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A segunda edição do Monitor de Variação de Preços (MVP) da KBB Brasil traz 

uma análise das tendências de preços praticados no mercado durante o mês de 

maio em comparação com os resultados observados em abril.  

Ao total, 22.070 versões de veículos 0 km, seminovos (até 2 anos de uso) e 

usados (entre 3 e 10 anos de uso) foram estudadas para demonstrar os 

comportamentos de preços divididos em quatro análises de variação: por idade; 

por categoria de carrocerias; por marcas; e por modelos mais vendidos. As 

porcentagens obtidas se referem às médias de variação ocorridas no período.  

O objetivo do Monitor de Variação de Preços produzido pelo Núcleo de Estudos 

da KBB Brasil é fornecer informações para a indústria automotiva e toda a cadeia 

do setor a respeito das movimentações de preços de automóveis e comerciais 

leves, a fim de contribuir para a compreensão tanto do contexto atual do mercado 

quanto para o futuro próximo.  

 

Equipe Kelley Blue Book Brasil 

Introdução 



 

 
 

  

Critérios do Estudo 

PERÍODO ANALISADO 

 Abril (de 1/4 a 30/4) 
 Maio (de 1/5 a 31/5) 

CATEGORIAS 

 Coupe 

 Furgão  
 Hatchback 
 Picape 

 Minivan 

 Roadster 
 Sedan 
 Station Wagon 

 SUV 
 Minibus 

REGRAS 

 Todas as marcas 
 22.070 versões 

 Leves e comerciais leves 
 Modelos 0km  
 Modelos seminovos (até 2 anos de uso) 

 Modelos usados (de 3 a 10 anos de uso) 
 



 

 Diferentemente da primeira edição do MVP (que analisou os primeiros 45 dias de pandemia), 

não foram os modelos seminovos (com até 2 anos de uso) que puxaram as maiores tendências 

de aumento de preços em maio, mas sim os carros 0 km. Em média, a evolução foi de 2,25%. 

Contudo, uma análise mais aprofundada deste segmento revela que modelos 2021 e 2020 

foram responsáveis por 5,32% e 5,15%, respectivamente, dos acréscimos, enquanto os 

modelos 2019 e 2018 representaram uma estabilidade de 0,87% e 0,04%, respectivamente.  

A discrepância de variação entre os modelos anteriores e atuais são os custos de produção. 

Os modelos 2018 e 2019 correspondem ao estoque de veículos adquiridos pré-crise, portanto, 

possuem maior margem de flexibilização de preços, o que justificaria a estabilidade dos valores 

praticados. Entretanto, à medida que o estoque das concessionárias se renova, modelos 2021 

e 2020 que já tragam em seus preços o aumento dos custos de produção vão refletir esta 

variação nos preços.  

Entre os fatores que contribuem para este fenômeno de alta, o dólar ainda é a principal causa 

apontada pela Anfavea (associação das fabricantes), porém, devido ao ineditismo da crise 

provocada pela pandemia, fatores como custos de readequação da produção e da rotina de 

trabalho das fábricas e a preocupação com maior rentabilidade por unidade vendida em 

compensação à perda de ganho em escala também podem influenciar este movimento positivo.  

No caso dos modelos seminovos, houve praticamente estabilização da variação de preços 

entre abril e maio. O destaque fica por conta do aparente descolamento do ano modelo 2018 

dos 2019 e 2020 no efeito elástico da valorização dos 0 km, uma vez que, no caso deste ano 

modelo, há maior tendência de depreciação, com taxa semelhante à dos modelos usados (de 

3 a 10 anos de uso).  

E sobre os usados, houve tendência de alta em abril em todos os anos modelo, especialmente 

2011 e 2010 (3,93% e 4,81%), porém, em maio, este efeito foi praticamente anulado com os 

níveis de depreciação observados no período. Se num primeiro momento (abril) os carros 

usados poderiam ser atrativos para absorver demanda de veículos mais caros, em maio a 

necessidade de cumprir com obrigações de caixa, queda da oferta de crédito e dificuldade de 

aprovação de financiamentos transformaram os modelos deste segmento em bens de liquidez.  

 

Resumo por idade 



 

 
 

 
A KBB Brasil mostra abaixo a variação de preço entre modelos 0km, seminovos e 

usados. Destaque para a variação elevada do 0km em Maio/20. 

 
 

Idade Abril/20 Maio/20 

0KM -0,31% 2,25% 

Seminovos                
(até 2018) 1,23% -0,66% 

Usados 
(até 2010) 1,84% -2,24% 
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Comparativo por idade 



 

 
 

 

SEMINOVOS 
 
 

 
 
 
 
 

USADOS 
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Resumo da análise por categoria 

Entre as categorias avaliadas no segmento dos modelos 0 km, o maior destaque 

fica por conta da evolução dos preços praticados para veículos comerciais leves, 

das categorias Minibus, Picape e Furgão. As três representaram aumentos de 

10,21%, 6,01% e 5,70%, respectivamente, em maio. Entre as categorias mais 

vendidas no varejo, o aumento visto no último mês foi menos acentuado. Os 

Hatchbacks subiram 1,65%, os Sedans, 2,24% e os SUVs praticamente se 

estabilizaram em 0,71%.  

Em relação aos seminovos (com até 2 anos de uso) as variações positivas não 

ultrapassaram o patamar de 2,52% (Picape) enquanto as negativas atingiram, no 

máximo, 1,96% (Station Wagon). 

No caso dos modelos usados (de 3 a 10 anos de uso), contrário ao observado 

entre os 0 km, a categoria Minibus foi a que mais sofreu depreciação em maio, 

com queda de 6,07%. Das 11 categorias participantes do estudo, 7 situaram 

variações negativas entre 2% e 3%.  

 



 

 

 

 0KM Seminovos Usados 

Categoria Abril/20 Maio/20 Abril/20 Maio/20 Abril/20 Maio/20 

 
Coupe 

0,31% 0,61% 0,90% -1,85% 0,58% -2,81% 

 
Furgão 

-0,06% 5,70% 0,76% -0,41% 3,44% -2,68% 

 
Hatchback 

-0,35% 1,65% 2,78% -1,59% 2,62% -2,17% 

 
Minibus 

0,00% 10,21% 0,00% -0,23% 6,36% -6,07% 

 
Minivan 

-2,06% 4,20% -0,06% -1,20% 1,91% -2,45% 

 
Picape 

-0,11% 6,01% 0,51% 2,52% 1,31% -2,67% 

 
Roadster 

0,00% 8,82% 0,55% 2,10% -0,68% -1,78% 

 
Sedan 

-0,52% 2,24% 1,04% -1,09% 1,91% -1,93% 

 
Station Wagon 

0,00% -1,44% 0,01% -1,96% -1,31% -0,74% 

 
SUV 

-0,89% 2,42% 0,91% 0,00% 3,40% -2,62% 

Comparativo por Categoria 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo da análise por marca 

A variação de preços por marca revela que, em maio, entre as fabricantes de 

volume, três tiveram reajustes positivos médios de preços mais acentuados em 

maio. São elas: Peugeot (7,81%), Ford (4,52%) e Fiat (4,46%). A única marca 

que obteve depreciação média em maio foi a Audi, com variação de 2,03%. Sobre 

as outras marcas premium, a BMW foi, com relevante distância, a que mais sofreu 

com aumento de preços de seus modelos 0 km: 9,50% no período. 

Entre os modelos seminovos (com até 2 anos de uso), as únicas marcas que 

fugiram da variação negativa de 0% a 2% em maio foram a Peugeot (aumento de 

5,41%) e a Mini (queda de 4,21%).   

Quanto aos usados (de 3 a 10 anos de uso), todas as 25 marcas participantes do 

estudo experimentaram queda no valor de seus veículos no mercado (no caso da 

Caoa Chery há variação de 0,00% por não haver modelos usados com mais de 3 

anos no mercado). Entre as maiores depreciações, estão a Ford (-4,27%), 

Peugeot (-4,12%) e Mini (-3,70%). 



 

 

 
 

 0KM Seminovos Usados 

Marca Abril/20 Maio/20 Abril/20 Maio/20 Abril/20 Maio/20 

   CHEVROLET -0,02% 2,70% 3,81% -1,65% 0,88% -0,98% 

      VOLKSWAGEN 
0,89% 1,89% 2,75% -1,86% 2,05% -1,85% 

         FIAT 
0,17% 4,46% 1,54% 0,79% 2,35% -2,83% 

   FORD -1,41% 4,52% 5,45% -1,59% 4,91% -4,27% 

     HYUNDAI -4,52% 0,22% -1,44% -0,30% 0,69% -1,36% 

    TOYOTA 
-0,06% 1,97% 1,64% -1,41% 3,31% -3,32% 

        RENAULT 
-0,12% 1,01% -0,52% -0,78% 1,76% -1,76% 

    JEEP 0,00% 0,00% -1,03% -0,64% -4,03% -2,10% 

       HONDA -1,88% 2,28% -0,61% -0,89% 3,24% -3,11% 

     NISSAN 
-1,47% 1,91% -0,56% -0,93% -0,11% -3,26% 

  CAOA CHERY 0,16% 0,64% 1,84% -1,44% -- -- 

       CITROEN -2,79% 1,48% 0,03% -1,72% -0,08% -1,53% 

       MITSUBISH -0,06% 2,73% 0,40% -1,52% -0,04% -2,31% 

       PEUGEOT 
0,00% 7,81% 0,00% 5,41% 2,76% -4,12% 

    MERCEDES 
-1,14% 0,76% 1,92% 0,48% 1,25% -3,71% 

     BMW 0,53% 9,50% 1,85% 1,56% -0,92% -2,37% 

      VOLVO 
0,03% 3,60% -0,86% -0,37% -2,45% -3,78% 

  KIA 0,00% 1,55% 0,00% -1,28% 0,46% -2,25% 

 LAND ROVER 0,00% 0,50% -1,14% 0,92% -1,82% -2,11% 

 AUDI -1,70% -2,03% 1,40% -1,61% -0,97% -2,00% 

      PORSCHE 
0,17% 0,10% 1,65% -1,99% 1,61% -2,76% 

Comparativo por Marca 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo da análise por modelo 

O recorte do MVP por modelos mais vendidos usa como referência a lista dos 

modelos 0 km mais emplacados no acumulado ao ano segundo a Fenabrave 

(federação que reúne as concessionárias). No caso desta edição de maio, 

utilizamos o ranking acumulado até o último mês, disponibilizado publicamente 

pela entidade em seu site.  

Entre os modelos contidos na lista, podemos destacar as seguintes variações 

positivas de maio entre os 0 km: Volkswagen T-Cross (7,68%) e Chevrolet Spin 

(5,78%). Os carros do topo do ranking também encareceram, mas em 

porcentagens menores: Chevrolet Onix (1,69%) e Onix Plus (3,43%), Ford Ka 

(4,04%) e Volkswagen Gol (3,23%).  

Na faixa dos modelos seminovos (com até 2 anos de uso), alguns carros fugiram 

à regra de leve queda de preços observada em maio. São eles: a picape Fiat Toro 

(que teve aumento médio de 5,61%) e o Volkswagen T-Cross (4,42%). Por outro 

lado, entre quem mais sofreu com a depreciação, o Chevrolet Onix Plus é o maior 

destaque, com 8,16% de recuo, distante dos 4,76% de queda do Fiat Mobi, 

segundo colocado neste quesito.  

Por fim, no caso dos usados (de 3 a 10 anos de uso), todos os modelos sofreram 

decréscimo médio de preços. Aqueles que mais se distanciaram da variação 

média foram: Fiat Mobi (-8,26%), Ford Ka (-5,38%), Honda HR-V (-5,26%) e 

Toyota Corolla (-4,94%). 



 

 

 
 

 0KM Seminovos Usados 

Marca Abril/20 Maio/20 Abril/20 Maio/20 Abril/20 Maio/20 

    ONIX 0,02% 1,69% 5,78% -1,94% 2,46% -1,01% 

     ONIX PLUS 0,00% 3,43% 9,35% -8,16% -- -- 

       HB20 -4,83% 0,00% -1,38% -0,18% 0,90% -0,81% 

     KA -0,23% 4,04% 7,18% -2,44% 6,87% -5,38% 

       GOL 
0,00% 3,23% 2,97% -0,52% 1,94% -1,76% 

          KWID 
-0,15% 0,00% -0,32% 0,00% -- -- 

          ARGO 
0,38% 2,09% 2,66% -0,50% -- -- 

         STRADA 
0,00% 8,36% 2,47% 0,95% 3,94% -4,30% 

      POLO 
1,69% -1,19% 2,64% -3,40% 10,68% -4,51% 

        TORO 
0,00% 7,58% 0,43% 5,61% 1,31% -3,65% 

      RENEGADE 0,00% 0,00% -0,55% -0,63% -5,57% -1,30% 

     T-CROSS 
0,00% 7,68% 0,00% 4,42% -- -- 

    COROLLA 
-0,15% 1,56% 3,12% -2,62% 6,20% -4,94% 

        MOBI 
0,00% 4,25% 1,39% -4,76% 7,33% -8,26% 

      COMPASS 0,00% 0,00% -2,01% -0,65% -2,31% -2,53% 

        KICKS 
0,00% 2,64% 0,00% -0,94% -0,56% -2,93% 

     CRETA -4,55% 0,89% -3,43% -0,56% -0,76% -3,08% 

    HILUX 
0,00% 3,25% 2,51% -1,57% 1,83% -2,71% 

        SANDERO 
-0,18% 1,43% -0,91% -0,45% 2,60% -1,18% 

  KA SEDAN 0,00% 6,12% 2,51% -1,57% 1,83% -2,71% 

    SAVEIRO 
0,00% 4,33% -0,20% -1,19% -0,36% -2,09% 

Comparativo por modelo 



 

 

 

 0KM Seminovos Usados 

Marca Abril/20 Maio/20 Abril/20 Maio/20 Abril/20 Maio/20 

       HR-V 0,00% 1,61% 0,00% -0,35% -0,53% -5,26% 

    VIRTUS 
1,72% 2,96% 0,21% -1,07% -- -- 

 ECOSPORT 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,54% -3,54% 

 S10 0,01% 6,83% -1,73% -0,28% -0,70% -0,59% 

    HB20S -5,20% 0,00% 0,10% -0,15% 1,67% -2,13% 

    YARIS HB 0,06% 2,13% -0,52% 0,00% -- -- 

    FOX 
0,00% 2,95% 7,41% -4,06% 1,88% -2,05% 

 TRACKER 0,00% 1,42% 0,02% -0,42% 0,00% -0,41% 

  RANGER -2,34% 4,86% -0,50% 0,75% -0,91% -0,93% 

        CRONOS 
0,69% 3,66% 0,53% -0,02% -- -- 

        CIVIC -2,05% 2,98% -0,64% -1,24% 4,58% -3,95% 

      VERSA 
-4,76% 0,00% -1,86% -0,52% -0,35% -2,57% 

    VOYAGE 
0,00% 6,48% 1,84% -0,03% 1,64% -0,88% 

    AMAROK 
0,00% -3,23% 0,45% -3,15% -0,45% -1,79% 

 SPIN 0,18% 5,78% 1,66% -1,94% 1,59% -2,94% 

        LOGAN 
-0,13% 1,75% -0,85% -0,56% 0,77% 1,45% 

    YARIS SEDAN 0,00% 1,54% -0,69% 0,00% -- -- 

       FIT -3,94% 2,76% -1,66% -0,25% 3,13% -2,62% 

       DUSTER 
0,00% 0,13% 0,00% -3,07% -0,61% -4,06% 

       UNO 
-0,10% 1,67% 0,21% -0,56% 2,00% -1,73% 

CRUZE HB -0,02% 2,80% -0,57% -0,11% -0,93% -2,25% 

 

Comparativo por modelo 



 

 

 
 

 0KM Seminovos Usados 

Marca Abril/20 Maio/20 Abril/20 Maio/20 Abril/20 Maio/20 

       FIORINO  
0,00% 6,83% 0,17% -0,96% 4,27% -4,20% 

    ETIOS HT 
0,00% 0,00% -0,40% -0,31% -0,94% -0,40% 

       C4 CACTUS -0,31% 3,30% 0,00% -1,37% -- -- 

       CAPTUR 
0,00% 0,87% -0,11% -0,78% 0,00% -2,11% 

  TIGGO 5X 0,00% 0,31% 1,94% -0,82% -- -- 

      WR-V -5,07% 4,87% -2,96% 1,08% -- -- 

   UP! 
0,00% 0,31% 0,14% -0,81% 0,55% -2,48% 

   TIGUAN 
2,90% 5,62% 7,40% -0,33% 0,00% 0,00% 

      CITY -2,15% 0,74% 0,46% -3,60% 2,57% -1,80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparativo por modelo 

IMPORTANTE: 

As análises consideradas neste estudo são baseadas na única tabela especializada em 

precificação de veículos do mercado brasileiro, Kelley Blue Book Brasil. Assim, não é 

recomendável a comparação com qualquer outra fonte de preço existente no País.  
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Quer conhecer mais sobre o estudo? 
 
Entre em contato com a KBB Brasil pelos canais abaixo:  
 
www.kbb.com.br 
comercial@coxautomotive.com.br 
(011) 3044-0200 // (011) 96405-2524  
 
 


