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Bradesco anuncia acordo com concessionárias e Itaú comprou banco da montadora  
 
O Itaú comprou o Banco Fiat no País, mas não estará mais sozinho a partir de hoje na 
oferta de crédito aos compradores dos veículos da montadora. O Bradesco fechou 
acordo, por meio da sua financeira, a Finasa, com a Associação Brasileira dos 
Concessionários de Automóveis Fiat (Abracaf) e começa a oferecer crédito a quem 
comprar esses veículos. A Abracaf reúne 320 concessionários da rede Fiat, alguns com 
mais de um ponto-de-venda. A intenção do presidente do Bradesco, Marcio Cypriano, é 
atingir R$ 1 bilhão em contratos no prazo de três anos. Pelo acordo, o banco também 
poderá oferecer seguros e opções de consórcio para esses clientes Fiat.  
 
A informação surpreendeu o Itaú que, em 3 de dezembro do ano passado, comprou o 
Banco Fiat com o compromisso de exclusividade, por dez anos, nos contratos de 
financiamento da montadora, que se responsabilizou por recomendar o banco aos seus 
concessionários. Ontem, o Itaú preferiu não comentar a iniciativa do concorrente. A 
Abracaf, porém, alega que os concessionários têm autonomia para indicar planos de 
financiamento mais adequados aos consumidores.  
 
A disputa nesse mercado é acirrada em função dos valores envolvidos – a maioria dos 
compradores de automóveis recorrem a financiamentos, acabam contratando seguro e 
não muito raramente recorrem a consórcios. Hoje, a Finasa, que ficou com os 
contratos da carteira do Banco Ford, adquirida pelo Bradesco, tem um volume de R$ 5 
bilhões e um total de 950 mil contratos, ou seja, 950 mil carros, o que faz com que o 
Bradesco responda por fatia de 23% no mercado de financiamento de automóveis do 
País, segundo Cypriano. Essa participação, evidentemente, não inclui ainda os 
contratos que serão assinados com os concessionários Fiat a partir de agora.  
 
O total da carteira de crédito da Finasa hoje é de R$ 7 bilhões, o que reforça a 
importância do segmento automotivo para os negócios da instituição. “O mercado de 
automóveis é bastante promissor”, diz Cypriano, que está otimista com os resultados 
do acordo com a Abracaf.  
 
Segundo o diretor-executivo do Bradesco, Paulo Isola, parte da remuneração dos 
concessionários será revertida em marketing do ponto-de-venda e da carteira Finasa, 
que receberá o nome de Abracred, uma junção de crédito com a sigla dos 
concessionários. Para Isola, a presença da Finasa nas concessionárias constituirá outra 
fonte de renda para essas empresas, uma vez que receberão aluguéis pelo uso de 
espaço em alguns casos e terão o incentivo da chamada publicidade “co-brand”, a 
cooperação entre duas marcas, no caso o Bradesco com o nome da concessionária.  
 
Cypriano disse também ontem que o Bradesco abriu as portas das primeiras agências 
Bradesco Prime, que vão atender clientes com renda mensal de R$ 4 mil ou aplicações 
nos vários produtos do banco que totalizem R$ 50 mil. O projeto faz parte da 
estratégia do banco de segmentação de clientes e visa oferecer um tratamento 
diferenciado. No caso do Itaú, clientes de alto poder aquisitivo são atendidos pela rede 
Personalité. 
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