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Mercado de motos é favorecido
pelas medidas de contenção
Vendas devem alcançar o melhor
nível desde 2008, e chegar a
2 milhões de unidades no
mercado interno. Estimativa de
exportação é de 60 mil unidades

As vendas de motocicletas se-
guem em ritmo contrário ao das
de automóveis. Enquanto a co-
mercialização de carros desace-
lera, a de motos dispara. As me-
didas de contenção de crédito
não surtiram efeito no segmen-
to e não há previsão de que isso
aconteça este ano. Moacyr Paes,
diretor executivo da Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Simila-
res (Abraciclo), diz que o mer-
cado de motos no Brasil está em
plena recuperação e deverá vol-
tar aos níveis de 2008, quando
teve seu melhor desempenho.
“Fomos atingidos em cheio pela
crise econômica mundial”,
afirma Paes. “As vendas caíram
em 2009 e, somente este ano,
vamos conseguir atingir os pa-
tamares de 2008, com cerca de 2
milhões de motos vendidas”.

Segundo previsão da Abra-
ciclo, este ano o crescimento
do mercado brasileiro será de
11%. No ano passado, foram
vendidas 1,81 milhão de unida-
des. “É o mercado interno que
vai sustentar o crescimento da
produção. As exportações não
serão representativas este
ano”, afirma o dirigente. “De-
vemos embarcar somente 60
mil motos montadas enquanto
que, em 2008, chegamos a ex-
portar cerca de 300 mil”.

Custo e benefício
A explicação para o bom mo-
mento é justamente o preço dos
veículos de duas rodas. O con-
sultor da ADK Consultoria Au-
tomotiva, Paulo Roberto Gar-
bossa, explica que os consumi-
dores que não conseguem bons
financiamentos de carros, em
função do aumento dos juros,
migram para as motos.

“O preço é muito mais atra-
tivo para aqueles que querem
um novo modo de locomoção.
Eles não conseguem um carro
popular, compram uma moto,

que se adequa ao seu orçamen-
to”, diz o consultor. Segundo
dados da Abraciclo, os modelos
mais comprados pelos brasilei-
ros são justamente os de cilin-
dradas mais baixas, que con-
sequentemente têm preços
mais atrativos.

Tendência de alta
No ano passado, 83% dos em-
placamentos de motos no país
ocorreram na faixa de 101 a 150
cilindradas, o que representou
1,5 milhão de unidades. Além
disso, 40% dos novos motoci-
clistas optaram pela moto para
fugir do caos do transporte pú-
blico das cidades brasileiras.

“É uma tendência que, acre-
ditamos, irá persistir nos próxi-
mos anos no Brasil”, diz o pre-
sidente da Abraciclo, Moacyr
Paes. Para Garbossa, ainda há
uma demanda reprimida no
segmento, um dos grandes fa-
tores para o crescimento das
vendas de motocicletas no país.
“É um mercado com tendência
de crescimento alto para os
próximos anos.” ■ A.P.M.

Em 2010, 83% dos
emplacamentos de
motos no país foram
de modelos mais
baratos, entre 101
e 150 cilindradas
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