
 
 

 
Banco Volkswagen recebe Triple A  

pelo quinto ano consecutivo 
 

Para o cliente final, a avaliação se traduz em taxas de juros mais atrativas 
 

 

São Paulo, 12 de Dezembro de 2013 – O Banco Volkswagen – maior banco 

de montadora do País – recebeu a reafirmação do rating Triple A (AAA) com 

perspectiva estável, segundo avaliação feita pela Standard & Poor’s, uma das 

mais importantes agências internacionais classificadoras de risco de crédito. 

Este é o quinto ano consecutivo que a instituição mantém o rating máximo em 

escala nacional. Para a classificação, foram analisadas a qualidade dos ativos, 

a gestão de riscos, a expertise em operações de financiamento de veículos e o 

suporte financeiro da Matriz, fatores que agregam idoneidade, segurança e 

confiança.  

 

Para Rafael Teixeira, diretor Financeiro, o relatório da agência ressalta a 

relevância estratégica do Banco Volkswagen. “Por termos a melhor 

classificação do rating, temos condições de obter um custo de captação menor, 

que se traduz em taxas mais atrativas para o cliente final.”  

 

Segundo a agência, o Banco manterá seu status como uma subsidiária 

altamente estratégica para os seus controladores, a Volkswagen Financial 

Services AG, grupo alemão que tem o Brasil como um dos mercados 

prioritários para a estratégia de expansão nos próximos anos. A instituição 

suporta mais de 37% das vendas da Volkswagen, financiando veículos a 

varejo, estoques das concessionárias e frotas. 

 

O Banco Volkswagen tem mantido capitalização adequada, amparada por sua 

retenção de lucros. A perspectiva para 2014, atribuída à companhia pela 

Standard & Poor’s, é de crescimento, quando as condições macroeconômicas 

do País melhorarem. O documento também enfatiza a expectativa de 



 
incremento na qualidade dos ativos no próximo ano, em virtude de uma política 

mais eficaz para concessão de crédito. 

 

Em junho de 2013, o índice de ocorrências sobre empréstimos totais da 

empresa foi de 3,4%, e suas perdas de crédito de 2,4%, o que configura 

patamares melhores que a média apresentada pelo sistema nacional, de 6,4% 

e 4,7%, respectivamente.  

 

_____________________________________________________________________________ 

A Volkswagen Serviços Financeiros é formada pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional 
Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa oferece 
produtos para facilitar o acesso a automóveis de passeio, veículos comerciais e caminhões e 
ônibus Volkswagen e MAN, além de  veículos Audi e motocicletas Ducati. Conta com sete filiais 
e postos de atendimento distribuídos pelo País. No total, atende a aproximadamente 600 
concessionários da marca. Em mais de cinco décadas de atuação no Brasil, o Banco 
Volkswagen alcançou uma carteira de R$ 23,2 bilhões e possui uma base com mais de 900 mil 
clientes. Mais informações pelo site da empresa: www.bancovw.com.br 
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