VEÍCULOS

Divulgação/Volkswagen

COMO COMPRAR CERTO

1

. Não tenha pressa:
pesquise com calma e evite
aceitar a primeira proposta
simplesmente porque ela
pareceu imperdível

2

. Escolha bem o modelo:
ao comprar um zero
quilômetro, prefira aqueles
com menor taxa de depreciação
no mercado

3

. Atente-se para o ano de
fabricação: ao comprar
carro no início do ano,
observe o ano em que ele foi
fabricado e procure comprar os
fabricados no ano atual

4

. Faça um teste drive: dirija
o carro em diferentes
terrenos para saber como o
veículo se comporta. Assim você
evita surpresas depois da compra

OTIMISMO NA VENDA
DE VEÍCULOS NOVOS

Indicadores
econômicos
apontam
para um
bom ano
para o setor
automotivo

Setor automotivo espera aumento de 9,67% na venda de carros,
motos e caminhões novos em 2020. Queda nas vendas de janeiro
é atribuída à implantação das novas placas do Mercosul
Da Redação
setor automotivo está otimista para o ano de 2020.
Segundo previsão da
Federação Nacional da
Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave),
divulgada no início da semana, as vendas de veículos novos devem
crescer 9,67% este ano. Para o presidente
da entidade, Alarico Assumpção Júnior, os juros mais baixos, a inflação sob controle, o crédito facilitado e a inadimplência baixa são fatores que contribuem para que as expectativas do setor para o ano sejam otimistas.
Mesmo com os indicadores econômicos
apontando para um ano bom para o setor,
no entanto, o mês de janeiro registrou que-

O

da de 1,61% nas vendas de veículos novos
na comparação com o mesmo mês do ano
passado, conforme balanço divulgado na última terça-feira, 4. Para Assumpção, o baixo desempenho está relacionado a fatores
sazonais e também à transição do modelo
das placas para o modelo do Mercosul.
"Observamos, em janeiro, os reflexos da
sazonalidade de compras, realizadas em
dezembro, tipicamente, um mês muito forte, já que as marcas oferecem promoções
antes do Natal. Além disso, a implantação
das novas placas do Mercosul, em São
Paulo, acabou represando a compra e emplacamentos veículos", avalia o presidente
da Fenabrave.
Para os próximos meses do ano, a entidade espera um aumento de 9% na venda
de automóveis e comerciais leves em rela-

ção a 2019, podendo chegar a 2,8 milhões
de unidades vendidas até o final do ano. A
venda de caminhões, segundo projeção da
Fenabrave, deve crescer 24%, totalizando
126.156 unidades comercializadas até
dezembro. Já para o mercado de motocicletas a expectativa de aumento é de 9%, podendo chegar a 1,17 milhão de unidades
vendidas em 2020.
"A oferta de crédito vai continuar agressiva por parte dos bancos, uma vez que já
observamos uma retração expressiva na inadimplência e continuidade na política de redução das taxas de juros", finaliza
Assumpção. Para aproveitar esse momento
otimista do mercado e fazer um bom negócio, o comprador deve ficar atento a alguns
detalhes. Separamos algumas dicas nesta
página. Confira ao acima.

