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Negócios Petróleo
OGX tem até dezembro
para apresentar
plano à ANP. Pág. B13

● O grupo Caoa, importador ex-
clusivo de veículos da Hyundai,
anunciou ontem recall de cerca
de 65 mil unidades de i30, ix35 e
Azera, modelos 2010 e 2011. Se-
rá providenciada a substituição
gratuita do interruptor das luzes
do freio, mas as concessionárias
da marca só iniciarão o serviço a
partir do dia 25.
Na terça-feira, a Kia Motors do
Brasil, marca que é coligada da
Hyundai na Coreia, também anun-
ciou, para início no dia 21, um
recall de 23.318 modelos Sporta-
ge, Cerato, Magentis, Opirus,
Mohave e Carnival produzidos
entre 2007 e 2011 para corrigir o

mesmo defeito.
Segundo as duas marcas, alguns
veículos “podem apresentar a
possibilidade do não acendimen-
to das luzes do freio em virtude
da carbonização nos contatos
dos terminais internos do inter-
ruptor, de forma intermitente,
podendo com isto deixar de ad-
vertir os motoristas que trafe-
gam com outros veículos atrás,
durante a frenagem, ocasionan-
do colisões traseiras, podendo
causar ferimento aos ocupantes
e a terceiros.”
Os concessionários Hyundai vão
ainda verificar possibilidades de
não desarme imediato do piloto
automático ao frenar e o não fun-
cionamento do controle adicional
de estabilidade (ESP), o que colo-
ca em risco ocupantes e tercei-
ros em algumas situações, po-
dendo ocorrer acidentes.

Marina Guimarães
CORRESPONDENTE/ BUENOS AIRES

A indústria argentina de auto-
móveis suspendeu turnos de
produção e antecipou férias co-
letivas em razão da menor de-
manda do mercado brasileiro.
Fontes da indústria afirmaram
que as montadoras mudaram
os planos de produção em razão
do recuo das exportações para
o Brasil nos dois últimos meses
e da estabilidade prevista para
este último trimestre de 2013.

Quase 86% das exportações
argentinas são para o Brasil e
54,7% de toda a produção é des-
tinada às vendas externas. Em
setembro, as exportações argen-
tinas retrocederam 8,7%
(36.489 unidades) comparado a
igual mês de 2012. Para o Brasil,
as vendas baixaram 9,4%.

Para o coordenador de análi-
se do setor automobilístico da
consultoria Abeceb, Gonzalo
Dalmasso, a redução no ritmo
de produção obriga as empre-
sas a adaptarem os planos. Ape-
sar da queda, ele destacou que a
Argentina aumentou a partici-
pação no mercado brasileiro,
de 8,9% em setembro de 2012
para 10,2% neste ano. Isso é ex-
plicado pela queda de até 45%
nas importações brasileiras de
veículos mexicanos, segundo

maior fornecedor ao País.
“Não vemos que vai ter uma

queda importante, mas não ha-
verá incremento da demanda
brasileira”, estimou uma fonte
da Associação de Fábricas de
Automotores (Adefa).

Nos nove meses de 2013, os
licenciamentos no mercado bra-
sileiro recuaram 0,3% ante
igual período de 2012 e as proje-
ções apontam para crescimen-

to, no fim do ano, de 1% a 2%.
Outro fator de desalento pa-

ra os argentinos é a substituição
por parte do Brasil de veículos
importados pelos fabricados lo-
calmente. A participação dos
importados, boa parte deles ar-
gentinos, chegou a 27% das ven-
das no País em 2011 e agora está
em 19%. Essa reconquista do
mercado local e o crescimento
nas exportações brasileiras de

até 20% animaram a indústria
brasileira, que prevê alta de 12%
na produção em 2013, mesmo
com o mercado estável.

Férias longas. “A mudança no
ritmo de produção argentina
vai variar em cada montadora,
segundo sua dependência do
Brasil. O que é seguro é que va-
mos ter longas férias coletivas
neste ano”, disse a fonte da Ade-
fa, que estimou de duas a quatro
semanas extras de férias para os
operários. A Fiat suspendeu des-
de agosto os três turnos de tra-
balho às sextas-feiras e, parcial-
mente, às segundas-feiras. A
Fiat começou o ano com produ-
ção mensal de 12 mil unidades e,
agora, está entre 7,5 mil e 8 mil.
Do total produzido, 63% são
destinados à exportação e 98%
são absorvidos pelo Brasil.

A partir do dia 21 a francesa
Renault cortará duas horas diá-
rias de produção, segundo o se-

cretário de imprensa do Sindica-
to de Mecânicos e Afins do
Transportador Automotor de
Córdoba, Leonardo Almada. A
montadora também vai anteci-
par as férias coletivas de feverei-
ro para 15 de dezembro. A produ-
ção mensal de 11,7 mil carros até
agosto baixou para 10,5 mil em
setembro. Um terço da produ-
ção vai para o mercado externo,
sendo 90,8% para o Brasil.

A unidade de caixas de câm-
bios da Volkswagen também
vai antecipar férias coletivas de
6 de janeiro para 15 de novem-
bro. Neste caso, influenciaram
não só as vendas para o Brasil,
mas também menor demanda
do México e da Alemanha.

Ao contrário das exporta-
ções, as vendas internas de veí-
culos seguem em alta, já que o
carro se tornou forma de pou-
pança dos argentinos diante da
elevada inflação anual de 26%./
COLABOROU GUSTAVO PORTO

A Procuradoria Geral da Repú-
blica (PGR) e a Advocacia Geral
da União (AGU) se manifesta-
ram contrárias a benefícios fis-
cais concedidos pelo governo
do Rio de Janeiro a montadoras
ao avaliar Ações Diretas de In-
constitucionalidade (Adins)
movidas pelo governador Geral-

do Alckmin em junho.
Os pareceres foram publica-

dos na quinta-feira e ontem. Os
processos agora vão para o Su-
premo Tribunal Federal (STF),
onde precisam de seis votos pa-
ra confirmarem a inconstitucio-
nalidade de leis com benefícios
à Nissan, que vai inaugurar fá-
brica em Resende em 2014, e à
PSA Peugeot Citroën, instalada
em Porto Real desde 2001.

Outra Adin que teve parece-
res favoráveis envolve a fabri-
cante de máquinas e equipa-
mentos Hyundai Heavy. Ao to-
do, São Paulo ingressou com se-

te Adins contra o que considera
benefício ilegal para atrair em-
presas, num novo capítulo da
guerra fiscal.

A ação do governo paulista
ocorre num momento em que
há rumores no mercado de que
a Land Rover, fabricante de utili-
tários premium, deve anunciar
fábrica no Rio. Nos últimos dois
meses, São Paulo atraiu duas
montadoras, a Honda e a Merce-
des-Benz, com investimentos
somados de R$ 1,5 bilhão.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico do Rio, Julio
Bueno, afirma que “São Paulo é

o Estado mais rico da federa-
ção, mas não tem visão nacio-
nal”. Segundo ele, a concessão
de incentivos tributários tem se
mostrado eficiente para promo-
ver a descentralização da indús-
tria e modernizar parques pro-
dutivos de várias localidades.

Bueno contesta as ações de
Alckmin, que têm como foco a
não aprovação do Conselho Na-
cional de Política Fazendária
(Confaz) a benefícios relativos
ao Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS). “Os incentivos são fi-
nanceiros, e não tributários.”

O Rio abriga a MAN, a PSA e a
Nissan. A Foton chegou a anun-
ciar uma unidade, mas foi para
o Rio Grande do Sul. Agora, dis-
puta a Land Rover com São Pau-
lo, Minas e Santa Catarina.

No caso da Adin contra bene-
fícios à Nissan, São Paulo alega,
por exemplo, ausência de deli-
beração do Confaz na conces-

são de benefícios, com validade
por 50 anos. Diz que a medida
“fere princípios da isonomia e
livre concorrência, pois confe-
re incentivo especificamente à
Nissan, em prejuízo às demais
empresas”.

Questiona ainda lei de 2011
que permite financiamento de
R$ 6 bilhões para a fábrica e de-
senvolvimento de projetos no

Rio. “O financiamento se carac-
teriza como incentivo financei-
ro fiscal, pois equipara-se à de-
volução parcial do ICMS, uma
vez que liberações das parcelas
são feitas mensalmente até o li-
mite de 10% da receita bruta
das vendas e do valor das opera-
ções de transferência, podendo
ser compensadas com o impos-
to devido”, diz a ação./ C.S.

Fabricantes argentinas antecipam férias

SP questiona benefício
fiscal oferecido pelo Rio
e caso vai para o STF
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Grupo Caoa faz
recall de 65 mil
modelos Hyundai

Com vendas fracas, montadoras
voltam a apelar para as promoções

● Promoções

Estagnado. Até dia 10, foram licenciados 114,6 mil veículos, quase o mesmo volume de 2012

Automóveis. Empresas correm para conseguir um crescimento de no mínimo 1% até o fim do ano em relação aos 3,8 milhões de
veículos vendidos em 2012; para desovar estoques de carros novos, fabricantes oferecem juro zero e financiamento em cinco anos

Advocacia Geral da
União e Procuradoria
Geral da República já
consideraram incentivos
inconstitucionais

● RetrocessoQueda de encomendas do
Brasil leva montadoras a
reduzirem a produção e
ampliarem período de
férias de fim de ano

Cleide Silva

Com dois meses seguidos de
queda e os primeiros dez dias
do mês com vendas estagna-
das, a indústria automobilísti-
ca volta a apelar para ofertas
de juro zero, financiamento
em cinco anos e planos para
desovar estoques de carros
novos. As empresas do setor
vinham restringindo esse ti-
po de oferta desde o ano pas-
sado, por causa do aumento
da inadimplência.

Neste fim de semana, apesar
do feriado de hoje, todas as con-
cessionárias estão de portas
abertas e há feirão no estaciona-
mento do Shopping Center Nor-
te, em São Paulo, organizado pe-
la Renault. Quase todas as mar-
cas têm no mínimo dois mode-
los com oferta de juro zero.

Nos primeiros dez dias do
mês, foram licenciados 114,6
mil veículos, quase o mesmo vo-
lume verificado em igual perío-
do de setembro (114,3 mil) e em
outubro de 2012 (114,6 mil). Do
total deste mês, 108 mil são au-
tomóveis e comerciais leves, an-
te 108,4 mil no mês passado e
109,9 mil um ano atrás.

No acumulado do ano, os nú-
meros também estão estagna-
dos, com 2,895 milhões de uni-
dades, ante 2,903 milhões em
2012. Para automóveis e comer-
ciais leves os números apontam
pequena queda de 0,7%, para
2,737 milhões de unidades.

Segundo revendedores con-
sultados pelo Estado, há muitas
lojas com estoques na casa dos
60 dias. “O que tem segurado o

mercado são as vendas diretas
(para empresas, frotistas, fun-
cionários e locadoras), feitas pe-
las fábricas, enquanto o varejo
(para o consumidor) está fra-
co”, diz um concessionário que
pede para não ter o nome publi-
cado. “A luz já passou do amare-
lo para o vermelho no setor.”

As montadoras farão esforço
para, até dezembro, conseguir
no mínimo um crescimento de
1% em relação aos 3,8 milhões
de veículos vendidos no ano pas-
sado. Além das promoções, que
devem continuar, contam com
uma possível corrida às lojas
em razão do fim da redução do

Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) a partir de 1º de
janeiro.

Representantes do setor, con-
tudo, têm dito ao governo que a
volta do imposto integral pode
provocar uma crise no setor.

Ofertas. A General Motors de-
cidiu oferecer juro zero para to-
da sua linha, em campanha ini-
ciada quinta-feira e com térmi-
no amanhã. Mas a entrada é sal-
gada: 60% do valor do carro. A
diferença pode ser paga em até
18 prestações. Para Agile, Co-
balt e Sonic, o prazo pode ser
estendido para até 48 meses.

O Cobalt LTZ, que à vista cus-
ta R$ 44.990, pode ser adquiri-
do com entrada de R$ 26.994 e
48 parcelas fixas de R$ 375. Na
revenda Palazzo, na zona norte
da capital, o modelo também
pode ser adquirido com entra-
da de 20% (R$ 8.998) e 60 parce-

las de R$ 829, mas, nessa caso,
há juro de 1% ao mês.

Numa promoção recente fei-
ta pela Palazzo, os estoques bai-
xaram de 45 dias para 30 dias,
informa o diretor comercial
Wilson Goes.

A rede Volkswagen oferece ju-
ro zero para Fox, Space Fox e
Amarok em 24 parcelas e entra-
da de 50% do valor do bem. Há
planos em 60 parcelas, mas
com juro de 0,99% ao mês. “A
linguagem do momento é a taxa
promocional”, afirma Marcos
Leite, gerente da revenda Ama-
zon, na zona leste de São Paulo.

A Ford vende Fiesta RoCam

(modelo antigo) com taxa zero
em 36 meses, entrada de 50% e
airbag e freios ABS por R$ 1 mil.
Na Renault, juro zero é só para o
Sandero, que sai por R$ 31.990 à
vista ou entrada de R$ 17.594 e
36 parcelas de R$ 422,71.

Até marcas de maior valor, co-
mo Toyota, estão com promo-
ções. Revendas da marca ofere-
cem bônus (desconto) de R$ 10
mil para o utilitário CR-V, de R$
7 mil para o Corolla top e de R$
6 mil para o básico, e de R$ 3 mil
para o compacto Etios. O Hyun-
dai HB20, que há três meses ti-
nha fila de espera de dois me-
ses, está disponível nas lojas.

● Disputa
Nissan está entre as montadoras
beneficiadas por incentivos flumi-
nenses; disputa judicial ocorre
no momento em que Rio e São
Paulo travam uma batalha pela
fábrica da Land Rover.
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VENDAS PARA
EMPRESAS 11 3347-7000 0800-0195566

GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

86%
das exportações argentinas
são para o Brasil e 54,7%
de toda a produção é
destinada às vendas
externas.

8,7%
foi o quanto retrocederam as ex-
portações argentinas em setem-
bro comparado ao mesmo mês
de 2012. Para o Brasil, as vendas
baixaram 9,4%.

“A linguagem do momento
no mercado de carros
novos é a taxa
promocional.”
Marcos Leite
GERENTE DA CONCESSIONÁRIA

VOLKSWAGEN AMAZON
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 out. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




