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Carros no Brasil custam bem mais caro 
que no exterior 
 

O Brasil não é conhecido somente como o 
país do samba e do futebol, é também 
campeão nos altos preços dos veículos em 
relação a países como Estados Unidos, 
México, Argentina e outros da União Européia. 
Os números comprovam que o país 
lidera nesse quesito. Uma picape Toyota Hilux 
4X2 cabine dupla, que custa R$ 73.766 no 
Brasil, é vendida por 88.100 pesos para os 
"hermanos argentinos", o equivalente a R$ 
59.979. Mais luxuoso, o importado Ford Edge 
é ofertado no mercado brasileiro por R$ 
149.700, mas no México é vendido por menos 
da metade do preço: 364.000 pesos, ou seja, 
R$ 59.282. O contraste seria ainda maior ao 
considerar Estados Unidos ou Europa. 
O motivo para tamanha diferença de preços - 
e que mais gera discussões entre montadoras 
e governo - é a carga tributária. No Brasil, 
Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviço (ICMS), Programa de Integração 
Social (PIS) e Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) representam, em média, 30,4% do 
valor que chega ao consumidor brasileiro. 
Link 

Pesquisa aponta carros de difícil 
revenda.  
 
O sonho de qualquer dono de multimarcas é 
revender modelos que mal estacionam e já 
estão vendidos. Mas nem sempre é assim. 
Entre os 20 mil modelos negociados nas 
revendas, alguns fazem aniversário nas 
lojas à espera de um comprador que não 
aparece.  
A Associação dos Revendedores de 
Veículos Automotores no Estado de São 
Paulo (ASSOVESP) tem uma medida de 
quais automóveis são campeões de baixa 
procura. 
A pedido do G1, ela divulgou uma lista com 
os resultados de 2008. Eles foram obtidos 
por meio de uma pesquisa por amostragem 
levando em conta as 10.500 Revendas 
Independentes no Estado de São Paulo e o 
tamanho da frota circulante.   
A associação faz uma pergunta direta ao 
lojista entrevistado, sem sugerir nomes ou 
marcas. Por este motivo, há respostas como 
o nome de um carro e outras mais 
genéricas, como "veículos importados". 
 
 

Link 



 NOTÍCIAS 

 

Frota nacional de veículos a GNV cresce 8%. Link 
Lula vai lançar programa Bicicleta para Todos. Link 
Morre Amaral Gurgel, precursor do carro popular. Link - Link 2 
......... 
LANÇAMENTOS 
Fiat com mais novidades no mercado. Link 
Fiat e Chrysler definem sete modelos para os EUA. Link 
Eis o carro em que a Maxi-Eco testa o motor de 60 km/l. Link 
Confira os finalistas do Carro do Ano. Link 
Opel exibirá híbrido Ampera em Genebra. Link 
Citroën lança o C4 Picasso Space Vision por R$ 80.700,00. Link 
Duas estréias mundiais da Nissan no Salão de Genebra. Link 
Volkswagen lançará Touareg híbrido. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Elétrico inspirado no iQ chega aos EUA em 2012. Link 
Custo de reduzir CO² drasticamente é 1% do PIB mundial. Link 
Combustíveis 'verdes' e motos alternativas. Link 
Ameaças ao biodiesel. Link 
Miniusina de biodiesel vai beneficiar agricultores familiares do Sudoeste. Link 
A revolução ambiental e os empregos verdes. Link 
Petrobras investirá US$ 2,8 bilhões em biocombustíveis até 2013. Link 
Grupo estuda uso de bagaço e palha da cana na produção de bioetanol. Link 
Menos biocombustíveis em 2009. Link 
Comissão discutirá fontes renováveis com especialista europeu. Link 
Chilenos na frente para inovação na produção de bicombustível. Link 
'Paris-Dakar No Oil' tem percurso de 6 mil quilômetros para carros alternativos. Link 
Governo pode elevar mistura de biodiesel este ano. Link 
NEGOCIAÇÕES & RESULTADOS 
Morno, janeiro não foi bom para campeões. Link 
Sindicato dos Metalúrgicos formaliza denúncia contra a Bosch. Link 1 – Link 2 – Link 3 
EMPRESAS 
Presidente da Renault assume novo cargo. Link 
VW Autoeuropa garante produção nos próximos 5 anos. Link 
Volks Caminhões dá novas férias coletivas a 3,5 mil. Link 
DuPont tem prejuízo de US$ 629 milhões no 4º trimestre. Link 
Fiat prevê 60 mil demissões no setor automotivo italiano. Link 
Toyota espera produzir 20% menos em 2009. Link 
Honda elevará em 23% sua produção na China. Link 
Nissan fecha estúdio de design nos EUA. Link 
BMW Group - Moderado recuo de 4,3% nas vendas em 2008. Link 
Randon, Valeo, MWM e Sabó negociam acordo com redução. Link 
Siemens anuncia queda de 81% no lucro do 1º tri fiscal, para € 1,2 bi. Link 
Com prejuízos bilionários, multinacionais japonesas demitem. Link 
Volks demite 400 e para produção na África do Sul. Link 
Metalúrgicos da GM discutem proposta para manutenção dos empregos em SP. Link 
Montadoras americanas calculam vendas 30% menores em janeiro. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
General Motors corta 2.000 empregos em duas fábricas nos EUA. Link 
Dados ruins ampliam pressão sobre montadoras. Link 
Reino Unido anuncia € 2,5 bi às montadoras. Link 
Crise e ausência de montadoras cancelam Salão do Automóvel de Barcelona. Link 
Alemanha aprova novo pacote de estímulo econômico. Link 
Medidas de Obama podem salvar montadoras, diz analista. Link 
Metalúrgicos da Valeo aceitam acordo para evitar demissões. Link 
Bolsa de Tóquio fecha em queda, pressionada pelo setor automobilístico. Link 
Nova regra afeta 41% das importações do PR. Link 
Vendas e produção de carros cairão mais 20% em 2009 na Espanha. Link 

 NOTÍCIA COMENTADA 



 

O mercado reage diante da redução do IPI e dos recursos FAT 
O mês de janeiro é tradicionalmente mais fraco do que o mês de dezembro, assim qualquer 
anúncio de crescimento é um dado positivo, até mesmo quando se leva em conta que 
dezembro/2008 foi um mês difícil que lutou com as paradas de fábricas e com os programas 
de férias coletivas. 
O registro de licenciamento de automóveis animou o setor, assim como a redução no nível de 
estoque das fábricas; pois com estoque em nível menor é possível o retorno à produção com 
normalidade. 
O momento ainda requer atenção e cautela, as medidas de socorro ajudam o setor; o Banco 
do Brasil anuncia uma linha de crédito para este setor, recurso proveniente do FAT – Fundo 
de Amparo ao Trabalhador � que são destinados ao financiamento de programas de 
desenvolvimento econômico.  
Esta foi a solução encontrada pela fábrica da Renault/PR, onde mil metalúrgicos receberão 
por cinco meses uma parcela do salário – custeada pelos recursos do FAT, sendo o restante 
custeado pela empresa. Neste período um programa de qualificação profissional foi 
preparado em duas fases: a primeira com treinamentos ministrados na própria indústria e a 
segunda fase de atividades em parceria com o SENAI.  
O conjunto de medidas acena para a reação do mercado.  
Loja de carros usados terá benefício, anuncia Lupi 
Dispensado da Renault vai ter R$ 3,5 milhões do FAT 
Anfavea, com vendas estáveis, libera importações 

 REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

A hora da reforma tributária. Link 
Mudança no rito das MP´s. Link 
Relator ajusta proposta de reforma tributária. Link 
As batalhas pela simplificação tributária. Link 
Reformas estruturais não deverão emplacar. De novo! Link 
A reforma tributária que queremos. Link 
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ANFAVEA 
  

Anfavea: setor deve fechar o mês com 
vendas estáveis 
 
O presidente da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Jackson Schneider, deixou o 
Ministério da Fazenda informando que o ritmo 

Datas Importantes  

Link  
 

Edital MCT/SETEC/CNPq  Nº 67/2008 – 
RHAE - Pesquisador na Empresa 
Informações importantes - clique aqui 
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de vendas do setor poderá fechar o mês de 
janeiro praticamente igual ao ritmo de 
dezembro. Segundo ele, os dados ainda não 
estão fechados e podem sofrer impacto 
significativo nos últimos três dias do mês, já 
que é neste período que se elevam as vendas 
de veículos comerciais. 
De acordo com Schneider, em dezembro de 
2008 as vendas ficaram em torno de 196 mil 
unidades, enquanto em janeiro do ano 
passado elas estavam em 215 mil. O ápice de 
vendas, segundo Schneider, foi atingido em 
junho e julho de 2008, quando foram vendidos 
entre 240 mil a 250 mil unidades. "Não 
recuperamos ainda o nível de vendas até 
setembro, mas foram importantes as medidas 
anunciadas pelo governo, em dezembro, 
porque elas estancaram a tendência de queda 
que vínhamos percebendo", afirmou Scheider. 
Segundo ele, a redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) foi 
particularmente importante para essa 
recuperação. O executivo da Anfavea afirmou, 
no entanto, que uma eventual prorrogação 
desse benefício fiscal, além de 31 de março 
deste ano, não foi assunto, hoje, de reunião 
com o ministro Guido Mantega. Schneider 
disse que a reunião serviu apenas para "uma 
análise de conjuntura". "Não tratamos nada 
específico", afirmou. 
Na avaliação do executivo, os estoques de 
veículos da indústria automotiva deverão ser 
reduzidos "significativamente" no início de 
fevereiro. Segundo ele, esse movimento deve 
ser influenciado pelo ritmo de vendas de 
janeiro e também pela redução da produção, 
considerando que várias montadoras 
adotaram férias coletivas e banco de horas 
para dispensar trabalhadores. "Minha 
perspectiva é que o estoque caia 
significativamente no início de fevereiro", 
afirmou. 
Ele informou que em novembro do ano 
passado a indústria automotiva tinha 56 dias 
de estoque e em dezembro passou para 36 
dias. O estoque considerado normal pelas 
empresas, segundo Schneider, é em torno de 
26 a 28 dias. 
 
Confira aqui a estatística na íntegra.  
 
Gol foi o mais vendido em janeiro, seguido 
do Uno 
 
O consumidor começa a voltar às lojas de 
veículos, procurando carros novos com preços 
promocionais ou seminovos cujos preços 
declinaram de forma expressiva a partir do 
final do ano passado. Os concessionários 
aceitam o usado na troca, mas querem 

Perspectivas 2010 
Hotel WTC – São Paulo 
9 de novembro  
Transportes e Mercosul 
Hotel Intercity, Caxias do Sul, RS 

SIMPÓSIOS SAE BRASIL 2009 

13 de abril 
TECNOLOGIAS AUTOMOTIVAS 
Centro de Convenções Milenium – São 
Paulo, SP 
8 de junho 
MANUFATURA AUTOMOTIVA 
Centro de Convenções Milenium, São 
Paulo, SP 
27 de abril 
TESTES E SIMULAÇÕES 
Centro de Convenções Milenium, São 
Paulo, SP 
31 de agosto  
TENDÊNCIAS NO SETOR AUTOMOTIVO 
Hotel WTC, São Paulo, SP 
Novembro 
PROPULSÃO E MATRIZ ENERGÉTICA 
Centro de Convenções Milenium, São 
Paulo, SP 
6 a 8 de outubro 
CONGRESSO SAE BRASIL 
  

FEIRAS E CONGRESSOS 
NACIONAIS 2009 
31 de março a 3 de abril 
Manutenção 2009  
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Av. José Vieira, 315, Joinville, SC 
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Telefax 47 3028-0002 
14 a 18 de abril 
Automec - 9ª Feira Internacional de 
Autopeças, Equipamentos e Serviços 
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Paulo, SP 
www.automecfeira.com.br 
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Tel. 11 3060-5000 
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veículos fabricados a partir de 2000. Com a 
redução dos estoques na rede, começam a 
escassear modelos 2008, como é o caso do 
Palio.  
Como já anteciparam alguns dirigentes do 
setor, janeiro deve repetir aproximadamente o 
desempenho de dezembro no total de 
emplacamentos.  
O Gol foi novamente o carro mais vendido em 
janeiro, com 17.876 unidades emplacadas, 
segundo dados da FENABRAVE – ainda 
abaixo das vendas do mesmo mês em 2008, 
que chegaram a 20.781 unidades, e de 
novembro de 2008 (17.995).  
A FENABRAVE deve divulgar em seu website, 
nos próximos dias, o balanço dos 
emplacamentos de janeiro. 
Link 

Link 
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