
 

 

Indústria automotiva nacional planeja produzir 3,24 milhões  
de veículos em 2008 

 
(Murillo Camarotto | Valor Online) 

 
SÃO PAULO - A indústria automotiva nacional pretende produzir 3,24 milhões de automóveis 
em 2008, volume que irá superar em 8,9% as 2,97 milhões de unidades projetadas para 2007. 
A meta para o próximo ano se aproxima bastante da capacidade instalada nominal da indústria 
brasileira, que está hoje em cerca de 3,5 milhões de unidades. Essa proximidade levanta a 
questão sobre o risco da meta de 2008 não ser cumprida, porém a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) garante que será possível. 
 
Segundo o presidente da entidade, Jackson Schneider, se a indústria mantiver a média diária 
de produção registrada em novembro, de 13.370 unidades, poderá fechar 2008 com 3,43 
milhões de veículos produzidos. Além disso, o executivo lembrou que a capacidade atual de 
3,5 milhões de unidades não contempla os novos investimentos anunciados pelas montadoras 
e nem eventuais aberturas de novos turnos nas fábricas. 
 
Com relação às vendas no mercado interno, a Anfavea projeta que atinjam 2,88 milhões de 
unidade em 2008, com alta de 17,5% sobre as 2,45 milhões de vendas que devem ocorrer este 
ano. A comercialização de automóveis nacionais no próximo ano deve somar 2,5 milhões 
(+14,4%), enquanto que a venda de importados deve ficar em 380 mil (+43,4%). 
 
A valorização do real ante o dólar deve resultar em uma queda de 5,1% no volume de 
exportações, projetado para 740 mil unidades em 2008, contra 780 mil neste ano, que já 
mostrou recuo de 7,3% em relação a 2006. Em valores, as vendas externas devem ficar 
estáveis, em torno de US$ 13 bilhões. 
 
A Anfavea projeta o cenário para 2008 com base em uma expectativa de 4,7% para o 
crescimento do PIB. Schneider disse ainda que torce para que a taxa de câmbio fique "um 
pouco acima" da atual, de cerca de R$ 1,80. 

 


