Associações de Marca filiadas à Fenabrave
AUTOS E COMERCIAIS LEVES
ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW
ABCN – Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan
ABRAC – Assoc. Bras. dos Concessionários Chevrolet
ABRACAF – Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis Fiat
ABRACAM - Assoc. Bras. de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz
ABRACIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Citroen
ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot
ABRADIF – Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões
ABRADIT – Assoc. Bras. dos Distribuidores Toyota
ABRAHINDRA - Assoc. Bras. dos Concessionários Mahindra
ABRAHY – Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai
ABRALAND – Assoc. Bras. dos Conc. Land Rover
ABRARE – Assoc. Bras. dos Concessionários Renault
ABRAV – Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis Volvo
ABRAZUKI – Assoc. Bras. dos Conc. Suzuki Automóveis
ACJ – Assoc. dos Concessionários Jac Motors
ASSOAUDI – Assoc. Bras. dos Distribuidores Audi
ASSOBRAV – Assoc. Bras. Dos Distribuidores Volkswagen
ASSOCHERY – Assoc. Bras. dos Distribuidores Chery
ASSOCN – Assoc. Bras. Dos Concessionários CN Auto
ASSOKIA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Kia Motors
ASSOMIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Mitsubishi
ASSOYONG – Assoc. Bras. De Concessionários Ssangyong
AUTOHONDA – Assoc. Bras. de Conc. Honda de Veícs. Aut. Nac. e Importados

CAMINHÕES
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ABRADA - Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale
ABRADIF - Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões
ABRAVO – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volvo
ACAV – Assoc. Bras. dos Concessionários Man Latin America - Caminhões
ANCIVE – Assoc. Bras. dos Concessionários Iveco
ASSOBENS - Assoc. Nac. dos Concessionários Mercedes-Benz
ASSOBRASC – Assoc. Bras. dos Concessionários Scania
ASSOINTER – Assoc. Bras. De Distribuidores International

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

ABRADIGUE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Guerra
ABRADIR – Assoc. Bras. de Distribuidores Randon
ABRALIB – Assoc. Bras. de Distribuidores Librelato
ABRANOMA – Assoc. Bras. dos Representantes Noma

MÁQUINAS AGRÍCOLAS
ABRACASE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Case Ih do Brasil
ABRADA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale
ABRAFORTE – Assoc. Bras. dos Distribuidores New Holland
ASSODEERE – Assoc. Bras. dos Distribuidores John Deere
ASSOMAR – Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech
ASSOREVAL – Assoc. Bras. dos Distribuidores Autorizados Valtra
UNIMASSEY – Assoc. Nac. dos Distribuidores Massey Ferguson

MOTOCICLETAS
ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW
ABRACY – Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha
ABRAKAS - Assoc. Bras. dos Concessionários Kasinski
ASSODAFRA – Assoc. Bras. dos Concessionários Dafra
ASSOHONDA – Assoc. Bras. de Distribuidores Honda
ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki
ASSUZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki

Considerações Gerais
Setor da Distribuição
O primeiro sem estre de 2015 apresentou números de emplacamentos muito abaixo do mesmo período de 2014 que por sua vez, já tinha sido
inferior ao número de 2013. Os emplacam entos caíram 17,6% em relação ao acumulado de janeiro a junho de 2014. A maior queda foi no
segmento de implementos rodoviários, cuja retração totalizou 48,5%, seguido pelo segmento de caminhões, com redução de 42% nos
emplacamentos. Em automóveis e comerciais leves, a retração foi de 19,8%, enquanto motocicletas, segmento que menos sentiu, as vendas
caíram 10,6%. O setor com o um todo comercializou 2.053 mil unidades, contra 2.492 mil em igual período de 2014. Tendo em vista as
condições da economia, a expectativa para o segundo semestre é ainda de piora, indicando que estes números podem ser menores para o
fechamento do ano. Se no ano passado, com o crescimento de 0,1% do PIB, o mercado apresentou queda de 6,6%, neste ano, quando o PIB
deve se retrair 3%, a nossa expectativa é de que o mercado de automóveis apresente uma queda de 20%, atingindo, também, de forma
importante, o mercado de automóveis e comerciais leves em função do aumento do desemprego e da dificuldade de obtenção de
financiamento para aquisição de automóveis.

Média de Vendas por semestre (unidades)

Total

Automóveis
e comerciais
leves

Caminhões

Ônibus

Motos

Implementos Máquinas Agrícolas

Média Jan-Jun13

429.866

284.631

12.334

2.861

124.712

5.327

6.384

Média Jul-Dez13

462.296

311.351

13.425

3.262

127.902

6.356

6.456

Média Jan-Jun14

401.544

263.762

10.765

2.613

119.618

4.786

5.181

Média Jul-Dez14

429.215

291.024

12.077

2.727

118.703

4.684

6.033

Média Jan-Jun15

329.254

211.637

6.232

1.957

106.965

2.463

5.423

Dados: Fenabrave. Elaboração MB Associados

Automóveis
As vendas de automóveis no primeiro semestre do ano caíram 8,1% em relação a igual período do ano passado, refletindo a forte
desaceleração da economia que implicou em aumento de desemprego. Aumento da inflação implicou em elevação das taxas de juros e o
receio do sistema financeiro em relação ao aumento da inadimplência que pressionou os bancos a aumentar o spread de risco para estes
financiamentos. Para o segundo semestre este cenário se mantém, devendo ampliar ainda mais a queda de vendas.

Comerciais Leves
A exemplo do que ocorreu no ano passado, este segmento foi menos afetado no período na comparação com automóveis, tendo encerrado o
semestre praticamente estável (-0,08%). Esta tendência não deverá se sustentar ao longo do segundo semestre, podendo, inclusive se
deteriorar mais fortemente, em especial se a nossa moeda se desvalorizar de forma importante.

Caminhões
Pelo segundo ano consecutivo, o mercado deste segmento vem se retraindo. Após uma queda de 11,3% no ano passado, e tendo
comercializado 137 mil unidades, o segmento encerrou o semestre com uma queda de 42%, o que totalizou emplacamento de apenas 37,4 mil
unidades (64,6 no mesmo período de 2014). A elevação na taxa do PSI, somada à forte queda demanda, implicaram em uma redução na
carteira de FINAME do Banco. Em junho de 2014, a liberação acumulada totalizava R$ 117 milhões. No mesmo período deste ano, o valor era
de R$ 33 milhões, que representa uma queda de 72%. Não acreditam os em recuperação de mercado para este ano, mas a necessidade de
alguma renovação de frota para o ano que vem e a melhoria de alguns nichos de mercado, podem contribuir para que o mercado não seja tão
afetado em 2016.

Ônibus
Este segmento, também diretamente afetado pela queda do PIB, e em parte afetado pela redução dos gastos públicos especialmente no
Programa Caminho da Escola. Estes dois fatores sintetizam as razões pelas quais este mercado apresentou até o momento uma queda de
25% nas vendas acumuladas de janeiro a junho de 2015. Este desempenho tende a piorar no segundo sem estre do ano.

Motocicletas
Este segmento tem retração de vendas desde a crise de 2008 e ainda não conseguiu se recuperar. Até o mês de junho, a queda acumulada no
ano era de 10,6%. Esta tendência não deve ser alterada no segundo semestre. Neste segmento, o volume de comercialização por meio de
consórcios tem contribuído para que a queda não seja mais acentuada.

Implementos Rodoviários
Este segmento tem acompanhado o movimento de queda de caminhões e deve seguir com a mesma tendência até o final de 2015. A queda
de emplacamentos, até o mês de junho de 2015, foi de 48,5%.
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Automóveis
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

As vendas de automóveis caíram 19,01% no primeiro semestre de 2015, contra uma queda de 8,47% no mesmo
período de 2014.

Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

As vendas foram mais fortes no mês de janeiro e representaram 19,2% das vendas totais do semestre. A partir de
então começaram a desacelerar.
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Automóveis
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2015

4

Fonte:
DENATRAN

É possível observar, no gráfico, a evolução dos emplacamentos até o primeiro semestre de 2015 registrou queda.
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Automóveis
Evolução dos Automóveis – Bicombustível - Por Montadora - 10 Semestre de 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

No primeiro semestre de 2015, a GM teve a liderança do segmento de bicombustível, comercializando 169.041 unidades,
seguida pela fiat, com 166.299 unidades e VW, com 148.317 unidades.
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Automóveis
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2015
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Automóveis
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2015

A GM obteve a liderança do segmento de automóveis no primeiro semestre de 2015, comercializando 171.064 unidades, ou
seja, 15,90% do mercado. A FIAT ficou 0,20% abaixo, com 15,70%, enquanto a VW ocupou a terceira posição com 14,69%. A
Ford se manteve em quarto lugar, com uma participação de 11,58%. A Hyundai se consolida como quinta marca no mercado,
com uma participação de 9,04%. A Renault e a Honda vêm a seguir com, respectivamente, 7,75% e 6,80%. A Toyota encerrou
o semestre com 6,51%, a Nissan com 2,57% e a Citroen com 1,42%.
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Automóveis
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento em 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN
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Automóveis
Evolução Percentual, por subsegmento, de 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN
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Automóveis
Evolução Percentual, por subsegmento, de 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN
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Automóveis
Evolução Percentual, por subsegmento, de 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN
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Automóveis
Evolução Percentual, por subsegmento, de 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN
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Fonte:
DENATRAN
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Automóveis
Frota Circulante - 1º semestre 2015

A frota brasileira totalizou 48,5 milhões de automóveis, concentrada na Região Sudeste, que representa 55% do
total. Em seguida, vem a Região Sul, com 21% da frota. A idade média está, atualmente, em 13,8 anos.
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Usados
Automóveis
Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamentos
de Automóveis Novos x por Região Geográfica - 10 Semestre 2015

Na medida em que há uma redução na venda de carros novos, a proporção de comercialização de veículos
usados em relação a veículos novos negociados sobe. No ano de 2014, a relação era de 3,2. Em 2015, essa
média passou para 3,9 usados para cada novo. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados
negociados sobre novos (4,9), crescendo a registrada em 2014, que era de 4,0.

Este gráfico reflete a negociação de automóveis usados considerando a sua idade. O volume de negociações de
automóveis, de até 8 anos de uso, corresponde a 52,0% do total de automóveis usados vendidos. Por outro lado,
a comercialização de automóveis com até 3 anos representa apenas 8,88% do total da comercialização.
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Comerciais Leves
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2010 a 2015
.

Fonte:
DENATRAN

No primeiro semestre de 2015, o segmento registrou queda de -23,68%, somando 193.882 unidades, bem acima
da queda registrada em 2014 que foi de 0,90%.

Participação Mensal dos Emplacamentos nos 10 Semestres 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Também neste segmento, o mês de janeiro foi o mais forte em relação aos emplacamentos, representando
19,46% do total do semestre.
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Comerciais Leves
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2015
´

Fonte:
DENATRAN

No primeiro semestre de 2015, o segmento apresentou queda, acompanhando o segmento de automóveis.
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Comerciais Leves
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível – por Montadora – 10 Semestre 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

A liderança de Comerciais Leves bicombustíveis permanece com a Fiat, que registrou a comercialização
de 63.689 unidades emplacadas no primeiro semestre e participação de 49,53%
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Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2015
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Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2015

A FIAT manteve a liderança de vendas no segmento de comerciais leves ao longo do primeiro semestre do ano,
com uma participação de 34,95%, com 67.752 unidades emplacadas. A VW foi a segunda colocada, com uma
participação de 20,03% e a comercialização de 38.825 unidades. Na sequência, aparece a GM, com participação
de 17,03% e emplacamentos de 33.022 unidades. Na quarta posição está a TOYOTA, com 8,59% do mercado e
16.647 unidades emplacadas. FORD e MITSUBISHI, com participações de 5,01 e 4,06% respectivamente,
aparecem em quinto e sexto lugares.
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Comerciais Leves
Participação dos Emplacamentos, por subsegmento, em 2015

Fonte:
DENATRAN
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Comerciais Leves
Evolução Percentual, por subsegmento, de 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
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Comerciais Leves
Frota Circulante

Também neste segmento, a maior concentração da frota está na Região Sudeste, seguida pela Região Sul. A
idade média deste segmento é de 13,2 anos, acima da registrada em 2014 que foi de 11,4 anos.

Usados
Comerciais Leves
Proporção entre Vendas de Comerciais Leves Usados e Emplacamentos
de Comerciais Leves Novos x por Região Geográfica - 10 Semestre 2015

A proporção entre usados e novos, no Brasil, Passou de 2 anos em 2014 para 3,3 anos em 2015, mostrando
comprovando o aumento das negociações de usados em virtude do volume de novos.
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Usados
Comerciais Leves
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 10 Semestre 2015

Os emplacamentos de comerciais leves de até 7 anos, representam 56,90% do total. Já os emplacamentos de
automóveis, de até 3 anos não atingem os 13,41%.
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Caminhões
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2010 a 2015

O segmento de caminhões apresentou resultado negativo no primeiro semestre do ano, com queda de 42,11% e
emplacamentos que totalizaram 37.4 mil unidades.

Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

O melhor mês de emplacamentos ao longo do primeiro semestre, foi o mês de janeiro.
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Caminhões
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 10 Semestre 2015
´

Fonte:
DENATRAN

Neste período, o segmento apresentou uma curva de queda de vendas bem acentuada.
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Caminhões
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2015

A VW foi a líder do segmento, com 26,55% de participação no primeiro semestre de 2015. Logo em seguida
aparece a MERCEDES BENZ, com participação de 25,59%. FORD e VOLVO vêm em seguida, com participações
respectivas de 19,07% e 11,52%. A Scania comercializou 6,74% do total emplacado e a Iveco ficou com uma
participação de 6,31% do mercado.
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Caminhões
Participação dos Emplacamentos, por subsegmento, em 2015

Fonte:
DENATRAN

Evolução Percentual, por subsegmento, 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN
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Caminhões
Evolução Percentual, por subsegmento, 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN
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Caminhões
Frota Circulante

A idade média do segmento é de 18,2 anos, e os caminhões estão distribuídos, principalmente, nas regiões
Sudeste e Sul do País.
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Usados
Caminhões
Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamentos
de Caminhões Novos x por Região Geográfica - 10 Semestre 2015

A proporção de caminhões negociados no Brasil foi de 4,2 usados para cada novo, muito acima do registrado no
1º semestre de 2014 que foi de 2,7 usados para cada novo.

Usados
Caminhões
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2015

O mercado de caminhões usados concentra a comercialização de equipamentos com mais de 10 anos que
representa 66,49% do volume total negociado, ficando, para os caminhões com até 5 anos, apenas 7,98% do
mercado.
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Ônibus
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

O segmento de ônibus registrou queda de 25,12%, queda essa muito superior a registrada em 2014 que foi de
8,67%.

Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

A distribuição das vendas, ao longo do semestre, teve janeiro como mês mais forte.
FENABRAVE

31

Ônibus
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2015
´

Fonte:
DENATRAN

Em relação ao ano passado, os emplacamentos continuam caindo.
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Ônibus
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2015

A MERCEDES-BENZ continua como líder na comercialização de ônibus no Brasil, com participação de 56,61%.
Em segundo lugar aparece a VW, com 18,23% e emplacamentos de 2,1 mil unidades. MARCOPOLO e IVECO
vêm a seguir, com participações de 11,00% e 5,71%, respectivamente. A volvo emplacou o equivalente a 4,57%
do mercado, e a scania veio bem próxima, com 2,64%.
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Ônibus
Frota Circulante

Em 2015, a idade média da frota de ônibus foi de 15,3 anos, praticamente o mesmo número do ano passado.

Usados
Ônibus
Proporção entre Vendas de Ônibus Usados e Emplacamentos
de Ônibus Novos x por Região Geográfica - 10 Semestre 2015

Na comercialização de ônibus, a média para o período foi de 1,7 usado para cada novo.
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Usados
Ônibus
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2015

A maior parte da comercialização de ônibus se dá em modelos com mais de 10 anos, que representam 67,93% do
mercado total. Menos de 10% dos ônibus comercializados têm menos de 5 anos.
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Motocicletas
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Segmento de motocicleta, segue em retração no primeiro semestre, registrando 10,58% de queda.

Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

As vendas foram bem distribuídas mês a mês, sem grandes concentrações sazonais, com exceção de março.
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Motocicletas
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês, de 1997 a 10 Semestre 2015
´

Fonte:
DENATRAN

Fica claro, pelo gráfico acima, a queda continua do mercado de motos.
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Motocicletas
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2015
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Motocicletas
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2015

O mercado mantém sua alta concentração com a HONDA que tem 80,96% do mercado. Em segundo lugar, está a
YAMAHA, com 11,85%, e a SUZUKI, em terceiro lugar, com 1,52% do mercado.
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Motocicletas
Participação dos Emplacamentos, por sub segmento, no 10 Semestre 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN
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Motocicletas
Evolução Percentual por subsegmento de 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN
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Motocicletas
Evolução Percentual, por subsegmento, de 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN
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Motocicletas
Evolução Percentual, por subsegmento, de 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN
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Motocicletas
Frota Circulante

A idade média das motocicletas, no Brasil, é de 9,0 anos. A Região Sudeste possui a maior frota em circulação
(8.5 milhões de unidades), com idade média de 10,0 anos.
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Usados
Motocicletas
Proporção entre Vendas de Motocicletas Usadas e Emplacamentos
de Motocicletas Novas x por Região Geográfica - 10 Semestre 2015

A proporção de motocicletas negociadas, em média, no Brasil, é de 2,1 usada para cada nova.

Usados
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade - 10 Semestre 2015

A comercialização de motos é concentrada nos modelos com até 7 anos de fabricação.
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Máquinas Agrícolas
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

O setor de máquinas agrícolas apresentou no primeiro semestre de 2014, com uma retração de -22,51%.

Participação Mensal das Vendas nos 10 Semestres – 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

Os
emplacamentos foram bem distribuidos ao longo do semestre, com exceção de janeiro.
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Máquinas Agrícolas
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2015
´

Fonte:
DENATRAN

As vendas de máquinas agrícolas apresentaram, ao longo do primeiro semestre de 2015, uma queda significativa.
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Implementos Rodoviários
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2010 a 2015

O segmento de implementos rodoviários apresentou queda nos emplacamentos no primeiro semestre de 2015,
com retração de 48,53%.

Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre – 2010 a 2015

Fonte:
DENATRAN

As vendas foram mais fortes nos meses de março e dezembro.
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Implementos Rodoviários
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2015

Fonte:
DENATRAN

Pelo gráfico acima, fica clara a queda nos emplacamentos do segmento.

´
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Implementos Rodoviários
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2015

Neste segmento, a RANDON manteve a liderança, com participação de 24,91% e 3.6 mil unidades
comercializadas. A NOMA foi a segunda colocada, chegando a 1,7 mil unidades e 11,73% do mercado. A
GUERRA e FACCHINI foram a 3ª e a 4ª colocadas que mais comercializaram implementos, com participações de
10,86% e 10,55% respectivamente. A Librelato foi a quinta maior empresa do setor, com uma participação de
9,99%.
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Implementos Rodoviários
Frota Circulante

A idade média dos implementos, no Brasil, é de 9,6 anos.
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Usados
Implementos Rodoviários
Proporção entre Vendas de Implementos Rodoviários Usados e Emplacamentos
de Implementos Rodoviários Novos x por Região Geográfica
10 Semestre 2015

No segmento de implementos rodoviários, 2,1 usados para cada novo.

Usados
Percentual do Volume de Usados Negociadas por Idade - 10 Semestre 2015

As vendas de implementos usados se concentram em modelos com até 9 anos de fabricação.
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Crescimento do PIB - Oferta e Demanda
2014-2015
(% - Preços de Mercado)

PIB a preços de mercado
Oferta
Agropecuária
Indústria
Mineração
Transformação
Construção Civil
Serviços
Demanda
Consumo do Governo
Consumo das Famílias
Formação Bruta de Capital
Exportação
Importação

2014 P

2015 P

0,5

0,5

2,5
-1,8
4,3
-3,7
-3,7
1,0

3,0
-1,9
1,5
-3,9
-1,0
0,9

1,8
1,7
-5,6
2,9
-1,0

1,3
1,2
-5,5
3,0
-0,5

Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados

O último ciclo presidencial deve entregar a segunda pior média de crescimento da história recente brasileira. Se a
expectativa de 0,5% para este ano se confirmar, a média do governo Dilma terá sido de 1,7% por ano, perdendo
apenas para o período Collor/Itamar. Ajustar “a casa” depois de quatro anos também não será fácil e estima-se
que 2015 será igualmente difícil, com taxa esperada de crescimento similar a de 2014.
Continuará sendo verdade que o agronegócio sairá como destaque, especialmente, por expectativa de novo
crescimento na produção de grãos, em que pese o fato de que os preços mais baixos decorrentes da supersafra
americana devam diminuir o valor exportado do setor em 2015.
A expectativa sobre investimentos continua igualmente preocupante, pois as empresas estarão atentas à
qualidade da política econômica que será implementada. A continuidade pura e simples do que tem sido feito, com
dependência excessiva de políticas de estímulo à demanda, fará apenas com que a economia piore ainda mais,
dado que tais políticas apenas pressionarão mais a inflação, desajustarão a política fiscal e tirarão mais
credibilidade do Banco Central.
O ano de 2015 será fundamental para as perspectivas dos anos seguintes. Ajustes profundos na economia darão
horizonte de maior crescimento a partir de 2016 para frente. A manutenção das atuais políticas aprofundará a
crise e levarão a anos piores.
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INFLAÇÃO (IPCA)

A inflação deverá manter trajetória de elevação este ano e em 2015. Para 2014, espera-se IPCA na casa de 6,2%,
o que é um resultado muito ruim, considerando que a economia passou o primeiro semestre em recessão e deve
crescer muito pouco no segundo semestre. Esta expectativa não embute aumento da gasolina este ano. Em 2015,
parte dos preços represados será ajustada, especialmente gasolina e energia elétrica. Juntam-se a isso os
impactos de uma taxa de câmbio mais depreciada pelos efeitos da mudança de política monetária nos EUA,
programada para o começo do ano que vem. Tudo isso sinaliza que a inflação no ano que vem, será maior do que
este ano e dependerá, essencialmente, do Banco Central impedir que essa aceleração se espalhe para os anos
seguintes.
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Massa real de renda e ocupação
Crescimento acumulado em 12 meses em %

A massa de renda segue em desaceleração este ano, especialmente por conta do nível de ocupação, que deve
fechar o ano em queda pela primeira vez, desde o início da série histórica, em 2002. Essa piora na contratação
levará o mercado de trabalho a ter um resultado também pior do que o período recessivo de 2008/2009. Dessa
forma, será difícil esperar retomada do consumo até o final do ano e ainda em 2015.
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Inadimplência acima de 90 dias em relação ao total da modalidade
(%)

Nos últimos meses, a inadimplência de veículos têm sido a única a diminuir, voltando a um padrão de normalidade
em torno de 5%, como era antes do boom de 2010/2011. Em que pese a piora da economia neste ano e em 2015,
o mercado já fez um grande ajuste e limpou de sua carteira de crédito aqueles itens que traziam mais riscos, como
pagamento inicial muito baixo e/ou elevado prazo total de prestações. A expectativa é de que essa inadimplência
fique em torno de 5%, não caindo mais pelas condições negativas mercado de trabalho, até porque os bancos já
se retraíram nos financiamentos e reduziram o volume em 10% para esta modalidade de empréstimo.
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Setor da Distribuição
A comercialização do setor automotivo apresentou queda significativa no primeiro semestre do ano (-6,6%). Quase todos os
segmentos desaceleraram, com exceção do segmento de comerciais leves, que apresentou crescimento de 2,6% no período.
As expectativas para o segundo semestre não são boas e nossas projeções indicam um ano de queda geral de vendas.

Evolução e Projeções de Vendas

I.

Automóveis e Comerciais Leves

As expectativas de crescimento para o segundo semestre não são boas, devendo continuar a influenciar, de
forma negativa, o mercado de automóveis e comerciais leves. O menor aumento da renda real das famílias,
associada ao elevado grau de endividamento, implicou em retração da oferta de crédito, cujo efeito é imediato
no setor automotivo.

II.

Ônibus

Depois de um ano muito positivo, o mercado de ônibus está refletindo a retração econômica e diminuição da
oferta de recursos dos programas governamentais, devendo encerrar o ano com queda acentuada nos
emplacamentos.

III.

Caminhões

O segmento de caminhões, a exemplo dos demais do setor, também apresenta queda de vendas, mesmo
com a continuidade do PSI – Programa de Sustentação do Investimento. A demanda desacelerou com a
queda das expectativas dos agentes em relação ao desempenho da economia ao longo de 2014. A agricultura
continua contribuindo para que as vendas não caiam ainda mais, mas os demais setores, como mineração,
construção civil, logística, entre outros setores da economia não devem contribuir para a recuperação das
vendas de caminhões. Esta tendência não deve ser revertida ao longo do segundo semestre e devemos
encerrar o ano com queda de, aproximadamente, 14%, no segmento.

IV.

Implementos Rodoviários

O mercado de implementos rodoviários, a exemplo do mercado de caminhões, está sofrendo com o
desaquecimento da economia.

V.

Tratores e Máquinas Agrícolas

Depois de alguns anos com vendas crescentes, o segmento também começa a sofrer o impacto da
desaceleração da economia e em especial, do receio da queda de margem no setor agrícola, com a redução
dos preços dos grãos em função de uma ótima safra nos Estados Unidos.

VI.

Motocicletas

Segmento que não se recuperou da crise de 2009 e, há mais de quatro anos ainda não retomou os patamares
anteriores. Não teremos esta recuperação também ao longo de 2014, pois precisamos recuperar a renda real
dos trabalhadores e ampliar o volume de crédito, visto que, mesmo crescendo em volume, as operações de
consórcio não são suficientes para atingir os volumes de anos passados.
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Conselho Diretor
Conselho Diretor – 2015 / 2017
Presidente – Alarico Assumpção Júnior
Vice-Presidente – Antonio Figueiredo Netto
Vice-Presidente – Gláucio José Geara
Vice-Presidente – João Batista Simão
Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto
Vice-Presidente – José Maurício Andreta Jr.
Vice-Presidente – Luciano Piana
Vice-Presidente – Luís Antônio Sebben
Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias
Vice-Presidente –Marcelo Nogueira Ferreira
Vice-Presidente –Marino Cestari Filho
Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo
Vice-Presidente – Ricardo de Oliveira Lima
Vice-Presidente – Sérgio D. Zonta
Vice-Presidente –Waleska Cardoso
Conselho de Ex-Presidentes
Alencar Burti
Flávio Antonio Meneghetti
Sérgio Antonio Reze
Waldemar Verdi Júnior
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Administração Regional Fenabrave – 2015 / 2015
ADM. REG. FENABRAVE - AL – Daniel Accioly Bandeira
ADM. REG. FENABRAVE - AP – Otaciano Bento Pereira Junior
ADM. REG. FENABRAVE - BA – Raimundo Valeriano Santana
ADM. REG. FENABRAVE - CE – Fernando Pontes
ADM. REG. FENABRAVE - DF – Luís Fernando Machado e Silva
ADM. REG. FENABRAVE - ES – Augusto Giuberti
ADM. REG. FENABRAVE - GO – Shirley Luiza Oliveira Leal
ADM. REG. FENABRAVE - MG – Camilo Lucian Hudson Gomes
ADM. REG. FENABRAVE - MS – Cristiano Gionco
ADM. REG. FENABRAVE - MT – Manoel Dionisio Guedes
ADM. REG. FENABRAVE - PA – Leonardo Menezes Pontes
ADM. REG. FENABRAVE - PB – Paulo Guedes Pereira
ADM. REG. FENABRAVE - PE – Bruno Tude de Melo
ADM. REG. FENABRAVE - PR – Marcos da Silva Ramos
ADM. REG. FENABRAVE - RJ – Sebastião Pedrazzi
ADM. REG. FENABRAVE - RN – S. Moacir Dantas Potiguar Jr.
ADM. REG. FENABRAVE - RO – Enrique Egea Pacheco
ADM. REG. FENABRAVE - RS – Fernando Augusto Esbroglio
ADM. REG. FENABRAVE - SC – Ademir Antonio Saorin
ADM. REG. FENABRAVE - SE – Cynthia Faria Souto
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