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O Bolsa Família não só ajudou a tirar milhões de pessoas da pobreza em cidades nos rincões 
do Brasil. O programa de distribuição de renda do governo federal ajudou também a estimular 
o mercado de carros novos e até de luxo, ao fazer emergir uma nova classe consumidora. 
Novas marcas do mercado nacional captaram este movimento e correram para abrir lojas em 
locais como Arapiraca, cidade do interior de Alagoas conhecida no ideário nacional por sua 
famosa feira artesanal e produção de fumo.  
 
"Quem não viaja ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste não percebe o quanto este País está 
mudando em regiões antes tidas como atrasadas", afirmou o diretor de desenvolvimento de 
redes da Citroën, Domingos Boragina Neto. "Uma nova economia diversificada, apoiada não só 
pelo programa de distribuição de renda do governo federal, vem ajudando a reequilibrar o 
peso que o Sul e Sudeste sempre exerceram."  
 
Números da Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores (Fenabrave) 
mostram que a evolução é gradual e constante nos últimos anos, por exemplo, nas vendas de 
carros de passeio. Puxada pela fronteira agrícola, o Centro-Oeste teve o maior avanço, 
enquanto o Sudeste caiu. Entre janeiro de 2006 e janeiro de 2009, a região passou de 8% das 
vendas nacionais para 10%. Já o Sudeste, caiu de 53% para 52% do total de vendas do País 
(ver gráfico). 
 
No mesmo período, o Nordeste permaneceu estabilizado em 16%. Só que o fato de 
permanecer estabilizado num mercado que, entre 2006 e 2008, saiu de 1,536 milhão para 
2,193 milhões (apenas automóveis) é um ganho significativo, já que a base é muito maior. Na 
prática, as vendas na região tiveram de crescer para que a posição fosse mantida num 
mercado que subiu cerca de 700 mil unidades em espaço de três anos.  
 
A mesma constatação pôde ser feita no Norte, que deteve uma média de 4% das vendas 
nacionais nos últimos três anos. Região menos desenvolvida e com o menor adensamento 
populacional, manter sua média de vendas quando a base de comparação aumenta muito já é 
um feito significativo.  
 
O Sul também manteve percentual de vendas em 19% nos últimos três anos, mas é tida como 
uma região saturada, onde o mercado tende a crescer vegetativamente.  
 
Marcas como a Honda e Toyota, que produzem carros caros para o padrão do consumidor 
médio brasileiro, tem sucesso de vendas em cidades nordestinas, nortistas e do Centro-Oeste. 
"O que deve se constatar também é que nestes locais distantes, quase sempre as montadoras 
praticam preço de tabela cheia, pela menor concorrência e das longas distâncias em relação 
aos centros produtores", afirmou Boragina.  
 
País com uma relação de 7 carros para cada habitante, o Brasil é um dos emergentes em que 
o consumo de veículos tem muito a crescer por pelo menos duas décadas. Nem mesmo os 
percalços da crise deixam os construtores desanimados. "Não há dúvidas de que o Brasil é um 
País onde os fabricantes tem um futuro pela frente", afirmou o presidente da General Motors 
do Brasil e Mercosul, Jaime Ardila.  
 
E é justamente nas cidades do "Brasil novo" que as marcas mais tem interesse em crescer. 
Para que o processo se acentuasse, o presidente da GM pede, por exemplo, mais 
investimentos em infraestrutura, que tornassem mais atraente o uso do automóvel. A BR-116, 
por exemplo, no trecho entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, a Rio-Bahia, 
foi construída nos anos 50. Desde lá, nunca passou por ampliação.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6, 7 e 8 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C2. 


