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Setor automotivo registra crescimento em 2018
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - Anfavea informou que a produção de
veículos atingiu 1,68 milhão de unidades no Brasil nos sete primeiros meses de 2018. O volume ficou
13,0% acima da produção no mesmo período do ano anterior, quando foram montados 1,49 milhão de
veículos, como demonstra a Tabela 1.
No acumulado, os automóveis e comerciais leves somaram, aproximadamente, 1,60 milhão de unidades
nos sete primeiros meses de 2018, representando incremento de 12,0% em comparação com iguais
meses de 2017. Entre os veículos pesados, foram fabricados 58,4 mil caminhões entre janeiro e julho de
2018, ante 43,1 mil em igual período de 2017, representando incremento de 35,4%. No caso dos ônibus,
as montadoras produziram 17.791 unidades no período em análise, ou seja, aumento de 45,2% sobre o
resultado do ano anterior, quando foram fabricadas 12.249 unidades (Tabela 1).
A produção de veículos vem apresentando 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. A estimativa é que sejam produzidos 2,8 milhões de
unidades em 2018.
Quanto às máquinas agrícolas, a fabricação totalizou, nos sete primeiros meses de 2018, 33.611
unidades, representando acréscimo de 1,1% em comparação com igual período de 2017. Ainda segundo
a Anfavea, o setor automotivo (autoveículos, máquinas agrícolas e rodoviárias), que empregou
diretamente 125.172 pessoas em julho de 2017, ganhou força de trabalho e atualmente conta com
132.021 empregados, registrando, assim, variação positiva de 5,5%.
Em relação ao comércio exterior, a baixa demanda externa por veículos em julho contribuiu para gerar
decréscimo nas quantidades exportadas em relação ao ano anterior. Assim, no acumulado até julho do
corrente ano, as exportações de autoveículos alcançaram 430,3 mil unidades em comparação com 442,5
mil unidades em iguais meses de 2017, representando decréscimo de 2,8%.
As vendas internas também reagiram positivamente, visto que, no acumulado dos sete primeiros meses
de 2018, o total de licenciamentos de autoveículos novos alcançou 1,4 milhão de unidades, em
comparação com 1,2 milhão em iguais meses de 2017, apresentando aumento de 14,9%. De acordo
com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores - Fenabrave, a comercialização de
veículos seminovos e usados totalizou 7.974.524 unidades, de janeiro a julho de 2018 ante 7.980.397
em igual período de 2017, implicando redução de 0,1%.
Conforme a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motoclicletas - Abraciclo, a indústria motociclística
nacional produziu cerca de 591,0 mil unidades em 2018, ante 495,2 mil em 2017, significando
incremento de 19,3% no período em análise. As vendas internas de motocicletas, por sua vez, somaram
540,1 mil unidades nos sete primeiros meses de 2018, registrando aumento de 15,6% nessa base de
comparação. O comércio exterior de motocicletas também seguiu trajetória ascendente, totalizando,
aproximadamente, 46,3 mil unidades exportadas entre janeiro e julho de 2018, frente a 40,8 mil
motocicletas vendidas no mesmo período de 2017, representando variação positiva de 13,4%, como
demonstra a Tabela 2.
Autores: Aírton Saboya Valente Júnior, Economista, Gerente Executivo, Célula de Estudos e Pesquisas Macroeconômicas, Banco do
Nordeste/ETENE. Rodrigo Fernandes Ribeiro, Graduando em Economia, Estagiário, Célula de Estudos e Pesquisas
Macroeconômicas, Banco do Nordeste/ETENE.

Ano I - Nº 134 - 27.08.2018
ISSN 2594-7338
Tabela 1 - Produção de veículos, máquinas agrícolas e rodoviárias no Brasil - Em unidades
Segmento

Jan-Jul/2017

Jan-Jul/2018 Var. %

Veículos leves

1.431.967

1.604.171

12,0

Automóveis

1.247.006

1.381.866

10,8

184.961

222.305

20,2

Caminhões

43.114

58.365

35,4

Semileves

1.508

1.075

-28,7

Leves

8.459

11.343

34,1

Médios

3.578

3.830

7,0

Semipesados

13.364

16.113

20,6

Pesados

16.205

26.004

60,5

Comerciais leves

Ônibus

12.249

17.791

45,2

Rodoviário

3.127

4.384

40,2

Urbano

9.122

13.407

47,0

1.487.330

1.680.327

13,0

33.256

33.611

1,1

Total
Máquinas agrícolas/rodoviárias

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da Anfavea. Nota: 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
Indicador

Jan-Jul/2017

Jan-Jul/2018

Var.%

Produção

495.232

590.961

19,3

Vendas internas - atacado

467.143

540.084

15,6

40.797

46.259

13,4

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