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Sumário  
Licenciamentos  

• Os licenciamentos de automóveis e comerciais leves nacionais totalizaram 218.208 mil 
unidades em agosto , crescimento de 14,8% em relação  ao mês anterior e 13,0% em relação 
ao mesmo mês do ano anterior.  No acumulado de jan-Ago/18 frente ao mesmo período do 
ano anterior, os licenciamentos registraram crescimento de 13,2% ; 

• O segmento específico de veículos leves registrou crescimento de 15,1% em agosto  frente ao 
mês anterior, na comparação com o mesmo mês do ano anterior e no acumulado dos primeiros 
oito meses do ano o segmento cresceu 12,1% e  12,2% respectivamente; 

• O segmento  de caminhões registrou crescimento de 12,6% em agosto frente ao mês anterior, 
na comparação com o mesmo mês do ano anterior e no acumulado de jan-ago/18 o 
crescimento do segmento foi de 56,0% e  51,6% respectivamente;  

• O  licenciamento de ônibus registrou queda de 15,0%  em agosto frente ao mês anterior, na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior e no acumulado jan-ago/18, o segmento 

registrou crescimento de  0,6 % e 16,7% respectivamente.  

 

 



 

A produção de automóveis e comerciais leves montados totalizou 291.425 mil unidades em agosto/18,  crescimento de  
de 18,6% em relação ao mês anterior, já no confronto do mesmo mês do ano anterior o segmento registrou uma 
expansão de 11,7%.  No acumulado dos primeiros oito meses do ano, frente ao mesmo período do ano anterior, a 
produção cresceu  12,8%; 
A produção específica de veículos leves registrou crescimento de 19,1% em agosto frente ao mês anterior, na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior e no acumulado  de jan-ago/18  houve crescimento de 11,5% e  11,9% 
respectivamente; 
A produção de caminhões registrou ampliação de 9,1% em agosto frente ao mês anterior, na comparação com o mesmo 
mês do ano anterior e no acumulado de jan-ago/18 houve crescimento foi de 12,8% e 31,7% respectivamente;  
A produção de ônibus registrou crescimento de 4,5%  em agosto frente ao mês anterior, na comparação com o mesmo 
mês do ano anterior  e no acumulado do  ano até agosto houve crescimento de  36,3% e de 43,9% respectivamente. 
(Ver tabela abaixo) 

Produção autoveículos montados 
 



 

 Produção  de máquinas agrícolas e rodoviárias  

 

• A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias totalizou 6.672 mil unidades em agosto/18, retração de 1,0% em 
relação  ao mês anterior, em relação  ao mesmo mês do ano anterior, o segmento registrou uma expansão de 35,1%.  
No acumulado de  jan-agos/18 frente ao mesmo período do ano anterior, a produção registrou crescimento de 5,5%;     

• A produção específica de tratores de roda (5.211 unidades) registrou queda 0,2% em agosto frente ao mês anterior, na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior e no acumulado de jan-ago/18, houve crescimento de 34,5% e  retração de  1,6% respectivamente; 

• A produção de tratores de esteira (450 unidades) registrou crescimento de 22,3% em agosto frente ao mês anterior, na comparação 
com o mesmo mês do ano anterior e no acumulado do ano até agosto, houve crescimento foi de 118,4% e de 132,3% respectivamente; 

• A produção de colheitadeiras de grãos (536 unidades) registrou queda de 19,2 % em agosto frente ao mês anterior, na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior e no acumulado do  ano até agosto foi registrado crescimento foi de 21,8% e  18,4% respectivamente; 

• A produção de colhedoras de cana (60 unidades) registrou queda de 28,6 % em agosto frente ao mês anterior, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior e no acumulado do primeiro do ano até agosto, houve retração de 36,2% e 21,6% respectivamente;  

• A produção de retroescavadeiras (415 unidades) registrou crescimento de 3,2% em agosto frente ao mês anterior, na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior e no acumulado do ano até agosto, houve crescimento de 28,5% e  29,7% respectivamente;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empregos  
O número de trabalhadores diretos, nas 
montadoras de veículos e máquinas agrícolas e 
rodoviárias totalizou 132.519, crescimento de 
0,4% em relação ao  mês anterior e crescimento 
de 3,6% no confronto com o mesmo mês do ano 
anterior. Em números absolutos, o mês de agosto 
em relação ao mesmo mês do ano anterior 
registrou o saldo líquido positivo de 498 pessoas 
contratadas. (Ver tabela ao lado) 
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Fonte: Anfavea, Estimativa de agosto  permanece igual ao mês anterior  


