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O Brasil é hoje o quarto mercado
mundial em vendas domésticas
de veículos. Com uma comer-
cialização de 1,32 milhão de
unidades de janeiro a maio, que
inclui a venda de modelos im-
portados, o país ultrapassou a
Alemanha e confirmou seu pa-
pel como um dos principais
mercados globais. O presidente
da Associação Nacional de Veí-
culos Automotores (Anfavea),
Cledorvino Belini, disse que a
posição conquistada foi em ra-
zão das antecipações de vendas
na Alemanha, aliada aos incen-
tivos governamentais no Brasil
no ano passado, além do mau
momento econômico pelo qual
passa o continente europeu.

Conforme levantamento da
Anfavea, no acumulado do ano
a China lidera o ranking mun-
dial com 7,53 milhões, os Esta-
dos Unidos estão em segundo
com vendas de 4,62 milhões de
carros, o Japão em terceiro com
2,20 milhões e a Alemanha com
um mercado de 1,28 milhão
atrás do Brasil. “Se vamos nos
manter nessa posição no
ranking mundial, depende do
comportamento dos outros paí-
ses. Mas o importante é que o
Brasil tem um mercado impor-
tante e deve adequar a sua pro-
dução às vendas totais”, disse.
“Hoje, somos apenas o sexto
produtor mundial. Temos que
ter mais competitividade para
equalizar essa situação e produ-
zir a mesma quantidade que
vendemos no país”, disse Belini.

Em maio, também, segundo a
Anfavea, as vendas de veículos
foram recorde histórico para o
mês. Foram comercializadas 251,1
mil unidades, aumento de 6,6%
em relação a abril e 14,9% no
comparativo com maio de 2009.
“As vendas no mês passado estão
em linha com as nossas previsões,
pois, com o fim do desconto para
o IPI para automóveis, ocorreu
uma antecipação de compras em
março. Abril e maio foram meses
de acomodação do mercado e isso
nós já estimávamos.”

Segundo dados da Anfavea, a
produção de veículos de janeiro
a maio deste ano chegou a 1,43

milhão de unidades, volume
20,7% superior ao apresentan-
do no mesmo período do ano
passado, incluindo o total para
exportação (201 mil unidades).
“Esperávamos este aumento na
produção nos dois últimos me-
ses. Isso ocorreu para recompor
os estoques”, disse o executivo.
Hoje, entre a indústria e as con-
cessionárias há cerca de 34 dias
de vendas no país, o que corres-
ponde a cerca de 290 mil carros
para serem comercializados, ou
um mês de vendas.

Caminhões
O mercado de caminhões tam-
bém deu uma aquecida nos
primeiros cinco meses deste
ano. Segundo a Anfavea, as
vendas de veículos comerciais
atingiram 66,77 mil unidades,
aumento de 67,2% no compa-
rativo com o mesmo período
do ano passado. Já a produção
no período foi de 306,62 mil
unidades. Em maio, as monta-
doras fabricaram 15,8 mil ca-
minhões, aumento de 66,5%
no comparativo com o mesmo

mês do ano passado.“O setor
de caminhões é importante
para a economia. Por isso, es-
tamos conversando com o go-
verno para que não retorne
com a alíquota cheia do IPI em
julho”, diz Bellini. “Como se
trata de (uma categoria de)
bens de capital, é coerente
que o incentivo continue.” A
alíquota zero está em vigor
desde dezembro de 2008 e a
previsão, segundo o governo,
é que o imposto volte para 5%
em julho. ■

País assume 4º lugar no ranking
mundial na venda de veículos
Com 1,32 milhão de veículos vendidos até maio no mercado doméstico, Brasil ultrapassa Alemanha

SAFRA RECORDE

Agricultura vai produzir 146,9 milhões de
toneladas de grãos na safra 2009/2010
A produção recorde de grãos na safra 2009/10 está confirmada no
levantamento de junho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
divulgado ontem. O Brasil vai produzir 146,92 milhões de toneladas de
grãos, com aumento de 51,5 mil t sobre os números recordes anunciados
mês passado. Contribuíram um bom regime de chuva nas áreas de
maior produção, a boa produtividade do milho e a soja em Mato Grosso.

CORTE DE DESPESAS

Sarney se diz surpreso com notícia de
recontratação de 1,2 mil funcionários
O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse ontem que foi
pego de surpresa pela notícia de que a Casa vai recontratar 1,2 mil
funcionários terceirizados, mesmo com auditoria da FGV, que recomendou
o corte de despesas. “Fui surpreendido. Se forem verdadeiros, são
números excessivos. Necessita, sim, de uma correção”, disse. E prometeu
discutir o assunto com o primeiro-secretário, Heráclito Fortes (DEM-PI).

Geraldo Magela/Ag. Senado

Henrique Manreza

“O Brasil tem um mercado
importante, mas precisa
se adequar à produção.
Não podemos ser o quarto
em vendas e o sexto produtor,
temos que ser mais
competitivos”

Cledorvino Belini
Presidente
da Anfavea

Andre Penner

Vendas de carros mantêm
patamar alto, apesar

do fim do incentivo fiscal

PRODUÇÃO

309,62 mil
Foi o total de veículos produzidos
pelas montadoras no país
em maio. O volume representa
crescimento de 14,9% em
relação ao mesmo mês de 2009.

CAMINHÕES

43,97 mil
Foi o volume de caminhões
fabricados pelas montadoras
no Brasil de janeiro a maio
deste ano. O volume foi 67%
superior ao produzido em 2009.

VENDAS DE CAMINHÕES

13,321 mil
Foi o que as montadoras
comercializaram no mês
de maio. O volume foi 56,1%
maior que o vendido em maio
de 2009—8,531 mil unidades.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 14.
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