
Para vender carros, vale festa, leilão de crédito, jantar  
Cleide Silva 

 
Uma festa das arábias, com dançarinas vestidas de odaliscas e atendentes de turbantes. Baile a 
fantasia? Não. É apenas um exemplo da criatividade que os concessionários de veículos estão 
adotando para atrair consumidores. Neste fim de semana, a revenda Fiat Amazonas, no bairro de 
Sumaré, colocará toda a sua equipe de vendedores com roupas ao estilo árabe e oferecerá, para 
quem comprar um carro, jantar para duas pessoas no badalado restaurante Istambul, no Itaim.  
 
A rede de revendas Chevrolet Anhembi, com sete lojas na capital e no ABC, realizará um "leilão 
de crédito". Seis bancos estarão oferecendo R$ 10,5 milhões para financiamento de automóveis 
novos e usados, e disputarão a preferência do cliente com ofertas que vão do juro zero a 2,34% 
ao mês. O valor do crédito para o fim de semana é 15 vezes maior do que o normalmente 
oferecido em um mês inteiro.  
 
As vendas nos 10 primeiros dias de setembro cresceram 17% ante igual período do mês anterior, 
para 33,7 mil veículos. As concessionárias, no entanto, continuam com estoques altos. No fim de 
agosto, havia 147 mil veículos nos pátios. No ano, os negócios registram queda de 10% em 
relação a 2002, com 862 mil unidades vendidas. Recorrer a ações diferenciadas é a tática dos 
lojistas.  
 
O diretor da Anhembi, Marcos Calado, disse que o mercado "precisa ser sacudido." Os bancos que 
participarão da campanha são ABN-Amro, Finasa, Votorantim, Itaú, Safra e General Motors. As 
instituições vão oferecer parcelamento em até 60 meses, opções de pagamento sem entrada e até 
liberar crédito para quem está em listas de restrições com débito máximo de até R$ 3 mil.  
 
"Juntamos todas as campanhas feitas durante o ano e vamos promover um festival de crédito", 
disse Calado. A empresa tem 1,5 mil veículos em estoque. Entre as ofertas estão Corsa Classic a 
R$ 19,8 mil, com 50% de entrada e 12 prestações de R$ 825.  
 
O diretor da Amazonas, Pedro Nunes, usará turbante e roupas árabes junto com sua equipe, no 
sábado e no domingo, durante a campanha "Mil e uma noites - festa das arábias". Também 
contratou dançarinas que apresentarão a tradicional dança do ventre. A loja tem 700 modelos em 
oferta, como o Palio EX por R$ 18.684, que pode ser pago em 36 prestações (com juro de 2,6%), 
com a entrada, de 10% do valor, só em janeiro. A loja também oferece para alguns modelos o 
licenciamento e a primeira parcela do IPVA.  
 
Na Volkswagen Sabrico, também no Sumaré, a promoção prevê até 4 parcelas grátis. O cliente 
que comprar um carro em 48 parcelas terá as 4 primeiras pagas pela loja. "Ele só começará a 
pagar em janeiro", explicou o gerente Antonio Dadalti. Em 36 meses, ganha 3 parcelas; em 24, 
duas e em 12 meses, uma parcela. Também há cortesias como tapetes e parcela do IPVA. Na 
rede Ford, a principal oferta é para o Focus, a R$ 33,8 mil, com 50% de entrada e 12 parcelas de 
R$ 1.438.  
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