
 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Porque nossos veículos são caros? Margem; Impostos; 

Status? 

Artigo de Gilmar de Almeida: Grupo do “LinkedIn” 

 

Toda vez que nos deparamos com preços de automóveis no Brasil sabemos e sentimos que 

são absurdos, porém estão rodando nas ruas. 

 

Infelizmente para este mercado nós brasileiros ainda somos AMADORES como consumidores, 

aqui ainda impera o STATUS, os veículos não são somente um meio de locomoção e sim uma 

forma de externar o nível de vida que se leva. 

 

Em jantares, recepções, reuniões de negócios, etc, são visíveis os comportamentos tanto do 

proprietário como dos que observam; somos ainda provincianos. 

 

As diferenças de preços entre países retratam não somente a carga de impostos, mas a 

substancial “margem” que operam no Brasil. Posso enviar tabela comparativa com alguns 

modelos e países. 

 

Com a ascensão de 35 milhões de habitantes da classe média brasileira (com financiamentos 

de até 60 meses), mais uma vez os preços foram distorcidos, pois a emoção e o status falaram 

mais alto, as montadoras e importadores nunca lucraram tanto. 

 

Por um lado a compra por sonho e status com valor elevado, do outro lado não saber negociar 

a “compra” do dinheiro, duas perdas significativas (os bancos e financeiras nunca lucraram 

tanto como agora). 

 

Frase de um grande executivo de MKT brasileiro de uma montadora: “Cobramos o que o 

consumidor brasileiro paga”. 

 

Infelizmente ainda vamos transferir muita riqueza em impostos e margens até que a dor 

chegue nos bolsos de consumidores. 

 

Sem esquecermos que nossa carga tributária esta no topo das maiores do mundo, enquanto 

que o serviço publico é um dos piores. 

 

Afinal do valor que pensamos que ganhamos apenas 25% se reverte em consumo, O RESTO 

SÃO IMPOSTOS. 

 

Somos um país bem administrado: 

 

• Financiamos porto e importamos médicos de Cuba 

• Financiamos Investimentos na Venezuela 



• Financiamos Investimentos e “doamos” uma refinaria no Equador 

• Mantemos Forças Armadas no Haiti 

• Financiamos Construtoras em Angola (BNDES) 

• Emprestamos para o FMI 

• Estádios e Infraestrutura para a Copa e Olimpíadas 

• Nosso Congresso e Senado não são consultados para empréstimos e financiamentos à 

outros países; por outro lado, são os que mais “ganham” comparando com todos os 

parlamentares do MUNDO. 

 

Quem vai pagar esta conta após outubro/14? 

 

Afinal o Lula (fanático) conseguiu o sonhado Estádio do “Coríntias”, o resto é consequência 

que o país terá que resolver. 

 

Quem é o país mesmo? 

 

_________ 

ensinoeinformacao.com: Toda Matéria vinculada aqui é de inteira responsabilidade do Autor do 

Artigo! Estamos apenas Compartilhando Pensamentos os quais são passíveis de Críticas a 

Favor ou Contra. Acreditamos estarmos vivendo, mesmo com todas as dificuldades, em um 

País DEMOCRÁTICO! Estamos Suscitando prováveis DEBATES em torno do Assunto... 

 

Fonte: https://www.linkedin.com/groups/Porque-nossos-ve%C3%ADculos-s%C3%A3o-caros-

830677.S.5886904083821912066?view=&item=5886904083821912066&type=member&gid=83

0677&trk=eml-b2_anet_digest-null-8-null&fromEmail=fromEmail&ut=2O5pujSdqiZSg1 
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