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Setor automotivo: estabilidade ou queda em 2014? 

A Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores – Fenabrave 
avaliou como razoável o balanço geral do setor da distribuição automotiva, que,  
segundo a entidade, encerrou o ano de 2013 dentro das expectativas, com as vendas 
de todos os segmentos somados apresentando queda de 2,29% em 2013 no 
comparativo com 2012. As projeções para 2014 são baseadas em dois cenários 
possíveis: estabilidade ou queda. 

Ao todo, foram emplacadas 5.458.671 unidades em 2013, ante as 5.586.525 registradas 
no ano anterior. 

Segundo levantamento da Fenabrave, 2013 foi o melhor ano da história para os 
segmentos de comerciais leves e ônibus. Para caminhões, foi o terceiro melhor ano da 
história do segmento, atrás apenas dos resultados obtidos em 2010 e 2011, 
respectivamente. Em função da expectativa de aumento da alíquota do IPI em janeiro 
2014, as vendas dos segmentos de automóveis e comerciais leves cresceram acima da 
média em dezembro passado, chegando a um desempenho 16,57% maior que o registrado 
em novembro. Foram emplacadas 335.948 unidades em dezembro ante 288.203 no mês 
anterior.  
 
Projeções para 2014 
Considerado um ano atípico pela Fenabrave, 2014 traz possibilidades distintas de 
desempenho para o setor automotivo. Segundo a sócia-diretora da MB Associados 
(consultoria contratada pela Fenabrave), Tereza Fernandez, alguns fatores, como o 
Carnaval no terceiro mês do ano, a realização da Copa do Mundo (que deve provocar 
queda no número de dias de vendas), Eleições, entre outros desafios da economia, como 
inflação, taxas de juros, câmbio, entre outros, podem afetar o resultado dos 
emplacamentos de veículos este ano. 
 Assim, a Fenabrave divulgou dois cenários possíveis para o ano: 
Cenário 1 
• Considerado o mais positivo, neste cenário, a soma de todos os segmentos do setor 
automotivo brasileiro deve encerrar 2014 com crescimento de 0,21%, totalizando 
5.293.899 unidades emplacadas. 
Cenário 2 
• Neste cenário, a soma de todos os segmentos do setor automotivo brasileiro deve 
encerrar 2014 com queda de 3,60%, totalizando 5.092.747 unidades emplacadas. 
 
Impacto do IPI e da Lei do ABS/Airbag 
Na opinião do presidente executivo da Fenabrave, o aumento de preço dos veículos, por 
conta da obrigatoriedade de implantação dos sistemas de AirBag e ABS nos automóveis, 
terá pouco impacto nas vendas. Segundo o que foi apurado pela entidade, o aumento, que 
deve ser de cerca de 5% sobre o valor do veículo de entrada (em torno de R$ 1,5 mil), 
será diluído no financiamento.  
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