Informação à Imprensa

Um ano de recordes em financiamentos e no consórcio para a
Volvo Financial Services
Divis&atilde;o financeira do Grupo Volvo, a Volvo Financial Services (VFS) registrou muitos n&uacute;meros
positivos em 2020. Num ano marcado por muitas incertezas, a VFS ampliou e refor&ccedil;ou suas
a&ccedil;&otilde;es no mercado, encerrando o exerc&iacute;cio com um recorde de R$ 2,89 bilh&otilde;es em
novos financiamentos, o que resultou num crescimento da carteira de financiamentos de 25,7%. A
institui&ccedil;&atilde;o manteve boa participa&ccedil;&atilde;o nos neg&oacute;cios de produtos da marca,
alcan&ccedil;ando 40% do total de caminh&otilde;es, &ocirc;nibus e equipamentos de constru&ccedil;&atilde;o
Volvo vendidos no Brasil, somadas as entregas por meio do Banco Volvo e do Cons&oacute;rcio Volvo.

O Consórcio Volvo também atingiu um recorde de vendas de cotas, que totalizaram R$ 1,2 bilhão em 2020, uma expansão
de 17% na comparação com o ano anterior, e alcançando um nível histórico de carteira. Cerca de um quarto das vendas de
consórcio foram feitas com cobertura do seguro pessoa-chave (seguro de vida) para os consorciados.
“Mesmo em um período de grandes desafios no setor de transportes, provocados principalmente pelos efeitos da pandemia
na economia, superamos as incertezas e dificuldades e alcançamos excelentes resultados”, afirma Carlos Ribeiro,
presidente da Volvo Financial Services, região América do Sul. Ele lembra que o desempenho em novos financiamentos
superou não só os volumes de 2019, mas também os números de 2013, o ano de melhor resultado da história da VFS no
mercado brasileiro.
Queda na inadimplência
Outro marco importante do último ano foi a queda da inadimplência a um dos níveis históricos mais baixos. “Todos esses
resultados são fruto de um esforço da VFS para enfrentar essa nova realidade. Tivemos muitas ações para apoiar os
transportadores ao longo do último ano, inclusive com a renegociação de contratos”, explica Ribeiro. Com as dificuldades
de caixa das empresas, geradas pela pandemia, a VFS renegociou 36% de sua carteira, dando total apoio a seus clientes
neste momento bastante desafiador.
O Banco Volvo também melhorou processos internos e simplificou seus contratos, que passaram a ser mais enxutos, e
implementou digitalização de procedimentos. As pré-aprovações de crédito foram uma constante, bem como a criação de
novos e mais competitivos grupos de consórcio. “Tudo para agilizar o trabalho e dar mais conveniência aos clientes em sua
relação com a marca Volvo”, destaca Ribeiro.
Outro destaque de 2020 foi a maior oferta de seguros, com um ligeiro aumento nos resultados em relação ao ano anterior.
Foram desenvolvidas parcerias com novas seguradoras, a fim de garantir mais opções, seja para seguro de casco de
caminhões e máquinas ou para seguro contra terceiros.
Ampliando produtos e serviços
Visando ampliar cada vez mais a oferta de produtos e serviços a VFS lançou recentemente novas soluções financeiras. Uma
delas é o financiamento do prêmio do seguro juntamente com o financiamento dos caminhões e equipamentos de
construção. Para isso, desenvolveu uma oferta plurianual de seguros de casco, que pode ser contratada pelo mesmo
período do contrato de financiamento, garantindo maior tranquilidade aos transportadores. Adicional ao financiamento do
prêmio do seguro no mesmo contrato, os clientes passam a contar com a cobertura do seguro pessoa-chave (prestamista),
também para os titulares dos contratos de financiamento.
Carlos Ribeiro adiantou também que, ao longo de 2021, novas soluções financeiras serão disponibilizadas aos clientes,
facilitando o dia a dia das operações. Uma destas novidades, que em breve será anunciada, é a plataforma digital de

financiamento de peças e serviços aos clientes que utilizam a rede de concessionárias Volvo.
Especialistas em transporte
A Volvo Financial Services orgulha-se em ser altamente especializada no segmento de transporte. “Diferente dos bancos
convencionais, nosso propósito é dar apoio aos clientes Volvo. Por isso, nos aprofundamos em entender suas necessidades.
Temos sensibilidade para oferecer alternativas flexíveis, que cabem no caixa de quem opera caminhões, ônibus e
equipamentos de construção. Esse perfil contribuiu decisivamente para os excelentes resultados que tivemos em 2020 e
nos dá perspectivas otimistas para 2021”, finaliza Carlos Ribeiro.
Sobre a Volvo Financial Services
A Volvo Financial Services atua no setor de serviços financeiros, fornecendo produtos e serviços inovadores que ajudam os clientes a
alcançar seus objetivos de negócios. Desenvolve soluções que proporcionam uma experiência excepcional ao cliente, respondem aos
modelos de negócios em constante mudança e atendem às demandas do ambiente em evolução de hoje.
A Volvo Financial Services faz parte do Grupo Volvo, que está impulsionando a prosperidade por meio de soluções de transporte e
infraestrutura, oferecendo caminhões, ônibus, equipamentos de construção, soluções de energia para aplicações marítimas e
industriais, financiamento e serviços que aumentam o tempo de atividade e a produtividade de seus clientes. Fundado em 1927, o
Grupo Volvo está empenhado em construir o cenário futuro com soluções sustentáveis de transporte e infraestrutura. O Grupo Volvo
está sediado em Gotemburgo, Suécia, emprega quase 100.000 pessoas e atende clientes em mais de 190 mercados. Em 2020, as
vendas líquidas totalizaram SEK 338 bilhões. As ações da Volvo estão listadas na Nasdaq Estocolmo. Para obter mais informações,
visite www.volvogroup.com.
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