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Amanutenção dos atuais
níveis de apreciação do |
real em relação ao dólar

no próximo ano deve continuar
a afetar as vendas externas
de automóveis e comerciais
leves. Alguns dos principais
mercados de destino dos carros
brasileiros estão começando a
substituir sua importação por
automóveis de outras nacio-
nalidades, que apresentam
preços mais competitivos.
Além disso, a Volkswagen
decidiu dar marcha à ré no
seu programa de exportação
do modelo Fox para a União
Européia (UE).

Para 2007, a projeção é de um vo-
lume de 770 mil unidades embarcadas
ao exterior, o que corresponderia a uma
retração de 4,0% em relação à estima-
tiva para este ano - a qual, por sua vez,
já implicou numa queda de 4,5?^ em
relação a 2005. Os resultados preli-
minares de 2006 das vendas externas
de automóveis e comerciais leves em
unidades divulgados pela Anfavea já
mostram uma clara trajetória de redu-
ção, principalmente desde meados de V O L K S W A G E N B R A S I L E I R A NÃO VAI M A I S E X P O R T A R o FOX PARA A
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março. Considerando os dados dessa-
zonalizados, as exportações de março
a setembro mostraram um declínio
acumulado de 8,4% em comparação
aos sete meses anteriores.

Menos para México e Argentina
Apesar das perspectivas relativa-

mente favoráveis para as economias dos
dois principais mercados dos veículos
nacionais, Argentina e México - que são
responsáveis por aproximadamente 60%
do volume total em dólares das vendas
externas brasileiras de automóveis e co-
merciais leves -, as exportações para esses

destinos devem recuar, uma
vez que o nível apreciado do
real faz com que os preços dos
automóveis brasileiros fiquem
menos competitivos nesses
países. O México, de fato, está
cancelando alguns de seus
contratos de importação de
automóveis do Brasil e substi-
tuindo-os por carros oriundos,
por exemplo, da Coréia do Sul
e da Espanha.

Os efeitos da moeda valori-
zada e, conseqüentemente, da
perda de competitividade no
mercado mundial começaram
a se intensificar em meados
do ano. Na análise dos dados
ajustados sazonalmente, as
vendas ao mercado mexicano
tiveram decréscimo de 33,3%
entre maio e agosto ante a
média dos quatro meses an-
teriores. Da mesma forma, as
exportações para a Argentina
também vêm apresentando
declínio: o volume embarcado
nos últimos quatro meses, em
dólares, ficou 25% abaixo do
observado no quadrimestre
antecedente. Em 2007. espera-
se uma retração adicional
nos embarques em relação
aos últimos meses.

Outro fator que deve fazer com que
as vendas externas de automóveis e
comerciais leves diminuam no próximo
ano é a desistência da Volkswagen do
projeto de vendas do Fox na Europa.
O programa, em vigor desde o começo
de 2005, previa o embarque de 100
mil unidades ao ano para vários paí-
ses do continente. Até o início do ano
passado, as exportações de veículos
para a UE eram pouco expressivas
- segundo os dados da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex), o volume
médio embarcado até fevereiro de
2005 era de US$ 7 milhões ao mês.
No entanto, após a entrada em vigor
do projeto de exportação do Fox, os
números aumentaram significativa-
mente, passando para uma média de
US$ 6o milhões ao mês, com pico de
US$ 96 milhões em maio de 2006.
No entanto, com a manutenção do
câmbio em níveis valorizados, a
matriz alemã decidiu pela redução
gradativa do envio do Fox, que será
substituído pelo Polo, a ser fabricado
na Rússia a partir de 2009.

Os últimos dados já evidenciam
uma tendência de retração das expor-
tações de automóveis e comerciais
leves para a Europa, tendo em vista
que, na média, o volume em dólares
entre maio e agosto deste ano apre-
sentou um desempenho 43,7% infe-
rior à observada no mesmo período
do ano passado.

Xo entanto, ainda que os últimos
resultados das vendas externas para
a UE estejam registrando uma clara
tendência de declínio, elas ainda se
encontram em níveis relativamente
elevados e podem ser consideradas
um importante determinante para
que o desempenho do setor em 2006
no se mostre m u t o p o r que os 4.5
de queda esperados.
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