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MARCAS
CRESCEM APESAR DA FORTE 
TRIBUTAÇÃO SOBRE IMPORTADOS

AACCOOSSTTAAMMEENNTTOO

A Ford chegou à produção de 2 milhões de
veículos na fábrica de Camaçari (Bahia), onde
também opera um dos seus cinco centros de de-
senvolvimento no mundo, com um exemplar do
Fiesta RoCam Hatch 1.0 Pulse.  Além do modelo,
a fábrica produz o EcoSport e o Fiesta RoCam
Sedan, destinados ao mercado interno e à ex-
portação. A unidade baiana está ampliando sua

capacidade anual para 300 mil veículos, além de
ter iniciado a construção
de uma nova fábri-
ca de moto-
res,  a
primeira
no Nor-
deste. 

Apesar da insatisfação
da Associação Brasileira
das Empresas Importado-
ras de Veículos Automoto-
res (Abeiva), algumas mar-
cas apresentam um forte
crescimento de vendas em
2012, mesmo depois do au-
mento de impostos de im-
portação adotado pelo go-
verno no ano passado.

No acumulado de janei-
ro a abril, as vendas da Au-
di, por exemplo, aumenta-
ram 25,4% em relação ao mesmo período do ano
passado. Já os emplacamentos das chinesas Chery e
JAC  Motors (que anunciou fábrica na Bahia) subi-
ram 88,9% e 165%, respectivamente. 

Com uma rede de concessionárias em estrutura-
ção, a JAC Motors, que aposta no segmento médio
ao oferecer conteúdo tecnológico maior que os con-
correntes nacionais, emplacou 6.785 carros entre ja-

neiro e abril contra 2.553 no
mesmo período de 2011.

De acordo com o presi-
dente da Abeiva, Flavio Pa-
dovan, algumas marcas
conseguiram manter o ní-
vel de vendas por contarem
com grandes estoques, mas
que precisam ser recom-
postos agora com aumento
de preços. "Com o novo re-
gime automotivo, a carga
tributária sobre um veículo
importado pode chegar a

180%, praticamente inviabilizando o negócio para
algumas marcas", afirmou.

Uma das empresas mais afetadas pelo aumento
de impostos foi a Porsche, com queda de 67% nas
vendas nos primeiros quatro meses do ano.  No pri-
meiro quadrimestre de 2011, a marca de luxo havia
emplacado 393 unidades. Neste ano, vendeu 127
veículos entre janeiro e abril. 

Nas grandes cidades brasileiras pode não ser
tão perceptível, mas os veículos leves fabricados
no país já emitem até 28 vezes menos poluentes
que produtos equivalentes produzidos no final
dos anos 80.

De acordo com dados do Programa de Con-
trole da Poluição do Ar por Veículos Automoto-
res (Proconve), os limites de emissões veicula-
res nacionais já se equiparam aos padrões inter-
nacionais na redução de monóxido de carbono
(CO), hidrocarbonetos (HC) e material particu-
lado (MP), entre outros.

De acordo com o presidente da Anfavea, Cle-
dorvino Belini, o Brasil reduziu em até 97% os
níveis gerais de emissões veiculares nas últimas
duas décadas. Os limites de emissões de monó-
xido de carbono foram reduzidos de 24 gramas
por quilômetro para 2 g/km nos veículos leves.

"O carro flex, que estimulou o consumo de
etanol, contribuiu muito para atingirmos esses
resultados", afirmou Belini.  Ele adianta que os
novos caminhões Euro 5, fabricados a partir de
janeiro deste ano, vão enquadrar os veículos pe-
sados a diesel nos mesmos parâmetros euro-
peus, com redução de até 96,3% na emissão de
materiais particulados e de 87,3% nas de óxidos
de carbono.
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FORD EMPLACA PRODUÇÃO DE 2 MILHÕES DE VEÍCULOS NA BAHIA

Entrantes e retirantes
Ao apresentar os números negativos de venda

do primeiro quadrimestre de 2012, a

Associação Brasileira das Empresas

Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva)

afirmou que o governo federal já sabe da

possibilidade da saída de algumas marcas do

mercado nacional que antes até projetavam

produção no Brasil. "Nossa preocupação é que

algumas marcas entrantes possam virar

retirantes", afirmou o presidente da entidade,

Flávio Padovan. "Se alguma medida não for

tomada, algumas serão obrigadas a cancelar

seus projetos", disse.

Mais cotas
Entre janeiro e abril, as vendas da Abeiva, que

representa 28 marcas estrangeiras, caíram 9,2%

enquanto o mercado interno para as

montadoras nacionais retraiu 3,1%. Além do

aumento de impostos, agravam o cenário para

os importadores a subida do dólar e o maior

rigor adotado pelos bancos para a aprovação do

crédito.  Segundo a Abeiva, e retração do

negócio põe em jogo 35 mil postos de trabalhos

e a sobrevivência de uma rede de 882

concessionários, além da arrecadação de R$ 6

bilhões em impostos. Por isso, o presidente da

entidade, Flávio Padovan, defende uma cota nos

mesmos moldes para os veículos importados do

México. "Até o final deste mês, teremos uma

posição do governo federal", disse. 

Novos fornecedores
Entre ontem e hoje, a JAC Motors realiza

encontro em Salvador (BA) com cerca de 200

fornecedores para selecionar empresas de

peças e componentes dos veículos que a

montadora chinesa, em parceria com o sócio

brasileiro, produzirá a partir de 2014 no

complexo industrial de Camaçari. A JAC

anunciou que a sua primeira fábrica no Brasil

terá capacidade inicial de 120 mil unidades por

ano. Outros workshops com fornecedores de

serviços e máquinas estão programados ainda

neste ano.
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JAC J3 traz maior
número de itens por
preço competitivo

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Ford Fiesta é um dos três modelos produzidos na Bahia

Minivan J6 é um dos modelos 
importados pela JAC Motors 

Um carro antigo
emite a mesma
poluição que 28
veículos novos

BOLSAS NO EXTERIOR

» PAULA FILIZOLA

Os ministros da Educação,
Aloizio Mercadante, e da Ciên-
cia e Tecnologia, Marco Anto-
nio Raupp, fecharam ontem
uma parceria com a organiza-
ção internacional do Reino
Unido British Council para ga-
rantir que estudantes de baixa
renda possam concorrer a
uma bolsa de estudos no exte-
rior pelo Ciência Sem Frontei-
ras, iniciativa do governo fede-
ral lançada no ano passado. O
acordo prevê inicialmente a
aplicação gratuita de 2 mil
exames de proficiência em lín-
gua inglesa, exigência da maio-
ria das universidades estran-
geiras, e outros 40 mil testes de
nivelamento gratuitos. Nor-
malmente, um estudante gas-
ta em média R$ 440 para reali-
zar os exames. Serão contem-
plados beneficiários do Bolsa
Família, Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) e
Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies), ambos do Mi-
nistério da Educação (MEC).

Com objetivo de apoiar o
governo brasileiro e incenti-
var a ida de estudantes para o
Reino Unido, o primeiro-mi-
nistro britânico doou cerca
de 500 mil libras para o Ciên-

cia Sem Fronteiras, enquan-
to o British Council investirá
R$ 1,6 milhão no acordo com
o governo brasileiro. A parce-
ria faz parte da campanha
Great, lançada no Brasil pelo
príncipe Harry durante sua
visita em março deste ano. O
objetivo é incrementar a ima-
gem da Grã-Bretanha e atrair
investidores para os Jogos
Olímpicos de Londres, em
julho e agosto.

Entre os pré-requisitos
obrigatórios para concorrer
as bolsas do British Council,
o candidato ao exame precisa
ser necessariamente indica-
do por um coordenador do
Ciência Sem Fronteiras, em
uma das 250 instituições que
participam do programa. Os
exames de inglês serão apli-
cados entre maio deste ano e
março de 2013. Só para a se-
gunda chamada do Ciência
Sem Fronteiras, em março, o
MEC registrou mais de 20 mil
inscrições de candidatos in-
teressados em estudar na
Austrália, Bélgica, Holanda,
Coreia do Sul, Canadá, Espa-
nha e Portugal. A previsão do
governo federal é conceder
101 mil bolsas para estudan-
tes brasileiros em universida-
des do exterior até 2014.

Governo faz parceria
com Reino Unido

DA AGÊNCIA ESTADO

P elo terceiro ano conse-
cutivo, a Fundação
Dom Cabral aparece
entre as dez melhores

escolas de negócios no rank-
ing de educação executiva do
jornal britânico Financial Ti-
mes, divulgado ontem. A insti-
tuição figura na melhor posi-
ção entre as escolas da Améri-
ca Latina – a próxima colocada
no continente é a argentina
IAE Business School, em 26º
lugar. O brasileiro Insper ocu-
pa o 27º lugar na lista.

O ranking de educação
executiva do Financial Times
tem 50 escolas, e é resultado
da avaliação conjunta de dois
outros rankings – o de Pro-
gramas Customizados e o de
Programas Abertos. A Funda-
ção Dom Cabral figura em oi-
tavo lugar no primeiro, que
analisa cursos preparados de
acordo com a necessidade de
empresas, e em 17º no Aber-
tos, que analisa cursos desti-
nados ao desenvolvimento
de executivos em geral.  O
ranking geral é liderado pela
espanhola IESE Business
School. A norte-americana
Harvard está em quarto lugar.
Em 2010, a Fundação Dom
Cabral figurou na sexta posi-
ção, passando para quinta no
ano seguinte.

“Há três anos consecutivos

figuramos entre as dez melho-
res escolas de negócios do pla-
neta, o que reforça a qualidade
de nossos programas e parce-
rias, o comprometimento de
todo o corpo técnico e admi-
nistrativo e, ainda, a maturi-
dade do empresariado nacio-
nal, sempre em busca de capa-
citação e da eficiência de suas
organizações”, afirmou o dire-
tor de Desenvolvimento da
Dom Cabral, Paulo Resende,
em nota divulgada ontem. Em
2011, 35 mil executivos de

1.500 empresas passaram pe-
los programas da instituição
brasileira.

Nota divulgada pela asses-
soria do Insper destaca que a
instituição participa do rank-
ing há seis anos e vem man-
tendo sua posição mesmo
com a entrada de novas esco-
las fora dos Estados Unidos e
Europa nos últimos três anos.
O presidente do Insper, Clau-
dio Haddad, afirmou na nota
que a 27ª colocação é motivo
de orgulho para a escola.

“Com a crescente participa-
ção de escolas de negócios
competindo em rankings in-
ternacionais, ficar entre as
melhores deve ser comemo-
rado”, comentou.

Os critérios do ranking de
educação executiva do Finan-
cial Times abrangem a opi-
nião das empresas clientes
das escolas no mundo, o que
corresponde a 80% da avalia-
ção. Os 20% restantes são da-
dos enviados pelas próprias
instituições de ensino.

Fundação Dom Cabral é 
a 8a melhor em ranking

EDUCAÇÃO 
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Há três anos
consecutivos figuramos
entre as dez melhores
escolas de negócios do
planeta, o que reforça a
qualidade de nossos
programas e parcerias,
o comprometimento de
todo o corpo técnico e
administrativo e, ainda,
a maturidade do
empresariado nacional”

Paulo Resende
Diretor de Desenvolvimento 
da Fundação Dom Cabral

Pesquisa do Financial Times aponta escola brasileira de negócios como a melhor em 
toda a AL, com posição de destaque na elaboração de cursos para empresas e executivos

Curta

ESTADO DE ATENÇÃO NO ES POR CAUSA DAS CHUVAS 

Desde a noite do último domingo, chuvas fortes castigam o
Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil do Estado, três casas
desabaram na madrugada de ontem em Guarapari, deixando
oito pessoas feridas. O volume de chuvas no estado é
recorde para o mês de maio, com 171,8mm de chuvas no
intervalo de 24 horas. Vila Velha, Cariacica e Vitória são as
cidades mais atingidas e já estão em estado de alerta.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 maio 2012. Primeiro Caderno, p. A-8.




