
Enquanto o Brasil importa mais
veículos mexicanos, exporta
menos automóveis para lá. Ao
passo que cresceu 77% a entra-
da de carros no país, as saídas di-
minuíram 42%. O déficit, nos
quatro meses que compreen-
dem abril a julho, alcançou US$
787,2milhões. Os dados eviden-
ciam a dificuldade do governo
brasileiro emequilibrar o comér-
cio com o México, ao menos no
setor automotivo.

No entanto, para Tereza Fer-
nandez, economista daMBAsso-
ciados, os efeitos práticos dame-
dida já podem ser sentidos. Se-
gundo ela, se comparado com o
pico de importações, emdezem-
bro de 2011, há desaceleração.
Naquele mês, US$ 340 milhões
em veículos mexicanos entra-
ram no país, 23% a mais do que
em julho deste ano. “As impor-
tações cresciam no final de 2011
de forma exponencial e por cau-
sa disto o governo brasileiro se
viu obrigado a negocias asmedi-
das. Na minha concepção, hou-
ve uma forte desaceleração das
compras após o pico observado
em dezembro do último ano”,
avalia Fernandez.
Para o final do ano, prevê ela,

a desaceleração se intensificará.
“Após as cotas de importação se
esgotarem, o saldo negativo di-
minuirá”, analisa. ■ G.M.

Apenas quatro meses após fir-
mado o novo acordo automoti-
vo entre Brasil e México, as sub-
sidiárias tupiniquins dasmonta-
doras já importaram 68% do li-
mite estabelecido entre os go-
vernos dos dois países.
Fechado em março, a pro-

posta previa que cada nação ex-
portaria para o parceiro até
US$ 1,45 bilhão. Após isto, se-
riam cobrados os impostos de
Importação (II) e sobre Produ-
to Industrializado (IPI).
Entre abril e julho, período

emque o acordo já esteve emvi-
gência, o México exportou para
o Brasil US$ 908 milhões. Ain-
da restam 8 meses para que
uma nova cota — a próxima se-
rá de US$ 1,65 bilhão para cada
um — seja disponibilizada.
As cifras também causam sur-

presa quando comparadas com
igual período de 2011. As impor-
tações de veículos mexicanos
saltaram 77%. O volume de en-
trada dos carros do parceiro co-
mercIal é semelhante ao do fi-
nal de 2011, que era tão grande
quemotivou o governo brasilei-
ro a bater o pé e exigir as cotas.
Segundo especialistas, as

montadoras estão correndo pa-
ra importar tudo o que puder an-
tes que a redução de IPI para au-
tomóveis acabe. Há duas sema-
nas, oministro da Fazenda, Gui-
doMantega afirmou que não ha-
veria prorrogação do incentivo.
ParaWelber Barral, ex-secre-

tário doMinistério doDesenvol-
vimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), asmontadoras
antecipara a redução do impor-
to e aproveitaramo desconto pa-
ra importar. Esperavam vender
mais com a promoção, o que
aconteceu. “As empresas apos-
taram no aumento da demanda.
Quando voltar o IPI mais alto,
deverá acabar esta onda impor-
tadora”, acredita.
O surto de importações tam-

bém estabelece um novo pa-
drão para as compras brasilei-
ras. O preçomédio do carro tra-
zido do México está mais baixo,
o que indica que veículos mais
baratos estão entrando no país.
Atualmente, cada unidade es-

tá chegando ao país com o valor

médio de US$ 14,1 mil, enquan-
to que no último ano, entravam
custando US$ 15,4.

Nissan
A situação se aplicamelhor à ja-
ponesa Nissan, que importa o
modelo March do México por

meros US$ 10 mil. Analistas su-
gerem que a montadora, que
possui a maior cota para expor-
tar para o Brasil — US$ 239 mi-
lhões apenas este ano— já este-
ja próxima do limite.
Milad Neto, analista da Jato

Dynamics, já imagina que a

companhia tenha ultrapassado
sua cota. “Nos perguntamos se
a margem em que ela opera ab-
sorve o aumento de IPI e do im-
posto de importação para não
repassar o preço”, diz.
Apenas entre maio e julho, a

Nissan trouxe mais de US$ 290
milhões em veículos March pa-
ra o país.
Questionada, a Associação

Nacional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea), li-
mita-se a responder que o Bra-
sil possuía superávit no setor
até 2007. “A partir de então o su-
perávit passou ao México, cujos
produtos foram crescentes no
Brasil. As exportações do Brasil
para oMéxico nos últimos anos,
reduziram-se em razão de ques-
tões de competitividade e inten-
sificação da concorrência por
outros fornecedores”, explica a
associação, por meio de sua as-
sessoria institucional.
O MDIC, que também foi in-

dagado, preferiu não se pronun-
ciar sobre o assunto. ■
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Após acordo, importações de
carrosmexicanos saltam 77%

Kiyoshi Ota/Bloomberg

Enquanto importações disparam,
as vendas para o México caem
42% em igual período

Apenas entre abril e julho, foi utilizada 68% da cota disponível para a entrada de veículos daquele país

Dados evidenciam
dificuldade do
governo brasileiro
em balancear
comércio com
parceiro latino
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Carros Peças

MADE IN MÉXICO

Importações de veículos do parceiro latino-americano disparam 
após acordo firmado em março, em US$ milhões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




