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O benefício da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros nacionais 

e a alta de 30% no mesmo imposto aos veículos importados exigido pelo governo brasileiro, 

aliados à variação cambial deste ano, começaram a desacelerar o varejo de carros 

estrangeiros no País. Com a queda média no primeiro semestre deste ano de 21,6% em 

relação ao mesmo período do ano passado, o setor começa a analisar a possibilidade de mais 

demissões no varejo, mas a previsão é de que nem mesmo esses sinais de desaquecimento 

afastem, neste momento, os planos das montadoras estrangeiras de expandir no País, pois o 

segundo semestre é historicamente melhor. 

  

Na opinião de José Eduardo Amato Balian, professor da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM-SP), a queda das vendas de veículos importados já era esperada, por 

consequência das medidas tomadas pelo governo. "Os mais afetados serão os que trabalham 

com a parte comercial dessas empresas [revendas] e não a produção em si", diz. O 

especialista acredita, porém, que as coisas devem mudar neste segundo semestre. "Todos nós 

sabemos que o primeiro semestre é sempre mais fraco. Acredito que isso mude de forma mais 

positiva no segundo semestre", explicou ele, em entrevista ao DCI. 

  

Na outra ponta, a redução no número de carros emplacados em comparação ao mesmo 

período de 2011, vista pela Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos 

Automotores (Abeiva), fez a entidade prever que o número de empregos no setor caia em 

2012 para 25 mil, ante 35 mil em 2011 - tendo recuo de 29%. 

  

No âmbito das vendas, na comparação com maio, as marcas importadas recuaram 9,6% no 

mês de junho. Ante dados de junho de 2011, a queda das vendas foi de 41,4%. Segundo o 

presidente da entidade, Flávio Padovan, "existe uma tendência muito acentuada de redução de 

negócios - e, consequentemente, de empregos". Ainda de acordo com Padovan, uma boa parte 

dessas 10 mil demissões já foi realizada. 

  

Para ele, a suposta recuperação de vagas pela indústria automotiva nacional, pretendida pelo 

governo com a implementação do IPI, tem como contrapartida a perda ainda maior de vagas 

nas importadoras. "A situação é grave", alertou. A Abeiva pede ao governo federal que institua 

cotas de importação, mas, segundo o presidente da entidade, o governo não tem dado a 

devida importância ao setor de veículos importados. "Somos responsáveis por 3,29% das 

vendas no País. Não sei como podemos fazer estrago." Na divulgação dos dados trimestrais, os 

representantes da entidade já haviam mencionado as tentativas de negociação, que até o 

momento não foram concretizadas pelo governo, fato esse que preocupa as 902 

concessionárias associadas à entidade. 

  

Para o especialista da ESPM está descartada a possibilidade do governo intervir novamente 

para que ocorra um aumento na venda de carros, tanto das montadoras nacionais quanto das 

importadoras. "O governo está sem bala na agulha para desonerar mais." 

  

Padovan crê que essa insegurança tem levado as empresas que não têm produção local a 

repensar investimentos no Brasil e citou a Jaguar/Land Rover, empresa que preside, que tinha 

estudos para montar uma fábrica no País, mas suspendeu o plano até uma definição das 

intenções do governo para o setor. Procuradas, revendas de autos importados não se 

manifestaram até o fechamento desta edição. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 11 jul. 2012. Caderno A, p. A9. 
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