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Setor automotivo registra crescimento no primeiro semestre de 2018 

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores  - Anfavea informou que a produção de 

veículos atingiu cerca de 1,4 milhão de unidades no Brasil nos seis primeiros meses de 2018. O volume 

ficou 13,6% acima da produção obtida no mesmo período de 2017, quando foram montados 1,3 milhão 

de veículos, como demonstra a Tabela 1. 

Os automóveis e comerciais leves somaram 1,4 milhão de unidades nos seis primeiros meses de 2018, 

representando incremento de 12,6% em comparação com igual período de 2017. Entre os veículos 

pesados, foram fabricados 49,6 mil caminhões no primeiro semestre de 2018, ante 36,0 mil em iguais 

meses de 2017, representando incremento de 37,7%. No caso dos ônibus, as montadoras produziram 

14.933 unidades no primeiro semestre de 2018, ou seja, aumento de 49,7% sobre o resultado do ano 

anterior, quando foram finalizadas 9.973 unidades (Tabela 1). 

A produção de veículos recuou de 3,1 milhões em 2014 para 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, 27.172 unidades, representando decréscimo de 
2,4% em comparação com igual período de 2017, vide Tabela 1.  
 
Ainda segundo a Anfavea, o setor automotivo (autoveículos, máquinas agrícolas e rodoviárias) 
empregou diretamente 124.896 pessoas em junho de 2017.  Verificou-se expansão, e atualmente conta 
com 131.475 empregados, registrando, assim, variação positiva de 5,3%. 
 
Quanto ao comércio exterior, a demanda externa por veículos gerou pequeno incremento nas 

quantidades exportadas, que alcançaram 379 mil unidades no primeiro semestre de 2018, em 

comparação com 377 mil unidades em iguais meses de 2017, representando acréscimo de 0,5%.  

As vendas internas reagiram positivamente, visto que, no acumulado de 2018, o total de licenciamentos 

de autoveículos novos alcançou de 1,2 milhão de unidades, em comparação com 1,0 milhão em iguais 

meses de 2017, significando aumento de 14,4%.  De acordo com a Federação Nacional de Distribuição 

de Veículos Automotores - Fenabrave, a comercialização de veículos seminovos e usados totalizou 

6.779.505 unidades no primeiro semestre de 2018 ante 6.730.180 em igual período de 2017, implicando 

alta de 0,7%. 

Conforme a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas - Abraciclo, a indústria motociclística 

nacional produziu 495 mil unidades nos seis primeiros meses de 2018, ante 424 mil no primeiro 

semestre de 2017, significando incremento de 16,7% no período em análise. As vendas internas de 

motocicletas, por sua vez, somaram 451 mil unidades de janeiro a junho de 2018, registrando aumento 

de 12,2% nessa base de comparação. O comércio exterior de motocicletas também seguiu trajetória 

ascendente, totalizando cerca de 41 mil unidades exportadas no primeiro semestre de 2018, frente a 32 

mil motocicletas vendidas de janeiro a junho de 2017, representando variação positiva de 26,6%, como 

demonstra a Tabela 2. 
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Tabela 1 - Produção de veículos, máquinas agrícolas e rodoviárias no Brasil - Em unidades 

Segmento Jan-Jun/2017 Jan-Jun/2018 Var. %  

Veículos leves 1.216.496 1.369.986 12,6 

  Automóveis 1.059.235 1.181.760 11,6 

  Comerciais leves 157.261 188.226 19,7 

Caminhões 36.021 49.587 37,7 

Semileves 1.227 994 -19,0 

  Leves 7.008 9.661 37,9 

  Médios 2.961 3.089 4,3 

  Semipesados 11.340 13.377 18,0 

  Pesados 13.485 22.466 66,6 

Ônibus 9.973 14.933 49,7 

  Rodoviário 2.729 3.556 30,3 

  Urbano 7.244 11.377 57,1 

Total 1.262.490 1.434.506 13,6 

Máquinas agrícolas/rodoviárias 27.834 27.172 -2,4 

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-Jun/2017 Jan-Jun/2018 Var. % 

Produção 423.750 494.684 16,7 

Vendas internas - atacado 402.313 451.311 12,2 

Exportações físicas 32.417 41.030 26,6 

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