
Financiamentos de veículos somam
412,7 mil unidades em junho

Vendas a crédito de autos leves novos crescem 2,4% na 
comparação com mesmo mês do ano passado



Os financiamentos de veículos novos e usados recuaram 1% em junho de 2018 na
comparação com o mesmo mês do ano passado, encerrando o período com um total
de 412.747 unidades financiadas, entre autos leves, motos e pesados. Desse total,
foram vendidos a crédito 157.831 veículos novos, alta de 5,2% em relação ao mesmo
período de 2017. Já os usados atingiram 254.916 vendas a crédito em junho deste
ano, queda de 4,5% na mesma base de comparação.

O levantamento é da B3, empresa resultante da combinação de atividades da
BM&FBOVESPA, uma das maiores bolsas do mundo em valor de mercado, e a Cetip,
maior depositária de títulos privados da América Latina. A B3 opera o Sistema
Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro de
veículos dados como garantia em operações de crédito em todo Brasil.

VOLUME DE FINANCIAMENTO  DE
VEÍCULOS
(junho de 2018)

1

412.747
unidades

Novos: 157.831 Usados: 254.916

Entre os automóveis leves, as unidades novas avançaram 2,4% em junho de 2018, em relação ao mesmo período de 2017, ao somarem 96.576 carros financiados. Já os autos leves usados tiveram 
retração de 4,7% no volume de financiamentos, na mesma base de comparação, e totalizaram 233.045 unidades financiadas em junho deste ano contra 244.662 em junho do ano passado. Os percentuais 
indicam uma leve retração no ritmo de financiamento de veículos, sobretudo ao considerarmos os resultados registrados em maio de 2018.
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2 VOLUME DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS POR CATEGORIA
Novos Usados
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3 MODALIDADES DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS (Junho/2018)

*Os dados referem-se a todas as categorias de veículos (autos leves, motos e pesados)

CDC
Jun/18 X Jun/17 = -0,2% 
Jun/18 X Mai/18 = -8,9%  

VARIAÇÕES

Consórcio
Jun/18 X Jun/17 = -1,0% 
Jun/18 X Mai/18 = -4,9%  

Leasing
Jun/18 X Jun/17 = -44,4%
Jun/18 X Mai/18 = -16,2%  

83,7

14,7 0,5
1,1

CDC CONSÓRCIO LEASING OUTROS

Período CDC Consórcio Leasing Outros Total

Junho/2018 345.361 60.731 2.249 4.406 412.747

Junho/2017 346.107 61.341 4.048 5.353 416.849

Maio/2018 379.283 63.852 2.684 4.538 450.357

Considerando as modalidades de financiamento, o CDC continua sendo a categoria mais utilizada pelos consumidores, com 83,7% de participação. O Consórcio,
que já mostrava sinais de queda no mês anterior, teve novo recuo de 1% na preferência dos consumidores em junho, na comparação com o mesmo mês de
2017. A participação dos Consórcios no universo de financiamentos representa 14,7% do total.
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4 FINANCIAMENTO POR TEMPO DE USO (AUTOS LEVES)

Mai/2018 Jun/2018

521,7
513,7

+ de 12 anos
Velhinhos

de 9 a 11 anos
Usados Maduros

de 4 a 8 anos
Usados Jovens

até 3 anos
Seminovos

Novos

Total Geral
mil unidades

364,6 329,6
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SOBRE A B3

A B3 (B3SA3) – Brasil, Bolsa, Balcão - é uma empresa de infraestrutura de mercado financeiro de classe mundial e uma das maiores em valor de mercado, entre as
líderes globais do setor de bolsas. Cria e administra – em ambiente de bolsa e de balcão – sistemas de negociação, compensação, liquidação 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 e operações estruturadas. A B3
também oferece serviços de central depositária e de sistemas de controle de risco até o beneficiário final e atua como contraparte central para as operações
realizadas em seus mercados. É a companhia 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, a B3 reúne uma longa tradição de inovação em produtos e tecnologias, além de desempenhar funções
importantes nos mercados financeiros e de capitais da região pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.
Atuando por meio de sua rede qualificada de intermediários, administra ambientes seguros e resilientes, aumentando a segurança, a solidez e a eficiência do
mercado brasileiro e contribuindo para a formação de capital de longo prazo e para o crescimento econômico na região.

PRAZO MÉDIO DE FINANCIAMENTO POR TEMPO DE USO*  (MESES)5

Total Geral
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* os dados referem-se as unidades de automóveis leves
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