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RESUMO: Este artigo trata das políticas industriais voltadas 

para o setor automobilístico no Brasil. Para tanto, traz uma 

abordagem histórica relativa ao nascimento dessa indústria no 

país, versando de modo especial sobre governo de Juscelino 

Kubitschek, considerado o período em que de fato essa indústria 

surge no Brasil. O artigo examina também as políticas 

industriais recentes como o Programa Inovar- Auto e o seu 

substituto lançado em julho de 2018 chamado Rota 2030, 

indicando a importância dessas políticas, a forma como foram 

implementadas e os resultados positivos obtidos. 
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ABSTRACT: This article deals with the industrial policies 

geared towards the automotive industry in Brazil. To this end, 

brings a historical approach on the birth of this industry in the 

country, referring especially to the government of Juscelino 

Kubitschek, considered the period in which this industry 

actually arises in Brazil. The article also examines the recent 

industrial policies as the program Innovate-Self and your 

substitute launched in July 2018 called Route 2030, indicating 

the importance of these policies, the way they were 

implemented and the positive results obtained. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria automotiva desponta como uma das mais relevantes para a economia 

mundial, movimentando em torno de US$ 2,5 trilhões por ano2. No Brasil, esse setor 

representa cerca de 22% do PIB industrial, segundo dados do Ministério da Economia,  

Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse ramo em especial, dependendo de seu 

desempenho, tem o poder de impulsionar vários outros setores da indústria, alavancando 

assim, a economia. 

Esses dados corroboram com o recente balanço divulgado pela Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), os quais revelaram um crescimento 

de 25,2% da produção industrial automotiva brasileira no ano de 2017, em comparação com 

2016. Ainda nesse mesmo ano, cerca de 1/3 da produção brasileira de autoveículos foram 

destinados às exportações, batendo assim um recorde histórico de 762 mil unidades 

exportadas.  

Os altos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento – P&D ajudam a explicar 

esses dados, além de serem necessários para acompanhar um mercado em constante 

transformação e ascensão, que gera milhares de empregos diretos e indiretos em todo o 

mundo.  

Para entender como chegamos a esses números faz-se necessário rememorar a 

história do nascimento da indústria automotiva no Brasil para depois saltar até a 

contemporaneidade, que mostra a evolução desse setor no país e as políticas que o fazem, de 

alguma forma, crescer gerando emprego e renda para milhares de pessoas.  

Para tanto, este artigo está dividido em quatro partes. A primeira é uma breve 

introdução ao assunto. A segunda traz um histórico do nascimento da indústria 

automobilística brasileira, com ênfase no governo de Juscelino Kubitschek. A terceira parte 

apresenta as políticas industriais automotivas recentes, com enfoque no programa Inovar-

Auto e no seu substituto, o programa Rota 2030. A quarta e última parte tece as considerações 

finais do que foi discutido ao longo do trabalho.  

2. O NASCIMENTO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO BRASIL 

A indústria automotiva está presente no Brasil desde o século XX. A primeira 

empresa a estabelecer um escritório no país foi a Ford, em 1919. E em 1925 seria a vez da 
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General Motors. Contudo, ambas as empresas apenas importavam modelos ou peças para 

montagem e comercialização, ou seja, os veículos eram apenas montados no Brasil. É então 

no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) que de fato a indústria automotiva brasileira 

nasce.  

No entanto, os incentivos para o desenvolvimento desse setor no Brasil começaram 

ainda no governo de Getúlio Vargas, o qual estabeleceu algumas medidas como, altas 

taxações para peças e a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, fabricante de chapas de 

aço e ferro, principal matéria-prima do automóvel e de peças. 

A partir também de incentivos ficais, nascia em meados dos anos 1953 em um 

armazém no bairro do Ipiranga, em São Paulo, a Wolkswagen do Brasil. Logo depois foi a 

vez da Wills-Overland e Mercedes-Benz instalarem suas filiais na região sudeste do Brasil, 

principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e ABC (Santo André, São Bernardo 

e São Caetano).  

Os passos seguintes são dados com Juscelino Kubitschek no governo, presidente 

eleito com o lema “50 anos de progresso em 5 anos de realizações”. A aspiração de Juscelino 

era fazer com que o Brasil, superasse a sua característica predominantemente agrícola, 

desenvolvendo a indústria e a integração nacional. 

Em seu plano de governo principal, chamado de Plano de Metas, JK estabeleceu 30 

objetivos a serem cumpridos (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SERVIÇO DE 

DOCUMENTAÇÃO, 1958) e o de número 27 destinado ao setor automobilístico, é 

considerado um dos de maior destaque. Fazendo um panorama da época: até 1955 o Brasil 

não dispunha de nenhuma fabricação de automóveis, limitando-se apenas a montadoras. A 

meta estabelecida por Juscelino incluía a implantação da indústria automobilística no país, 

através de incentivos aos empreendedores.  

Para que tal objetivo fosse cumprido, JK constitui em 16 de junho de 1956 o Decreto 

nº 39.412, que estabelecia normas diretoras para a criação da Indústria Automobilística 

Brasileira e instituiu o Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA), destinado a 

viabilizar as iniciativas de produção de automóveis nacionais. Coube ao GEIA elaborar os 

planos para as diversas linhas de fabricação de autoveículos, adaptando-as às contingências da 

situação econômica nacional. (DECRETO Nº 39.412, 1958) 

O governo procurou incentivar a participação de empresas privadas nacionais e 

internacionais, oferecendo-lhes estímulos fiscais, cambiais, creditícios e comerciais. E em 

1956 foi implantado o Plano Nacional de Fabricação de Veículos a Motor que trouxe consigo 



uma série de decretos referentes a fabricação de diversos veículos. Esses decretos 

disciplinaram um programa de nacionalização gradual, a que se deveriam submeter as 

indústrias caso quisessem gozar das vantagens oferecidas pelo GEIA em termo de importação 

de peças e equipamentos e em termos de empréstimos oferecidos pelos bancos oficiais. A 

meta estabelecida pelo GEIA estipulava um grau de 40% de nacionalização. 

Tal meta foi alcançada e ultrapassada com a fabricação do Romi-Isetta que tinha em 

sua essência 70% de nacionalização (FUNDAÇÃO ROMI [2010-2018]). Entretanto, o 

decreto estabelecia um número mínimo de quatro passageiros que o automóvel deveria 

transportar o que não era o caso do Romi-Isetta que comportava apenas uma pessoa. Mas a 

frente à perua DKW F91 Universa, fabricada pela Vemag (Veículos e Máquinas Agrícolas 

S/A), se enquadrou nos requisitos exigidos pelo decreto, além de usar em torno de 60% de 

peças brasileiras. A produção destas duas empresas abriu caminho para outras diversas 

fábricas estrangeiras aqui inseridas. “Era um clima de euforia. Houve uma confiança 

crescente no automóvel nacional”, afirma o engenheiro ambiental de segurança Eduardo 

Burgos, funcionário da Ford há 37 anos e estudioso da história da marca (FIORI, 2016). 

Em 1956, com o GEIA em funcionamento, o Brasil alcançava o topo da América 

Latina em número de carros, chegando a ultrapassar 800.000 unidades, todas importadas. E ao 

final da década de 60, o Brasil já somava mais de 60.000 veículos produzidos, com o estado 

de São Paulo tornando-se o maior parque industrial da América Latina.  

Tabela 1 

Plano de Metas: Expansão Prevista e Resultados − 1957-1961 

 

Fonte: Orenstein e Sochaczewski (1989), p. 180 apud Giambiagi (2011) 

A tabela 1 reúne algumas das principais metas quantitativas e resultados do Plano de 

Metas, com ênfase no setor automotivo que obteve resultado expressivo, contribuindo para o 

processo de substituição de importações, conforme afirma Giambiagi: 



A produção de automóveis, em particular, serviu para impulsionar o crescimento do 

setor de bens de consumo duráveis que, conjuntamente com o setor de bens de 

capital, lideraram essa etapa do processo de substituição de importações. 

(GIAMBIAGI, p. 36-37, 2011).   

 

A indústria automobilística acabou sintetizando o ideal de industrialização do Plano 

de Metas. Do ponto de vista econômico, a sua implantação apresentava vigorosos estímulos 

para frente e para trás na cadeia produtiva. (BRAGA, 2013). 

A partir daí a indústria automobilística não parou de crescer, principalmente por 

conta dos altos investimentos feitos nesse setor, que ajudaram a expandir o mercado e elevar o 

patamar tecnológico. 

3. O PROGRAMA INOVAR-AUTO E AS PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

De acordo com informações do Ministério da Economia, Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços o setor automotivo é responsável por 22% do PIB industrial, ocupando a 

10º posição no ranking mundial de produção de veículos. Segundo dados da Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), em 2017 esse setor teve 

uma alta de 25,2% em relação a 2016. O bom desempenho da indústria automobilística 

brasileira nesse ano se deve muito ao comportamento das exportações, que bateram recorde 

histórico e alcançou o maior nível de todos os tempos: 762,0 mil unidades, alta de 46,5% 

sobre 2016. O mais próximo disso ocorreu em 2005, quando as exportações somaram 724,2 

mil unidades. Além disso, as vendas voltaram a crescer depois de quatro anos consecutivos de 

queda. 

Contudo, o futuro parece incerto, com o fim da política industrial do governo para o 

setor automotivo, o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia 

Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto).  

O Inovar-Auto era um regime automotivo do Governo Brasileiro criado pela Lei n° 

12.715/2012 e regulamentado pelo Decreto nº 7.816/2012, que teve por objetivo a criação de 

condições para o aumento de competitividade, apoiar o desenvolvimento tecnológico, a 

inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos 

veículos e das autopeças. O programa possuiu validade para o período de 2013 a 2017. 

(DECRETO 7.819/2012). 

Esse programa teve origem na MP 540 (convertida na Lei 12.546/2011), que exigia 

65% de conteúdo regional, dispêndio de 0,5% em PD&I e a realização de atividades 

fabris. Era uma medida da política industrial brasileira - Plano Brasil Maior (PBM) 

adotado pelo Governo Federal com o objetivo de estimular o investimento na 

indústria automobilística nacional. (TONI; FRANÇA, 2014, p. 25) 

 



Ele estimulava a concorrência e a busca de ganhos sistêmicos de eficiência e 

aumento de produtividade da cadeia automotiva, das etapas de fabricação até a rede de 

serviços tecnológicos e de comercialização. Os objetivos específicos do programa eram3: 

investimentos mínimos em P&D (inovação); aumento do volume de gastos em engenharia, 

tecnologia industrial básica (TIB) e capacitação de fornecedores; produção de veículos mais 

econômicos e aumento da segurança dos veículos produzidos. Entre os benefícios podemos 

destacar o crédito presumido de IPI de até 30 pontos percentuais; crédito presumido de IPI 

referente a gastos em pesquisa e desenvolvimento e a investimentos em tecnologia industrial 

básica, engenharia de produção e capacitação de fornecedores. Os beneficiários do programa 

poderiam ser empresas que produzem veículos no país; empresas que não produzem, mas 

comercializam veículos no país; e empresas que apresentem projeto de investimento para 

produção de veículos no país. (SISTEMA DE ACOMPANHANTO DO INOVAR-AUTO, 

2015). 

O programa estabelecia também algumas condições de habilitação, como, o 

compromisso da empresa solicitante de atingir níveis mínimos de eficiência energética em 

relação aos produtos comercializados no país. A meta estabelecida era de aumentar a 

eficiência energética dos automóveis produzidos no país em 12,08% em relação aos veículos 

produzidos no país no ano de 2011 e deveria ser cumprida até 1º de novembro de 2017.  

Da mesma forma deveria realizar dispêndios com Engenharia, Tecnologia Industrial 

Básica e Capacitação de Fornecedores, o percentual mínimo previsto para dispêndio em 

engenharia aumentaria progressivamente até o final do Programa, passando de 0,50% no ano 

de 2013 para 1,00% no ano de 2017 incidentes sobre a receita bruta total de vendas e serviços 

da empresa habilitada. 

As empresas habilitadas ao Programa Inovar-Auto quer seja na modalidade 

"fabricante", quer seja na modalidade "importador", poderiam optar da mesma forma, por 

dispêndios em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que poderiam ser realizados nas 

atividades de pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental e 

serviços de apoio técnico. O percentual mínimo previsto para dispêndio em P&D aumentaria 

também até o final, passando de 0,15% no ano de 2013 para 0,50% no ano de 2017. (MDIC, 

2018)  

O Inovar-Auto previa também que uma das modalidades de habilitação estivesse 

relacionada a projetos de investimento aprovados para instalação de novas fábricas de veículos ou 
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novos projetos industriais para novas linhas de montagem (fábricas já existentes). Nessa 

modalidade, as empresas habilitadas deveriam apresentar seu projeto de investimento, e após 

aprovação, iniciar seu cronograma físico-financeiro para a construção da nova fábrica/projeto 

industrial. Além dessas condições, as indústrias habilitadas deveriam assumir outras: 

(1) assumir de forma compulsória (com exceção para importadores) o compromisso 

da realização de um número mínimo de atividades fabris das etapas necessárias à 

produção dos veículos no Brasil, e (2) escolher dois de três compromissos relativos a 

dispêndios em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), ou dispêndios em Engenharia, 

Tecnologia Industrial Básica (TIB) e capacitação de fornecedores, ou a adesão no 

Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), definido pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e estabelecido pelo 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). (TONI; 

FRANÇA, 2014, p.25). 

 

Essas condições são também resumidas na tabela 2. 

 

Tabela 2 

Condições de Adesão ao Inovar Auto 

REQUISITOS 2013 2014 2015 2016 2017 

C
o

m
p

u
ls

ó
ri

o
 

Atividades Fabris – Automóveis e 

Comerciais Leves (12 etapas totais) 
8 9 9 10 10 

Atividades Fabris – Automóveis e 

Comerciais Leves (12 etapas totais) 
9 10 10 11 11 

Atividades Fabris – Produção de Chassi 

com Motor (11 etapas totais) 
7 8 8 9 9 

Atividades Fabris – Exceções* 6 6 7 7 9 

2
 d

e 
3

 

re
q

u
is

it
o

s 

Dispêndios em P&D** 0,15% 0,30% 0,50% 0,50% 0,50% 

Dispêndios em Engenharia, TIB e 

Capacitação de Fornecedores ** 
0,5% 0,75% 1,0% 1,0% 1,0% 

Programa Brasileiro de Etiquetagem 

Veicular (PBEV) 
36% 49% 64% 81% 100% 

Fonte: MDIC, 2014 apud TONI e FRANÇA, 2014 

 

Houve, no entanto, muitas controvérsias a respeito desse programa. Para os 

importadores o Inova-Auto era em excesso protecionista. A taxação extra de 30 pontos 

percentuais no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos produzidos fora do 

MERCOSUL foi muito criticada. (SUBSEÇÃO DIEESE, 20174) 

Contudo, o balanço realizado pelo Ministério da Economia, Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC) após o fim do programa, mostra que o Inovar-Auto atingiu 

algumas das suas principais metas.  

Segundo o MDIC, foram executados novos investimentos (R$ 14,9bilhões) em linhas 

de produção e abertura de mais de dez novas plantas; a capacidade instalada saltou de 4,3 para 
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5,05 milhões de veículos/ano; as linhas de produção passaram por um processo de 

modernização, algumas se alinhando à padrões globais de produção. Apontaram melhoras nos 

padrões tecnológicos dos veículos com o desenvolvimento de pneus de baixa resistência, 

tecnologia star-stop, redução das dimensões dos motores e introdução de compressores 

turbos, redução do peso do veículo e direção elétrica. Citam também o aumento da eficiência 

energética que reduziu as emissões de carbono dos veículos produzidos no país em 15,46% 

(MDIC apud SUBSEÇÃO DIEESE, 2018). Além disso, apurou-se que o volume de empregos 

gerados pelas empresas entrantes, pós Inovar-Auto, somaram cerca de 10,6 mil postos de 

trabalhos diretos e mais de 40 mil indiretos5. 

O fim do Inovar- Auto gerou uma série de discussão a cerca do futuro da indústria 

automotiva no Brasil. Entre 2003 e 2013, a indústria automobilística brasileira observou um 

virtuoso ciclo de crescimento. Neste período, a produção de automóveis saltou de 1,792 

milhão de unidades para 3,738 milhões de unidades. (SUBSEÇÃO DIEESE, 2018) 

No entanto, até 2011 a quantidade de veículos importados no Brasil era dês medido e 

colocava em risco a permanência da produção nacional, e consequentemente, milhares de 

empregos, como pode ser visto no gráfico I. O crescimento desenfreado das importações, 

concomitante à ausência de investimentos em inovação e projetos nacionais, levavam o país 

para um modelo de mercado importador de veículos.  

Gráfico 1 

 

Fonte: Anfavea 

Elaboração: Subsecção do DIEESE/SMABC  
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O Inovar-Auto serviu para reverter o ritmo frenético das importações, e iniciou um 

processo de internalizar a produção para solo nacional. (SUBSEÇÃO DIEESE, 2018) 

Ainda em meados de 2017 o governo federal começava a pensar uma nova política 

de longo prazo que substituiria o Inovar-Auto. Até que este foi concebido e recebeu por parte 

do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços o nome de "Rota 2030 – 

Mobilidade e Logística”. O programa ganhou força de lei com o número 13. 755/ 2018 e 

estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil e dispõe sobre 

o regime tributário de autopeças não produzidas no país, além de estender aos triciclos e 

quadriciclos (e suas respectivas partes e peças) o tratamento tributário estabelecido para os 

produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. (MDIC, 2018) 

De acordo com a nova legislação, o programa vai apoiar o desenvolvimento 

tecnológico, a competitividade, a inovação, a segurança veicular, a proteção ao meio 

ambiente, a eficiência energética e a qualidade de automóveis, de caminhões, de ônibus, de 

chassis com motor e de autopeças. Entre as principais diretrizes do programa estão a 

eficiência energética, o aumento dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação 

(P&D); e o estímulo à produção de novas tecnologias e inovações (JORNAL 

EMPRESARIALL, 2018). 

Para ter direito aos incentivos, a montadora terá de aderir aos termos do Rota. No 

programa anterior, o Inovar-Auto, a meta era de 12% de melhora na eficiência em 

cinco anos.  No Rota, precisa melhorar mais 11% até 2023. O programa terá 

validade por 15 anos, mas com revisões a cada cinco. Carros importados terão de 

atender às mesmas metas, mas desapareceu a cobrança extra de IPI que foi imposta 

no Inovar-Auto – e que resultou em sua condenação pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC). (SILVA; WETERMAN, 2018) 

 

Ainda segundo o MDIC a nova legislação prevê ainda redução das alíquotas do IPI 

aplicadas sobre os veículos híbridos flex em, no mínimo, três pontos percentuais em relação 

aos veículos híbridos convencionais, de classe e categoria similares. A medida visa estimular 

a comercialização no Brasil de veículos híbridos e elétricos, que são menos poluentes. O texto 

sancionado também institui o regime tributário para a importação de autopeças incluindo 

pneumáticos, sem produção no Brasil. 

O Rota 2030 visa criar um grupo de trabalho, que vá além dos ciclos políticos de 4 

em 4 anos, por entender que não é possível criar políticas industriais com duração de tempo 

muito pequeno, pois esse setor requer um tempo maior para se desenvolver e apresentar 

resultados, por isso o nome do programa se chama Rota 2030. 

 

 



4. CONCLUSÃO 

Com o presente artigo, foi possível perceber que a indústria automotiva desempenha 

papel significativo para a economia do Brasil e do mundo. Sendo dessa forma, as políticas 

governamentais, de suma importância para ajudar a alavancar o potencial da indústria como 

um todo. 

Conforme verificamos ao rememorar a história do surgimento desse setor no país, a 

indústria automobilística já dava seus primeiros passos, antes mesmo do incentivo do 

governo. Mas, é só quando esta passa a designar políticas especifica que essa indústria 

começa a despontar em relação à produção industrial da época. 

Ao analisarmos as últimas políticas criadas pelo governo federal, constatamos o 

quanto elas são fundamentais para a economia, apesar de gerar em determinados momentos 

controvérsias sobre quais interesses essas políticas estão destinadas. 

O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva 

de Veículos Automotores (Inovar-Auto), segundo o Ministério da Economia, Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC), apresentou os resultados esperados e o Rota 2030 

instituído em julho de 2018 visa dar continuidade ao que já vinha sendo realizado pelo 

Inovar-Auto. 

O Inovar-Auto e o projeto do Rota 2030 demonstram como uma política industrial 

pode adentrar as diversas esferas impactando a economia, o meio ambiente e a sociedade 

como um todo, através da geração de emprego e renda. Portanto, uma política industrial para 

esse setor continua sendo necessária para garantir o seu desenvolvimento e estimular a 

inovação e toda uma estrutura montada no país. 
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