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A indústria automobilística
brasileira acendeu o sinal ama-
relo. Depois de anos de cresci-
mento estrondoso nas vendas
de veículos no mercado inter-
no, as montadoras deverão en-
trar num ritmo menor de ex-
pansão. Isso porque, as medi-
das de contenção do consumo,
adotadas em dezembro pelo go-
verno, devem surtir efeito na
venda de carros nos próximos
meses. Como a produção ainda
segue em alta, não estão des-
cartadas promoções, por parte
das montadoras, para ajudar a
regular os estoques.

O presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores, Cledor-
vino Belini, diz que nos meses
de abril e maio a retração já será
observada, mas sem grande
abalo nas vendas de carros no-
vos. “O grande impacto das
medidas é realmente na venda
de carro usado, porque, tradi-
cionalmente os juros são maio-
res. Para os automóveis novos,
temos que observar o compor-
tamento da venda diária nos
próximos meses, é isso que nos

dará a dimensão dessas medi-
das”, disse Belini.

Para ele, o crescimento das
vendas este ano deve girar entre
4,5% a 5%, um aumento relevan-
te e que vai garantir o ritmo ele-
vado da produção de veículos no
Brasil. “Entraremos num cresci-
mento sustentado, não será como
nos últimos anos em que experi-
mentamos um aquecimento do
mercado, mas será relevante”.

E abril já mostra a desacele-
ração dos negócios. As vendas
de veículos, segundo dados da
Federação Nacional de Distri-
buidores de Veículos Automo-
tores (Fenabrave) aumentaram
5,64% na comparação do pri-
meiro quadrimestre de 2011
com o mesmo período de 2010,
saltando de 1,64 milhão unida-
des para 1, 74 milhão. “Com as
medidas tomadas pelo governo,
desde dezembro, como o au-
mento do valor de entrada no
financiamento e a recente ele-
vação do IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras), de
1,5% para 3% ao ano, o cresci-
mento tem sido mais modera-
do, o que é positivo para o setor
automotivo e para a economia”,
afirmou o presidente da Fena-
brave, Sergio Reze.

Como aconteceu em março, o
mês passado também apresentou
queda nos emplacamentos de
veículos se compararmos com
abril do ano passado. Foram co-
mercializados 277,83 mil veículos
ante 289,21 mil unidades no
quarto mês de 2010 — uma queda
de 4,21%, segundo a Fenabrave.

Para Francisco Satkunas,
consultor da indústria automo-
bilística, se realmente as vendas
derem uma desacelerada no
resto do ano, as montadoras de-
vem rever a programação de
produção para sustentar os in-

vestimentos e o mercado.
“Dois meses é pouco para

sentir o comportamento do
mercado, mas já é um sinaliza-
dor de que acendemos a luz
amarela. Eu diria um amarelo
mais fraco, porém as empresas
devem considerar a montagem
de modelos que fazem mais su-
cesso com o consumidor”, diz
Satkunas. Segundo ele, um
bom termômetro será o resul-
tado no primeiro semestre. “É
aí que teremos a real dimensão
dos efeitos das medidas de
contenção do consumo.” ■

Sinal amarelo está aceso para
a indústria automobilística
Ritmo menor, em função da redução do crédito, deve levar montadoras a promoções para regular estoques
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carros usados
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Novas altas de custos de matérias-
primas como carvão estão abrindo
espaço para a Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN)
avaliar aumentos de preço do aço
no segundo trimestre. “Vamos
acompanhar o movimento do
mercado, não vamos permitir que
entre material importado no país.
No ano passado, 25% do mercado
foi importado, hoje o nível caiu para
12%. O razoável seria de 8% a 9%”,
afirmou o diretor comercial da CSN,

Luis Fernando Martinez, em
teleconferência com analistas.
As negociações com as montadoras
de veículos devem começar
a partir do segundo semestre,
afirmou o executivo, comentando
que os contratos no segmento
são trimestrais ou semestrais.
Segundo ele, o estoque na cadeia
de distribuição de aços planos
foi impulsionado em março para
cerca de 3,3 meses de vendas pela
expectativa de alta de preços em

abril, algo que vai ser equalizado
no atual trimestre, voltando aos
patamares normais de 2,8 meses.
Em abril, a CSN promoveu
aumentos de preços da ordem de
5%. Um eventual arrefecimento na
pressão para redução de descontos
concedidos no final do ano
passado pode decorrer do carvão,
que teve a oferta restringida no
início do ano pela redução de
produção da Austrália, principal
fornecedora mundial. Reuters
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CSN considera possibilidade de novo aumento no preço do aço

Vendas devem aumentar entre
4,5% e 5% este ano. No ano
passado, expansão foi de 12%
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