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CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
 
 O setor automobilístico do Brasil vem sendo dominado pelas corporações estrangeiras 
desde o início de sua história no país, a partir da inserção de grandes multinacionais. Estas tiveram 
seu acesso e sua atuação altamente facilitados por políticas econômicas adotadas pelo governo 
brasileiro, sobretudo a partir da década de 1950, quando a indústria automobilística passou a ser um 
dos carros-chefe da economia do país. Neste quadro, faltaram políticas de incentivo adequadas ao 
desenvolvimento de indústrias nacionais, e empresas como a FNM, a Gurgel e a Puma, dentre 
outras, não conseguiram se sustentar por longo tempo, restando, atualmente, apenas algumas 
delas, com atuação e porte relativamente restritos, a exemplo da Agrale e Troller, dentre outras (ver 
Quadro 65). 
 

Evidenciam-se perversas implicações do processo de globalização no desenvolvimento da 
indústria nacional. O parque industrial brasileiro tem sofrido um intenso processo de reorganização e 
afunilamento das empresas nacionais, diante da incorporação de várias destas por grandes 
corporações multinacionais, que já vinham adentrando no Brasil, desde o início do século XX, e que 
no país se fortaleceram e se multiplicaram. Tal quadro é decorrente da defasagem tecnológica, 
fragilidade competitiva das indústrias nacionais e falta de uma política industrial mais adequada para 
a promoção do desenvolvimento e sustentação das mesmas, e do contexto de dependência 
econômica do Brasil, em relação a países centrais, dentre outros fatores. 
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QUADRO 65 - PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AUTOMOBILÍSTICO NO BRASIL  (SÉCULO XX) 
 

Até 1949 Década de 1950 Década de 1960 Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 

GRASSI (BR, 1907)      

GM - DIVISÃO 
CHEVROLET (EUA, 
1925) (*) 

1957 (**) 1959 (A)     

FORD (EUA, 1919) (*) 1957 (**) 1967 (A)  
 

1986 - AUTOLATINA 

 

1994 - dissolução da 
Autolatina 

 WILLYS OVERLAND (BR 
& EUA, 1952) 

1968 - união c/ a    
Ford  

   

MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
ROMI (BR, 1938) 

1956 - inicia a 
produção da Romi-
Isetta 

1961 - suspende a 
produção da Romi-
Isetta 

   

INTERNATIONAL 
HARVESTER (EUA, 
1926) (*) 

 1967 - fecha, e suas 
instalações passam 
para a Chrysler 

  

 

 

 

  CHRYSLER (EUA,  
1967) 

 1980 -         
Incorporada                
pela VW  

1996 (somente 
importados, de 1996 a 
1997); 1998 - fusão 
com a DAYMLER-BENZ 
(Alemanha) (**) 

 SIMCA (BR & França, 
1958) 

1967 -   incorporada 
pela Chrysler 

   

VEMAG (Brasil, com 
licença da 
Alemanha/1945) 

1956 (**) 1966 - Associou-se à 
Volkswagen 

   

 VOLKSWAGEN 
(Alemanha, 1953) 1957 
(**) 1959 (A) 

    

FNM (BR, 1940) 1952 (**) Incorporada pela Alfa 
Romeu 

   

  ALFA ROMEU (Itália, 
1966) 

Incorporada pela Fiat   

   FIAT (Itália, 1976)    

 MERCEDES BENZ 
(Alemanha, 1953) 1956 
(**) 

   DAYMLERCHRYSLER 
(Alemanha & EUA, 
1998) 1999 (A) 

 TOYOTA (Japão, 1952) 
1959 (**) 

   1998 (A) 

 SCANIA (Suécia, 1957)     



 3

(Cont.) 
Até 1949 Década de 1950 Década de 1960 Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 

  PUMA (BR, 1964) 1966 
(**) 

 1987 - incorporada 
pela ALFA METAIS 

1991 - encerrou a 
produção do Puma 

  GURGEL (BR, 1969) 
1970 (**) 

  1995 - encerrou as 
atividades 

  AGRALE (BR, 1964)  1982 (**)  

   SANTA MATILDE (BR, 
1978) (*) 

 1997 - encerrou as 
atividades 

    ENGESA (BR, 1984) (*) 1993 - encerrou as 
atividades 

     TROLLER (BR, 1995) 

VOLVO (Suécia, 1934)   1979 (**)   

     VOLVO CAR (Suécia, 
1991) (importados) 

     PEUGEOT CITROËN 
(França, 1991 - 
Citroën, 1992 - 
Peugeot, 1998 - 
Peugeot Citroën) 2001 
(A) 

     RENAULT (França, 
1993) 1999 (**) 

     NISSAN  (Japão, 1993) 
(importados)     2002 
(***) 

     MMC [Mitsubishi] 
(Japão, 1991) 1998 (**) 

     LAND-ROVER (EUA, 
1992) 1999 (**) 

     IVECO (Itália, 1997) 
2000 (**)  

     INTERNATIONAL 
CAMINHÕES (EUA, 
1998) 

     HONDA AUTOMÓVEIS 
(Japão, 1992) 1997 (A) 

 
NOTAS: Não se encontram, neste quadro, todas as empresas do setor, mas apenas exemplos 
representativos; figuram, neste quadro, somente empresas do segmento de autoveículos; (*) 
estabelecimento de escritório de representação e oficinas de consertos, e, em seguida, montagem 
de veículos; (**) início da produção de autoveículos no Brasil; (A) início da produção de automóveis 
no Brasil; (***) previsão de início de produção de autoveículos no Brasil 
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