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8 M 2015 8 M 2016 8 M 2017

1.753.820 1.348.830 1.420.790

Empresas com Planta em MG 8 M 2015 8 M 2016 8 M 2017

FCA - Automóveis e comerciais leves 329.503 238.413 245.935

IVECO -  Caminhões e Ônibus 3.931 2.361 2.057

MERCEDEZ - Caminhões e Onibus 19.417 14.788 12.815

Total Brasil

Perído Admitidos Desligados Saldo

8 M 2015 6.783 -13.184 -6.401

8 M 2016 7.582 -19.101 -11.519

8M 2017 8.177 -7.909 268

Perído Admitidos Desligados Saldo

8 M 2015 607 -2.500 -1.893

8 M 2016 300 -4.638 -4.338

8M 2017 315 -1.857 -1.542

Emprego - Autoveículos - BR

Emprego - Autoveículos - MG

Produção e Licenciamento 

A produção de autoveículos no Brasil (automóveis, 

comerciais leves, caminhões e ônibus) cresceu 25,5% 

nos 8 meses do ano de 2017, em relação ao mesmo 

período do ano de 2016, totalizando 1.74 milhões de 

unidades. Em relação aos licenciamentos, houve um 

crescimento de 5,30% na mesma base de comparação, 

totalizando 1.42 milhões de autoveículos, no período de 

janeiro a agosto do ano de 2017. 

Emprego Autoveículos – BR e MG 

Na movimentação do emprego na indústria automobilística 

nacional, considerando somente as montadoras, observou-se 

um saldo positivo de 268 postos de trabalho no período de 

janeiro a agosto de 2017. No Estado de Minas Gerais, o saldo 

permanece negativo no mesmo período, em 1.542 postos de 

trabalho. 

Licenciamento – Empresas com planta em MG 

O licenciamento de automóveis e comerciais leves na 

Fiat Chrysler Automóveis (FCA), aumentou 3,2% no 

período de janeiro a agosto de 2017, em comparação 

com o mesmo período do ano de 2016. Na Iveco ocorreu 

uma redução de 13,0% nos licenciamentos de ônibus e 

caminhões. Porém, essa redução foi influenciada pela 

queda de 32,6% nos licenciamentos de caminhões. Os 

licenciamentos de ônibus aumentaram 46,7% no mesmo 

período. Na Mercedez Benz, pode-se observar que no 

período de janeiro a agosto de 2017, ocorreu uma 

redução nas vendas de caminhões e ônibus de 13,3% em 

relação ao mesmo período do ano de 2016. 

Considerações 

Os dados da indústria automotiva divulgados pela Anfavea, demonstram uma melhora na produção e vendas do setor 

no período de janeiro a agosto de 2017, influenciados principalmente pelo aumento das exportações. Do ponto de 

vista do emprego, pode-se observar no País, o saldo de empregos é positivo no ano de 2017, ao mesmo tempo que se 

desaceleram os desligamentos em relação aos anos de 2015 e 2016. Nos últimos dois anos a produção e o emprego do 

setor foi impactada pela desaceleração econômica e enfraquecimento do mercado interno. No entanto, o setor no país 

oferece oportunidades pelo potencial do mercado interno e pelo total de habitantes por carro que é de 4,8, enquanto 

que nos países desenvolvidos, como por exemplo os EUA, essa relação é de 1,2. Portanto, os rumos do setor, passam 

por uma estratégia de política industrial que priorize investimentos, emprego e renda, produção local, e que possa 

contemplar as inovações tecnológicas que já estão em curso. Nesse sentido o programa “Rota 2030”, que substituirá 

o Inovar-Auto em janeiro de 2018, ainda que importante, pode ser muito tímido, já que reduz as barreiras aos veículos 

importados e a exigência de conteúdo local na fabricação nacional. Essa medida coloca em dúvida as perspectivas 

para indústria automotiva brasileira, dificultando que o país ocupe posição relevante na indústria automotiva global. 
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