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RESUMO 

 

 

A competitividade no mercado automotivo aumentou, significativamente, no início 

dos anos 90, com a abertura aos produtos importados e posteriormente com a 

chegada de novas montadoras ao Brasil. Qualidade do produto, garantia e bom 

atendimento são alguns dos aspectos que fazem o cliente optar pelo produto de uma 

determinada empresa. Porém, estudos de mercado, como o apresentado neste 

trabalho, mostram que na indústria automotiva a avaliação econômica do veículo 

ainda é o fator de maior peso na decisão final de compra. Esta tendência é mais 

acentuada em um segmento exclusivamente nacional - os chamados “veículos 

populares”, veículos que recebem incentivos fiscais, desde que tenham seus motores 

a cilindrada máxima de 1.000cm3. Este incentivo fiscal criou um nicho no mercado 

brasileiro, responsável por aproximadamente 70% das unidades vendidas, o que 

incentivou as montadoras investirem neste potencial de mercado. O objetivo deste 

trabalho é explorar os motivos desta grande demanda de veículos populares, avaliar 

as pesquisas de mercado, as necessidades do cliente, a viabilidade econômica de um 

projeto integrado conhecimentos de engenharia do produto enfatizados em redução 

de custo no segmento de veículos populares. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

The competitiveness in the automotive market increased in the beginning of the 90’s 

due to the importation of some products, and later with the arrival of new car 

manufacturers in Brazil. Quality of the product, warranty and good service are some 

of the items that make a client to choose a product from a specific company. 

Although, surveys as shown in this project, point out that for the automotive industry 

the economical evaluation is still the most important item when a product is bought. 

This trend is more likely to happen in an exclusive national segment, where there are 

the veículos populares, which are vehicles that get tax incentive for having theirs 

engines limited to a displacement of 1.000cm3. This tax incentive has created a niche 

in the Brazilian market that is responsible for about 70 % of the cars sold, what 

motivated the manufacturers to invest in this powerful market. This project will be 

focusing on the studies of the veículos populares based on the analysis of the market, 

needs of the client, economical feasibility of the project and integrating the 

knowledge of the product engineering highlighting the cost reduction of the veículos 

populares. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em decorrência da globalização, a competitividade nas indústrias 

intensificou-se nos últimos anos, requerendo destas uma maior intensificação no 

processo de desenvolvimento de novos produtos. 

 

Uma concorrência mais acirrada aliada à maior facilidade de domínio de 

informações tornaram os consumidores mais exigentes. 

 

A importância no desenvolvimento de produto aumentou consideravelmente, 

uma vez que o sucesso do lançamento de novos produtos confirmou-se como uma 

vantagem competitiva. Atingir este sucesso significa lançar produtos com maior 

rapidez (antes da concorrência), melhor qualidade, menores custos e direcionado às 

necessidades do cliente. 

 

O processo do desenvolvimento de produto é visualizado como um sistema 

de informações considerando a análise do desenvolvimento de produtos, o fluxo da 

criação, a comunicação e a utilização das informações desenvolvidas, englobando 

atividades relacionadas à produção, marketing e o próprio comportamento do 

consumidor (Florenzano, 1999). 

 

A estrutura básica do desenvolvimento de produto mostrada na figura 1.1 é 

composta por fases que facilitam a compreensão e a administração do projeto. 

 

As primeiras fases (conceito e planejamento), consistem basicamente na 

análise do mercado e no planejamento de como o produto será projetado. 

Posteriormente, segue-se para o detalhamento do produto e do processo, incluindo a 

construção de protótipos. Por fim, conclui-se com a produção piloto, onde testes 

finais são realizados antes do lançamento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 : Fases do desenvolvimento de produto (Clark; Fujimoto, 1991). 
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1.1 Histórico 

 

Em uma tentativa de recuperar as vendas dos veículos automotores e 

conseqüentemente manter os postos de trabalhos nas montadoras e fornecedores, o 

então Presidente da República, Ilmo. Sr. Itamar Franco, conforme os acordos 

firmados das câmaras setoriais, assinou com as montadoras o decreto-lei no 799/93 

no dia 17 de Abril de 1993, o qual através de incentivos fiscais estaria beneficiando 

compradores de veículos de baixa cilindrada (*). 

 

Num primeiro momento, a Volkswagen do Brasil relançou o Fusca, veículo 

conhecido durante décadas como sendo o “Carro do Povo”, e em seguida, a Fiat do 

Brasil adequou ao mercado o seu veículo popular, o Uno Mille. 

 

Os responsáveis pelo departamento de Marketing das montadoras 

inicialmente, não acreditando no potencial deste novo nicho, pouco investiram no 

desenvolvimento, disponibilizando somente ao mercado veículos de porte médio já 

produzidos em série, recebendo motores retrabalhados para atingir a cilindrada 

máxima permitida por lei de 1.000 cm3. Com esta política, as montadoras lançaram 

veículos totalmente desequilibrados, com carrocerias pesadas sendo impulsionadas 

por motores de baixa potência. 

 

Este nicho, rapidamente foi ganhando popularidade devido às compensações 

financeiras que o incentivo fiscal propiciou aos consumidores. Na época em que foi 

assinado o decreto, o mercado ainda estava fragilizado em conseqüência do confisco 

do dinheiro promovido pelo plano Collor. 

 

Com a implementação do plano Real, e a conseqüente estabilidade da moeda, 

linhas de crédito com facilidades de pagamento foram fornecidas para os 

consumidores deste novo segmento. Em conseqüência destes fatos, os carros 

populares rapidamente ganharam novos adeptos, consumidores que na maioria das 

vezes estavam comprando pela primeira vez um veículo zero-quilômetro. 

 

* Um resumo dos acordos das câmaras setoriais será apresentado no Anexo A. 
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1.2 Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho, dividido em 7 capítulos, é demonstrar a 

importância do veículo popular para a economia do país, montadoras e seus 

consumidores, assim como avaliar alguns itens do veículo considerando as principais 

necessidades do seu público, expectativas e o valor que o consumidor agrega a estes 

itens. 

 

No primeiro capítulo apresenta-se a importância dos veículos populares para 

economia brasileira. 

 

No segundo capítulo expõem-se as principais ferramentas utilizadas nas fases 

iniciais do desenvolvimento de produto, como também maior investimento de 

recursos para as fases de conceito e planejamento, pois estas são as responsáveis por 

transformar as necessidades do cliente em idéias e posteriormente em produto. 

 

No terceiro capítulo ressaltam-se dois objetivos: o primeiro é mostrar a 

existência de projeções matemáticas para a previsão de demanda de automóveis, 

assim como pesquisas de mercado para formulação de previsão de vendas por faixa 

de preço; o segundo objetivo é encontrar através da estatística, quais os fatores 

econômicos que contribuíram para que os veículos populares obtivessem tal 

participação de vendas no mercado interno. 

 

No quarto capítulo enfatiza-se a redução de custo, apresentando resultados 

econômicos obtidos em uma montadora, como também exemplos em relação à 

alteração de material. 

 

No quinto capítulo o objetivo é demonstrar através de pesquisas, o 

comportamento do cliente diante variações no produto ou alterações de preço, e a 

importância deste segmento para as montadoras, bem como as necessidades e 

satisfações dos clientes de carros populares. 
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No sexto capítulo discerne-se o desenvolvimento prático do trabalho, onde as 

informações coletadas dos capítulos anteriores serão utilizadas para estruturar a 

melhor opção de motorização e carroceria, objetivando o consumidor de veículos 

populares. 

 

1.3 Por que “carro popular”? 

 

O desenvolvimento deste trabalho está objetivando o público usuário de 

veículo popular, pois acredita-se que o mesmo possa contribuir ou enriquecer com 

novas idéias a serem utilizadas neste nicho. Atualmente o segmento dos veículos 

populares é responsável por aproximadamente 70% das vendas no mercado interno 

(em unidades), conforme mostra a figura 1.2. Mostrar-se-á ainda que seus usuários 

não se encontram totalmente satisfeitos. 
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Figura 1.2 : Participação das vendas do carro popular (em %) (Anfavea, 2002). 

 

O desenvolvimento de um veículo que atinja bons índices de qualidade e de 

aceitação com preço baixo poderá ser responsável por ações de interesse nacional, 

assim como a renovação da frota e o conseqüente reaquecimento nas vendas. 

 

As perspectivas criadas fizeram com que as montadoras investissem no 

Brasil, porém crises econômicas e novas tecnologias resultaram em um potencial não 

produtivo. Somente o estímulo à produção de carros de baixo custo poderá ajudar a 
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equalizar a diferença existente entre as vendas e a capacidade produtiva das plantas 

aqui instaladas, conforme figura 1.3 (* previsão). 
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Figura 1.3 : Vendas e capacidade produtiva no Brasil. (Estado de SP/Anfavea, 2002). 

 

1.4 Incentivo fiscal nos carros populares 

 

O surgimento dos veículos populares só foi possível devido ao incentivo 

fiscal propiciado pela redução do I.P.I. O histórico das taxas de tributação nos 

veículos produzidos através do IPI, ICMS, PIS e Confins e a porcentagem da carga 

tributária total no preço final podem ser vistos na tabela 1.1. Como a arrecadação dos 

impostos é feita em diferentes etapas da cadeia produtiva, o total da carga tributária é 

diferente do somatório de todos os impostos. 

 

A diminuição da carga tributária e o crescimento das vendas geraram um 

aumento nas arrecadações para o governo. O aumento nos primeiros anos do 

programa de veículo popular pode ser conferido na figura 1.4. 
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Tabela 1.1 : Alíquotas de impostos e participação no preço final (Anfavea). 

 

Categoria de Automóveis 

até 100 hp mais de 100 hp ano Impostos 
1000 cc 

gasolina álcool gasolina álcool 
    

DEC 799/93 IPI 0,1 25,0 20,0 30,0 25,0 
 ICMS (*) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

04/93 até PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
02/1995 Cofins 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Participação no preço (%) 17,0 33,0 30,4 35,3 33,0 
    

DEC1397/95 IPI 8,0 25,0 20,0 30,0 25,0 
 ICMS (*) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

02/95 até PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
11/1997 Cofins 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Participação no preço (%) 23,0 33,0 30,4 35,3 33,0 
   

DEC 2375/97 IPI 13,0 30,0 25,0 35,0 30,0 
 ICMS (*) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

11/97 até PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
08/98 Cofins 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Participação no preço (%) 26,2 34,8 32,5 36,9 34,8 
   

DEC 2706/98 IPI 6,0 23,0 18,0 28,0 23,0 
 ICMS (*) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

08/98 PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
até 03/1999 Cofins 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Participação no preço (%) 21,5 31,5 28,8 33,8 31,4 
   

DEC 2980/99 IPI 5,0 17,0 12,0 35,0 30,0 
 ICMS (*) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

03/99 até PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
05/1999 Cofins 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Participação no preço (%) 19,5 26,9 24,0 35,5 33,4 
      

DEC 3069/99 IPI 7,0 20,0 15,0 35,0 30,0 
 ICMS (*) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

05/99 até PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
08/1999 Cofins 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Participação no preço (%) 21,4 29,0 26,3 36,0 33,9 
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Categoria de Automóveis 
até 100 hp mais de 100 hp ano impostos 

1000 cc 
gasolina álcool gasolina álcool 

       

DEC 3158/99 IPI 7,0 20,0 15,0 35,0 30,0 
 ICMS (*) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

08/99 até PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
10/1999 Cofins 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Participação no preço (%) 23,9 31,4 28,6 38,2 36,1 
 

Categoria de Automóveis 
até acima 1000 cc Acima 1000 cc ano impostos 

1000 cc gasolina álcool 
 

DEC 3186/99 IPI 10,0 25,0 20,0 
 ICMS (*) 12,0 12,0 12,0 

10/99 até PIS 0,65 0,65 0,65 
06/2000 Cofins 3,0 3,0 3,0 

 Participação no preço (%) 25,9 33,8 31,4 
     

(**) IPI 10,0 25,0 20,0 
 ICMS (*) 12,0 12,0 12,0 

06/00 até PIS 0,65 0,65 0,65 
12/2002 Cofins 3,0 3,0 3,0 

 Participação no preço (%) 25,3 33,3 30,8 
 

Categoria de Automóveis 

1000 até 2000cc Acima de 2000cc ano impostos até 
 

1000cc gasolina álcool/ 
flex-fuel gasolina álcool/ 

flex-fuel 
 

DEC 4542/02 IPI 9,0 15,0 13,0 25,0 20,0 
01/03 até ICMS (*) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
08/2003 PIS/Cofins (***) 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 

 Participação no preço (%) 25,7 29,0 27,9 34,2 31,7 
 

DEC 4800/03 IPI 6,0 12,0 10,0 25,0 20,0 
08/03 até ICMS (*) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
12/2003 PIS/Cofins (***) 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 

 Participação no preço (%) 23,7 27,3 26,0 34,2 31,7 
 

DEC 4902/03 IPI 10,0 12,0 10,0 25,0 20,0 
12/03 até ICMS (*) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
02/2004 PIS/Cofins (***) 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 

 Participação no preço (%) 26,0 27,3 26,0 34,2 31,7 
 

(*)  válido para a maioria dos estados, incluso São Paulo. 
(**) substituição tributária IN-SRF no54 (19/05/00) e MP no2037-20 (28/07/00) 
(***) substituição tributária Lei federal no10485 (03/07/2002) 
Todos os decretos lei são mostrados no anexo B. 
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Figura 1.4 : Arrecadação do governo com veículos novos (Anfavea, 1995). 

Inicio programa dos veículos 
populares 



 9 

2. DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 
 

2.1 Introdução 

 

O projeto é a atividade principal de quem desenvolve produtos. Todo e 

qualquer desenvolvimento envolve sempre fatores tecnológicos, econômicos, 

humanos e ambientais. O que varia de um produto para outro é a importância relativa 

destes fatores (Valeri, 2000). 

 

O processo do desenvolvimento de produtos pode ser definido como um 

conjunto de atividades, que envolve quase todos os departamentos de uma empresa, 

tendo como objetivo a transformação de necessidades ou idéias em solução, seja esta 

em forma de produtos ou de serviços economicamente viáveis. Este processo 

engloba o projeto, a manufatura e a avaliação final do produto pelo consumidor. 

 

A idealização de uma nova proposta pode ser fruto de estudos de mercado, 

perspectivas geradas pelos departamentos de marketing, entrevistas em campo, 

reclamações/informações dos clientes à empresa, benchmarking* dentre outras 

ferramentas. 

 

Por ser de grande importância para uma empresa, como também ter 

responsabilidade sobre os custos envolvidos, o desenvolvimento de produto tem 

efeito significativo sobre o tempo que decorre entre a concepção inicial e o seu 

respectivo lançamento. A integração entre os departamentos de engenharia e 

manufatura ajuda a reduzir o tempo de lançamento, time-to-market, o que permite 

que os produtos possam estar disponíveis no mercado antes dos concorrentes. 

 

 A maneira como a empresa realiza o desenvolvimento de seus produtos, 

sua velocidade, eficiência e qualidade do trabalho, irá determinar a competividade do 

produto (Clark; Wheelright, 1992). 

 

 

* Item a ser estudado no decorrer deste trabalho. 
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O desempenho de uma empresa em relação ao desenvolvimento de 

produtos pode ser avaliado por três parâmetros básicos: qualidade, tempo e 

produtividade, que devem ser otimizados para capacitar uma empresa na sua 

habilidade de atrair e satisfazer seus clientes, aumentando a competividade de seus 

produtos (Clark; Fujimoto, 1991). 

 

Qualquer que seja o produto em desenvolvimento, quatro fases estarão 

sempre sendo avaliadas no ciclo de vida: produção, distribuição, consumo e 

recuperação. Haverá nelas exigências, muitas vezes conflitantes, e caberá ao 

engenheiro do projeto encontrar o equilíbrio para as mesmas. 

 

O consumidor busca aparência, funcionalidade, durabilidade, 

confiabilidade, dentre outros aspectos. O fabricante busca facilidade de fabricação e 

poucas exigências nos recursos de manufatura. O distribuidor busca facilidade de 

transportes, armazenamento e atratividade nas vendas. O recuperador busca 

facilidade para recuperar os materiais reutilizáveis. Todos almejam lucros, e a 

sociedade como um todo procura por produtos que não degradem o meio ambiente. 

Assim, cabe ao engenheiro projetar o produto não visualizando apenas o consumidor, 

mas a todos os envolvidos no ciclo de vida. 

 

Assim sendo, grande ênfase deve ser dada no início do desenvolvimento de 

projeto, onde se priorizam as pesquisas de mercado e a avaliação das relações de 

compromisso entre as quatro fases do ciclo de vida. 

 

2.2 As etapas no processo do desenvolvimento de um projeto 

 
Uma análise do processo do desenvolvimento de produtos foi elaborada por 

(Clark; Wheelright, 1992) dividindo o projeto em quatro grandes fases: 

 

1.a fase – Desenvolvimento do conceito, 

2.a fase – Planejamento do produto, 

3.a fase – Engenharia do produto/processo 

4.a fase – Produção piloto/aumento da produção 
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As duas primeiras fases, etapas que necessitam de maior atenção, 

compreendem o desenvolvimento do conceito e o planejamento do produto, incluem 

informações sobre as oportunidades de mercado, as possibilidades técnicas e os 

requisitos de produção. Avalia-se nestas etapas o projeto conceitual, o mercado alvo, 

os investimentos necessários e a viabilidade econômica. Para a aprovação do 

produto, o conceito deve ser validado através de testes e discussões com clientes 

potenciais. 

 

Com o conceito aprovado, parte-se para o detalhamento da engenharia e do 

processo de fabricação. Esta fase envolve o desenvolvimento de projeto, a construção 

de protótipos e o desenvolvimento das ferramentas de produção. O detalhamento da 

engenharia envolve o ciclo projetar, construir e testar, até atingir a maturidade 

necessária para o início da produção piloto. A liberação da versão final marca o fim 

desta fase. 

 

A fase de produção piloto compreende a construção e testes dos meios de 

produção. Aqui são produzidas várias unidades do produto com o objetivo de avaliar 

os planos de processo visando simular a produção dos veículos em ritmo comercial. 

A conclusão desta fase indica que todas as ferramentas, equipamentos e fornecedores 

estão prontos, viabilizando assim o produto para ser produzido comercialmente. 

 

A última fase compreende o aumento do volume de produção, envolvendo 

assim o refinamento do processo com o aumento gradativo da produção até que a 

empresa e os fornecedores atinjam confiança, e estejam aptos a atingir as metas 

planejadas de qualidade e produção. 

 
2.2.1 Pontos de controle 
 

Um produto é o resultado de um trabalho tangível e verificável, tal como um 

estudo de viabilidade, um design detalhado ou um protótipo. Os produtos como 

também as fases, compõem uma seqüência lógica criada para assegurar uma 

adequação ao projeto. A conclusão de uma fase geralmente é marcada pela revisão 

dos principais pontos, avaliação do desempenho e aprovação para dar continuidade 
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Aprovação 
do Programa 

ao projeto seguindo à próxima fase. Cada fase normalmente inclui um conjunto de 

resultados de trabalhos específicos, projetados com o objetivo de estabelecer um 

controle gerencial desejado. A maioria destes itens está relacionada com o principal 

produto da fase (Clark; Wheelright, 1992). 

 

Na indústria automotiva as fases são separadas por pontos de controle, e a 

progressão à próxima etapa só será possível mediante uma avaliação positiva do 

ponto anterior. Em seu trabalho Valeri, 2000 detalha bem este processo de ponto de 

controle em uma montadora. 

 

Na figura 2.1, nota-se que algumas atividades estão sendo executadas 

simultaneamente, em sistema paralelo. Estas atividades objetivam respostas mais 

rápidas para as necessidades de um mercado cada vez mais competitivo.  

 

Fases Evolução do projeto 

 

Desenvolvimento 

do Conceito 

 

 

 

                    conceito 

 

Planejamento do 

Produto 

 

 
                              projeto/planejamento 

 

Engenharia do 

Produto/Processo 

 

 
                                                    
                                                     produto 
 
 
                                                                                 processo 

Produção 

Piloto/Aumento 

da Produção 

  
 
                                                                                         produção piloto 
 
 

                                                                                                        aumento da produção 

 

Figura 2.1 : Diagrama de fases de um projeto (Clark; Wheelright, 1992). 

 

 
Ponto de controle 

Primeiro 
Protótipo 

Aprovação do 
Programa 

Vendas 

Liberação da 
Engenharia 
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Ao mencionar um mercado altamente competitivo, interpreta-se uma 

concorrência que está querendo conquistar novos consumidores. O fato de lançar no 

mercado um produto novo e com qualidade antes que os concorrentes fará com que a 

empresa tenha grande possibilidade de êxito.  

 

2.3 Evolução dos custos do projeto 

 

No início do projeto os custos de mudança são relativamente baixos. À 

medida que o projeto evolui, as decisões inter-relacionadas e cumulativas tornam-se 

cada vez mais dispendiosas e caras. Para um projeto típico há aumento de custos 

acumulados com a sua evolução. 

 

Em muitos casos alterações no projeto são necessárias, gerando atrasos no 

cronograma e novos investimentos. Somente neste momento é que percebe-se a 

importância de maiores investimentos no período de planejamento, onde evitaria-se 

os custos de retrabalho. 

 

Um exemplo de evolução dos custos acumulados com a progressão do 

projeto será ilustrado utilizando-se o desenvolvimento da nova grade do radiador 

(figura 2.2) de um veículo modelo 2004. 

 

 
Figura 2.2 : Grades do radiador atual e desenvolvida (Catálogo de peça Ford, 2001). 

 

Neste exemplo dividiu-se o projeto em três etapas: engenharia, processo e 

validação. Os custos e o tempo envolvidos foram obtidos respeitando sempre os 

procedimentos internos do desenvolvimento da montadora.  
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Os “custos” de cada etapa do desenvolvimento podem ser observados na 

figura 2.3 (tempo acumulado versus custo acumulado). A predominância das cores 

laranja no eixo dos custos (processo e ferramental – destaque para os grandes 

investimentos) e da cor roxa no eixo do tempo (validação – destaque para a grande 

quantidade de tempo gasto) contrastando com os pequenos segmentos verdes no eixo 

do custo e do tempo (engenharia - desenvolvimento) confirmam o quão caro é o 

refazer do ferramental e os procedimentos de revalidação. Um breve detalhamento 

dos tempos envolvidos em cada etapa é fornecido abaixo: 
 

Protótipo em Clay.....................................60 horas 

 Digitalização da peça.................................20 horas 

 Serviço de CAD/3D.................................210 horas 

 Serviço de CAD/2D.................................350 horas 
 

 Confecção do ferramental e protótipos....720 horas 

 

 Preparação do veículo................................40 horas 

 Avaliação (campo de prova)..................1400 horas (12000kms) 
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Figura 2.3 : Evolução dos custos com o progresso do projeto. 
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2.4. Melhoria proativa no desenvolvimento de novos produtos 
 

A melhoria proativa tem como objetivo satisfazer o cliente através da 

clarificação de suas exigências imprecisas ou idéias confusas. Em muitas empresas 

esta é a parte mais frágil do processo do desenvolvimento de produto, especialmente 

ao que concerne em transformar visíveis e explícitas as exigências do cliente. Na 

figura 2.4 pode-se observar o diagrama do processo proativo do desenvolvimento de 

produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.4 : Visão proativa no desenvolvimento de produto (Shiba et al, 1997). 

 

2.5 Ferramentas de planejamento e desenvolvimento de produto 

 

Com o objetivo de tornarem-se cada vez mais competitivas, as empresas 

estão buscando oportunidades para aperfeiçoar seus produtos, processos e 

atendimento aos clientes, dentre outros itens. 

 

Porém, a política das empresas e os hábitos adquiridos dos funcionários 

decorrentes de suas experiências profissionais, limitam novas idéias para alternativas 

realmente inovadoras, responsabilizando assim os gerentes a desenvolverem 

metodologias a fim de tornar seus departamentos competitivos dentro da empresa.  

Definindo 
operacionalmente a 

voz do cliente 

necessidades 
invisíveis 

Tornando visíveis e 
explícitas as exigências 

do cliente 
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processo 

 
Produção 

Novo 
produto 

Etapa 1: 
Desenvolvimento e 
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necessidades do cliente 

Etapa 2: 
Transformar 
compreensão em 
exigências 

Etapa 3: 
Definir 
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conceito 
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Com o objetivo de buscar novos conceitos é que novas ferramentas foram 

desenvolvidas e estão sendo cada vez mais utilizadas nas montadoras, dentre elas 

temos: 

 

2.5.1 Benchmarking 

 

“Benchmarking” – processo contínuo de avaliação de produtos, 

serviços e práticas, em comparação com os concorrentes mais 

fortes ou com aquelas companhias reconhecidas como líderes da 

indústria. (David T. Kearns, chefe-executivo, Xerox Corporation : 

Shiba et al, 1997). 

 

2.5.1.1 História 

 

O Japão pós-segunda guerra mundial estava destruído, mas naquele 

momento os japoneses sabiam que para o país crescer teriam que produzir produtos 

competitivos aliados a preços baixos. 

 

A melhor forma de alcançar seus objetivos e no menor tempo possível foi 

importando tecnologias e maquinários. Estrategicamente eles não somente passaram 

a produzir o que já existia, mas aproveitaram esta tecnologia importada e passaram a 

aperfeiçoá-la, obtendo rapidamente produtos melhores e mais baratos que os dos 

países tradicionais. 

 

2.5.1.2 Processo de desenvolvimento 

 

Benchmarking é uma pesquisa sobre as melhores práticas da indústria, 

enfocada em produtos, serviços e práticas. A figura 2.5 mostra um procedimento 

típico utilizado pela Xerox (Shiba et al, 1997). 
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Fase de planejamento: 

 

 

 

 
Fase de análise: 

 
 

 

 

Fase de integração: 

 
 

 

Fase de ação: 

 

 

 
 

 

Figura 2.5 : Processo Xerox de benchmarking (Shiba et al, 1997). 
 

Benchmarking pode ser classificado de acordo com o que está sendo estudado 

por categorias, tais como: produto (custo, peso, material e performance); processo 

(estrutura da equipe e estágios de processo); melhores práticas (métodos, relatórios e 

controles de gerenciamento) e estratégia (margem de lucro e planejamento). 

 

2.5.2 Análise de Valor e Engenharia do Valor (AV/EV) 

 

“Um esforço organizado dirigido à análise das funções de sistemas, 

produtos, especificações, padrões práticos e procedimentos com a 

finalidade de satisfazer as funções requeridas ao menor custo total” 

(Massarani; Matos, 2002). 

 

A análise de valor é uma abordagem para reduzir custos de produção e 

serviços, consistindo basicamente em identificar as funções de um determinado 

1. Identificar quais atividades devem ser passíveis do “benchmarking”. 

2. Identificar companhias comparáveis. 

3. Determinar os métodos de busca de dados e coleta de dados. 

4. Determinar lacunas do desempenho atual. 

5. Projetar níveis de desempenho. 

6. Comunicar as descobertas “benchmarking” e ganhar aceitação. 

7. Projetar níveis de desempenho. 

8. Desenvolver planos de ação. 

9. Implementar ações específicas e monitorar o progresso. 

10. Recalibrar “benchmarking”.  
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produto, avaliá-lo criteriosamente e propor formas alternativas de desempenhá-las a 

um custo inferior ao da forma atual. Neste trabalho será feita uma breve apresentação 

desta ferramenta, um estudo mais avançado pode ser feito com pesquisa aos livros 

existentes desta ferramenta ou o material aqui utilizado de Massarani; Matos, 

1997/2002. 

 

A metodologia teve início através de questionamentos a perguntas tais como: 

- Para que serve isto? 

- Quanto isto custa? 

- De que maneira se pode atender alternativamente esta condição? 

- Qual o custo desta nova alternativa? 
 

2.5.2.1 Uma ferramenta de sucesso 

 

Através do emprego das técnicas de AV/EV é possível obter produtos de 

melhor concepção, mais racionais e confiáveis, eliminando uma série de desperdícios 

que se apresentam na forma de excessos de projetos ou de segurança, sem 

contribuição efetiva para o desempenho do produto. 

 

O emprego da AV/EV no desenvolvimento de produtos busca basicamente, 

uma simplificação e/ou redução de especificações, que resultarão no emprego de 

materiais mais abundantes e baratos, maior tolerância de fabricação, menor número 

de componentes, custos inferiores de fabricação e montagem, contudo não afetado as 

características de desempenho exigidas. 

 

2.5.2.2 Técnicas de AV/EV para avaliação de desempenho 

 

Para o estudo desenvolvido no decorrer deste trabalho será aplicada esta 

ferramenta a fim de propor alternativas mais baratas, além de avaliar o desempenho 

de funções que agregam maior valor aos clientes de carro popular. 

 

Para um segundo estudo, a técnica será empregada de outra forma, ao invés 

da possibilidade de redução de custo, será feito um estudo nos motores dos veículos 
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populares, buscando dentre todos os itens quais são os responsáveis por gerar 

potência, assim como avaliar as propostas de cada montadora e seus custos. 

 

2.5.2.2.1 Técnica utilizada – verbo + substantivo 

 

A técnica do verbo + substantivo consiste no desmembramento total de todos 

os itens de um equipamento, metodologia e estrutura. Com os itens desmembrados 

listados, define-se a função de cada um deles através do uso de um verbo (atuando 

sobre algo) e um substantivo (objeto sobre a qual o verbo atua).  

 

Cuidados necessários para empregar a técnica: 

 

• Usar dados completos sobre a composição, custos e funcionamento do item. 

• Definir as funções de modo mais amplo e geral possível 

• Recorrer ao conhecimento especializado sempre que necessário 

• Empregar dados de fontes confiáveis 

 

A tabela 2.1 exemplifica o início do trabalho no motor, onde todos os itens 

tiveram suas funções definidas, obtendo-se assim, o grupo responsável por gerar 

potência. 

 

Tabela 2.1 : Exemplo de itens e funções dos componentes do motor. 

Item Função 

Bloco 
Tamanho do cilindro 

Virabrequim 
Pistão 
Vela 

Manter conjunto 
Apoiar pistão 

Transferir movimento 
Gerar potência 

Criar faísca 
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Figura 2.6: Tear down do motor (Catálogo de peça GM, 2002). 

 

2.5.3 Análise comparativa 

 

Uma técnica bastante difundida principalmente nas montadoras é a análise 

comparativa entre seus veículos e os da concorrência, assim como entre os veículos 

da própria montadora, porém oriundas de diferentes plantas. Desta análise pode-se 

destacar as duas técnicas mais utilizadas: Tear down e Walking around 

 

2.5.3.1 Tear down 

 

Os veículos são desmontados até o nível de componente e esses são 

organizados em quadros distribuídos por sistemas e subsistemas. Com as peças 

separadas, especialistas são chamados para avaliarem as peças sob sua 

responsabilidade e fazer estudos sobre as diferenças de projetos, design e material 

encontrado (Maciel et al, 2002). 

 

2.5.3.2 Walking around 

 

Trata-se da comparação de atributos perceptíveis ao consumidor entre os 

veículos. Neste caso, geralmente são convidados profissionais de várias áreas da 

montadora a fim de darem seus pareceres. Neste caso trabalha-se mais os itens de 

design e conforto e as pessoas envolvidas avaliam mais como consumidores do que 

como especialistas (Maciel et al, 2002). 
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3. AVALIAÇÃO DE DEMANDA DOS VEÍCULOS POPULARES 

 

3.1 Estudo de demanda 

 

A viabilidade econômica de um projeto automotivo é avaliada através da 

análise da relação entre o capital investido máximo [Xmáx] e o lucro pretendido [l] 

com a venda unitária do produto multiplicado pela demanda prevista [D] em um 

período [t]. 

Assim obtém-se, 

Xmáx = f(l, D, t) 

 

O lucro almejado e o tempo máximo para o retorno do capital investido são 

estipulados pela empresa. O investimento necessário é obtido através da soma dos 

custos de planejamento, desenvolvimento, manufatura e testes. Prever a demanda do 

produto é uma tarefa mais árdua, devido à incerteza da reação do consumidor perante 

um novo produto, ou mesmo a alterações de preço. Com isto, a viabilidade de um 

novo projeto condiciona-se ao estudo de projeção de vendas. 

 

3.1.1 Demanda de automóveis para o Brasil 

 

A literatura sobre demanda de automóveis no Brasil não é muito extensa. 

Dentre eles, Milone (1973), Scherb (1974) e Vianna (1988) utilizaram modelos 

matemáticos de ajustamento de frota para estimar a demanda de automóveis. 

 

Fonseca (1997) estudou a mudança de qualidade nos automóveis brasileiros e 

estimou equações de preço para o período entre 1992 e 1994. O autor encontrou 

diferenciais para os itens que agregam maior valor para o consumidor, são estes: 

velocidade máxima, comprimento/largura e dummies para injeção eletrônica, luxo, 

álcool, freios ABS, utilitários, quatro portas e direção hidráulica. 
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3.1.2 Demanda de automóveis através de pesquisa de mercado. 

 

Uma segunda opção para projeção de vendas de veículos é através de um 

método mais objetivo em relação aos estudos citados, onde se tem como base à faixa 

de preço do veículo e a condição econômica do país. Este estudo é usado como 

referência pelas montadoras. 

 

No mercado há diferentes estratégias para lidar com as vendas. Algumas 

montadoras oferecem seus veículos com alguns opcionais de série, outras optam por 

vender o veículo sem tais opcionais para um maior impacto no momento de divulgar 

os preços. Assim, ao estudar o mercado, primeiro deve-se equiparar os acessórios dos 

veículos para em seguida, avaliar o seu potencial de vendas. 

 

Este estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo à qual 

avaliou-se a disponibilidade financeira do consumidor brasileiro em adquirir um 

veículo popular novo. O menor preço é sempre mais atrativo, porém esta pesquisa 

mostrou que há pessoas dispostas a pagar um pouco mais por um veículo em troca de 

um conforto extra. 

 

Na figura 3.1 pode-se notar que no ano de 2001, houve um grupo potencial de 

aproximadamente 47.000 consumidores anuais que estavam dispostos a pagar de 

R$13.000,00 à R$14.000,00 por um veículo popular, contrastando com um outro 

grupo potencial de aproximadamente 225.000 consumidores anuais dispostos a pagar 

de R$15.000,00 à R$16.000,00. 

 

A figura 3.1 demonstra que a estratégia para o sucesso de vendas é adequar o 

veículo aos intervalos de preço com maior potencial de consumo. Para tal 

viabilidade, o veículo precisa ter baixo custo, possibilitando assim, a inclusão de uma 

quantidade maior de acessórios com o objetivo de torná-lo mais competitivo. 
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Figura 3.1 : Demonstrativo do potencial de vendas de populares (Pesquisa interna da montadora, 2001).
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3.2 Definição dos itens estudados 

 

 Com o objetivo de ajudar na compreensão do capítulo, abaixo é apresentado o 

descritivo de cada um dos itens envolvidos. 

 - Vendas internas de veículos populares: é o valor, em unidades, da venda 

mensal dos veículos populares no mercado interno. 

 - Vendas internas: é o somatório da venda mensal de todos os modelos, incluso 

os modelos importados, expressa em unidades. 

 - Produção: é o somatório da produção mensal total de todos os modelos, 

inclusos os veículos para exportação, expresso em unidades. 

 - Participação de mercado dos veículos populares: do total das vendas internas 

é a porcentagem que representa as vendas internas de veículos populares. 

- IPI populares: é a taxa vigente do IPI para os veículos populares. 

- Veículos Populares: veículos com motores de até 1.000cm3 (1,0 litro). 

- Veículos Pequenos: na maioria são os mesmos modelos de veículos populares, 

porém com motores de cilindrada maior que 1.000cm3 (1,0 litro), definido neste 

trabalho como sendo o veículo não popular, mais barato de cada montadora. 

- Carga tributária populares: é o total de impostos pagos para o veículo popular, 

expresso em porcentagem sobre o valor total do bem. 

- Carga tributária pequenos: é o total de impostos pagos para o veículo 

pequeno, expresso em porcentagem sobre o valor total do bem. 

- Salário (Fiesp): é o rendimento salarial médio do trabalhador. 

- Custo de vida (Fipe): é o custo médio das despesas das pessoas que vivem na 

cidade de São Paulo. 

- Taxa de juros: é a taxa over night de juros mensal. 

- Taxa do dólar: é a taxa média do valor do dólar paralelo expressa em reais. 

- IPC: é o índice de preços ao consumidor, utilizado para calcular a inflação. 

- Peça: é o valor médio das principais peças substituídas nas oficinas mecânicas. 

- Oficina: é o valor médio gasto nas oficinas mecânicas com mão-de-obra. 

- Combustível: é o valor médio do combustível nas bombas em diversas cidades. 

- Valor médio populares: é o valor médio do veículo popular mais simples 

oferecido pelas quatro principais montadoras. 

- Valor médio pequenos: é o valor médio do veículo pequeno mais simples 

oferecido pelas quatro principais montadoras. 
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3.3 Coleta de informações para os veículos populares 

 

Através de pesquisa aos arquivos da Anfavea, obteve-se as seguintes 

informações mensais para o período de abril/1993 a dezembro/2003: produção total, 

venda interna e vendas de veículos populares, todos expressos em unidades, assim como 

participação de mercado dos veículos populares, taxa de IPI vigente do mês e carga 

tributária total nos veículos populares e pequenos.  

 

A figura 3.2 mostra o acumulado trimestral da produção, venda interna e venda 

de veículos populares. 
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Figura 3.2 Acumulado trimestral da produção e venda de veículos (Anfavea). 

 

O complemento das informações foi obtido através de pesquisa a materiais 

especializados em dados econômicos, onde se coletou as seguintes informações: taxa de 

juros, índice de inflação, cotação média do dólar, rendimento salarial, preço médio de 

manutenção automotiva (peças e mão-de-obra), preço médio do combustível, preço 

médio dos veículos pequenos e dos populares. Para evitar reajustes de preços devido à 

inflação, optou-se em iniciar a pesquisa a partir da estabilização da moeda em 

agosto/1994. 

 

As informações foram coletadas mensalmente, mas apresentadas na figura 3.3 

com os valores médios trimestrais normalizados, os quais foram definidos em 
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agosto/1994 com o valor adimensional 100. Com esta metodologia pode-se avaliar 

melhor o crescimento de cada um dos itens. 

 

Analisando a figura 3.3 pode-se observar um aumento significativo no preço dos 

combustíveis comparado com o salário. O mesmo aconteceu para o custo de vida. No 

caso dos índices de manutenção e peças de reposição, observa-se que as correções 

foram próximas ao salário. Estas diferenças visualizadas na figura serão avaliadas no 

decorrer do capítulo com relação à variação da participação de mercado dos veículos 

populares. 
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Figura 3.3 Levantamento econômico (Conjuntura Econômica). 

 

3.4 Desenvolvimento da pesquisa 

 

 Objetivou-se neste capítulo encontrar explicações através de analises estatísticas 

para o crescimento inicial expressivo na participação de vendas dos veículos populares e 

para a tendência de queda do último ano. 

 

 A seqüência do estudo deste capítulo será feita através de gráficos comparativos 

entre participação de mercado dos veículos populares e outras informações coletadas. 

 

Para melhor aproveitamento visual dos gráficos, os valores expostos foram 

normalizados com o valor adimensional inicial 100; esta forma de apresentação objetiva 

mostrar a variação da participação de mercado dos veículos populares perante variação 
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de outro índice. Todos os números coletados são apresentados no anexo B. 

 

3.4.1 Participação de mercado do popular versus carga tributária popular 

 

Como já citado neste trabalho, o carro popular é um nicho de vendas criado 

através de redução da alíquota do IPI. Para esta condição avaliou-se a relação entre a 

participação do mercado dos veículos populares e a carga tributária dos populares. 

 

Na figura 3.4 pode-se observar que não há grande relação entre redução da carga 

tributária com a participação de mercado dos veículos populares. 

 

Após a criação do incentivo fiscal (abril/1993) houve um aumento nas vendas. 

Porém percebe-se que no período após março/1995 quando a lei foi modificada e parte 

da vantagem econômica reduzida, houve um crescimento inesperado na participação de 

mercado dos veículos populares. 

 

O período após agosto/1998 mostra outra situação de contradição: neste mês foi 

reduzida a carga tributária dos veículos populares, porém pode-se observar que a 

participação de mercado dos populares também diminuiu. 
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Figura 3.4 Participação de mercado dos veículos populares versus carga tributária. 
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Parte do ocorrido nos momentos de contradição pode ser explicado 

primeiramente pelo fato do governo ter aumentado ou diminuído as alíquotas de IPI em 

um momento econômico desfavorável, assim, uma redução de impostos em um período 

onde a economia está enfraquecida dificilmente pode-se esperar um crescimento 

expressivo, por mais vantajosa que possa ser. Um segundo motivo é que no mesmo 

momento que o governo alterava as alíquotas dos veículos populares este estava 

alterando também as alíquotas para os veículos pequenos, e em alguns casos em 

condições mais vantajosas. 

 

3.4.2 Participação de mercado do popular versus rendimento salarial 

 

Conforme será mostrado através de pesquisa de mercado, a decisão de compra 

de um veículo novo está muito condicionado ao fator preço. Esta decisão está 

diretamente relacionada com o poder aquisitivo da população.  

 

Na figura 3.3 é possível perceber que nos últimos anos houve diminuição do 

poder aquisitivo por parte da população, ao se comparar o rendimento salarial e o custo 

de vida.  

 

O aumento das vendas dos veículos populares concretizar-se-ia com a redução 

do poder econômico da população, onde estes seriam obrigados a trocar seu veículo 

luxuoso por um popular. Porém com melhoria salarial haveria transferência de 

consumidores de veículos populares para categorias superiores, em contrapartida, os 

veículos populares estariam ingressando em maior quantidade, no mercado de 

consumidores que pela primeira vez teriam a oportunidade de adquirir um veículo novo. 

 

Uma explicação para esta situação deve-se ao fato da predominância de 

consumidores de baixo poder aquisitivo em relação aos de classe média. 

 

A figura 3.5 mostra quanto o salário ficou defasado em relação à projeção 

reajustada pelo IPC. 
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Figura 3.5 Comparação entre o salário nominal e a projeção inflacionada. 

 

A diferença entre o salário inflacionado e o seu valor real foi normalizada e 

adotou-se o valor 100 para agosto/1994. Este resultado foi confrontado com 

informações de participação de mercado do veículo popular e exposto na figura 3.6. 

 

90

100

110

120

130

140

150

160

ago/94
dez/94
abr/95
ago/95
dez/95
abr/96
ago/96
dez/96
abr/97
ago/97
dez/97
abr/98
ago/98
dez/98
abr/99
ago/99
dez/99
abr/00
ago/00
dez/00
abr/01
ago/01
dez/01
abr/02
ago/02
dez/02
abr/03
ago/03
dez/03

Participação de Mercado
Perda salarial

 
Figura 3.6 Participação de mercado do popular versus perda salarial. 

 

No intervalo pesquisado percebe-se que com a perda salarial houve tanto 

diminuição como crescimento da participação de mercado dos populares. Desta forma é 

possível avaliar que não é somente o fator salarial o responsável pela participação de 
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vendas dos populares. 

 

3.4.3 Participação de mercado do popular versus custo de combustível 

 

Pode-se observar na figura 3.7, que durante um longo período houve 

crescimento tanto da participação de mercado dos veículos populares como aumento 

dos preços dos combustíveis, o que é compreensivo. Porém, após agosto/2002 houve 

queda na participação deste mercado quando os combustíveis aumentaram 

acintosamente. 

 

Parte do ocorrido pode ser explicado com a inovação da injeção eletrônica de 

combustível, o que tornou os veículos mais econômicos e diminuiu a variação de 

consumo dos mesmos. Segundo, na pesquisa de campo mostrada adiante, entre os 

fatores de decisão de escolha, a economia de combustível não figurava entre os itens 

mais importantes, como mostrado na figura 3.7. 
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Figura 3.7 Participação de mercado do popular versus custo de combustível. 

 

3.4.4 Participação de mercado do popular versus custo de manutenção. 

 

A economia de combustível, assim como os custos das peças de reposição 

conforme mostra a figura 3.8, e os custos de mão-de-obra demonstrados na figura 3.9, 

não foram fatores relevantes para os clientes de veículos populares, e a estes custos não 

se pode creditar responsabilidade pelo crescimento na participação de mercado dos 
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veículos populares. 

 

Na figura 3.3 mostrou-se que os custos de mão-de-obra e de peças aumentaram 

na mesma proporção do rendimento salarial, assim sendo a opção em adquirir um 

veículo novo objetivando economia com a manutenção não é totalmente aceitável. 
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Figura 3.8 Participação de mercado do popular versus custo de peça. 
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Figura 3.9 Participação de mercado do popular versus custo de mão de obra. 
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3.4.5 Venda total de veículo versus cotação do dólar 
 

Nos últimos anos os veículos atingiram índices maiores de nacionalização, mas 

devido à globalização, o preço dos veículos são dolarizados. 

 

Prova disto é que no início do programa dos veículos populares a meta era 

vender veículos à US$ 7.000. Após 10 anos, o valor ainda é o mesmo em dólar, porém 

ocorreu um acentuado aumento na taxa de conversão da moeda. 
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Figura 3.10 Participação de mercado do popular versus cotação do dólar. 

 

Na figura 3.10 observa-se o aumento constante do dólar, conseqüentemente 

houve aumento na participação de vendas dos veículos populares, mas no período após 

agosto/2002, quando a taxa do dólar aumentou mais acintosamente ocorreu a 

diminuição na participação das vendas, o que não é compreensível. 

 

3.4.6 Participação de mercado versus diferença de preço 

 

Nas simulações anteriores mostrou-se que o aumento da participação de 

mercado dos veículos populares até quase o final do ano de 2002, esteve relacionado a 

algum índice econômico/financeiro, mas em nenhuma delas houve explicação para a 

diminuição na participação que iniciou a partir do final do ano de 2002. 

 



 33 

No final do ano de 2002 o governo começou a revisar a política dos veículos 

populares, alterando as alíquotas do IPI. Neste momento a diferença da carga tributária, 

e conseqüentemente o valor dos veículos pequenos e populares diminuíram. 

 

A redução da diferença de preços entre os veículos pequenos e populares pode 

ser analisada na figura 3.11, onde mostra-se a taxa de crescimento de preço de cada um 

dos veículos, pois quando os valores são maiores para os veículos populares, significa 

que seus valores estão aumentando mais que os veículos pequenos e não que seu valor 

real seja maior. 

 

Em fevereiro/1995 com a alteração do IPI de 0,1% para 8% houve maior 

aumento no preço do veículo popular. No final do ano de 2002 deu-se maiores 

incentivos aos veículos pequenos bi-combustíveis e a taxa de crescimento do preço dos 

veículos pequenos foi negativa, isto é, o preço do veículo diminuiu. Isto poderá ser 

comprovado observando os valores reais expostos no anexo B. 
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Figura 3.11 Taxa de crescimento de preço dos veículos populares e pequenos. 

 

As últimas alterações das cargas tributárias não objetivaram aumentar o preço do 

veículo popular, mas sim, propiciar melhores condições para veículos pequenos com 

motores bi-combustíveis (álcool/gasolina), tornando-os economicamente competitivos 

com os veículos populares. 
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Na figura 3.12, mostra-se o potencial de vendas dos veículos populares e 

pequenos inserido no diagrama de distribuição de renda da população brasileira, em 

dois períodos distintos: no início do programa do popular e na atual situação após as 

alterações de tributação. 

 

         Início populares            Situação pós alteração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Faixa de mercado dos veículos pequenos 

  Faixa de mercado comum aos dois nichos 

  Faixa de mercado dos veículos populares 

Figura 3.12 Posicionamento dos veículos populares e pequenos na pirâmide econômica. 

 

Na figura 3.13, construiu-se um gráfico com as informações de participação de 

mercado versus o resultado obtido da subtração do preço do veículo pequeno pelo 

popular, com valor adimensional normalizado em 100 em agosto/1994. Percebe-se que 

a queda na participação de mercado dos populares começou no mesmo período onde 

ocorreram as mudanças de tributação. 

 

Esta alteração de tributação mostrou que no momento em que houve a 

possibilidade econômica em optar entre um veículo popular ou um pequeno, os 

consumidores optaram pela segunda opção. 

 

Escolha considerada normal, partindo-se do referencial que os veículos “mil” 

foram os mais vendidos até o momento, devido à falta de uma segunda opção para a 

maioria da população. 
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Figura 3.13 Participação de mercado do popular versus diferença de preço. 

 

3.4.7 Venda total de veículo versus venda de veículo popular 

 

Analisando a figura 3.14, percebe-se que há dependência das vendas internas em 

relação às vendas dos veículos populares. Os reflexos dos altos e baixos nas vendas dos 

veículos populares são refletidos nas vendas internas. Isto demonstra a importância para 

a economia do país em desenvolver e produzir veículos de baixo custo.  
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Figura 3.14 Venda total de veículos versus venda de veículos populares. 
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3.5 Correlação 

 

Com os valores pesquisados, utilizou-se o teste de correlação de Person para 

determinar a tendência conjunta de duas variáveis. 

 

O coeficiente de correlação de Person tem importantes propriedades ao possuir 

um valor adimensional e variar entre –1 e +1. A vantagem de ser adimensional está no 

fato de seu valor não ser afetado pelas unidades adotadas. O cálculo de r é dado pela 

equação (1): (Costa Neto, 1977). 

 

          (1) 

 
  

Por outro lado, o fato de –1 � r � +1, faz com que o valor de r seja facilmente 

interpretado. O valor r = -1 é caso de correlação linear negativa perfeita e r = +1 

corresponde ao caso de correlação linear positiva perfeita. A interpretação dos valores 

intermediários pode ser visualizada na tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 Níveis de correlação. 

Valor em módulo Tipo de Correlação 

r = 0 nula 

0 < r < 0,3 fraca 

0,3 < r < 0,6 média 

0,6 < r <0,9 forte 

0,9 < r < 1 fortíssima 

r = 1 perfeita 

 

Como complemento deste capítulo foram calculados os valores de correlação de 

Person em cinco momentos distintos, os valores obtidos estão apresentados na tabela 

3.2. 

 

])y(yN][)x(xN[

)x)(y(xyNr
2222 ΣΣΣΣ−−−−ΣΣΣΣΣΣΣΣ−−−−ΣΣΣΣ

ΣΣΣΣΣΣΣΣ−−−−ΣΣΣΣ====
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10 momento: A partir do início do programa de veículos populares (abril/1993), alguns 

campos estarão vazios devido a coleta de alguns valores terem iniciados posteriormente. 

20 momento: A partir da estabilização da moeda (agosto/1994), tem-se todas as 

informações coletadas. 

30 momento: A partir do término do IPI de 0,1% (março/1995) e redução de parte da 

vantagem econômica é reduzida. 

40 momento: A partir do momento em que o IPI é elevado à 13% (dezembro/1996). 

50 momento: A partir do momento que o IPI atinge os maiores índices e a vantagem 

econômica é quase que totalmente extinta (outubro/1999). 

 

 Avaliando os resultados, percebe-se como já demonstrado, que a participação de 

mercado para os itens carga tributária dos veículos populares, perda salarial, custo de 

mão-de-obra, peças de reposição, cotação do dólar e custo de combustível tiveram 

pouca importância nas alterações de participação de mercado, pois os valores de 

correlação obtidos sofreram grandes variações principalmente na última medição (5o 

momento). Para o item diferença de preço, os valores encontrados permaneceram mais 

estáveis, confirmando-o como sendo o fator pesquisado de maior importância para o 

crescimento e posterior queda na participação de mercado dos veículos populares. 

 

 As outras avaliações confirmaram a importância das vendas dos veículos 

populares em relação à venda interna e produção, assim como a dolarização do preço do 

veículo. 
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Tabela 3.2 Correlações. 
�

    �  �  � � � � �

    �����������  �����������  	���������� � 
���������� � �����������

    ��������������  �����������  ������������� � � �����	� � � ���������

    �������	�  ��������
�  ��� ����� � !�"�������#� � �����������

Participação do Mercado do Popular x Carga Tributária Popular = ��$��  ���
� � ��
�� � ����� � ����
�

Participação do Mercado do Popular x Rendimento Salarial (FIESP) = �����  ���%� � ��
�� � ����� � ������

Participação do Mercado do Popular x Custo de Mão-de-Obra (manutenção) = �����  ��

� � ���#� � ����%� � ���
��

Participação do Mercado do Popular x Custo de Peças (reposição) = �����  ���
� � ���
� � ������ � ���
#�

Participação do Mercado do Popular x Custo do Combustível = �����  ��
�� � ��
�� � ����� � ���	#�

Participação do Mercado do Popular x Diferença Preço = �����  ����� � ���$� � ��

� � ��#��

Participação do Mercado do Popular x Taxa do Dólar = �����  ��
�� � ��	
� � ������ � ������

Vendas Populares x Vendas Totais = ��$%�  ��%�� � ��%�� � ����� � ��%#�

Vendas Populares x Produção = ��$
�  ��$�� � ��$�� � ��%�� � ��%��

Preço Veículo x Taxa do Dólar = �����  ��%$� � ��%%� � ��%
� � �����



 39 

4. ENFOQUE EM REDUÇÃO DE CUSTO 

 

Em um mercado cada vez mais competitivo, a necessidade de redução de 

custo nas empresas vem obtendo cada vez mais importância. Identificar 

oportunidades de redução de custo torna-se um item de grande importância em um 

projeto que objetiva ser altamente competitivo. 

 

Os departamentos de desenvolvimento de produto ou mesmo os de 

manufatura, possuem geralmente muitas idéias provenientes de suas experiências 

profissionais, porém sua implementação acaba não entrando em vigor por não haver 

uma equipe de redução de custo ou um grupo de pessoas na equipe de 

desenvolvimento com uma única finalidade: a de propor oportunidades de redução de 

custos, principalmente vindas através de intercâmbios com as equipes produtivas da 

empresa (Ventura, 2002). 

 

4.1 Redução de custo versus depreciação do produto 

 

A pressão crescente pela otimização de custos e a alta competitividade na 

indústria automobilística têm forçado as empresas a adotarem novas estratégias a fim 

de se manterem no mercado e, conseqüentemente aumentar os lucros exigidos pelos 

acionistas das empresas. 

 

No entanto, deve-se tomar cuidado para não confundir redução de custo 

variável com busca pelo menor preço ofertado. É evidente que deve-se procurar 

estabelecer o menor preço, desde que este seja obtido através de um método racional 

de redução de custo, melhoria de qualidade, utilização de matérias-primas locais e 

processos mais enxutos disponíveis no mercado, porém nunca esquecendo das 

necessidades do cliente. 

 

O grupo de redução de custo teria como responsabilidade principal reduzir o 

custo variável, assim como, ter oportunidade de trocar conhecimento com outros 

departamentos para que estes possam ajudar a gerar novas idéias e auxiliar no 
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processo de negociação, validação e implementação do novo produto. Uma proposta 

da estrutura de trabalho deste grupo é mostrada na figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 : Estrutura de apoio ao time de redução de custo. 

 

4.2 Como reduzir o custo do produto 

 

Das oportunidades obtidas por um grupo de redução de custo, as maiores 

conquistas podem ser obtidas através de alterações como: 

 

• modificação de materiais – a utilização de materiais menos nobres ou 

nacionais que atinjam as necessidades do projeto. 

• processos alternativos – a troca nos processos de produção, que 

viabilizem a utilização de processos mais baratos e atendam as mesmas 

necessidades.  

• outsourcing – trata-se da transferência das sub-montagens de 

componentes aos fornecedores, reduzindo a complexidade da linha, 

inventários, custos administrativos, dentre outros. 

• modificações de desenhos – a avaliação do uso de tolerâncias para 

diminuir os custos de manufatura, e estudos com as ferramentas de 

CAD/CAE para diminuição de reforços, suportes ou material. 

Grupo de Redução 

de Custo 

Compras 

Engenharias 
Fornecedores 

Manufatura Logística 

Qualidade Marketing 

6-σ 
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• nacionalização de componentes importados – a simples substituição de 

uma peça importada por uma nacional, e a não dependência de taxas 

cambiais geram lucro para a empresa. 

 

Para um dos veículos pesquisados, que passou pelo programa de redução de 

custos, conseguiu-se reduzir em 45% seus custos variáveis, conforme é mostrado na 

figura 4.2. 
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Figura 4.2 : Custo variável com ações de redução de custos (Ventura, 2002). 

 
 

Estas melhorias geram lucro para a montadora, pois as ações acima descritas 

diminuem o custo variável dos veículos e em alguns casos elas corrigem problemas 

de qualidade existentes, disponibilizando desta forma um veículo mais competitivo 

no mercado. 

 
 A figura 4.3 mostra o lucro anual e o acumulado da montadora, obtido com as 

reduções de custo em cada veículo multiplicado pelo volume de carros onde estas 

ações foram implementadas. 
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Figura 4.3 : Lucros anual e acumulado da montadora (Ventura, 2002). 

 

4.2.1 Modificação de materiais 

 

A partir dos anos 80, intensificou-se o estudo para alterações dos materiais 

que compõe um veículo. Estas mudanças foram obtidas com o objetivo de reduzir os 

custos, diminuir o peso, assim como adequar o veículo às novas normas de 

segurança. Esta verificação pode ser feita ao comparar um veículo com 20 anos de 

uso com um novo. 

 

No primeiro veículo, tanto a carroceria como grande parte de seu interior, 

principalmente o painel, era produzido com chapas de aço e as peças do motor em 

ferro fundido; enquanto que no segundo encontram-se partes externas já 

confeccionadas em plástico, assim como quase todo o interior. No motor as peças são 

fundidas com ligas mais leves de alumínio. 

 

Mas a grande revolução na área de materiais deve-se à substituição das 

chapas de aço pelos diversos tipos de plásticos. A figura 4.4 mostra a variedade das 

ligas de plástico. 
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Figura 4.4 : Tipos de plásticos existentes no mercado (Juliano, 2002). 

 

Dos plásticos existentes mais utilizados no mercado automotivo destacam-se: 

 

ABS - Acrilonitrila-butadieno-estireno 

Características: Boa resistência mecânica 

Boa resistência química 

Boa resistência ao calor 

Aplicações automotivas: consoles, grades, molduras de automóveis. 

 

PPO/PA - Polióxido de fenileno/Poliamida  

Características: Altíssima resistência à temperatura 

Boa estabilidade dimensional 

Boa resistência mecânica 

Aplicações automotivas: peças automotivas pintadas em linha, vareta do medidor de 

óleo, tubulação de combustível. 
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PC/PBT - Policarbonato/Poliéster 

Características: Alta resistência ao impacto 

Alta resistência química 

Boa resistência térmica 

Excelente estabilidade aos raios ultravioleta 

Aplicações automotivas: pára-choques, carcaças de lanternas e de faróis. 

 

PP – Polipropileno 

Características: Boa estabilidade dimensional 

Aplicações automotivas: painéis de acabamento interno, tubulação do ar-

condicionado. 

 

Com a evolução das ligas plásticas em substituição aos materiais metálicos, 

conseguiu-se atender as especificações de projeto, adicionado às melhorias nos 

processos de manufatura, redução de peso e diminuição dos custos. 

 

Um exemplo desta mudança pode ser visto na proposta apresentada durante o 

processo de desenvolvimento de um veículo na Alemanha e exposto na figura 4.5. 

Primeiramente o módulo frontal do veículo era composto por um conjunto de 13 

peças metálicas, fixadas por 7 parafusos e 44 pontos de solda e mais a necessidade de 

28 pontos de solda para a fixação com a carroceria do veículo, seu peso total era de 

17,9 kg. 

 
Figura 4.5 : Conjunto frontal feito de aço (Juliano, 2002). 
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A proposta para substituição do conjunto acima é apresentada na figura 4.6, 

onde todo o conjunto é feito de plástico. Das 13 peças iniciais, 10 estão integradas 

em uma única peça obtendo-se com isto redução de peso, dos atuais 17,9 kg para 

11,7 kg, uma redução de 6,2 kg (aproximadamente 35%). Como também redução na 

complexidade de manufatura do conjunto. 

 

-  

Figura 4.6 : Conjunto frontal feito de plástico (Juliano, 2002). 
 

Um segundo exemplo de substituição de liga metálica por liga plástica foi 

obtido com protetor de carter, conforme mostra a figura 4.7. Esta proposta de 

mudança de material gerou uma diminuição de peso de 5,5 kg para 5,3 kg, ou seja, 

uma redução de  0,2 kg (aproximadamente 4%), e tendo como maior vantagem um 

lucro unitário de US$ 4,20 (referência julho/1999). 
 

 

Figura 4.7 : Protetor de carter (Catálogo de peça Ford, 2001). 
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5. AVALIAÇÃO DO MERCADO 

 

5.1 Coleta de dados 

 

Todas as informações expostas neste capítulo fazem parte de entrevistas 

realizadas por montadoras que as desenvolvem e utilizam a fim de avaliar a 

satisfação dos seus produtos. 

 

Os veículos estudados no segmento de populares não terão seus nomes 

expostos nos comparativos que surgirão no decorrer deste trabalho. Seus nomes 

serão substituídos por carro A, carro B, carro C, carro D, carro E, carro F, carro G, 

carro H e carro I. 

 

Durante todo o trabalho manter-se-á sempre esta mesma nominação para 

todas as informações, assim sendo, o carro A representará durante todo o trabalho o 

mesmo veículo e assim sucessivamente para os carros B, C D, E, F, G, H e I. 

 

Os valores aqui expostos fazem parte de uma pesquisa realizada em 

diferentes cidades, representando as necessidades e/ou satisfações dos clientes em 

diversos locais do Brasil. A tabela 5.1 mostra o tamanho da amostragem por cidade. 

 

Tabela 5.1 : Tamanho da amostra da entrevista (Pesquisa interna da montadora, 2001). 

Localidade No de entrevistas Porcentagem do total 

São Paulo 2867 35 
Rio de Janeiro 899 11 
Belo Horizonte 803 10 

Porto Alegre 652 8 
Brasília 382 5 
Salvador 295 4 

Goiânia/Anápolis 285 3 
Outras cidades (menores) 2073 25 

Total 8256 100 
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5.1.1 Distribuição dos veículos por categoria 

 

Para melhor compreensão e conhecimento, mostra-se abaixo os veículos que 

fizeram parte desta pesquisa separada por segmentos (os veículos estão classificados 

por ordem alfabética, porém não estão relacionados com a listagem representativa 

dos carros populares durante o trabalho).  

 
Sub B / B: (O grupo de veículos estudados neste trabalho) 

• Fiat Uno 
• Fiat Palio 
• Ford Fiesta 
• Ford Ka 
• GM Corsa 
• GM Celta 
• Peugeot 206 
• Renault Clio 
• VW Gol 

 

B+ Sedan: 

• Fiat Siena 
• Ford Escort 
• GM Corsa Sedan 
• Renault Clio Sedan 
• VW Polo Classic 

B+ Wagon: 

• Fiat Palio Weekend 
• Ford Escort SW 
• GM Corsa Wagon 
• VW Parati 

 

C Hatch: 

• Citroen Xsara 
• Fiat Brava 
• Ford Focus 
• GM Astra Hatch 
• Peugeot 306 
• Renault Megane 
• Seat Cordoba 
• Seat Ibiza 
• VW Golf 

C Sedan: 

• Ford Focus Sedan 
• GM Astra Sedan 
• Honda Civic 
• Peugeot 306 4 pts. 
• Renault Megane 4 pts. 
• Toyota Corolla 
• VW Bora 
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C Wagon: 

• Citroen Xsara Break 
• Peugeot 306 Break 
 
 
 
 
 
 
 

C/D: 

• Audi A3 
• Fiat Marea 
• Ford Mondeo 
• GM Vectra 
• VW Passat 
• VW Santana 
• Peugeot 406 

 

C/D Wagon: 

• Fiat Marea Weekend 
• VW Quantum 
• VW Variant 

 

 

 

MAV: 

• Chrysler Gran Caravan 
• Citroen Berlingo 
• Citroen Picasso 
• GM Zafira 
• Renault Scenic 
• Renault Kangoo 
• Mercedes Classe A 

 

5.2 Índice de insatisfação dos veículos populares 

 

O índice de insatisfação do cliente para todos os veículos populares esteve 

diretamente relacionado ao preço. Esta insatisfação pode ser comprovada através da 

resposta à seguinte pergunta: 

 

“Quais foram os motivos que o fizeram não comprar determinado veículo/marca?” 

(Pesquisa interna da montadora, 2002). 
 

 

Carro A 

Preço alto………..................…...31% 

Aparência exterior…….................21% 

Porta mala pequeno…...............…11% 

Carro B 

Preço alto……………............…….55% 

Interior…………..............………….27% 

Não vale o preço…............................17%
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Carro C 

Preço alto…………………….....39% 

Valor de revenda………………...15% 

Não vale o preço…………..….......9% 

Dificuldade de financiamento.........9% 

 

Carro D 

Preço alto………….……….…...59% 

Não vale o preço.……...…......….13% 

Dificuldade de financiamento.........8% 

 

 

Carro E 

Preço alto…………………….....38% 

Dificuldade de financiamento.…..27% 

Valor de revenda.…….………….18% 

 

Carro F 

Preço alto…………………….…33% 

Dificuldade de financiamento.......14% 

Custo de manutenção...…...……..12% 

 

Carro G 

Preço alto…………..……....…...52% 

Porta mala pequeno...…………....10% 

Dificuldade de financiamento...…..8% 

 

Carro H 

Preço alto…………………….....27% 

Assistência técnica…………........16% 

Custo de manutenção………........15% 

Acabamento interno…………..…15% 

                         Carro I 

Preço alto…….…………….....…19% 

Acabamento interno………......….17% 

Falta de conhecimento do veículo..16% 

 

5.3 Índice de satisfação do cliente 

 

A pesquisa de mercado mostrou que o índice de satisfação do cliente do 

segmento de populares é um dos mais baixos dentre todos os segmentos.  

 

A pesquisa apontou o preço final do veículo como o item de maior peso para 

a insatisfação do cliente, por considerá-lo muito alto. Essas informações reforçam a 

idéia que o investimento em redução de custo variável é a melhor estratégia para a 

conquista de mercado, principalmente neste segmento onde o público valoriza 

bastante o preço final. 
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Durante a entrevista, os clientes avaliaram o grau de satisfação de seus 

veículos através de notas, 1 (um) para grande insatisfação até 10 (dez) total 

satisfação. 

 

Do total, separou-se as avaliações com notas entre 9 e 10, consideradas neste 

trabalho como clientes muito satisfeitos, ou seja, aqueles que não demonstram 

interesse em trocar seu veículo por um modelo ou marca concorrente.  

 

Com estas informações, construiu-se na figura 5.1 um gráfico da 

porcentagem destes clientes muito satisfeitos separados por segmento de veículo. 

Neste gráfico é possível avaliar que de forma geral o índice de satisfação de todas as 

categorias melhoram nos últimos anos, inclusive o de veículos populares. Mas 

mesmo com a melhoria, esta não deixou de ser a categoria com pior índice de 

satisfação. 

 

Em seguida, construiu-se na figura 5.2 um gráfico dos clientes muito 

satisfeitos somente para os veículos populares, e na figura 5.3 a porcentagem de 

vendas de cada um destes veículos. 

 

No comparativo das figuras 5.2 e 5.3 pode-se observar uma contradição a ser 

estudada no decorrer do trabalho. O veículo D é o mais vendido, porém é somente o 

sexto no índice de satisfação, o veículo F é o segundo mais vendido e o sétimo no 

índice de satisfação; em contrapartida os veículos E e G com os maiores índices de 

satisfação são os piores em vendas, tendo cada um menos de 4% de participação de 

mercado. 

 

 O somatório do mercado de populares em alguns anos (figura 5.3) não obteve 

o valor de 100% devido à exclusão de alguns veículos importados neste trabalho que 

não tiveram significado para o mercado nacional. 
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C Hatch 50 54 63 60 62 58

C Sedan 56 58 64 68 74 68

C Wagon 42 45 53 52 68 63

C/D 47 59 62 61 61 55

C/D Wagon 52 50 53 61 61 53

MAV 60 67 68 64 54
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Figura 5.1 : Índice de satisfação do cliente por categoria (Pesquisa interna da montadora,  2003). 
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carro E 76 57 64 54 49

carro F 34 42 39 47 55 39

carro G 75 47 56 59 55 49

carro H 20 25 28 57 36 31
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Figura 5.2 : Índice de satisfação na categoria de carro popular (Pesquisa interna da montadora, 2003).



 53 

0

5

10

15

20

25

30

35
%

 d
e 

ve
nd

as
 n

o 
se

gm
en

to
 d

e 
po

pu
la

r

carro A 9 7 4 5 5 7 8

carro B 6 7 6 3 2 2 3

carro C 19 21 21 20 14 14 13

carro D 29 29 32 31 30 23 20

carro E 0 0 1 3 3

carro F 27 24 21 18 18 15 14

carro G 0 3 4 4 5

carro H 10 9 12 14 13 12 13

carro I 10 14 16

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 
Figura 5.3 : Participação de vendas no segmento de carro popular (Anfavea).
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Os novos produtos que estão sendo lançados no mercado, visando o público 

de carro popular, estão obtendo reconhecimento dos usuários, pois foram estes que 

conquistaram os melhores índices de satisfação, conforme pode ser visto na figura 

5.2, onde destacam-se os veículos B, E, G; pode-se incluir também o veículo I, que 

mesmo recém lançado, obteve uma boa aceitação nesta pesquisa e vem sendo 

elogiado por revistas especializadas. 

 

Porém, ter um bom índice de satisfação no veículo não significa ter um 

veículo com alto volume de vendas. 

 

Uma explicação para parte desta ocorrência deve-se à confiança entre as 

montadoras e seus clientes, durante o período no qual algumas trabalharam em um 

mercado fechado às novas concorrentes e conquistaram a confiabilidade de seus 

consumidores. Confiabilidade esta que significou propiciar aos seus consumidores 

satisfação ao dirigir veículos que não gerassem transtornos ou que os obrigassem a 

deixar o carro parado durante dias em manutenção ou aguardando pela chegada de 

peça; como também disponibilizando concessionárias próximas ao cliente, com 

funcionários treinados para atendê-los da melhor forma possível. 

 

As figuras 5.4 e 5.5 mostram em duas datas distintas o número de 

reclamações recebidas de clientes insatisfeitos com seus veículos. Os números 

mostrados são as reclamações recebidas, na redação do jornal, proporcional ao 

número de veículos vendidos por montadora. A exposição dos nomes das 

montadoras só está sendo viável porque o material de pesquisa é de conhecimento 

público. 

 

 O que pode ser observado nesta pesquisa é a disparabilidade no número de 

reclamações para as montadoras mais novas.  

 

Avaliar a responsabilidade das montadoras com seus clientes vem se tornando 

um hábito comum ao se adquirir um veículo novo. Entre optar por um veículo de 

concepção moderna e maior probabilidade à problemas ou à escolha por um veículo 
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mais simples e com menor propensão à problemas, a segunda opção vem sendo 

apontada nas pesquisas de venda como a mais escolhida. 

 

Dia 16 de janeiro de 2003 

                                    
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 5.4 : Reclamação de consumidores às montadoras (Jornal da Tarde, 2003). 
 
 
 

Dia 07 de maio de 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.5 : Reclamação de consumidores às montadoras (Jornal da Tarde, 2003). 

 

Para as novas montadoras que estão no Brasil, a conquista de novos clientes 

só será possível com o lançamento de produtos financeiramente competitivos, e que 

agradem os clientes, só assim elas conseguirão pouco a pouco conquistar seu espaço 

no mercado brasileiro. Para as montadoras que aqui estão há mais tempo, manter esta 
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fidelidade só será possível através do desenvolvimento de novos produtos tão 

competitivos ou melhores aos que as novas montadoras estão lançando. O melhor 

conhecimento do mercado brasileiro e a confiança acima já descrita são um dos itens 

favoráveis às montadoras mais antigas. 

 

Bons projetos e preço baixo para os veículos, ética e compromisso para com 

seus clientes por parte das montadoras é a melhor estratégia para adquirir respeito 

dos consumidores, pois sem isto seus produtos têm grande propensão ao fracasso. Na 

pesquisa realizada os clientes mostram como eles avaliam as montadoras. O método 

de avaliação foi feito através de notas, 1 (pior nota) até 10 (melhor nota). Na figura 

5.6 é mostrada a nota média para os principais itens avaliados. 

 

 
 
      

Ética  9,4      
Compromisso com o 
consumidor  9,4      

Qualidade  9,1      

Marcas fortes  8,3      

Solidez financeira  8,1      

Inovação  8,0      

RH  7,9      

Responsabilidade Social  7,7      

Administração  7,5      

Compromisso com o País  7,4      

Competição global  6,9      
 

Figura 5.6 : Como os clientes avaliam as montadoras (Carta Capital, 2002). 
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6. AVALIAÇÃO DOS ITENS PESQUISADOS 

 

As ferramentas já estudadas de benchmarking e análise de valor serão 

utilizadas neste capítulo para auxiliar na especificação do motor e carroceria, visando 

o usuário de veículos populares. 

 

6.1 Metodologia aplicada 

 

Este capítulo enfoca o estudo nos veículos populares já existentes no mercado. 

Primeiramente foi estudado o item carroceria e as configurações existentes, e 

posteriormente as motorizações disponíveis para os veículos populares. 

 

O trabalho de pesquisa de mercado auxiliou no desenvolvimento de uma 

metodologia, com o objetivo de criar uma proposta para melhor posicionamento de 

um veículo qualquer no segmento, considerando os itens carroceria e motor. 

 

O início desta proposta começou com o auxílio do gráfico de previsão de 

vendas dos veículos populares por faixa de preço (figura 3.1), e posteriormente o 

posicionamento de todos os modelos existente no mercado, obtendo seus valores em 

revistas especializadas, concessionárias e sites das montadoras. 

 

Neste momento do trabalho, observou-se a existência de 3 grandes grupos de 

mercado ou “nichos de mercado”.  

 

O primeiro grupo nomeado neste trabalho de A, responsável por 

aproximadamente 50% das vendas dos populares, é constituído por veículos baratos 

e que geram pouco lucro para as montadoras. 

 

Os outros dois grupos, com aproximadamente 25% cada um, são constituídos 

por modelos mais elaborados, que são equipados com acessórios como: motores 16 

válvulas, ar-condicionado, direção hidráulica, acionamento eletrônico de vidro e 

trava elétrica das portas (grupo B), podendo ter opcionais mais modernos como 
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motores turbinados, freios ABS e air-bags (grupo C), conforme mostra a figura 6.1. 

Figura 6.1 : Caracterização dos nichos nas vendas de veículos populares. 

 

Através de pesquisa a profissionais de diversas áreas, assim como catálogos de 

peças e manuais técnicos, obteve-se as modificações nos motores para diferentes 

potências, principalmente para os modelos com motores 8 ou 16 válvulas, como 

também as mudanças de chassis e acabamento para diferentes configurações. 
 

6.2 Itens pesquisados 
 

6.2.1 Configuração de carroceria 
 

À pergunta “Em sua próxima aquisição, qual o tipo de veículo você 

escolheria?” (Pesquisa interna da montadora, 2002), obteve-se a seguinte resposta 

para os itens onde o cliente demonstrou grande importância (nota superior a 9): 
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Volume anual 



 59 

Diferença média entre hatch e sedan 
 

U$ 453,35 

Hatch  57% 

Sedan  25% 

Wagon  10% 

Outros  8% 

 

6.2.1.1 Avaliação econômica 

 

Durante este trabalho utilizar-se-á como referência o dólar americano, para 

melhor compreensão dos valores, visando facilitar futuras pesquisas. 

 

Através de pesquisa de mercado, tendo como base veículos com os mesmos 

acabamentos e acessórios, obteve-se a diferença de valor viável entre um modelo 

sedan e um modelo hatch. 

 

Para os veículos com ambas opções de carroceria, hatch e sedan, obteve-se a 

seguinte diferença de preço: 

 

Carro C  US$ 440,00  

Carro G  US$ 466,70 

 

6.2.1.2 Itens envolvidos 

Figura 6.2 : Diferença entre carroceria hatch e sedan (Catálogo de peças GM, 2002). 
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Comparando as diferenças entre as carrocerias sedan e hatch, conforme 

mostra a figura 6.2, obteve-se a lista com as principais peças envolvidas e o valor 

total desta diferença, conforme mostrado abaixo. 

 

+  tampa sedan 

+  2 molas tampa sedan 

+  guarnições sedan 

+  acabamentos internos sedan 

+ diferença de carroceria 

-  guarnições hatch 

-  amortecedores de tampa hatch 

-  acabamentos hatch 

-  tampa hatch 

                        US$ 267,80 

6.2.1.3 Avaliação final 

 

Não foram possível obter a demanda dos modelos sedan e hatch, 

impossibilitando assim, o estudo de avaliação econômica. A opção do cliente entre 

um modelo hatch ou sedan está relacionado ao design do veículo; alguns ambos os 

modelos agradam, para outros somente um deles. 

 

Mas o que foi constatado é que a opção pelo sedan é melhor aceita nos 

veículos com motores de maior cilindrada, pois estes são utilizados durante a semana 

com propósitos de comutar e nos finais de semana para viagens com a família. 

 

6.2.2 Número de portas 

 

À pergunta “Em seu próximo veículo, qual a sua pretensão quanto ao número 

de portas?” (Pesquisa interna da montadora, 2002), obteve-se a seguinte resposta 

para os itens onde o cliente demonstrou grande importância (nota superior a 9): 
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4 portas 73% 

2 portas 19% 

Outros  8% 

 

O público mostrou-se altamente favorável a uma opção, neste caso aos modelos 

4 portas (figura 6.3). 

 

 
Figura 6.3 : Diferença entre carrocerias 2 e 4 portas (Catálogo de peças GM, 2002). 

 

6.2.2.1 Avaliação de mercado 
 

O estudo de avaliação de mercado desenvolvido neste capítulo inicia-se a 

partir da pesquisa já desenvolvida de potencial de vendas (figura 3.1). 

 

O grupo dos veículos populares foi dividido em dois sub-grupos – os modelos 

de veículos com 2 portas e os modelos com 4 portas. Com o valor de cada modelo de 

cada veículo, inserido na figura 3.1, obteve-se o mercado dos veículos 2 portas como 

mostrado na figura 6.4 e o mercado dos veículos 4 portas conforme figura 6.5. 

 

 As siglas dos veículos nas figuras 6.4 e 6.5 são os nomes dos modelos 

conforme estes são comercializados. 
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Preço (R$ 1.000) 
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Figura 6.4 : Mercado dos veículos 2 portas em 2001. 
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Figura 6.5 : Mercado dos veículos 4 portas em 2001. 



 63 

O estudo mostrou que o mercado dos veículos 2 portas tem seu grande 

potencial no grupo A, ou seja, são os veículos básicos, que tem como grande parte de 

seu público vendas à empresas para implementação ou renovação da frota de 

veículos. Seu diferencial para as conquistas de vendas de forma mais acirrada é o 

preço. 

 

Para os veículos 2 portas a exceção é somente à um modelo que objetiva o 

público dos grupos B e C, e tem como fator diferenciador o design que agrada 

bastante. Para a maioria dos outros modelos 2 portas, a estratégia das montadoras é 

mantê-los disponíveis para atender somente os pedidos sob encomenda ou 

disponibilizá-los ao público tendo o baixo preço como maior atrativo. 

 

Avaliando a figura 6.4 observa-se a falta de interesse pelos veículos 2 portas 

nos grupos B e C. 

 

A figura 6.5 demonstrou maior interesse do consumidor dos veículos 4 portas 

pelos opcionais, este interesse é demonstrado pelo fato da maioria dos modelos 

estarem localizados nos grupos B e C. Para o proprietário, o interesse pelos veículos 

4 portas está associado a veículos mais luxuosos, veículos que além do design 

atrativo, dispõem de maior variedade de opcionais. Para as montadoras esta 

associação de valores agregados melhora a margem de lucro. 

 

6.2.2.2 Avaliação econômica 

 

Na avaliação do mercado, obteve-se a diferença de preço que o consumidor 

está propenso a pagar entre veículos 2 e 4 portas para as mesmas condições de 

acabamento e acessórios. 

 

Para os veículos que oferecem ambas opções, 2 e 4 portas, obteve-se a seguinte 

diferença de preços: 
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Diferença média entre 2 e 4 portas 
 

U$ 345,70 

Carro D  US$ 347,70 

Carro E  US$ 333,40 

Carro F  US$ 350,00 

Carro G  US$ 433,40 

Carro H  US$ 252,70 

Carro I   US$ 356,70 
 

6.2.2.3 Itens envolvidos 
 

 
Figura 6.6: Tear Down da porta traseira (Catálogo de peças Ford, 2001). 

 

Comparando as diferenças entre os veículos 2 e 4 portas, figura 6.6, obteve-se 

a lista com as principais peças envolvidas e o valor total desta diferença, conforme 

mostrado abaixo. 

 

+  2 folhas de portas 

+  2 conjuntos de trava de porta (fechadura, maçaneta interna e externa) 

+  2 conjuntos de levantamento de vidro 

+  4 dobradiças 

+  2 laterais de acabamento de porta 

+  2 isoladores 

+  2 vidros laterais 
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+  2 guarnições de vidro 

+  2 descansa-braços 

+  2 guarnições de porta 

+  pintura de 2 portas  

+  tempo de montagem 

+  diferença de carrocerias 

-  acabamento lateral traseiro 

       US$ 166,70 

6.2.2.4 Avaliação final 

 

Para a avaliação econômica do veículo 2 versus 4 portas, o valor adicional de 

mercado do veículo 4 portas sobre o de 2 portas foi de US$ 345,70; deste valor, 

subtraiu-se o custo variável de US$ 166,70; desta subtração multiplicou-se por 

376.000 veículos tal qual demanda prevista para o veículo 4 portas. Partindo-se do 

referencial dos veículos 2 portas, obteve-se a receita anual adicional de 62,70 

milhões de dólares para a montadora, somente com a manufatura das 2 portas 

traseiras. Para a montadora, o veículo 4 portas é um excelente negócio; entretanto 

para o consumidor as 2 portas adicionais, as quais na maior parte do tempo não são 

usufruídas, significam um custo extra de US$ 345,70, não sendo uma opção 

vantajosa, tendo como referência as poucas vezes que se observa veículos circulando 

com mais de um passageiro. 

 

Tabela 6.1 : Avaliação econômica do veículo 2 versus 4 portas. 

  Custo extra Lucro extra Demanda Prevista Receita Adicional (ano) 
         
Veículo 2 portas US$ 0,00 US$ 0,00 336000     US$ 0,00 
         
Veículo 4 portas US$ 166,70 US$ 345,70 376000 US$ 62.700.000,00 

  

6.2.3 Motor 

 

À pergunta “Em seu próximo veículo, qual a importância destas qualificações 

do motor?” (Pesquisa interna da montadora, 2002), obteve-se as seguintes respostas 

para os itens onde o cliente demonstrou grande importância (nota superior a 9): 
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Econômico 54% 

Moderno 53% 

Potente 49% 

Com turbo 1% 

 

Desta pesquisa, percebe-se o interesse dos clientes de veículos populares por 

motores modernos, isto é, motores que transmitem confiança, aliando economia de 

combustível e potência adequada para enfrentar as dificuldades do trânsito das 

grandes cidades ou eventuais viagens, mas sem extravagâncias, como pôde ser 

observado pela pouca aceitação aos motores com turbo. 

 

6.2.3.1 Torque versus potência 

 

Para o estudo do motor, primeiramente deve-se mensurar as expectativas dos 

consumidores, pois trabalhar-se-á neste item com idéias subjetivas, isto é, a 

expectativa do cliente perante um produto que não pode ser medido. Assim serão 

apresentadas duas formas distintas para expressar as características do motor, a fim 

de tornar esta expectativa em algo mensurável. 

 

Torque é a capacidade expressa em kgf.m (kilograma-força.metro), que o 

motor tem em gerar movimento e impulsionar o carro no momento em que o 

acelerador é pressionado. Na prática, o uso do torque é exigido ao mudar a marcha, 

fazer uma ultrapassagem ou subir uma ladeira íngreme, obstáculos típicos dos 

grandes centros urbanos. O motorista controla no acelerador o torque suficiente para 

enfrentar estas adversidades. 

 

Quanto ao torque, pode-se dividir os motores em dois tipos: os de baixa e os de 

alta rotação. Os primeiros vão obter torque máximo em baixas rotações (2500 a 3500 

rpm), é o caso dos veículos com motores 2 válvulas por cilindro (um total de 8 

válvulas para os veículos populares). O segundo tipo, o veículo obtém seu melhor 

desempenho após acelerar o suficiente para chegar a rotações superiores a 4000 rpm, 

o que acontece nos veículos com motores 4 válvulas por cilindro (um total de 16 
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válvulas), para este caso há a necessidade em manter o acelerador pressionado por 

mais tempo, resultando em maior consumo de combustível. 

 

A potência expressa em cv (cavalos vapor), utilizado pelas montadoras ao 

divulgarem seus produtos, é a requerida pelo motor para manter o veículo em 

movimento até a velocidade máxima. 

 

6.2.3.2 O modismo dos motores 16 válvulas 

 

No início de sua utilização, os veículos com 4 ou 5 válvulas por cilindro 

ficaram restritos aos modelos esportivos. Com a respeitabilidade conquistada por 

esses modelos, os motores multiválvulas transformaram-se em sinônimo de 

desempenho. Possuir motor 16 válvulas passou a ser uma "necessidade" para os 

veículos populares e a indústria automobilística aproveitou esta oportunidade 

lançando vários modelos com esta configuração de motor. 

 

Passada a época da novidade, os clientes perceberam que estes veículos pouco 

proporcionavam e muito custavam. A manutenção dos motores 16 válvulas é mais 

cara, assim como sua chance de quebra. O mercado dos motores 8 e 16 válvulas nos 

veículos populares é mostrado na figura 6.7. 
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Figura 6.7 : Mercado dos veículos 8 (laranja) e 16 válvulas (roxo) em 2001. 

 

Para os consumidores urbanos, que objetivam um carro com respostas rápidas 

ao comando do acelerador e com baixo consumo de combustível, estas são as 

características encontradas no motor 8 válvulas. 

 

Em médias e baixas rotações, os motores 8 válvulas são mais suaves e 

agradáveis, pois com dutos mais estreitos torna-se mais fácil a formação de um fluxo 

de mistura ar/combustível que, dessa forma, alimenta de maneira mais eficiente os 

cilindros. No motor 4 válvulas por cilindro, os dutos de admissão são mais largos e 

nas baixas rotações não há fluidez perfeita da mistura, dificultando assim a 

alimentação do motor. Nessas circunstâncias os motores 2 válvulas por cilindro são 

melhores que os de 4 válvulas, garantindo assim melhor dirigibilidade e menor 

consumo de combustível. 
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A tabela 6.2 mostra a potência e o torque dos veículos equipados com motores 

8 e 16 válvulas, o aumento de torque e potência, assim como o ganho porcentual e a 

rotação necessária para alcançá-los. 

 

Tabela 6.2 : Comparativo de potência e torque para motores de 8 e 16 válvulas 

  Potência Torque 
  cv(máx) rpm ganho Kgf.m(máx) rpm ganho 
Veículo C 8 válvulas 60 6000 8.3 3000 
  16 válvulas  68 6000 

13 % 
9.1 4000 

8% 

        
Veículo D 8 válvulas 57 5200 8.6 3500 
  16 válvulas 76 6000 

25% 
9.7 4500 

11% 

  8 válvulas 65 6000 9.1 4500 
  16 válvulas 79 6500 

18% 
9.7 5000 

8% 

        
Veículo F 8 válvulas 55 5500 8.5 2500 
  16 válvulas 70 5750 

21% 
9.6 4000 

13% 

        
Veículo G 8 válvulas 59 5500 8.3 4250 
  16 válvulas 70 5500 

18% 
9.5 4200 

12% 

 

Na tabela 6.2 percebe-se que em todos os comparativos a substituição dos 

motores 8 válvulas pelos 16 válvulas, o aumento de potência foi muito maior que o 

de torque. 

 

O uso típico do veículo popular ressalta maior interesse para o aumento de 

torque, assim sendo, qualquer custo extra pelo motor 16 válvulas torna-se 

desinteressante. 

 

6.2.3.3 Motores 8 válvulas versus 16 válvulas 

 

Conforme explanado o motor 8 válvulas atende melhor as necessidades do 

consumidor de veículos populares, porém será feita uma análise tanto dos itens 

envolvidos quanto seus custos, objetivando avaliar economicamente cada um dos 

tipos de motores. 
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Esta avaliação será utilizada para o estudo da viabilidade financeira, estudo 

este que as montadoras utilizam a fim de projetar a melhor estratégia aplicável para o 

motor dos seus veículos. 
 

 As figuras 6.8 e 6.9 mostram as ilustrações e a lista de componentes dos 

cabeçotes de 8 e 16 válvulas, respectivamente.  
 

 
Lista de peça do cabeçote 8 válvulas 
 

1 cabeçote usinado para 1 comando de válvula e 8 válvulas 

1 eixo comando de válvulas (admissão e escapamento) 

4 válvulas de admissão 

4 válvulas de escapamento 

1 correia dentada 

1 tampa do cabeçote 8 válvulas 

   acessórios (fixadores, juntas, balacins, molas , ....) 

   polias 

                 US$ 216,70 
 

Figura 6.8 : Tear Down do cabeçote 8 válvulas (Catálogo de peças GM, 2002). 
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Lista de peças do cabeçote 16 válvulas 

 

1 cabeçote usinado para 16 válvulas 

1 eixo comando de válvulas admissão 

1 eixo comando de válvulas escapamento 

8 válvulas de admissão 

8 válvulas de escapamento 

1 correia dentada 

1 tampa do cabeçote 16 válvulas 

   acessórios (fixadores, juntas, balacins, molas , ....) 

   polias 

         US$ 550,00 

 

Figura 6.9 : Tear Down do cabeçote 16 válvulas (Catálogo de peças GM, 2002). 
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6.2.3.4 Avaliação econômica 

 

Para o estudo da avaliação econômica partiu-se do referencial entre a diferença 

de preços dos veículos com motores 8 e 16 válvulas, para as mesmas condições de 

acabamento e acessórios. 

 

Os motores 16 válvulas fazem parte de um pacote de opcionais, porém a falta 

de informação do valor de cada opcional dificultou avaliar a diferença do preço entre 

os motores 8 e 16 válvulas para a maioria dos veículos, com exceção apenas para um 

veículo. Esta diferença de preço foi de: 

  

Carro G  US$ 433,40 

 

6.2.3.5 Avaliação financeira 

 

Uma proposta de planilha foi desenvolvida para o estudo de viabilidade 

financeira visando o item motor. Na tabela 6.3, utilizar-se-á as principais 

especificações do motor como: cilindrada (neste caso, é aceitável todo veículo 1.0L), 

número de válvulas (para os motores 1.0L há opções 8 e 16 válvulas), potência (HP) 

e torque (kgf.m) do motor.  

 

Devido à existência de grande quantidade de especificações para os diferentes 

tipos de motores 1 litro, tornou-se inviável comparar todos entre si. Assim, optou-se 

pelo desenvolvimento da planilha exposta na tabela 6.3, onde informações 

necessárias são complementadas para o estudo entre veículos pré-determinados. 

 

No exemplo mostrado, as características do motor referência foram para o 

modelo mais simples existente no mercado. 

 

Para os motores concorrentes a serem avaliados há duas opções: das 

montadoras concorrentes ou outras propostas internas (neste caso optou-se por um 

veículo com motor 8 válvulas – veículo “C” e um veículo com motor 16 válvulas – 
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veículo “D”). 

 

Utilizando a metodologia apresentada neste trabalho em todos os veículos 

concorrentes, obtém-se o preço médio específico para os seguintes itens: cilindrada 

(1), número de válvulas (2 ou 3), potência (4) e torque (5).  

 

A tabela 6.3 expõe as informações acima com valores obtidos em um estudo 

desenvolvido por uma montadora, utilizando o dólar como moeda corrente. 

 

Para os veículos da concorrência, as lacunas serão completadas com as 

especificações de cada um dos motores: cilindrada (11 e 16), número de válvulas (12 

ou 13 e 17 ou 18), potência (14 e 19) e torque do motor (15 e 20).  

 

Os campos 21, 22 e 23 serão completados com o acréscimo do custo variável. 

Em cada uma das opções de motor, as diferenças ocorrem devido ao custo maior do 

cabeçote 16 válvulas ou de uma nova tecnologia que encarece o motor (ex: sistema 

drive-by-wire). 

 

Quanto à demanda de veículos, o campo 24 será completado com o valor 

total mensal de veículos projetados para o segmento, neste caso os populares. No 

campo 25 completar-se-á com a porcentagem máxima que a empresa pode produzir 

para tal segmento. Na figura 3.1 pode-se visualizar uma alternativa de como 

completar as lacunas acima. 

 

A capacidade produtiva de uma montadora pode aumentar ou diminuir 

conforme a complexidade do motor; estes valores serão preenchidos nos campos 26, 

27 e 28.  

 

Na hipótese de trabalhar-se com um cenário combinado onde há possibilidade 

em fabricar diferentes tipos de motores, condição também avaliada na tabela 6.3, a 

porcentagem planejada para cada motor fabricado será preenchida nos campos 29, 30 

e 31. 
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Tem-se como resposta para esta planilha proposta o valor que o motor do 

concorrente agrega em relação ao motor referência, campos A e B. A diferença de 

valores para a produção do motor do concorrente e o referência, pode ser visualizada 

nos campos C e D. Da soma dos resultados de cada motor tem-se a melhor ou pior 

margem de lucro, campos E e F. 

 

Os campos G, H e I demonstram o quanto lucrar-se-ia ao optar por produzir 

uma das propostas de motores; nos campos J e K mostra-se a diferença em relação ao 

lucro obtido com o motor referência. 

 

No cenário combinado, a decisão por produzir mais de um tipo de motor com 

a porcentagem determinada anteriormente, obtém-se o valor que cada motor geraria 

de lucro, campos L, M e N. O somatório destes é mostrado no campo O. 

 

Para maior credibilidade, esta planilha deve ser constantemente atualizada em 

relação aos custos e demanda prevista. Pode-se também optar por outro veículo 

referência dependendo do interesse. Neste estudo o intuito foi mostrar a viabilidade 

entre as opções de motores dos veículos populares. 
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Tabela 6.3 : Proposta de avaliação financeira para motores 1.0L 
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5.2.3.6 Outras tecnologias para aumento de potência/torque 

 

Aumento da taxa de compressão 

Ao diminuir o volume da câmara de combustão obtém-se um significativo 

aumento da potência do motor, com pequeno acréscimo no custo variável. Esta 

solução já foi utilizada pelas montadoras, porém um cuidado especial deve ser 

tomado nas regiões críticas do motor, assim como uma avaliação criteriosa sobre a 

vida útil do motor e os reflexos nos custos de garantia. Portanto, o aumento da taxa 

de compressão somente pode ser aprovada caso a vida útil do motor seja mantida. 

Quando efetivamente aprovada, obtém-se um diferencial no mercado com baixo 

custo variável. 

 

No veículo avaliado com esta alteração na taxa de compressão, obteve-se um 

acréscimo substancial de potência (14,2%) e torque (5,6%) no motor 8 válvulas, 

como pode ser visualizado na tabela 6.4. 

 

Tabela 6.4 : Comparativo entre 2 motores com diferentes taxas de compressão. 

Potência Torque 

Veículo C CV (máx) RPM kgf.m (máx) RPM 

 Motor antigo 60 6000 8,3 3000 

 Motor atual 70 6400 8,8 3000 

 

Com estas mudanças, o motor atingiu o valor aproximado de torque dos 

motores 16 válvulas da concorrência, porém com menor custo. 

 

Sistemas eletrônicos 

Com o avanço tecnológico dos sistemas eletrônicos nos veículos, pode-se 

aumentar a potência utilizando-se novas calibrações nos módulos de injeção 

eletrônica de combustível. Novamente, trabalha-se com um custo variável 

praticamente zero, porém a durabilidade do motor e a economia de combustível 

devem ser avaliadas antes da aprovação. 
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Sistemas drive by wire/e-gas 

No sistema de acelerador eletrônico, o movimento do acelerador é controlado 

por um potenciômetro, cuja informação de movimento é eletronicamente enviada ao 

módulo eletrônico gerenciador do motor, que juntamente com informações recebidas 

dos outros sensores, gera a melhor condição de aceleração do veículo em resposta ao 

acionamento no acelerador. Com isto, obtém-se a diminuição do consumo de 

combustível devido sua melhor queima, como também a diminuição da emissão de 

poluentes, isto ocorre devido este sistema eletrônico possuir melhor e mais rápida 

resposta que o sistema convencional de cabo. 

 

A viabilidade econômica deste sistema eletrônico é dificultada devido aos 

altos custos de desenvolvimento; porém os custos variáveis provenientes do 

acréscimo do potenciômetro, do motor de passo que controla a abertura da borboleta 

do corpo da injeção e da nova programação do módulo da injeção, são baixos. Com a 

viabilidade desta, obtém-se grande oportunidade de sucesso, pois consegue-se ao 

mesmo tempo aumento de potência e diminuição no consumo de combustível. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido o peso excessivo dos impostos e taxas no preço do automóvel, a 

política tributária se tornou fator determinante no perfil do mercado brasileiro. O 

aumento ou redução na tributação de determinado nicho de veículo atrai ou afasta o 

comprador de determinado veículo para outro. 

 

Partindo deste pressuposto, este trabalho foi desenvolvido baseado na 

legislação atual do carro popular, onde sua única limitação é na capacidade 

volumétrica máxima do motor em 1.000cm3. 

 

No governo Lula, propostas para modificações na legislação atual estão sendo 

estudadas no chamado “Plano de Sete Metas”. Este debate sobre as propostas está 

exposto na entrevista do Presidente à revista Motor Show, janeiro/2003. 

 

Na última alteração do IPI dos veículos populares e pequenos realizada no 

final do ano de 2002 demonstrou-se que os consumidores buscam algo mais do que 

os veículos mil. Esta demonstração está no Capítulo 3, que apontou a diferença de 

preço entre veículos populares e pequenos como sendo o maior responsável pela 

queda na participação de mercado dos veículos populares durante o ano de 2003. 

 

Essa busca por algo novo pode ser ilustrada através da pesquisa feita na 

internet, onde os consumidores manifestavam seu interesse entre as opções de 

compra: veículo popular novo, veículo seminovo mais equipado ou os novos 

veículos bi-combustíveis. A resposta a esta pesquisa pode ser vista na figura 7.1 
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Figura 7.1 : Preferência do consumidor (Carsale, 2004). 

 

Como defendido no Capítulo 2, as buscas por algo diferente para a política de 

um novo conceito de veículo popular deve ser avaliada e transformada em produto; 

esta etapa faz parte das fases iniciais do projeto: pesquisa e criação de conceitos. 

Neste momento governo e montadoras deveriam trabalhar em parceria para 

desenvolver leis e conseqüentemente veículos para atender o interesse da população. 

 

Redução de custo é a palavra chave para suprir as necessidades do 

consumidor com as suas limitações financeiras. O capítulo 4 mostrou que é possível 

obter redução de custo no veículo sem diminuir a qualidade. Será neste sentido que 

conseguir-se-á produzir veículos seguindo as condições exigidas. 

 

Os “carros populares” estão completando 10 anos. Neste período muita coisa 

mudou: o nicho que começou com 5 modelos, chegou a ter 30 modelos; a potência 

dos motores que eram no início menor que 50 CV’s, agora podem ser superior aos 

100 CV’s; há veículos com valor de R$16.000,00, mas outros podem ultrapassar 

R$35.000,00. Devido estas variações, acredita-se que mudanças devem ser avaliadas 

com o objetivo de manter a ideologia inicial de vender veículos com o propósito de 

atender os consumidores populares. 
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Uma das propostas, que acredita-se ser eficiente, é o subsídio à veículos que 

atinjam metas de consumo de combustível e emissões de poluentes definidas pelo 

governo, e não mais pelo tamanho do motor. Com esta proposta, as montadoras 

investiriam mais no desenvolvimento dos motores a fim de atingir as normas 

ambientais estipuladas. 

 

Esta nova proposta para conduzir a política de veículos encontrou nos 

veículos bi-combustíveis uma grande referência para o futuro, pois com esta 

tecnologia o país terá condições de atender as expectativas do mercado interno, assim 

como criar grandes divisas de exportação, neste caso um grupo de produtos: o 

veículo exportado agregado com a nova tecnologia desenvolvida no país, como 

também o álcool combustível que será vendido para os países que não cultivam a 

cana-de-açúcar, e avaliam o álcool como sendo uma solução rápida para a crise 

internacional do petróleo, sendo o álcool um combustível menos poluente e de fonte 

inesgotável. 

 

Como avaliado na caracterização do melhor motor no decorrer do Capítulo 6, 

a maior viabilidade dos motores com 2 válvulas por cilindro aliadas às novas 

tecnologias do bi-combustível, geram oportunidades para que os veículos que os 

consumidores desejam sejam desenvolvidos com maior rentabilidade para as 

montadoras.  

 

Independente da resolução definitiva para a nova política do setor 

automotivo, estudos constantes devem ser realizados a fim de se aproximar o ponto 

ótimo de trabalho, objetivando a melhor satisfação do cliente, assim como o retorno 

financeiro das montadoras.  

 

Acredita-se que este trabalho possa ser um referencial para estes futuros 

desenvolvimentos, principalmente sobre as expectativas dos consumidores desta 

categoria de veículos mais acessíveis. 
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ANEXO A – CÂMARA SETORIAL E O INÍCIO DO CARRO POPULAR 

 

1. CÂMARAS SETORIAIS 

 

Este capítulo é parte do trabalho apresentado por Patrícia Anderson e seu 

conteúdo completo pode ser encontrado no site <www. ipea.gov.br>. 

 

As câmaras setoriais surgiram no final dos anos 80, como uma tentativa de 

estabelecer diagnósticos de competitividade setorial, identificar as causas das 

distorções existentes e indicar as estratégias para seu equacionamento. Ou seja, 

tiveram, desde o início, suas funções institucionalmente voltadas para objetivos de 

política industrial. No entanto, como a questão da estabilidade monetária ofuscava as 

demais, as câmaras setoriais passaram, rapidamente, a ter como ponto central das 

suas discussões o problema do combate à inflação. 

 

Entre 1992 e 1994 as câmaras setoriais constituíram-se em um centro de 

discussão de questões abrangentes relacionadas ao desempenho da indústria, tratadas 

setorialmente. Os temas debatidos no âmbito das câmaras passaram a ser desde a 

redução de alíquotas de impostos, geração de empregos, até questões de inserção do 

Brasil no comércio exterior. Em março de 1992, após três meses de negociações, a 

câmara setorial do complexo automotivo estabeleceu um acordo que incluiu questões 

ligadas à redução de preços, ao sistema de tributação, às relações capital-trabalho e 

aos mecanismos de financiamento, entre outras.  

 

Os acordos setoriais foram então separados e receberam enfoques próprios 

para cada categoria conforme mostrado abaixo. 

 

• Câmara Setorial de Brinquedos 

• Câmara Setorial de Produtos Têxteis e de Confecções 

• Câmara Setorial da Indústria Naval 

• Câmara Setorial de Tratores e Máquinas Agrícolas 

• Câmara Setorial do Complexo Automotivo 
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1.1 Câmara setorial do complexo automotivo 

 

A câmara setorial do complexo automotivo, que foi a experiência mais 

notória das câmaras, tanto pela importância desse segmento no parque industrial 

brasileiro, como por causa da participação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

nas negociações. No total foram três acordos assinados no âmbito da câmara setorial 

do complexo automobilístico. 

 

De 1980 até 1992, as vendas ao mercado interno retraíram-se sensivelmente. 

Não houve investimento em modernização e os reajustes de preços por parte das 

montadoras eram tentados através de programas de demissões e redução de níveis 

salariais. Esse quadro, que, era geral para as montadoras em nível mundial, foi 

agravado internamente pelo fraco desempenho da economia brasileira. 

 

Em 1992, é firmado o primeiro acordo da câmara setorial da industria 

automotiva. 

 

1.2 Primeiro acordo 

 

A construção do primeiro acordo setorial do complexo automotivo teve início 

em dezembro de 1991, quando foi realizada a primeira reunião da câmara e foram 

instituídos cinco grupos de trabalho, que elaboraram, durante os dois meses 

seguintes, diagnósticos temáticos que foram apresentados no Seminário sobre 

Reestruturação e Modernização do Setor Automotivo Brasileiro, em março de 1992. 

 

Em 26 de março de 1992 foi assinado o primeiro acordo do setor automotivo 

pelas entidades representativas dos trabalhadores, do setor de autopeças, 

revendedores de veículos, montadoras e governo. Os pontos do acordo e o seu 

desenvolvimento nos três meses seguintes foram: 
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1) redução nos preços dos veículos em 22%, que seria alcançada da seguinte forma: 

12% mediante a redução das alíquotas de IPI e ICMS; 7,5% com a redução das 

margens pelo setor produtivo, sendo 4,5% pelas montadoras e 3% pelos fornecedores 

de autopeças; e 2,5% com a redução da margem de comercialização, pelos 

concessionários. Essa redução de 22% seria válida por 90 dias e poderia sofrer 

reajustes devido a eventuais aumentos de custo; 

2) prorrogação da data-base do acordo salarial de 1º de abril para 1º de julho de 

1992; 

3) manutenção do nível de emprego até 30 de junho de 1992, posteriormente 

estendida até 31 de julho de 1993; 

4) criação de um grupo de trabalho para discutir o Contrato Coletivo de Trabalho; 

5) reabertura de consórcios com novas regras; 

6) implementação de um programa de financiamento para automóveis, caminhões, 

ônibus e tratores; 

7) elaboração de um programa de incentivo às exportações a ser transformado em 

projeto de lei para envio ao Congresso. 

 

Em julho de 1992, ficou definido que o acordo seria estendido até 31 de 

dezembro de 1992. 

 

1.3. Segundo Acordo 

 

Segundo acordo do complexo automotivo foi assinado em 15 de fevereiro de 

1993. As metas estabelecidas foram mais amplas, relativas a impostos, condições de 

financiamento de veículos, redução das margens de lucro da cadeia produtiva, 

questões trabalhistas e relativas à tecnologia e qualidade. Esse acordo se beneficiou 

dos resultados positivos do primeiro, tanto para a produção quanto para as questões 

trabalhistas. Os principais compromissos firmados nesse acordo foram: 

 

a) metas para produção de veículos de 1,2 milhão de unidades em 1993, 1,35 milhão 

em 1994, 1,5 milhão em 1995 e 2 milhões de veículos no ano 2000; 



 88 

b) investimentos para ampliação da capacidade produtiva e modernização do setor na 

ordem de US$ 20 bilhões até o ano 2000; 

c) ampliação dos prazos dos consórcios de 50 para 80 meses para automóveis, e de 

60 para 100 meses de caminhões, ônibus e tratores; 

d) ampliação das parcelas financiadas pelo BNDES/Finame para caminhões, tratores 

e ônibus de 40% para até 60%; 

e) redução de 6% nas alíquotas de IPI para automóveis e de 2% para comerciais 

leves. Ficou estabelecido, também, que seria sugerida ao Confaz a redução do ICMS 

de 12% para 9% aos veículos com menos de 1.000 cilindradas; 

f) redução média de 10% nos preços dos veículos; 

g) aumento real de salário de 20% escalonados em três parcelas de 6,27% em abril de 

1993, 1994 e 1995; 

 

Em março de 1993, foi assinado pela Presidência da República e pelas 

montadoras um protocolo de intenções que previa a fabricação de modelos de 1.000 

cilindradas, os “carros populares”, e alguns outros modelos de 1.600 cilindradas, com 

uma alíquota de 0,1% de IPI. 

 

Assim, como decorrência da diferença entre as alíquotas dos modelos de 

veículos conforme estabelecido pelo protocolo, houve discrepância entre os preços 

dos populares e dos demais modelos, enviesando a demanda pelos primeiros. 

 

1.4. Terceiro acordo 

 

A decisão do governo em antecipar uma redução do imposto de importação 

que deveria ocorrer apenas no ano 2000 prevista pela TEC causou grande impacto no 

volume importado do setor. No entanto, o que pareceu ser uma medida para resolver 

o problema de desabastecimento do mercado interno de veículos, principalmente os 

populares, agravou o problema da deterioração das contas externas do país. 

 

Em 6 de fevereiro de 1995 foi assinado o terceiro acordo do setor automotivo, 

em que foram estabelecidas as metas descritas a seguir: 
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a) proibição de importação de veículos, peças, partes, componentes e pneus usados; 

alíquotas de importação nos seguintes níveis: 1995 (32%); 1996 (30%); 1997 (28%); 

1998 (26%); 1999 (24%); 2000 (22%); 2001 (20%), com ressalva aos veículos já 

embarcados na data do início de vigência da medida, aos quais ficou assegurado o 

desembaraço com alíquota de 20%; 

b) depreciação acelerada de bens de capital novos, máquinas e equipamentos; 

c) regulamentação da medida provisória que desonera de PIS e Cofins as operações 

de exportação; 

d) rapidez na tramitação das solicitações de “ex-tarifários”. 

 

Além disso, foram estabelecidas medidas a serem implementadas no curto 

prazo (60 dias) e no médio prazo (seis meses). Entre as primeiras estão a avaliação 

da estrutura do IPI de automóveis e suas respectivas alíquotas e a formação de quatro 

grupos de trabalho para discutir: 

 

a) as alíquotas de importação de autopeças e insumos, índice de conteúdo local, 

investimentos, programa de exportação direta e indireta; 

b) expansão da lista de bens de investimento novos com isenção de IPI; 

c) expansão do financiamento da linha Finame para caminhões e ônibus; 

d) relações trabalhistas, para tratar dos temas participação nos lucros ou resultados, 

emprego, manutenção do poder aquisitivo e encargos trabalhistas. 


