
Fiat Siena é o 0km com mais 
financiamentos sobre vendas no 
primeiro trimestre de 2019
8 em cada 10 unidades do modelo 
comercializadas nos três primeiros meses do 
ano foram vendidas a crédito

O Fiat Siena foi o 0km com maior penetração de 
financiamentos sobre vendas de janeiro a março deste ano. 
Dentre as 4.509 unidades do modelo comercializadas no 
período, 3.567 – ou 79,1% do total – foram adquiridas por meio 
de financiamentos (CDC, leasing, consórcio, dentre outros).

O Fox, da Volkswagen ocupa a segunda posição do ranking, 
com 67,6% das vendas financiadas no primeiro trimestre, 
seguido do Polo, também da Volkswagen, com 65,1% de 
vendas a crédito.

O levantamento é da B3,  que opera o Sistema Nacional de 
Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o 
cadastro das restrições financeiras de veículos dados como 
garantia em operações de crédito em todo o Brasil. 
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SOBRE A B3

A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de
bolsas.

Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil. Atua nos ambientes de bolsa e de
balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento, e reúne tradição de inovação em produtos e tecnologia.

Cria e administra sistemas de negociação, compensação, liquidação, depósito e registro para todas as principais classes de ativos, desde ações e títulos de renda fixa privada até
derivativos de moedas, taxas de juro e de commodities, além de operações estruturadas e registro de ônus e gravames. Atua como contraparte central para as operações
envolvendo produtos listados em seus mercados. Na cadeia de financiamento de veículos, apoia as instituições financeiras e é líder na prestação de serviços de entrega eletrônica
das informações necessárias para o registro de contratos e anotações dos gravames pelos órgãos de trânsito.

Com sede em São Paulo e escritórios em Londres e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão
de riscos e sustentabilidade. Administra ambientes seguros e resilientes, aumentando a segurança, a solidez e a eficiência do mercado brasileiro e contribuindo para o
desenvolvimento do Brasil.

Além da solidez e da credibilidade operacional, somam-se a seus valores a atitude correta para hoje, amanhã e sempre e a criação de um ambiente para as pessoas se
desenvolverem, com abertura e colaboração para obter a proximidade e a satisfação dos clientes.

B3. Com o mercado, para o futuro.

TOP 10 * - FINANCIAMENTOS SOBRE VENDAS - AUTOS LEVES NOVOS1
Fiat Siena V= 4.509 F= 3.567

VW Fox V= 11.331 F= 7.662

VW Polo V= 15.327 F= 9.978

V  =  Vendas
F  =  Financiamento 

*Referente ao acumulado 2019, até março.  * Ranking baseado no TOP 50 de Vendas (Fenabrave) de Autos Leves Novos. |  Fonte: Fenabrave e B3

Fiat Cronos V=5.842 F= 3.566

Renault Kwid V= 16.662 F= 10.774

Chevrolet Tracker V= 4.588 F= 2.958

Ford Ka V= 23.994 F= 14.812

VW Amarok V= 4.325 F= 2.660

VW Virtus V= 9.780 F= 6.005

Hyundai HB20 V= 24.354 F= 14.721

No primeiro trimestre de 
2019, o Fiat Siena foi o zero 
quilômetro com maior 
participação de 
financiamentos sobre as 
vendas. De todas as unidades 
comercializadas do modelo 
até março deste ano, 79,1% 
foram por meio de operações 
de crédito (CDC, consórcio, 
leasing, entre outros).  Em 
seguida, vem o VW Fox, com 
67,6% de participação.  



Hatch Médio e Sedan Compacto foram as categorias que mais ganharam participação 
em financiamentos no 1T2019 na comparação com o mesmo período de 2018

Veículos de Entrada foram os que mais perderam participação no período

Fonte: B3

CATEGORIAS AUTOMÓVEIS – AUTOS LEVES NOVOS (1T2019)2
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