
Não chega a ser ameaçadora,
mas a chegada de novas marcas
no segmento de hatches com-
pactos, o mais volumoso do Bra-
sil, já causa estragos nas líderes
do mercado, a Fiat e a Volkswa-
gen. Levantamento exclusivo
do iG mostra que a Toyota e, so-
bretudo, a Hyundai, tiraram jun-
tas mais que 5% das vendas das
duas montadoras do grupo “tra-
dicional”, que estão no País há
pelo menos 30 anos.

Parece pouco, mas equivale a
mais de 10 mil carros que deixa-
ram de ser vendidos pelas duas
caso elas mantivessem a mesma
participação de mercado do 1º
trimestre de 2012. Fiat e VW de-
tinham 30% e 26% dos emplaca-
mentos de hatches pequenos e
agora respondem por 27,5% e
24% desse segmento. Enquanto
isso, a Toyota beira os 2% das
vendas e a Hyundai, a marca
que efetivamente chacoalhou o
mercado, já acumula 8,4% das
vendas no segmento.

O que impressiona é o fato
das novas marcas não atuarem
na “banda popular” dessa cate-
goria, ou seja, não têm versões
sendo oferecidas por menos R$
30 mil — o HB20, por exemplo,
sai por mais de R$ 33 mil na ver-
são de entrada.

Por falar no hatch da Hyun-
dai, ele já é o 4º automóvel mais
vendido do Brasil em 2013. Só
perde para o Gol, Palio e Uno,
mas está muito próximo dos
dois modelos da Fiat. A marca
sul-coreana só não os superou
por não ter capacidade de pro-
dução para dar conta da deman-
da. A previsão, antes do lança-
mento do modelo era de empla-
car 9 mil HB20 por mês em mé-
dia, mas já foram vendidos até o
começo de março 25 mil unida-
des: “só não vendemos mais
porque nossos fornecedores
não estão dando conta”, disse
ao iG um executivo da marca du-
rante o lançamento da versão se-
dã, HB20S. “Estamos trazendo
pneus da Coreia em lugar do
produto nacional, que está em
falta”, completou.

Outra marca que já pode co-
memorar é a Chevrolet. Depois
de passar 2012 lançando diver-
sos produtos, a fabricante ame-
ricana começa a colher os resul-
tados, sobretudo com o hatch

Onix, que assumiu o espaço do
Corsa. O novo modelo é o 5º au-
tomóvel mais vendido do Bra-
sil. Com isso, a montadora con-
seguiu ver sua participação nes-
sa categoria subir de 15,4% para
16,6% entre 2012 e 2013.

Não foram apenas Fiat e VW
que perderam espaço com a che-
gada das estreantes. As três mar-
cas francesas, Renault, Peugeot
e Citroën, que foram as primei-
ras a tentar incomodar as fabri-
cantes tradicionais ainda na dé-
cada de 1990, viram sua fatia
nesse segmento cair de 11,5%
para 10%. Apenas a Citroën con-
seguiu compensar isso graças
ao novo C3. Mas Renault e Peu-
geot também devem estancar
as perdas com as vendas do Clio
reestilizado e do inédito 208,
respectivamente.

Já as marcas chineses e a co-
reana Kia, que vendem apenas
importados, acusaram o golpe
do aumento do IPI em 30 pontos
percentuais. De 2,6% de partici-
pação elas mal passaram de 1%.

Apesar da perda de espaço, é
praticamente impossível que a
Fiat e a Volkswagen deixem de
liderar entre os modelos peque-
nos. Com redes de concessioná-
rias imensas e veículos mais
simples em suas linhas, as duas
devem seguir com volumes
mensais acima das 20 mil unida-
des. Mas é certo que já não te-
rão mais domínio nas fatias in-
termediárias e superiores desse
segmento, onde hoje existem
muitos produtos rivais, geral-
mente mais novos.

O cenário nos próximos anos
será de muito equilíbrio já que
ainda há estreias esperadas para
um futuro breve. As chinesas
Chery e JAC, por exemplo, vão
inaugurar fábricas nacionais em
2014 com produtos nessa faixa
de preço. A Nissan, marca que
chegou a experimentar um pico
de vendas com a dupla March e
Versa vinda do México, começa-
rá a fabricá-los no Brasil dentro
de um ano. E a Ford, que tam-
bém perdeu terreno para Hyun-
dai e Toyota, lançará uma nova
família de compactos que suce-
derá o Ka, além de nacionalizar
o New Fiesta ainda este ano.

Fiat e Volkswagen prometem
reação: a primeira já trabalha
no projeto 344, que dará origem
a um sucessor do Uno Mille, e a
Volkswagen está em estágio
avançado para lançar o up!,
compacto de entrada de projeto
mundial. Sinal que a concorrên-
cia está, enfim, incomodando
as líderes do mercado. ■

ALTERAÇÃO

Brazil Pharma eleva capital em R$ 7,2 mi

A Brazil Pharma, em reunião do conselho de administração realizada

ontem, aprovou o aumento do capital social da companhia, em

decorrência do exercício da opção de compra de ações por parte

dos beneficiários do Primeiro Programa de Opção de Compra de

Ações da companhia. O aumento será no valor de R$ 7.277.252,40,

mediante a emissão de 1.434.449 ações ordinárias, nominativas

e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 5,073204 por ação.

Estreantes, Hyundai e Toyota
tiram mercado de Fiat e Volks

Divulgação

Divulgação

As duas fabricantes já têm mais
de 10% das vendas de hatches.
Com Onix, Chevrolet se recupera

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2013

Local, hora e data: Aos 30 dias do mês de janeiro de 2013, às 09 horas, na sede social da JSL
S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Angélica, 2346, 16° andar, parte B do escritório 161,
Edifício New England, Consolação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01228-
200. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Mesa:
Presidente: Sr. Fernando Antônio Simões; Secretária: Maria Lúcia de Araújo. Ordem do dia: aprovar
a prestação de garantia para empresa controlada, conforme previsto no artigo 21, inciso XXII, do
Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Nos termos do artigo 21, inciso XXII, do Estatuto
Social da Companhia, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a prestação
de aval pela Companhia em favor da Original Veículos Ltda, empresa esta controlada 100% pela JSL
Investimentos em Concessionárias e Lojas de Veículos, Máquinas e Equipamentos S.A., que por sua
vez é subsidiária integral da Companhia, em 02 (duas) Cartas de Fiança a serem firmadas com o
Banco ABC S.A., para garantir duas Ações de Execução Fiscal da Dívida Ativa. O Sr. Presidente da
Mesa solicitou que registrasse em ata, que a diretoria da Companhia apresentou ao Conselho um
resumo detalhado das Ações Fiscais e as propostas dos Bancos para emissão das Cartas de Fiança,
cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada
pela unanimidade dos presentes. São Paulo, 30 de janeiro de 2013. Assinaturas: Presidente da
Mesa: Fernando Antonio Simões; Secretária da Mesa: Maria Lúcia de Araújo. Conselheiros
presentes: Fernando Antonio Simões; Fernando Antonio Simões Filho; Adalberto Calil; Álvaro Pereira
Novis; Augusto Marques da Cruz Filho. Cópia fiel do Original. Maria Lúcia de Araújo - Secretária da
Mesa. Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - Certifico o registro sob o nº
82.402/13-9 em 22.02.2013 – Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 mar. 2013, Empresas, p. 19.
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