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Vendas de veículos caem 
24,5%, anuncia a Anfavea
 | FALTA DE COMPONENTES E RECURSOS DERRUBA PRODUÇÃO DE AUTOMÓVEIS

 � AGÊNCIA BRASIL

As vendas de veículos 
novos caíram 24,5% em 
outubro na comparação 

com o mesmo mês de 2020. 
Segundo  balanço divulgado 
nesta segunda-feira (8), em 
São Paulo, pela Associação 
Nacional de Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfa-
vea), foram emplacados 162,3 
mil unidades. No acumulado 
de janeiro a outubro, entre-
tanto, há um crescimento de 
9,5% em relação ao mesmo 
período do ano passado, com a 
comercialização de 1,7 milhão 
de veículos.

Segundo o presidente da 
Anfavea, Luiz Carlos Moraes, a 
retração das vendas em outu-
bro é um reflexo das dificulda-
des enfrentadas pela indústria, 
como a falta de componentes, 
em escassez mundial. A pre-
visão é que esses problemas 
continuem a impactar as ativi-
dades do setor até o ano que 
vem. “2022 continuará sendo 
um ano de grandes desafios na 
entrega de semicondutores no 
setor automotivo”, acrescentou.

 � CAMINHÕES

O crescimento das vendas 
ao longo do ano é puxado 
especialmente pelo setor de 
caminhões, que teve uma ex-
pansão de 50,4% nos empla-
camentos de janeiro a outubro 
na comparação com o mesmo 
período de 2020. Foram co-
mercializadas no período 106,3 
mil unidades, sendo 11 mil em 
outubro – elevação de 39,7% 
sobre o mesmo mês de 2020.

As vendas de automóveis 
e veículos comerciais leves 
registram queda de 31,1% em 
outubro, com 128,7 mil unida-
des. No acumulado de janeiro 

a outubro, os emplacamentos 
abrangeram 1,4 milhão de 
unidades, alta de 6,5% em re-
lação aos primeiros dez meses 
de 2020.

 � PRODUÇÃO

A produção de veículos 
também acusou queda em 
outubro de 24,8% em compa-
ração com o mesmo mês do 
ano passado, com a fabricação 
de 177,9 mil unidades. Entre 
janeiro e outubro deste ano, 
foram produzidos 1,8 milhão 
de veículos, um crescimento de 
16,7% em relação ao mesmo 
período de 2020.

No acumulado de janeiro a 
outubro, a fabricação de cami-
nhões registra alta de 91,2%, 
com a produção de 131, 9 
mil unidades. Em outubro, o 
crescimento ficou em 24,6%, 
com a montagem de 13,6 mil 
caminhões.

A produção de automóveis 
e veículos comerciais leves 
teve queda de 27,2% em ou-
tubro, com a fabricação de 
162,9 mil unidades. De janei-
ro a outubro a produção de 
veículos alcançou 1,6 milhão 
de automóveis e comerciais 
leves, uma elevação de 13,4% 
em relação aos dez primeiros 
meses de 2020.

 � EXPORTAÇÕES

As exportações de veículos 
tiveram queda de 14,6% em 
outubro na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, 
com a venda de 29,8 mil veícu-
los. Nos primeiros dez meses 
do ano, a comercialização de 
veículos para o exterior tem 
alta de 26,8%, com a venda de 
306,8 mil veículos.

O nível de emprego na 
indústria ficou praticamente 
estável em 102,5 mil trabalha-
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O acumulado de janeiro 
a outubro, entretanto, há 
um crescimento de 9,5%

dores em outubro, 0,4% menos 
do que em setembro e 0,2% 
mais do que o mesmo mês do 
ano passado.

Segundo Moraes, as pre-

visões da Anfavea se mantêm 
para um crescimento do setor 
de 6% no pior cenário e de 10% 
em uma possibilidade mais 
otimista.
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