
As vendas de carros importados
despencaram este ano. Até no-
vembro a queda acumulada é
de 33,5%, com 119.896 veículos
emplacados no acumulado en-
tre janeiro e novembro de 2012.
No ano passado, as empresas as-
sociadas à Associação Brasileira
das Empresas Importadoras de
Veículos Automotores (Abeiva)
emplacaram180.215 unidades.

Para 2013, as perpectivas
são mais animadoras. “A esti-
mativa são vendas em torno
de 150 mil unidades. Isso se le-
varmos em conta somente as
vendas diárias, que devem
atingir 12,5 mil unidades com
a cota de 4,8 ml carros por ano
estabelecidos
pelo governo
para as impor-
tadoras”, disse
o presidente da
Abeiva, Flávio
Padovan.

Este resulta-
do até novem-
bro de 2012 foi
parcialmente in-
fluenciado pelo
estoque de veí-
culos disponí-
vel de 2011 no
ano de 2012,
sem o impacto
do aumento do
IPI de mais 30
pontos percen-
tuais, no primei-
ro semestre.
Sem este esto-
que, as sucessi-

vas quedas de vendas teriam si-
do mais significativas, podendo
ter sido algo ao redor de 50%.

No mês de novembro foram
vendidos 8.137 carros. O núme-
ro é 9,9% menor na compara-
ção com o mês de outubro,
quando a entidade registrou
9.032 unidades emplacadas.
Em relação a novembro de
2011 a queda é de 46,1%. Na-
quele mês, a Abeiva emplacou
15.098 unidades.

“Novembro se apresentou co-
mo o pior mês do ano para as as-
sociadas à Abeiva. Além disso, o
setor registrou a sua 10ª queda
consecutiva de vendas. A situa-
ção do setor oficial de importa-
ção é extremamente grave”, dis-
se Padovan.

A um mês do encerramento
do ano e com as vendas em que-
da, as vendas não devem atingir
a projeção de 130 mil unidades,
para o fechamento do ano de

2012. “A prová-
vel totalização
deste ano deve
significar que-
da entre 35% e
38% em rela-
ção ao desempe-
nho de 2011.”

Segundo Pa-
dovan, as ven-
das de carros
importados de-
vem chegar a
128 mil unida-
des este ano.
“Com esse de-
sempenho tive-
mos que redu-
zir o numero
de concessioná-
rios de 882 para
714 e empregos
em 10 mil este
ano”, disse. ■
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O ano que vem será de defini-
ções para a sul-coreana Kia Mo-
tors e para a alemã Audi. As
duas empresas aguardam o aval
de seus conselhos para produ-
zir no Brasil.

A Audi está mais adiantada.
A empresa pode ter novamente
uma unidade de produção no
país depois de mais de 10 anos
do fim da parceria com a co-ir-
mã, a Volkswagen, na unidade
de São José dos Pinhais (PR). Já
a Kia espera a conclusão dos es-
tudos de viabilidade realizados
pela matriz sul-coreana. Eles
ainda não decidiram por uma fá-
brica no país. A expectativa é
que no primeiro trimestre o
martelo seja batido. “Dezembro
é o mês em que os executivos da
Kia se reúnem em fazem o pla-
nejamento da marca para os pró-
ximos anos. E a questão da fábri-
ca está na pauta de discussões.
Espero que o resultado seja posi-
tivo para nós”, afirmou o presi-
dente da Kia Motors do Brasil,
José Luiz Gandini.

Aliás, a Kia depende muito
dessa resposta para traçar os pla-

nos para o mercado brasileiro.
Isso porque, com o novo regime
automotivo, o governo criou re-
gras para proteger a indústria
nacional e limitou a venda de
veículos importados. Agora, as
importadoras têm uma cota de
até 4,8 mil carros por ano a se-
rem comercializados no Brasil
sem a cobrança de 30 pontos
percentuais no Imposto Sobre
Produtos Industrializados (IPI).

Gandini já havia informado a
possibilidade da Kia mudar o
perfil do negócio no país, caso
a matriz não se decidisse pela a
abertura de uma fábrica. Se isso
ocorrer, a empresa vai sair do
segmento de grande volume,
carros compactos que concor-
rem diretamente com os veícu-
los produzidos aqui, e competir
de maneira mais forte no seg-
mento de luxo.

“O ano não será bom para a
Kia. Aliás será pior do que 2012,
já que nossas vendas devem ser
entre 40 mil a 43 mil unida-
des”, disse Gandini. Segundo
ele, se os volumes empatarem
com 2012 já é um ganho. “Nós
sobrevivemos. Mas, o negócio
está cada vez mais difícil aqui
no Brasil”, ressaltou.

Horizonte favorável
Se as perspectivas da Kia são
ainda nebulosas, a Audi vê um
horizonte bem mais favorável.
A empresa, que deve fechar o
ano com vendas em torno de
5,3 mil unidades, espera alcan-
çar em 2013 um volume perto
de 7 mil carros. “As vendas nes-
se ano devem fechar em queda.
Entretanto, um declínio bem
menor que de outras empresas,
em torno de 5%. Isso tudo faz
do Brasil um mercado muito im-
portante para o grupo”, disse o
presidente da subsidiária brasi-
leira, Leandro Radomile.

O executivo aguarda para
2013 a conclusão dos estudos pa-
ra a retomada de produção por
aqui. A proposta que deve mes-
mo vingar é a de compartilha-
mento de produção com a
Volkswagen. Isso em função do
custo menor para a implanta-
ção da linha de montagem. Pe-
las regras do governo, o investi-
mento mínimo das montadoras
é de R$ 17 mil para uma capaci-
dade instalada de 30 mil carros,
o que levaria a companhia a in-
vestir R$ 510 milhões. “Mas tu-
do isso será realmente definido
em 2013”, diz Radomile. ■

Venda de carro
importado cai 33%

O Yahoo decidiu revitalizar sua rede social de organização de fotos

Flickr. Agora, o serviço estará disponível para dispositivos móveis
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Kia e Audi decidem
em 2013 instalação de
fábricas no Brasil
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Estimativa para 2013 é de
um volume de 150 mil unidades,
ante 128 mil carros este ano

Enquanto aguarda aval da matriz, montadora sul-coreana prevê
mais um ano de queda nas vendas; empresa alemã prevê alta
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QUEDA À VISTA

Desempenho das vendas de 
veículos importados no Brasil
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