MINAS GERAIS TEM ALTA NAS
VENDAS DE AUTOMÓVEIS
sex , 12/10/18

No primeiro semestre do ano, as vendas de veículos, motocicletas,

Índice de volume de vendas de veículos, motos, partes e peças.
Variação mensal com base no mesmo mês do ano anterior (%)

partes e peças no Estado de Minas Gerais tiveram crescimento tanto do seu
volume de vendas quanto da sua receita, quando comparadas ao mesmo
período do ano anterior. Como podemos observar, o Estado teve índices
melhores ao comparados com o país, crescendo a uma taxa mais elevada
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O aumento da venda de veículos está atrelada ao aumento do
financiamento, principalmente do crédito direto ao consumidor (CDC), e
queda da inadimplência. Apenas no mês de maio o resultado do setor foi
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Ano referência: 2018
Fonte: IBGE

impossibilitou o emplacamento de novos veículos e afetou a produção com
a falta de peças.
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Em Minas, o crescimento das vendas de automóveis puxaram as

Balança comercial de automóveis Brasil
Var. Jan - Set 2018/2017

importações de automóveis e, especialmente, de peças para suprir essa
nova demanda. O Estado, que apresentou um aumento de 488,7% nas
importações, teve esse aumento devido a importação de peças pelas
montadoras do Estado. Apesar da expansão do comércio de automóveis no

US$ Milhões
Toneladas

Estado, as exportações nesse período tiveram uma queda de 16%, a queda
é explicada pela crise que acontece na Argentina, visto que o país representa
77% do destino das importações de automóveis (MDIC).
A mesma tendência pode ser observada em uma linha mais tênue no
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589,89
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Brasil, as importações apresentaram um aumento de 65%, e as exportações
também tiveram uma queda seguindo o fluxo mineiro.
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