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Usados mais vendidos
Modelos com idade entre quatro e oito anos foram os mais procurados em 2019

O

mercado de seminovos
e usados cresceu 2,2%
em 2019, em comparação ao ano anterior. De acordo com a Federação Nacional
de Automóveis (Fenauto), foram comercializadas mais de
14 milhões de modelos no período. O modelo mais vendido
foi o Volkswagen Gol, seguido
pelos concorrentes de segmento Fiat Palio e Uno.
Segundo a entidade que
responde pelos revendedores,
esse é o oitavo ano consecutivo de resultados positivos na
venda de veículos seminovos e
usados. Ao todo, o ano de 2019
fechou com 14.592.691 veículos comercializados contra
14.275.382 de 2018. No mês
de dezembro, o crescimento foi de 6%, com um total de
1.292.174, contra 1.219.289
do mês anterior.
Outro dado revelado pe-

fotos Divulgação

la Fenauto mostra que a faixa
etária dos veículos mais procurada pelos consumidores é
a de 4 a 8 anos, chamados de
“usados novos”. Em seguida,
aparecem os carros com mais
de 13 anos, classificados como “velhinhos”. A categoria
dos seminovos (até três anos
de fabricação) aparece na última colocação dos mais buscados. O resultado é um reflexo da melhora do mercado dos
veículos zero quilômetro.

O Fiat Palio foi
comercializado em sua
versão para frotistas
(Fire) e reestilizada até
a linha 2017

Os mais vendidos
Em 2019, o Volkswagen Gol
foi o campeão de vendas entre
os usados. Em dezembro, por
exemplo, foram para as ruas
79.799 unidades do hatch. O
segundo modelo mais vendido
foi o Fiat Uno, com 45.829. A
marca italiana também anotou
outras duas posições no Top
10, com Palio (3º) e Siena (7º).

Atualizado em 2012, o Uno segue bem vendido graças ao seu visual atual

Confira o ranking de dezembro

1º
2º
3º
4º
5º

Volkswagen Gol
Fiat Uno
Fiat Palio
Chevrolet Celta
Ford Fiesta

79.799
45.829
46.965
28.387
30.838

6º
7º
8º
9º
10º

Volkswagen Fox
Fiat Siena
Toyota Corolla
Ford Ka
Hyundai HB20

24.954
22.373
22.787
23.987
24.178

