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Cyan Magenta Amarelo Preto

Grandesempresas
sepreparampara
faltadeenergia

Prestaçãodecarrocompromete
rendade8milhõesdebrasileiros

INDÚSTRIAAUTOMOBILÍSTICAINFRA-ESTRUTURA

Financeiras travam disputa para atrair mais consumidores e ajudam as montadoras a bater recordes de vendas

Mercado aposta em alta de 45% nos preços dos
contratos para o período entre 2009 e 2012

LIQUIDAÇÃO–Bancosalugampátiospara feirõesdeveículos, quedesafogamestoquesdasmontadoras

HORIZONTE–SeasestimativasdecrescimentodoPIBseconfirmarem,pode faltar energiaem2009

CleideSilva

Quase 8milhões de brasileiros,
o equivalente à população do
Ceará oudaÁustria, têma ren-
da comprometida com o finan-
ciamento de um veículo. Insti-
tuiçõesfinanceirastravamacir-
rada disputa para atrair e am-
pliaressamassadeconsumido-
resque temajudadoa indústria
automobilística a bater recor-
des de vendas. Feirões e sor-
teios, ações antes promovidas
por montadoras e lojistas, hoje
sãotambémestratégiasdeban-
cos para vincular sua bandeira
ao crediário do carro novo ou
usado.

A BV Financeira, do Grupo
Votorantim,mantém, até quin-
ta-feira, campanha com oferta
de financiamento de veículos
em72prestaçõeseR$1deentra-
da. A instituição vai sortear 50
automóveis e 100 motocicletas
entretomadoresdecréditoelo-
jistas que fecharem negócios
coma empresa. A ação envolve
11 mil lojistas em todo o País,
com disponibilidade de 2 mi-
lhões de veículos.
“Semprebuscamosalgodife-
renciado para girar o merca-
do”, diz o diretor-comercial da
BV, Didimo Fernandes Júnior,
que busca a fidelização de lojas
eclientes.Ainstituiçãotemcar-

teira com 986mil clientes e um
total de R$ 9,5 bilhões em em-
préstimos só para a aquisição
de veículos. Dos contratos da
empresa, 90% são para carros
seminovos e 10%, para novos.
Até fevereiro, o saldo da car-
teiradefinanciamentodeveícu-
los por meio do Crédito Direto
ao Consumidor (CDC) somava
R$ 65,3 bilhões. Em dezembro,
estava emR$ 63,5 bilhões, uma
variação de 306,5% ante o acu-
mulado de 2000, de R$ 15,6 bi-
lhões, segundo cálculos de Mi-
guel Ribeiro de Oliveira, vice-
presidente da Associação Na-
cionaldosExecutivosdeFinan-
ças,AdministraçãoeContabili-
dade (Anefac).
Com contratos de leasing, o
volumeacumuladoatéoprimei-
ro bimestre beira os R$ 80 bi-
lhões. A Associação Nacional
das Empresas Financeiras das
Montadoras (Anef) projeta
crescimento de 25% este ano
nosrecursosdoSistemaFinan-
ceiro Nacional para a compra
de veículos a prazo.
Nos fins de semana, enquan-
to asmontadoras fazem feirões
nas fábricas e concessionárias,
alguns bancos disputam espa-
ços nobres, como o pátio do
ShoppingCenterNorte,nacapi-
tal paulista, para organizar sal-
dões.Os lojistassãoconvidados
aparticipareoscustosdaorga-
nização e divulgação ficam sob
responsabilidade das institui-
çõesfinanceiras,quetêmexclu-
sividade no financiamento.
“Todo fim de semana temos
feirões em algum lugar do
País”, dizFernandes. “Àsvezes
são realizados em dez lugares

diferentesaomesmotempo.”O
ABNAmroReal,donodaAymo-
ré, também participa regular-
mente de feirões, mas faz con-
trato de exclusividade com os
lojistas e apoio na divulgação,
mas fica fora da organização.O
retornoémaisgarantido, infor-
ma Enilson Espinola, diretor-
executivo doABNAmro.
O banco tem 1,5 milhão de
clientes com carnês de paga-
mento e carteira de R$ 13 bi-
lhões, sendo 62% para carros
usados e o restante para novos.

O ABN opera regularmente
com 8.500 lojas. Apesar das
ofertas de prazos de até 72me-
ses, metade dos contratos é de
pagamento em 36 parcelas, diz
Espinola. Contratos acima de
cinco anos não representam
mais que 3,5% das vendas.
OBradesco tem2milhões de
clientes ativos e R$ 20,1 bilhões
emprestados no CDC e no lea-
sing. O banco está encerrando
campanha de sorteio de quan-
tias emdinheiro para consumi-
dores adimplentes. “Estamos

repensando as formas de pro-
moção”, informaPauloIsola,di-
retor-executivo do banco.
OBanco doBrasil, que só em
2006 passou a priorizar linhas
de crédito para carros, já tem
carteiradeR$1,3bilhão,100mil
clientese80milcarrosfinancia-
dos, dos quais 60mil são novos.
“Quase não damos conta da de-
manda”, afirma Maurício Fer-
nandes, que acha desnecessá-
rios os sorteios de brindes. “O
melhor é trabalhar com taxas
menores de juros.”

A oferta de crédito está bem
mais flexível. Há diversos pla-
nos com juros mensais a partir
de 0,99%, prazos de 3 a 72 me-
ses,comousementrada,presta-
ção residual ou balão (quando
ficaumsaldoparapagarourefi-
nanciar ao final do plano).
Gunnar Murillo, diretor-co-
mercial do Banco General Mo-
tors, lembra que, na cadeia de
financiamento,astaxasparaau-
tomóveis são mais baixas do
quequalqueroutrobem.Oban-
cotem300milclienteseopções
de financiamento que incluem
até o seguro no parcelamento.
Um modelo Celta, vendido
porR$23.990, tem taxamensal
de 1,78%. Com entrada de 58%
do valor (R$14.729), sobram 36
parcelasdeR$175,54, incluindo
oseguro,deR$1.406,eapresta-
ção balão de 40% (R$ 10.158). O
consumidorpodeoptarporven-
der o carro ao lojista após os
trêsanos,abateraprestaçãoba-
lão e iniciar outro financiamen-
to de um novo carro. Ou então
refinanciar a prestação balão
ematé18parcelas. “Oconsumi-
dor não faz a conta de quanto
terá pago pelo carro no final do
plano, mas sabe que a presta-
ção cabe no bolso”, dizMurillo.
Juros em baixa e confiança
maiornaeconomiacriaramam-
biente favorávelparaosbancos
facilitaremaliberaçãodecrédi-
to. A inadimplência (presta-
ções com mais de 90 dias de
atraso) preocuparam no ano
passado, quando a média ficou
próxima de 4% do total. “Hoje
estabilizou-se em3,5%”, afirma
Espinola. Esse é o mesmo por-
centual noBradesco. ●

NicolaPamplona
RIO

Grandes empresas, que conso-
mem energia em larga escala,
já se preparampara a eventual
escassezdeofertadeeletricida-
deapartirde2009.Nosúltimos
meses, distribuidores e comer-
cializadores de energia elétrica
vêm sentindo uma corrida por
contratos de longo prazo, com
vencimentoparaoiníciodapró-
ximadécada.
Aacirradadisputapelaclien-
tela levou os agentes do setor a
criarprodutoscadavezmaisso-
fisticados, como pacotes em
que o preço da energia varia de
acordo com a cotação dos pro-
dutosfinaisdosclientes.Omer-
cadoestimaumaumentodeaté
45% nos preços da energia elé-
tricavendidapelasdistribuido-
ras no período entre 2010 e
2012.
Nomercado livre, os contra-
tos para 2010 devem atingir os
R$ 115 por megawatt/hora
(MWh), ante os R$ 82, em mé-
dia, pagos para fornecimento
esteano,dizodiretor-presiden-
te da Associação Nacional dos
ConsumidoresdeEnergia(Ana-
ce),PauloMayon.“Seasestima-
tivasdecrescimentodoPIBem
tornode4%a4,5%seconfirma-
rem, é possível que tenhamos
algum risco de déficit, com im-
pactonospreços”,explicaoexe-
cutivo.

Ele diz que há uma série de
fatores que podemalterar o ce-
nário – para melhor ou para
pior – como a velocidade de im-
plantação de usinas de biomas-
saoudeprojetos degásnatural
pela Petrobrás.
Por via das dúvidas, acres-
centa,asempresasestãogaran-
tindo desde já o fornecimento
por preços mais estáveis. Se-
gundo Mayon, a maior parte
dos associados da Anace já fe-
charam contratos de forneci-
mento até meados da próxima
década. “Há algumas que têm

contrato até 2016”, conta.

MUDANÇA
A busca por fornecimento de
longo prazo é uma novidade no
mercado de energia. Em 2003,
porexemplo,contratosdesseti-
po representavam59%do total
da energia vendida em contra-
tos bilaterais naCâmaradeCo-
mercialização de Energia Elé-
trica (CCEE). Em 2006, o por-
centual chegou a 84%.
O crescimento pode ser ain-
da maior, já que, em 2003, os
maiorescontratosdelongopra-

zo tinham três anos, emmédia.
Foi a época de excedente de
energia provocado pelo perío-
do pós-racionamento e muitas
empresas correram ao merca-
do livre para pagar menos do
que pagavampara as distribui-
doras.
Hoje,oscontratosmédiosdu-
ram entre 4 e 5 anos e, como
disse Mayon, há casos em que
podemchegara 10anos.Omer-
cado livre de energia represen-
ta30%detodooconsumonacio-
naleatendênciaédecrescimen-
to nos próximos anos, já que,
desdeofimde2006,consumido-
rescomerciais,comobancosou
redes de supermercados, estão
autorizados a comprar energia
de fontes alternativas para
abastecer grupos de lojas.
“Ainda não há grandes volu-
mesdeenergiaalternativaàdis-
posição,mas, quando houver, é
certoquemuitasempresas irão
migrar para o mercado livre”,
dizMarceloParodi,sóciodaCo-
merc.
Com atuação na área de co-
mercialização de energia, a Co-
merc é uma das empresas que
surgiu com o crescimento des-
se mercado. Começou operan-
do comconsultorias para gran-
des consumidores de energia e
hoje é responsável pelo abaste-
cimentode900unidadesindus-
triaisde600empresasespalha-
das pelo País.
Há hoje 44 comercializado-

res cadastrados na CCEE, en-
treempresas independentesou
ligadas a geradoras de energia.
A competição, concordam to-
dososentrevistados, écadavez
mais acirrada.
Por isso, as empresas estão
inovando nos produtos ofereci-
dos aos clientes. As comerciali-
zadoras, com opções para reti-
rar indústrias nomercado cati-
vo; as distribuidoras, por sua
vez,comsoluçõespara fidelizar
empresas e evitar a perda de
mercado. “Perder um cliente
não tem preço”, decreta Ricar-
do Lima, vice-presidente co-
mercial da Eletropaulo, que
atende à região metropolitana
de São Paulo.

FIDELIDADE
A companhia criou um progra-
ma de fidelização dos grandes
consumidores, com a imple-
mentação de um call center es-
pecífico e aoferta de energiade
acordo com as necessidades de
cadacliente.ALight, queopera
noEstado doRio, tambémado-
tou novas estratégias.

Um dos produtos foi batiza-
do de energia plus e permite ao
clientepagarmenospeloconsu-
mo extra no horário de ponta,
quando o custo normalmente é
maior. A empresa começou a
atuar na outra ponta em outu-
bro do ano passado, cooptando
indústrias de fora de sua área
de atuação – ou antes abasteci-
daspelaLight–apartirdasubsi-
diária Light Esco, que atua na
comercialização de energia.
Desdeentão,conseguiucontra-
tocomcincounidades fabris lo-
calizadas em São Paulo, duas
da montadora General Motors
e três daUnilever.
“A projeção é que a área de
comercialização de energia te-
nha participação cada vez
maior nos negócios do grupo”,
diz o superintendente da Light
Esco,MarcoAntônioDonatelli.
Grandes distribuidoras apos-
tam nesse filão e também têm
comercializadoras, seja para
disputarnovosmercadosoupa-
ra tentar manter as empresas
que decidiram migrar para o
mercadolivre.Controladorada

Eletropaulo, a AES, por exem-
plo, opera no segmento por
meio da Infoenergy.
Para não perder clientes, as
distribuidorasusamcomoargu-
mento justamente a garantia
de fornecimento no final da dé-
cada. “Ser cliente cativo dá
mais segurança”, promete Li-
ma. Por outro lado, Mayon, da
Anace, pondera: “O preço da
energiavendidapelasdistribui-
doras está embaixa agora,mas
a tendência é que chegue perto
dosR$ 140 porMWh em2010.”
Ele lembra também que, ao
se tornar livre, uma empresa
tem maior poder de gestão da
energia que, em alguns casos,
pode representar 30%do custo
final do produto.
Nesse sentido, o mercado
vem se tornando cada vezmais
sofisticado. Mayon aponta, co-
moexemplo, umgrandeprodu-
tor de cobre, cujo nome não re-
vela, que hoje tem um contrato
de compradeenergia indexado
parte por índices de inflação e
parte pelas cotações mundiais
dominério. ●

Inadimplência se
estabilizou em3,5%
da carteira de
crédito neste ano

TASSO MARCELO/AE - 16/11/2006

Esperança do
mercado está em
novas usinas de
gás ou biomassa

AGLIBERTO LIMA/AE - 16/8/2006
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