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Está mais difícil conseguir uma
aprovação de crédito para com-
prafinanciadadeveículosemino-
vo ou zero quilômetro. Pesquisa
divulgada ontem pela agência de
varejo automotivo MSantos mos-
tra que para cada 100 pedidos de
crédito feitos na segunda quinze-
na de agosto, apenas 38 foram
atendidos. Em 2010, o índice mé-
dio de aprovações apurado pela
empresa foi de 70%.

O cenário é reflexo das medidas
tomadas pelo Banco Central em
dezembro para desacelerar o cré-
dito e o consumo aliadas a um au-
mento da inadimplência. Diante
dessasituação,bancosefinancei-
ras adotam um comportamento
maisconservadornahoradelibe-
rar o crédito e o consumidor dis-
postoafinanciaracompradocar-
ro encontra mais dificuldades.

Destaque em 2010, o financia-
mento em 60 vezes sem entrada,
quetemgrandeapeloentreaclas-
semédia,estámaisexigenteneste
ano. “Essa opção é apenas para
quem tem emprego estável, ren-
da acima de R$ 3 mil, casa própria
ebomhistóricodecrédito.Oscon-
sumidores da classe média, que

mantinhamomercado aquecido,
hojenãoconseguemcomprarnes-
sas condições”, analisa o econo-
mistaAyrtonFontes,daMSantos.

Atualmente o mercado exige
uma entrada – cujo valor varia de
20%a40%dopreçototaldoveícu-
lo – principalmente nos parcela-
mentos de longo prazo. Se no ano
passado a média da taxa de juros
oscilava entre 1,4% a 1,5% ao mês
comou sem entrada, hojeas taxas
chegam a 2,5% para quem não fi-
zer um pagamento inicial. Já
quem pagar 20% de entrada en-
contra taxas de 1,8%. No caso de
40%deentrada,a média éde1,4%
em financiamentos de 60 meses.

Desaceleração
Taxas de juros mais altas, endivi-
damento do consumidor e crédi-
to mais difícil resultam em queda
de movimento nas concessioná-
rias. De acordo com especialistas,
a venda para frotistas (locadoras,
empresas como laboratórios e in-
dústria) tem sustentado o merca-
dodeautomóveis,queentrejanei-
ro e agosto deste ano cresceu
7,53%emcomparaçãocomomes-
mo período de 2010, atingindo
2,233 milhões de unidades.

“O mercado está preocupado
com a queda das vendas no vare-
jo”, observa o professor Valdner
Papa,quelecionanocursodeges-
tão de concessionárias da Escola
Superiorde Propagandae Marke-
ting(ESPM).Paraele,nacompara-
ção entre o último trimestre de

2010 e o primeiro trimestre deste
ano, as vendas para o varejo caí-
ram 5%, enquanto para frotistas
aumentaram 6%.

Nocomeçodestemês,aFedera-
ção Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabra-
ve) demonstrou preocupação
com os altos estoques de veículos
nasconcessionárias,queemagos-
to representavam 40 dias de ven-
da,quando o normal está entre 21

e 22 dias.
Na avaliação do diretor da Fa-

culdade de Administração da
Faap, Tharcisio Souza Santos,
não é hora para fazer dívidas. “O
cenário externo é ruim. Por en-
quanto, o Brasil não está envolvi-
doeaspessoascontinuamconsu-
mindo,maséprovávelqueospro-
blemas reflitam no País.” ::
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O consórcio de veículos apare-
cecomoalternativaparaumcená-
rio de dificuldade de obtenção de
crédito. Prova disso é que o setor
registraomelhordesempenhono
ano, informa a Associação Brasi-
leira de Administradoras de Con-
sórcios (Abac). Foram vendidas
484,1 mil cotas nos sete primeiros
meses de 2011, alta de 57,2% em
comparaçãocomomesmoperío-
do do ano passado, quando 308
mil cotas foram comercializadas.

“Asmedidasrestritivasdecrédi-
to e o impacto em taxas de juros
maisaltasdevemterlevadoocon-
sumidorarefletirmelhornoquan-
to ele vai pagar para adquirir um

veículo”,destacaopresidenteexe-
cutivo da Abac, Paulo Roberto
Rossi.No entanto, ele faz um aler-
ta: o consórcio é direcionado ao
consumidorquenãotemnecessi-
dade imediata de adquirir o bem.
Isso porque o consorciado preci-
sa ter a sorte de ser contemplado
antes das últimas parcelas ou ter
um valor para dar como lance.

Nacomparaçãocomofinancia-
mento, o consórcio leva vanta-
gem por não cobrar juros, mas
uma taxa de administração.
“Com a carta de crédito na mão, o
consumidor consegue negociar
como quem compra à vista. Por
isso, é importante pesquisar no
mercado para decidir a melhor
compra”, diz Rossi. “O consórcio
também tem prazo longo, o que
leva a uma prestação baixa com-
patível com a população de baixa
ou média renda”, completa Vald-
ner Papa, professor da ESPM. ::
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