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Escalada no ranking 
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Enquanto o cenário geral 
das vendas de carros no-
vos registra números ne-

gativos – com queda de 18,67% 
em junho e 25,09% no acumula-
do do semestre, ante os mesmos 
períodos de 2015 – alguns mode-
los destoaram dessa maré baixa. 
É o caso de Toyota Etios, VW Gol 
e Renault Sandero. 

Os primeiros anos de vida do 
Etios no Brasil não foram nada 
fáceis. As linhas externas pouco 
inspiradas e a cabine, mais es-
partana do que se esperava de 
um Toyota, não agradaram. 

Aos poucos, porém, o hatch 
vem reagindo e galgando posi-
ções no ranking de vendas: da 
20ª colocação em abril, passou 
para a 16ª em maio e fechou ju-
nho em 14° lugar, com 3.291 
unidades vendidas. 

Esse resultado é fruto das mu-
danças que a Toyota fez no mo-
delo. O visual não teve altera-
ções, mas os instrumentos digi-
tais deixaram o painel com as-
pecto menos simples. Além dis-
so, a linha 2017 ganhou a opção 
de câmbio automático, disponí-
vel para todas as versões e com 
preços a partir de R$ 47.770.

“O Etios começa a cair no gos-
to do consumidor. Se não pelo 
estilo, ao menos pelas suas fun-
cionalidades”, diz o consultor 
de mercado Paulo Roberto Gar-
bossa, da ADK Automotive. “É o 
começo de uma virada.”

Receita parecida também sur-
tiu efeito positivo nas vendas do 
veterano Gol. Outrora queridi-
nho do Brasil, ele perdeu espaço 
para rivais mais atualizados, co-
mo Chevrolet Onix e Hyundai 
HB20, e correu o risco de sair da 
lista dos dez mais vendidos. 

Para  reverter  o  quadro,  a  
Volkswagen reforçou o conteú-
do do hatch, que finalmente ga-
nhou uma central multimídia 
digna, além de melhorias em 
painel,  acabamento  e  visual.  
Com isso, ele voltou à terceira 
posição em abril e maio – e só 
fechou junho em quarto lugar, 
com 5.943 unidades, porque foi 
desbancado pelo Sandero.

DISPARADA
Foi do hatch da Renault, aliás, 
o maior salto registrado em ju-
nho. Foi a primeira vez que o 
modelo figurou no ranking ge-

ral em terceiro lugar. 
Com 6.013 unidades vendi-

das, ele ficou atrás apenas do 
líder Onix (11.566 exemplares) 
e do HB20 (9.533 carros).

Ao contrário de Gol e Etios, 
porém, o Sandero não recebeu 
nenhuma mudança significati-
va no visual (que foi atualizado 

no final de 2014) ou no conteú-
do. Mas uma olhada mais aten-
ta nos números pode explicar 
o sucesso inesperado.

Das unidades de Sandero co-
mercializadas em junho, mais 
da metade foi para pessoas ju-
rídicas:  3.530  exemplares,  o  
que inclusive lhe assegurou a 

segunda colocação no ranking 
de emplacamentos por venda 
direta, atrás apenas do Onix. 

Já no ranking de vendas a va-
rejo, em que constam as aquisi-
ções feitas por pessoas físicas, 
o modelo aparece bem mais 
atrás, em 13° lugar, com 2.483 
exemplares.

Isso pode sinalizar que o San-
dero, apreciado por frotistas pe-
la combinação de espaço inter-
no e custo-benefício, pode ter 
sido negociado em contratos 
de grande número de unidades 
– com locadoras, por exemplo 
–, que produziram impacto sig-
nificativo na conta final. 

Lançado em 
1902, 24 HP 

é um dos carros 
de destaque 

dos primeiros 
anos da Fiat 

Aos poucos, o Etios vai conquistando seu espaço no mercado Reforço no conteúdo ajudou Gol a reverter queda em vendas

Sandero, Gol e Etios deram grandes saltos em vendas nos últimos meses 
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As vendas do 
Sandero lhe 

renderam a 3ª 
posição pela 
primeira vez


