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Produção cai, mas estoque segue alto
De São Paulo

Dados divulgados ontem pela
Anfavea, a entidade que repre-
senta as montadoras instaladas
no país, confirmaram o declínio
das vendas de veículos e mostra-
ram que as montadoras, em meio
ao excesso de carros estocados na
rede, reduziram o ritmo de pro-
dução no mês passado.

Em outubro, os emplacamentos
de carros, utilitários leves, cami-
nhões e ônibus caíram 3,3% na
comparação anual, enquanto a
produção desses veículos recuou
ao nível mais baixo em três meses.

A queda nas vendas foi atribuí-
da à seletividade dos bancos nos fi-
nanciamentos. "O crédito ainda é
uma dificuldade para nosso setor",
disse Luiz Moan, presidente da An-
favea, em entrevista coletiva sobre
os resultados do mês passado.

Já a desaceleração da produção,
segundo o executivo, se deve a gre-

ves em algumas montadoras — co -
mo aconteceu na To yota, em Soro-
caba, e, em um dia, na General Mo-
tors (GM) em São José dos Campos
—, assim como está relacionada à
renovação de modelos das marcas,
um movimento tradicional nessa
época do ano e que leva a interrup-
ções para ajustes de linha.

Mesmo com dois dias úteis a
mais, o volume produzido em ou-
tubro, de 323,8 mil unidades, fi-
cou 2,5% abaixo dos 332 mil veí-
culos fabricados em setembro —
que já havia mostrado queda em
relação às 340,5 mil unidades de
agosto. Ainda assim, os estoques
de veículos parados nos pátios das
montadoras e das concessionárias
seguem em patamar equivalente
a 40 dias de venda, bem acima do
nível mais próximo de 30 dias
considerado financeiramente
mais saudável pelo mercado.

Já tendo em vista as férias coleti-
vas de dezembro, a Anfavea vê uma

tendência de acomodação no rit-
mo de produção até o fim do ano,
o que pode contribuir para ajustar
os estoques se esse movimento for
acompanhado pelo aquecimento
das vendas previsto pela entidade.
Alguns analistas, contudo, não
descartam uma produção tam-
bém forte em dezembro, já que os
fabricantes podem reforçar esto-
ques para entrar em 2014 com pre-
ços competitivos, diminuindo, as-
sim, o impacto da retirada de parte
dos descontos no Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) a
partir de janeiro.

Apesar do recuo de 0,7% dos li-
cenciamentos no acumulado até
outubro, a Anfavea manteve a ex-
pectativa de crescimento na faixa
de 1% a 2% das vendas de veículos
neste ano. A entidade coloca nes-
sa conta uma aguardada corrida
às lojas diante da possibilidade
de recomposição parcial do IPI
na virada do ano. (EL)

Ve í c u l o s Marca planeja quase dobrar rede de lojas para distribuir carros que serão produzidos em Santa Catarina

Antes de fábrica, BMW amplia força de venda
Eduardo Laguna
De São Paulo

A BMW vai quase dobrar o ta-
manho de sua rede de concessio-
nárias para distribuir um volume
de vendas que, nas projeções da
montadora, saltará de 15 mil para
mais de 30 mil carros por ano a
partir do início da produção na fá-
brica que está sendo construída
pelo grupo automobilístico ale-
mão no norte de Santa Catarina.

A marca, que tem hoje 38 reven-
das, vai adicionar outros seis pon-
tos até fevereiro — a m p l i a n d o,
portanto, o tamanho da rede ofi-
cial para 44 lojas. O plano, porém,
não para por aí e prevê elevar esse
número para 70 concessionárias
até 2016, quando a fábrica brasi-
leira estará já no segundo ano de
operação e, se tudo der certo, apro-
veitando toda a capacidade de
produção anual de 32 mil carros.

Junto com um novo centro de
distribuição — inaugurado em
março na cidade de Cajamar (SP)
para ampliar em quatro vezes a ca-
pacidade de estocagem de peças e
acessórios —, a aceleração na aber-
tura de revendas, assim como a
ampliação de algumas das lojas
existentes, tem como objetivo ade-
quar a estrutura de venda e pós-
venda da BMW aos volumes que
serão adicionados quando a fábri-
ca entrar em operação.

A ideia é ampliar a capilarida-
de da rede de distribuição para
cobrir praticamente todas as ca-
pitais e chegar a novos mercados
no interior do país. O Nordeste,
região que deve puxar o cresci-
mento da indústria automobilís-
tica após a saturação dos grandes
mercados no Sul e no Sudeste, es-
tá no foco da BMW, com a inaugu-
ração das primeiras concessioná-
rias da marca nas cidades de São

Luís (MA), Aracaju (SE) e Teresina
(PI), na esteira da abertura recen-
te de uma loja em Maceió (AL).

Para os próximos meses, tam-
bém estão nos planos uma reven-
da em Porto Velho (RO) e dois no-
vos pontos no interior paulista —
nas cidades de Sorocaba e São José
dos Campos —, além de uma con-
cessionária, com inauguração
marcada para janeiro, em Joinville
(SC), que será a unidade mais pró-
xima da fábrica brasileira, localiza-
da na vizinha Araquari.

“Nos preocupamos com a renta-
bilidade dos concessionários e,
por isso, não é interessante abrir
pontos demais, ou em qualquer lo-
cal apenas para se ter escala. Temos
que ponderar o potencial de ven-
das com os custos de manutenção
de uma loja”, afirma Martin Frits-
ches, diretor comercial da BMW,
que há quatro anos comandou a
introdução dos Mini Coopers no
mercado brasileiro e agora assume
a missão de dobrar, para mais de
30 mil carros por ano, as vendas da
marca em apenas dois anos.

O executivo diz que o Brasil, jun-
to com a Tailândia, é o mercado
que mais cresce entre as operações
da BMW em todo o mundo neste
ano. Com as cotas do novo regime
automotivo, as vendas subiram
64,1% até outubro, para 11,5 mil
carros emplacados nos dez primei-
ros meses de 2013. Até o fim de de-
zembro, calcula a BMW, esse nú-
mero deve subir para 15 mil auto-
móveis, confirmando o melhor
ano da marca no mercado brasilei-
ro. Essa previsão corresponde a um
crescimento de 72% sobre o resul-
tado de 2012, que foi um ano ne-
gativo para as importações por
conta da sobretaxa de 30 pontos
percentuais do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI).

Mas a flexibilização nas regras

do novo regime automotivo per-
mitiu a empresas com investimen-
tos na produção local de veículos,
como a BMW, importar neste ano
um grande volume de carros sem
pagar o IPI extra. No caso da mon-
tadora alemã, a cota livre dos 30
pontos adicionais do imposto che-
ga perto de 13 mil carros por ano
— sendo uma parcela de 8 mil cor-
respondente ao benefício concedi-
do ao projeto de fábrica em Ara-
quari e outros 4,8 mil veículos da
cota máxima liberada para qual-
quer empresa habilitada ao Ino-
var-Auto, como foi batizado o no-
vo regime automotivo.

Essa foi a forma encontrada
pelo governo para atrair investi-
mentos, sem retirar as restrições
às importações de marcas sem
plano de produção no Brasil. Pa-
ra a BMW, isso permitiu reduzir
em 15% os preços dos carros ven-
didos no país no início deste ano.

Já quando se olha para o longo
prazo, as perspectivas positivas da
empresa se sustentam em fatores
como a expansão da economia, da
renda e do crédito, assim como o
potencial de crescimento do mer-
cado de luxo. Ao comparar o Brasil
com outros grandes países em de-
senvolvimento, Fritsches diz que o
consumo de carros premium re-
presenta apenas 1,5% do mercado
brasileiro, enquanto na Rússia, na
Índia e na China essa parcela está
na faixa de 8% a 10%. “Ainda há
uma boa margem para crescer”,
diz o diretor de vendas.

No momento, a montadora pre-
para o terreno onde será erguida a
fábrica brasileira. Na primeira
quinzena de dezembro, está pre-
vista a cerimônia de pedra funda-
mental, marcando o início das
obras civis. No mesmo evento, a
BMW planeja anunciar os mode-
los que serão produzidos no local.
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Fritsches, diretor comercial: após trazer os Mini Coopers, missão do executivo é alcançar vendas de 30 mil carros por ano
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 nov. 2013, Empresas, p. B13.




