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Nos primeiros nove meses de 2009, a Anfavea contabilizou 2,302 mil veículos negociados, 
4,2% a mais que no ano passado 
 
Afetada pela crise econômica global logo no seu início, em outubro do ano passado, a indústria 
automobilística exibiu sinais de recuperação com o incentivo fiscal concedido pelo governo que 
reduziu em 8% a alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Agora, o imposto 
começa a ser reconduzido paulatinamente a sua taxa normal até o final do ano, mas lideranças 
do segmento acreditam que os volumes de vendas serão mantidos e que em 2010 o patamar 
total será equivalente ao deste ano.  
 
Segundo a Anfavea (Associação Nacional de Veículos Automotores) as vendas totais de 
veículos (ônibus, carros e caminhões) no mês de setembro chegaram a 308,7 mil unidades, 
um crescimento de 19,6% e elevação de 14,9% sobre o mesmo período de 2008. O volume é 
recorde histórico mensal, desempenho associado diretamente ao fim da isenção de 8% do IPI. 
Nos primeiros nove meses de 2009 a Anfavea contabilizou 2,302 mil veículos negociados, 
4,2% a mais que no ano passado.  
 
O otimismo é uma das premissas do presidente da General Motors para o Brasil e países do 
Mercosul, o executivo Jaime Ardila. Ele  confirmou que os investimentos no País até 2012 
serão de R$ 5 bilhões, dos quais R$ 1,4 bilhão já realizados neste ano. O fim da redução do 
IPI, na sua avaliação, vai diminuir o volume de vendas entre outubro e dezembro, mas sem 
intervir no resultado da empresa.  
 
“Tivemos dois recordes históricos, o primeiro em junho com 58.636 e em setembro com 
61.893 unidades comercializadas. O ritmo vai diminuir, mas acredito que toda a indústria pode 
fechar 2010 com mais de 3,1 milhões de carros, caminhões e ônibus vendidos, o mesmo 
patamar previsto para este ano. Para suprir a ausência do IPI acreditamos em juros menores 
na concessão de crédito. Aproveitamos o marco legal do governo brasileiro e tivemos um 
estoque de oito mil unidades com nota fiscal datada de 30 de outubro. Nossas concessionárias 
vão repassar esse benefício para os clientes”, afirmou Ardila.  
 
Ele acrescenta que a crise da GM nos EUA foi motivo de temor, mas uma surpresa estava 
reservada para a operação brasileira. “O consumidor do País não deixou-se afetar por esse 
problema. Confiou na marca e adquiriu nossos produtos. Somos a oitava marca mais valiosa 
do mercado brasileiro. Ter uma marca consistente é essencial; é o nosso maior ativo”, 
finalizou.  
 
Gustavo Colossi, diretor de marketing da GM no Brasil, disse que a Salles Chemistri está 
finalizando campanha de varejo prevista para entrar no ar na próxima semana e que vai 
contemplar a Nova GM.  
 
Para o presidente da Kia Motors do Brasil, José Luiz Gandini, o mercado continuará aquecido. 
Em sua opinião o consumidor já assimilou o momento econômico e vai continuar adquirindo 
carros novos até o final do ano. O planejamento mercadológico também vai contemplar 
soluções que vão impulsionar os negócios. “O governo foi sensível na redução do IPI, inclusive 
na hora de retirar, pois é gradual. Nos primeiros sete dias de setembro as vendas da Kia foram 
de 552 unidades e nesse mesmo intervalo em outubro chegamos a 629. Por iniciativa própria, 
a Kia não vai aumentar o preço dos modelos Picanto e Sportage por causa da volta do IPI. É 
um incentivo nosso em benefício do consumidor”, justificou o executivo. “Temos que observar 
a cotação do dólar e custos financeiros para determinar novos preços”, acrescentou. 
 
As vendas da marca BMW, direcionadas para um público com maior poder de compra, têm 
aumentado em função da oferta de produtos mais acessíveis do que pela redução do IPI, como 
explica Henning Dornsbusch, presidente do grupo BMW. “Trouxemos ao mercado brasileiro o 
118i, primeiro carro da marca BMW comercializado no País por menos de R$ 100 mil. Ele está 
sendo vendido por R$ 95 mil. O Mini Cooper teve excelente aceitação pelo design diferenciado 



e pelo preço também não muito salgado. Sua versão mais barata sai por R$ 86.900. A BMW 
Motorrad, segmento de motos do Grupo, também está em uma fase excelente. Desde que 
passou a investir em motocicletas de 500 cilindradas, as vendas cresceram”, disse. 
 
O grupo BMW vendeu no mês de setembro 584 unidades de carros da marca, 101 Mini 
Coopers e 148 unidades da Motorrad. O acumulado do ano é de 3.235 carros da BMW, 1.186 
Motorrad e 476 unidades do Mini Cooper. O carro, recém-chegado ao País, ultrapassou as 
expectativas de vendas da marca cuja meta era de 400 unidades até o final de 2009.  
 
O diretor comercial da Fiat, Lélio Ramos, também está otimista. “É possível que haja uma 
acomodação a partir de agora, mas as vendas continuarão em alta, com o mercado muito 
competitivo e favorável ao consumidor. A redução dos juros e a normalização da oferta de 
crédito também têm um efeito direto na motivação do consumidor, fazendo com que a 
prestação do financiamento continue atraente. Com o aquecimento da economia, também há 
maior geração de renda e de empregos. O mercado cresceu 4% até agora e deve fechar o ano 
com um crescimento em torno de 6%, o que comprova que a redução do imposto até 
setembro representou um grande estímulo para a recuperação do mercado”, relatou Ramos. 
 
Márcio Oliveira, vice-presidente de atendimento da Lew’Lara\TBWA, agência que tem a conta 
da Nissan, disse que o momento é de aproveitar a redução progressiva do IPI. “O cliente vai 
antecipar o 13º e também a restituição do Imposto de Renda. A Nissan acredita que o 
mercado vai ficar estável e pretende ampliar sua briga no mercado de médios com Murano, 
Tida e Sentra”, ponderou Oliveira.  
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