
Carro chinês já tira mercado da Argentina 
Marta Watanabe  
 
Fatia ocupada pelos automóveis da China na importação de modelos pequenos chega a 9%  
 
O fornecimento de automóveis importados para o Brasil passa por uma rápida mudança. 
Coreanos e chineses avançam enquanto a Argentina perde espaço no fornecimento de veículos 
ao país.  
 
Os chineses fazem diferença principalmente no desembarque de carros menores, de até 1,5 
mil cilindradas e com capacidade para até seis passageiros. Estreando no mercado brasileiro 
de automóveis, os chineses já representam 9% da importação desse tipo de veículo. No ano 
passado, a China tinha uma fatia de apenas 0,6%. O avanço chinês nessa categoria acontece 
mês a mês. No acumulado de março a maio, a fatia da China já salta para 13,6%. No mesmo 
período do ano passado a participação chinesa era de 0,5%.  
 
Marcas como JAC, Chery e Lifan tiraram o lugar do fornecimento argentino, que era 
praticamente o único até o ano passado. De janeiro a maio de 2010, a Argentina fornecia 
93,3% dos carros importados pelo Brasil na mesma categoria. Nos primeiros cinco meses de 
2011, a fatia dos vizinhos caiu para 85,6%. De março a maio, cai um pouco mais, para 82,2%. 
 
De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave), quatro modelos chineses já estão entre os 15 mais emplacados da faixa de 
carros hatch (sem porta-malas independente) pequenos, no acumulado de janeiro a maio 
deste ano. O J3, da JAC, o Face e o QQ, da Chery, e o LF320, da Lifan, responderam no 
período por 4,82% dos emplacamentos desse tipo de carro. As marcas chinesas JAC e Chery 
foram, em maio, responsáveis por 1,5% dos emplacamentos totais de automóveis e comerciais 
leves.  
 
Não é só no fornecimento de carros menores, porém, que os asiáticos avançam. Na faixa de 
carros importados mais potentes, os coreanos tornaram-se o fornecedor mais importante. No 
acumulado de janeiro a maio eles foram responsáveis por 27,8% dos desembarques de 
automóveis de até seis passageiros, com potência acima de 1,5 mil cilindradas. A Coreia ficou 
na frente dos mexicanos, com 24,3%, e dos argentinos, com 21,5%.  
 
A fatia dos coreanos nessa faixa de veículos recuou um pouco no último ano, com queda de 
2,2 pontos percentuais no acumulado dos cinco primeiros meses do ano em relação ao mesmo 
período do ano passado. Na mesma comparação, México e Alemanha avançaram. Os dois 
países ampliaram sua fatia em 4,3 pontos percentuais. A grande perda de mercado ficou para 
a Argentina, que viu sua participação na importação brasileira de carros diminuir 8,3 pontos 
percentuais, de 29,8% de janeiro a maio do ano passado para 21,5% nos mesmos meses de 
2011. 
 
Dados dos últimos meses mostram que a Argentina é o país fornecedor que tem perdido mais 
espaço na disputa pelo mercado de automóveis importados pelo Brasil. Em maio, quando o 
governo brasileiro decidiu aplicar o pedido de licença prévia para a importação de veículos e 
autopeças, a exportação de automóveis da Argentina para o Brasil caiu 13,1% em comparação 
ao mesmo mês do ano passado. O movimento chama atenção porque teve sentido inverso ao 
das importações totais de automóveis do Brasil, que cresceram 45,4% no mesmo mês. O 
cálculo leva em conta os carros de até seis passageiros e de até três mil cilindradas. Esses 
veículos representam 85% do total de automóveis de passageiros desembarcados no Brasil.  
 
A queda aconteceu em maio, mas na verdade os desembarques de automóveis argentinos no 
país perderam ritmo antes. A exportação argentina de carros ao Brasil cresceu bem menos que 
a média de toda a importação brasileira de automóveis em meses anteriores, como março e 
abril. O desembaraço de veículos da Argentina teve elevação de 10,9% e 52,9% em março e 
abril, respectivamente, na comparação com os mesmos meses de 2010. A importação total 
desses automóveis pelo Brasil, porém, cresceu bem mais, com aumento de 36,1% e de 
79,1%, respectivamente, na mesma base de comparação.  



 
"Os dados mostram recuo de participação dos carros argentinos no mercado brasileiro", diz 
José Augusto de Castro, vice-presidente da Associação Brasileira de Comércio Exterior (AEB). 
"Isso tem algum impacto da exigência brasileira de licença prévia sobre automóveis, mas está 
muito mais relacionado ao fato de que os fabricantes asiáticos estão tomando espaço das 
montadoras mais tradicionais no Brasil." Isso inclui montadoras que instalaram fábricas na 
Argentina.  
 
O economista Fábio Silveira, sócio da RC Consultores, explica que o mercado brasileiro de 
automóveis tornou-se alvo de vários fabricantes. "É uma economia crescente que, além disso, 
está com uma moeda nacional valorizada em relação ao dólar, o que facilita a exportação para 
o Brasil como forma de suprir a demanda por diversificação de modelos e marcas", analisa. 
Esse movimento traz naturalmente, diz, a diversificação de fornecedores externos.  
 
Para Castro, o Brasil já é para os coreanos um mercado de veículos que começa a caminhar 
para a consolidação. "Para os chineses ainda é um mercado novo, no qual eles ainda estão 
entrando." Castro acredita, porém, que a entrada dos asiáticos não deve parar por aí. "Por 
enquanto, o câmbio favorece a exportação ao Brasil. A consolidação de mercado pode 
acontecer com a instalação de indústrias." 
 

 
 
Para embaixadora, parceria com o Brasil deve ser ampliada 
Fernando Taquari  
 
A embaixadora da União Europeia (UE) no Brasil, Ana Paula Zacarias, disse ontem, em São 
Paulo, que a parceria com o Brasil é estratégica e não há grandes entraves para que possa ser 
ampliada. "A União Europeia tem com o Brasil uma relação de parceria estratégica que foi 
aprovada em 2007, que vai além de questões comerciais e se desenvolve também no nível 
político", disse Ana Paula.  
 
Segundo a embaixadora, "dentro dos Brics, é certo que o Brasil é um dos países que está mais 
próximo da União Europeia pelo seu passado, presente e pela visão que temos conjunta do 
futuro", disse, após reunião com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), Paulo Skaf. O encontro, fechado para a imprensa, serviu para discutir a 
possibilidade de estabelecer um acordo bilateral entre o bloco europeu e o Mercosul.  
 
Após o encontro com Skaf, Ana Paula comentou a pretensão do Brasil de obter um assento no 
Conselho de Seguranças das Nações Unidas. A embaixadora repetiu o discurso do bloco 
europeu ao defender a reforma do órgão, mas evitou se comprometer com um apoio formal.  
 
"A União Europeia não tem uma posição definida. Mesmo assim, considera o Brasil um bom 
candidato, uma vez que tem histórico de apoio aos direitos humanos, aos valores do 
multilateralismo e da democracia. Agora, compete depois a cada um dos Estados membros do 
bloco tomar sua decisão sobre essa candidatura", afirmou a embaixadora da UE.  
 



Sobre o embargo da Rússia à carne produzida no Brasil, Ana Paula disse que questões 
sanitárias são normais na relação de comércio entre países e que a melhor forma de resolver o 
impasse é por meio do diálogo. "Nunca estamos livres de surpresas desse gênero", 
acrescentou. 
 
Governo descarta acordo com UE sobre matérias-primas estratégicas  
Assis Moreira 
 
A União Europeia (UE) não deve criar expectativa de uma "declaração de intenção" bilateral 
sobre matérias-primas durante a visita do vice-presidente da Comissão Europeia, Antônio 
Tajani, na semana que vem. Essa foi a sinalização enviada à UE pelo governo brasileiro. 
 
O plano europeu é começar pelo Brasil uma grande articulação internacional para garantir o 
abastecimento de matérias-primas estratégicas para a competitividade europeia, no que 
Bruxelas chama de "diplomacia da matéria-prima", que levaria a um consenso internacional 
proibindo restrições à exportação de minerais. 
 
O objetivo é atrair primeiro o Brasil, um dos grandes produtos mundiais de minérios, ao 
conceito de que nenhum país deve impor "distorções comerciais" na exportação de matérias-
primas, para, em seguida, "apertar" a China e outros países centrais na produção de 
commodities para a UE. 
 
No entanto, contrariando a expectativa de Bruxelas até ontem cedo, as autoridades brasileiras 
indicam que só assinarão com Tajani declarações de intenções sobre turismo, área industrial, 
programa Galileo (radionavegação por satélite) e estimulo às pequenas e médias empresas. 
Sobre matérias-primas, será mesmo só conversa e sem texto assinado. 
 
Na visão brasileira, o projeto da UE é muito limitado, a começar pelo fato de Tajani não ter 
mandato dos comissários europeus para abranger outras setores de matérias-primas, a 
começar pela agricultura, que é de interesse prioritário do país. A ótica dos europeus é a de 
abastecimento, sem levar em conta também a ótica do mercado e do produtor. 
 
O Brasil e outros emergentes querem combater a ideia de consolidação de suas posições como 
eternos produtores de matérias-primas. Assim, os termos de troca vão ser sempre 
desfavoráveis para os emergentes. 
 
A prioridade brasileira é desmantelar a escalada tarifária europeia, pela qual Bruxelas impõe 
tarifa de importação baixa para o minério de ferro, mas que fica maior quando o produto é 
siderúrgico com valor agregado. Na agricultura, a UE importa quase sem tarifa o grão de café, 
mas cobra alto pela entrada do café solúvel. Isso levou ao exagero de a Alemanha, que não 
tem um pé de café plantado, ser hoje um dos maiores exportadores mundiais. Os alemães 
importam o grão, fazem a torrefação, o marketing e exportam com enorme lucro. 
 
Para fontes brasileiras, outra questão precisa tambem ser discutida na articulação que 
Bruxelas pretende levar adiante na cena internacional. Quando se fala de volatilidade de 
preços, é necessário examinar qual a contribuição dos bilionários subsídios europeus para sua 
agricultura, o que prejudica também a competição de outros países com a produção europeia 
no mercado internacional. 
 
Documento da UE mostra que a Europa depende inteiramente da importação de uma série de 
minerais que estão concentrados nas mãos de poucos países, como China, Brasil, Rússia e 
África do Sul. Nada menos de 84% do nióbio e 51% do minério de ferro importado pelos 27 
países da UE vêm do Brasil, por exemplo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A3. 


