AUTOMOTIVO E INSDUSTRIAL

Setor
Automotivo
aponta
retomada econômica, os dados
de financiamento e registro de
veículos apontam crescimento
do setor pelo segundo mês
consecutivo.

Fonte: https://87news.com.br/noticia/5997/setor-automotivo-aponta-caminho-de-retomada-economica

[...] Esse segundo mês de crescimento
também pode ser observado nos dados
apresentados pela Logo IT, maior registradora
independente de contratos de financiamentos
de veículos, com mais de 11 anos de
experiência no mercado financeiro, através da
análise em alguns estados em que atua.
Em uma média geral dos 11 estados em que
atua, a empresa observou um crescimento de
42% nos registros de veículos usados e 34%
nos registros de veículos novos. O principal
destaque em relação aos veículos usados foi
para o Rio de Janeiro, com 118%[...].

O assunto sobre o setor automotivo, tem
sido muito falado no estado do Rio de
Janeiro, principalmente entre os dias 17 e 22
de Agosto, conforme mostra o gráfico abaixo:

Fonte: Google Trends, 24 de agosto de 2020.

As cidades da área de cobertura
da TV Rio Sul que mais falam
sobre o assunto, são:
GRÁFICO

Fonte: Google Trends, 18 de agosto de 2020.

Mais dados sobre o setor
automotivo,
a
pesquisa
mostra que o mercado está
com condições especiais para
seus clientes:

[...] Apesar da crise sem precedente, que assombra
não só o transporte, mas todas atividades
econômicas, a Volvo se apresenta menos impactada
pelos efeitos provocados pela pandemia da covid-19.
Nos primeiros cinco meses do ano, a Volvo registrou
uma queda de 5,1% nas vendas, com 5,5 mil
caminhões entregues, enquanto o mercado total de
pesados e semipesados, categorias nas quais a
empresa atua, recuou 23,3%, para 21,7 mil unidades.
“Ganhamos em participação”, destaca Cavalcanti.
“Temos hoje acima de 25% das vendas nas
categorias de caminhões que estamos presentes, o
melhor de nossa história.” [...]

Pesquisa divulgada pela Firjan
aponta que, Industria Fluminense
voltou a contratar em julho.

O setor industrial fluminense, que contempla a
indústria
de
transformação,
extrativa,
de
construção e os Serviços Industriais de Utilidade
Pública, teve saldo positivo de 1.102 vagas formais
em julho. De acordo com a plataforma Retratos
Regionais, elaborada pela Firjan, a Construção Civil
se destacou com saldo líquido de 932
contratações, seguida pela Manutenção, Reparação
e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+368) e
Fabricação de Produtos de Metal (+300). [...]
Sete das dez regiões fluminenses analisadas pela
Firjan apresentaram saldo positivo na indústria. De
acordo com a federação, ainda que não seja
suficiente para compensar as perdas registradas
entre março e junho, o saldo positivo de 1.102
vagas em julho é um importante resultado para o
setor após quatro meses de demissões, ocorridas
principalmente por conta do isolamento social
diante da pandemia do coronavírus. [...]

Fonte: https://www.firjan.com.br/noticias-1/industria-fluminense-volta-a-contratar-em-julho-aponta-firjan.htm

Em relação aos fabricantes de
motos, a pesquisa aponta que
em maio, 80% dos fabricantes
de motos voltaram a produzir:

[...] “As atividades começaram a ser retomadas na
primeira quinzena de maio, com o retorno de
aproximadamente metade das fábricas que
estavam paradas. Na última semana do mês a
volta das atividades fabris chegou a 80%. Os
dados de maio refletem essa retomada gradual de
atividades do setor e apontam para tendência de
uma nova melhora no comparativo mensal de
produção em junho”, comenta Marcos Fermanian,
presidente da Abraciclo. [...]
[...] Diversas marcas estão fazendo promoções e
oferecendo condições especiais para diversos
modelos, que vão de 300 cc a 1.200 cc. O objetivo é
aquecer as vendas na reabertura da economia, mas
também "queimar" estoque dos modelos 2019/2020,
abrir espaço para a linha 2021 e também para a nova
geração de algumas motos. [...]

Ainda no ramo das motos, esse
case mostra como a marca Honda
fez ode à sensação de pilotar uma
moto, em comemoração ao Dia
do Motociclista, (27/07), através
de um filme.

O vento no rosto, o barulho do motor e a
sensação indescritível de liberdade são alguns
dos elementos que tornam único o
sentimento daqueles que pilotam motos. É
essa perspectiva que o filme da Honda
Motos, criado especialmente para o Dia do
Motociclista, busca transmitir. [...]
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