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A frota brasileira de carros, que soma 22,5 milhões de veículos, tem idade média de 9 
anos e 4 meses, semelhante à dos Estados Unidos e até menor que a do Japão. A 
relativa jovialidade é conseqüência, segundo pesquisadores, de maior concentração de 
venda de carros zero-quilômetro nos últimos anos. Cerca de 19% dos veículos que 
circulam no país têm menos de 3 anos e 45%, entre quatro e 10 anos. 
 
Nossa frota começou a rejuvenescer há 10 anos, com o advento do carro popular, que 
deslocou boa parte dos brasileiros do mercado de usados para o de novos. Ao mesmo 
tempo, com a estabilidade da moeda, a venda a prazo ganhou mais força. 
 
Em 1994, ano do Real, a idade média da frota brasileira estava em 10 anos e oito 
meses. "É surpreendente saber que estamos próximos dos Estados Unidos e Europa", 
afirma Sven Dinklage, coordenador do grupo do Sindicato Nacional da Indústria de 
Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), que realiza a pesquisa. 
 
"A quantidade de carros novos que entram na Europa hoje, onde as idades médias das 
frotas oscilam entre sete e oito anos, já não é muito maior do que a quantidade de 
carros que 'morrem' anualmente", explica Dinklage. Essa pesquisa, um dos mais 
confiáveis trabalhos do gênero no país hoje, surgiu com a necessidade de a indústria 
de autopeças ter subsídios para a produção de peças de reposição. 
 
Para Dinklage, a frota brasileira de veículos ficaria ainda mais jovem se a inspeção 
veicular - projeto engavetado há anos - se transformasse em lei. 
 
A mostra mais recente, com base em dados de 2004, indica que a quantidade de 
veículos cresceu 3,27% em relação ao ano anterior. O levantamento considera índice 
médio de sucateamento de 1,5% ao ano: 1% por perda total em acidentes e 0,5% por 
roubo sem recuperação. 
 
Do total da frota, 79,9% são automóveis, 13,7% comerciais leves e 6,4% caminhões e 
ônibus. Os veículos pesados têm idade média maior, de 12 anos. 
 
Por outro lado, a frota de motos cresceu 18% somente em 2004, chegando a 4,84 
milhões de unidades. Em apenas dois anos, as ruas brasileiras receberem 1,3 milhão 
de novas motos. A idade média é de 4 anos e 8 meses, com tendência decrescente. 
 
Dinklage atribui a explosão de venda de motos a dois fatores: "muitos deixaram de 
usar o carro por questões de custo do veículo, das peças e do combustível e, além 
disso, cresceu a quantidade do uso desse veículo para entregas." 
 
Já a participação dos modelos importados tem se mantido estável em cerca de 9% nos 
últimos cinco anos. A taxa de crescimento anual da venda de veículos estrangeiros caiu 
de 8% em 2001 para 1%, no ano passado. 
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