
MARCHA LENTA

Desempenho do mercado 
brasileiro no quadrimestre este 
ano, em milhão de unidades

Fonte: Anfavea
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Apesar do mercado externo es-
tar em recessão, os produtos de
vestuário exportados pelo Rio
de Janeiro têm se valorizado nos
últimos cinco anos. Segundo
pesquisa divulgada pela Federa-
ção das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (Firjan), em 2007,
o preço médio da moda flumi-
nense era de US$ 70,65/kg. Ho-
je o valor avançou para US$
92,34/kg, o que representou um
recorde não só para o Rio, mas
para os principais estados expor-
tadores. A queda na quantidade
(kg) de produtos de vestuário ex-
portados foi de 22,58%, mas
não foi suficiente para reduzir o
total em dólares exportado.

Segundo Cristiane Alves, ge-
rente de moda e design da Fir-
jan desde 2001, ano de início do
monitoramento, o instituição
vem trabalhando para que as
empresas do estado invistam
em qualidade. “As exportações
vem crescendo em preço médio
porque o Rio está conseguindo
fazer um produto diferenciado,
que encanta o comprador. É um

produto com identidade pró-
pria, assinado”, explica. Por is-
so, explica ela, a crise econômi-
ca mundial não afetou tanto os
exportadores fluminenses.

Peso das exportações
O Rio de Janeiro aumentou tam-
bém sua participação no total
das exportações brasileiras de
moda. O salto foi de 8,78%, em
2007, para 13,46%, em 2011,
quando recebeu mais de US$ 22
milhões do exterior, segundo
dados da Firjan.

Estes números contrastam
com a queda das vendas de produ-
tos de vestuário para exterior bra-
sileiras. Em 2007, foram US$ 248
milhões, já em 2011, US$ 163,6
milhões, um recuo de 37%. ■ Ga-
briela Murno

Depois do anúncio na redução
do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) para os car-
ros fabricados no Brasil, as mon-
tadoras instaladas aqui corre-
ram para divulgar a nova tabela
de preços e atrair o consumi-
dor. Fiat, Renault e JAC já repas-
saram para a rede de concessio-
nárias os valores sugeridos.

Na Renault do Brasil, por
exemplo, a média de redução
dos preços foi de 6,78% em to-
dos os modelos vendidos no
Brasil. Somente nos carros
com motorização 1.0 litros, a re-
dução média dos preços foi de
9,5%. O IPI para carros popula-
res era 7% e passou a ser zero a
partir de ontem. No Sandero
1.0 completo, a queda nos pre-
ços foi de 10,11%, passando de
R$ 31.950,00 para R$ 28.720,00.
Nos modelos mais potentes e
mais caros, o corte médio foi
de 6,68%.

Esse é o segmento que mais
cresce e o que mais representa o
mercado brasileiro. O diretor
de vendas da Citroën do Brasil,
Francesco Abruzzesi, disse no
lançamento do compacto de lu-
xo DS3, que o segmento em que
compete o C3 é o mais acirrado,
pois há carros com opcionais pa-
recidos em todas as marcas. “Te-
mos que observar o que vai
acontecer nos próximos meses.
É ele que vai nos dizer como o
mercado vai se comportar com
a redução de IPI”, disse.

A chinesa JAC Motors seguiu
as montadoras e já trabalhou
ontem com preços reduzidos.
A sua rede apresentou um des-
conto médio de 6,95%. O carro
campeão de vendas e o veículo
que apresentou a marca no mer-
cado brasileiro, o J3, era vendi-
do com uma redução de 7,68%,
passando de R$ 37.900 para R$
34.990.

Adesão total
A Fiat não divulgou a nova tabe-
la, mas segundo a empresa, as
concessionárias da marca já ven-
diam os carros mais baratos des-
de ontem.

Outra que anunciou o repasse
integral da redução do IPI para

os preços dos carros, foi a Gene-
ral Motors (GM). A marca avalia-
va a nova tabela para repassar pa-
ra a sua rede de concessionárias.

Campanha promocional
A Ford também anunciou on-
tem a nova tabela de preços. Se-
gundo comunicado da montado-
ra, após o conhecimento dos de-
talhes das medidas publicadas
no Diário Oficial, toda a sua re-
de de distribuidores vai praticar
preços, com o repasse de acor-
do com as reduções estabeleci-
das pelo pacote anunciado pelo
governo federal.

Em nota, a Volkswagen do
Brasil informou que iniciou as
alterações nos preços para toda
a linha de veículos, “e o mais
breve possível toda a rede de
concessionárias já irá operar
com a nova tabela, com valores
ainda mais atraentes para os
nossos clientes”.

Segundo a montadora, as me-
didas anunciadas pelo governo,
em caráter de curto prazo, ser-
vem de estímulo para os consu-
midores e toda a indústria auto-

mobilística, por tornar os veícu-
los ainda mais acessíveis, além
de possibilitar a redução dos es-
toques. Pelos dados da Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfa-
vea) os estoques em abril acu-

mulavam 43 dias, o que repre-
sentava 366,5 mil unidades.

Ritmo acelerado
“É preciso mudar o ritmo de ven-
das, ai conseguiremos diminuir
esses estoques. Esse número não
é tão preocupante, em função da
média diária de vendas, que foi
semelhante à vista em março”,
disse no início do mês o presiden-
te da Anfavea, Cledorvino Belini.

O estoque ideal é de 30 dias
de vendas. Belini, porém, usou
esses números para barganhar
com o governo brasileiro a redu-
ção de impostos e melhores con-
dições de financiamento.

Para o ex-presidente da Ford
e consultor automotivo, Luiz
Carlos Mello, o governo não pre-
cisava estimular o mercado pois
as vendas já apresentavam uma
leve recuperação na primeira
quinzena de maio.

“O que vai acontecer é uma
antecipação de compra e os dois
meses após a volta da cobrança
do IPI, que está marcado para
agosto, as vendas vão desacele-
rar”, disse Mello. ■

Rio segura
exportação
vendendo
moda
Preço médio da moda carioca
aumentou em cinco anos,
mesmo com queda no volume

DESEMPENHO

Receita do mercado de terceirização
em TI cresce 87,8% em 2011

PESQUISA

Redução de custo é principal desafio dos
CFOsda América Latina, diz Deloitte

Brent Lewin/Bloomberg

Leo Caobelli /Folhapress

Montadoras correm para
atrair cliente para as lojas

O maior desafio apontado pelos CFOs (chief financial officer) está na
redução dos custos dos serviços financeiros, sem perder qualidade e
agilidade nos processos. Esta é uma das conclusões de uma pesquisa da
Deloitte que contou com a participação de 51 empresas da América Latina.
“As companhias na região investem duas a três vezes menos em tecnologia
do que as empresas americanas”, diz Celso Kassab, sócio da Deloitte.

Segundo a consultoria Gartner, o faturamento mundial de terceirização
de TI totalizou US$ 246,6 bilhões em 2011, o que representa um
aumento de 7,8% com relação a 2010, quando o faturamento foi
de US$ 228,7 bilhões. Os provedores de serviços sediados na Índia
e os de serviços baseados na nuvem apresentaram as maiores taxas
de crescimento em 2011.

Participação do
estado em produtos
exportados chegou
a 13,46% em 2011

Empresas já vendem carros mais baratos desde ontem com a redução do IPI
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




