
Aumentam as concessões para financiamento de veículos 
 
Houve alta de 15,1% em recursos, passando de R$ 6,8 bi em junho para R$ 7,8 bi em 
julho, mas ainda é cedo para dimensionar os efeitos das novas medidas anunciadas por 
Banco Central e Ministério da Fazenda na semana passada para estimular a concessão 

de crédito para compra de veículos que deverão mostrar maior grau de eficácia 
somente a partir de setembro. 
 
 
 
Mesmo que independente dos estímulos, pode-se dizer que as financeiras começaram a 
emprestar mais recursos para esse segmento, conforme demonstra o levantamento 
mensal de julho, divulgado pelo BC na terça-feira, 26, que indica certa retomada de 
crédito no segundo semestre. 
 
O levantamento aponta que o estoque de contratos ativos encolheu R$ 8,7 bilhões, 
passando de R$ 193,9 bilhões em julho de 2013 para R$ 185,2 bilhões em igual mês 
deste ano. Isso significa que os valores quitados estão maiores do que os concedidos, o 
que fez a carteira cair. 
 
Mas se analisado o valor de novas concessões a tendência é positiva. Houve 
crescimento de 15% nos recursos destinados a financiamentos de veículos no País, 
passando de R$ 6,8 bilhões em junho para R$ 7,8 bilhões em julho. 
 
A taxa média de juros praticada ficou praticamente estável de um mês para o outro: era 
de 23% ao ano em maio e em junho e ficou em 23,1% em julho. Já o prazo médio dos 
financiamentos para pessoas físicas segue estagnado em cerca de 40 meses (41,6 em 
julho).  
 
Outra boa notícia para as instituições financeiras é que a inadimplência voltou a cair. Os 
atrasos de pagamentos maiores de 90 dias fecharam julho em 4,8% dos contratos ativos, 
contra 5,2% no início de 2014 e 4,9% em junho último. Se considerados os atrasos de 
15 a 90 dias no pagamento, há também queda: de 8,1% dos contratos em junho para 
7,7% em julho. 
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