Recursos liberados para financiamento atingem
R$ 162,1 bilhões e crescem 29,4% em 2019


ANEF projeta crescimento contínuo do setor para 2020 e expectativa é de alavancar os
recursos liberados em 24,3%



Saldo das carteiras cresce 27,7% e atinge R$ 257,5 bilhões no ano passado



Modalidade de crédito CDC segue como protagonista, com aumento de 28%



Percentuais reafirmam onda de crescimento do mercado, que registra aumentos
contínuos desde 2017

A ANEF (Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras) realizou o
levantamento dos números alcançados em 2019 pelas instituições financeiras do setor
automotivo. Entre janeiro e dezembro do ano passado, houve um crescimento de 29,4% no
total de recursos liberados para financiamentos, em relação ao ano de 2018, totalizando R$
162,1 bilhões, ante R$ 125,2 bilhões do ano anterior. Este valor representa uma importante
constante de crescimento do mercado e da economia brasileira, uma vez que, desde 2017, os
resultados ultrapassam a casa dos R$ 100 bilhões e continuam crescendo.
Os números alcançados revelam um aumento no investimento e compra de bens com valor
agregado mais elevado, indicando que os bancos de montadora e instituições independentes
possuem liquidez para atender todas as demandas do mercado. Com base nos indicadores
positivos, a ANEF projeta um crescimento contínuo de 24,3% para 2020 no total de recursos
liberados.
Segundo o presidente da ANEF, Paulo Noman, o setor automotivo, que passa por
transformações importantes nos últimos anos, está caminhando para atender cada vez
melhor as novas demandas dos consumidores, que estão cada vez mais exigentes.

“Além dos resultados, que nos dão suporte para mantermos nossa confiança no crescimento
econômico e desenvolvimento social, as novas soluções apresentadas com as montadoras se
mostram, cada vez mais, alinhadas com as expectativas dos clientes. Estes fatos, somados aos
indicadores macroeconômicos favoráveis alcançados no Brasil, nos fazem garantir uma
previsibilidade que oferece cada vez mais confiança para as pessoas”, afirma Noman.
Projeções para 2020
Para o ano de 2020, a ANEF calcula que o valor de recursos liberados pelas instituições
financeiras automotivas atinja uma crescente de 24,3%, somando R$ 206,1 bilhões com base
na projeção. "Com base nos indicativos dos últimos anos e a avaliação da entidade sobre o
potencial do mercado automotivo, acreditamos que o setor continuará crescendo de forma
contínua", comenta Noman.
Além dos indicativos, a migração de negócios do BNDES – Finame para o financiamento CDC
também colabora para os números otimistas, uma vez que a modalidade se tornou cada vez
mais atrativa por conta da queda da taxa de juros e simplificação do processo.
Saldo das carteiras
Com o aumento progressivo na procura de crédito para a aquisição de veículos no Brasil, o
saldo das carteiras também registrou um aumento significativo, somando um total de R$
257,5 bilhões, crescendo 27% em relação a 2018, que fechou em R$ 201,6 bilhões.
Modalidades de pagamento
Com um protagonismo que se solidifica cada vez mais nos últimos anos, a modalidade de
crédito CDC representa a maior parte dos financiamentos, totalizando R$ 253,7 bilhões, com
aumento de 28% comparando com o ano anterior, que encerrou o período com um saldo de
R$ 198,2 bilhões.

Já a modalidade de Leasing, mesmo obtendo uma menor participação no balanço anual,
também alavancou, com registros de R$ 3,7 bilhões, contra R$ 3,4 bilhões de 2018. Com este
valor, o aumento foi de 10%.

Sobre a ANEF
Fundada em 1993, a ANEF representa as suas marcas associadas junto aos órgãos do governo,
de entidades de classe e associações congêneres, divulga, esclarece e presta informações,
tanto à imprensa quanto aos consumidores em geral, sobre as modalidades de
financiamentos – CDC (Crédito Direto ao Consumidor), Finame, Leasing e Consórcio –, nos
segmentos de automóveis, ônibus, caminhões e motocicletas. A entidade representa, hoje, 12
marcas e suas respectivas estruturas de serviços financeiros, incluindo bancos, empresas de
arrendamento mercantil e administradoras de consórcios vinculados à indústria automotiva.
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