Indústria automobilística registra alta nas vendas, produção e
exportação de veículos
São Paulo, 5 de abril de 2018 – A indústria automobilística brasileira continua
registrando bons resultados este ano. O balanço divulgado pela Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavea, na quinta-feira, 5, em São Paulo, SP,
aponta alta no licenciamento, produção e exportação de novos veículos no primeiro
trimestre.
Neste período, 545,5 mil veículos foram vendidos, o que representa um crescimento de
15,6% frente as 472 mil unidades licenciadas no ano passado. O comparativo mensal
também mostra números superiores: somente em março 207,4 mil unidades foram
negociadas, aumento de 32,2% ante as 156,9 mil de fevereiro e de 9,6% sobre as 189,2
mil de março de 2017.
Para Antonio Megale, presidente da Anfavea, o balanço confirma o gradual retorno das
atividades da indústria automobilística:
“Mesmo com dois dias úteis a menos, o desempenho do último mês ficou quase 10%
acima de março do ano passado, o que configura mais um indicador que comprova a
retomada do mercado interno. Com inflação baixa, desemprego em queda e juros básicos
nos menores patamares da história, é questão de tempo o consumidor ter mais acesso ao
crédito. Isto nos deixa bastante otimistas quanto ao futuro da economia e do setor”.
A produção no acumulado do ano ficou em 699,7 mil unidades – expansão de 14,6% em
relação as 610,7 mil do ano passado. Só no terceiro mês 267,5 mil unidades saíram das
linhas de montagem, acréscimo de 25,3% se comparado com as 213,5 mil de fevereiro e
de 13,5% na análise contra as 235,6 mil de março do ano passado.
As exportações no trimestre cresceram 3,3%: foram 180,2 mil unidades em 2018 e 174,5
mil no ano passado. Em março 67,5 mil veículos deixaram as fronteiras brasileiras, alta
de 1,8% se defrontado com as 66,3 mil do mês anterior. Quando comparado com igual
período do ano passado, com 69,3 mil unidades, o resultado é menor em 2,6%.
Caminhões e ônibus
As vendas de caminhões em março registraram 5,9 mil unidades, crescimento de 46,8%
ante as 4 mil de fevereiro e de 44,5% sobre as 4,1 mil de março de 2017. No acumulado
do ano o registro é de expansão de 50,4%, com 14,5 mil unidades em 2018 e 9,7 mil no
ano passado.
A produção no primeiro trimestre foi de 24,4 mil unidades, elevação de 55,1% frente as
15,8 mil fabricadas no ano passado. No terceiro mês de 2018 10 mil caminhões foram
fabricados, o que representa alta de 28% com relação as 7,8 mil de fevereiro e de 67,1%
se comparado com as 6 mil de março do ano passado.
No âmbito das exportações o segmento indica acréscimo de 25,3% no acumulado: 7,3 mil
unidades este ano e 5,8 mil no exercício anterior. Em março 2,8 mil unidades foram
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exportadas, aumento de 2% quando defrontado com as 2,7 mil de fevereiro e de 3,8%
ante as quase 2,7 mil de março de 2017.
O licenciamento de ônibus em março foi de 1 mil unidades, incremento de 19,3% sobre
as 871 unidades de fevereiro. Quando comparado com as 857 unidades de março do ano
passado, o crescimento foi de 21,2%. No trimestre foram vendidos 2,8 mil ônibus, número
54,2% maior frente as 1,8 mil unidades do mesmo período do ano passado.
Os fabricantes de chassis para ônibus produziram este ano 6,9 mil unidades – alta de
67,4% se comparado com as 4,1 mil de 2017. Em março 2,8 mil unidades foram
fabricadas, aumento de 34,4% se defrontado com as 2,1 mil de fevereiro e de 68% quando
comparado com as 1,7 mil de março do ano passado.
As exportações de ônibus nos três primeiros meses do ano foram de 2,5 mil unidades,
superior em 51,2% contra as 1,6 mil de 2017.
Máquinas agrícolas e rodoviárias
As vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias em março fecharam em 3,5 mil
unidades, elevação de 46,8% se comparado com as 2,4 mil de fevereiro e leve retração de
1,2% frente as 3,6 mil de março do ano anterior. O trimestre registra baixa de 19,1%, com
7,5 mil unidades em 2018 e 9,3 mil em 2017.
A produção no segmento ficou 37,3% maior em março, com 5,4 mil unidades naquele
mês e 3,9 mil em fevereiro. No comparativo com as 5,3 mil unidades de março do ano
passado o crescimento é de 0,4%. Na soma dos três meses transcorridos do ano a expansão
é de 0,9%: 12 mil unidades foram fabricadas este ano contra 11,9 mil no ano passado.
As exportações até o terceiro mês de 2018 foram de 2,9 mil unidades, o que representa
alta de 31,7% contra as 2,2 mil do ano passado.
Outras informações:
No link www.anfavea.com.br/coletiva.pdf está disponível a apresentação feita à
imprensa.
Também está disponível no site www.anfavea.com.br/carta-da-anfavea.html a Carta
da Anfavea Digital com informações detalhadas sobre produção, mercado interno,
exportações e emprego da indústria automobilística, além de vídeos, áudios e fotos dos
representantes da entidade.
Anfavea
Diretoria de Assuntos Institucionais e Imprensa
Tel: 11 2193-7800
imprensa@anfavea.com.br
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