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 Licenciamentos 
• Os licenciamentos de automóveis e comerciais leves nacionais totalizaram 175,6 mil unidades 

em maio, recuo de 7,8% e crescimento de 0,7%  em relação  ao mês anterior e em relação ao 
mesmo mês do ano anterior.  No acumulado do ano frente ao mesmo período do ano anterior, 
os licenciamentos registraram crescimento de 15,6% ; 

• O segmento específico de veículos leves registrou queda de 7,8% em maio frente ao mês 
anterior, na comparação com o mesmo mês do ano anterior e no acumulado do ano a queda 
foi de 0,1% e  crescimento de 14,6% respectivamente; 

• O segmento  de caminhões registrou queda de 9,3% em maio frente ao mês anterior, na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior  e no acumulado do  ano crescimento foi de 
38,5% e  55,4% respectivamente;  

• O  licenciamento de ônibus registrou avanço de 5,8%  em maio frente ao mês anterior, na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior  e no acumulado do  ano foi registrado queda  

de  8,2% e e crescimento de 28% respectivamente.  

 

 

 



 
A produção de automóveis e comerciais leves montados totalizou 212,3 mil unidades em maio/18, retração 
de 20,2% em relação ao mês anterior,  e queda de 15,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No 
acumulado de jan-mai/18 frente ao mesmo período do ano anterior, a produção cresceu  12,1% ; 
A produção específica de veículos leves registrou queda 20,0% em maio frente ao mês anterior, na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior e no acumulado do ano os resultados divergiram, quanto no 
comparativo maio-18/maio-17 houve queda expressiva de 15,8%, no acumulado do ano houce cresceimento 
de 11%; 
A produção de caminhões registrou queda de 18,4% em maio frente ao mês anterior, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior  e no acumulado do  ano foi registrado queda de 2,0%  e  crescimento de 40,1%; 
A produção de ônibus registrou queda de 44,7%  em maio frente ao mês anterior, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior e no acumulado do  ano o segmento seguiu o mesmo comportamento  dos 
demais segmentos queda de 14,4%  e crescimento 55 % respectivamente. 

Produção autoveículos montados 
 



 

 Produção  de máquinas agrícolas e rodoviárias  

 

• A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias totalizou 4.641 mil unidades em maio/18, retração de 7,3% em relação  ao mês 
anterior, em relação ao mesmo mês do ano anterior o segmento registrou uma queda de 19,6%.  No acumulado dos cinco primeiros 
meses do ano frente ao mesmo período do ano anterior, a produção cresceu recuou 4,5%;     

• A produção específica de tratores de roda (3.557 unidades) registrou queda 6,9 % em maio frente ao mês anterior, na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior e no acumulado do ano  foi registrado retração foi de 24,5% e  12,2% respectivamente; 

• A produção de tratores de esteira (311 unidades) registrou queda de 11,4 % em maio frente ao mês anterior, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior e no acumulado do  ano  crescimento foi de 54,7% e  166,6% respectivamente; 

• A produção de colheitadeiras de grãos (380 unidades) registrou queda de 8,7 % em maio frente ao mês anterior, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior e no acumulado do  ano  o crescimento foi de 2,4% e  1,7% respectivamente; 

• A produção de colhedoras de cana (82 unidades) registrou crescimento de 86,4 % em maio frente ao mês anterior, na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior e no acumulado do  ano a queda foi de 18,8% e  31,1% respectivamente;  

• A produção de retroescavadeiras (311 unidades) registrou queda de 16,6% em maio frente ao mês anterior, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior e no acumulado ano a queda foi de 19,8% e crescimento de 30,0% respectivamente;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANFAVEA. Carta 385 



Empregos  
O número de trabalhadores diretos, nas montadoras 
de veículos e máquinas agrícolas e rodoviárias 
totalizou 132.365, crescimento de 0,5% em relação 
ao mês anterior e de 4,2% no confronto com o 
mesmo mês do ano anterior. Em números absolutos 
foram 616 pessoas contratadas. O patamar 
registrado em maio de 2018 é o melhor desde julho 
de 2016 . (Ver tabela ao lado) 

Fonte: Anuários Anfavea e Cartas mensais da Anfavea.  Elaboração: SS Dieese - CNTM/ Força Sindical  Nota: 
Dados referentes às empresas associadas a Anfavea. *Emprego autoveículos e Máquinas Agrícolas e 
automotrizes * A Anfavea revisa mensalmente os dados 

Emprego* Setor Automotivo 2005-2018 (mensal) milhares de pessoas    
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul  Ago Set Out Nov Dez 

2005 103,4 104,0 104,0 104,4 104,5 105,1 107,7 107,9 108,2 108,2 107,9 107,4 

2006 108,1 107,6 107,6 107,3 107,4 107,1 107,1 107,1 107,6 107,2 106,7 106,3 

2007 106,9 107,9 108,2 109,3 110,6 112,9 114,4 115,5 117,1 118,6 119,8 120,2 

2008 121,7 122,4 124,2 125,9 126,5 127,6 129,4 130,5 131,2 131,7 131,2 126,8 

2009 125,9 124,5 122,1 120,7 120,4 119,5 119,6 120,5 121,2 121,8 123,9 124,4 

2010 126,2 126,8 127,9 128,8 129,8 131,0 132,0 132,9 134,0 135,3 135,8 136,1 

2011 137,7 138,4 139,6 140,9 142,2 142,8 143,8 144,7 145,1 145,4 145,4 144,7 

2012 145,0 145,1 147,1 145,2 145,0 146,9 147,5 147,7 148,1 149,5 150,1 149,5 

2013 153,8 154,9 155,1 156,0 156,7 156,5 156,9 157,6 158,0 159,6 158,7 157,0 

2014 156,9 156,2 155,5 154,2 152,3 151,5 150,3 148,9 147,8 147,0 146,2 144,6 

2015 145,6 143,9 142,6 141,5 140,3 139,2 138,2 137,2 136,5 135,5 134 133,1 

2016 133,7 134,7 133,4 134,1 132,8 132,8 131,7 131,1 129,7 129,0 128,4 126,3 

2017 126,8 127,3 126,9 126,5 127,0 126,5 126,8 127,9 127,9 128,3 128,0 128,3 

2018 129,0 130,4 131,2 131,7 132,4               

Fonte: Anuários Anfavea e Cartas mensais da Anfavea.  Elaboração: SS Dieese - CNTM/ 

Força Sindical  

Nota: Dados referentes às empresas associadas a 

Anfavea. 

*Emprego autoveículos e Máquinas Agricolas e 

automotrizes 

* A Anfavea revisa mensalmente os 

dados  



Estimativas 2018  

Fonte: Anfavea 

 


