
HECHO EN MEXICO
Nissan, Ford e Honda já estouraram cota de importações 
mexicanas, em US$ milhões
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PÉ NO FREIO

Importação mensal de veículos cai ao menor nível desde 2010

 EM US$ MILHÕES EM UNIDADES
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Oacordo entre o Brasil e oMéxi-
co, que visa frear as importa-
ções de veículos daquele país, es-
tá se tornando uma pedra no ca-
minho dasmontadoras. Emape-
nas seismeses, três empresas ex-
trapolaram as cotas de importa-
ção: a Honda, o grupo Renault/
Nissan e a Ford. A Fiat, que ocu-
pa a posição de maior vendedo-
ra de automóveis no mercado
brasileiro, será a próxima aultra-
passar sua cota. No último mês,
se segurou como pode.
Agora, os carros dessas mon-

tadoras sofrerão com o ágio de
30 pontos percentuais de Im-
posto sobre Produto Industria-
lizado (IPI), tal qual veículos
importados de países que não
possuem acordos comerciais
com o Mercosul.
Embora os carros mexicanos,

em sua maioria, sejam automó-
veis demaior porte, a Nissan so-
freu mais com a imposição de
cotas. Ela recebeu amaior parce-
la, 16,5% do total, porém é a
única que importa veículos po-
pulares. De lá,
traz o March e o
Versa. Para dimi-
nuir o prejuízo
que terá, a empre-
sa vai reduzir a
importaçãodoTii-
da, do Tiida Sedã
— que deixará de
ser produzido —
e do Sentra.
Concessionárias já foramnoti-

ficadas de que não devem fazer
novos pedidos destes modelos.
A Ford, que importa o Fusion

e os New Fiestas, a Honda, que
traz o CR-V, e a Fiat, como Free-
mont e o 500, não devem sofrer
consequências tão graves como
sua rival, sugerem especialis-
tas. O entendimento é que, por
serem carros mais caros, o au-
mento do imposto não afetará
tão significativamente o preço
final do veículo.

Com as cotas extrapoladas,
despencou o ritmo de importa-
ções de automóveis mexicanos.
Entre setembro e agosto, os de-
sembarques caíram 60%.
O movimento influenciou a

balança do setor em geral, que
registrou queda de 20% das im-
portações. Entraram no país
37,4mil unidades em setembro.
Este é omenor volume desde fe-
vereiro de 2010, quando foram
trazidos 33,5 mil veículos.
O acordo previa um valor to-

tal de US$ 1,45 bilhão de impor-
tações com o IPI mais baixo en-

tre abril deste
ano e março de
2013. Até o últi-
mo mês, cerca de
US$ 1,2 bilhão em
automóveis já ha-
viamdesembarca-
do no país.
As montadoras

responsáveis pelo
freio nas importações foram a
Nissan, que reduziu em74%suas
compras emsetembro ante agos-
to; a Fiat e aGerenalMotors, am-
bas com90%amenos; e aVolks-
wagen, com 82% a menos. A
Ford, que já superou seu limite,
continuaa importar emmédia se-
melhante a meses anteriores.

Inovar-Auto
Segundo regras do novo regime
automotivo brasileiro, o Inovar-
Auto, empresas que possuem
projetos em andamento para fa-

bricar seus veículos no país po-
derão obter créditos de IPI. Nes-
ta situação se encontra a Nis-
san, que a partir de 2014 passa a
produzir o March em Resende,
no Rio de Janeiro.
Metade dos 30 pontos percen-

tuais de IPI adicional poderão ser
abatidos de impostos depois de
iniciadaaprodução.Até lá,os car-
ros mais vendidos na montadora
no país sofrerão com o aumento
de R$ 3mil a R$ 4mil nas lojas.
Segundo Francisco Satkunas,

especialista do setor, diz que as
montadoras que estouraram as
cotas estão em risco. O desabas-
tecimento que Nissan promete,
e que deve ser seguido por Fiat e
Ford, principalmente, pode ti-
rar participação demercado des-
tas companhias.
“Não se pode vender carros

por apenas seismeses. A compa-
nhia perderá sua credibilidade
e seu produto se desvaloriza-
rá”, afirma Satkunas. “Ou eles
passam a bater na porta do go-
verno, pedindo antecipação da
cota dos próximos anos, ou ace-
leram a instalação de plantas no
Brasil”, conclui.
Tereza Fernandes, economis-

ta da MB Associados, entende
que o brasileiro terá de pagar
mais caro por carros maiores.
Segundo ela, não há condição
de produzir veículos de luxo no
país. “Não é o perfil do brasilei-
ro. Não há escala para justificar
a produção local”, avalia. ■

IPC-S

Preços dos alimentosperdem força e ajudam
a segurar o aumento da inflação, diz FGV

Gustavo Machado
gmachado@brasileconomico.com.br

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), calculado pela
Fundação Getulio Vargas (FGV), atingiu 0,62%, na segunda prévia de
outubro — uma queda de 0,02 ponto percentual em comparação à
primeira apuração do mês (0,64%). Os alimentos lideram a lista dos
grupos de despesas com maior alta, mas colaboraram para frear o
ritmo de aumentos de preços, com taxa de 1,22% ante 1,38%. ABr

Ford,Honda eNissanultrapassam
as cotas de importaçãodoMéxico

Susana Gonzalez/Bloomberg

Fiat, que se segura,
será a próxima que
terá de arcar com
a cobrança de IPI
para importados

Os veículos
das montadoras
que extrapolaram
as cotas terão
de pagar IPI
mais alto

BRASIL
Henrique Manreza

Nissan já informouconcessionáriosnoBrasil queproduçãodecertosmodelosserádescontinuada.Aumentodo IPI foioprincipalmotivo

8 Brasil Econômico Quarta-feira, 17 de outubro, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




