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Produção de veículos e motocicletas registrou alta no primeiro trimestre de 2018
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - Anfavea informou que a fabricação de
veículos atingiu cerca de 700 mil unidades no Brasil nos três primeiros meses de 2018. O volume ficou
14,6% acima da produção no mesmo período do ano anterior, quando foram montados 610 mil
veículos, como demonstra a Tabela 1.
Os automóveis e comerciais leves somaram 668,3 mil unidades nos três primeiros meses de 2018,
representando incremento de 13,1% em comparação com iguais meses de 2017. Entre os veículos
pesados, foram fabricados 24,4 mil caminhões no primeiro trimestre de 2018, ante 15,7 mil em igual
período de 2017, representando incremento de 55,1%. No caso dos ônibus, as montadoras produziram
6.886 unidades no primeiro trimestre de 2018, aumento de 67,4% sobre o resultado do ano anterior,
quando foram fabricadas 4.113 unidades (Tabela 1).
A produção de veículos apresentou recuo nos últimos anos: 3,1 milhões em 2014; 2,4 milhões em 2015;
e 2,2 milhões em 2016. Em 2017, iniciou-se um processo de recuperação, tendo em vista que foram
produzidos 2,7 milhões de unidades. Em 2018, deverão ser fabricados 2,8 milhões de veículos.
Quanto às máquinas agrícolas, a fabricação totalizou no acumulado de 2018 11.989 unidades,
representando incremento de 0,9% em comparação com igual período de 2017. Ainda segundo a
Anfavea, o setor automotivo (autoveículos, máquinas agrícolas e rodoviárias), que empregou
diretamente 107.125 pessoas em março de 2017, ganhou força de trabalho e, atualmente, conta com
112.433 empregados, registrando, assim, variação de 5,0%.
Em relação ao comércio exterior, a demanda externa por veículos gerou incremento nas quantidades
exportadas em relação ao ano anterior. Assim, no acumulado até março do ano corrente, as
exportações de autoveículos alcançaram 180 mil unidades em comparação a 174 mil unidades em iguais
meses de 2017, representando acréscimo de 3,3%.
As vendas internas também reagiram positivamente, visto que, no acumulado de 2018, o total de
licenciamentos de veículos novos foi de 545 mil unidades, em comparação com 472 mil em iguais meses
de 2017, apresentando aumento de 15,6%. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores - Fenabrave, a comercialização de veículos usados totalizou 3.257.767 unidades
no primeiro trimestre de 2018 ante 3.225.194 em iguais meses de 2017, implicando alta de 1,0% no
período em análise.
Conforme a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motoclicletas (Abraciclo), a indústria motociclística
nacional produziu 259 mil unidades em 2018, ante 231 mil em 2017, significando incremento de 12,2%
no período em análise. As vendas internas de motocicletas, por sua vez, somaram 234 mil unidades de
janeiro a março de 2018, registrando aumento de 8,4% nessa base de comparação. O comércio exterior
de motocicletas seguiu trajetória ascendente, totalizando 23,3 mil unidades exportadas no primeiro
trimestre de 2018, frente a 17,4 mil motocicletas vendidas entre janeiro e março de 2017,
representando variação positiva de 33,7%, como demonstra a Tabela 2.
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Tabela 1 - Produção de veículos, máquinas agrícolas e rodoviárias no Brasil - Em unidades
Segmento

Jan-Mar/2017

Jan-Mar/2018

Var. %

Veículos leves

590.842

668.344

13,1

Automóveis

519.761

570.927

9,8

Comerciais leves

71.081

97.417

37,1

Caminhões

15.748

24.427

55,1

Semileves

550

431

-21,6

Leves

3.596

4.779

32,9

Médios

1.133

1.407

24,2

Semipesados

4.644

7.019

51,1

Pesados

5.825

10.791

85,3

4.113

6.886

67,4

Rodoviário

1.060

1.337

26,1

Urbano

3.053

5.549

81,8

610.703

699.657

14,6

11.884

11.989

0,9

Ônibus

Total
Máquinas agrícolas/rodoviárias

(1)

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da Anfavea. Nota: (1) Não foram reportados os dados de cultivadores motorizados
relativos às empresas não associadas à Anfavea.

Tabela 2 - Produção, vendas e exportações físicas de motocicletas no Brasil - Em unidades
Indicadores

Jan-Mar/2017

Jan-Mar/2018

Var.%

Produção

231.381

259.537

12,2

Vendas internas - atacado

215.818

234.003

8,4

Exportações físicas

17.444

23.320

33,7

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da Abraciclo.
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