Vendas de pesados crescem acima
dos 50% até maio
As vendas de veículos pesados cresceram 51,6% no acumulado do
ano até maio. Dados divulgados na segunda-feira, 3, pela
Fenabrave, entidade que reúne o setor de concessionárias e
distribuição, mostram que foram emplacadas mais de 49,4 mil
unidades no período entre janeiro e maio, na soma dos
segmentos de caminhões e ônibus. Há um ano, este volume era de
32,6 mil unidades.
Vale lembrar que em 2018 o resultado do mesmo período
acumulado tinha sido prejudicado pela greve dos caminhoneiros,
que parou parte das atividades econômicas na última semana de
maio, o que prejudicou o desempenho de vários setores. Naquele
mês, os licenciamentos não chegaram a 7 mil unidades, na soma
de caminhões e ônibus. Neste ano, o mês de maio foi positivo
para o setor, com o emplacamento de 11,2 mil veículos pesados,
volume quase 62% acima do registrado há um ano. As vendas de
maio deste ano também foram 6,2% maiores que as de abril,
quando o setor registrou o emplacamento de pouco mais de 10,6
mil veículos.
Entre os dois segmentos, as vendas de caminhões avançaram
46,8% no acumulado dos cinco meses do ano, para mais de 39 mil
unidades. Em 2018, no mesmo período, os emplacamentos do setor
de transporte de carga registravam 26,6 mil caminhões novos. O
resultado isolado de maio mostra o desempenho ainda forte, com
vendas de 9,1 mil caminhões, crescendo a 60,8% sobre as 5,7
mil de maio do ano passado, volume também negativamente

impactado pela greve do setor naquela época.
No segmento de chassis de ônibus, as vendas somaram 10,4 mil
unidades de janeiro a maio, 72,9% acima dos 6 mil ônibus
vendidos em mesmo período de 2018. No resultado mensal, os
negócios recuaram 2,1% na comparação com abril, com 46
unidades a menos emplacadas em maio. No entanto, os 2 mil
chassis negociados no mês passado representam aumento de 66,6%
sobre as vendas do segmento em igual mês de 2018, quando o
volume foi de 1,2 mil.
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