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Fechamento de dezembro e acumulado de 2021
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Os esforços realizados pelas montadoras, em dezembro de 2021, elevaram o nível de produção, que resultou em um

crescimento de quase 14%, em relação a novembro. Quando da comparação com dezembro de 2020, período no

qual a crise de fornecimento de peças e componentes ainda era branda, observamos uma queda de 7%. O acumulado

o ano de 2021 fechou com um crescimento de 6,7% sobre 2020.

Ainda como consequência da pandemia, a indústria sentiu, e ainda sente, os efeitos da queda da oferta de peças e

componentes, assim como os persistentes problemas relacionados à logística.

A preocupação é com a continuidade desses fatores limitantes da produção, que têm, como principal consequência, o

aumento dos custos que, por sua vez, são repassados ao preço final do veículo, retardando a tomada de decisão de

compra além, é claro, da exigência de incremento no capital para a sustentação do nível de estoque.
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Em dezembro, os emplacamentos de Automóveis e Comerciais Leves registraram alta de 20,2%

em relação a novembro/2021. Foram emplacadas mais 193.500 unidades, contra 161 mil no

mês anterior. Esse maior volume foi resultado do esforço das montadoras em realizar a

entrega dos pedidos que estão em espera, inclusive os destinados a frotistas e locadoras.

Na comparação com o mesmo mês de 2020, o resultado ficou negativo em 16,8%. Já o

acumulado do ano registrou crescimento de 1,2%, com destaque para o aumento de mais de

24% em comerciais leves. O segmento de Automóveis, em 2021, teve uma participação de

44,6% no total dos emplacamentos e representavam, em 2020, 51,1%. Com uma margem mais

atraente, os comerciais leves foram a prioridade das montadoras, para atender à demanda do

mercado.

Fechamento de dezembro e acumulado de 2021
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O mês de dezembro foi o melhor mês do ano em número de

emplacamentos para o segmento de caminhões. Foram emplacadas quase

12 mil unidades, registrando um crescimento de 13,5% sobre os números do

mês anterior. Se comparado a dezembro de 2020, o que se observa é um

aumento de 24,4% e, no acumulado de 2021, o total dos emplacamentos foi

de mais de 127 mil unidades, numa alta de 42,8% sobre o ano anterior.

A indústria se vem mantendo atuante e enfrentando, assim como os demais

segmentos, a falta de peças e componentes e, ao longo do tempo, vem

melhorando a sua capacidade de entrega de produtos ao mercado.

Fechamento de dezembro e acumulado de 2021
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Seguindo de perto o segmento de Caminhões, o desempenho de

implementos rodoviários veio aquecido durante todo o ano de 2021. Em

dezembro, registrou expansão de 16,4% sobre o mês anterior e de 10,9%

sobre dezembro de 2020.

Já na comparação entre o acumulado de 2021 e o mesmo período de 2020,

houve aumento de 31,1%.

Fechamento de dezembro e acumulado de 2021
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O segmento de ônibus vem em uma retomada lenta, porém, gradativa, ao longo dos últimos

meses. Em dezembro, foram emplacadas mais de 1.500 unidades, num crescimento de 12%

frente a novembro, se compararmos com os volumes emplacados, em dezembro de 2020, o

resultado ficou negativo, em 0,8%.

No acumulado de janeiro a dezembro, a queda, em relação a igual período de 2020, foi de

2,5%. Vale ressaltar que esse segmento foi o mais atingido durante a pandemia, contudo,

deverá ser favorecido por programas de governo, como o “Caminho da Escola”, assim como

pelo retorno gradual do segmento de turismo e fretamentos.

Fechamento de dezembro e acumulado de 2021
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O mês de dezembro de 2021 registrou um crescimento de 5,56% sobre o mês

anterior. Na comparação com dezembro de 2020, o aumento foi de 13,7%.

Fechamos o ano com um volume acumulado de quase 1.160 mil unidades

emplacadas, o que corresponde a um crescimento de 26,4%. Definitivamente, a

motocicleta, em 2021, se consolidou como veículo de transporte individual, assim

como utilizado para transporte de pequenas cargas.

O crescimento do e-commerce e o preço dos combustíveis fizeram parte dos

argumentos em favor das motocicletas, no mercado interno.

Fechamento de dezembro e acumulado de 2021
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O segmento de tratores e máquinas agrícolas acompanhou os bons

resultados do agronegócio, durante o ano de 2021, e também enfrentou

problemas com referência à falta de peças e componentes, assim como os

demais segmentos.

No acumulado de 2021, foram comercializadas quase 58.500 unidades, num

crescimento de 26%, na comparação com o mesmo período de 2020.

AGRÍCOLAS

Série Histórica

ANUAL E MENSAL

Vendas, no atacado, de novembro e acumulado de 2021
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ESTOQUES DA REDE E 

MONTADORA

Como resultado do esforço realizado pelas montadoras, para suprir parte da

oferta reprimida, pela falta de peças e, principalmente, de componentes, a

produção de autoveículos observou, em dezembro de 2021, um crescimento

de 2,5% que, consequentemente, elevou os níveis de estoque, mas ainda em

volume distante da normalidade que tínhamos no período anterior à

pandemia.

Fechamos o ano de 2021 com pouco mais de 114 mil unidades em estoque,

sendo que destas, 89.800 estão nas concessionárias e outras 24.500 nos pátios

das montadoras. Isso corresponde a 13 dias de vendas, na concessionária, e a

3 dias nas montadoras, somando um total de 16 dias de vendas.
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FINANCIAMENTOS/2021
INADIMPLÊNCIA E

Ao longo dos últimos meses de 2021, como reflexo do aumento da taxa

de juros, do endividamento das famílias e da queda de renda,

começamos a notar um crescimento, ainda que moderado, tanto da

inadimplência como no número de contratos em atraso.

Este fato justifica o aumento da seletividade nas análises de crédito, por

parte dos agentes financeiros. Mesmo assim, o crédito se manteve.
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Automóveis +
Comerciais Leves
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35%
aprovadas

Fonte: Bancos e Financeiras 12

ÍNDICE PÓS-ANÁLISE
Percentual de aprovação em 2021
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Começamos a notar uma pequena queda na passagem de loja,

contudo, o bom perfil de crédito dos compradores que se

mantiveram ativos, vem mantendo, sem grandes alterações, a

aprovação das análises das propostas de financiamento para a

aquisição de veículos, mesmo com o aumento da seletividade.
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As consequências da pandemia afetaram, fortemente, a produção,

durante todo ano. Começamos com a falta de contêineres e problemas

de logística, criados por fechamento de portos, enfrentamos a baixa

oferta de semicondutores e, mesmo com uma boa cobertura vacinal,

fechamos o ano com uma nova variante do vírus, que continua

causando problemas na produção.

A falta de peças e componentes levou a indústria a priorizar algumas

linhas de produção, de modelos com maior rentabilidade como, por

exemplo, os comerciais leves, alterando o mix de produtos ofertados.

Durante todo o ano, houve uma baixa oferta de veículos, fazendo com

que os estoques permanecessem em um nível, historicamente, baixo -

numa média de 15 a 16 dias-, somando os veículos nos pátios das

montadoras e nas concessionárias.

Com o aumento dos preços de insumos, juros e dólar, os custos de

produção exerceram pressão nos preços que, segundo levantamento da

KBB, chegaram, em média, a 14% entre janeiro e dezembro de 2021.

Contudo, quando observamos o ticket médio, esse aumento foi maior,

visto que, como falamos antes, houve uma alteração no mix de

produtos.

A baixa oferta e o aumento de preços dos autoveículos novos

provocaram a elevação de preços de veículos usados.

Para o segmento da distribuição, os desafios foram enormes e ainda

persistem. Inegavelmente, houve aumento das margens, mas a queda

do giro prejudicou o resultado.

Com a elevação dos preços, os concessionários, para manter os seus

estoques, tiveram que fazer um aporte de capital de giro e se adaptar à

nova realidade de mercado.

Grandes desafios ainda virão. Em 2022, teremos a continuidade da crise

sanitária, dos desafios com a logística e da falta de insumos para as

montadoras, assim como as questões relacionadas com emprego,

renda, endividamento das famílias, aumento dos custos, câmbio, taxa de

juros e, além de tudo, um ano eleitoral.

Apesar disso, se espera um mercado melhor do que foi 2021.

2021 - O ano da crise de oferta de 

componentes
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A variante Ômicron reduz as esperanças de que a economia possa

começar 2022 em uma base mais firme e apresenta potencial de

atrapalhar os planos de autoridades em retomar o crescimento

econômico. A noticia positiva é que, aparentemente, está se

confirmando o baixo índice de letalidade quando comparado com as

variantes anteriores, fazendo com que se comece a acreditar que nesse

ano o mundo vai finalmente conseguir conviver com a Covid -19 e

limitar seus efeitos, será?

O aumento dos casos de covid – 19 neste inverno do Hemisfério

Norte, está levando alguns economistas a reduzir as projeções do

crescimento global em 2022. Esta nova onda de contaminações trouxe

de volta restrições importantes de deslocamentos, principalmente nos

países europeus, mas pode se espalhar para outras regiões, como já

está ocorrendo nos Estados Unidos e mesmo no Brasil.

Os problemas no Cazaquistão, cuja oferta de petróleo já foi

reduzida, e na Ucrânia, onde mais de 100 mil homens do exercito

russo estão se posicionando, cujos desdobramentos ainda não são

totalmente conhecidos, também podem contribuir para um menor

crescimento mundial.

Finalmente, a elevação na taxa básica de juros nos Estados Unidos,

que deve começar em março e pode variar, no ano, entre 0,75% a

1,0%, irá contribuir para uma desaceleração na economia desse pais.

Os números de inflação foram muito altos com o CPI (índice próximo

ao nosso IPCA) atingindo 7,0% no ano passado, o maior valor dos

últimos 40 anos. Nesse cenário o crescimento pode ficar abaixo de

4,0%.

Na Europa também tivemos um número forte para a inflação ao

consumidor que atingiu 5,0% o que deve levar a elevação de juros

também na região.

O Brasil, onde a perspectiva de crescimento já era nula no final do ano

passado, pode ser impactado de forma adicional pelo cenário

internacional.

Os últimos dados do PIB brasileiro divulgados no ano passado já

indicavam a desaceleração da economia. As indicações acima somadas

aos efeitos do vírus e possíveis medidas restritivas ( as empresas

aéreas e um pedaço do turismo já foram atingidos nesse inicio do

ano.

Fatores internos seguirão contribuindo para esse fraco desempenho

da nossa atividade econômica:
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Fatores que poderão contribuir para um menor 

crescimento global e brasileiro
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• Inflação, ainda que mais baixa, irá impactar em itens

importantes como combustível e energia, por exemplo. Os

alimentos poderão se manter com preços acima das

expectativas, em função dos efeitos do LaNiña.

• Taxas de juros elevadas e de dois dígitos irão contribuir

para menor crescimento do crédito, com menor demanda

por parte das famílias, e consequente queda nas vendas,

afetando, de forma especial, o varejo.

• As expectativas para o mercado de trabalho ainda são

negativas: manutenção de elevado nível de desemprego,

mesmo que desacelerando um pouco, e queda de renda real

do consumidor.

• Investimentos seguirão muito baixos.

• O Agronegócio deve seguir bem.

Com essas indicações projetamos as principais variáveis para a nossa

economia, no Quadro I.

Fatores que poderão contribuir para um menor 

crescimento global e brasileiro

Quadro I: Resumo das Projeções 

  2020 2021 P 2022 P

Contas Nacionais

PIB (a preços de mercado) -3,9 4,5 0,0

Indústria 

Indústria Geral (PIM) -4,5 4,6 -2,9

Comércio

       Vendas no Varejo Restrito (PMC-IBGE) 1,2 4,3 1,5

Emprego

Taxa de Desemprego (%) - médio 13,5% 13,8% 12,9%

Setor Externo

Balança Comercial (MDIC) (US$ bi) 51,2 58,4 81,8

Transações Correntes (US$ bi) -12,4 5,6 0,1

Transações Correntes (% do PIB) -0,9 0,4 0,0

Câmbio e Juros

Câmbio (R$ / US$) -  Médio 5,15 5,40 5,77

Câmbio (R$ / US$) - Final de Dezembro 5,19 5,58 5,70

SELIC (final de período) 2,00 9,25 11,75

Inflação

IPCA 4,3 10,0 4,7

IGP-M 23,1 16,8 7,4

Contas Fiscais (% do PIB)

Déficit primário 9,4 0,0 1,5

Dívida Bruta 89,2 79,3 83,9
Fonte: IBGE, Banco Central
(1) Superávit (-); Déficit (+). 



FENABRAVE Análise de Mercado

Com o rompimento do teto da meta da inflação para 2021 (5,25%),
o Banco Central busca não perder a ancoragem para o próximo
ano. Por essa razão, a autoridade monetária ampliou o percentual
de variação da taxa Selic, para 1% na reunião do Copom de agosto
e já antecipou mais 1% de elevação para a próxima reunião. Esse
movimento indica que o Banco Central passou a entender que não
estamos atravessando um choque temporário de inflação. Com
isso, a taxa de juros estará em um patamar acima do neutro. Na
nossa visão, a Selic poderá encerrar o ano entre 7,5% e 8,5%.

Finalmente, reforçamos o impacto negativo no crescimento
brasileiro da crise energética, em especial na produção industrial,
em setores com uso intensivo de energia (metalurgia em geral, aço
e alumínio primário, produtos químicos, entre outros).
Na nossa avaliação, o maior impacto negativo no PIB deve ser
sentido de forma mais intensa em 2022, tema que iremos explorar
no próximo relatório.
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