
FORA DE SERlE, 
MERCADO NO SUFOCO 
Para sobreviver, as fabricantes procuram novas 
mercados e ja produzem ate caminh6es, mas descobri ram 
uma das causas de sua crise: falta de qualidade. 


Houvc epoca, h6 ccrca de 
trh anos. em que a Puma 

sozinha vendeu 450 carros num 
s6 mes. Hoje. a soma de todos 
os produtores de carros fora de 
~~rie que uti lizam componcntes 
mccanicos vw. Fiat e GM atin
ge , no eus melhores mcscs. 
cern unidadcs. Todas vendidas 
no mcrcado intemo ou exporta
das. 

0 grande viH'io dcssa hist6ria 
de apcnas dois personngens - o 
fabricante e o consum1dor final 
- ca rccc sAo econ6mica. a cri
se pela qual o pafs esta pas an
do. Alguns fabricantes, no eman
to, admitem submeter-sc a urn 
procc. so de autocr(tica e afir· 
mam que a culpa tambem ~ de
les: .c fize em urn produto de 
mclhor qualidadc. difcrenciado, 
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quasc artcsanal, o resultado de 
vendas poderia ser ~m mclhor 

Como eo mercado 

Os 6rgaos de classc dos fabri
cantes de carros- forn de s~rie 
nao tern uma dimensao cxata do 
mercado real e muito meno po
tencial para csses vefculo . Se 
fossc da ordem de I% do total 
brasileiro. por exemplo. em ja
neiro reriam sido produzidas c 
vcndidas cerca de 500 unidade~. 
Mas. na verdade, venderam-se 
cerca de cern veiculos. Para e 
ter uma id~ia de como c rcduzi· 
da a prodw;ao da 22 marca~ co
nllccida e cujos prc~os siio pu
blicados mensalmente na sct;iio 
''Mercado de Autom6vci~" de 
Qualro Rodas. npcna a Puma 

niio produz carros sob encomcn
da c nem entra na categoria de 
autom6vcis csponivos ou fora 
de serie. Nos demais 21 casos. 
os cvcntuais interessados em car· 
ro dessc tipo. ainda capazc de 
despcnar cena curio idade quan
do passam na rua. devem pagar 
50% do valor do carro ao faze
rem o pedido e o re ro no uto da 
entrega. 

- Ecada urn_por si: os fabri
cantc nao rem 0 menor interes
se em lutar juntos - reclama 
um deles, que nao con eguiu exr
to ao tenrar constituir uma asso
cia~~o de fabricantes de velculos 
for-d de erie. 

Mas. sc cstao divididos no 
eus interesses, est<'io ~Omados 

ao mcnos num ponto: niio se co
nhcce um f;~bricantc de vdculo 

fora de &~ric que tenha tornado 
dinhciro no mercado financeiro 
ou que sc aventure a descontar 
duplicaras pagando juros eleva
dfssimos. Tudo c fcilo com re
curso pr6prios. reinvestimento 
de seus lucros e em recorrer a 

ymalabari mos cont~beis. 
Todos trabalham com esro

ques bruxos de pe~as e acess6
rios . e pouco pessoal. Com isso. 
conseguem alguns resultados que 
consideram po itivos: os custos 
administrativos sao extremamen
te bai.ICOS, os encargos ociais re
duzidos (a conirata~ao de mlio
de-obra varia de acordo com a de
manda) e. na negocia~oe sobre 
os prc~os das mcrcadorias ncccs
sarias ~ produ~iio , cssas empre
a tam alto podcr de barganha. 

porque pagam ~viMa. 
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Como a produ~ao ~ feita em 
pcqucna cscala. os custo sao al· 
tos, mas ncm isso importa: o 
mai~ imponamc c obreviver. 

- A capacidade de barga
nha. no momenta das compra~ 
de C toques de pe9as. e funda· 
mental - argurnenta Jo..t Maria 
Helmcistcr. dirctor da Puma, 
pionciro no sctor. "E quanto mc
nor a intcrferencia do si:-.tema 
bancario, mclhor ainda... di7 
Hclmcistcr. 

JO'>~ Maria parcce ter transmi
tido wa experienci:• em lidar 

~ com o~ banco~ para os outros fa
~ bricantc~, corn uma fra~ e defini· 
~ ~ tiva: 
.t - Quando sc usa o sistema 

bancario e praticamemc impossl
vcl repussar para o con~umidor 
o custo do dinhciro, c o dcstino 
cntao c cair no vermelho. E no 
buraco. 

Es c buraco clc perccbcu nos 
primciros mcsc de 1974, quan· 
do a crise do petr61eo levou os 
par cs curopcus, tradicionais fa
bricantcs de "cfculos e~portivo , 
a racionalizarem o uso do com
bustive!. Ora. r'd.Ciocinou. c 
clc~ q1,1e sao ricos estao fazendo 
isso. imagine n6s. que tam~m 
niio Iemos pctr61eo ~uficiente c 
omos muis pobrc . 

lr1iciou. cntao, projetos para 
divcrsilicar rapidamcnte a produ

~ 
:r.: 9ao. coi a possfvel omcnte nu
s ma cmprc a pcqucna. Ja havia 
:§ 

un1 projcto de minicarro. o mf
~ ni-Puma. vciculo p:Ha a cidadc. 

que conc;,umiria pouco combust[

vel. ma a id~ia fora bombardca
da pclo ja mini tro do Planeja· 
mcnto Delfim Neuo, que ncgou 
os c~dito~ :-.olicimdos pela Pu
ma ao Banco Nacional de De~en
volvimcnto .l:.con6mico. 

A cmprcsa passou cniao a pro
duzir vcfculos c pcciais para 
transportc de valores. cabine d1,1· 
pia~ para caminh6es do Corpo 
de Bombciros de diverso mum· 
cfpios. cammh6e com cabinc 
de libra de vidro para divcrsa 
capacidade~ de carga. alt!m de 
outros ~uhproduto da libra de 
vidro. ~ua C!>pccialidadc. e cuja 
tccnologia dominava. Mais: a 
Puma colocou suas oficinas a 
disposic;iio de tcrcciros para a 
produ9iio de outros vciculos. 

A hist6rin da Puma e da ou
tras emprco;ns de vclculos fora 
de . fr ic rcuata bern a hist6ria re· 
ccnlc da cconomin do paf c 
seus ciclo!>. Quando 11C iniciara 
na dfcada de 70 a euforia do 
Brasil grande. a Puma nao he~i
lara em lanc;ar urn modclo mai 
oli\ticado. o GTB. com motor 

GM. de grande potcncia, capa7 
de con~umir grandes quantida
dcs de combu tfvel. ainda vendi
do a prc9o baixo. Ao mcsmo 
tempo. invc \ia nos mer-<:ados cx
terno com algum sucesso. 

Mas a crisc do petr61co colo
cou a coi~:t no~ '>CU!> dcvidos 
lugarc c rcvclou o Bra il rci!l. 
ondc a cla~\c media se achata e 
aumcnta a difcrcn~a enlrc ncos 
c pobres: M ~cmprc mcrcado pa
ra 0~ C:lfrO\ mai cam. dC"-ti na- E> 
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CARROS FORA DE SERlE 
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Eles nao tomam dinheiro 
emprestado. Se 
tomarem, podem ate falir. 

dos tis pessoas de maior poder 
aquisitivo. 

lsso ficou ainda mais claro na 
segundu metadc da d6cada de 
70. quando outr.&s empresas co
me~ararn a entrat no mercado, 
atrardas por scu potencial. Foi 
quando urgiu o MP Lafer, cu
riosamente feito por urn tradicio
nal fabricantc de m6veis de Sao 
Paulo. Era a c6pia de urn MG , 
com motor de fusca, para duas 
pessoas. Suas vcndas cresceram 
bastante no final da decada, mes
mo porque jA e lava em vigor 
urn dec.-rcto govcmamental que 
proibia a importa~ao de carros , 
visando melhoror o saldo da nos
sa balan~a de pagamcntos e in
centivar a industria nacional. 

Nessa ~poca as vendas foram 
boas, confessam todos os fabri 
cantes. ape ar de alguns sustos 
como a greve dos metalurgicos 
do ABC, nos anos 1979180, e a 
conseqlienre diminui~ao no for
nccJmcnto de componentes me
cflnicos. Afinal, as montadoras 
interessava primeiro restabelecer 
a sua produ~~o e depois atender 
a tercciros. Foi nessas ocasi6es 
que se verificou a verdadcira ca
pacidade de adapta9ao das pe
quenas indusrrias, que t@m na 
Puma seu melhor e;~~emplo. 

Elas iniciaram a produ!liio de 
caminh6cs de diversas toncla
gens e com o motor que o fre
gues e as tend!ncias locais de 
mcrcado cxigiam. Assim, se em 
detenninada ~egiiio o trator Val
met era sucesso porque usava 
motor a diesel MWM, entiio for
neciam. para aquela regiao. ca
minhoes corn e se motor. 0 mes
mo acontecia nas regioos onde o 
sucoesso eram tralore com mota
res Perkins. 

H nos primeiros meses de 
1981, contudo, o carro fora de 
s~rie aparecia como um suptr
fluo e sofria uma retra~ao de 
vcndas da ordcm de 80%. Ne
obuma empresa, no entanto, fe
chou . Mesmo aquelas que pedi
ram concordala conscguiram pa· 
gar suns dfvidas de acordo com 
a lei e cominuaram produzindo 
vefculos em escala reduuda. 

Entre elas. as que eram diver

si lica;ao de atividades de outras 
cmpresas. 

- Interessante e que, ncsses 
pcrrodos dificeis. empresfu"ios 
que produziam carros como alrer
nath•a desativar.1m a sua princi
pal industria e continuaram a 
produ9ii0 de verculos foro de SC· 
rie - assinala um dcsscs empre
sArios, feliz por ter conseguido 
sair do vermelho acusta. ecla
m. da demissao de func ionArios, 
mantendo um minirno indispen
savel para 0 funcion:uneoto da 
f~brica. 

0 pr6prio Jose Maria Helmeis
ter lembra com audadcs os tem
pos em que pais ricos c de cia 
se media ascendente presentea
vam com urn carro csporte o fi. 
lho que passara no 'lestibular. 

- Hoje, amom6vel e uti lida
de; ncm luxo, ncm superfluo. 
Do luxo e do superfluo sfio pou
cos os que podcrn usufruir . 

Mas aqui M outra cxplica~ii.o 
para o baixo volume de vendas, 
segundo um dos fabricantc : 

- Ea rna qualidacle do produ
to. Eu conft.nno o que o Jose Ma
ria diz: carro esportc nio e mais 
urn hobby do jovem de hoje. Ser
ve para condu9a0. para o traba
lho. E se poucos compram e por
que n6s, OS fabricantes . nao lhes 
damos o que querem. E cles que
rem urn carro veloz, bern acaba
do, bern fabricado, agradavcl, si
lcncioso. Nenhum dcles corrcs
ponde l!.s aspira~oos desses com

~<.. 


pradores em potencial. 0 padrao 
de qualidade e baixo, OS motores 
nao desenvolvem... 

- Niio e pode comprecnder 
que j<i cxistam carros como o 
Monza - continua de -, com 
um motor 1.8 de projeto avan~a
dfssimo, que e reja entrando no 
mercado o motor do Escort. que 
tambem e avan9ado , e OS no SOS 

carros csportivos ainda u em mo
torcs da Bra rlia, que j6 saiu de 
linha. Se o carro fosse rcalmcnte 
born , poderia ate superar a crisc, 
pois de que forma se pode expli
car que, em plena reces ao, o 
Mooza, que nao e seguramente 
um carro barato, eja urn succs
so de vendas? 

Esse empresano prop<)e que 
sc util izem os melhore motores 
a <ilcool do pafs e cambios de 
ci.nco marchas para equipar os 
carros esportivos. E que sc me 
lhore o acabamento. Ele acrcs
centa: 

- 0 custo do carro esporti 
vo, no Brasil como em todo o 
mundo, t alto por causa da pe
quena escala de produ-;iio. Ora , 
se j~ e caro mesmo. sua produ
giio deveria scr quase artcsanal. 
Cada detalhe bern cuidado. Urn 
autom6vel que. por seu pre9o. 
qualidade e desempenho, seja ca
paz de competir com os importa
dos c nao com os nacionai . 
Com os outros carros nacionais 
devem comperir os ve[culos de 
s~rie. Do contrario, quem ti ver 
dinheiro - uns oito a dez mi 
lh6es de cruzeiros. por exemplo 
- vai preferir comprar urn Mer
cedes 73n 4, que vaJoriza mes a 
ml!s. E e um Mercedes-Benz. 

Alguns fabricantes estiio aten
tos a esse problema, mas ainda 
mio tiveram coragem suficiente 

-

~ Anrilhas Holandesas, Gr~cia , 
~ Holanda e mcsmo Japao. A pre
=-. visao e de se exportar ceKa de 
~ u1n milhiio de d61ares. 

Bernardo Lerer 0 

para mudar seus modelos . Fala

sc em carros com suspensiio 

identica A do Porsche e em no

vos modclos convcrsfvcis, mas 

o que facilitaria mesmo a vida 

do fabricames seria a possibili

dadc de comprar pe;as das gran

des montadoras a prc~os mcno

res que os de revendedores. Afi

nal, argumcnta um do fabrican. 

te~. ' ·estamos vendendo produ

ros complctos e nao pe~as para o 

consumidor montar em casa · ·. 


A aida para alguns desses em

prcsfu"ios tern sido a exporta!liiO. 

que envolve ri cos e uma ccrta 

re crva fi nanceira. 


- A cxportasao e uma boa 

altemativa - diz Milton Ada

mo. um t&:nico de cont:abilidadc 

de 48 anos. que fabrica de 8 a 

10 carros por mes e cxportou 

meia duzia deles, em seis me

ses, para a Africa. " 0 ruim da 

exporta9a0 e que ficamos muitO 

na dependencia dos imponado

res. da mudan~as economicas 

dos parses compradores e tarn 

~m da one. Alem di so, niio 

ha garantias suficientes nos con

tratos de exporta~iio . 0 fato e 

que ningu~m consegue ganhar 

muito vivendo apenas de fabri

car estes carros. A crise econ6
mica en ina muitas coisas, e a 

principal delas e tomar muito 

cuidado ao crcscer, para que a 

queda. se houver. seja pequena 

e os seus efeitos menores ainda. 

Eu mesmo vinha crescendo. A 

crise me conteve e cu pa.rci a 

tempo." 


Helmeister, da Puma. expl ica 

que a exp011a'liio pode ser uma 

safda e que a maxidesvaloriza!liiO 

do cruzeiro em 30% podeni ate 

ajudar, mas seu efcito epouco du

radouro. Alem disso. o custo dos 

carros exponados e mais eleva

do, porque cles dcvcm obedecer 

as cspccifica~OeS governamen

tai de cada pars imponador. 


Jose Maria Helmeister diz ain· 

da que as ultimas alias de pre~os 
 r 
no mercado cxtcmo cobriram a 

desvalorizayiio do cruzeiro , e is 

so deixou nossos catTos mais ca

ros do que os japoneses, por 

excmplo. 


Mas ha perspectivas para a 

venda de carros Puma, na forma 

de Kits, nos Estados Unidos. Ku


~ wait, Jordania, Africa do Sui, 
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