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Em um movimento não combinado das
montadoras instaladas no Brasil, qua-

tro sedas, novos ou reestilizados, foram
lançados desde outubro de 2005. Chevro-
let Vectra, Renault Mégane, Honda Civic
e Peugeot 307 vieram se juntar a Toyota
Corolla, Ford Focus e Fiat Marea, e ainda
a Ford Fusion e VW Jetta trazidos do Mé-
xico sem imposto de importação. A oferta
se diversificou é poderia ter tornado mais
difícil a escolha para os consumidores.
Mas logo eles revelaram sua preferên-
cia pelo Honda Civic. O carro chegou há
apenas um mês às lojas, mas já conse-
guiu desbancar seus concorrentes mais
diretos, o Corolla e o Vectra.

É normal a venda de um carro dar um
salto logo após a chegada de um modelo
novo, porque os consumidores param de
comprar o antigo à espera do lançamen-
to. Isso costuma explicar o salto inicial.
Com o novo Civic, porém, as vendas ma-
ciças do seda foram mais fortes do que
esperava a própria Honda. De 1.204 uni-
dades vendidas no país em abril, o mode-
lo saltou para 3.561 em agosto. Ficou um
pouco atrás do Corolla, porque a Toyota
reagiu ao lançamento com uma série de
promoções agressivas. Mas a procura pelo
Civic não parou de subir. Quem resolver
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comprar o novo modelo hoje poderá ter
de esperar até janeiro para recebê-lo.

"Isso superou nossa expectativa. Quería-
mos rejuvenescer o comprador do Civic,
que até o modelo anterior tinha entre 40
e 50 anos de idade. É uma faixa mais con-
servadora, por isso nas consultas a grupos
de consumidores alguns reagiram com
espanto a novidades como o painel. Para
a Honda, que tem o pé no
chão como forma de traba-
lho, essa decisão foi bem
ousada", diz Kazuo Noza-
wa, diretor-vice-presidente
da montadora. Rejuvenes-
cer o Civic foi uma decisão
tão inesperada e feliz como
a que levou a Ford a lançar
o EcoSport. A empresa ia
produzir para o mercado
europeu um derivado do
Fiesta que lembrava um carro fora-de-
estrada, mas sem ser um jipe. No merca-
do local, a montadora ajustou a estraté-
gia e partiu para um segmento há muito
esquecido, o dos carros fora-de-estrada
leves. Acertou em cheio. As concorrentes
tentaram responder a tempo com versões
de seus modelos para competir com o
EcoSport, mas nenhum ainda conseguiu
o mesmo prestígio.

O sucesso do Civic pode ser atribuído a
um pacote de tecnologia temperado com
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estilo arrojado. "O novo carro não aprovei-
tou nada do anterior, só sobraram as lâm-
padas ", disse Alexandre Cury, responsável
pelo pós-venda da Honda, no lançamento
do seda, em maio. A nova versão herdou
também soluções inteligentes da montado-
ra desenvolvidas para outros projetos. É o
caso da ausência do túnel estrutural na tra-
seira, o que resulta no piso plano mais con-

fortável para os passageiros
do banco de trás. O interior
tem estilo futurista, com o
painel dividido em dois ní-
veis. O velocímetro digital e
os indicadores de gasolina e
temperatura ficam à altura
dos olhos, acima do volante.
Na parte de baixo, estão o
conta-giros e as informa-
ções secundárias, como as
luzes de advertência.

O motor 1.8 de 140 cavalos de potência
foi uma surpresa. Dotado de tecnologia
sofisticada, ele oferece bom desempe-
nho e agilidade no uso urbano - o tipo de
condução que mais cansa o motorista. A
versão EXS, a mais luxuosa do seda, pode
ser equipada com o câmbio S-Matic. Ele é
automático, mas suas cinco marchas tam-
bém podem ser trocadas manualmente
por borboletas atrás do volante, como nos
carros de Fórmula 1. É o primeiro carro
feito no Brasil com esse recurso, que não

56



está disponível nem para os clientes da
Honda nos Estados Unidos.

Apesar de ser praticamente um carro
novo, o Civic teve seu preço pouco alte-
rado. Subiu 9% em relação ao anterior,
vendido até abril. Custa R$ 61.745. O
prazo de garantia aumentou de dois pena
três anos. Com isso, a montadora eliminou
uma desvantagem. Seus concorrentes GM
e Toyota já ofereciam essa cobertura para
os compradores do Vectra e do Corolla. A
Honda aumentou a aposta e acrescentou
o serviço gratuito de atendimento 24 ho-
ras durante dois anos. A empresa vende
ainda o Civic completo: som, ar-condicio-
nado, rodas de alumínio aro 16, freios a
disco com ABS nas quatro rodas e air bags
são itens de série. Os bancos de couro na
versão LXS são o único opcional.

O Civic está em sua oitava geração - a
terceira no Brasil. O modelo lançado aqui
está no mesmo nível do vendido em mer-
cados mais vigorosos, como Japão, Europa
e EUA. As concorrentes não fazem isso.
Seus modelos estão se defasando diante
dos oferecidos em outros países.

A produção deu um salto na linha de

montagem da empresa
em Sumaré, interior
de São Paulo. Entre
unidades do Fit e
do Civic, a fábrica
produz 315 carros
por dia, em três
turnos. A reforma
das instalações vai
ampliar a capacida-
de para 360 unidades por dia em dois tur-
nos, em janeiro, e para 400 unidades em
meados de 2007. Até 2008, diz Nozawa,
a meta é produzir 100 mil carros por ano,
ante os 65 mil atuais.

Em 1998, um ano depois de começar
a produzir o Civic no Brasil, a Honda
tinha 1,1% das vendas. Em 2003, com a
chegada do Fit - outro sucesso de públi-
co e crítica -, a participação foi a 2,4%.
Neste ano, é de 3,8%. Um avanço que
revela uma mudança irreversível: "A
morfologia do mercado brasileiro nun-
ca mais será a mesma", afirma Sérgio
Habib, presidente da Citroen do Brasil
e responsável por dois outros modelos
bem-sucedidos, C3 e Picasso.

Com o Fit,
a Honda
mais que
dobrou sua
participação
nas vendas
de carro

Os números lhe dão razão em 1995
as quatro maiores montadoras insta-
ladas no Brasil - Fiat, Ford, GM e VW
- representavam 92,4% do mercado
interno. Passados 11 anos, sua partici-
pação caiu para 81,1%. Nesse mesmo
período, as chamadas newcommers
-montadoras instaladas nos anos 1990
- evoluíram de 7,6% de participação
no mercado para 18,9% "Quem vai
perder é quem tem maior participa-
ção", afirma Habib. Concorrentes da
Honda já estão enfrentando os efeitos
da profecia. •

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Época, n.436, p.56-57, 25 set. 2006.




