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Monteiro viajou até Aparecida para benzer o "carrão" que o livrou do popular   
Assim que conseguiu abrir uma empresa própria, Victor Monteiro achou que merecia trocar o 
velho carro popular por um automóvel com mais status. Depois de comparar vários modelos 
nacionais, na faixa entre R$ 50 mil e R$ 60 mil, optou pelo Kia Cerato, fabricado na Coreia do 
Sul. Consumidores como Victor são, em grande parte, responsáveis pelo crescimento das 
vendas de importados no Brasil. Num momento de vendas em declínio em regiões como a 
Europa, o ambiente brasileiro favorece as marcas de modelos estrangeiros. O fato é que reúne 
estabilidade cambial, facilidade de crédito e aumento do poder aquisitivo. É o momento 
perfeito para oferecer carros diferentes e entrar em segmentos de mercado antes dominados 
exclusivamente pela indústria nacional. 
 
O Cerato preto com câmbio automático que custou R$ 58,5 mil - com desconto - é o primeiro 
zero quilômetro de Victor. Feliz com a aquisição, ele decidiu fazer uma viagem para agradecer 
a Deus pela graça do novo automóvel e ascensão na vida profissional. Foi assim que, com a 
namorada e a sogra do comprador a bordo, o Cerato de Victor estreou na estrada, de São 
Paulo ao santuário de Aparecida.  
 
O modelo foi totalmente financiado em 60 meses. O plano de Victor é quitar a dívida na 
metade do tempo, pagando duas prestações a cada mês. "Como nunca se sabe o que pode 
acontecer, achei melhor fazer em 60 parcelas", afirma. O novo empresário trocou a prestação 
de R$ 525 do Gol com motor 1.0 modelo 2002 por uma de R$ 1.528 do carro novo, com motor 
1.6 e 16 válvulas. "Com mil reais a mais saí do popularzão e ganhei status para levar no carro 
os meus clientes, quase todos donos de empresas". 
 
Feitas as devidas comparações com os carros nacionais, Victor concluiu que o carro coreano 
oferecia mais do que similares produzidos no Brasil a um preço até inferior. Ele chegou a ficar 
interessado no Honda Civic. Conta, ainda, que na hora de fechar o negócio, o vendedor o 
deixou à vontade para escolher entre o modelo com câmbio automático e mecânico. "Nas 
concessionárias de marcas nacionais que visitei me mostraram só o carro com câmbio 
automático", diz.  
 
A desvalorização do carro argumento muito usado pelos vendedores das marcas nacionais para 
convencer o comprador a desistir da ideia do importado, também parece não ter a mesma 
força hoje em dia. "Isso mudou. Até 2003, a desvalorização do importado no primeiro ano 
chegava a 30%, mas agora está em torno dos normais 15% a 20%", afirma Philip Derderian, 
diretor-geral da Chrysler no Brasil. "O consumidor percebeu que não vai ficar com um mico na 
mão", completa. 
 
O consumidor Rodrigo Amuchástegui confirma a afirmação do executivo. Há cerca de dois anos 
ele experimentou seu primeiro modelo importado, um Volvo C-30. Há pouco tempo decidiu 
trocá-lo por outro igual, da geração recém-lançada na Europa. Conta que levou menos de duas 
semanas para vender o usado. Rodrigo também concluiu que depois de incluir o custo dos 
acessórios, os carros nacionais da categoria que procurava acabavam custando tanto quanto 
os estrangeiros, mesmo com a alíquota de 35% do Imposto de Importação, válida para 
automóveis produzidos fora do Mercosul e México. 
 
"Quando comecei a olhar os top de linha de modelos como Vectra, caía na faixa de R$ 80 mil a 
R$ 90 mil", afirma. A Volvo trouxe o novo C-30 a preços a partir de R$ 79.990. "A primeira 
versão do mesmo modelo chegou ao Brasil custando R$ 86 mil", lembra Anders Norinder, 
presidente da Volvo na América Latina. A marca se prepara para vender este ano o dobro da 
quantidade alcançada em 2008.  
 
Se os preços são parecidos, o charme do produto estrangeiro acaba vencendo a disputa com o 
nacional. "Existe um certo desejo de mostrar um carro importado", afirma Jaroslav Sussland, 
diretor da divisão paulista da luxuosa Lamborghini. Os automóveis da marca italiana, que se 
instalou no Brasil em outubro, custam R$ 1,4 milhão. "Os importados foram os primeiros a 



oferecer garantia de cinco anos e esse foi o ponto de partida para o consumidor perder o 
medo", destaca Sussland, que já trabalhou também na Audi . Segundo o executivo, com o 
aumento da variedade de novos carros estrangeiros, as montadoras que produzem no Brasil se 
viram também obrigadas a começar a incluir itens como sensor de chuva no para-brisa e 
câmaras que auxiliam na marcha à ré.  
 
A crise mundial também ajudou os importadores. Principalmente nas fábricas europeias 
começaram a sobrar carros que antes não chegavam ao Brasil. O presidente da BMW, Jorg 
Henning Dornbusch, diz que em 2009, em pleno início da crise, a oferta foi ainda maior do que 
hoje, quando as montadoras europeias já tomaram medidas para reduzir o ritmo. Assim, 
marcas estrangeiras aproveitaram o aquecimento do mercado brasileiro para também 
aumentar a variedade. A BMW oferece 15 modelos.  
 
Foi também por meio da variedade que algumas marcas se espalharam no mercado brasileiro. 
A coreana Kia oferece modelos que vão de R$ 33,9 mil a R$ 168,9 mil. O Picanto, carro mais 
simples da marca, é o único com motor 1.0 do mercado brasileiro oferecido também em 
versão com câmbio automático. "Está caindo o paradigma de que carro importado é só para 
pessoas com poder aquisitivo altíssimo", diz o diretor de vendas, Ary Ribeiro. Ele lembra que, 
além de direção hidráulica, ar condicionado e vidros elétricos serem itens de série, em várias 
marcas estrangeiras, como a Kia, não se paga mais caro pela pintura metálica, um antigo 
hábito na linha nacional.  
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