
As marcas asiáticas avançam nos EUA  
 
A General Motors, Ford Motor , Chrysler e a subsidiária da DaimlerChrysler, as maiores fabricantes 
de automóveis dos Estados Unidos, anunciaram que as vendas de veículos declinaram em agosto 
em comparação com o mesmo mês do ano passado enquanto as fabricantes asiáticas 
abocanharam mais de um terço do mercado norte-americano.  
 
A General Motors disse que as vendas caíram 0,5%, a Ford informou que suas vendas baixaram 
12% e as da Chrysler diminuíram 6,4%. A fatia de mercado das marcas norte-americanas caiu 
para 57,9% em agosto, o nível mais baixo registrado, comparado com 61% há um ano, informou 
a Autodata Corp. O declínio veio das marcas norte-americanas da Ford e da Chrysler. As marcas 
norte-americanas da General Motors ficaram com participação de 28,5%, a mesma de agosto do 
ano passado.  
 
As marcas asiáticas ampliaram sua fatia de mercado nos Estados Unidos para 35,4%, comparados 
com 32,5% em agosto de 2002, mês em que as companhias norte-americanas aumentaram os 
descontos concedidos para até US$ 4 mil para desocupar os pátios em antecipação à chegada dos 
modelos 2004. As empresas asiáticas registraram sua maior participação de mercado, segundo a 
Autodata Corp. As vendas da Toyota Motor Corp. subiram 11%, enquanto a companhia vendeu 
mais veículos do que a Chrysler.  
 
"Os japoneses estão realmente apresentando desempenho excepcionalmente bom e conquistando 
fatia de mercado", afirmou Dennis Virag, presidente da Automotive Consulting Group, de Ann 
Arbor, Michigan. "As empresas nacionais produzem bons carros, mas quando são comparados 
com os carros japoneses, são apenas mais ou menos."  
 
O nível de vendas, computados os últimos 12 meses e descontados os fatores sazonais, atingiu 19 
milhões, o mais alto desde os 21,3 milhões em outubro de 2001, quando os fabricantes 
ofereceram pela primeira vez financiamentos sem juros. Também foi o nível de vendas mais 
elevado de um único mês.  
 
A General Motors comercializou 472.427 veículos em agosto, revelou a empresa. O número de 
carros e caminhões Ford vendidos no mês passado caiu para 311.084, incluindo modelos 
importados e caminhões pesados. A queda foi de 15%, sem descontar o dia a mais de vendas em 
agosto de 2002, segundo a Ford. As vendas de veículos pela Chrysler recuaram para 190.388.  
 
A Ford está reduzindo em 1,2% a produção no atual trimestre, ou 10 mil veículos, para 800 mil. A 
empresa planeja diminuir em 6,4% a produção do quarto trimestre, de 951 mil para 890 mil 
unidades.  
 
Toyota: o recorde em 46 anos  
 
A General Motors expandiu sua projeção de produção na América do Norte no terceiro trimestre 
em 10 mil veículos, para 1,24 milhão de unidades. A empresa montou 1,31 milhão de veículos 
durante o mesmo período do ano passado.  
 
A Toyota anunciou aumento de 11,4% nas vendas de carros das marcas Toyota e Lexus em 
agosto, o nível de vendas norte-americanas mais alto em 46 anos. A fabricante japonesa 
comercializou 200.481 carros e veículos comerciais no mês passado. Já a Honda, a quinta maior 
no mercado norte-americano, registrou recorde de vendas no mês passado, de 147.253 veículos, 
aumento de 11% em relação a agosto de 2002.  
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