
Venda de carros em 2009 já ultrapassa o total de 2008,  
informa O Estado de S.Paulo 

   
 
São Bernardo do Campo, 27 de Novembro de 2009 - As vendas de veículos no mercado 
brasileiro ultrapassaram hoje, a um mês e três dias do final do ano, todo o volume de carros 
licenciados em 2008, estabelecendo assim um novo recorde para a indústria nacional. As 
informações são do jornal O Estado de S.Paulo. 
 
No ano passado, foram vendidos 2,82 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e 
ônibus. Essa era até então a melhor marca histórica do país. Ao  serem computados os 
licenciamentos de hoje, o volume de 2009 ultrapassou esse recorde em, pelo menos, 1,2 mil 
unidades.  
  
No segmento de automóveis e comerciais leves, responsável por 95% das vendas, o recorde já 
foi batido. O segmento vendeu, até quarta-feira, 2.683.231 unidades, 9.549 a mais do que em 
todo o ano passado. 
  
As montadoras devem chegar ao fim de dezembro com vendas superiores a 3 milhões de 
unidades, mesmo sabendo que a manutenção do corte do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) até março, anunciado nesta semana, pode mudar os planos de quem 
planejava comprar o carro novo agora para aproveitar o benefício, antes previsto para terminar 
em 1º de janeiro.  
  
Os números apontam que, até quarta-feira, foram licenciados neste mês 200.869 veículos, 
incluindo caminhões e ônibus. No ano, a soma é de 2.797.385 veículos, faltando quase 23 mil 
unidades para ultrapassar as vendas de 2008. Só nos últimos dois dias, foram licenciados mais 
de 24 mil veículos.  
  
O resultado de novembro está 13,4% abaixo do de outubro, mas 41% acima do registrado em 
igual mês do ano passado, quando os negócios despencaram por causa da crise.  
  
Com a medida que manterá o IPI reduzido até março, as montadoras apostam num primeiro 
trimestre aquecido e num novo recorde de vendas em 2010. 

 


