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Negócios no consórcio de veículos superam R$ 107 bilhões

AutoIndústria

A Abac, Associação Brasileira das Administradoras de

Consórcio, está comemorando os bons resultados do

setor este ano. No balanço de janeiro a setembro, o

segmento de veículos superou a venda de 2,27 milhões

de novas cotas, com a comercialização atingindo R$

107,2 bilhões. O número de adesões teve alta de 10,2%

e o de créditos comercializados de 15% no comparativo

interanual.

O número de participantes ativos, incluindo automóveis

e comerciais leves, veículos pesados e motocicletas,

alcançou 7,35 milhões, número 7,6% superior ao de

setembro do ano passado (6,83 milhões). A participação

dos três subsegmentos é de, respectivamente, 57,8%,

7,8% e 34,4%.

Foram 978,2 mil contemplações nos primeiros noves

meses do ano, alta de 8,1% sobre o mesmo período do

ano passado. Desse total, 439,7 mil foram relativas aos

veículos leves, subsegmento que totalizou 1,15 milhão

em adesões até setembro, com crescimento de 5,5%. O

volume de créditos comercializados nesse caso atingiu

R$ 61,53 bilhões e o tíquete médio de setembro chegou

aos R$ 56,17, com alta de 8,1%.

No caso das motos, os negócios ultrapassaram R$ 15

bilhões e o tíquete médio subiu 21%, para R$ 18,2 mil.

As quase 500 mil contemplações totalizadas de janeiro

a setembro corresponderam à potencial compra de

50,2% do total comercializado no mercado interno, que

atingiu 982,61 mil unidades.

O consórcio de veículos pesados, que inclui caminhões,

tratores, implementos rodoviários e agrícolas, foi

estimulado, segundo a Abac, pelas boas notícias de

futura safra recorde de grãos. Houve aumento de 55,5

nas adesões ao longo do ano, com a venda de 211 mil

novas cotas.

As quase 30 mil contemplações, somente de

caminhões, apontadas no total do período,

corresponderam à potencial compra de 32,6% do

mercado interno, que totalizou 80,79 mil unidades,

segundo dados da Fenabrave. Ou seja, um a cada três

caminhões emplacados no País foram adquiridos pela

modalidade. (AutoIndústria/Alzira Rodrigues)
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