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VEÍCULOS SEGUNDO O BALANÇO DA FENABRAVE, O MODELO MAIS EMPLACADO DO ANO É O HYUNDAI HB20, SEGUIDO PELO FIAT ARGO

VENDAS EM QUEDA
Comercialização de automóveis cai em julho, na comparação ao mesmo mês em 2020
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Agência Brasil
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As vendas de automóveis novos registraram queda de 8,4%
em julho na comparação com
o mesmo mês de 2020. Segundo balanço divulgado essa semana pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores),
foram emplacados em julho
123,6 mil automóveis, enquanto em julho do ano passado as
vendas chegaram a 134,9 mil
unidades.
O resultado foi o pior para
um mês de julho desde 2005,
de acordo com a Fenabrave.
Segundo a entidade, a falta de
carros nas concessionárias é
devido aos problemas de desa-

bastecimento de peças e componentes.
No acumulado dos primeiros
sete meses do ano, no entanto,
as vendas de automóveis continuam em alta na comparação
com 2020, registrando crescimento de 20,2% e emplacamento de 927,7 mil unidades.

VENDAS.

As vendas de veículos novos, incluindo carros, motos,
ônibus, caminhões e veículos
comerciais leves, registraram
alta de 10,9% em julho em relação ao mesmo mês de 2020,
com o emplacamento de 309,4
mil unidades. No acumulado

123,6 20,2
MIL AUTOMÓVEIS
foram emplacados em julho,
segundo a Fenabrave: queda
de 8,4% em relação ao
mesmo mês no ano passado

POR CENTO
é a alta de vendas no
acumulado dos sete
primeiros meses deste ano
em comparação com 2020

de janeiro a julho, a alta é de
33,7% em comparação com os
primeiros sete meses do ano
passado, com a comercialização de 2 milhões de unidades.
O veículo mais emplacado
no país no mês de julho foi o
Fiat Argo, seguido pelo Mobi,
também da mesma construtora. O terceiro lugar tem o
HB20, da Hyundai, seguido
por dois modelos da marca
Jeep: Renegade e Compass.
No acumulado do ano, o
Argo ocupa a segunda colocação, atrás do HB20. O Onix, da
GM, que ocupava a liderança,
caiu para a quinta colocação
-- atrás também do Renegade e do Mobi. Compass, Gol
(Volkswagen), Creta (Hyundai), Kwid (Renault) e T Cross
(Volkswagen) completam o Top10.
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