Produção e licenciamento de autoveículos crescem no bimestre
São Paulo, 6 de março de 2018 – A trajetória de retomada de crescimento da indústria
automobilística segue firme na consolidação do primeiro bimestre: produção e
licenciamento de autoveículos registram crescimento de dois dígitos. Os dados são da
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavea, e foram
divulgados na terça-feira, 6, em São Paulo, SP.
Nos dois primeiros meses deste ano, 431,6 mil veículos foram produzidos no Brasil,
resultado maior em 15% se comparado com o mesmo período do ano passado, com 375,1
mil unidades. Somente em fevereiro 213,5 mil unidades deixaram as linhas de montagem,
6,2% acima das 201,1 mil unidades de fevereiro de 2017. Quando defrontado com as
218,1 mil unidades de janeiro – mês com quatro dias úteis a mais em relação a fevereiro
– o setor automotivo registrou queda de 2,1%.
No licenciamento, o registro do segundo mês de 2018 foi de 156,9 mil unidades
comercializadas, alta de 15,7% contra as 135,7 mil de fevereiro do ano passado e baixa
de 13,4% frente as 181,3 mil de janeiro. As 338,2 mil unidades licenciadas no acumulado
do ano representam expansão de 19,5% ante as 282,9 mil de 2017.
Para Antonio Megale, presidente da Anfavea, vendas e exportações têm impactado
positivamente a produção da indústria:
“O resultado deste primeiro bimestre é bastante importante para o setor. Os
licenciamentos estão em alta e a média diária de vendas de fevereiro foi acima de janeiro,
mesmo sendo um mês com menos dias úteis em razão das celebrações do Carnaval. Este
ritmo, aliado ao bom nível de exportações, impulsiona a produção nas fábricas e contribui
para melhor uso da capacidade produtiva”.
As exportações cresceram 7,2% no bimestre: foram 112,7 mil unidades este ano e 105,1
mil no ano passado. Em fevereiro 66,3 mil unidades deixaram as fronteiras brasileiras,
resultado inferior em 1,2% se comparado com as 67,1 mil de igual período do ano passado
e aumento de 42,9% quando analisado contra as 46,4 mil de janeiro.
Caminhões e ônibus
As vendas de caminhões em fevereiro foram de 4,0 mil unidades, acréscimo de 54,6% se
confrontado com as 2,6 mil de fevereiro do ano passado e diminuição de 11,4% ante as
4,6 mil de janeiro – também em razão da diferença de dias úteis. Até o segundo mês do
ano 8,6 mil unidades foram comercializadas, o que significa elevação de 54,7% sobre as
5,6 mil de 2017.
Na produção o bimestre encerrou com 14,5 mil caminhões produzidos – resultado
superior em 47,8% se comparado com as 9,8 mil de igual período do ano passado.
Somente em fevereiro 7,8 mil unidades foram fabricadas, crescimento de 46,2% sobre as
5,3 mil de fevereiro do ano passado e de 15,8% frente as 6,7 mil de janeiro.
As exportações também apontam crescimento na comparação dos bimestres deste ano e
do anterior: as 4,6 mil unidades exportadas em 2018 estão 43,3% maiores que as 3,2 mil
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unidades do ano passado. Em fevereiro 2,7 mil caminhões deixaram o País, aumento de
27,3% na análise com as 2,1 mil de fevereiro de 2017 e de 44,9% sobre as 1,9 mil de
janeiro.
O licenciamento de ônibus no bimestre ficou em 1,7 mil unidades, crescimento de 84,4%
se comparado com as 932 unidades do ano passado. Em fevereiro 871 unidades foram
negociadas, expansão de 103,5% ante as 428 de fevereiro de 2017 e avanço de 2,7% sobre
as 848 de janeiro.
A produção nos dois meses já transcorridos deste ano está 67% maior do que no ano
passado, quando 2,4 mil chassis para ônibus saíram das fábricas – este ano o volume
chegou a 4,1 mil. Apenas em fevereiro foram fabricadas 2,1 mil unidades, o que significa
crescimento de 55,2% frente as 1,4 mil de fevereiro do ano passado e expansão de 8,4%
contra as 1,9 mil de janeiro.
As exportações de ônibus no acumulado somam 1,4 mil unidades – acréscimo de 35,5%
com relação as 1,1 mil do ano passado.
Máquinas agrícolas e rodoviárias
As vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias em fevereiro superaram janeiro em 49,7%
– foram 2,4 mil unidades no segundo mês deste ano contra 1,6 mil no início de 2018. Na
análise contra fevereiro do ano passado, quando 3,1 mil unidades foram vendidas, os
dados ficaram menores em 22,5%. No bimestre o setor apresenta recuo de 30,2%, com
4,0 mil unidades em 2018 e 5,7 mil no ano passado.
A produção no acumulado registra 6,6 mil unidades, 1,4% superior às 6,5 mil fabricadas
no ano passado. Em fevereiro a fabricação de novas máquinas diminuiu 10%, com 3,9
mil unidades naquele mês e 4,3 mil em fevereiro do ano passado. No comparativo contra
janeiro, com 2,7 mil unidades, a alta é de 43,6%.
As exportações no bimestre ficaram em 1,8 mil unidades, o que significa crescimento de
50,6% ante as 1,2 mil do ano passado.
Carta da Anfavea Digital
A Anfavea deu mais um passo na direção da modernização do acesso de seus dados: desde
janeiro está disponível no portal da entidade a Carta da Anfavea Digital. O objetivo é
levar conteúdo em novos formatos a jornalistas, executivos, economistas e demais leitores
dos tradicionais dados mensais apresentados pela entidade.
Além do já tradicional balanço da indústria automobilística, a Carta da Anfavea Digital
agora traz também fotos, vídeos e áudios com declarações dos representantes da Anfavea
– assim os jornalistas que não podem comparecer à coletiva, inclusive aqueles de fora do
Estado de São Paulo, podem utilizar o material em programas de rádio e TVs regionais.
É possível acessar ainda a apresentação feita no evento, as previsões da entidade para ano,
o press release distribuído à imprensa e o Anuário da Indústria Automobilística Brasileira.
A Carta da Anfavea Digital está disponível no link: www.anfavea.com.br/carta-daanfavea.html.
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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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