
Varejo de motocicletas ensaia retomada depois de 2015 
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Em crise, o varejo de motocicletas espera uma recuperação a partir de 2015. A queda no setor 

só não é mais expressiva devido aos bons números da categoria de alta cilindragem (com 

maior valor agregado) e às carteiras de consórcio. Ainda assim, as vendas vêm diminuindo 

mês a mês muito em função da maior restrição ao crédito.  

 

Para o presidente executivo da Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores 

(Fenabrave), Alarico Assumpção Júnior, é pouco provável que o setor se recupere no ano que 

vem. "Não podemos precisar como será 2014, mas acredito que repetiremos as vendas de 

2013 ou teremos um crescimento muito simbólico, entre 1,8% e 2,2%."  

 

Fatores que podem complicar ainda mais o varejo de motos são o novo Processo Produtivo 

Básico (PPB) e da quarta fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e 

Veículos Similares (Promot 4). Enquanto a primeira estabelece que as motos deverão ter um 

número maior de componentes nacionais, a segunda prevê maior rigidez na emissão de gases 

poluentes. As medidas estão previstas para vigorar em 2014, afetando diretamente a indústria 

e com reflexo no preço final dos produtos.  

 

Segundo Assumpção Jr., as mudanças impactariam diretamente o varejo. Ele não descarta que 

um adiamento por parte do governo. "Se ocorrer, produção e produto serão mais caros, e os 

compradores terão mais dificuldades. Talvez o governo possa fazer algum acordo com 

montadoras para postergar a medida."  

 

Segundo dados da Fenabrave, há uma queda de 9,14% nas vendas do acumulado do ano até 

setembro na comparação com 2012. Os resultados do ano passado já haviam sido negativos: a 

entidade registrou decréscimo de 15,62% em relação a 2011.  

 

De acordo com o presidente da entidade, "as vendas de motos com mais de 200 cilindradas 

têm ido muito bem, e os consórcios são hoje responsáveis por 40% das vendas de baixa 

cilindragem". Já a comercialização de motocicletas mais baratas não deve retornar ao 

observado antes da restrição de crédito ao consumidor.  

 

"Após a crise global de 2008, se tornou mais difícil obter crédito. Antes de outubro daquele 

ano, o consumidor chegava com uma conta de luz e conseguia um financiamento em 60 ou 80 

vezes sem pagar entrada", afirma o executivo. "Hoje só se compra com 20% ou 30% de 

entrada e um número bem menor de parcelas. Acredito que a situação não volte mais para 

aquele patamar."  
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As empresas se mostram tão pessimistas quanto a Fenabrave. Para Claudio Rosa Junior, 

presidente da Kasinski, o cenário está longe de apontar para uma recuperação. "Neste ano 

devemos ter uma queda de 40% no faturamento ante 2012", afirma. "Já em 2014, devemos 

estagnar em um patamar baixo, talvez com um crescimento de 3% a 5%. Recuperação 

somente após 2015".  

 

O presidente da Kasinski destaca que a marca está tendo que se adaptar ao mau momento. 

"Reduzimos nossos estoques para nos adequar ao novo cenário restritivo", afirma.  

 

A Honda também passa por dificuldades. No entanto, a marca com maior representatividade 

no mercado aguarda uma recuperação. "No acumulado do ano temos uma queda de 9%, 

embora essa queda tenha sido muito menos acelerada nos últimos meses", afirma Paulo 

Takeuchi, diretor de relações institucionais da Honda South America.  

 

O empresário destaca que o volume de vendas costuma ser maior nos últimos meses. A 

diferença é mais notável com o Salão Duas Rodas, que se começou ontem e acaba domingo. 

"As fabricantes seguram lançamentos para o fim do ano. Isso alavanca produção e vendas 

após o salão", diz.  

Algumas marcas com maior cilindragem também registram retração, mesmo sem sofrer tanto 

os efeitos de restrição ao crédito. Segundo o gerente de marketing da Kawasaki Motores do 

Brasil, Ricardo Suzuki, a atual conjuntura afeta os clientes com maior poder aquisitivo de outra 

forma. "Atendemos clientes de classes A e B, vendemos motocicletas um pouco mais 

sofisticadas", explica Suzuki. "Os empresários não estão confiantes na economia para investir 

em produtos para lazer."  

 

A Kawasaki comercializou cerca de 4.800 motocicletas em 2013, queda de quase 35% no 

acumulado até setembro na comparação com 2012. A expectativa é que haja recuperação nos 

últimos meses do ano, embora possa não ser suficiente para chegar ao mesmo volume de 

vendas de 2012.  

 

Para Suzuki, a leve melhora na economia pode auxiliar essa recuperação. "Se a leve melhora 

da economia brasileira se confirmar no quarto trimestre, podemos fechar o ano como 2012, 

vendendo cerca de 10 mil motocicletas." 

 

 

Ducati e Harley Davidson anunciam novas lojas no Brasil 

Flávia Milhassi  

 

A Harley Davidson anunciou que pretende ter 22 concessionárias no Brasil até 2014, acima das 

15 atuais e o dobro do que a marca de motocicletas norte-americana tinha em 2012. Segundo 

Longino Morawski, diretor-superintendente comercial da Harley Davidson, até o final do ano 

serão duas novas lojas e outras cinco serão abertas em 2014.  

 

A companhia, que monta os modelos em Manaus (AM), já comercializou 5.895 motos até 

setembro e deve encerrar o ano com 7.500 motos vendidas, alta de 10,3% ante as 6.800 de 

2012. "Para 2014, esperamos pelo menos manter o mercado, diante do cenário de cautela da 

economia", disse Morawski, que destacou a abertura de três concessionárias no Nordeste este 

ano como um dos fatores de crescimento da marca. Segundo ele, o segmento de motos 

premium, com mais de 600 cilindradas, "se profissionalizou" com as montadoras assumindo as 

marcas no País, o que ocorreu com a própria Harley Davidson em março de 2012. "Outro fator 

é o próprio aumento da renda do brasileiro", salientou.  

 

Para o executivo o cenário de aprovação de crédito para as motocicletas da Harley Davidson é 

o inverso das motos de baixa cilindrada. "Nós financiamos 50% das motocicletas e o índice de 

aprovação de crédito chega a 80%", disse ele. Além disso, a marca anunciou a nova linha 

2014, com os modelos chegando entre este mês até janeiro do próximo ano. "É provavelmente 

a maior estratégia de lançamentos na companhia", afirmou o diretor-superintendente da 

empresa. Dos 22 modelos, 20 modelos serão fabricados no País. 
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Quem também mantém as perspectivas positivas é a Ducati, empresa pertencente ao Grupo 

Audi. A marca de motos premium vendeu 374 unidades, número 14% superior às metas 

estabelecidas quando entrou no mercado, em outubro do ano passado. Ricardo Susini, diretor 

geral da Ducati no Brasil afirmou que o próximo passo da marca é ampliar o número de lojas, 

hoje quatro. "O objetivo é chegar a 13 lojas até o final de 2014. Inclusive, hoje serão 

inaugurados novos pontos no Rio de Janeiro e Porto Alegre. Curitiba, Florianópolis e Belo 

Horizonte deverão ganhar unidades ainda este ano." A empresa está de olho em Fortaleza, 

Recife e Salvador para abrir unidades. Além disso, a marca lançou a 1199 Panigale S Senna. 

 

 

Classes D e E gastam 36% da renda com produtos não duráveis, mostra estudo 

Igor Utsumi 

 

 

SÃO PAULO - Mesmo com o aumento da inadimplência observado neste ano, as classes D e E 

encontraram outras soluções para manter seu padrão de consumo. Segundo pesquisa 

apresentada pela consultoria Kantar Worldpanel, essa camada já compra os mesmos bens não 

duráveis que a classe C. 

De acordo com o levantamento, essas duas classes compraram o mesmo número de bens de 

consumo não duráveis em 2012, mantendo esse movimento em 2013. Das 78 categorias 

consideradas pela Kantar, 43 foram adquiridas por ao menos 70% das classes C e DE. O 

estudo considera no mínimo uma compra realizada no período de um ano.  

 

"As classes C e DE têm exatamente o mesmo carrinho de compras", destacou a diretora 

comercial da Kantar Worldpanel, Christine Pereira. "O contraste é visível em 2008. Enquanto a 

classe C comprava 38 categorias, as classes DE compravam 34."  

 

Para a executiva, os clientes não abrem mão de itens antes considerados supérfluos. "O 

consumidor está tendo que racionalizar suas compras. Ele não deixa de comprar, apenas o faz 

em menor quantidade ou espera para fazê-lo". Entre os produtos que já se consolidaram na 

cesta de compras da população com menor poder aquisitivo estão creme de leite, extrato de 

tomate, leite em pó, cremes e loções.  

 

A escolha das classes D e E de manter o padrão de consumo tem reflexos no orçamento de 

cada família. Essa camada, que corresponde a 35% da população brasileira, gasta 

aproximadamente 36% de sua renda em bens de consumo não duráveis. Esse número é bem 

menor nas classes A e B, por exemplo, que dispensam 18% do orçamento a este segmento.  

 

Ao se avaliar o quadro geral, alimentação e bebida dentro do lar é o principal gasto das 

famílias brasileiras. Em segundo lugar aparecem transportes (que engloba compras e despesas 

de automóveis), seguido de vestuário, educação e serviços financeiros (que inclui pagamento 

de dívidas). Segundo Christine, "o sonho de consumo da classe baixa ainda é ter a geladeira 

cheia. Enquanto isso, as outras classes já gastam mais com segmentos distintos."  

 

Para a diretora da Kantar Worldpanel, Margareth Utimura, o gasto destinado a bens de 

consumo não duráveis pela população de menor poder aquisitivo pode ser menor nos próximos 

anos, embora não seja possível dizer para qual área esses gastos migrem. "A tendência é que 

isso diminua, mas não se pode afirmar em quanto tempo. O que se sabe 'e que as classes D e 

E ainda estão um pouco distantes de gastar na aquisição de um automóvel, por exemplo." 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 9 out. 2013. Caderno A, p. A9. 
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