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~IS: El prc!;cnte !Tnhajo ol>ordn In inlluencia de Ia globalizaci6n y Ia regionalizaci6n en Ia 
.-ensificaci6n de los llujos de inversi6n de capital de las industria& nutomotrices del Mercosur, parti
.:Diarmente Ins de Argcmina y Brasil. asf como Ia transnnciona.liz.ncion del capital y las fonnas de 
moperacion e intercambio de cstc sector dentro del mcrcado regional. subroyando a Ia estabilidad en 
116 economfns. de los paises cromo factor de.cisivo paro Ia instulaci6n de esas industria&. 
x aprecian diferencias en los objetivos de los regimenes auto matrices de Argentina y Brasil, asr como 
a Ia voluntad polltica de los gobiemos en regular Ia mat<-;in separodamente y. al mismo tiempo, eo 
LOOCretar un regimen comun de este sector en el Mercosur. La falta de normas comunes que regulen Ia 
.weria en el llmbito del Mcrcosur contrasta con la voluntad del empresario en innovar, cooperar e 
llllerC1lmbiar sus productos. 
Eo su parte final, este trabajo describe los aspectos imponantes de e.~te lema que estan siendo desarr<>
ll.ados en el Mercosur y las insuficicncias normadvas que nun deben ser subsanadas. 

L Iotrodu~iio 

0 comport.amento atual da indU.o;~ria automotiva eo de ser uma indtlstria globalizada. ou melhof. 
lr.lll.Snacionali7.11da. As esmuegias de gestio. juntamente, com a tecnologia. aceleraram o processo de 
~iio de tal industria nos pafses do Mercosul. 

Atualmente a~ pe~as c insumos sdo comprados em qualquer parte do mnndo e levados ao local 
onde o automc)vel de vera ser mQotodo. Com isso, podcmos dizer que a inclu~tria automotiva 6 o reflexo 
direto do fenOoneno da globalizayilO c tambem p<ilo dedcsenvolvimento, pois quando ela se lnsrala em 
um deteominado local. conSClJUeotemente, estimula a cria)'iiO de empresas sat elites no seu entomo, que 
ir'io abMtec&Jo. 

Com a formac;3o do Mercosul e as estra~gias para estnbilizar a economia, as Industria& 
automotivas passaram a wncentrar a sua ate~lio na regilio e aumcntar os investimentos. A Argentina e 
o Brasil oumentaram nos ultimos anos a renda per capita dos seus habitantes, fazendo crescer 
considcravelmente o mercado potencial do Mercosul. 

A rcgionnliza~iio provocou urn aumenro do mercado e n elimin~ao das fronteiras e, desta 
forma, as empresas passaram a pe~sar no Mercosul e nao ·em cad a pals isoladamente. 

• Esoe ..U.:..Jo -•llruye oaa sllllom de 1318Sis "'atiuda por ... 01110t0 co• to que obouvo eJ titulo de Maps..,."" lnteF"Cicl!t 
U<l......,.,;cano peed IIUliNtOc!tllllqi10Ci6n LabiiOIIOlOii<lUIO de Ia Uoi-<enidaol Noci~ de La~ 
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2. 0 eontuto le&al: os recimes automotivos d.t Aqenfina e do Brasil 

Coui adiffcil situ~lio d.a ~ada de oi~n!a; muitas empresas autorrtotivas retiraram-se da 
Argentina. Na decada de novent:a essa indllsrria passa a apresentar uma org;~niza~ com novos padrlles 
eSCtUturais e defuncionnmento. Estes fatores devem-se aoPlano de Conversibilidade, ao de est:abil~l!o 
nn economiae de muclan~a no mart:o regulat6rio setorial desde 1990 (Decreto n.• 2677/91 e 1179194). 
As vendas aumentaram 20,6% entre 1993 e I 994, e o principal motivo foi o acrC$cimo ~ demanda 
dom~stica do mercado local, relativamence prot.egido e a venda de vefculos importados com taxas 
diferenciaclas.(CENlT, 19.95, pllg:24) 0 excesso da <jem~nda teve que ser preencllido com import~~s. 
vindas na sua mai,oria do Brasil, sob urn sistema de compensa~iio. Cabe destacar que oeste moli:lelito as 
exporta~6es eram ate entiio irrelevances. 

Desde 1991 foram estabelecidas quotas para importar ve{culos terminados para as mootado.ras 
que j6 est:avam estobelec:idas na Argentina. As mesmas podiarn importar vefculos com uma tarifa de 
2%, diferenciando-se das empresas que niio estavam est:abclecidas no, p,ais que devenarn pagar uma 
·tarifa de 20%, para o mesmo fim. 0 Resime Automotivo Argentino de 1991 determlnou que as 
export~oes aeveriam compensar as impoftaS:6es, a fi1)1 de modemizar e ampliar o parque produtivo. 
Este regime foi prorrogado lilt 1999, arnpliando seus incentivos e fle:tibilizando as condi~es de 
compensat;Jjo. Ele estobelece que o contelldo import:ado deve ser de 40% para velculos leves. de 42% 
para vefculos pesados e pode SCI'acrescentado 10% !I mais de componentes imporudos pelo periodo de 
urn ano, para o c:aso de vefculos novos. As montadoras deveriam ser reconvertidas e devens haver um 
comercio compensado a ,nfvel de tirma. Cada d61ar obtido pel as exporta~ de vefculos terminados 
,considera-se como: USS I ,20 para calcular a balan~a eomercinl de cada companhia; 30% do valor do 
investimento em ativos fixos de origem nacional podetn ser considerados como exportayiio; 25% dos 
produtos gerados pel as empresas de auto~s imlependentes deve est:ar contidoMs produtos terminados 
para as expo~ desses vefculos e um direito de impol1~1o de 291> para as autopcyas e veiculos 
ingressados ao pafs pelas empresas automotoras sob o sistema de com6-cio compensado. 0 di.reito de 
impo~l!o Wsico era de 20% para os autom6veis e de 15% para os vefculos comerdois. A taJta de 
impor~llo ora de 18% para os vefeulos que nilo siio produ~idos no pafs;devendo ser compensada com 
exporta~Oes. de auto~as para vefculos vendidos com as manias conierciais do pafs de origem.da firma, 
de suas subsidi&.rias ou de seos representantes autorizados. 

Em 1994 houve urn deficit comercial no setor. pois as em pres a.~ niio conseguiram compensar as 
suas im~. Em 1995 a produ~o de automoveis foi 30,2% menor dcrque em 1994. As vendas no 
mercado intemo de vefculos nacionais e importtldos diminufram 3515%, enquanto que as Cllportat,;Oes 
aumentaram-41.2% ern comp~ao a 1994. (hDEFA, 1995). 

Em outubro de 1996, a produ~io nacional registrou urn aumento de 42.6% e um ac~scimo de 
49,3% comparado a outubro de 1995. As exporta¢es tiveram urn aumento de 49,591> em rela~ a 
setembro de 1996. (ADEFA, 1996). 

No anode 1997, a indllstria automotiva argentina apresentou um born desempenho com um 
aumento das expo~Oes de vefculos para o Brasil. 

Por outro lado, em 1990, o Brasil co~u a abrir o seu mercado para as importa¢es de 
vefeulos, pois sua indllstria estava atrasada frente a indlistria automoliva mundial. A abertura obrigou 
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~ empresas a serem mais competitivas e com isso, as mesmas passaram a renovar seus modelos. A 
J!l()demizay~o trouxe consigo a redu9So dos componentes nacionais oas pe~as e consequenteroente. as 
em pres~~ de autope£as tivefllrn que melhorar sua.qualidade e ·produtividade, 

Pode-se di7..er que o Br.!Sil apresentou varias fases na sua polftica induSlriaJ automotiva; 

a) A nbertura de 1990: atraves das Diretrizes da Polllica lndustri'al e de Comert;io Exterior que 
clava poder ao a~tado para fixur n;grasdaras e eslliveis e ao setor privado para ser o agente do processo 
produtivo. Os principals objetivos deste plano eram; l\Umenta,r a eficiencia da prodl!yio para competir 
internacionalmente, consolidar a estabilidade economica e come~ar urn processo s6lido de 
desenvolvlmento sustentavel. Isso foi feito atraves de uma reduyiio tarifaria que deveria chegar em 
1994 a 34,4% (em I 990 a Jarifa era de 85%). Em 1991 e definido o Programa de Competitividade 
Industrial para estimular o progresso tecoieo para o secor de autopet;as. apoiar a intemacionalizayao 
desiJ!s mesmas empresas, revisar os programas das concessioo<irias e ava!Jar a aplicayao do IPI. 

b) Acordo setorial de 1992: foi o acordo feito pel a industria automotiva que pretendia pro mover 
o crescimeiuo do setor, cst.abelecer regras para a abertura do mercado, modemlxar as rela~Oes de trabalho 
e adequar a carga tributana. Com isso houve uma redu~li<;> de 22% nos preyos, manutim~llo do nfvel de 
cmprego, elabora9it0 de um projeto para incentivar as exporta<fOeS, financiamento para a compra de 
veiculos pesados e discussao para os pianos de poupan~. 

c)Acordo setorial de 1993 e a cria~ao do "Carro Popular": este novo acordo setorial reduziu as 
t:lrifa.~ do IPI pant os vefculos popular~. reduziu o ICMS e tambcm corrigiu os sa!arios dos trabalhadores. 
0 "carro popular"~ urn auiom6ve! iscnto de impostos c que deve ser vendido a urn preyo inferior no 
mercado (ao redor de R$ 7000) e deve ter urn fndice mfnimo de 70% de nacionaliza~o. Para exemplifj.car 
os modelos deste tipo de carro temos o Uno Milleda Fiat, o Corsa Wind da General Motors.o GollOOO 
da Volkswagen e o Escort Hobby I 000 da Ford. 

d) Acordo setorial de fevereiro de 1995; foi ·o terceito acordo setorial que apresentou, uma 
rl!du~llo nos pre~os para.apoiar a estabiliza9iio, privilegiar o~ p!anos de investimento, regularo comercio 
exterior, melhorar a competirividade da produ~lio nacional e revisar a rem1ncia tiscal que o govemo 
\'inha fazendo. Houve urn acrescimo da tarifa aduaneira que passou de 20% a 32%, a qual tinha como 
objeti vo frciar a impona~ao de vefeulos·, proibjr a importa~lio dos mesmos e de autop~as usados, e 
rinalmente. rcembolsnr o exportador dos pagamentos feiros nas contribui~c3cs sociais. 

e) Regime de Comercio EKterior e loveslimentos: foi estabelecido em julho de 1995 pel a Medida 
Provis6ria n.• 1073, constituindo onovo RegimeAuromotivQoBrasileiro. que pretendia reduziros custos 
da produ~o domestica, aumen!ar os investimentos, eKpandir a exporta~o do setor e melhorar a -situa~ao 
da balan~ de pagamento. Houve uma redu~o da tarifa de importa<fao de bens de capital novos, de 
materias primas, pe~as e componentes de J 8% a 2% ate dezembro de 1999, com limites para as 
imporra~oes que seriam fi xadas pelo govemo. Deveria ser 9bservado (l fndice medio de nacionaliza~,:ao 
previstos oos acordo~ imemac.ionafSconde,o Brasil e signanirio e seria outorgado urn tratamento especial 
para a·s novas empresas ou j<i radicadas, que se instalassem no Brasil. Foram estabelecidas quotas para 
a importa~~o de veiculos de passageiros e de uso mis.to, carninhof)etes, furg<les, pick ups, vefculos de 
uansporte de mercadorias, pe~as e componentes. Esle regime fot criado, para incentivar novos 
investimentos diretos no Brasil. 
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Os regimes automotivos dos dois pafses apresentam difere~s marcaotes, como podemos ver 
Dll ci~ de Galperfn (1995, p4g.23) : "Exislem diferen~ entre os dois regimes. o argentino e o 
brasileiro. 0 regime argentino limita mais a importa~iio de vejculos beneficiando as montadoras j6 
radicadas {tarifii de import~ao de 2%, enquanto que as que nno estoo radicadas pagam SO%) c tam;b6m 
outorga urn tratamento cJtplfcito mais favor6vel ao comercio intra • mercosul (as pe~ importadas do 
Brasil sAo consideradas nacionais para efeitos de cumprimento do Cndice de contet!do local e cada d6lar 
de expoit~io de ~as e computado como USS 1.20 para compensar a importa~~ das mesmas, ao 
Brasil ), enquanto que o regime brasile.iro nio especifica nada ainda sobre esses dois remas. 0 regime 
brasilelro oferece rnaiores estfmulos ao investimemo, outorga lis empresas do setor umatarifa prefecencia1 
para a impo~ de bens de capital oovos e estabelece beneffcios especiais que mluzem a base do 
imposto sobre os lucros, incentiva a locali%~1io de novas plantas, tanto de emp~as novas como j6 
radicadas (tern urn prazo de 36 meses para alcan~ o fndice de conteudo local, urn prazo maior para 
cumprircomosmecanismosdeco~eolndicedenacionali~oniiotaplicadoparaaprodu~ 
de bens para a exporta~o) e por ultimo, protege mais o setor de autope~ e de bens de capital". 

3. 0 comportamento da industria automotiva J!8 Argentina e no Briasil 

Existe, por parte deste setor, urn dlnamismo de reconversllo e lnlensa articu1~io regional. H~ 
urn grande lntercllmbio entre as montadoras e urn acrtscimo nas export~aes pa.r11 o Jjlercado regional, 
principalmente da Argentina para o Brasil. As moiltadoras pretendem especificar sl,l3 prod~ em 
modelos, onde alguns seriam produzidos na Argentin:t e outros, no Brasil, como eo caso da Ford que 
estava produzindo. em 1997, o modelo Escort para o mere ado regional na Argentina eo rnodelo F~sca 
para o mesmo mercado no Brasil.. 

Podernos dizer que o Mercosul e fundamental para o setor automotivo na dererm~ de 
futu.ros investimentos. 

Conforme pesquisa feita a nove empresas automotivas na Argentina flcou demonstrado que 
dentro do Mercosul 29 % delas vinculam-se somente com o Brasil e 29% com todos os paJses do 
bloco.(Marll, l997, p4g.97) A tota(idade das empresas automotivas consultadas acreditam na 
possibilidade de aprofundar ou arnpliar as atividades destinadas ao Mercosul, sendo' que 40% delas 
acreditam poder exportar mais e 30% delas o fazem por complementayiio e interdimbio de produtos. 
{Marx. 1997, pag.IOO) 

Pode-se notar que as ernpresas apostam. no Mercosul aplicando estrat~gias conjuntas de 
complemen~ao e intercimbio, apesar da ioexist!ncia de urn regime co mum para este setor. 0 regime 
automotive conjunto assinado em 1996, diz que reconhecem a vigencia dos dois regimes automotivos, 
onde os vefaulo.s terminados e u ~s terio (ivre acesso ao mereade com tarifn de 0% em 1999. A 
pesquisa mostra que u empresas estllo av~do muito rjlpido em rela~o ao Me!'(;OSul, formulando 
eslrll!egias e reinvestindo capitais sem esperar que as regras comuns sejam eoncreti%adu. 

No ano·de I 998. houve uma flexibilidade no comtrcjo de automoveis entre os dois pa{Ses, ppis 
uma quantidade deles pudenm ser comercializadOs entre a Argentina eo Brasil, sem a necessidade de 
compensar expo~ com im~ e com aliquota zero. As montadoras argentiDlls niio rad.icadas 
no Brasil tiverarn uma reserva de mercado de e.xport~llo que oscilaria entre 80 mile 110 mil uoidades 
em tees anos. Do total das e.xport~Oes argentinas, o Brasil p6de vender livremenle cerca de SO%. 
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~ empresas argentinas como Seve!, Ford, Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz e Iveco puderam 
aponar livremente ao Brasil sem oecessidade de importar. Essas exporta~6es Jivres foram ·criadas para 
~xnsar o deficit comercial argentino de 1991 a 1994, prevendo a exporta98-o de 41 mil unidades no 
..:> Je 1998 e 23 mil em 1999. As exportay()es livres do Brasil h Argentina totalizaram 7.054 unidades 
- ; ~7 e aumentaram para 20.54 l unidades e.~te ano, rcpresentando quase I 0% de todas as importll~s 
~aiiz;~das pela Argentina· 215 mil unidades (Gazeta Mercantil Latina-Americana, 1998). 

No final de 1999, o Brasil e a Argentina fechararn urn acordo provis6rio de 60 dias para o 
c.nercio de ve!culos e de auto~as, determinando que a alfquota do imposto de import~lio sera 
_.ida em zero .. 0 acordo firmado entrou em vigor a partir de 0 1/0l/2000, para depois deste prazo, sec 
,...pememado o Regime Comum do Mercosul, que vern sendo negociado h;1 urn ano. 0 acordo preve 
-norma lnovadora, a de que a balanya comercial do setor, nos dois pafses, nao podera apresentar 
Chcit durante esse perfodo. Cabe ressalrar, que o B ra~il apresentou urn deficit de US$ 600 mil hOes em 
1998 e de US$170 milh6es em 1999, em sua balan~a comercial. 

Caso nao se consiga chegar a urn acordo dcfinitivo, ficarn valendo o acordo extra-zona acertado 
ClDCII outros pafses. Durante os sessenta dias que o acordo estiver em vigor a aliquota para autoveiculos 
•arros de passeio, caminhoes, onibus e maquinas agrfcolas) entre Brasil e Argentina continua sendo 
a:ro. Para outros pafses, a alfquora da importa~Ao subir~ dos atuais 23,5% para 35%, no caso brasileiro. 
So caso argentino, devera peonanecer em 33,5%. As aliquotas de importa9ao de auto~as seriio reduzidas 
dl: I 1,6% para 8,5% no Brasil e na Argentina subiriio de 2% para 8,5%. 

0 intcrcambio compensado, que preve o equilibria na balanya cornercial do setor entre Brasil e 
.-\rgentina, nao foi acertado. 0 Brasil aprescntou a proposta de que o pais mais competitivo poderia 
JI!Ce5enlar urn supenlvit de exporta9li0 de 6%, no primeiro ano, 12% no segundo ano, I 9% no terceiro 
.1110 e 27% no quarto ano. Cabera as empresas se autofiscalizarem para olio apresentarem deficit, pois· 
o.dlculo seria vll.lido por empresa. No entanto, o governo preve urn mecanismo chamado ''cessao de 
Jesempenho", por rneio do qual uma montadora podenl adqulrir o direito de importar ou exportar de 
oU!ra companhia, ou seja, urna ernpresa sornente podera exportar na medida em que importar. Se as 
cmpresas niio realizarem a import~ao, poderao usaro cr&lito de outra montadorn para realizar a opera!;lio. 
:\ Arg~tina manifestou-se favoravel a esta ideia, mas exigiu que o percentual de exporta9iio fosse 
reduzido a metade. 

Outro ponto a ser discutido entre os paises ser.l o da cri~ao de urn Comite de acompanhamento 
comercial e de investimentos para este acordo. (0 Estado de Sao Paulo, J 999) 

4. Conclu&Oes 

Podemos dizer que o setor au.tornotivo e privilegiado dentro do processo integrador, pois OS 

govemos regulam, protegern e estabelecem incentivos a este setor. 

As possibilidades que o Mercosul pode oferecer ja estiio sendo incorporadas pelas empresas 
automotiva.~ que inovarn e reformulam estrategias para abastecer este mercado. Fazem isso at.rav6s da 
complementacao e intercambio entre as empresas dos dois pafses., manifestando a inten~ao de 
complementar-se e nao somente de competlr. 
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Ainda existem lacunas no pi'Qeesso que devem ser preenchidas, como a deficiencia de uma 
harmoniza~o das legisla~Oils de ambos paise,~ nesta mat~ria, que possa vir a evitar os desequillbrios 
dentro do processo integrador. Os governos dos palses do Mercosul estiio avan'cando na cri~iio de um 
regime comum, que devenS ser om importante antecedenre no bloco para as futuras coordena¢es das 
normas i nternas dos paises. 

E importante salienw que mesmo havendo vontade por parte dos pafses de estabelecer regras 
para to mar o Mercosul urn verdadeiro mercado comurn, estamos inseridos no contexto da globali~o, 
onde as crises externas influenciarn diretamente nossos palses, como poe exemplo a crisedo Mexico em 
1995 e a crise dos paises asiaticos em 1997 que esta rcpercutindo ate hoje. 

Ou1ro fator re!evante a considerar ~ a irnportiincia da polftica intema de cada pais frenre a 
polftica conjunta do Mercosul, principalmente no que se refere tts polftlcas econOrnicas, onde 
constantemente as leis intemas dos parses sao alteradas, influeociando diretamente no contexlo interno 
dos s6cios deste bloco. 

F'malmente, deve-se refletir com que objetivo as empresas automotivas estilo se instalando na 
regilio: se~ para rrazerum crescimento sustentavel, unlizando mao de obra. traundo desenvolvimento 
e aumentando n produ~ll.o para os pafses, e consequenternente para o bloco; ou se tern urn carater 
exclusivarnente polftico e superilcial, sendo apenas uma montadora robotizada que utiliza somente 
~ irnportadas para os seus autom6veis, dei,.;ando de ser urn p61o de desenvolvimento, que opera em 
conjunto com as empresas satelites nacionais ou cstrangeiras . 
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