Confira, nos
classificados, os
anúncios de São
José dos Campos
e região
n DE 24 A 30 de JULHO de 2021 | OVALE

CRESCIMENTO AO TODO FORAM MAIS DE 500 MIL VEÍCULOS FINANCIADOS APENAS EM MAIO DESTE ANO EM TODO PAÍS, 7,86% A MAIS QUE ABRIL

Em alta, financiamento
cresce cerca de 90%
Modelo de aquisição de veículos, sejam novos ou usados, cresce 88% em maio, segundo a B3
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As vendas financiadas de veículos aumentaram 88% em
maio deste ano, em relação ao
mesmo mês do ano anterior.
Os dados da B3, bolsa de valores brasileira, indica que foram cerca de 504 mil financiamentos em todo país ao longo
do mês citado, o mais recente
com pesquisa.
Os veículos novos tiveram
maior alta no período,
com crescimento de
120% se comparado

a maio de 2020. “Os números
apresentados são bastante
altos porque em maio do ano
passado ainda estávamos no
início da pandemia do coronavírus e o mercado de financia-

120

por cento
foi o crescimento de
financiamento em veículos
novos em maio deste ano,
segundo a B3.

mentos de veículos estava em
baixa. Se compararmos com
abril de 2021, as vendas a crédito registraram aumento de
7,8%” explicou Tatiana Masumoto Costa, superintendente

504

mil
financiamentos de veículos,
sejam leves, pesados ou
motos, foram feitos no
Brasil em maio.

de planejamento da B3.
Segundo Emerson Leite, diretor da Cooperemb, cooperativa de crédito em São José
dos Campos, o agravamento
econômico causado pela pandemia da Covid-19 influencia
na alta de financiamento. “O
recurso permite que o comprador pague prestações de acordo com a sua condição econômica, como também uma
maior possibilidade de escolher um modelo que o agrade
mais. Afinal, ao dividir o pagamento, dá para tentar pegar
um carro um pouco melhor do
que se tivesse que quitá-lo de
uma vez”, afirmou.
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