Agência Estado/Nacional - Noticias
quarta-feira, 6 de abril de 2022
ABAC - Consórcios

ABAC - Associação Brasileira das Administradoras
de Consórcios

Especial: Com combustível mais caro, brasileiro compra mais moto do
que carro
resultados do mês passado, a Fenabrave, associação
que representa as concessionárias, atribuiu a diferença
ao fato de o combustível ter ficado mais caro nos
últimos meses.
"O preço mais alto do combustível está incentivando o
uso de motocicletas", comentou o presidente da
Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior. Conforme o
executivo, a taxa de aprovação de crédito nas vendas
de motos é bem inferior a de carros: três contra sete
aprovações a cada dez solicitações de financiamento.
No entanto, observa Andreta Júnior, a alta seletividade
dos bancos tem sido compensada pelo crescimento dos
consórcios - um canal de autofinanciamento - no
mercado de duas rodas.
Há diferenças também relacionadas à oferta de
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produtos. Enquanto as montadoras de carros seguem
sofrendo com gargalos na produção, sendo a falta de
componentes eletrônicos a maior delas, a indústria de
motos, sem os mesmos problemas de disponibilidade
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Segundo os números da Fenabrave, 40% das motos
vendidas no mês passado são da categoria City,
veículos urbanos usados muitas vezes para transporte
de mercadorias. É um sinal claro, no entendimento de
diretores da entidade, de que o mercado está sendo
puxado pelo uso da moto como instrumento de trabalho.
"O mercado não está indo para o lazer, está indo para o
trabalho", avaliou Andreta Júnior, citando também o
segmento de scooter, responsável por outros 36% das
vendas totais de março, como outro a ganhar volume
por ser uma opção cada vez mais usada no
deslocamento entre a casa e o trabalho.
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