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Consórcio de veículos no Brasil e na Ademicon no primeiro semestre de

2022
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Confira os números que alavancam o setor e descubra

como investir na modalidade com dicas de especialista

Motivador da criação do consórcio na década de 60, os

veículos continuam ajudando a alavancar os resultados

da modalidade ano após ano. No primeiro semestre

deste ano, dos seis indicadores medidos pela

Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio

(ABAC), cinco apresentaram aumentos nos totais das

vendas de novas cotas e três deles do segmento de

veículos. Os pesados (caminhões, implementos

rodoviários e maquinário agrícola) com 51,3%, as

motocicletas com 7,7% e os veículos leves, com 2,1%.
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Das 632.800 motos comercializadas no Brasil no 1º

semestre de 2022, 166.978 unidades foram negociadas

com créditos dos consórcios, o que corresponde a

26,4% de participação, conforme os dados da

Federação Nacional da Distribuição de Veículos

Automotores (Fenabrave). Na Ademicon, a maior

administradora de consórcios em créditos ativos do

Brasil, o resultado também foi positivo. 'O consórcio de

veículos apresentou um crescimento de 44% em

comparação ao primeiro semestre de 2021 em volume

de créditos comercializados, ultrapassando a marca de

meio bilhão de reais.', celebra Demerson Vieira, gerente

comercial da modalidade na Ademicon.

Veículos leves e o consórcio no 1º semestre de 2022

De acordo com dados da ABAC, o nicho com maior

número de participantes ativos registrou crescimento de

6,9% nos negócios realizados no 1º semestre de 2022,

e o tíquete médio em junho avançou 5,2%. E, ainda, alta

de 5,9% na soma de créditos concedidos pelas

contemplações acumulados no período.

Motocicletas e o consórcio no 1º semestre de 2022

Quando o assunto é duas rodas, os resultados positivos

estão em todos os indicadores medidos pela ABAC. Os

principais destaques são 21,2% no acumulado com as

comercializações, 25,6% nos créditos disponibilizados,

uma alta de 8,5% nas adesões no semestre e o

aumento de 15,8% no tíquete médio de junho.

Veículos pesados e o consórcio no 1º semestre de 2022

Os veículos pesados seguiram em alta no universo do

consórcio. Os destaques foram os 47,7% de aumento

no acumulado de vendas de novas cotas, que inclui
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caminhões, tratores, implementos rodoviários e

agrícolas.

Consórcio de veículos e a Ademicon no 1º semestre de

2022

Demerson Vieira avalia que, no geral do semestre, a

Ademicon apresentou crescimento devido ao

aquecimento do mercado em geral, devido a diversos

fatores. 'Internamente, o avanço em vendas se explica

pela expansão da rede que conta com mais de 150

pontos em todo território nacional, o fortalecimento das

marcas parceiras no modelo MC/PL e a estratégia de

produto muito peculiar da administradora'.

Crescimento consolidado do consórcio de veículos

transparece nos últimos anos

Em 2019, a cada cinco cotas de consórcio vendidas no

Brasil, mais de quatro (83,32%) tiveram como foco a

aquisição de veículos, de acordo com a ABAC. O

consórcio de veículos automotores acumulou 2,42

milhões de adesões nos 12 meses de 2019.

Em 2020, mesmo com a pandemia e retração de 26%

nas vendas calculadas pelo mercado de automóveis, o

consórcio aumentou em 13,9% o volume de créditos

comercializados.

Já em 2021, dois recordes foram batidos pelo

segmento: maior tíquete médio anual, acima de R$ 50

mil, e quase 1,5 milhão de adesões, conquistando o

maior volume de comercialização de crédito em todo o

sistema de consórcio.

'A Ademicon também evoluiu no ranking como a

principal administradora independente do mercado.

Hoje, projetamos um fechamento em vendas de créditos

na casa de R$ 10 bilhões. Trata-se de um crescimento

de 25% se comparado a 2021. Asseguramos uma

posição consolidada de sétimo lugar geral em vendas

de cotas para o segmento de veículos leves e segundo

lugar no segmento de pesados para 2022', finaliza o

gerente comercial da Ademicon.

Como investir no consórcio de veículos?

É bem fácil aderir ao consórcio e aproveitar as suas

vantagens e comprar veículos novos ou seminovos.

Basta verificar uma administradora licenciada e

fiscalizada pelo Banco Central, escolher e adquirir uma

carta de crédito no valor que precisa e no prazo mais

adequado, de acordo com os grupos ofertados.

Demerson explica que o que muda é o processo pós-

contemplação. 'A documentação exigida para que a cota

seja usada na aquisição varia conforme as políticas da

administradora de consórcio. Por isso, é sempre

importante tirar as dúvidas com o consultor, verificar os

detalhes do contrato e as regras da empresa', finaliza.
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