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Considerações Gerais

Setor da Distribuição:
Conforme ocorrido ao longo dos últimos anos, este primeiro semestre de 2004 não foi exceção. A

economia não chegou a crescer muito, mas a indústria automotiva mostrou um desempenho razoável,
aumentando as vendas em todos os segmentos, e conseguindo uma melhora de 7,29% comparado
com o primeiro semestre de 2003, com chances de superar as expectativas previstas para 2004.

Historicamente, o segundo semestre é melhor que o primeiro, portanto podemos esperar uma
melhora nas vendas em 2004. Vale notar que no primeiro semestre de 2003, tivemos os seis primeiros
meses do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, um período de incertezas, que não representa, em
número de vendas, um típico primeiro semestre.

Automóveis:
O segmento de automóveis está superando as expectativas e teve um crescimento de 7,39% em

relação ao mesmo período do ano passado.  O único lançamento do semestre foi o Corolla Fielder, que
teve um bom desempenho no período.

Os carros bi-combustíveis no segmento de automóveis, representavam 9,87% das vendas em
janeiro e no mês de junho passaram a representar 19,31%.

Comerciais Leves
O segmento de comerciais leves teve um aumento de 27,32% em relação ao 1° semestre do ano

passado, mesmo não apresentando novos modelos. Os comerciais leves bi-combustíveis tiveram um
papel importante nesse aumento, sendo lançados em agosto passado. Em janeiro, representavam
18,15% das vendas e no mês de junho passaram a representar 21,38%.

Caminhões
O Segmento de Caminhões manteve o crescimento, desde 2002, e apresentou uma melhora de

22,84% em relação a 2003, aumento esse maior que as expectativas e provavelmente vai fechar o ano
acima do esperado.

Ônibus:
No segmento de ônibus, não podemos nos esquecer que este é ano de eleição, portanto, no

mercado interno as vendas subiram 26,68% em relação ao mesmo período do ano anterior. Também
está superando as previsões para o período.

Tratores e Máquinas Agrícolas
Levando em conta a continuidade do programa Moderfrota, o segmento apresentou melhora de

4,67% em relação ao 1° semestre de 2003. Deve fechar o ano com mais vendas do que o previsto.

Motocicletas
O segmento de motocicletas está se destacando. Cresceu no período 4,98% e deve crescer mais

no segundo semestre. O segmento de motocicletas não está crescendo como o esperado, mas o segun-
do semestre, principalmente os meses de outubro e dezembro, tendem a se destacar.
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Automóveis
Evolução dos Emplacamentos Mensais 1º Semestre – 2002, 2003 e 2004

Comparando os 1° semestres de 2002, 2003 e 2004, verificamos que houve uma recuperação em
2.004 se comparado com 2.003 de 7,4%, revertendo a queda de 1,6% entre os mesmos períodos de
2003 e 2002.

Participação Mensal dos Emplacamentos dentro dos
1º Semestres 2002, 2003 e 2004.

Pelo gráfico acima, nota-se que a distribuição das vendas, mês a mês, ao longo do semestre não
apresentam grandes oscilações.

Acumulado
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Automóveis
Participação de Populares e Não Populares 1º Semestres 2002, 2003 e 2004

A participação dos carros populares no total das vendas apresenta uma queda importante ao
longo do primeiro semestre de 2.003 quando comparado com 2.002. Ocorreu uma leve recuperação
no primeiro semestre de 2.004.
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Automóveis
Estoque 2003 e 2004

O ano de 2.004 apresenta em todos os meses do primeiro semestre, quando comparados a igual
mês de 2.003, redução no nível de estoques Chama a atenção o nível do mês de janeiro de 2.004 cuja
queda é reflexo do nível de emplacamentos de dezembor/2.003.

(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004

Como decorrência do nível de estoques apresentado no gráfico anterior, o número de dias neces-
sários para comercializar este estoque também se reduz de forma importante.

(*) Dias de vendas do estoque é uma variável que mostra quantos dias de vendas seriam necessá-
rios para vender o estoque, por exemplo, no mês de Maio foram emplacados 97.443 resultando 4.640
emplacamentos por dia útil, se o estoque de maio era de 82.896, dividimos esse valor pelos
emplacamentos por dia útil e obtemos 18 dias para zerar o estoque.
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Automóveis
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 1º Semestre 2004

Mesmo respeitando a sazonalidade de vendas mais fracas no primeiro semestre, o desempenho
deste período em 2.004 foi melhor que em 2.003.

Evolução dos Emplacamentos de Automóveis
por Combustível – 1º Semestre 2004

Continua surpreendendo a evolução das vendas dos veículos BI-Combustivel  que tiveram uma
participação de 14,4% nos emplacamentos realizados ao longo do primeiro semestre Este número
representa uma evolução de 134% nas vendas quando comparamos jan 2.004 com junho de 2.004.
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Automóveis
Evolução dos Automóveis - Bi-Combustível - por Montadora

1º Semestre 2004

Enquanto a VW manteve a sua média de emplacamentos de automóveis Bi Combustível, A Fiat e a GM
expandiram fortemente a comercialização destes carros, como podemos observar no gráfico acima.

Desempenho dos Lançamentos 1º Semestre 2004

Registramos somente um lançamento no 1º semestre 2004 no mês de abril/04, o Toyota Fielder.
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Automóveis
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Automóveis
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Automóveis
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Automóveis
Participação dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Apresentamos nas páginas 6 e 7 a evolução dos emplacamentos por marca. A competição pela
liderança é muito forte, principalmente entre a Fiat, a GM e a VW e deve se manter ao longo do
segundo semestre. A VW obteve a liderança no mês de janeiro com 27,5% do mercado. De fevereiro a
junho (menos abril)a liderança ficou com a GM que manteve uma média mensal de 27% de participa-
ção nas vendas do segmento. A Fiat só atingiu a liderança no mês de abril, com 26,1% das vendas.
A Ford mantém participação entre 8  e 10 %.  A Renault começa a se recuperar no último mês do
semestre enquanto a  Honda mantém sua participação com pouca mudança no decorrer do período.
A Toyota esboçou uma recuperação a partir do mês de mar/04 que não se confirmou depois pois as
vendas dos meses de maio e junho não cresceram . A Peugeot parece querer iniciar um processo de
retomada (resultado de junho) ao mesmo tempo em que  a Citroen e Audi mantêm sua participação.

Automóveis
Participação dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Automóveis
Frota Circulante

Nacionais X Importados

Os números da frota continuam indicando a predominância dos automóveis nacionais. Em rela-
ção aos dados do final do ano, a participação dos importados cresce em 0,3%.

Frota Circulante

A idade média do segmento é de 12,5 anos ( ligeiramente inferior aos 13 anos do final do ano),  e
está concentrada, principalmente, nas regiões sul e sudeste.
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Automóveis
Frota Circulante

Frota de Automóveis subdividida em subsegmentos

Por subsegmentos a comparação da frota é formada majoritariamente por  carros compactos,
1.000cc, e sedans pequenos e médios.

Usados
Automóveis

Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamento
 de Automóveis Novos / por Região Geográfica

A proporção de veículos usados para veículos novos negociados, na média, é de 5 usados para
cada novo. A região sul é a que apresenta maior proporção de usados negociados sobre novos – 6,4.
Este número era 5,9 no final de 2003.
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Usados
Automóveis

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

Este gráfico reflete a negociação de automóveis usados considerando a sua idade. Observamos
que o volume de negociações dos automóveis de até 8 anos corresponde a 54% (52% em dezembro de
2.003) do mercado.
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Comerciais Leves
Evolução dos Emplacamentos Mensais 1º Semestre – 2002, 2003 e 2004

Depois da retração de 35% entre 2002 e 2003, houve uma recuperação dos emplacamentos na
ordem de 27% de 2003 para 2004 com o volume crescendo de 78.333 para 99.731 unidades no
primeiro semestre de 2.004.

Participação Mensal dos Emplacamentos dentro dos
1º Semestres 2002, 2003 e 2004.

Também neste segmento, nota-se que a distribuição das vendas, mês a mês, ao longo do semestre
não apresentam grandes oscilações .

Acumulado
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Comerciais Leves
Estoque 2003 e 2004

O segmento de comerciais leves, a exemplo dos automóveis, também apresenta níveis de estoque
inferiores ao ano passado, menos nos  meses de janeiro e fevereiro.

(*) Dias de Vendas – 2003 x 2004

Depois do ajuste do mês de  janeiro,  a diminuição dos estoques fez com que caísse a partir de
fevereiro. (*) Referencia a pagina 5
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Comerciais Leves
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 1º Semestre 2004

Depois da queda sazonal do  mês de janeiro observamos um boa recuperação no segmento de
Comerciais Leves no 1° semestre.

Evolução dos Emplacamentos de Comerciais Leves
por Combustível – 1º Semestre 2004

O veículos Bi-Combustível seguem mantendo crescimento de participação nas vendas do
segmento,atingindo 20% do total vendas. Os comerciais leves a diesel perdem participação relativa,
enquanto a percentagem  dos veículos a gasolina, nas vendas totais do segmento, se mantém.
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Comerciais Leves
Evolução dos Comerciais Leves – Bi-Combustível – por Montadora

1º Semestre 2004

Ao longo de quase todo o primeiro semestre, apenas a GM e a VW participavam deste mercado.
Á partir do mês de junho, a Fiat inicia a comercialização do seu primeiro modelo bi combustível
(Strada), que acirrará a disputa pelo mercado no segundo semestre.
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Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004

Neste segmento, a Ford manteve a liderança em todos os meses do primeiro semestre, seguida
pela GM, Fiat e VW. A Mitsubishi vem ganhando espaço, tendo aumentado a sua participação no
mercado neste segmento,de  8,2%  para 10,1% em junho.  A  Nissan  apresenta queda relativa de
aproximadamente 1,5 pontos percentuais quando comparamos janeiro com junho/04; já Toyota man-
teve sua participação entre na faixa dos 3,4%, em média. A Renault esboçou uma recuperação de
mercado nos meses de abril e maio, que não se sustentou. A Kia e a Peugeot apresentaram queda na
participação relativa no segmento ao longo do semestre.
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Comerciais Leves
Frota Circulante

Nacionais X Importados

A frota circulante é composta em sua maioria por veículos nacionais. Em relação às estatísticas de
dezembro de 2.003 houve uma pequena redução na participação dos importados ( 15,5%).

Frota Circulante

A idade média deste segmento no país  é de 11,6 anos (12 anos em dezembro de 2.003)com
maior concentração na região Sudeste seguida pela região Sul.
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Comerciais Leves
Frota Circulante

Frota de Automóveis subdividida em subsegmentos

As picapes seguem sendo as líderes de vendas, tendo inclusive, aumentado a sua participação em
relação ao final do ano passado que era de 61%.

Usados
Comerciais Leves

Proporção entre Vendas de Comerciais Leves Usados e Emplacamento
 de Comerciais Leves Novos / por Região Geográfica

No caso dos comerciais leves a proporção entre usados e novos é de 4,8 usados para cada novo
no Brasil. A exemplo dos automóveis, a Região Sul com 5,5 usados para cada novo, é a que apresenta
maior proporção relativa de usados.
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Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

Em Comerciais Leves os maiores volumes de vendas estão entre os veículos de 4 e 8 anos de uso.
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Caminhões
Evolução dos Emplacamentos Mensais 1º Semestre – 2002, 2003 e 2004

O segmento de caminhões vem apresentando um desempenho positivo desde o ano passado.
Comparando o primeiro semestre de 2.002 com igual período de 2.003, o crescimento é de 7,7%. Para
o mesmo período de comparação entre 2.004 e 2.003, esta evolução atinge o expressivo percentual de
quase 23% com as vendas em unidades evoluindo de 31.488 para 38.681.

 Participação Mensal dos Emplacamentos dentro dos
1º Semestres 2002, 2003 e 2004.

Como nos demais segmentos, a distribuição ao longo dos vários meses do trimestre não apresenta
grandes oscilações, não configurando-se, portanto, nenhum movimento sazonal.

Acumulado
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Caminhões
Estoque 2003 e 2004

Já o segmento de caminhões, o comportamento dos estoques é diferente. Na maioria dos meses,
houve um acréscimo no volume estocado. Chama a atenção o mês de fevereiro, quando os estoques
situaram-se em um patamar 40% superior ao mesmo mês de 2.003 Apenas nos meses de abril e junho
esses números foram  inferiores a 2003.

(*) Dias de Vendas – 2003 x 2004

Em caminhões notamos que tivemos uma queda acentuada nos meses de janeiro e junho de 25
para 15 dias e de 16 para 8 respectivamente, já os demais meses manteram-se praticamente
equiparados com 2003. (*) Referencia a pagina 5
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Caminhões
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 1º Semestre 2004

Pelo gráfico acima constatamos mais uma vez que o pico de vendas foi superado, ainda como
reflexo da excelente performance da agricultura nos últimos anos.
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Caminhões
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Caminhões
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Caminhões
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Caminhões
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004

Pelos gráficos acima, constatamos que a liderança de vendas neste segmento encontra-se com a
M.Benz, ao longo de todo o primeiro semestre. Em segundo lugar, temos a  VW que segue de perto a
M.benz, ( a diferença é de apenas 1.000 caminhões no acumulado do semestre). Em seguida, aparece
a  Ford que vem apresentando, desde janeiro, uma curva de crescimento na participação do mercado
de caminhões.  A Volvo esboçou uma recuperação nos primeiros quatro meses devolvendo ao longo de
maio e junho, parte do ganho.  A Scania e a Iveco também não conseguiram segurar o movimento de
recuperação obtido nos primeiros meses do ano, A Agrale teve um comportamento volátil, tendo em
junho, o seu melhor resultado. Finalmente, aparece a Matra cuja situação é cada vez mais delicada em
relação ao  mercado de caminhões.
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Caminhões
Frota Circulante

Nacional X Importado

A frota de Caminhões é composta de 95,95% de nacionais e 4,05% de importados.

A idade média do segmento é de 16,8 anos e  estão distribuídos principalmente nas regiões
Sudeste e Sul.

Frota Circulante



37

Caminhões
Frota Circulante

Frota de Automóveis subdividida em subsegmentos

O subsegmento Médio continua a ser aquele  com a maior participação, com  57,5% do mercado,
seguido por caminhões Leves e Pesados.

Usados
Caminhões

Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamento
 de Caminhões Novos / por Região Geográfica

A proporção de caminhões negociados é de 4,8 usados para cada novo em nível Brasil. Temos
com destaque a região Sudeste com 5,4 usados para cada novo. Existe uma forte diferença entre os
números obtidos no primeiro semestre de 2004 quando comparados com os números do anuário de
2.003, conseqüência  de movimentos específicos do setor. Ao longo do ano passado, a oferta de crédito
para o caminhões usados foi bastante forte, fazendo com que os agentes buscassem modelos mais
novos. Este ano, há uma expectativa grande em relação.
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Usados
Caminhões

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

Os modelos com mais de 10 anos de uso correspondem a 66,16% do volume total negociado. Este
percentual aumentou em relação a participação de 2.003, que era de 59,75%.
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Ônibus
Evolução dos Emplacamentos Mensais 1º Semestre – 2002, 2003 e 2004

O desempenho do segmento no primeiro semestre de 2004, quando comparado com o mesmo
período de 2003 foi de uma forte recuperação, com um crescimento de aproximadamente 27%. No
primeiro semestre de 2003, o setor tinha apresentado uma queda de 12%, em relação ao mesmo
período de 2002.

Participação Mensal dos Emplacamentos dentro dos
1º Semestres 2002, 2003 e 2004.

O volume de vendas mês a mês, apresentou alguma variação, sem contudo configurar nenhuma
sazonalidade, visto que os melhores meses são diferentes para os vários anos.

Acumulado
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Ônibus
Estoque 2003 e 2004

Este segmento é o que apresenta maior volatilidade, com aumentos de estoque que atingem
patamares superiores a 300%, em relação a igual mês de 2.003, declinando ao longo do período, para
encerrar o semestre com uma patamar de apenas 13% a mais do que junho de 2.003.

(*) Dias de Vendas – 2003 x 2004

A partir da elevação dos estoque,os primeiros quatro meses do ano apresentaram  uma quantida-
de maior de dias de vendas, voltando a declinar a partir de maio. (*) Referencia a pagina 5
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Ônibus
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 1º Semestre 2004

Por pouco, as vendas de ônibus do mês de abril (1.865 unidades) não foram superiores ao pico da
série em set/98, quando foram comercializadas 1.917 unidades  e consolidando um bom resultado
para o semestre.
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Ônibus
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Ônibus
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Ônibus
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Também no segmento de ônibus, a  M.Benz liderou a comercialização  do  primeiro semestre
(exceção foi o mês de janeiro) com vendas de 4.906 unidades, valor superior em mais de  100% às da
VW, segunda colocada, com 2.195 unidades. A Marcopolo comercializou 1.299 ônibus e a Agrale
apresenta, na média, queda de participação, depois de um excelente mês de abril. Já a  Scania  so-
mente se recupera no mês de junho, quando as suas vendas equivalem ao triplo das realizadas men-
salmente no semestre. A Volvo perde participação enquanto a  Cumminns registra apenas  6
emplacamentos ao longo do primeiro semestre de 2004.

Ônibus
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004



46

Ônibus
Frota Circulante

Nacional X Importado

Temos Apresenta uma queda importante na participação dos importados, ao longo do primeiro
semestre de 2.004, passando de 10% para 7% da frota.

Frota Circulante

A idade média da frota de ônibus também apresenta uma alteração importante no trimestre,
vindo de  10 anos em 2003 para 13 anos em junho de 2.004. A exemplo dos outros segmentos a maior
concentração de ônibus encontra-se na região Sudeste.
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Ônibus
Frota Circulante

Frota de Automóveis subdividida em subsegmentos

O chassi do ônibus tamanho normal representa 96,0% das vendas no subsegmento, seguido pelo
chassi micro ônibus.

Usados
Ônibus

Proporção entre Vendas de ônibus Usados e Emplacamento
 de Ônibus Novos / por Região Geográfica

A proporção de ônibus negociados, na média, é de 3 usados para cada novo. Em 2.003, essa
proporção era de 2.
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Usados
Ônibus

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

As vendas de Ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos, correspondendo
a 60%.
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Motocicletas
Evolução dos Emplacamentos Mensais 1º Semestre – 2002, 2003 e 2004

O crescimento de vendas do segmento de motocicletas, no primeiro semestre de 2.004, em rela-
ção ao primeiro semestre de 2.003 foi de 5%, inferior aos crescimentos ocorridos no passado
recente.Comparando-se o mesmo período de 2003/2002, este crescimento foi de 8,5%.

Participação Mensal dos Emplacamentos dentro dos 1º Semestres 2002,
2003 e 2004.

A distribuição das vendas ao longo do primeiro semestre não apresenta grandes oscilações.

Acumulado
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Motocicletas
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 1º Semestre 2004

Pelo gráfico acima confirmamos a manutenção da tendência de crescimento de vendas do seg-
mento, mesmo que em menor inclinação.
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Motocicletas
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Motocicletas
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Motocicletas
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Motocicletas
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004
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Motocicletas
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1º Semestre 2004

A supremacia da Honda é notória alcançando durante o primeiro semestre participação superior
a 84% do mercado. A Yamaha vem em seguida, com um ligeiro aumento de participação(13% do
mercado), mas ainda sem alcançar a casa das 10.000 unidades mensais. A Suzuki  é a terceira coloca-
da no ranking seguida pela Sundown, ambas sem alterações significativas na participação relativa de
mercado. A Kasinski registrou em março seu melhor volume de vendas que não se mantiveram nos
demais meses. O destaque, em termos de crescimento está na Traxx, cujo  aumento de volume nos
emplacamentos foi de aproximadamente 140%, no período janeiro junho de 2.004.  A BMW e a Harley
Davidson mantiveram praticamente inalteradas as suas participações e a  Ava mostrou uma retração
em sua participação no decorrer do primeiro semestre.
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MotocicletasMotocicletasMotocicletasMotocicletasMotocicletas
Frota Circulante

Nacional X Importado

As motocicletas importadas seguem representando muito pouco da frota nacional.

Frota Circulante

A idade média da motocicleta no Brasil é de 7,2 anos ( 8 anos em dezembro de 2.003). A região
sul possui a frota com a maior idade média  (8,4), enquanto a sudeste  tem o maior número de
unidades circulando.
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Motocicletas
Frota Circulante

Frota de Automóveis subdividida em subsegmentos

O subsegmento Street é o mais representativo, com quase 81% do mercado.

Usados
Motocicletas

Proporção entre Vendas de Motocicletas Usadas e Emplacamento
 de Motocicletas Novos / por Região Geográfica

A proporção de motocicletas negociadas na média Brasil, é de 1,4 usadas para cada nova. Em
2.003, esta média era de 2,6 usadas para cada nova.
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Motocicletas
Usados

Percentual do Volume de Usadas Negociados por Idade

As vendas de motocicletas usadas concentram-se em modelos de 4 anos.
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Máquinas Agrícolas
Evolução das Vendas Mensais 1º Semestre – 2002, 2003 e 2004

O crescimento do segmento no primeiro semestre de 2.004, se comparado com igual período de
2.003 foi de 6,2%, depois de registrar uma queda de 0,49% no primeiro semestre de 2.003 comparado
com o mesmo período de 2002.

Participação Mensal das Vendas dentro dos 1º Semestres 2002, 2003 e 2004.

Os destaques de vendas não se reproduzem nos vários anos, mostrando que não existe uma
sazonalidade dentro do período. A sazonalidade aparece quando comparamos o movimento no ano,
pois o segundo semestre é sempre mais fraco que o primeiro.

Acumulado
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Máquinas Agrícolas
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 1º Semestre 2004

As vendas de máquinas agrícolas ao longo do primeiro semestre do ano apresentaram uma evo-
lução positiva significativa. Ainda assim,  não conseguiram atingir  o pico obtido em 2002.
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Implemento Rodoviário
Evolução dos Emplacamentos Mensais 1º Semestre – 2002, 2003 e 2004

O crescimento das vendas do segmento foi ligeiramente inferior a 30%, no primeiro semestre de
2004 frente a 2003, que significou 7.660 unidades a mais negociadas.

Participação Mensal dos Emplacamentos dentro dos
1º Semestres 2002, 2003 e 2004.

Também nesse segmento, nota-se que a distribuição das vendas, mês a mês, ao longo do
semestre não apresentou grandes oscilações.

Acumulado
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Crescimento do PIB pelo lado da Oferta
2002 – 2004

(% - Preços básicos)

Este gráfico apresenta o crescimento do país nos últimos anos e a expectativa de crescimento para 2004.
A contribuição da agricultura para o desempenho econômico do país segue sendo relevante. Entretan-

to, as projeções para a indústria e serviços mostram alguma recuperação em setores de grande importância
para a nossa economia. A melhora apresentada nos indicadores da indústria, reflete, principalmente, o
ótimo comportamento das exportações.
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Massa Real de Rendimentos dos trabalhadores
(habitualmente recebidos)

A recomposição da massa real de rendimentos, baseada nos dissídios coletivos que vieram ligei-
ramente acima da inflação, tem contribuído para a melhora de alguns indicadores do comércio varejis-
ta. Contudo, mesmo um crescimento esperado para 2004 de 4,0% (na média), ainda não será suficien-
te para repor as perdas ocorridas nos anos anteriores.
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Rendimento Médio x Taxa de Desemprego

O rendimento médio das pessoas ocupadas começa a mostrar alguma recuperação nos
primeiros meses de 2.004, depois de amargar uma queda de 12,3% em 2.003. Já a taxa de
desemprego, continua no patamar entre 12-13%.
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Taxa de Juros (%)

A taxa de juros Selic caiu de 26% a.a. em junho de 2003 para 16% em abril de 2004. A elevação
da inflação no período recente limitou a condução da política monetária fazendo com que nas reuniões
do Banco Central de maio, junho e julho, a taxa ficasse inalterada. Até o final do ano, as expectativas
são de manutenção ou queda de 0,25% na taxa Selic.
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Estimativas de Fluxo Mensal do Crédito para Aquisição de Veículos*
(em R$ milhões de jan/2001)
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Volume de operações de crédito
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Evolução de Preços – 1º Semestre 2004
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Índice de rentabilidade da indústria automobilística
(jan/95 = 100)

Elaboração: MB Associados
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Histórico de venda e projeção para os segmentos de automóveis
e comerciais leves
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Setor da Distribuição:
Considerando as expectativas positivas para a Economia Brasileira, em um cenário de recomposi-

ção, mesmo que parcial da massa salarial com conseqüente  expansão  do crédito, a projeção para as
vendas no mercado interno de todos os produtos da cadeia automobilística é de um crescimento de 5%
em relação a 2003, distribuídos como descrevemos a seguir:

I. Automóveis e Comerciais Leves.
Para o segmento de automóveis e comerciais leves as expectativas são de uma recuperação em

torno de 4%. Os números divulgados referentes ao 1º semestre desse ano estão em linha com essa
estimativa. A melhora da oferta de crédito e a recomposição da renda dos trabalhadores deverão
continuar contribuindo para a recuperação das vendas no mercado interno. Destaque para a venda de
automóveis flex fuel que tem crescido de maneira significativa. Ainda não está previsto, para esse ano,
a aprovação de grandes mudanças na legislação tributária, nem a implementação de programas como
inspeção veicular ou mesmo renovação de frota.

II. Ônibus
Nossas estimativas são de um crescimento de 7% em 2004 para esse segmento, um número

ligeiramente superior aos 5% projetados no final do ano passado. As eleições municipais continuam
influenciando as vendas de ônibus, principalmente no sub segmento de micro ônibus que estão sendo
muito utilizados nas áreas municipais.

III. Caminhões
O mercado de caminhões vem desempenhando de maneira bastante satisfatória, mesmo sem o

programa do modecarga. O resultado da agricultura contribui para que as vendas do segmento no
mercado interno projetem um crescimento de 10%.

IV. Tratores e Máquinas Agrícolas
Este segmento apresentou, na esteira da expansão da agricultura, uma melhora significativa no pri-

meiro semestre de 2004, projetando um crescimento das vendas internas de 6% para o ano de 2.004.

V. Motocicletas
As motocicletas continuam como destaque do setor, embora tenha ocorrido uma redução do ritmo

de crescimento das vendas no primeiro semestre de 2004. Com base nessa suave desaceleração,
reduzimos nossas estimativas de crescimento de 10% para 7% das vendas de motocicletas este ano.
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