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O aumento de 30 pontos per-
centuais na alíquota do Impos-
to sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) também atingirá as 
montadoras instaladas no Bra-
sil. Isso porque os carros e pe-
ças que eram importados de 
países que não possuem acordo 
automotivo com o Brasil, como 
México e Argentina, entram na 
mesma regra do jogo que os im-
portadores. Mas, mesmo neste 
cenário, a Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea) manteve 
em US$ 19 bilhões a estimativa 
de investimento dos fabrican-
tes até 2015. 

Para o presidente da Anfa-
vea, Cledorvino Belini, as mon-
tadoras locais terão que reava-
liar os investimentos que já fo-
ram anunciados para atingir os 
65% de índice de nacionaliza-
ção dos carros produzidos aqui. 
"Mudou a regra e agora todos 
temos que nos adequar. Tere-
mos 45 dias para chegar a esse 
índice e os que não consegui-
renrvão ter que investir. Isso é 
bom para o país, pois, vai atrair 
mais investimentos para as fá-
bricas locais. São medidas du-
ras para todo mundo", disse o 
dirigente que também é presi-
dente da Fiat Automóveis. 

A Anfavea ressaltou é que to-
dos os automóveis e autopeças 
que vierem da Europa ou Esta-
dos Unidos, por exemplo, "pa 
gam o pênalti no IPI". 

"Assim poderemos ter uma 
idéia clara do impacto que essas 
medidas terão sobre o veículo 
importado por empresas inde-
pendentes. Só o tempo vai nos 
mostrar qual o real incentivo 
que essas montadoras têm nos 
países de origem", disse Belini. 

O vice-presidente da Anfa-
vea e representante da General 
Motors na entidade, Luiz Moan, 
afirmou que o governo tomou 
essa medida para impedir a ace-
leração das importações, não so-
mente de carros, mas também 
de autopeças, realizadas pelas 
montadoras instaladas aqui. De 
acordo com dados da Anfavea, 
dos 624,64 mil veículos importa-

O tempo vai mostrar 
qual é o impacto que 
as importadoras terão 
com essa medida 
e qual a dimensão 
dos incentivos que 
existem para essas 
montadoras em seus 
países de origem 

Cledorvino Belini 
Presidente da Anfavea 

dos de janeiro a agosto deste 
ano, 250 mil vieram da Argenti-
na e 65,36 mil do México, países 
com os quais o Brasil mantém 
acordos automotivos. Já a Chi-
na e a Coréia representam 60,15 
mil e 116,60 mil unidades impor-
tadas respectivamente. 

"Temos empresas em toda 
parte do mundo e ocorreu uma 
aceleração das importações de 
peças. Agora estamos alterando 
todo o nosso planejamento. Te-
mos regras, antes os negócios 
eram feitos sem qualquer con-
trole", disse Moan. 

Nada de reajustes 
Quanto ao aumento dos preços, 
os executivos são taxativos: não 
haverá reajustes. Belini até che-
gou a dizer que as empresas não 
colocarão em risco as participa-
ções no mercado em busca de 
maior rentabilidade. Entretan-
to, o que estava segurando os 
preços dos carros nacionais e 
até mesmo estimulando as pro-
moções era a entrada no merca-
do de carros chineses que con-
corriam numa fatia de mercado 
sensível a preço. "Quem defen-
de a sua participação de merca-
do não vai aumentar preços. Te-
mos 700 modelos à venda no 
Brasil, a concorrência já é gran-
de. É um mercado muito atrati-
vo e em ritmo crescente", dis-
se. "Nos próximos meses va-
mos ter uma idéia clara de co-
mo vai se comportar o merca-
do. Mas não acredito em aumen-
to do preço e penalização do 
consumidor. Agora teremos a 
chance de saber quais os incen-
tivos que os outros países têm 
dado para as empresas competi-
rem no mundo", acrescentou. 

Belini afirmou ainda que es-
pera uma outra medida com va-
lidade até 2016, já que o Plano 
Brasil Maior, que é um projeto 
de longo prazo para aumentar a 
competitividade brasileira, tem 
regras claras para mais cinco 
anos. "Essa medida do IPI tem 
validade até o final de 2012. Te-
mos uma dimensão real das 
condições de competição no 
mercado e assim o governo po-
derá editar um programa mais 
amplo para contemplar a com 
petitividade brasileira." • 

Ministra do Planejamento esteve 
em evento do Lide e levantou 
possibilidade de o aumento 
ser revisto após o prazo 
previsto para sua validade 
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O aumento do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) 
para veículos importados foi 
criticado por uma platéia de 
250 empresários ontem em 
evento do Grupo de Líderes 
Empresariais (Lide). Exposta a 

uma saia-justa diante da repro-
vação da medida pelo empresa-
riado, a ministra do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
Miriam Belchior, chegou até 
mesmo a levantar a possibilida-
de de o governo voltar atrás na 
decisão. "(Essa regra) vale até 
2012. Depois disso podemos dis-
cutir se esse é o melhor meca-
nismo", disse a ministra. 

Ela estava sendo sabatinada 
quando o anfitrião do evento 
João Dória Jr., presidente do 
Lide, criticou a medida. "O Li-
de é contra o protecionismo e 
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essa medida foi declaradamen-
te protecionista. O governo 
não teme que os investidores 
internacionais coloquem seus 
planos de investir no Brasil 
em stand by?", questionou Dó-
ria. Antes de responder, Mí-
riam Belchior teve de esperar 
o fim dos demorados aplausos 
da platéia. "Precisamos defen-
der o nosso mercado interno e 
os nossos empregos. Nosso 
país é atrativo e as empresas 
podem adaptar seus planos de 
negócios para a realidade bra-
sileira", disse Miriam. 

Não satisfeito com a resposta, 
Dória perguntou se o aumento do 
IPI foi uma medida consensual 
no governo. "Essa é a posição do 
governo", afirmou a ministra, 
que, depois do eventou, suscitou 
a chance de o governo rever a de-
cisão depois de 2012. "Vamos ver 
como funciona. Se for necessário 
pode haver mudança, mas só 
após o prazo", disse. 

Miriam Belchior argumentou 
que o aumento do imposto atin-
ge um número pequeno de em-
presas. "Elas têm como interna-
lizar sua produção e não estão 

sendo deixadas de lado no pro-
cesse produtivo brasileiro". 

Dória aproveitou a oportuni-
dade para fazer uma sugestão: 
"O governo pode determinar 
uma nova medida que reconsi-
dere a anterior e obrigue que, 
em dois anos, as indústrias 
que importam e não têm fábri-
cas aqui implantem suas fábri-
cas no Brasil. Se não fizerem is-
so, aí sim seriam penalizadas 
com aumento de até 30 pontos 
porcentuais sobre o imposto 
cobrado atualmente". 

A posição do Lide é oposta à 

da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp). A 
entidade considerou "bem-vin-
da" a decisão do governo. "O 
anúncio do governo federal de-
monstra a preocupação das au-
toridades com o grave momen-
to enfrentado pela indústria bra-
sileira diante do cenário macroe-
conômico desfavorável, com o 
real sobrevalorizado, os juros 
elevados e a conseqüente perda 
de competitividade do setor pro-
dutivo nacional", disse o presi-
dente da Fiesp, Paulo Skaf, por 
meio de nota. • Com ABr 

Autopeças não vão 
investir de imediato 
em produção maior 

Se para as montadoras o 
aumento da alíquota do IPI pode 
gerar mais invest imentos no país, 
no lado mais fraco da cadeia, 
o de autopeças, essa regra 
não é absoluta. 0 presidente 
do Sindicato Nacional da Indústria 
de Componentes para Veículos 
Automotores (Sindipeças), Paulo 
Butori, a f i rmou que as empresas 
que estão na base da pirâmide 
não devem investir de imediato 
no aumento da produção para 
atender as montadoras locais. 
"São empresas que precisam 
ter posições mais claras das 
montadoras para investir. 
Elas devem esperar 
um pouco mais de tempo 
e ver a reação do mercado." 
Esses fornecedores da base 
da cadeia são os mais sensíveis 
e os que apresentam maior 
gargalo na produção to ta l 
da indústria automot iva. 
Isso porque são empresas, 
em sua maioria, que não 
conseguem f inanciamentos 
para invest imentos no 
processo produt ivo. 
"Mas, o ponto posit ivo 
dessa medida é que agora se 
estabelece uma regra para 
a produção no Brasil, com 
os 6 5 % de nacionalização das 
peças uti l izadas nos automóveis 
brasileiros. Antes, não existia 
essa obr igator iedade." A.P.M. 
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Importadoras avaliam instalação 
de unidades industriais no Brasil 
Ent idade que rep resen ta o segmen to espera que g o v e r n o rees tude o a u m e n t o do IPI a inda nesta semana 

Michele Loureiro 

mloureiro@brasileconomico.com.br 

"As vendas de veículos importa-
dos praticamente dobraram no fi-
nal de semana e alguns modelos 
já estão em falta". A declaração 
do presidente da Associação Bra-
sileira das Empresas Importado-
ras de Veículos Automotores 
(Abeiva), José Luiz Gandini, 
acentua a preocupação da indús-
tria com as medidas do governo 
federal anunciadas no fim da últi-
ma semana. A antecipação das 
compras é uma resposta dos con 
sumidores ao aumento da tributa-
ção para os veículos importados. 

Segundo Gandini, as vendas 
da Kia somaram 913 unidades 
no final de semana, número 
que normalmente gira em cerca 
de 400. "Essa foi a média verifi-
cada nas afiliadas da Abeiva", 
comentou o executivo, que tam-
bém dirige a Kia no Brasil. 

Gandini afirmou que "fará de 
tudo para não precisar entrar na 

Justiça para combater a decisão 
do governo", mas disse tam-
bém que não pode permitir que 
uma "medida inconstitucional" 
atrapalhe o crescimento da in-
dústria. "Não podemos esperar 
muito. Os reflexos já foram ime 
diatos e é imprescindível que 
até o fim desta semana haja um 
parecer do governo revendo es-
sas medidas", disse Gandini. 

Com a presidente Dilma Rous-
seff no evento das Organização 
das Nações Unidas (ONU), em No-
va York, e o Ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, se preparando 
para a Reunião Anual do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e 
do Banco Mundial, Gandini espe-
ra que o Ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Ex-
terior, Fernando Pimentel, tome 
a frente das negociações. 

Porém, as expectativas de re-
versão das medidas podem não 
se concretizar. A ministra do Pla-
nejamento, Miriam Belchior, 
por exemplo, já deu sinais de 

que a decisão protege a indús-
tria nacional do que ela conside-
ra como "avanço predatório" da 
concorrência de empresas inter-
nacionais e deve ser mantida ao 
menos até o fim de 2012. 

Em resposta a esse posiciona-
mento, Gandini diz que as asso-
ciadas da Abeiva têm somente 
5,8% do mercado de automó-
veis do Brasil e isso não configu-
ra uma ameaça à indústria na-
cional. "Não podemos esquecer 
que a importação de veículos é 
o primeiro passo para a consoli-
dação das empresas no merca-
do nacional. Estamos fechando 
a porta de entrada". Enquanto 
se discute a nova tarifa, os con-
sumidores aceleram para as con-
cessionárias. "Aconselho a ante-
cipar as compras. A recomenda-
ção é para as importadoras man-
terem os preços enquanto hou-
ver estoques, mas como o Brasil 
é um país de livre comércio, 
não posso garantir que não have-
rá reajustes imediatos". • 

REFLEXOS 

Com nova tributação, 
México e Argentina 
tornam-se atrativos 

O México e a Argent ina podem se 
tornar países mais at rat ivos para 
empresas asiáticas da indústr ia 
automobil íst ica que têm planos 
de se instalar no Brasil. Apesar 
de não anunciarem cortes nos 
invest imentos programados, 
empresas como Jac Motors, 
Chery e Districar podem 
redirecionar a atenção para os 
países vizinhos, segundo o 
consultor automot ivo Nelson 
Freitas. "As medidas anunciadas 
pelo Governo Federal sob a 
just i f icat iva de proteger a 
indústr ia nacional com o aumento 
do Imposto sobre Produtos 
Industrial izados (IPI) pode 
mudar o foco dessas empresas. 
A intenção do governo não é 
de que as empresas migrem do 
país, mas isso pode acontecer." 
A Jac Motors, que ingressou no 
mercado nacional há seis meses 
e já detem 1% de part icipação 
nas vendas de automóveis 
do Brasil, a f i rmou que tem 
uma boa quant idade de carros 
nacionalizados no estoque e 
por enquanto não vai a l terar 
os preços sugeridos no país. 
A companhia declarou ainda 
que os planos para a construção 
de uma fábrica, com aporte de 
R$ 9 0 0 milhões, permanecem 
inalterados. No entanto, o 
presidente da empresa, Sérgio 
Habib, disse que, se não houver 
uma mudança na tar i fação, a 
construção da fábrica da Jac 
Motors no Brasil é " inviável" . 
A Districar, importadora 
das marcas Haima, Chana, 
SsangYong e JMC, planeja aporte 
de R$ 3 0 0 milhões em uma 
fábrica no Brasil e também pode 
rever o montante caso não haja 
alterações nas tr ibutações. M.L. 
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Reflexos sobre preços, balança 
comercial e até mesmo geração 
de emprego devem ser percebi-
dos como conseqüência da deci-
são do governo de aumentar a 
cobrança de Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) pa-
ra os veículos importados, em 
resposta à demanda da indús-
tria automobilística. 

Segundo especialistas, o seg-
mento se destaca dos demais 
quando o assunto é receber in-
centivos do governo. "Não se 
viu nenhum segmento que fizes-
se um lobby tão forte a ponto de 
o governo criar uma barreira 
contra a concorrência dos im-
portados", afirma Fábio Pina, 
economista da Fecomercio. 

Ele avalia que o aumento do 
preço dos carros também deve 
vir em conseqüência da medida 
e vai prejudicar o consumidor. 
"Abre-se um precedente para 
que o preço dos automóveis au-
mente, ou, no mínimo, se man-
tenha, deixando o consumidor 
sem opção de escolha", diz. 

Pina acrescenta ainda que o 
aumento de impostos é focado 
nos veículos produzidos na Chi-
na ou Coréia do Sul, que não 

Duas fábricas do Vale 
do Paraíba, em São Paulo, 
tiveram a produção paralisada 
ontem em razão de greve dos 
metalúrgicos. Os funcionários 
representados pelo sindicato de 
São José dos Campos e Região 
interromperam a produção 
por 24 horas nas unidades 
da SadeFem Equipamentos e 
Montagens S.A. e da Schrader 
Bridgeport, em Jacareí. 

Com data-base em setembro, 
os trabalhadores reivindicam 
aumento de 17,45%. 
A paralisação foi decidida em 
assembleia no domingo, quando a 
categoria reprovou as propostas 
patronais apresentadas na última 
sexta-feira. O setor de autopeças 
ofereceu 9 ,55% de reajuste, 
sendo 2% de aumento real. 
No segmento de fundição, 
estamparia, trefilação, 

refrigeração e laminação a oferta 
foi de 9 ,5%, e os trabalhadores 
de eletroeletrônicos e máquinas 
tiveram proposta de 9,25%. 
O sindicato diz que, na semana 
passada, metalúrgicos de 24 
fábricas da região realizaram 
paralisações. Nota da entidade 
informa que "como não houve 
acordo, as greves devem 
se estender para outras 
empresas". Agências 

competem diretamente com os 
carros produzidos no Brasil. 
"Os carros concorrentes com os 
chineses e coreanos são todos 
feitos no México ou Argentina. 
Ou seja, se estamos defendendo 
emprego com essa medida, são 
empregos estrangeiros", diz. 

Roberto Barth, da Comissão 
de Defesa de Indústria Brasileira 
(Cdib), explica que o cenário se 
configura dessa maneira atual-
mente porque a indústria auto-
mobilística foi muito influencia-
da pelo acordo automotivo com 
o México e a Argentina, ficando 
apenas com a produção de car-
ros populares. "Carros de luxo 
são produzidos no México e ex-

câmbio, infraestrutura, custo, 
juros, carga tributária. São ques-
tões que não vão se resolver a 
curto e médio prazo". 

Já Eduardo Zaidman, vice-pre-
sidente do Sindicato da Constru-
ção Civil (Sinduscon) defende 
que a medida é somente paliati-
va, pois para aumentar a compe-
titividade, ações mais profundas 
têm de ser tomadas. "Esse mode-
lo de economia está esgotado. 
Precisamos aumentar a produti-
vidade". Para ele, a medida não 
é definitiva e nem poderia. "A 
grande missão hoje é aumentar a 
competitividade da indústria, 
pois estamos sofrendo um pro-
cesso de desindustrialização". • 

portados para Brasil e Argentina. 
Carros de produção restrita são 
fabricados na Argentina e expor-
tados para Brasil e México". Se-
gundo ele, a balança comercial 
da indústria automobilística so-
mada à de auto-peças tem de es-
tar sempre equilibrada entre os 
países. "Se vamos importar mais 
carros do México, teremos que 
exportar mais carros e autopeças 
para o México, por exemplo". 

Para Agnaldo Diniz Filho, pre-
sidente da Associação Brasileira 
da Indústria têxtil (Abit), a atitu-
de do governo foi plausível. "A 
indústria brasileira tem vários 
problemas que resultam na per-
da de competitividade, como 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-8




