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Melhor bimestre da história em licenciamento de autoveículos 
 

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – ANFAVEA, 
divulgou balanço com o resultado da indústria automobilística em fevereiro. Os 
dados apontam que o primeiro bimestre do ano foi o melhor da história em 
licenciamentos, com 571,9 mil unidades – crescimento de 4,6% em relação ao 
mesmo período do ano passado.  
 

A venda de autoveículos no mês passado registrou 259,3 mil unidades, o que representa 

acréscimo de 10,3% em relação a fevereiro de 2013, quando a indústria comercializou 

235,1 mil unidades, e retração de 17% ante as 312,6 mil de janeiro deste ano.  

A produção de autoveículos fechou o segundo mês de 2014 com incremento de 16,9% se 

comparado com o mesmo período do ano passado. Foram produzidas 281,5 mil unidades 

em fevereiro deste ano, contra as 240,8 mil de 2013. Já os dados do bimestre mostraram 

que a fabricação recuou 2,7%: no total foram 518,6 mil veículos fabricados nos dois 

primeiros meses de 2014, recuo ao redor de 14 mil unidades em relação ao primeiro 

bimestre do ano passado.  

As exportações apresentaram queda de 24% no acumulado do ano. Foram 51,6 mil 

produtos enviados para fora do País neste período, o que representa retração frente as 

67,9 mil do primeiro bimestre de 2013. Na visão de Luiz Moan Yabiku Junior, presidente 

da Anfavea, o “atual cenário econômico da Argentina teve peso relevante para o 

desempenho, mas a indústria tem plena confiança que os governos dos dois países 

encontrarão rapidamente soluções para o atual cenário econômico”. Só no mês passado a 

indústria automobilística exportou 28,8 mil veículos, acréscimo de 26,5% em relação aos 

22,8 mil de janeiro de 2014 e redução de 9,1% quando comparado com as 31,7 mil 

unidades de fevereiro do ano passado.  

  

Bens de capital  
 

A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias teve alta de 1,4% em fevereiro de 2014, 

com 7,9 mil máquinas frente as 7,7 mil do mesmo mês do ano passado. A indústria 

registrou ainda crescimento de 51,2% em relação a janeiro deste ano, quando o setor 

fabricou 5,2 mil produtos.  

 O setor de máquinas agrícolas e rodoviárias encerrou o último mês com 5,6 mil unidades 

comercializadas – aumento de 48,9% sobre as 3,8 mil vendidas em janeiro deste ano e 

queda de 9,6% em relação as 6,2 mil de fevereiro de 2013. No acumulado as vendas 

atingiram 9,4 mil máquinas, baixa de 19,1% contra as 11,6 mil de igual período do ano 

passado.  

As exportações do segmento agrícola ficaram em patamares elevados no último mês. 

Foram 1,0 mil máquinas enviadas a outros países, o que significou alta de 86,7% em 

comparação com o primeiro mês deste ano e de 5,5% quando comparado com fevereiro 

de 2013. O acumulado dos dois primeiros meses registrou 1,6 mil unidades, redução de 

11,4% sobre o mesmo período do ano passado.  
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