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Em razão dos problemas da arquirrival Toyota, a Honda deveria aproveitar para arrumar a 
casa este ano. Mas não está funcionando desse jeito. Depois de uma década de crescimento 
ininterrupto nos Estados Unidos, a participação de mercado da Honda Motor passou de 10,5% 
no primeiro trimestre de 2009 para 10,1% no mesmo período deste ano. A concorrente Nissan 
Motor aumentou sua fatia de 7,9% para 9% e a Hyundai Motor passou de 4,2% para 4,4%. A 
Honda "perdeu a mão com o lançamento de novos modelos", diz Jessica Caldwell, analista 
sênior do site Edmunds.com, especializado no comércio de automóveis. 
 
Embora as vendas da Honda tenham aumentado 12,5% em relação ao decepcionante primeiro 
trimestre do ano passado, o mercado como um todo cresceu 17,1%. A companhia já chegou a 
ser uma alternativa mais esportiva à enfadonha porém confiável Toyota Motor, mas hoje os 
carros da Honda parecem pálidos em relação aos novos modelos da Nissan, Hyundai, Ford e 
General Motors (GM), afirma John Wolkonowicz, analista da IHS Global Insight. Com sua 
reputação de desempenho e dirigibilidade, a Honda "já foi a BMW japonesa", diz Wolkonowicz. 
"Mas não é mais." 
 
A Honda não quis liberar nenhum executivo para fazer comentários para este artigo. Um 
porta-voz diz que a companhia não está preocupada com participação de mercado; ela é 
lucrativa e continua focada em oferecer carros eficientes, confiáveis e seguros. Mesmo assim, 
em março, a Honda ofereceu contratos e leasing baratos para enfrentar os financiamentos com 
juro zero oferecidos pela Toyota, depois que a última companhia tentou reforçar as vendas na 
esteira dos recalls que foi obrigada a fazer. O programa da Honda aumentou de certa forma o 
interesse dos consumidores, mas a participação de mercado continuou caindo. 
 
O novo Accord Crosstour é emblemático dos problemas da Honda. A companhia lançou o 
modelo em novembro, apresentando-o como uma mistura de utilitário esportivo (SUV) com 
sedan. O problema é que o Crosstour não é tão espaçoso quanto a maioria dos SUVs e não 
tem o visual e a sensação de um sedan, afirma James N. Hall, diretor da 2953 Analytics, uma 
consultoria de Birmingham, Michigan. E o Crosstour está disponível apenas com um motor V-6, 
o que eleva o preço para US$ 30.000. Isso não só representa cerca de US$ 3.000 a mais que o 
Venza, o modelo concorrente da Toyota, como o consumo também é maior. Este ano, o Venza 
está sendo vendido mais que o Crosstour na proporção de quase 2 por 1. 
 
De modo parecido, a Honda também tropeçou com o Insight. Durante o relançamento 
barulhento desse híbrido, no ano passado, a Honda o apresentou como uma alternativa mais 
barata ao Prius da Toyota. Em 2010, a Honda vendeu menos de 5.000 Insights nos EUA, cerca 
de um sexto do número de Prius vendidos pela Toyota. E em março, o híbrido Ford Fusion 
superou o Insight, vendendo 1.670 unidades, contra 1.652, embora o Fusion seja 35% mais 
caro. O Fusion é mais espaçoso e mais econômico, percorrendo cerca de 64 quilômetros com 
um galão de combustível. 
 
Até mesmo os principais modelos da Honda estão sob pressão. O compacto Civic, o sexto carro 
mais vendido nos EUA em 2009, está na sétima posição este ano, segundo relato da Autodata, 
uma empresa de pesquisas do setor automobilístico, e as vendas do CR-V caíram 4,2%. E 
embora as vendas do Accord estejam crescendo, a Honda optou por um estilo mais 
conservador quando relançou o sedan este ano. Agora, os potenciais compradores estão 
explorando outras opções; um ano atrás, apenas 5% dos visitantes do site Edmunds.com 
interessados no Accord também deram uma olhada no Sonata da Hyundai, e 6% no Fusion da 
Ford. Em março deste ano, 12% dos compradores do Accord consideravam a possibilidade de 
mudar para o Sonata e 9% deram uma olhada no Fusion. 
 
Um desses compradores é Charles Summers, que trabalha em uma firma de recursos humanos 
perto de Atlanta. Esperando seu primeiro filho, Summers decidiu trocar seu Hyundai Elantra 
2007 por um Accord. Mas ele achou o design fraco e decidiu que o Sonata é mais confortável. 
Então, ele gastou US$ 26.000 em um Sonata, enquanto um Accord equipado de maneira 
parecida teria lhe custado mais de US$ 28.000. "Eu tinha certeza que acabaria ficando com um  



Accord", diz Summers. É assim que se perde participação de mercado. (Tradução de Mário 
Zamarian) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 abr. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B8. 


