
A China registrou aumento de 45,6% nas vendas de automóveis de janeiro a julho deste ano, 
em relação a igual período do ano passado, e se manteve líder na liderança do ranking. O 
Brasil se manteve em quinto, mesmo após queda no desempenho da Alemanha, que está em 
quarto, segundo levantamento da Jato Dynamics do Brasil. 

Segundo a pesquisa, a China ultrapassou a marca de 7,4 milhões de automóveis. 

"A China continua com um crescimento surpreendente. Os Brics continuam entre os dez 
primeiros e a Índia começa a consolidar sua posição. A Alemanha não está conseguindo 
segurar a quarta posição e o Brasil deve assumir esta colocação e permanecer sólido até o 
final do ano. A Rússia continua sendo ameaçada pelo Canadá, mas acreditamos que deve 
manter sua posição (em décimo) pelo menos até o terceiro trimestre", afirmou Luiz Carlos 
Augusto, diretor-superintendente da Jato Dynamics do Brasil. 

Em segundo e terceiro lugares no ranking aparecem os Estados Unidos e o Japão. O Brasil se 
manteve em quinto com aumento de 6,7% nas vendas de veículos na comparação com igual 
período do ano passado. A Alemanha continua em quarto lugar mesmo com queda de 27,5% 
nas vendas do período. O destaque deste mês, segundo a pesquisa, é a Índia que, com 
crescimento de 38%, ultrapassou a Itália, ficando em sétimo lugar. 

A pesquisa aponta ainda que a Toyota manteve a liderança em vendas no acumulado entre 
janeiro e julho de 2010, seguido pela Ford e Volkswagen. A Chevrolet obteve um aumento de 
29,02% no período, mantendo a quarta colocação. 

'A Chevrolet mantém o crescimento acima da média e começa a ameaçar a Volkswagen, se 
continuar com este direcionamento estratégico cada vez mais voltado para o cliente, não vai 
surpreender se fechar o ano em 2º lugar', afirmou Augusto. 

O executivo afirmou ainda que, na América do Sul, a Argentina mantém o crescimento e 
"demonstra que vai investir na renovação de sua frota". "Ainda é um pequeno passo, mas 
esperamos que a região possa fechar um ano com um crescimento considerável', afirmou. 
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