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Produção de autoveículos registra em agosto melhor mês dos últimos quatro anos 

 

São Paulo, 6 de setembro de 2018 – A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores, Anfavea, revelou na quinta-feira, 6, em São Paulo, os resultados da 

indústria automobilística em agosto e no acumulado do ano. A produção atingiu 291,4 

mil autoveículos em agosto, alta de 11,7% ante as 260,8 mil do mesmo mês do ano 

passado e de 18,6% sobre as 245,8 mil de julho. 

 

Na soma dos oito meses transcorridos do ano 1,97 milhão de veículos já foram 

produzidos, o que significa elevação de 12,8% se defrontado com as 1,75 milhão de 

unidades do ano passado. 

 

O licenciamento também apresentou ritmo acelerado, com crescimento de 14,8% ao 

comparar as 248,6 mil unidades de agosto de 2018 com as 216,5 mil de igual período de 

2017. Na análise com as 217,5 mil unidades vendidas em julho, o desempenho subiu 

14,3%. No período acumulado do ano 1,63 milhão de unidades foram negociadas, alta de 

14,9% frente as 1,42 milhão de unidades de 2017. 

 

Para Antonio Megale, presidente da Anfavea, o resultado surpreendeu positivamente: 

“Este é um mês tradicionalmente forte nas vendas, mas em meio a todo este cenário de 

incertezas com relação às eleições, alta do dólar e com a memória recente das paralisações 

de maio, o desempenho foi uma surpresa positiva. Tivemos dias com mais de 16 mil 

veículos licenciados e a média diária foi a mais alta do ano”. 

 

As exportações de autoveículos apresentaram baixa de 16,6% em agosto deste ano contra 

o mesmo mês de 2017: 56,1 mil e 67,3 mil unidades respectivamente. Com relação as 

51,4 mil unidades de julho, houve acréscimo de 9,2%. Até o momento, 486,5 mil unidades 

foram exportadas, número 4,6% inferior as 509,8 mil do ano passado. 

 

Caminhões e ônibus 

As vendas de caminhões novos ficaram em 7,5 mil unidades, alta de 13,1% quando 

comparado com as 6,6 mil de julho e de 54,2% sobre as 4,8 mil unidades do mesmo mês 

de 2017. No acumulado do ano, o número ficou em 46,1 mil unidades, elevação de 49,5% 

contra as 30,8 mil no ano passado. 

 

A produção do segmento em agosto ficou em 9,6 mil unidades – acréscimo de 9,1% no 

comparativo com as 8,8 mil de julho e de 12,8% quando confrontado com as 8,5 mil de 

agosto do ano passado. Nos oito meses já passados do ano foram produzidas 67,9 mil 

unidades, número 31,7% acima dos 51,6 mil de 2017. 

 

Nas exportações, os fabricantes de caminhões enviaram para outros países 2,2 mil 

unidades no último mês, resultado com leve alta de 0,6% na comparação com as 2,1 mil 

de julho e de 18% menor ante as 2,6 mil de agosto de 2017. No acumulado do ano, os 

dados apontam baixa de 2%: foram 18,6 mil este ano contra 19,0 mil do ano passado. 

 

No segmento de ônibus as vendas em agosto somaram 1,6 mil unidades, número 15% 

abaixo das 1,8 mil de julho e também estável em 0,6% na comparação com as 1,6 mil de 
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agosto do ano passado. Até o momento, 9,0 mil unidades foram comercializadas, 16,7% 

maior do que as 7,7 mil de 2017. 

 

Em agosto, 3,0 mil chassis para ônibus saíram das linhas de montagem, dados 4,5% 

superiores no comparativo com as 2,9 mil de julho e maior em 36,3% na análise contra 

as 2,2 mil de agosto do ano passado. No ano já foram fabricadas 20,8 mil unidades, 

crescimento de 43,9% frente as 14,4 mil unidades do ano anterior. 

 

A exportação acumulada de ônibus alcançou 5,8 mil unidades, expansão de 1,5% na 

comparação com as 5,7 mil do mesmo período em 2017. 

 

Máquinas agrícolas e rodoviárias 

As vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias em agosto registraram acréscimo 

de 30,5% com relação ao mesmo mês do ano passado: foram 5,0 mil e 3,8 mil unidades 

respectivamente. Já contra julho deste ano, com 4,7 mil unidades, o segmento apresentou 

alta de 5,9%. O total de máquinas negociadas no acumulado cresceu 6,2%, com 29,6 mil 

unidades este ano e 27,9 mil no ano passado. 

 

A produção de máquinas ficou em 6,7 mil máquinas em agosto, volume estável em 

relação a julho e 35,1% a mais sobre as 4,9 mil de agosto de 2017. No acumulado deste 

ano a produção foi de 40,3 mil unidades: alta de 5,5% no comparativo com as 38,2 mil 

do ano anterior. 

 

As exportações até esse mês aumentaram 1,2%, com 8,6 mil unidades este ano e 8,5 mil 

no ano passado. 

 

Outras informações: 

No link www.anfavea.com.br/coletiva.pdf está disponível a apresentação feita à 

imprensa. 

Também está disponível no site www.anfavea.com.br/carta-da-anfavea.html a Carta 

da Anfavea Digital com informações detalhadas sobre produção, mercado interno, 

exportações e emprego da indústria automobilística, além de vídeos, áudios e fotos dos 

representantes da entidade. 

 

Anfavea 

Diretoria de Assuntos Institucionais e Imprensa 

Tel: 11 2193-7800 

imprensa@anfavea.com.br 
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