente elevados de peças de produção
nacional. Esses estoques, à medida que a indústria subcontratadora se desenvolve, tendem a diminuir, isto
porque a manutenção de estoques elevados constitui
uma atitude de precaução dos montadores, tendo em
vista a incerteza do fornecimento nesse estágio inicial
de implantação da indústria, quando ainda estão sendo
enfrentados os diversos problemas de ajustamento da
mão-de-obra e da técnica. À medida que se ajustam
esses problemas e que os fornecimentos adquirem periodicidade e constância, os montadores não mais necessitam conservar em suas fábricas estoque elevado, o
que reduzirá, sem dúvida, a necessidade de vultosos
capitais para financiar os inventários.
Há, porém, uma consideração final a respeito do
problema de financiamento de vendas que me parece
muito oportuno fazer neste momento. O desenvolvimento da indústria automobilística gera riqueza direta
e indiretamente, quer através da incorporação crescente de fatores e maior capacidade de remuneração,
quer pelo seu extraordinário efeito promocional sobre
o resto da economia.
Uma parte dessa riqueza deverá ser utilizada no
financiamento do giro da própria indústria. Além
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disso, há um outro conceito que, segundo me parece,
deve ser corrigido. Quando se fala nas necessidades
de capital de giro para a indústria automobilística,
admite-se que essas necessidades deverão ser adicionadas às quantidades atualmente disponíveis para financiamento dos demais setores de atividade. Acontece, porém, que um comprador de automóvel de passageiros, por exemplo, ao tomar a decisão de adquirir o
seu automóvel, deixa de adquirir uma outra utilidade :
um terreno, um apartamento, ou de despender essa
importância de outra forma, fazendo uma viagem ou
consumindo mais.
Assim, não se pode afirmar que a totalidade dos
recursos necessários ao financiamento das vendas de
veículos deverá ser acrescida aos recursos disponíveis,
mas, quando muito, podemos admitir que apenas uma
parte desses recursos será desviada de outros setores
de aplicação para a indústria automobilística.
Em suma, é inegável que existe um problema de
financiamento de vendas e de formação de capital de
giro para a indústria automobilística. Esse problema
não escapou ao GEIA ao planejar a implantação dessa
indústria no Brasil. Até aqui, apesar do aumento
crescente da produção de veículos, o problema do
financiamento de suas vendas não constituiu maiores
obstáculos à expansão da indústria. No futuro, teremos que enfrentar o problema em maiores proporções.
Como diz, porém, o velho Churchill : «Não se
pode atravessar o abismo antes de se chegar dianíe
dele»...
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10. OPERAÇÃO QUALIDADE
A indústria de veículos no Brasil baseou-se numa
incipiente indústria de peças para reposição. Depois
da Segunda Guerra Mundial e em conseqüência do
esforço realizado durante aquele conflito, a indústria
nacional já estava fabricando quantidade e variedade
consideráveis de peças para a indústria automobilística.
O esforço então realizado foi principalmente no sentido de suprir, em situação de emergência, um mercado
ávido de peças que deixaram de ser importadas durante a guerra e nos primeiros anos de após-guerra,
É natural que os padrões de qualidade de uma
indústria implantada em tais condições nem sempre
fossem comparáveis aos rígidos padrões de indústrias
estrangeiras, cuja evolução se deu através de longos
ajnos de aperfeiçoamento e, sobretudo, de uma indústria
principalmente empenhada na fabricação de peças para
linhas de montagem.
Durante esse período, é forçoso reconhecer que
a indústria de auto-peças — ressalvadas, naturalmente,
conhecidas exceções — não conquistou um grande
prestigio sob o aspecto qualidade. A maior preocupação era, como não podia deixar de ser, atender quantitativamente à demanda em um mercado que, repen— 63

tinamente, perdeu suas fontes tradicionais de suprimento .
Só com o início da montagem e, posteriormente,
com a fabricação de veículos no Brasil, é que passaram
a ser considerados com maior rigor os padrões de
qualidade, as margens de tolerância, enfim começou a
surgir a preocupação com o prestígio da peça produzida
no Brasil. Esse é precisamente um dos principais efeitos promocionais da implantação da indústria automobilística : sendo uma indústria que requer alta tecnicidade e precisão, vem criando no Brasil o hábito e, mais
do que isso, a necessidade imperiosa de produzir segundo padrões rígidos, sem o que os fabricantes tradicionais de veículos aqui instalados não estariam dispostos a arriscar o prestígio dos seus nomes de marca.
Hoje, é possível afirmar que as peças nacionais
incorporadas aos veículos aqui produzidos são, pelo
menos, de tão boa qualidade quanto as peças importadas. Esse rigor, como é óbvio, se estende a todas as
fases de fabricação das múltiplas partes que constituem
o veículo,, até à fabricação de aços, ligas, aos processos
de forjaria, fundição, enfim toda a tecnologia desse
complexo industrial que constitui a indústria automobilística .
Embora a tarefa de promover o aperfeiçoamento
da qualidade das peças nacionais caiba fundamentalmente à iniciativa privada, isto é, aos fabricantes de
veículos, através de permanente assistência técnica aos
seus subcontratadores e de exames e testes em seus
próprios laboratórios, o GEIA não tem ficado totalmente indiferente ao problema. Através de contactos
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com os nossos Institutos de Tecnologia, muito especialmente com o Instituto Técnico de Aeronáutica, de São
}osé dos Campos, vem procurando coadjuvar a iniciativa privada através de um contacto permanente com
os fabricantes, sobretudo os pequenos e médios fabricantes, com o objetivo de conhecer o que vem sendo
aqui produzido, como se está produzindo e, sempre que
necessário, orientando os industriais no sentido de
atingirmos padrões de qualidade cada vez superiores.
Ainda nesse setor, pode-se afirmar que os resultados têm sido amplamente satisfatórios. O prestígio do
produto nacional vem se firmando dia a dia, cogitandose até, no momento,, de iniciarmos a exportação, em
maior escala, de uma longa relação de auto-peças nacionais, que oferecem condições satisfatórias e, em
alguns casos, até excepcionais de competição no mercado internacional.
Quase sempre o fator qualidade está intimamente
relacionado com a escala de produção. Por isso,
preocupa-se o GEIA em manter a horizontalidade no
processo de integração da indústria automobilística,
corn o propósito de especializar os fabricantes e atingir,
conseqüentemente, o tríplice objetivo : maior quantidade, melhor qualidade e custos mais baixos. Em resumo : maior produtividade.
Para alcançar plenamente esse ideal de especialização, temos ainda diante de nós uma grande tarefa a realizar, no sentido de promover ao máximo a
padronização. Estamos fabricando no Brasil veículos
de sete nacionalidades diferentes. Naturalmente, os
veículos aqui produzidos devem, pelo menos durante
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alguns anos, seguir os padrões ditados pelas matrizes
no exterior. Em muitos casos, isso ainda cria óbices
a um processo mais acelerado de padronização, quer
dos tipos de aços especiais, quer das próprias peças
aqui produzidas.
À medida que essas se forem nacionalizando e
que, portanto, ficar reduzida a dependência da indústria
nacional do exterior, muito poderá ser realizado nesse
setor. Essa tarefa já foi iniciada. Já conseguimos padronizar, por exemplo, alguns tipos de rodas e eixos
trazeiros, e estamos prosseguindo no estudo de outras
peças, assim como da utilização dos mesmos tipos de
aços especiais para peças em que ainda atualmente são
exigidas ligas com especificações diferentes.
Como é fácil imaginar, trata-se de tarefa que requer
alto nível de técnica e trabalho perseverante de laboratório, além de grande espirito de colaboração dos
industriais. Esperamos que o Instituto Técnico de
Aeronáutica, através do recém criado Núcleo da Cooperação com a Indústria, além de outros institutos de
tecnologia do pais, venha representar um papel importante na realização desse mister.
A par disso, os próprios industriais estão criando
uma entidade que terá a incumbência de fiscalizar a
qualidade da produção nacional. Trata-se da CEQUAL
(Comissão Central de Controle da Qualidade de Materiais Automobilísticos), criada em São Paulo há
cerca de um ano e que objetiva :

sentantes das indústrias nacionais de material automobilístico e de técnicos nomeados pela CEQUAL;
— acolher pedidos para exame e aprovação das
especificações técnicas de peças e componentes automobilísticos;
— colaborar com a Associação Brasileira de Normas Técnicas na elaboração de normas que atendam às
necessidades da indústria nacional de material automobilístico;
— destacar técnicos que representem junto às
comissões criadas pela A . B . N . T . , sempre que tais
comissões forem constituídas, para elaboração de normas que digam respeito aos produtos automobilísticos
ou aos materiais que entram em sua fabricação;
— apresentar à A . B . N . T . , como subsídio à
elaboração das normas nacionais, aquelas que estão
sendo utilizadas pela CEQUAL;
— verificar, através dos exames periódicos em
espécirnens adquiridos no mercado ou obtidos no estoque do produtor, a continuidade do índice de qualidade dos produtos por ela aprovados, recorrendo,
quando necessário, aos serviços da A . B . N . T . ;
— adquirir nas casas comerciais peças de fabricação nacional, não registradas na CEQUAL, e mandar
analisar sua qualidade;
— manter uma biblioteca especializada de normas
e especificações técnicas nacionais e estrangeiras.

— instituir as normas e especificações elaboradas
pelas suas comissões técnicas constituídas por repre66 —
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11.

A CONQUISTA DO MERCADO EXTERNO

Neste momento em que se cogita seriamente de
incrementar a exportação de produtos brasileiros, especialmente tejndo em vista o apelo feito pelo Ministro da
Fazenda para minorar o déficit do nosso Balanço de
Pagamentos, é oportuno tecer alguns comentários sobre
as reais possibilidades de exportação da nascente indústria automobilística brasileira.
Disse bem o Sr. Ministro da Fazenda que o
nosso lema deve ser «exportar ou estagnar». E a indústria automobilística, que está realizando um extraordinário esforço para atingir a meta programada pelo
Governo, não poderia de nenhuma forma ficar alheia
ao problema.
Logo após o apelo do Ministro Lucas Lopes, o
Ministro Lúcio Meira, Presidente do GEIA, determinou a criação de um grupo de trabalho com a incumbência de estudar as possibilidade de exportação de
produtos automobilísticos.
O interesse dos fabricantes traduziu-se no apoio
integral dos dois sindicatos de classe (o de fabricantes
de veículos e o de auto-peças), sendo então lançadas
as bases de um programa de exportação, que exigirá
novos esforços da indústria automobilística nacional.
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Dessa maneira, esse setor industrial concorrerá
para aliviar a pressão sobre o balanço internacional de
contas do país. Algumas exportações serão iniciadas
desde logo, como a do jipe Willys, cujo primeiro embarque para o Chile acaba de ser autorizado pela
CACEX. Espera-se que no decorrer de 1959 a América Latina possa absorver 2.500 desses veículos.
Outros entendimentos estão em curso e novas exportações deverão ser realizadas para a Indonésia, possivelmente com 5.000 unidades em 1959. Desses países
traremos, respectivamente, chapas de aço e borracha,
matérias-primas das mais essenciais para a indústria
nacional.
Com a recente Instrução n9 167 da SUMOC, que
autoriza negociar no mercado livre as divisas resultantes da exportação de produtos manufaturados (no momento em torno de Cr$ HO/US$), as possibilidades
de exportação de veículos e auto-peças foram consideravelmente ampliadas, uma vez que as exportações
vinham sendo negociadas à taxa de Cr$ 92,00, correspondente à 4!> categoria. A adoção da taxa do mercado
livre para remunerar as exportações de veículos e autopeças era a principal reivindicação dos industriais desse
setor.
Inúmeros fabricantes de auto-peças estão estudando
a exportação de seus produtos para os EE.UU. e
para a Europa. Os produtores de peças daqueles países, com instalações dimensionadas para produção em
larga escala, preferem concentrar-se na produção em
série para os veículos de modelos mais recentes, abrindo campo, assim, para os fornecimentos externos desti70

nados aos veículos com mais de três anos de uso, cujo
mercado de reposição é mais modesto e condizente
com o padrão da nossa indústria.
Naturalmente, procurar-se-á evitar que tais exportações prejudiquem o abastecimento do mercado interno. O fato em si será, em princípio, benéfico por
propiciar maior utilização dos equipamentos instalados
e, paralelamente, conduzir ao aprimoramento da produção interna.
No que se refere a veículos, teremos que fazer
aquilo que outros países fizeram, isto é, exportar mesmo
com o sacrifício do mercado interno, segundo palavras
do nosso Ministro da Fazenda. Países economicamente mais fortes, como a Inglaterra, seguiram essa política no após-guerra, visando ao equilíbrio de seus respectivos Balanços de Pagamentos.
O Brasil está passando neste momento por uma
grande transformação em sua estrutura econômica : de
país eminentemente agrícola, está se convertendo em
país industrial. Esse esforço exige sacrifícios. Cabe à
nossa geração o privilégio de realizar essa revolução,
cabendo-nos, conseqüentemente, o ônus do sacrifício,
na certeza de que, dentro de mais alguns anos, uma
estrutura econômica mais sólida evitará que novas restrições venham a ser feitas ao consumo interno.
As possibilidades são realmente grandes, uma vez
que os esforços que vêm sendo realizados, sobretudo pelo
Ministério das Relações Exteriores, para a criação do
mercado comum latino-americano facilitarão extraordinariamente o escoamento da produção manufaturada
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brasileira. Recentemente, foi firmado acordo entre o
Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Chile, criando facilidades especiais de pagamentos e de comércio dentro
dessa área.
Alguns resultados concretos já se fazem sentir,
dessa aproximação, e os industriais desses países se
movimentam ativamente, realizando acordos e promovendo negócios que ganharão intensidade no decorrer
do próximo ano com a complementação das respectivas
economias. Além de chapas de aço, papel de imprensa,
cobre, podemos importar máquinas agrícolas, motores
«diesel» de grande potência e outros equipamentos.
Afora esse considerável mercado, temos perspectivas
animadoras com repúblicas jovens, como a Indonésia,
já mencionada anteriormente.
Os resultados positivos para o nosso Balanço de
Pagamentos talvez não sejam imediatos em alguns
casos, mas, torna-se necessário começar logo com disposição nessa grande luta pela conquista de novos mercados para nossos produtos.

12.

UMA PALAVRA FINAL: A INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA E A SEGURANÇA
NACIONAL

Seria muita pretenção, de minha parte, querer
trazer novidades a este ilustre Auditório, constituído
principalmente por militares, sobre Segurança Nacional .
Até onde, porém, posso entender o conceito de
Segurança Nacional, acho que posso arriscar-me a fazer
uma afirmativa : é que a indústria automobilística é
daquelas que mais de perto consultam aos interesses
da Segurança Nacional.
Em primeiro lugar, porque indústria automobilística significa transporte; transporte é condição essencial à Segurança Nacional, quer do ponto de vista
estritamente militar, quer do ponto de vista do fortalecimento do potencial econômico do país.
Basta lembrar a necessidade da movimentação das
tropas, ou o transporte de armas e de víveres, para
compreender a essencialidade da indústria automobilística à defesa nacional, em tempo de guerra, ou para
manutenção da ordem, em tempo de paz.
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Por outro lado, a fabricação de veículos militares
no país, como é óbvio, só é possível se baseada numa
indústria automobilística para fins civis.
É fácil, portanto, concluir que a autonomia do
país, neste campo industrial, representará uma contribuição extraordinária ao fortalecimento, não apenas
econômico, mas também militar.
Parece-me, no entanto, que a maior contribuição da
indústria automobilística à Segurança Nacional será
medida através do fortalecimento de sua economia e,
conseqüentemente, da melhoria do seu poder de barganha, em relação às demais potências.
De fato, somente um país economicamente independente, pode considerar-se política e militarmente
seguro.
Sob este aspecto, seria supérfluo acrescentar ao
que já foi antes mencionado, quanto ao extraordinário
efeito promocional da indústria automobilística, efeito
esse que se propaga praticamente por todos os setores
de atividade da vida nacional, atingindo ao objetivo
máximo, quer político, quer econômico, que é o bemestar e a segurança da coletividade que cumpre às
classes armadas preservar.
A guerra em que estão empenhadas as nações
subdesenvolvidas, como o Brasil, é de fato a guerra
contra o subdesenvolvimento: este é o nosso inimigo
maior a quem cumpre oferecer combate sem guarida.
Neste momento, todas as nações subdesenvolvidas
do globo acham-se empenhadas nessa luta. Cada uma
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utilizando recursos próprios ou aqueles que recebem de
seus aliados mais fortes.
Assim, a luta contra o subdesenvolvimento, decorre aquém e além «Cortina de Ferro», sob a liderança de duas potências, com filosofias de vida e métodos nem sempre coincidentes. É o grande desafio
que a nossa geração está assistindo.
O Brasil não está presenciando essa luta de braços
cruzados. Estamos tetntando mobilizar todos os recursos
para enfrentá-la.
Nem sempre, porém, temos sido suficientemente
compreendidos pelos nossos grandes aliados. Críticas
severas muitas vezes |nos são feitas, em face da intervenção do Estado na esfera econômica para acelerar
o ritmo do nosso desenvolvimento.
Felizmente começamos a formular uma política exterior. Aí está a Operação Panamericana, através da
qual o Brasil procura firmar os seus pontos de vista e
fazer chegar às nações vizihhas a nossa mensagem, em
prol do desenvolvimento, em termos claros e objetivos.
Temos uma meta a ser atingida. Precisamos elevar
a renda «per-capita», no Continente Sul Americano,
a níveis mínimos compatíveis com a decência e a dignidade humanas. Como bem afirma Celso Furtado, em
seu magnífico ensaio «Perpectiva da Economia Brasileira» :
«A experiência indica que a economia
brasileira pode alcançar espontaneamente uma
taxa de crescimento anual de sua produção
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física de 7/8%. Mas também revela essa
mesma experiência que uma taxa dessa magnitude não pode ser mantida, em uma seqüência de anos, em condições de desenvolvimento
espontâneo. O objetivo central da programação, na forma como a entendemos, consiste
em criar as condições para que a economia
mantenha um ritmo de desenvolvimento estável pelo menos tão intenso como aquele que ela
é capaz de alcançar espontaneamente quando
convergem condições muito favoráveis».
É precisamente o que o Governo se esforça por
realizar através de seu Programa de Metas, no qual
está integrado o plano de implantação da indústria
automobilística.
Naturalmente, o esforço para que essas metas sejam
alcançadas, cria desequilíbrios que, por vez, geram um
certo mal-estar que se manifesta, sobretudo, com a
elevação de preços e a escassez de certas utilidades.
É o preço que as nações subdesenvolvidas têm de pagar
pela conquista do seu desenvolvimento.
infelizmente, ainda encontram eco em nosso país
doutrinas exóticas veiculadas por saudosistas, por aqueles que ainda admitem que as nações menos desenvolvidas devem se conformar com a sua condição, como
fatalidade do destino.
A melhor resposta a esses conformistas é a revolução que ora se opera neste país, de que a implantação da indústria automobilística bem pode constituir
um exemplo talvez sem paralelo.
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A este respeito, parece muito oportuno reproduzir
aqui as palavras de conhecido filósofo chinês, ao focalizar questões econômicas e financeiras no período da
guerra antijaponesa :
«Embora a política financeira, com efeito — afirma aquele filósofo — possa influir
na economia, é a economia, afinal de contas,
que determina a política financeira. Corn
uma economia carente de base sólida não se
resolvem as dificuldades financeiras; com uma
economia estagnada, o erário não está replet o . . . As pessoas esquecem a necessidade de
desenvolver a economia e ampliar as fontes
de receita, e tentam resolver as dificuldades
financeiras somente ã custa da redução dos
gastos estritamente necessários. Ora, com
semelhante ponto de vista conservador, nada
se pode obter».
«Agora, aplica-se, para resolver a questão do desequilíbrio entre a receita e despesa,
um método ativo : desenvolver a produção e
ampliar a fonte de receita financeira, e não
um método passivo, partindo de um ponto de
vista unilateral, estritamente financeiro, limitando o desenvolvimento da produção».
«O terrível não é a aparição mesma do
desequilíbrio, mas a perplexidade total diante
dele e a tendência a igualar os avançados com
os atrasados; o terrível é que se queira «ajustar o pé ao sapato», ou se prefira «deixar de
comer com medo de engasgar-se».
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QUADROS DEMONSTRATIVOS

:

QUADRO I

PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS
1957/60 —unidades
FABRICANTES

1957 (1)

1958

1959

1960

TOTAL

1957/60

CAMINHÕES;

General Jfàotors:
HD—6 603...:.

4,741

9.840 20.190

29 . 460

64.231

Ford:
F—600.:
F— 350

4.383
849 (2)

8.000
1.600

13.000
2.000

21.800
2.200

47.183
6.649

—
1.000
5.880

1.350

1.950
9.200
3.300

3.300
9.200
3.900

5.404
1.298
6.250
24.280
8.550

3.600

4.200

6.600

17.600

360

540

720

1.792

Mercedes-Benz:
L— 312....:
LP—312
LP— 315
LP— 321 . . ;
O— 321—H (ônibus)
Fábrica Nacional de Motores:
Caminhão FNM

4.204
1.298
—

3.200

1.200

VEMAG;

Scania VaWs L— 71 . :
Internacional Harvesíer:
S—184..
TOTAL

JIPES:
Willys-Overland..:
Vemag DKW
M. B. A. RoLer
Toyota:
TOTAL

Utilitários:
Ford F— 100
Chevrolet 3.104
Vemag DKW
Volkswagen Kombi
Camioneta Rural Willys. . .
TOTAL. . . :

172 (2)
—

2.000

3.000

5.000

10.000

18.847

34.830

57.380

82.180

193.237

—

12.950 15.000
1.400 2.300
1.500 3.000
1.820 3.180

15.000
3.050
4.800
4.500

52.241
6.750
9.300
9.500

9.291

17.670 23 . 480

27.350

77.791

1.008

3.000 4.000
2.520 4.512
1.100 1.200
5.500 7.000
4.410 10.464

6.000
6.576
1.200
9.000
10.944

14.008
13.608
4.684
21 . 870
25.818

16.530

27.176

33.720

79.988

2.500

4.250
3.900
9.000
2.800
3.600
9 000
6.000
3.500
3.000

5.500
6.000
15.000
4.300
6.000
12.000
12.000
5.000
12.500

12.250
9.900
29.000
8.500
10.000
26.000
21.000
10.000
15 . 500

18.800 45.050

78.300

142.150

9.291

1.184

370

2.562

Automóveis de Passageiros:
Vemag DKW
Fabral Ar 102'B
Volkswagen
:
Romi BMW
N. S. U
Mercedes-Benz. . : :

—
5.000

Borgward ...::::.
Aero- Willys. : *. : '

—

TOTAL.:.:

—

GRANDE TOTAL...: 30.700
(1) — Efetivamente realizado
(2) — Montagem
FONTE; Secretaria Técnica do GEIA.

1.400
400
5.000
3.000
1.500

87.830 153.086 221.550 493.166

QUADRO III

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA: VEÍCULOS PRODUZIDOS NO BRASIL

Produção aprovada pelo GEIA (cm fase de execução)

EM 1957

1957

1958

1959

1960

TOTAL

18.847

34.830

57.380

82.180

193.237

Jipes

9.291

17.670

23.480

27.350

77.791

Utilitários

2.562

16.530

27.176

33.720

79.988

18.880

45 . 050

78.300

142.150

87.830

153.086

221.550

493.166

Cauiinoes e ônibus

Automóveis de passageiros.

30.700

TOTAL

FABRICANTES

N.° DE VEÍCULOS

CAMINHÕES:
General Jíoiors
HD—6-503...

4.741

Ford

F—600.
F—350.

4.383
849

Mcrcedes-Ben z

META GOVERNAMENTAL
1957 (1)

1958

1959

1960

L—312...

4.204

LP—312..;...

1.298

TOTAL

Fábrica Nacional dt! Maiores

Vemaj 8;A

Caminhão F.N.M. :

3.200

18.800

32.000

55.000

80.000

185.800

Jipes

9.300

14.000

18.000

25.000

66.300

Scania-Vabis.;

172

Utilitários

2.600

13.000

17.000

25.000

57.600

SUB-TOTAL

18.487

Caminhões e ônibus

Automóveis de passageiros.
TOTAL

—
30.700

(1) — Efetivamente realizado.
FONTE: Secretaria Técnica do GEIA.

8.000

20.000

40.000

68.000

67.000

110.000

170.000

377.700

JIPES
Willys-Overland.

9.291

SUB-TOTAL. .

9.291

UTILITÁRIOS

Ford F—100..:

1.008

Vem.-ig D K W . . .

1.184
370

Volkswagen Kombi.
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL. . : . . : .

2.562
30.700

FONTE: Secretaria Técnica do GFIA.
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QUADRO V

QUADRO IV

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA: PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL
NACIONAL DA PRODUÇÃO

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA: PRODUÇÃO MENSAL
DE VEÍCULOS EM 1958 (1)

Em peso (%)
MESES

CAMINHÕE ;

JIPES

UTILITÁRIOS

AUTOMÓVEIS

TOTAL

ANOS

Janeiro.

2.178

791

323

3.292

Fevereiro

1.983

567

623

3.073

Março. . . . ; . :

2.317

1.053

610

21

4.001

Abril

2.494

1.158

409

103

4.164

—

Maio

2.425

1.166

587

218

4.396

Junho

2.087

1.229

882

253

4.451

Julho

2.321

1.451

1.413

287

5.472

Agosto

2.490

1.166

1.343

387

5.386

Setembro

2.983

1.529

1.644

400

6.556

Outubro.

3.317

1.463

2.078

TOTAL. . ;

24.595

11.573

9.812

1.669

47.649

META — 1958 . .

32.000

14.000

13.000

8.000

67.000

% REALIZADA. : .

76,8%

82,6%

75,4%

20,8%

71,1%

—

CAMINHÕES

JIPES

UTILITÁRIOS AUTOMÓVEIS

_

MÉDIA

41,6%

31 de dezembro de 1956

35%

50%

40%

1.» de Julho de 1957..

40%

60%

50%

50%

50,0%

l." de julho de 1958..

65%

75%

65%

65%

67,6%

85%

75%

85%

80,0%

90%

95%

92,5%

1.» de julho de 1959..
l.o de julho de 1960. .

75%
90%

95%

FONTE: Legislação específica do GEIA — Planos Nacionais Automobilísticos.

6.858

(1) Até outubro
FONTE: Secretaria Técnica do GEIA.
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QUADRO N.° Vi

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA — FABRICANTES DE AUTO-PEÇAS
Projeto" aprovados pelo GEIA (1J — Escalonamento de investimentos
INVESTIMENTOS PROGRAMADOS — 1957/60
NOME DA FÁBRICA

RESOLUÇÃ

EM CR$

DO GEIA

InvestiDiretos
Metal Leve S. A

Fábrica Nacional Vagões
Metalúrgica Mazam S. A
Cobrasma

3,46,102

1.000,00
mentos

1.119

10
13
15,33,100

300
2.242

2.998

9.571

Máquinas York
Máquinas Piratíninga
Walita Auto-peças

20
22
23

1.400
150
1.200

Bimetal S. A

25

1.250

Salim Jorge
29
M W M Motore s Diesel
30
Robert Bosch do Brasil Ind. e Comércio 34,87,106
Campos Moreira & Cia. Ltda
28

—
4.486

1.000
Produtos Químicos Darex
Equiel

38
39

B. F. Goodrich S. A
Conexões de Ferro Foz S. A
Albarus S. A
Indústria Gemmer S. A
Dunlop
Ind. e Comércio Fabrini S. A
Bendix do Brasil
Cia. Brasileira de Velas Marchall
Z. F. do Brasil S. A
Bundy Tubing S. A
Scharader do Brasil S. A
Goodyear do Brasil S. A
Pneus General S, A

86 —

54
43

56
57
58 '
67,107

205
900
101

18
—

Firestone
Metalglobus Ltda

INVESTIMENTOS PROGRAMADOS — 1957/60

INVESTIMENTOS

203
346

3.962

—
—
4.459
115
1.421

73
75

1.690

70,77,94
68

9.214
170

78
79
80
82
81
83,105

1.950
235
34
9.362
2.107
113

298
468
483

1.000
350
376
400

1.863

•

NÚMERO DA

NOME DA FÁBRICA

Investi- Financiamentos
Diretos mentos

1.119

47.844

2.558

131.156
2.000
66.652
8.500
11.164
321.867
15.000
22.695
38 . 700
89.000
5.370
2.150
7.500
3.700
47.960
162.400

1.400
150
1.200
1.250
75
205
900
4.486
101
1.000
530
18
203
346
34
3.962
298
468
483
429
4.459
1.000
115
1.421
350
1.690
376
450
9.214
170
3.813
235
34
9.362
2.107
113

15.073
27.500
4.700
25.117
27.415
2.500
493.203
9.540
46 . 844
20.416
110.000
22.373
45,500
36.183
5.200
5.375
39.550
12.000
173.051
15.000

Cimaf-Cia. Jnd. e Mercantil de Artigos
de Ferro
Intl. Brasileira de Motores c PccasS.A.
Bussing do Brasil S. A
Fábrica de Artigos de Ferro S. A. . . .
Triplex do Brasil Ltda
Indústria Nacional de Locomotivas. . .
Willys Overland do Brasil S. A
Artefatos de Ferro S. A
Fiban S. A
Indústria Comércio Dreco S. A
Cofap-Cia. Fabricadora de Peças ( ) . .
Sanson e Vasconcelos S. A
Tecnogera! S. A. (3)
Indap-Indústria de Artefatos de Metais
de Precisão S. A
Promcca S. A
Petri do Brasil S. A
Porcelana Mogi das Cruzes S. A
Farloc do Brasil S. A
Fanaupe S. A
Cia. Fabricadora de Peças-Colap
Indústria de Parafusos Mapri
Ind. de Parafusos Roberto Uyülini S. A.
Ind. de Auto-Peças S. A. Luzana
TOTAL (1)

84
85
86
88
89
90
91

93
95

96
97
98
99
101
103
104
108
109
110
111
112
113
114
—

169
1.500
—
— 137
10.817
3.656
—
103
—
—
—
—

1.000,00
Total

—

169

—

1.500
955

—
—
—

—

955
137

3.500
—
— 200
—
750
100

10.817
7.156
—
103
200
—
750
100

—

200
—
—
—
— 184
2.083
125
180
169

200
754
102
159
300
184
2.083
125
180
169

62 . 789

35.818

— 754
102
159
300
—
~

INVESTIMENTOS
EM Cli$

DO GETA

Total

2.9 8
300
477
11.813

EM US$ 1 .000

RESOLUÇÃO

1.460
109.607
37.850
15.000
6.415
432 . 750
1.078.600
—
9.792
3.127
800
69.772
54.965
16.819
75.747
10.000
8.500
25 . 923
1.750
108.060

950
61.122

98.607 4.746.066

(1) Aprovados pelo GElA até 3 c!c novembro de 1958
(2) Projetos aprovados apenas para benefício da Lei 2.993/56
(3) A resolução n.» 99 substitui e cancela a de n," 37
FONTE: Secretaria Técnica do GEIA.

24.000
33.800
393.659
9.000
1.400
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QUADRO N.° VII

FABRICANTES CK VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Projetos aprovados pelo GEIA — Escalonamento dos invés lime ak> s
em moeda estrangeira
US$ l . O G O

INVESTIMENTOS PROGRAMADOS

Investimentos
sem cobertura
cambial

VEMAG — Caminhões
Jipes
Automóveis
Utilitários

430,0
400,0

150,0

TO T AI.

Financiamentos

100,0
150,0

430,0
500,0
300,0
769,4

—

5.000,0
1.218,1
5.482,2

—
—
—

8.412,0
2.921,3
2.770,0
9.590,8

537,4

232,0

WILLYS — Jipes
Camionetas
Automóveis. . . . . . . . .

3.400,0
699,8
5.482,2

1.600,0
518,3

MERCEDES — L/LP-312/321 . . . .
LP-316..
O-321-H

8.412,0
2.291,3
2.770,0
9.590,8

Automóveis
VOLKSWAGEN^ — Camionetas. . .
Automóveis, . .

3.343,3
9.600,0

2.400,0

3.343,3
12.000,0

F. N. M. — Caminhões
Automóveis.

1.600,0

6.691,0
R. 500,0

6.691,0
10.100,0

G. M. — Caminhões 6.503., .
Pick-ups 3.104..
FORO — Caminhão F. 600..
Caminhão F.350
CaminhaolF.100. .
TOYOTA — Jipes. .
ROVER — Jipes
INTERNACIONAL — Caminhão..

ROMI — Automóveis

24.000,0
1.641,5
151,2
4.500,0

N. s. v. — Automóveis
SIMCA — Automóveis

4.000,0
4.590,0
4.478,0

TOTAL = . . ; ;

112.067,5

RORGWARD — Automóveis

20.000,0

20.000,0

—

24.000,0

6.183,0

1.641 5
351,2
4.500,0
1.029,2
9.026,0
4.590,0
10.661,0

32.629,5

144.697,0

200,0
—
1.029,2
5.026,0

F ONTE: Secretaria Técnica do GEIA.

i
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QUADííO N.° VIII

EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA (1) — 1958
1958

JANEIRO

FEVEREIRO

Quantidade. .
Valor: (2)

3.292

Produção

Quantidade
Valor:

2.178

Caminhões

Quantidade
Valor:

323

Utilitários

Quantidade
Valor:

791

Quantidade
Valor: ( + )

—

Jipes

3.073

1 . 983

MARÇO

4.001
2. 317

523
567

ABRIL

610

MAIO

4.164

2.494

409

JUNHO

4.396

2.425

587

JULHO

4.451
2,087

882

AÒGSTO

5.472
(+) 2.253

5.386
( + ) 2.489

2.3?1
( + ) 1.310

SETEMBRO

OUTUBRO

(+) 3.032

6.858
(+) 3.247

(+) 1.582

3.106
( + ) 1.887

( + ) 2.076

1.413
( + ) 488

1.343
( + ) 463

1.644
(+) 604

( + ) 783

2.400

6.679

3 317
2.078

1 . 053

1.158

1.166

1.229

1.451
352

1.166
( + ) 305

1.529
( + ) 399

1.463
( + ) 388

21

103

218

253

287
( + ) 102

387
( + ) 138

400
( + ) 143

—
—

Automóveis

Nacionalização: (% do peso) (3)
Caminhões

Máxima

Mínima
Utilitários

Máxima
Mínima

Jipes

. . .

—

—

—

—

—

—

72,17

72,17

72,17

72,69

—
_
—

—
__

_
—

40,36

40,36

40,36

40,36

—
_
—

54,90
50,48

—

—
_
—
_
—

—

—
—

—
_
—
_
—

—
—

—
—

52,49

52,49

52,49

—

—

—

2.678,8

2.793,6

3.301 ,5

3.863,3

—

—

17.834

19.124

20.051

20.536

Máxima
Mínima

Automóveis

Máxima
Mínima

Consumo de chapas de aço (Ton "*
Mão-de-obra ocupada

—
—

—
__

—

—
—

—

—

'—
—
—
—

(*) Umdade: Cr$ 1.000.000,00
(1) Dados relativos ás 7 empresas atualmente em funcionamento no País.
(2) O valor da produção foi calculado tomando por base o preço do veículo para o distribuidor.
(3) Máxima: corresponde ao veículo com maior porcentagem de nacionalização.
Mínima: corresponde ao veículo com menor percentagem de nacionalização, efetivamente produzido.
Fonte: Grupo Executivo da I n d ú s t r i a Automobilística (GKIA) — (Conselho do Desenvolvimento).

—
_
—
—
—
—
—

54,50

54,50

54,90

50,21

60,21

50,21

72,82
62,57

72,82
62,57

77,11

77,11

62,57

62,57

52,49

52,49

52,49

—

