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Resumo: Trata de analisar o mercado de financiamento de veículos no Brasil, que vem se
mostrando cada vez mais competitivo devido à entrada de novos bancos, especialmente
os estrangeiros. Aborda o mercado sob a perspectiva do Banco Ford, avaliando seu
potencial de crescimento e as possibilidades de manutenção do market share frente a uma
competição cada vez mais sofisticada.

BIALSKI, Victor. A disputa pelo financiamento de veículos no Brasil: como prevalecer em
um mercado competitivo do ponto de vista de um banco de montadora. São Paulo:
EAESPIFGV, 1998. 158p. (Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de MBA da
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Capítulo 1
Introducão:

Plano Real. Bancos e Financiamento

"Bancos são instituições que pedem o seu relógio emprestadopara lhe dizer as horas
- e não o devolvem. "

Mark Twain

o Plano Real, de julho de 1994, mudou a face do país, independentemente do que se pense

sobre seu sucesso ou não. O fato é que, apesar dos seus altos custos, especialmente sociais,

a estabilidade da moeda brasileira foi alcançada. Durante o ano de 1997, atingiu-se uma

taxa de inflação ao redor de 5%, patamar este só comparável ao da década de 50, quando o

país iniciava um processo de industrialização mais consistente e alcançava expressivos

índices de crescimento.

As baixas taxas de inflação registradas desde a implementação do Plano Real fizeram com

que o mercado financeiro brasileiro revisasse totalmente a sua posição e as suas fontes de

receita, baseadas especialmente em ganhos advindos dos efeitos do aumento persistente dos

preços. Antes de julho de 1994, o chamado float que os bancos obtinham dos depósitos à

vista, que eram deixados pelos seus clientes sem remuneração, associado a vários outros

produtos que rendiam aos clientes bem menos do que as taxas nas quais os próprios bancos

conseguiam aplicá-los, fez com que a grande maioria das instituições financeiras conseguisse

obter ganhos fáceis, bastando para isto aproveitar-se dos efeitos inflacionários. A

quantidade de bancos no mercado era imensa, pois não era necessário ter grandes produtos

ou um bom atendimento aos clientes - as receitas eram relativamente automáticas, e

dependiam da manutenção da inflação alta.

O fim das altas taxas de inflação fez com que houvesse uma espécie de ''faxina'' geral no

mercado e, aos poucos, somente os bancos mais eficientes subsistiram. Acostumados a

oferecer mecanismos mais sofisticados para proteção contra a inflação, que custavam

bastante caro, mas eram essenciais para atrair os clientes em época de inflação alta, os

bancos viram-se face a uma situação diferente, onde os custos deste moderno aparato não
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mais podiam ser compensados. A mudança para estruturas mais enxutas e baratas era

necessária, mas muitos bancos não o conseguiram :fazer,e foram tomados por uma grande

crise financeira que, a partir de 1995, teve marcos históricos como o fechamento e aquisição

do Banco Econômico pelo Excel e a compra do Banco Nacional pelo Umbanco.

Impossibilitados de gerar receitas suficientemente grandes para cobrir os altos custos

operacionais, os bancos tiveram não só que repensar suas estruturas de uma forma geral,

bem como os produtos oferecidos a seus clientes. Embora as taxas de inflação estivessem

baixas, as taxas reais de juros no Brasil se mantinham entre as mais elevadas de todo o

mundo e, sem dúvida, este fato deveria ser explorado - a própria função de intermediação

financeira dos bancos leva a isto, afinal seu modo de operação consiste em captar a taxas

baixas para repassar a taxas mais altas. Isto não foi dificil, e fica patente ao se notar a

enorme diferença entre a taxa de captação de um banco - algo em tomo de 1,5% a 2,5%

am. em CDB's ou fundos de renda fixa, por exemplo - para o repasse em forma de

empréstimo, comjuros que podem chegar aos níveis absurdos de 13% am. ou até mais nos

cheques especiais para Pessoas Físicas (final de 1997 e início de 1998).

Mas, além destas fontes de receita óbvias, o que parecia ficar cada vez mais claro para

muitos bancos era outro efeito do Plano Real: o de redistribuição de renda Os efeitos

perversos da inflação alta, que concentravam ainda mais a renda, foram substituídos por um

efeito redistnbutivo, onde as famílias com menor poder aquisitivo puderam, efetivamente,

"enriquecer", livres das conseqüências do imposto inflacionário e de um aumento constante

no preço dos artigos de consumo básico, que não eram repassados aos salários.

De fato, não só os consumidores das classes mais pobres, mas também muitos das classes

médias experimentaram uma melhoria em seus padrões de vida, podendo efetivamente

aumentar seu consumo individual (vamos desconsiderar aqui o efeito do desemprego, que

afeta o consumo total). Era um filão considerável, que passava a ter uma renda extra para

realizar alguns sonhos que, até então, eram dificeis de se concretizarem, entre eles o da

compra de um automóvel próprio. Este efeito aconteceu, muito embora haja críticas à

política econômica brasileira, entre as quais se destaca a corrente que preconiza que os
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efeitos nocivos das altas taxas de juros e do desemprego levaram, no final das contas, a uma

perda líquida para a sociedade brasileira

o fato é que os bancos começaram a perceber que o mercado de varejo, com a busca de

consumidores pequenos, mostrava possibilidades cada vez maiores, e mesmo bancos de

porte, que sempre haviam atuado somente no oferecimento de produtos estruturados para

grandes empresas e grandes clientes, começaram a repensar suas estratégias. Ficava claro

que seria um grande erro ignorar este nicho de mercado e continuar concentrando todas

suas baterias e riscos apenas em grandes clientes. Os pequenos clientes, apesar dos altos

índices de inadimplência históricos, podiam pulverizar o risco, e ignorá-los seria,

provavelmente, cometer o mesmo erro de Bill Gates ao subvalorizar o potencial da Internet;

certamente, tal como o fez a Microsoft, mais tarde estes bancos teriam que mudar para

atendê-los.

É aqui, exatamente neste ponto, que começa efetivamente esta tese. Dentro do atendimento

às necessidades mais prementes destes clientes, sem dúvida, estava o de proporcionar-lhes o

oferecimento de produtos que possibilitassemespecialmente a aquisição de bens de consumo

duráveis, muitos dos quais eram agora considerados como essenciais. Financiamentos para

geladeiras, fogões, máquinas de lavar roupas, aparelhos de som, televisores, aparelhos de

vídeo, além de muitos outros, foram oferecidos e os consumidores, talvez tomados pela

ilusão de ''baixas'' taxas nominais de juros (embora as taxas reais fossem "estratosféricas"),

deixaram-se levar pelos prazos de financiamento longos e parcelas que, acreditavam,

poderiam pagar. Muitos deles, no entanto, parecem não ter percebido que seus salários não

aumentavam mais como em épocas de alta inflação e que as prestações, muitas vezes

corrigidas por indexadores como a TR, aumentavam todo mês, e isto resultou em índices de

inadimplênciacada vez maiores nestes setores.

Ainda considerando os bens de consumo duráveis, havia sempre o desejo do consumidor por

um bem que poderia não só dar status mas, além de tudo, tornava-se cada vez mais

essencial: o automóvel. Sonho impossível de realizar no passado, o automóvel parecia estar

cada vez mais perto após o Plano Real e o lançamento dos veículos de mil cilindradas, os
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chamados automóveis ''populares'', a preços bem mais acessíveis. A produção da indústria

automobilística brasileira crescia de forma extraordinária e o aumento da competição no

setor, aguçado pela entrada crescente de veículos importados, fez com que os preços dos

veículos novos caíssem sensivelmente, causando uma queda mais do que proporcional no

preço dos veículos usados. Ter um veículo novo ou mesmo um usado, passou a ser um

negócio muito mais acessível, ainda mais porque os juros praticados neste mercado não

eram tão altos, e as condições de financiamento chegavam a mais de 40 meses, tornando as

prestações mensais bastante atrativas.

Grandes bancos, que outrora pensavam apenas em grandes clientes, passaram a montar

estruturas cada vez mais sofisticadas, especialmente para o financiamento de veículos. O

CDC - Crédito Direto ao Consumidor - juntamente com o leasing, que havia sido liberado

legalmente para todas Pessoas Físicas, tornaram-se dois dos produtos mais visados pelo

mercado financeiro e foram responsáveis pelo escoamento da enorme produção da indústria

automobilística brasileira, especialmente nos anos de 1995 a 1997 (e assim continuava

durante o início de 1998). Com condições adequadas de financiamento, que mesclavam

juros razoáveis (pelo menos para veículos novos), com prazos longos para pagamento e

baixas entradas (muitas vezes parceladas), além de muitos outros incentivos, os mecanismos

de financiamento não só deixaram o consumidor satisfeito como ainda se tornaram as

maiores fontes de receita para muitas instituições financeiras.

A conseqüência óbvia deste quadro é que a competição no mercado de financiamento de

automóveis se elevou consideravelmente. De fato, os bancos começaram a brigar de forma

selvagem entre si para obter os financiamentosde veículos e muitos deles passaram a montar

verdadeiras mini-agências dentro de vários Distnbuidores de automóveis, a fim de marcar

presença nos canais de distribuição e, assim, conquistar o consumidor.

Os bancos de montadoras (especialmente Ford, GM, Fiat e Volkswagen), outrora com

preferência garantida na maioria dos pontos de venda, começaram a ver grande parte de seu

market share ser perdido para bancos que nunca antes haviam tomado atitudes tão

agressivas, e que ofereciam incentivos de todos os tipos, tanto para o Distribuidor de
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veículos como para seus vendedores, a fim de conseguirem os :financiamentos. Estes bancos

entraram pesadamente para "comprar mercado" e a "lealdade" que muitos Distnbuidores

tinhamjunto aos bancos de montadoras foi literalmente esquecida face às vultosas somas em

dinheiro que eram oferecidas como prêmio pelo direcionamento do :financiamentoàqueles

bancos.

A situação do mercado de financiamento de veículos passou a ser exatamente esta: a

competição se elevou consideravelmente nos últimos anos e, sabendo ser este um mercado

promissor (ainda mais tendo em vista a projeção de vendas da indústria automobilística),

grandes e pequenos bancos começaram a investir no mesmo, esperando auferir grandes

lucros. Os bancos ligados a montadoras, tradicionalmente os maiores responsáveis pelo

escoamento dos veículos dos Distribuidores de suas respectivas marcas (especialmente no

que diz respeito a veículos novos), passaram a enfrentar uma situação cada vez mais dificil

para poderem manter sua presença nos níveis desejados. Tiveram então que promover

alterações que mostrassem aos Distnbuidores que as vantagens que ofereciam eram maiores

ou, no mínimo, equivalentes àquelas oferecidas pelos outros bancos.

A enorme escalada nas taxas de juros que ocorreu logo após o início da crise nas Bolsas de

Valores da Ásia, em outubro de 1997, alterou de forma sensível o mercado de

:financiamento,na medida em que muitos bancos de varejo saíram temporariamente do

mercado ou então passaram a cobrar taxas de juros altíssimas. Enquanto isto, os bancos de

montadoras continuaram com juros baixos, subsidiados pelas suas respectivas fábricas, e se

tornaram quase que os únicos responsáveis pelos financiamentos de veículos no país,

retomando uma posição de hegemonia

No entanto, é claro que, à medida em que os juros começam a cair e as montadoras não se

dispõem a gastar tanto dinheiro a fim de subsidiar indefinidamentea venda de automóveis, a

competição vai voltando ao mercado, e somente as melhores instituições financeiras, aquelas

que oferecem as melhores condições, vencerão.
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Esta monografia busca, basicamente, explicar como tem funcionado o mercado de

financiamento de automóveis no Brasil, quais são seus players, como os bancos de

montadoras têm conseguido manter fatias consideráveis de participação no mesmo, quais os

principais instrumentos de financiamento usados no mercado e quais suas tendências,

levando em consideração, principalmente, o ponto de vista do Banco Ford.

Embora este possa parecer um trabalho um tanto quanto específico, na verdade as

caracterizações aqui feitas podem ser generalizadas de forma parcial para os outros bancos

de montadoras de automóveis atuantes no Brasil. Adicionalmente, apesar do Banco Ford

ser o ponto de partida, o referencial poderá ser alterado para ser usado com outras

finalidades, fazendo-se uma análise semelhante para outras instituições financeiras - neste

sentido, boa parte dos instrumentos aqui adotados poderá ser bastante útil.

Para atingir os objetivos expostos, partiremos de uma caracterização do que é o Banco

Ford, de um breve histórico sobre o funcionamento do mercado de financiamento no Brasil

e quais os seus produtos mais típicos. A partir daí, faremos uma conexão entre aquele e o

mercado automobilístico brasileiro, do qual depende profundamente, sempre que possível

colocando como os bancos de montadoras (especialmente o Banco Ford) têm reagido ou se

antecipado às mudanças de mercado e indicando suas possíveis tendências.

Comecemos então pela caracterização do que é e o que faz exatamente o Banco Ford.
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Capítulo 2
A Ford Credit e o Banco Ford

"Uma corporação não pode ser 'excelente' no sentido de ter chegado à excelência
permanente; está sempre no estado de praticar a disciplina de aprender, de se tomar

melhor ou pior. "
PeterSenge

"Banco Ford", na verdade, é uma espécie de nome de fantasia dado para cinco empresas que

compõem a estrutura da Ford Credit no Brasil: o Banco Ford propriamente dito ou Banco

Ford S.A., a Ford Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, o Consórcio Nacional Ford Ltda.,

a Ford Comércio e Serviços Ltda. e a Ford Factoring Fomento Comercial Ltda..

Anteriormente, chamava-se este conjunto de empresas de ''Ford Serviços Financeiros" mas,

visando dar uma identidade maior às mesmas, que pudesse facilmente ser reconhecida pelo

público, optou-se por chamar as cinco de "Banco Ford". Dentre estas empresas,

descartaremos a Ford Comércio e Serviços Ltda., que não entra diretamente no esquema de

financiamento, e vamos nos deter mais nas outras.

o Banco Ford 1, genericamente falando, representa a chamada Ford Credit Brazil, ramo

brasileiro da Ford Credit mundial, maior empresa de financiamento de veículos do mundo

(vide maiores informações abaixo). A Ford Credit Brazil foi formada alguns meses após a

dissolução da joint-venture entre Ford e Vo1kswagen no Brasil, a "Autolatina", que

vigorou entre 1987 e início de 1995.

Tanto as montadoras como as suas respectivas empresas financeiras se separaram: o então

conhecido "Banco Autolatina" se dividiu entre o Banco Ford (Ford Serviços Financeiros) e

o Banco Vo1kswagen (Serviços Financeiros Vo1kswagen) e, somente a partir deste

momento, é que a Ford Credit começou a passar efetivamente todo seu know how de

financiamento ao Brasil. Esta ''transferência de tecnologia" da Ford mundial para o Brasil,

anteriormente, era limitada por razões estratégicas dentro do ambiente AutoIatina e somente

após a Volkswagen ter sido afastada é que a matriz norte-americana se sentiu segura o

suficientepara dar início a pesados investimentos no país.

1 Usaremos, durante este trabalho, a caracterização de "Banco Ford" para todas as empresas do grupo.
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o Banco Ford contava, em maio de 1998, com uma matriz localizada em São Paulo e 10

Filiaisnas seguintes cidades: Bauru, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Londrina,

Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Devido a modificações na estrutura do

Banco Ford, a Filial de Londrina deverá se transformar em um escritório de vendas

(estrutura menor do que uma Filial), um novo escritório será criado em Salvador e a Filial

São Paulo será dividida em duas partes - todas estas mudanças com a :finalidadede prestar

um melhor atendimento em nível nacional. Havia cerca de 650 pessoas trabalhando para o

Banco Ford em maio de 1998, incluindo-se aí também empregados temporários.

o Banco Ford, tal como definido, englobando todas as empresas do grupo, tem uma forte

atuação no mercado de financiamento de veículos, como se pode ver pelo Anexo 1. Sua

presença é direcionada especialmente para atuação nos Distribuidores Ford, possuindo um

volume de contratos bastante significativo. O market share do Banco Ford no varejo é

normalmente medido pela penetração total nas vendas de varejo da Ford em veículos novos,

isto é, pela penetração do Banco Ford/Ford Factoring (financiamento a varejo), da Ford

Leasing e do Consórcio Nacional Ford nas vendas a varejo de automóveis da Ford Brasil.

Assim, este cálculo de market share não se refere, portanto, ao mercado de automóveis

como um todo, mas somente aos veículos novos da marca Ford. Por exemplo, conforme o

Anexo 1, o Banco Ford financiou, em 1997, 93.811 carros novos (CDC, factoring,

consórcio e leasing) de um total de 280.872 veículos novos comercializados no varejo pelos

Distribuidores Ford, isto é, 33,4% de penetração ou share. Este cálculo vale para veículos

novos e não existe uma medida de market share semelhanteutilizada para veículos usados.

Como se nota ainda pelo mesmo Anexo 1, o Banco Ford possuía cerca de 198 mil contas

em aberto na sua carteira em março de 1998. Estes números são importantes porque

mostram o enorme crescimento do Banco Ford no mercado. Adicionalmente, vale a pena

analisar simultaneamente o Anexo 2, que mostra o crescimento das vendas de varejo da

Ford Brasil no mercado - observa-se que, com o aumento das vendas da Ford Brasil, o

Banco Ford vai também aumentando o seu volume total. Enfim, o volume de contratos do

Banco Ford depende essencialmente do volume de vendas da Ford Brasil - quanto maior for
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este, maior deverá ser o do Banco Ford (a não ser que se eleve o volume de vendas à vista

ou a participação de outras empresas concorrentes do Banco Ford no mercado).

A Ford Brasil tem crescido bastante no mercado automotivo, especialmente após a

dissolução da Autolatina: de 197 mil veículos vendidos em 1995, passou a cerca de 280 mil

em 1997 (42% de aumento), com uma elevação de quase 3 p~>ntospercentuais de market

share. Neste mesmo período, o volume total do Banco Ford (veículos novos mais usados)

passou de aproximadamente 75 mil para perto de 121 mil contratos vendidos (161% de

aumento).

A seguir, passamos para uma caracterização geral da Ford Credit no mundo e, logo após,

fornecemos um panorama geral das empresas que compõem o Banco Ford no Brasil.

2.1 A Ford Credit no Mundo

A Ford Credit, como já citado, é a maior empresa de financiamento de veículos do mundo.

Está presente em 35 países e conta com quase 16 mil empregados, tendo recebíveis que

ultrapassam a casa dos US$ 130 bilhões. A Ford Credit financia, em média, um veículo a

cada 8 segundos, um número realmente espantoso. A empresa oferece o leasing ou

produtos similares em 22 países e serviços financeiros de algum tipo para Distribuidores e

consumidores em 35 países. É uma subsidiária cujo controle está nas mãos da Ford Motor

Company, e que supriu financiamento para quase 4 milhões de veículos novos e usados ao

redor do mundo somente em 1997. O Anexo 3 resume os principais dados financeiros

relativos à Ford Credit no mundo, de 1994 a 1997.

Seus produtos, além de incluírem leasing e financiamento para o varejo, ainda envolvem

financiamento para o atacado (estoque dos Distribuidores), hipotecas e empréstimos aos

Distnbuidores, bem como seguros de vários tipos. Há mais de 11 mil Distnbuidores Ford,

Linco1n Mercury (uma divisão separada da Ford) e afiliados que se beneficiam com as

operações oferecidas pela Ford Credito A Axus International, anteriormente chamada de

Hertz Leasing International, conduz serviços para frotistas de leasing em 10 países

europeus. A empresa ainda presta serviços a Distribuidores e consumidores que não são
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Ford através da PRIMUS Automotive Finances Services, Inc., com produtos dedicados aos

Distribuidores das marcas Jaguar, Mazda e outras, especialmente nos EUA e Canadá, mas

também com atividades na Austrália, Alemanha, Índia, Indonésia, Espanha, Tailândia e

Reino Unido 2 •

Além de toda esta estrutura de financiamento, a Ford Credit é um dos maiores emissores de

corporate debt securities (títulos de dívida corporativa) do mundo e suas ações para obter

funding incluem a venda de commercial papers, atividades no Ford Money Market account

(captação de recursos dos próprios empregados da Ford), venda de títulos de curto prazo,

etc..

Os próximos itens, de 2.2 a 2.5, se referem às empresas que compõem a Ford Credit no

Brasil.

2.2 Banco Ford S.A.
O Banco Ford propriamente dito (que não deve ser confundido com a definição mais

genérica de "Banco Ford" que colocamos no início deste capítulo, e que envolve todas as

empresas do grupo) é responsável pelas operações de financiamento a varejo no mercado

brasileiro de veículos - o chamado CDC, ou Crédito Direto ao Consumidor. O

financiamento pelo Banco Ford S.A. sempre representou uma fatia importante dos negócios

do grupo, mas, ultimamente, especialmente após o aumento do IOF sobre as operações de

CDC para Pessoas Físicas de um máximo de 6% a.a, para 15% a.a, (para operações com um

prazo de 12 meses ou mais), em maio de 1997, tem perdido muito terreno para o leasing -

no Anexo 1, nota-se a queda de 42.840 contratos de CDC em 1996 para apenas 25.741 em

1997 (veículos novos e usados), enquanto as operações de factoring e de leasing se

elevavam substancialmenteno período.

Além do financiamento a varejo, o Banco Ford oferece operações de atacado para o

financiamento de estoque dos Distnbuidores Ford, o chamado Floor Plano No Floor Plan,

2 A Ford controla ou tem participação nas seguintes empresas: Lincoln e Mercury (EUA), Jaguar e Aston
Martin (Inglaterra), Mazda - 35% (Japão), Kia - 9,7% (Coréia do Sul).
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o Banco Ford financia as compras de veículos novos que os Distribuidores fazem da Ford

Brasil (montadora); assim sendo, o Banco Ford paga à Ford Brasil à vista e o Distribuidor

tem o veículo do seu estoque financiado, devendo quitar sua dívida com o Banco Ford

quando da venda da unidade a um consumidor final ou então, no máximo, em até 180 dias,

independentemente da venda da unidade.

Neste trabalho, o foco maior será fixado no financiamento de varejo, que envolve o CDC e

o leasing, mas é importante saber o que é o Floor Plan, pois ele representa um elo de

ligação vital entre o Banco Ford e os Distribuidores.

2.3 Ford Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

Esta empresa é responsável pelas operações de leasing ou arrendamento mercantil, tanto

para Pessoas Físicas como Jurídicas. Como estas operações são isentas de IOF, depois que

o Governo Federal alterou a alíquota deste imposto (conforme colocado no item 2.2), houve

uma enorme migração do CDC (no qual incide o IOF) para o leasing. O leasing passou

então a ser uma opção muito mais barata, apesar da propriedade do veículo ser da Ford

Leasing (arrendadora) e não do consumidor (arrendatário), que apenas tem o uso do

veículo, podendo adquiri-lo no final do contrato 3.

A Ford Leasing experimentou um período de enorme crescimento em 1997, conforme

mostrado no Anexo 1 - passou de 1.788 operações (novos e usados) em 1996 para 34.139

em 1997. Pelo mesmo Anexo 1, observa-se ainda que, em 1996, a empresa possuía apenas

6.323 contas em aberto; já em março de 1998, este número chegava a 45.011 - uma

elevação simplesmentenotável, de mais de 7 vezes. O Anexo 4 mostra que a Ford Leasing

ficou em 6° lugar no ranking de maior volume de negócios em 1997, com 33.413 contratos

fechados 4. Pelo Anexo 5, vemos que a empresa ocupava, em dezembro de 1997, a 33

3 É importante notar que a Ford leasing somente opera com o chamado "leasing financeiro", que é diferente
do "leasing operacional" - este último, diferentemente do primeiro, pressupõe a devolução do bem ao final
do contrato, dada a sua rápida obsolescência tecnológica. Durante todo este trabalho, nos referiremos
sempre ao leasing financeiro da Ford Leasing.

4 Cabe observar que o número da Ford Leasing para 1997 colocado no Anexo 1não corresponde ao do
Anexo 4 porque utilizam bases de dados diferentes - no Anexo 1 são unidades arrendadas e no Anexo 4 são
contratos fechados. Nas operações de leasing, um contrato pode possuir mais de uma unidade arrendada.
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posição em termos de número de veículos arrendados acumulado, com um total de 38.582

unidades. Trata-se, pois, de uma força respeitável no mercado.

2.4 Consórcio Nacional Ford Ltda.

Esta empresa é responsável pela venda de cotas e administração dos grupos de consórcio

que forma. O consórcio perdeu muito da sua força nos últimos anos, pois as operações de

leasing e de financiamento passaram a dar ao consumidor as opções de prazos quase tão

longos e prestações com valores próximos aos do consórcio, além da entrega imediata do

bem, o que não ocorre naquele, onde o veículo só é obtido após a contemplação do

consorciado, por lance ou por sorteio.

O Anexo 1 mostra que as operações de consórcio da Ford vêm perdendo força nos últimos

anos, como se vê pelo reduzido número de títulos de consórcio vendidos em 1996 e 1997 -

21.293 e 22.889, respectivamente, contra 28.194 em 1994 (número não mostrado na

tabela) e muito mais previamente a este ano. O ano de 1995 foi atípico e não pode ser

considerado pois, durante o mesmo, houve grande regulamentação por parte do Governo,

que restringiu o prazo dos consórcios para apenas 6 meses - esta restrição foi revogada

somente em outubro de 1995. O consórcio representava um percentual de apenas cerca de

3% das vendas a varejo da Ford em março de 1998 5 (embora nos outros bancos de

montadoras este percentual seja bem maior).

2.5 Ford Factoring Fomento Comercial Ltda.

Trata-se de uma empresa comercial criada para comprar recebíveis da Ford Brasil ou dos

Distribuidores Ford com deságio, de modo a capitalizá-los, adiantando-lhes capital e

parcelando a dívida do consumidor. Genericamente, a Ford Factoring compra a dívida que

o consumidor :final possui com o Distribuidor Ford do qual adquiriu um veículo

(''recebível'') assumindo-a, e a repactua, parcelando-a para o consumidor em até 36 meses.

5 Para se calcular a penetração de vendas do consórcio não se toma como base o número de títulos vendidos,
que não representam uma venda imediata do veículo, mas sim a entrega do veículo Ford. Cartas de crédito,
a não ser que sejam usadas para o :fàturamento de um veículo Ford, também são desconsideradas no cálculo.
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Os parcelamentos de dívida feitos através da Ford Factoring, basicamente, substituíram os

financiamentos via CDC do Banco Ford quando houve o aumento do IOF de 6% a.a, para

15% a.a. para Pessoas Físicas, tal como citado anteriormente, já que as operações de

factoring não são tributadas pelo IOF, pois não são de natureza financeira, sendo portanto

mais atrativas. A Ford Factoring parou de operar neste esquema de parcelamento de dívida

emjaneiro de 1998, devido à dificuldade de arranjarfunding no mercado. No entanto, este

esquema continua sendo uma alternativa (desconsiderando-se os riscos legais), embora o

Governo tenha editado medidas que taxem as operações de factoring com IOF a partir de 1Q

de janeiro de 1998 (uma medida, a princípio, absolutamente incoerente, e que vai de

encontro à própria definição das operações de factoring como não financeiras, conforme

será visto mais adiante).

A Ford Factoring fez cerca de 34 mil contratos enquanto esteve em operação, de agosto a

dezembro de 1997; no Anexo 1 somam-se as operações da Ford Factoring às de outras

empresas, que foram parceiras do Banco Ford para fazer estas operações de factoring

durante os anos de 1995 a 1997 (Cotia, BBA, Factisa e SODEPA), para chegar-se aos

ótimos volumes de 48.123, 30.697 e 38.488 contratos durante 1995, 1996 e 1997,

respectivamente.

As empresas citadas acima são responsáveis pelos principais produtos oferecidos ao

consumidor final e à Rede de Distribuidores da Ford no Brasil. Para efeitos práticos dentro

deste trabalho, denominaremos ''financiamento'' de varejo todas as operações citadas acima,

sejam elas através do CDC propriamente dito, leasing, consórcio ou factoring. O

financiamento é um bem complementar fundamental quando da aquisição do veículo, e um

dos principais responsáveis pela venda do mesmo. Segundo estatísticas do setor

automobilístico citadas na Revista Istoé Dinheiro, apenas cerca de 40% das vendas de

veículos são feitas à vista, sendo o restante através do financiamento (CAPARELLI,

10.09.97, p. 75) - vide Anexo 6. No caso da Rede Ford no Brasil, em particular, este

percentual oscila entre 30% e 40% na média, demonstrando que o financiamento pode

atingir até 70% das vendas totais de veículos novos, sendo portanto fundamental no

escoamento da produção da montadora
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o objetivo traçado pela Diretoria do Banco Ford para o Brasil em 1998 especificou a meta

conhecida como "40/40": US$ 40 milhões de lucro bruto no ano e 40% de market share

(veículos novos). Estes 40% de market share são urna meta extremamente ambiciosa e,

seguindo a definição já fornecida anteriormente, significam o seguinte: mensalmente, de

todas as vendas de veículos novos da Ford Brasil no varejo, 40% devem ser financiados pelo

Banco Ford (todas suas empresas). Assim sendo, partindo do pressuposto colocado no

parágrafo acima de que 40% das vendas são à vista, dos 60% restantes destinados ao

financiamento, o Banco Ford deve ser responsável por 40%, deixando 20% ou menos para

os outros bancos ou instituições financeiras. Como mostrado no Anexo 1, o market share

do Banco Ford passou de 32,9% em 1995 para 38,7% em 1998 (acumulado janeiro-março

de 1998). Em 1994, este número era de apenas 12% (não mostrado na tabela).

Em um mercado competitivo, que se torna cada vez mais agressivo, tal como vimos na

introdução deste trabalho, fica claro que se trata de uma tarefa ''hercúlea'', que deve ser

batalhada palmo a palmo, com competidores extremamente competentes e ágeis. Será

possível obtê-la e mantê-la no longo prazo? Esta resposta só será factível se nos

aprofundarmos no estudo do que é e de como funciona em linhas gerais o mercado de

financiamento de automóveis no Brasil. Deve-se, antes de tudo, esclarecer que esta meta foi

:fixadaapenas para veículos novos; o mercado de usados é um caso à parte, que também será

abordado (embora com menor ênfase), dada a ligação umbilicalque existe entre os dois.
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Capítulo 3
Os Produtos de Financiamento de Automóveis

"Nosso plano é influenciar o público com novos produtos, em vez de perguntar que
produtos ele quer. O público não sabe o que épossível, mas nós sim. "

Aldo Morita

Neste capítulo, a idéia é fornecer ao leitor um conceito mais aprofundado de como

funcionam os mecanismos de financiamento mais populares utilizados no mercado de

automóveis, os quais já foram mencionados anteriormente. A compreensão destes itens é

fundamental para que se possa entender como usar estas ferramentas de acordo com o

ambiente do mercado, ou mesmo de acordo com as necessidades estratégicas da empresa

que os possui. Embora os produtos sejam um tanto quanto limitados em número, a verdade

é que são, no geral, flexíveiso suficiente para acomodarem vários tipos de modificações de

modo a adequá-los ao perfil do consumidor, sempre ansioso por obter as melhores

condições e o melhor atendimento.

É importante mencionar que, nesta monografia, não estudaremos o produto "consórcio"

mais profundamente porque este, apesar de ainda ser um importante meio de escoamento de

veículos, não se encaixa no mercado que pretendemos analisar, que envolve basicamente os

bancos e outras instituições financeiras, onde a competição é feroz porque há muitas formas

de diferenciação de produto. No caso do consórcio, apesar de se poder diferenciar taxas de

administração, fundo de reserva; atendimento ao consumidor, a regulamentação do BACEN

não permite uma competição realmente feroz como no financiamentopropriamente dito.

Embora em 1997 o Governo tenha desregu1amentadouma boa parte do consórcio e as 432

administradoras registradas pelo BACEN em abril de 1998 tenham elevado seu volume de

negócios desde então (e a competição no setor tenha-se incrementado), o mercado de

consórcio é relativamente pequeno em comparação ao do financiamento (entenda-se aqui

compreendidos também o leasing e fàctoring) e tem uma operacionalização muito peculiar,

não nos interessando aqui entrar em detalhes neste trabalho. Os grupos de consórcio podem

realmente ser rentáveis se forem bem administrados, mas seu tempo de retomo para as
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administradoras é mais longo, e sua margem de lucro não é, normalmente, tão elástica

quanto a do financiamento.

Como o financiamento ficou muito acessível ao público consumidor, dados os longos prazos

para pagamento, baixas entradas, além de muitos outros itens, o consórcio parece que tende

a perder espaço. O consumidor, a menos que pretenda poupar para o futuro, ou realmente

não queira pagar juros, ou não tenha pressa em retirar o veículo, não ingressará em um

grupo de consórcio, onde a entrega do veículo não é imediata, mas optará por um plano de

financiamento propriamente dito: o CDC, o leasing e o factoring (veremos abaixo que o

factoring não é, na verdade, um produto financeiro, mas tem sido utilizado com esta

finalidade).

Além destas razões citadas, há a necessidade da indagação: por que o consórcio somente

existe como instrumento efetivo para se adquirir bens no Brasil? A resposta é que, durante

anos, o crédito a longo prazo não esteve disponível no mercado financeiro brasileiro, de

modo que o consórcio se constituía na única opção possível para que muitos pudessem

adquirir seus veículos. O consórcio, na verdade, nada mais é do que uma espécie de "pool"

de crédito, que tem um custo de oportunidade caro para todos os seus participantes: afinal

de contas, toma-se recursos de quem não tem (ou de quem não tem a função básica de

emprestar dinheiro), que são justamente os próprios consorciados, para se emprestar a

outros que necessitam de crédito.

O consórcio era, no passado, vendido como uma forma de poupança mas, na verdade, é

claro que isto não ocorre, pois a taxa de administração paga pelo grupo, além de outros

custos por ele absorvidos (como o de seguro de crédito), tornaram o mesmo um mecanismo

de financiamento disfarçado, com custo de oportunidade efetivamente alto. Somando-se a

isto, pesa o fato de que as prestações do consorciado eram corrigidas de acordo com o

aumento do preço do veículo na maioria dos grupos - isto fazia com que este aumento,

muitas vezes superior ao da inflação e ao do salário no período (e não se pode esquecer de

que a maioria dos consorciados se compunha de assalariados), corroesse o poder de compra

do consumidor, que deveria estar sempre preparado para pagar o aumento adicional.

16



A conclusão é que, hoje em dia, com a existência de várias opções de financiamento no

longo prazo e com dinheiro buscado no mercado externo com taxas mais baratas, a opção

do consórcio vai sendo gradativamente reduzida, embora ainda deva manter um determinado

público cativo. Apesar de montadoras como a Fiat ainda conseguirem escoar boa parte de

sua produção via consórcio, é dificil imaginar que, dada a opção entre o financiamento e o

consórcio, o consumidor continue optando pelo último. Na verdade, se tentarmos colocar o

que foi dito em termos econômicos, o consórcio tende a se enfraquecer exatamente porque

tem uma elasticidade-preço cruzada muito alta em relação às outras opções de

financiamento, que se tomam cada vez mais fortes - mais uma razão para descartarmos o

consórcio em nossa análise.

3.1 O CDC - Crédito Direto ao Consumidor

O Crédito Direto ao Consumidor, ou CDC, é um dos instrumentos mais usados para compra

de veículos, tanto novos como usados. As instituições financeiras, de um modo geral, estão

liberadas para fornecerem crédito ao consumidor para que este possa aumentar a sua renda

disponível e, a partir de então, usar o dinheiro para várias finalidades. No caso do

financiamento de veículos, por prática do mercado, o dinheiro relativo ao CDC não é

liberado diretamente ao consumidor, mas sim diretamente ao Distribuidor que vende o

veículo; assim sendo, ao invés de se hberar o dinheiro ao consumidor, que por sua vez

repassa-o ao Distnbuidor, o Banco responsável pelo financiamento simplesmente "queima"

uma etapa do circuito, ao pagar diretamente ao Distribuidor. Isto garante não só mais

agilidade ao processo, como também segurança, na medida em que este dinheiro não passa

pelo consumidor, que poderia eventualmente usá-lo para outras finalidades.

De um modo geral, o processo de financiamento funciona da seguinte maneira no mercado

de automóveis: o consumidor 6 , após ter escolhido o veículo que deseja adquirir e não tendo

recursos suficientes para pagá-lo integralmente, paga apenas a entrada e requisita o

6 Vamos supor que seja um consumidor Pessoa Física, já que a grande maioria das operações de COC são
destinadas a este ente jurídico. No caso das Pessoas Jurídicas, há algumas modificações na aprovação de
crédito, tendo de ser analisado o balanço da empresa ou seu "lucro presumido" e faturamento em um período
determinado, seus sócios, etc ..
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financiamento do valor restante. Assim, por exemplo, se um veículo custa R$ 10 mil e o

consumidor possui R$ 3 mil, financia a diferença, isto é, R$ 7 mil. A menos que o

consumidor já tenha um crédito pré-aprovado em alguma instituição financeira, ele solicita o

financiamento normalmente ao próprio Distribuidor Ford, que o direciona a um banco de

sua escolha. Este ponto é crucial, pois o Distribuidor Ford, que é o próprio ponto de venda

do veículo, possui um enorme poder no sentido de determinar para que banco irá o

financiamento.

Supondo que o financiamento seja submetido à aprovação do Banco Ford, uma rigorosa

análise de crédito é feita, o que envolve a consulta a órgãos de proteção ao crédito, tais

como a SERASA, Associações Comerciais, e outros. São ainda verificados o salário do

consumidor, se ele tem condições financeiras de pagar as prestações do financiamento, o

percentual de entrada (quanto maior, menor o risco do Banco), bem como outras

informações pertinentes. Uma vez que a :ficha de cadastro seja aprovada e toda a

documentação do consumidor esteja em ordem (no caso de Pessoas Físicas, cópias do RG,

CPF, demonstrativo de pagamento, contrato e :fichacadastral assinados, etc.), o Banco Ford

efetua o pagamento ao Distribuidor, que libera de imediato o veículo ao consumidor. É

importante ressaltar que, quanto mais antigo o veículo, mais cuidadosa é a análise de crédito

sendo, normalmente, exigida uma entrada maior.

o consumidor assina com o Banco Ford um contrato de financiamento, onde constam todas

as suas condições e tem o certificado do veículo emitido em seu nome, mas com uma

cláusula de "alienação :fiduciária"ao Banco Ford. Neste caso, :ficaclaro que, embora o

consumidor seja o proprietário do veículo, este :ficalegalmente impedido de vendê-lo sem a

permissão do Banco Ford até que sua dívida seja integralmente quitada. Este é um grande

instrumento de segurança para o Banco Ford, já que o veículo passa a ser a própria garantia

da operação de financiamento. Uma vez não tendo sido quitadas as obrigações do

consumidor, o Banco pode empreender uma ação de busca e apreensão que leve à retomada

judicial do veículo que, posteriormente, deverá ser vendido em leilão. Somente quando o

consumidor quita suas prestações é que o Banco Ford emite uma "autorização de

liberação", que permite a retirada da cláusula de alienação :fiduciáriado certificado do
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veículo. Resumindo, o veículo é a garantia do Banco Ford em uma operação de

financiamento.

As operações de financiamento podem ser feitas em várias modalidades, tanto pré-:fixadas

em reais como pós-fixadas. No caso das operações pré-fixadas, não há variação das

prestações, que são fixas durante todo o prazo do contrato e embutem uma taxa de juros

que não só cobre os custos de captação (que, por sua vez, já embutem uma taxa de inflação

esperada), como ainda uma margem para lucros e cobertura de outros custos. No caso das

operações pós-fixadas, o mais comum é o uso de um indexador conhecido, tal como a TR,

IGPM, além de outros. As operações indexadas em dólar através de Bancos, que foram

bastante comuns sobretudo durante os anos de 1994 e 1995, se baseavam principalmente na

chamada ''Resolução 63" do Banco Central, que permitia o repasse de empréstimos em

dólares obtidos no exterior para Pessoas Jurídicas, em determinadas situações (como, por

exemplo, o repasse para obtenção de capital de giro).

Os financiamentos na modalidade pré-fixada têm recentemente ultrapassado em muito os da

modalidade pós-fixada no Brasil, já que o consumidor, desconfiado dos rumos da política

econômica do país, têm optado pela certeza de pagar sempre um montante fixo (preferível a

correr riscos e ter a surpresa de uma variação anormal nas prestações pós-fixadas em

dólares). No entanto, no passado, especialmente durante o ano de 1995, quando o Governo

limitou os prazos de financiamento, os empréstimos em dólar eram a única saída apropriada

para os consumidores: tinham taxas relativamente baixas comparadas com os financiamentos

pré-fixados em reais, além de prazos muito mais longos, já que não haviam sido limitados

pelo Governo. A questão de qual a modalidade preferida pelo consumidor depende muito,

portanto, da situação de mercado vigente no momento da aquisição do veículo.

Quanto aos prazos de financiamento, pode-se dizer que, atualmente, chegam a 42 meses ou

mais. Os prazos mais comuns são 6, 12, 18, 24 e 36 meses, com ênfase especial neste

último, que reduz sensivelmente o valor das prestações para o consumidor em relação aos

outros prazos. Prazos de 42, 48, 50 ou até 60 meses já foram testados no mercado, mas a

verdade é que não foram muito bem sucedidos - são mais úteis apenas como "chamada" na

19



mídia, a fim de reduzirem o valor da prestação (pois, com prazo mais longo e mesma taxa de

juros, menor o valor da prestação). A questão do prazo máximo de financiamento, desde

que não restringida pelo Banco Central (como o foi no passado), depende quase que

exclusivamente do risco de crédito que o banco deseja correr (quanto maior o prazo, maior

o risco), da aceitação do mercado, e da possibilidade de captação de recursos no mercado

interbancário nos prazos desejados 7 •

Finalmente, cabe colocar um ponto vital no financiamento, cuja alteração constante pelo

Governo Federal tem sido um dos maiores responsáveis pela migração da preferência dos

consumidores de um produto para outro: o IOF - Imposto sobre Operações Financeiras. O

IOF é um imposto que modifica sensivelmente o valor da prestação cobrada ao consumidor

e, dependendo de sua alíquota, atrai ou repele o interesse do consumidor pelo CDC. O

Governo Federal tem usado este imposto exatamente com este propósito, elevando-o

desproporcionalmente quando quer desincentivar o CDC, ou reduzindo-o quando deseja

relaxar sua política fiscal, tentando com isto conter a demanda.

O vai e vem constante nas alíquotas do IOF tem causado enormes transtornos às instituições

financeiras, que se vêem quase que obrigadas do dia para a noite a modificarem seus

sistemas para poderem atender aos novos critérios. Atualmente, o IOF para Pessoas Físicas

é de 15% a.a, para 12 meses ou mais, ou de 0,041% ad.. A última modificação de IOF feita

pelo Governo Federal, em maio de 1997, alterou não só a alíquota de IOF para Pessoas

Físicas e Jurídicas como também a sua metodologia de cálculo, causando enorme confusão

no mercado e tendo que ser alterada diversas vezes até que fizesse sentido. É desnecessário

dizer o tamanho do prejuízo que os erros no cálculo do IOF podem causar - no caso do

Banco Ford, por exemplo, a interpretação da lei foi no sentido de cobrar IOF a maior do que

o devido, o que gerou a posterior devolução de parte do IOF aos clientes; já no caso de

bancos que interpretaram a medida de outra maneira, cobrando IOF a menor, dificilmente

conseguirão recuperar estes recursos dos clientes.

7 Embora o descasamento de prazos entre as pontas tomadora e doadora de empréstimo possa ser feito em
certas ocasiões.
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Esta elevação do IOF em maio de 1997 foi também a grande responsável pela enorme

migração das operações de CDC para leasing, onde este imposto não incide, bem como pelo

desenvolvimento de "alternativas" para diminuir este impacto: as operações de factoring e as

de Cédula de Crédito Comercial (tradicionalmente conhecidas como "CCC").

3.2 O Leasing

O Leasing foi criado a partir da idéia de que o grande responsável pela geração de receitas

para uma empresa é resultado não da propriedade do bem, mas sim de seu uso 8. Assim

sendo, o leasing é um produto financeiro no qual a propriedade do veículo, no nosso caso, é

da empresa arrendadora, a Ford Leasing, que o carrega em seu ativo durante todo o período

em que o contrato estiver vigente. Esta é uma diferença básica entre o leasing e o CDC: no

primeiro, a propriedade é da empresa de leasing, que arrenda o bem ao arrendatário

(consumidor), que tem sua posse; já no caso do CDC, tanto a propriedade como o uso do

veículo são do consumidor havendo, no entanto, a cláusula de alienação :fiduciária que

vincula o bem ao banco que o financia

As operações de leasing foram regulamentadas no Brasil através da Lei 6.099, de 12 de

setembro de 1974, que não só colocou as diretrizes básicas para o exercício desta atividade,

como ainda chamou o leasing de "arrendamento mercantil" e o colocou sob controle e

fiscalização do Banco Central.

O leasing foi originalmente concebido para arrendatários do tipo Pessoa Jurídica, embora ao

longo do tempo tenha sido modificado de modo a contemplar, atualmente, também Pessoas

Físicas. Esta operação possui várias vantagens para as empresas arrendatárias, entre elas a

de que estas não contabilizam os veículos em seus ativos, de modo que não têm que

depreciá-los. Além disso, os pagamentos feitos pela arrendatária à arrendadora, chamados

de "contraprestações", podem ser lançados como despesas operacionais (reduzindo o lucro

tributável e, conseqüentemente, a incidência de Imposto de Renda). Para a arrendadora, um

dos beneficios é o fato de que os veículos podem ter sua depreciação acelerada em até 30%

8 Colocamos o ponto de vista da empresa porque o leasing, inicia1mente, era destinado apenas a Pessoas
Jurídicas, tal como rezava a Lei 6.099 em seu Artigo 12,Parágrafo Único.
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(quando a arrendatária é Pessoa Jurídica) - assun, por exemplo, um veículo que tem

normalmente seu período de depreciação de 60 meses, pode tê-lo reduzido até 42 meses

(30% de aceleração = 18 meses, e 60 - 18 = 42 meses), de modo que as despesas mensais de

depreciação se elevam de 1,67% do valor do bem arrendado para 2,38%.

É importante ainda colocar que o valor arrendado (''financiado'') não necessariamente é

igual ao valor do veículo menos a. entrada - a Legislação permite que se acrescente ao

mesmo também seguro, :frete e outros adicionais, que são igualmente parcelados juntamente

com a parte equivalente ao valor do veículo. É muito comum que o seguro seja

acrescentado ao valor arrendado, já que, normalmente este é uma exigência da empresa

arrendadora, principalmente porque o veículo é de sua propriedade.

o leasing é caracterizado especialmente pelo chamado ''Valor Residual Garantido", mais

comumente conhecido por "VRG": ele é um valor que, quando pago pela arrendatária, dá-

1heo direito de adquirir a propriedade do veículo da arrendadora Ele é um valor percentual

do total arrendado e pode ser fixado em patamares baixos (como 1%) ou altos (como 43%)

- é claro que, quanto maior o VRG, menores serão as contraprestações pagas pela

arrendatária, mas maior será o valor a ser pago caso esta decida adquirir o veículo ao final

do contrato.

Há 4 modalidades de VRG no mercado:

1. VRG antecipado: a entrada dada pelo cliente é considerada como VRG; ao final do

contrato, o bem passa automaticamente para a propriedade do arrendatário, já que este já

havia quitado o VRG anteriormente.

2. VRG diluído: o VRG é diluído mensalmente nas contraprestações, e pago juntamente

com as mesmas - ao final do contrato, como o VRG já foi quitado, o veículo passa

imediatamente para a propriedade do arrendatário.

22



3. VRG :final:o VRG é deixado somente para ser pago no :finaldo contrato, caso haja o

interesse do arrendatário em ficar com o veículo.

4. VRG misto: é uma mescla de algumas das modalidades anteriores, sendo comum o VRG

antecipado + diluído. É fundamental ressaltar que o VRG deve ser sempre separado das

contraprestações, pois, ao contrário das mesmas, não pode ser considerado como uma

despesa operacional tendo, portanto, tratamento contábil diferenciado.

Cabe ainda colocar que, ao :finaldo contrato de leasing, o arrendatário possui 3 opções:

1. Pagar o VRG e ficar com o veículo.

2. Renovar o contrato por um período adicional.

3. Devolver o veículo à arrendadora - o mesmo é então vendido em leilão e a diferença a

maior ou a menor apurada em relação ao VRG deve ser compensada por arrendador ou

arrendatário.

o mais comum é que a empresa pague o VRG e fique com o veículo.

No que se refere à parte tributária, é importante ressaltar que o leasing não é caracterizado

claramente como uma operação financeira, não incidindo o IOF sobre o mesmo. Os

impostos sobre a operação são especialmente o ISS e o PIS/COFINS, que são normalmente

acrescentados aos custos operacionais e repassados dentro da taxa de juros cobrada. Como

o ISS é municipal e depende da localização da sede da empresa arrendadora, é interessante

notar que muitas empresas de leasing estabeleceram suas sedes em cidades onde o ISS sobre

esta operação é menor, de modo a ganharem uma vantagem competitiva sobre as outras.

Cidades como BaruerilSP têm a alíquota de ISS de apenas 0,25%, enquanto o município de

São Paulo possui 5% de ISS, tomando esta diferença bastante relevante.
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o prazo mínimo para as operações de leasing é de 24 meses, sendo comuns as operações de

24 e 36 meses. Tal como no caso do CDC, as operações podem ser feitas nas modalidades

pré-fixada e pós-fixada, esta última especialmente em dólares ou TR

Desde que o Governo Federal hberou definitivamente as operações de leasing para Pessoas

Físicas, ao mesmo tempo em que aumentou o IOF para o CDC, em maio de 1997, houve um

enorme crescimento desta modalidade de financiamento, tal como foi amplamente divulgado

pelos órgãos de imprensa na época - uma reportagem do Jornal Hoje em Dia sobre o

assunto colocou como título "Leasing Vira Mania Nacional - Setor Explode no País e Pode

Movimentar Até US$ 24 bi no Ano" (LEAL, 05.10.97, p.l).

O Anexo 6, já mencionado anteriormente, mostra o aumento dos negócios de leasing após a

elevação do IOF; o Anexo 7 mostra a evolução dos negócios de Leasing desde 1994 (todos

segmentos); já o Anexo 8 mostra, de junho a novembro de 1997, como os automóveis

foram importantes dentro deste segmento. Os já comentados Anexos 1, 4 e 5 mostram os

volumes e posição da Ford Leasing em relação à concorrência.

Embora o brasileiro, de uma forma geral, não estivesse acostumado a "comprar" um carro

via leasing que, na verdade, era apenas uma espécie de aluguel, o sistema foi, pouco a

pouco, conquistando a preferência do conswnidor, e estas operações se tomaram a nova

"mina de ouro" do mercado de financiamentode veículos.

3.3 O Factoring
O factoring, embora ainda não devidamente regulamentado no Brasil, pode ser definido,

segundo Luiz Lemos LEITE (1995, p.35), como uma atividade comercial mista atípica, que

envolve a prestação de serviços aliada à compra de créditos (direitos creditórios) resultantes

de vendas mercantis. Não se confunde, portanto, com uma atividade financeira,

pretendendo ser uma modalidade totalmente distinta da mesma - basicamente, enquanto os

bancos exercem uma atividade de intermediação financeira, que envolve captação de

recursos e empréstimo de dinheiro, as empresas de factoring prestam serviços e compram

créditos (especialmente de pequenas e médias empresas).
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Assim, basicamente, o que as empresas de factoring fazem é prestar todo tipo de serviço

não-creditício às suas empresas-clientes, que envolve seleção de risco, auxílio no controle

financeiro, contábil, etc.; aliado a estes itens, refere-se ainda, necessariamente, ao

fornecimento do capital de giro à empresa-cliente, o que é feito através da compra de

direitos resultantes de suas vendas mercantis.

o factoring foi liberado no Brasil através da Circular n.1359 do BACEN, de 30.09.1988,

desde que não houvesse a prática de qualquer operação que tivesse as características das

privativas das instituições financeiras que possuem autorização do BACEN para operar

seguindo a Lei 4595/64 (LEITE, 1995, p. 37). O Anexo 9 mostra quais as diferençasmais

claras entre as operações de factoring e as financeiras.

Assim, embora o factoring não seja uma operação financeira, a verdade é que muitos bancos

de varejo e de montadoras começaram a adaptar este produto a fim de financiar

especialmente veículos. Este mecanismo começou basicamente quando o Governo limitou

as operações de financiamento em 1995, e se acentuou com a elevação do IOF para Pessoas

Físicas em 1997, conforme mencionado acima.

As operações de factoring feitas por estas entidades envolviam a compra de recebíveis dos

DistrIbuidores - representados pelas Notas Fiscais das vendas de veículos - pelas empresas

de factoring e sua repactuação de juros e prazos, através de diversas operações de caráter

financeiro. Assim sendo, conseguia-se parcelar a dívida do consumidor em prazos até

superiores a 36 meses, especialmente nas modalidades prefixadas e pós-fixadas em dólares.

Embora estas operações não tivessem caráter ilícito, representaram perda de receita de IOF

para a Receita Federal, de modo que, em janeiro de 1998, as operações de factoring

passaram a ser taxadas pelo IOF via Instrução Normativa e Ato Declaratório. Esta taxação

parece claramente irregular, já que o IOF é, como o próprio nome diz, um Imposto sobre

Operações Financeiras, de modo que há uma contradição entre o como a lei caracteriza a
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operação e a natureza do imposto que incide sobre a mesma. Este ainda é uma assunto em

discussão, que está sendo revisto judicia1mente.

De qualquer forma, fica claro que as operações de parcelamento de dívida para veículos via

factoring, especia1mente durante o segundo semestre de 1997, quando a indústria

automobilística atingiu um recorde de vendas, estavam sendo amplamente usadas para

escoar a produção das montadoras e, como mostra o Anexo 6, o factoring atingiu 15% do

total de vendas após maio de 1997. Acreditamos, no entanto, que no final do ano, este

número tenha sido bem maior, levando-se em consideração a quantidade de empresas de

factoring e comerciais que apostaram neste mecanismo. A revista Istoé Dinheiro não

poupou palavras ao se referir a estas operações como "o novo disfarce do crediário de

autos" (CAPARELLI, 10.09.97, p. 74).
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Capítulo 4

o Financiamento:

Uma Abordagem Econômica

"A espécie humana, segundo a melhor teoria que posso formular, é composta de duas
raças distintas: os que pedem emprestado e os que emprestam. "

Charles Lamb

Antes de abordarmos especificamente o mercado de financiamento no Brasil, é importante

buscar uma caracterização do produto financiamento de automóveis do ponto de vista

microeconômico. O financiamento pode ser considerado, basicamente, como um produto

complementar à compra de um veículo - ele simplesmente existe como um serviço para

complementar um produto tangível. Há ainda outros produtos complementares que são

também oferecidos por muitas financeiras e mesmo pelo Banco Ford, objeto de nossa

análise, tais como os vários tipos de seguro (de casco, RCF = Responsabilidade Civil

Facultativa, contra desemprego, de vida, etc.).

O importante a se notar neste ponto é que, como colocam NALEBUFF e

BRANDENBURGER (1996), os complementos são sempre recíprocos: do mesmo modo

que o financiamento complementa o carro, o carro complementa o financiamento - assim,

por exemplo, do mesmo modo como um comprador de automóvel precisa do financiamento

para adquirir o veículo desejado caso não possua recursos para fazer uma compra à vista,

um cliente que dispõe de bom crédito pode decidir usá-lo adquirindo um veículo.

Sendo bens complementares, pela própria definição, automóvel e financiamento possuem

uma elasticidade de demanda cruzada negativa: quando aumenta o preço de um deles, cai o

consumo do outro. Assim sendo, por exemplo, quando o preço do carro sobe, cai a

demanda por veículos e, obrigatoriamente, a demanda por financiamento dos mesmos; por

outro lado, quando se eleva o preço do financiamento (ou seja, o custo do dinheiro, indicado

pela taxa de juros cobrada do consumidor final), cai a demanda por automóveis. Um

exemplo claro e relativamente recente destes dois efeitos agindo simultaneamente ocorreu

durante um curto espaço de tempo após a crise nas Bolsas de Valores, em outubro de 1997:

não só o Governo aumentou o IPI dos automóveis, elevando seu preço, como ainda elevou
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substancialmente as taxas de juros. O efeito somente não foi devastador no mercado de

automóveis porque as montadoras e seus bancos reagiram, não repassando o aumento do

IPI instantaneamente para o consumidor, ao mesmo tempo em que se esforçaram para

manter as taxas de juros nos patamares antigos, gastando para isso milhões de dólares em

subsídios.

Novamente recorrendo a NALEBUFF e BRANDENBURGER (1996), e dada esta

complementaridade entre veículos e financiamento, :fica claro o porquê das grandes

montadoras inclusive terem criado seus próprios bancos - pois nem sempre conseguir

crédito para a compra de veículos novos era possível, o que limitava a expansão deste

mercado. Como colocam os autores:

Foi por isso que a GM criou a General Motors Acceptance Corporation em 1919 e a Ford
Motor organizou a Ford Motor Credit em 1959. (...) Mais dinheiro no mercado significa taxas
de juros mais baixas. Acesso ao crédito facilitado e mais barato permite que as pessoas
comprem mais carros, o que ajuda a Ford e a GM a vender empréstimos. Na última década, a
Ford ganhou mais dinheiro negociando empréstimos do que fabricando carros (NALEBUFF e
BRANDENBURGER, 1996, p.23).

O financiamento, como mostrado em várias pesquisas, é considerado um dos mais

importantes bens complementares na compra de um automóvel. Sem dúvida, sem ele seria

bastante dificil para grande parte da população brasileira poder adquirir um veículo novo.

Como já mostramos anteriormente, excluindo-se o consórcio, cerca de 40% das vendas de

veículos novos são através deste mecanismo.

No caso de veículos usados, a obtenção de dados confiáveis é bastante difícil, pois boa parte

das vendas é realizada por lojistas ou ''boqueiros'', e boa parte delas sem Nota Fiscal,

impossibilitando a obtenção de estatísticas confiáveis. Acredita-se, no entanto, que a venda

de usados deva depender ainda mais do financiamento do que a venda de novos. As taxas

de juros oferecidas no financiamento de usados são, no geral, mais altas do que as aplicadas

no financiamento de novos, dados especialmente os riscos e custos que os bancos

potencialmente possuem para recuperar estes veículos, já depreciados, e vendê-los.
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Outro aspecto interessante a ser observado é a elasticidade de demanda a curto e a longo

prazo no que se refere aos produtos automóvel e financiamento. No caso do automóvel, a

curva de demanda é mais elástica a curto prazo do que a longo prazo, como ocorre com a

maioria dos bens de consumo duráveis - este caso é bem explicado por PYNDICK e

RUBINFELD:

Se seu preço aumenta (o do automóvel), os consumidores inicialmente adiam a compra de um
automóvel novo, de tal forma que a demanda anual cai significativamente. A longo prazo,
contudo, os automóveis em uso vão se desgastando e necessitam ser substituídos, de tal maneira
que a demanda anual é retomada. Sua demanda é, portanto, menos elástica a longo do que a
curto prazo. (pYNDICK e RUBINFELD, 1994, p. 41).

No caso do financiamento de veículos, como está totalmente atrelado à venda destes, é de se

supor que, necessariamente, siga o mesmo movimento. É algo totalmente diferente da

gasolina, que tem a relação inversa, e onde a curva de demanda de longo prazo é mais

elástica que a de curto prazo, já que o efeito de um aumento no preço da mesma não altera

significativamente o consumo de automóveis a curto prazo, podendo, no entanto, levar a

este resultado em um prazo mais longo, quando novos tipos de automóveis, que dependam

menos deste combustível, possam ser utilizados.

Este estudo das elasticidades é importante porque mostra concisamente os movimentos no

mercado de financiamento de automóveis com base na teoria microeconômica. Assim, fica

claro que os efeitos de curto prazo que afetam os preços dos automóveis também afetam os

financiamentos a eles ligados, de modo que os bancos devem levar tudo isto em

consideração ao oferecer um financiamento a uma determinada taxa de juros.

É claro que, se estudarmos mais profundamente estes fenômenos, surgem alternativas com

as quais os bancos podem 'jogar" a :fim. de reduzir os efeitos negativos de um aumento do

preço de um veículo sobre a venda de financiamentos. Por exemplo, para poder

contrabalançar este efeito, os bancos poderiam oferecer financiamentos a taxas mais baixas a

:fim. de atrair os consumidores - para fazê-lo, poderiam cortar custos operacionais, sacrificar

suas margens de lucro (spreads) ou mesmo buscar taxas de captação de recursos mais

baratas.
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De qualquer forma, é fundamental observar como estes produtos, um tangível (carro) e

outro não-tangível (financiamento), estão intimamente ligados, e como uma alteração no

preço de um deles afeta a demanda pelo outro. Uma relação ''banal'' e evidente, poderia-se

dizer, mas que é fundamental e pode ser comprovada com o respaldo da teoria

microeconômica
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Capítulo 5

o Mercado de Financiamento .de Veículos:

Crescimento e Concorrência

"Como o Tarzan costumava dizer, láfora é uma selva!"
Revista Adweek

Antes de elaborarmos a Rede de Valores do Banco Ford, que mostra de uma forma clara

quais os verdadeiros participantes dentro do mercado de financiamento onde o Banco Ford

atua, vamos inicialmentetentar caracterizar o mercado, especialmente os competidores, que

vão aumentando de número à medida em que percebem que se trata de um filão

extremamente promissor e lucrativo. Embora neste Capítulo estejamos adiantando alguns

tópicos que serão objeto de um estudo mais pormenorizado adiante, a saber alguns dos

players do mercado (especialmente concorrentes), é importante fornecer ao leitor um

panorama geral, justamente para que este se familiarize com a dinâmica do mercado e para

que possa compreender mais facilmente o que está por vir.

o mercado de financiamento se tomou mais interessante a partir do momento em que os

bancos de varejo perceberam que suas re9~ip;lspoderiam aumentar significativamente se
t"·:;t,\,,,":

passassem a investir mais no crédito direto a6,;tonsumidor, um filão que se tornava cada vez
..~.

mais aparente à medida em que a renda real dos brasileiros aumentava após a inflação ter

sido domada. O potencial de consumidores de bens duráveis aumentou, e a demanda por

estes produtos se elevou consideravelmente, entre eles os automóveis.

~
Os carros populares, com preços bastante atrativos, ou mesmo vários outros (~Ó4elos de

.:« /:-...

veículos, passaram a se tomar objetos do desejo dos consumidores que, tendo a facilidade

de contratarem financiamentos com prazos longos e com juros relativamente baixos, fizeram-1,~;.;:
.,~.•;-~:~~{?

as contas e chegaram à conclusão de que a compra era possível O consórcio, antiga moda

brasileira de comprar o carro a longo prazo, passou a ser cada vez mais colocado de lado

para dar lugar ao financiamento, que garantia ao consumidor a entrega do bem no ato,

livrando-o de ter que participar de assembléias, dar lances, depender da sorte nos sorteios, e I

outras características que o faziam perder lugar para o financiamento.
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Um dos maiores responsáveis pelo aumento da receita dos bancos em uma época de inflação

baixa foi, sem dúvida, a conta de serviços, que pôde engordar especialmente após a

liberação de tarifas bancárias pelo BACEN, o que permitiu às instituições financeiras a

cobrança de diversos serviços que, alguns anos antes, eram em sua maioria gratuitos:

extratos por semana, talões de cheque, saques em caixas do tipo "24 horas", e assim por

diante. Como bem colocou DE LUCA em artigo publicado no jornal A Gazeta Mercantil,

os serviços se tornaram uma fonte de receita importantíssima para os bancos de varejo,

especialmente após o fim da inflação alta (DE LUCA, 06.04.98, p. B-8).

Aliás, o uso destas tarifas começou, especialmente a partir do ano de 1997, a ser usada de

maneira mais inteligente, com o oferecimento de pacotes de tarifas que faziam com que os

serviços oferecidos pelos bancos fossem ainda mais usados. Considerando-se apenas um

grupo composto pelos bancos Bradesco, Banco do Brasil, HSBC Bamerindus, ltaú, Real e

Unibanco, esta receita aumentou de cerca de R$ 2,8 bilhões em 1994 para R$ 7,2 bilhões em

1997 (elevação de cerca de 157%), segundo a mesma fonte.

Parte do aumento desta receita de serviços dos bancos foi resultado exatamente da elevação

do número de operações de crédito, como o financiamento de bens duráveis, especialmente

de automóveis. A relação existe porque, antes de se aprovar uma operação de

financiamento de veículo, há a necessidade de se investigar o cadastro do cliente junto aos

órgãos de proteção ao crédito competentes, bem como proceder aos trâmites burocráticos

para se abrir crédito ao cliente - por isso, é usual cobrar-se do mesmo a chamada "TAC", ou

Taxa de Abertura de Crédito. Deste modo, quanto maior o número de financiamentos,

maior a receita auferida via TAC.

o próprio Banco Ford ea Ford Leasing, que cobravam uma TAC de R$ 15,00 no início do

ano de 1997, aumentaram-na para R$ 50,00, e elevaram-na novamente para R$ 70,00 no

início de 1998 - a receita advinda da mesma, sem dúvida, tem sido muito importante 9 •

Pelo fato do valor da TAC ser diluído nas prestações pagas pelo consumidor, esta não é tão

9 No caso da Ford Leasing, esta tarifa é chamada de "TA", ou Taxa Administrativa.

32



sentida pelo consumidor e, portanto, seu impacto em termos de impeditivo de venda de um

financiamento é considerado relativamente pequeno.

Enfim, pode-se dizer que os bancos começaram a se reestruturar não só pela perda de

receita inflacionária, que já se pronunciava como perturbadora, como ainda pela entrada de

grandes instituições financeiras de outros países, que se mostrava ameaçadora Ou os

bancos que aqui se encontravam se ajustavam em termos de custos e de novas fontes de

receitas ou iriam ser literalmente varridos pelos novos players, entre eles o HSBC e o

Santander, além de muitos outros.

Era uma questão de reestruturação geraldo setor bancário, que combinava um processo de

fusões e aquisições com a redução de custos operacionais e aumento de rentabilidade para

fazer frente ao que estava por vir. E a rentabilidade poderia ser elevada se se levasse em

conta o financiamento de automóveis, que poderia resultar em altas margens unitárias. Os

bancos pequenos começavam a ser afastados, enquanto o restante deveria travar uma

batalha dificil pela preferência do consumidor e para atuar em nichos que pudessem ser

lucrativos, como é o caso do financiamentode veículos.

Veja-se, por exemplo, o caso do Banco de Boston (ou BankBoston), que sempre tivera uma

imagem de um banco pouco atuante na área de crédito a varejo, possuindo um número

reduzido de agências e com uma estrutura voltada para atender grandes clientes - agora,

tudo isto mudou. O BankBoston irá investir cerca de US$ 50 milhões em 1998 a :fimde

duplicar sua rede de agências de 36 para 68. Esta estratégia é diferente de outros bancos

estrangeiros poderosos que estão em expansão na América Latina, como o Banco Bilbao

Vizcaya (que comprou 55% do controle acionário do Banco Excel no final de abril de 1998)

e o Banco Santander (que ficou com o Banco Geral do Comércio e Noroeste), além da

poderosa GE Capital, amplamente comentada adiante. Adicionalmente, uma das áreas de

interesse do Boston é exatamente o crédito ao consumidor - a financiadora do Boston,

lançada em maio de 1997 para explorar especialmente o segmento de financiamento de

veículos, tinha no início de 1998 cerca de US$ 35 milhões em contratos, sendo que suas
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projeções eram de aumentar estas cifras para US$ 170 milhões no ano de 1998, ou 15 mil

contratos.

"Em 1997, os lucros do BankBoston na América Latina rondaram U$ 1 bilhão, contnbuindo

com 16% dos rendimentos da instituição em todo o mundo" (GLEIZER, 04 a 10 de maio de

1998, p. 31). Seu interesse na região e, especialmente, no mercado de varejo, vem

aumentando constantemente, principalmente após obter um retomo médio de 24% em suas

operações no Brasil, com um lucro líquido de cerca de US$ 68 milhões.

o ABC-Brasil (antigo ABC-Roma), que atuava basicamente apenas no atacado, também

estava, em fevereiro de 1998, se preparando para entrar no mercado de financiamento de

veículos. Assim também o fizeram o PactuaI, BBA, Bozano-Simonsen e muitos outros

bancos, cada vez mais interessados neste segmento.

A BBA Creditanstalt, ao comprar a financiadora do Mappin, ingressou no mercado de

varejo e crédito direto ao consumidor de forma mais agressiva, dadas as suas perspectivas

de lucro. A BBA já atuara em conjunto com a Ford, ao oferecer funding de suas empresas

de trading (BBA Trading) e de factoring (BBA Fomento Comercial) e, provavelmente, após

ter obtido parte do know-how advindo destas operações e ter sentido como o mercado é

promissor, resolveu atacar diretamente o varejo. Apesar de não ter uma estrutura

plenamente desenvolvida para o varejo, chegou a atuar ativamente no financiamento de

carros em várias praças do Brasil, como em São Paulo e no Rio de Janeiro. Fernão Bracher,

presidente do banco, afirmou que o CDC, juntamente com o mercado de capitais e

administração de recursos de terceiros, é um dos setores em que o banco está mais

interessado no momento (CALAIS, 12.12.97A, p. 2).

Muitos outros bancos, já tradicionais no mercado, resolveram fortalecer mais suas posições,

reforçando suas estruturas e áreas de crédito. O ABN AMRO Bank, por exemplo, através

da sua tradicional financiadora Aymoré, é um deles. O Bradesco adquiriu o BCN visando,

entre outras coisas, reforçar seu papel no varejo, e o Lloyds Bank ampliou sua atuação no

Brasil através do CDC, ao adquirir o Banco Multiplic e ao deter o controle da financiadora
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Losango, a maior financeira de CDC do país, que possuía contratos com 11 mil lojistas e

cerca de 5 milhões de clientes ativos (D'AMBRÓSIO, 12.12.97, p. 2).

O Citibank é um outro exemplo desta orientação agressiva em relação ao mercado de

financiamento de automóveis - em 1997, por exemplo, este banco fez de tudo para

conquistar os vendedores dos Distribuidores de automóveis, levando-os até para correr de

kart; já os donos dos Distribuidores foram levados para assistir ao Grande Prêmio de

Mônaco de Fórmula 1, e neste ano de 1998 os 20 proprietários mais fiéis ao Citibank irão à

Copa de Futebol da França. "Todo este aparato de guerra funciona. No ano passado, o

Citibank fez R$ 300 milhões em novos contratos de veículos, um volume 150% maior que

no ano anterior. Isso fez com que o Citibank Financiamentos fosse o negócio do Citi de

maior crescimento na América Latina em 1997" (CAPARELLI, 06.05.98, p. 80-81). Assim,

o Citibank, que era um banco mais sofisticado e voltado basicamente para Pessoas Jurídicas,

tenta conquistar mais Pessoas Físicas, e clientes mais populares - a idéia é manter a relação

em 50% para cada segmento em relação ao total de receitas da instituição.

Até mesmo o grupo Caoa, tradicional na comercialização de veículos da marca Ford,

resolveu adquirir o Banco Schahin Cury para ter ainda maior rentabilidade na venda de

veículos, cujas margens unitárias estavam caindo. O número de fusões e aquisições de

bancos foi muito grande durante os anos de 1996 e 1997, como.demonstram as tabelas do

Anexo 10.

Os volumes de financiamento e de leasing de automóveis em termos de valor da carteira dos

bancos das montadoras podem ser observados através do gráfico do Anexo n. O valor da

carteira em 1997 foi quase 3 vezes maior do que em 1995, sendo que, de 1996 para 1997 o

número de clientes em carteira aumentou de 666 mil para 872 mil (incremento de 30,9%).

Este é um número realmente expressivo, e que mostra o tamanho do mercado e a razão pela

qual tantos bancos por ele se interessam.

Os Anexos 12, 13 e 14 também são ilustrativos da situação dos bancos de montadoras, que

vêm elevando seu número de negócios substancialmente. Nos Anexos 12 e 13 são
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mostradas as contas em aberto (outstanding) dos Bancos Ford, Fiat, GM e Volkswagen e

logo se percebe o grande volume de negócios que os mesmos mantêm, mesmo com um

número relativamente pequeno de funcionários. O Anexo 13 é simplesmente a

representação gráfica do Anexo 12 e mostra a evolução do número de contas em aberto de

1996 para 1997 - o Banco Fiat lidera com certa folga o número total de contas

administradas. Já no que se refere ao Anexo 14, o mesmo mostra a penetração dos bancos

de montadoras em relação às vendas de veículos novos de suas respectivas fábricas - o

Banco Ford liderou o ranking em 1997, com 33,4%, apesar de seu volume absoluto de

financiamentos ser bem menor do que o dos Bancos Fiat e GM.

A idéia dos bancos de varejo é de penetrar cada vez mais na Rede de Distribuidores de todas

as marcas de automóveis, oferecendo-lhes vários tipos de vantagens, a fim de poderem

então se firmar nos pontos de vendas, que são um dos locais vitais para a escolha do banco

financiador.

É importante ressaltar que as análises de alguns consultores de mercado realmente indicam

que os bancos menores devem se especializar em alguns nichos para poderem sobreviver à

investida dos maiores bancos, especialmente os estrangeiros, que vão entrando com força

total. Segundo estudos da Emest Young citados por A Gazeta Mercantil, no final de 1996

os bancos estrangeiros possuíam 10% dos ativos do sistema :financeiro, sendo que este

número aumentou para 16% em outubro de 1997 e, provavelmente, fechará o ano de 1998

por volta de 25%. Este estudo ainda prevê que haverá, no final do século, apenas a metade

dos bancos que atuam atualmente no Brasil, indicando uma média de 24 bancos fechados

por ano (CAMPOS, D'AMBRÓSIO e CALAIS, 12.12.97B, p. 8). O total de agências de

bancos estrangeiros autorizadas pelo Banco Central aumentou quase 10 vezes em dois anos,

passando de cerca de 200, em 1995, para algo em tomo de 2.000 atualmente.

Adicionalmente, no crédito ao setor privado a participação destes bancos se elevou de 16%

para 38% do total, no mesmo período. Segundo reportagem publicada na revista Exame:

Só no atual governo, segundo o Banco Central, 30 bancos (estrangeiros) já foram autorizados a atuar ou
a aumentar a sua presença aqui, em diversas áreas do sistema financeiro. Para conseguir a licença para
operar no país, alguns deles tiveram de pagar "pedágios" salgados, levando ativos podres de algum
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banco falido, em processo de liquidação pelo Banco Central (... ). Mas o mais importante é que, com ou
sem pedágio, os estrangeiros conseguiram. o que queriam: entrar num mercado como o do Brasil, um
dos maiores do mundo, que até pouco tempo atrás lhes era praticamente fechado (FUCS, 14.01.98).

É importante ainda acrescentar que esta tendência de redução do número de instituições

bancárias no Brasil passa a ser coerente com o esquema de "megafusões" entre bancos que

vem ocorrendo nos EUA, e resultou na criação de gigantes como os resultantes da união

entre Citibank e Travelers Group (formando o maior conglomerado financeiro do mundo),

Bank of America e NationsBank (maior banco dos EUA), BancOne e o First Chicago

(quarto maior banco dos EUA).

Segundo reportagem da Veja, diferentemente dos bancos brasileiros, que se uniram porque

passavam por dificuldades, nos EUA há razões estratégicas para que isso ocorra, entre elas

especialmente o objetivo de ganho de eficiência para baratear os produtos para os clientes

devido à maior escala (IACOMINI, 22.04.98, p. 111). De fato, embora ainda haja

discussões, muitos banqueiros brasileiros acreditam que esta onda deverá chegar ao Brasil

no momento em que o governo liberar o mercado para a entrada de novos competidores

estrangeiros - e isto, fatalmente, como lembra uma reportagem da Folha de São Paulo, vai

gerar discussões sobre a capacidade dos bancos brasileiros em competirem em um mundo

globalizado, em que os grandes bancos começam a surgir (ADACHI, 19.04.98, p. 2-1).

A entrada de novos bancos no mercado será analisada mais minuciosamente no Capítulo 7,

quando será discutida e entrada de novos competidores como a GE Capital, bem como

discutidas as barreiras de entrada que estas instituições enfrentarão especificamente no

mercado de financiamentode automóveis, foco principal deste trabalho. O que é importante

notar por ora é que os bancos que tiveram interesse no financiamento de automóveis

especializaram-se em entrar nos Distnbuidores de todas as marcas, oferecendo regularmente

incentivos bem acima dos pagos pelos bancos de montadoras ou outros tipos de beneficios.

Em alguns casos, é comum que os mesmos paguem comissões tanto ao Distribuidor como a

seus vendedores, muitas vezes através do chamado ''Caixa 2". Adicionalmente, oferecem

linhas de capital de giro, cheque empresa, hot money, e outros tipos de beneficios ao
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Distnbuidor e a seus donos em troca de preferência nos negócios. Como o vendedor

normalmente direciona o crédito do consumidor, indicando qual o banco no qual o crédito

pode ser adquirido de forma rápida e sem maior burocracia, o poder do ponto de venda no

direcionamento do financiamento é muito grande.

Mesmo que os bancos de montadoras possuam uma taxa final ao consumidor mais baixa, o

vendedor e o próprio Distnbuidor têm o poder de direcionar o crédito para o banco que

mais lhes convier, a menos que o consumidor exija o financiamento por um banco

determinado ou já venha com seu crédito pré-aprovado em determinado banco. Enfim, fica

claro que, uma vez tomando conta do ponto de vendas, o banco consegue a grande maioria

dos contratos de financiamento. Mesmo gastando verdadeiras fortunas para poder se:finnar

no ponto de venda, o fato é que o negócio pode valer a pena, pois o valor financiado em um

veículo é alto (atualmente, cerca de R$ 10 mil na média, para um veículo novo), e o

financiamento é por um prazo longo, normalmente 24 ou 36 meses, garantindo ao banco

uma rentabilidade por contrato muito grande.

No caso de veículos usados, onde as taxas são ainda maiores do que em veículos novos, a

rentabilidade pode ser sensivelmente maior. Em último caso, sempre resta a alternativa do

banco tentar recuperar o veículo alienado e vendê-lo em leilão, cobrindo parte do saldo

devedor caso o consumidor se tome inadimplente. Seja como for, o "sacrificio" parece

valer a pena.

Deste modo, e apesar do estreito contato que existe entre o Distnbuidor e o banco de

montadora, que lhe oferece diversos produtos, a verdade é que, nos últimos anos, muitos

bancos de varejo têm conseguido acordos de exclusividade com determinados

Distribuidores, recebendo a maior parte dos negócios de financiamento destes últimos em

troca de outros favores, ou mesmo em troca de altas comissões. Os Distnbuidores

trabalham com veículos cuja liquidez, em tempos de crise, não é tão grande, e sempre

necessitam de capital de giro para poderem administrar seus negócios, de modo que o

dinheiro das comissões representa uma entrada substancial de recursos - nos últimos meses,

especialmente nos Distnbuidores Ford, é importante notar que, dada a baixa margem
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unitária ganha em cada veículo (cujos preços tiveram que ser reduzidos para competirem

com seus rivais das outras montadoras), os recursos advindos da comissão de financiamento

paga pelos bancos tornaram-se uma das mais importantes fontes de receita dos

Distribuidores.

É claro que, normalmente, isto não deveria acontecer, e o produto automóvel em si deveria

proporcionar uma margem de lucro suficientepara que o negócio se mantivesse por si só; no

entanto, fica aqui exposto o caso em que, para oDistribuidor, é o financiamento que passou

a ser o produto principal, enquanto o automóvel passou a ser um mero produto "acessório"

para que o financiamento possa ser vendido. E quem paga a comissão que é repassada ao

Distribuidor? Naturalmente, o cliente! Como? Através de uma taxa de juros mais alta, que

compense pelo menos este valor de comissão pago ao Distnbuidor (trazido a valor

presente).

Portanto, não há mágica aqui: se os bancos estão pagando para penetrar nos Distnbuidores,

é até provável que tenham margens de lucro reduzidas no início, para pagar o preço da

entrada; no entanto, uma vez solidificadosos laços com o Distribuidor, é mais fácil poderem

elevar as taxas e apurarem maiores lucros. É claro que as taxas de juros cobradas ao

consumidor não podem ser extorsivas, já que isto faz com que os Distribuidores vizinhos

tenham oportunidade de cobrar taxas mais atrativas e, portanto, possam oferecer o mesmo

veículo por preços mais baixos - no entanto, há uma boa margem para o aumento das taxas

de juros a fim de compensar as comissões pagas pelos bancos aos Distnbuidores - e quem

''paga o pato", natura1mente, é o consumidor. No caso de veículos usados, onde os

produtos são ainda mais diferenciados do que nos novos 10, a possibilidade de se colocarem

taxas mais altas é ainda maior.

10 Os veículos usados possuem um padrão de referência diferente dos novos: enquanto no caso dos novos
pode-se encontrar o mesmo veículo, exatamente nas mesmas condições de conservação em qualquer
Distribuidor, o mesmo não ocorre com o usado. Um veículo do modo como o consumidor achou em um
Distribuidor, naquela cor e do ano desejado dificilmente será encontrado em outro local; deste modo, a
diferenciação do produto e mesmo a falta de divulgação de mídia que mencione as taxas para usados
possibilita a compra a taxas de juros potencialmente mais altas, podendo estas variar muito entre cada
Distribuidor .
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Todos os bancos de montadoras têm também opções de taxas com comissão ao Distnbuidor

da marca mas, como não têm que pagar o preço de entrada no mercado, normalmente se

vêem concorrendo com outros bancos que oferecem comissões ainda maiores com taxas

:finaisao consumidor menores - nada melhor do que isto. O resultado :finalé que os .

Distnbuidores, em muitas ocasiões, têm feito com os bancos das montadoras uma espécie de

leilão, abandonando sua velha parceria e passando os negócios para o banco que pague

maior comissão ou lhes forneça recursos a um preço mais baixo.

O lucro passou a :falarmais alto, e a velha lealdade com os bancos de montadoras só era

reforçada. quando conveniente aos Distnbuidores. Parecia um raciocínio absolutamente

lógico: para que passar os negócios para um banco que oferece condições menos atrativas e

comissões menores, mesmo que este tenha sido meu parceiro no passado? Estava montado

o cenário para uma competição realmente feroz, onde cada banco tinha que provar que

merecia os negócios do Distnbuidor.

Até agora, foi mostrado o cenário de um modo geral, com o intuito de que o leitor possa

compreender o problema aqui levantado de uma forma mais clara De agora em diante,

tentaremos usar o esquema proposto por NALEBUFF e BRANDENBURGER para

podermos nos aprofundar nas alternativas que o Banco Ford possui para manter uma

posição forte no concorrido mercado de financiamento. Para isto, usaremos o esquema de

Rede de Valores desenvolvido pelos autores, bem como a Teoria dos Jogos adaptada ao

contexto analisado, valendo-se da análise "PARTS" (ou ''PARTES'', em português) -

Players (jogadores), Added values (valores adicionais), Rules (regras), Tactics (táticas) e

Scope (escopo).
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Capítulo 6
A Rede de Valores do Banco Ford:

Uma Visão Geral dos Jogadores

"Para enxergar claro, basta mudar a direção do olhar. "
Antoine Saint-Exupéry

A Rede de Valores, conforme o esquema proposto por NALEBUFF e

BRANDENBURGER (1996), é uma representação clara e sucinta dos players do mercado

e das inter-relações entre os mesmos. Se fôssemos representar esta Rede de Valores para o

Banco Ford, chegaríamos a um diagrama semelhante ao mostrado no Anexo 15. Como se

nota, os fregueses e fornecedores do Banco Ford estão na direção vertical do diagrama,

enquanto os concorrentes e os complementadores se encontram na horizontal. Embora as

definições de fregueses e de fornecedores sejam relativamente intuitivas, as de concorrentes

e de complementadores não o são e, por isso, é importante colocarmos as definições destes

últimos segundo os autores citados. Estas definições dizem respeito tanto ao freguês como

ao fornecedor - assim sendo, há duas definições para cada termo:

- Concorrente

Definição 1 (pelo freguês): Um jogador é seu concorrente se os fregueses valorizam menos

o seu produto quando têm o produto do outro jogador do que quando têm o seu produto

isoladamente (p. 30).

Definição 2 (pelo fornecedor): Um jogador é seu concorrente se for menos interessante para
,

um fornecedor proporcionar-lhe recursos quando também está suprindo o outro jogador do

que quando supre somente a você (p. 31).

- Complementador
Definição 1 (pelo freguês): Um jogador é seu complementador se os fregueses valorizam

mais o seu produto quando eles têm o produto do outro jogador do que quando têm o seu

produto isoladamente (p. 29).
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Definição 2 (pelo fornecedor): Um jogador é seu complementador se for mais interessante

para um fornecedor proporcionar-lhe recursos quando também está suprindo o outro

jogador do que quando supre somente a você (p. 31).

Assim sendo, e partindo dos conceitos acima, chegamos à seleção de quais os players do

Banco Ford em cada uma destas categorias. É importante ainda ressaltar que há algumas

simetrias dentro da Rede de Valores proposta, e que é vital reconhecê-las:

a. Fregueses e fornecedores representam papéis simétricos, pois são como associados para a

criação de valor. Isto significaque é incompleta a versão que muitas empresas empregam de

que se deve sempre escutar o consumidor e atender a seus desejos - na verdade, é sempre

muito importante também escutar o que o fornecedor tem a dizer, já que ele faz parte de um

elo vital de criação.de valor onde a empresa se encaixa. Não se pode sempre atender às

exigências do freguês sem atentar aos efeitos colaterais que isto poderá causar nos

fornecedores, como é o caso dos seus empregados.

b. Simultaneamente, os concorrentes e complementadores representam papéis de imagens

refletidas no espelho (p. 34). Esta relação é uma conseqüência direta das definições que

colocamos acima, já que onde consta a palavra "mais" para um consta a palavra ''menos''

para o outro.

Tendo em mente estes conceitos, a idéia fundamental é não perder de vista que a análise do

negócio do Banco Ford segundo esta ótica, deve ser feita do modo mais amplo possível,

levando em conta todos os atores envolvidos no diagrama do Anexo 15 e as definições

mostradas. O objetivo de NALEBUFF e BRANDENBURGER em seu livro, cujos

conceitos usamos para analisar a situação do Banco Ford no mercado, é justamente o de

deixar claro que nos negócios nem sempre vale a máxima de que o competidor deve ser

combatido para que sua empresa prospere, nem de que os negócios são sempre guerra; na

verdade, a análise mais adequada seria a de considerar os negócios como uma

"co-opetição", um neologismo derivado do misto de "cooperação" e "competição".
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Dependendo da situação da empresa e levando em consideração a Teoria dos Jogos e a

Rede de Valores, há momentos em que vale mais a pena competir e há momentos em que é

mais vantajoso cooperar com os outros, mesmo que estes sejam seus competidores. Não é

sempre que vale o esquema "ganhar-perder", isto é, eu devo fazer meu inimigo perder para

poder ganhar - há situações em que ambos podem ganhar, e o 0010 pode aumentar. Como

dizem alguns autores, o ideal seria acabar com o mito da ''torta fixa", e poder aumentar a

torta ou o bolo para que cada um possa comer mais - as negociações, enfim, nem sempre

são apenas distributivas, mas também podem ser integrativas. Mas isto varia de acordo com

a situação, e é justamente o que iremos analisar.

Nosso próximo passo é justamente avaliarmos cada um dos componentes da Rede de

Valores montada, tendo em vista o papel que cada player desempenha dentro do esquema

geral.

6.1 Fregueses

Os fregueses ou consumidores dos produtos do Banco Ford são basicamente os

consumidores finais de veículos (pessoas Físicas e Jurídicas) que financiamos mesmos ou os

Distribuidores Ford, que usam diversos produtos financeiros fornecidos pelo Banco Ford

(como o Floor Plan, linhas de capital de giro e crédito rotativo). Finalmente, o Banco Ford

também pode atender alguns lojistas independentes ou mesmo Distribuidores de outras
marcas controladas (como Mazda, etc.) 11 , embora esta não seja exatamente sua atividade

mais comum (já que sua prioridade é atender bem a Rede de Distnbuidores da marca Ford).

Acrescente-se ainda o fato de que o Banco Ford atende indiretamente também os

Distribuidores Ford e lojistas quando oferece serviços eficientes aos seus clientes finais, pois

o cliente satisfeito fecha o negócio e semprevolta, Ao aprovar um crédito de um cliente

rapidamente, o Banco Ford contribui não só para acrescentar mais uma unidade em sua

carteira, mas também presta um serviço ao Distnbuidor e lojista por auxiliá-lo na venda do

veículo.

11 Esta hipótese ainda não ocorreu no Brasil até o momento, mas há vários estudos neste sentido, e é algo
muito plausível, tal como acontece em outras partes do mundo.
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6.2 Fornecedores

O Banco Ford possui diversos fornecedores para suas atividades: os seus propnos

empregados são a fonte inicial de todo o trabalho, como em qualquer empresa. Além dos

funcionários mensalistas efetivos, dada a instabilidade do mercado e a dependência do

volume de negócios para poder determinar o headcount, há diversos outros que são

terceirizados - quando aumenta o volume, aumenta o número de pessoal, e vice-versa.

Outros fornecedores do Banco Ford que merecem alguma consideração são: as Gráficas,

que se encarregam dos impressos de contratos e de outros documentos; as Agências de

Propaganda, que divulgam os produtos da empresa e se encarregam da confecção de

material promocional; as empresas fornecedoras de software especializados para

determinados objetivos (como para a emissão de contratos); as empresas de consultoria, que

prestam serviço de assessoria contábil e legal, especialmente no que se refere à possibilidade

ou não da realização de algum tipo de operação financeira; os advogados externos, que se

responsabilizampela cobrança judicial e extrajudicial dos clientes inadimplentes.

Finalmente, temos dois fornecedores muito importantes no que se refere a funding para as

empresas do grupo: os bancos e a Ford Brasil. Os bancos comerciais normalmente oferecem

diariamente funding para o Banco Ford via CETIP - grande parte do dinheiro é rolado no

CDr para lastrear o Floor Plan, que movimenta milhões de dólares por dia. No esquema do

Floor Plan, o Banco Ford paga o faturamento de veículos diretamente para a Ford Brasil

com este funding, em nome do Distnbuidor que adquire o veículo (este Distribuidor, por

sua vez, assume uma dívida com o Banco Ford, que deve ser paga após a venda do veículo

ou em até 180 dias do faturamento do mesmo, o que ocorrer primeiro). Além disto, o

Banco Ford usa a estrutura de cobrança de bancos parceiros para poder emitir os camês de

pagamento e mantém contas nos mesmos, a :fimde gerir de uma forma mais adequada os

seus recursos.

Além do dinheiro para o Floor Plan, o Banco Ford capta recursos no mercado para lastrear

suas operações de CDC e de leasing. Uma outra fonte de recursos para o Banco Ford é a
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própria Ford Brasil, especialmente quando há planos com juros subsidiados - neste caso,

indiretamente, a Ford Brasil fornece ao Banco Ford um subsídio para que a taxa de juros

possa ser reduzida de um patamar normal de mercado para um nível mais baixo. Os planos

subsidiados são normalmente lançados em épocas onde há problemas de desova de veículos

no mercado e possuem enorme importância. Eles possibilitam me1hores condições para o

consumidor na compra de veículos (subsídio nas taxas de financiamento de varejo) e para o

Distribuidor no financiamento de seu estoque (subsídio nas taxas de Floor Plan).

A Ford Brasil ainda serviu como uma fonte adicional de recursos no passado, quando usou

seu próprio funding para parcelar a dívida dos consumidores finais em uma época em que o

governo havia restringido o financiamento através de entidades financeiras (1995-1996).

Durante este período, muitas empresas de factoring entraram no mercado e a Ford usou o

funding das mesmas 'para poder parcelar a venda de seus veículos - empresas do tipo

trading, como a Cotia, a BBA, a Factisa (ligada ao Banco da Bahia) e a SODEPA (ligada ao

Banco Safra) utilizaram seu nome e seus recursos com esta finalidade - neste sentido,

também foram fornecedores de recursos.

6.3 Concorrentes

Já falamos bastante de alguns dos concorrentes do Banco Ford no Capítulo 5 deste trabalho,

"O Mercado de Financiamento de Veículos: Crescimento e Concorrência". Sem dúvida,

os bancos de varejo que entram na área de financiamento dentro da Rede Ford são os

maiores concorrentes do Banco Ford. Uma vez que o Banco Ford normalmente atua apenas

dentro de sua Rede, não 1he interessa se um banco entrou em um Distribuidor Volkswagen,

por exemplo - este é um ''problema'', por assim dizer, que o Banco Volkswagen deve

resolver, já que se encontra dentro de sua área de atuação.

Existe, assim, quase como que um "acordo de cava1heiros" entre os bancos de montadoras,

pelo qual nenhum invade a área do outro - aliás, isto pareceria mesmo bastante estranho, já

que cada um foi formado para ajudar no escoamento da produção de sua respectiva

montadora, e gastar recursos financiando carros de Distribuidores que não os de sua marca

não gera uma boa repercussão. É claro que, de vez em quando, estes incidentes podem
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ocorrer, mas de forma alguma são a regra geral, pois, na verdade, apesar do lucro que o

banco teria, estaria indiretamente auxiliandoa montadora rival a vender mais.

A concorrência entre cada banco de montadora e os bancos de varejo que atuam na Rede de

Distnbuidores de sua marca, no entanto, é apenas parte do jogo. Se observarmos o jogo

mais amplamente, tendo em vista todo o seu escopo, tal como pregam NALEBUFF e

BRANDENBURGER, veremos que o campo de batalha é mais amplo do que parece e,

indiretamente há sim uma competição entre os bancos de montadoras como conseqüência da

concorrência entre as montadoras. Se a General Motors precisa desovar seu estoque de

Corsa LO e anuncia, via Banco GM, taxas baixas para estes modlelos,estas passam a afetar

diretamente as vendas dos modelos Ka 1.0 e Fiesta 1.0 da Ford, que pode recorrer ao Banco

Ford solicitando também taxas atrativas para estes veículos, a fim de superar as ofertas da

GM. Como se apela ao mesmo consumidor de Corsa 1.0 que compre um Ka ou um Fiesta

LO, ou a venda será da GM ou da Ford, e daí o financiamento (se houver) provavelmente

será feito ou pelo Banco GM ou pelo Banco Ford, respectivamente.

Deste modo, seria ingenuidade supor que não há concorrência entre os bancos de

montadoras: ela existe sim, e faz parte do jogo mais amplo que envolve as montadoras entre

si, e deve ser sempre levado em conta. Apesar de servirem a Redes de Distribuidores

diferentes, o consumidor final é o mesmo, e ele é quem vai decidir por um veículo desta ou

daquela marca, dando o financiamento para um ou outro banco. A lógica de competição

entre as montadoras vale então também para seus bancos que, adicionalmente, enfrentam os

bancos de varejo. O que dissemos para os bancos claramente vale também para as empresas

de leasing e mesmo para as administradoras de consórcio - no entanto, como já dissemos,

estamos tirando o consórcio do escopo geral deste trabalho e, por isso, somente o

mencionamos.

Nota-se que os concorrentes definidos neste item são plenamente compatíveis com as

definições de concorrentes colocadas acima. De fato, se nos guiarmos pela Definição I de

concorrentes, é verdade que o Banco Ford, caso oferecesse seus produtos isoladamente,

sem a presença de outros bancos, teria uma valorização maior de seus produtos - com um
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Itaú ou ABN oferecendo taxas, prazos e entradas similares, é claro que os fregueses,

principalmente os consumidores finais, passam a valorizar menos os produtos do Banco

Ford - se não conseguem o financiamento com este banco, podem consegui-lo com outro.

O mesmo vale para os Distnbuidores Ford, já que o Banco Ford não é o único a oferecer-

lhes empréstimos de capital de giro e crédito rotativo; apenas no caso do Floor Plan, de fato

pode-se dizer que o Banco Ford é quase que um monopolista, pois custaria muito caro a

outro banco montar uma estrutura semelhante (embora alguns já tivessem se oferecido a

fazê-lo).

Levando em conta a Definição 2 de concorrentes, pode-se dizer que a mesma se adapta bem

a apenas alguns dos players listados como fornecedores: por exemplo, sem dúvida é menos

interessante para uma gráfica trabalhar com o Banco Ford quando existe possibilidade de,

alternativamente, prestar seus serviços a um de seus concorrentes. O mesmo vale para os

bancos fornecedores de funding, que se não o oferecerem ao Banco Ford, podem fazê-lo a

outros bancos concorrentes (ou podem até eles mesmos usarem este funding para

concorrerem diretamente com o Banco Ford no financiamentoa varejo de veículos).

No entanto, quando se fala na Ford Brasil como fornecedora de funding, a análise torna-se

um pouco mais complexa: por uma questão estratégica, dificilmenteela supriria de funding

outros bancos que não o de sua marca; certamente, ela não supriria o Banco Fiat para que

este financiasse veículos Ford, e dificilmenteo faria com outro banco de varejo. A menos

que o Banco Ford não oferecesse condições de financiar os veículos da marca, a Ford Brasil

não teria porque passar recursos para outro banco, mesmo porque se trata de uma questão

estratégica manter este dinheiro circulando "em casa".

Neste sentido, pode-se dizer que haveria quase que uma espécie de oligopsônio 12 para os

recursos da Ford Brasil, que somente poderia repassá-los ao Banco Ford para subsidiar as

taxas de juros. Assim, a Definição 2 de um concorrente, que o caracteriza do ponto de vista

do fornecedor, não se encaixa tão bem. Mesmo cientes deste detalhe, vamos manter

12 Oligopsônio é um "tipo de estrutura de mercado em que poucas empresas. de grande porte, são as
compradoras de determinada matéria-prima ou produto primário" (SANDRONI, 1985, p. 305).
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concorrentes e fornecedores do modo como estão, pois se trata de uma conseqüência

particu1ar de uma estratégia de mercado e que não afetará nossa análise.

6.4 Complementadores

Seguindo as definições que colocamos acima, pode-se dizer que o Banco Ford tem como

principais complementadores os próprios Distribuidores (que também são fregueses!), a

Ford Brasil (que também é fornecedora!) e as empresas seguradoras.

Comecemos pelas empresas seguradoras: elas são complementadores óbvios, já que suprem

um complemento importante e já mencionado anteriormente: o seguro do veículo (casco).

O seguro do veículo é então um "algo a mais" que o consumidor tem e normalmente

procura ao adquirir um veículo. Dado que o Banco Ford faz o seguro de todas as suas

unidades financiadas apenas com uma seguradora, que pode então se beneficiar da estrutura

de vendas do Banco Ford para vender contratos (tendo ainda quase que um mercado cativo

de alguns milhares de contratos por mês), em troca esta seguradora oferece um preço muito

mais baixo ao consumidor final, o que dificilmente é conseguido através de uma negociação

individual entre o consumidor e sua seguradora de confiança.

Teoricamente, todos saem lucrando com este arranjo, além do que o seguro pode ser

parcelado no financiamento, tomando seu pagamento mais fácil. É importante ressaltar que

o Banco Ford não exige um seguro obrigatório em suas operações de CDC; já no caso do

leasing, o seguro de casco e, principalmente, o RCF (seguro de Responsabilidade Civil

Facuhativa) são exigidos, pois a Ford Leasing continua como proprietária do veículo

durante todo o período do arrendamento, devendo então se precaver contra

eventualidades 13. O seguro e o financiamento se complementam com a venda do veículo

em si, de modo que o consumidor terá então um pacote bem montado a seu dispor.

13 O RCF principalmente, que é um seguro contra terceiros, é exigido, e seus valores para danos materiais e
danos pessoais são colocados em altos patamares, pois ocorrendo qualquer tipo de sinistro com o veículo de
terceiros, o proprietário, no caso a Ford Leasing, é responsabilizado. Assim, os altos valores de indenização
a terceiros são uma malha de proteção contra eventuais problemas, em que a Ford Leasing possa ser
judicialmente acusada por um acidente causado pelo arrendatário do veículo, que tem a sua posse.
Adicionalmente, é dificilpara o consumidor encontrar seguradoras que façam o seguro RCF com valores tão
elevados quanto os exigidos a preços razoáveis, de modo que o seguro oferecido em conjunto com o Banco
Ford é normalmente o mais barato do mercado.
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Os Distribuidores Ford, além de fregueses, podem também ser considerados como

complementadores, porque seus serviços colaboram para que se acrescente ainda mais valor

à venda do carro e do financiamento. As equipes de vendas dos Distnbuidores recomendam

o Banco Ford, oferecem todo serviço de assistência ao cliente, tirando eventuais dúvidas e

fornecem efetivamente o espaço fisico onde os carros e os financiamentos são vendidos.

Todo este serviço de assistência ao cliente e seu direcionamento ao Banco Ford (na hipótese

do consumidor fazer um financiamento) são complementos fundamentais para o produto

financiamento; a própria imagem que o vendedor transmite ao cliente a respeito do Banco

Ford, que por ser ligado à montadora revela maior solidez e segurança, são complementos

fundamentais para se optar pelo mesmo. Este é exatamente o papel que o Distnbuidor Ford,

como canal de vendas, pode desempenhar a fim de complementar o financiamento.

Alternativamente, pode fazer um papel inverso, direcionando o cliente para um outro banco

com o qual tenha mais afinidade ou lhe pague maiores comissões.

Finalmente, é mais do que claro que a Ford Brasil é uma complementadora porque é a

fabricante do carro que irá ser financiado - tanto quanto o carro completa o financiamento, o

recíproco é verdade, como já tivemos oportunidade de mostrar anteriormente.

Agora, resta a dúvida: estes complementadores se encaixam nos conceitos colocados? Se

formos levar em consideração a Definição 1, não há dúvida de que sim: com os

complementadores, os fregueses valorizam mais o financiamento do Banco Ford do que se

aqueles não existissem. No caso da Ford Brasil, inclusive, o exemplo é ainda mais extremo:

não haveria um financiamento Ford sem os veículos Ford, de modo que o Banco Ford nem

existiria ou, no mínimo, deveria financiar outras marcas de carro ou outros tipos de bens aos

fregueses (e, daí, não seria mais um ''Banco Ford"!).

Se considerarmos agora a Definição 2, a análise se torna um pouco mais complexa. Para

um fornecedor como um banco que fornece recursos ao Banco Ford, é mais interessante se

a Ford Brasil também se tornar uma cliente, pois deste modo o banco fornecedor poderá
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reduzir sua taxa, mas ainda assim aumenta seu volume total emprestado, de modo que seu

lucro total se eleva, pois conta com dois clientes de potencial - neste caso, o conceito se

encaixa.

Considerando uma empresa seguradora, vale um raciocínio similar: um fornecedor, como

uma gráfica, se sentirá mais satisfeito se puder suprir formulários que possam valer tanto

para os produtos de financiamento do Banco Ford como para o seguro atrelado aos mesmos

- e, como tem que ser mantido um mesmo padrão em ambos os formulários, valerá a pena

para o Banco Ford e para a seguradora que tudo seja feito com o mesmo fornecedor.

Fina1mente, restam os Distribuidores Ford - para um fornecedor como a Ford Brasil

(lembremos que ela é tanto fornecedora como complementadora), é claro que vale a pena

subsidiar os juros de um plano de financiamento do Banco Ford se ela souber que todos os

Distribuidores Ford irão aderir ao mesmo - assim, ela garante que conseguirá escoar sua

produção de automóveis com maior segurança, e que os recursos gastos com os subsídios

para o Banco Ford (na taxa de financiamento) e para os Distribuidores Ford (em forma de

bônus por carro vendido, de-modo a reduzir seu preço) serão bem gastos - haverá como que

uma sinergiano processo, garantindo seu sucesso (maior nível de vendas).
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Capítulo 7
Análise "PARTS":

Entendendo o Mercado e Criando Oportunidades

"As pessoas que vão para a frente neste mundo são as que levantam e procuram as
circunstâncias que querem. Se não as encontram, criam-nas. "

George Bernard Shaw

Seguindo o esquema proposto por NALEBUFF e BRANDENBURGER, partimos agora

para a análise "PARTS", que se refere aos 5 elementos essenciais que compõem qualquer

jogo no mercado: Players (jogadores), Added values (valores adicionais ou adicionados),

Rules (regras), Tactics (táticas) e Scope (escopo) - entendendo cada um destes elementos e

seu papel no jogo, ficará mais fácil saber como jogar.

7.1 "P" - P/avers (jogadores)

7.1.1 Os Concorrentes
O mercado de financiamento de veículos está se tomando cada vez mais competitivo, com

cada vez mais bancos interessando-se pelo mesmo. Já mostramos anteriormente como isto

está ocorrendo, mas agora nossa intenção é fazer uma análise mais aprofundada, para

entender como cada um destes jogadores tem afetado o jogo como um todo.

O Capítulo 5 deste trabalho visou prover ao leitor uma visão mais geral dos bancos de

varejo que estão entrando no mercado de financiamento e o porquê disto estar ocorrendo.

Complementarmente ao que foi dito, é interessante colocarmos que, como dizem

NALEBUFF e BRANDENBURGER, a entrada de qualquer jogador ou a saída de algum

deles causa uma mudança no jogo. É claro, a mudança pode ser maior ou menor,

dependendo de qual o jogador que se move - se for um big player, provavelmente isto

causará um impacto maior do que se for alguém menor. Mas o fato relevante aqui é que,

apesar do "enxugamento" que se verifica no mercado bancário brasileiro, com um número

cada vez menor de jogadores, os que restarem deverão ser os mais eficientes e,

provavelmente, a competição poderá se acirrar. Mas isto não quer dizer que os jogadores
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passarão a perder devido a uma competição mais dura: na verdade, tudo dependerá de como

o jogo será jogado, e como cada uma das partes envolvidas enxergará a outra

Completando o raciocínio já desenvolvido no Capítulo 5, os bancos de varejo em geral

começaram a perceber que o financiamento de veículos, apesar do enorme risco de

inadimplência, é um filão a ser explorado. A inadimplência na área de financiamento e
./

leasing de veículos passou de uma média de 3,4% em 1996 para 5,7% em 1997 e a ANEF

(Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras) estima que este número

deve chegar próximo a8% em 1998 (SILVA, 05.04.98B, p. B-3). Em março de 1998,

segundo reportagem publicada por CAETANO na revista Exame, na Sodré Santoro, a

maior casa de leilões de São Paulo, havia cerca de 6.500 veículos, sendo que 4.000 haviam

sido apreendidos judicialmente de clientes que não conseguiram pagar seus financiamentos;

no mês de setembro de 1997, esta quantidade era cerca de 33% menor (CAETANO,

25.03.98, p. 56-58).

Após a crise nas Bolsas de Valores asiáticas, estes números passaram a crescer, e a partir daí

maioria dos bancos adotou uma postura mais conservadora na aprovação dos créditos, com

o aumento das entradas, redução de prazos de financiamento, estudos de crédito mais

rígidos, maiores exigências de renda do consumidor, etc.. Mas, por outro lado, todos têm o

máximo de cuidado, pois quanto mais exigente um banco é no crédito, mais abre espaço

para outro poder aprová-lo, e daí menor a lealdade do Distribuidor envolvido com o banco

mais exigente - como o Distribuidor não assume o risco da operação, interessando-se apenas

em contentar o cliente com uma aprovação de crédito mais rápida e desburocratizada, que

lhe possibilite desovar seu estoque de veículos, os bancos mais exigentes vêem-se assim em

um dilema entre assumir menores riscos versus conseguirem mais negócios - qual a melhor

saída? É dificil dizer, e isto depende essencialmente do perfil e dos objetivos de cada

instituição financeira

Embora o medo da inadimplência seja grande, especialmente no financiamento de

automóveis, onde os valores envolvidos são normalmente vultosos, o fato é que os

jogadores se interessam cada vez mais por este segmento, estimulados ainda pela enorme
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projeção de lucro dos bancos ligados a montadoras. Os bancos ligados às montadoras

conseguiram manter, no ano de 1997, uma rentabilidade média de 30%, portanto bastante

acima dos outros bancos do mercado, com uma média de 16%. O Anexo 16 mostra a

rentabilidade de algumas instituições financeiras durante os anos de 1996 e 1997 - fica claro

pelos números que os bancos Ford, Fiat, Volkswagen e General Motors tiveram um

resultado realmente surpreendente, que em muito superou os outros bancos da pesquisa,

como o Bradesco e Itaú (obs.: os Bancos Ford e Fiat ainda não haviam fechado seus

balanços em 1997 na época da pesquisa, de modo que seus resultados foram

anualizados) 14.

A consultoria Austin Asis, responsável por esta pesquisa, declarou na ocasião que os bancos

de montadoras possuem uma estrutura enxuta, com baixo custo operacional e taxas de

financiamento abaixo das do mercado, além de operarem com UIIIl spread alto, e por isso

conseguiam uma rentabilidade tão boa Na verdade, esta informação é uma "meia-verdade"

e, no caso do Banco Ford, há inúmeros fatores de ineficiência que fazem com que este

resultado positivo não reflita exatamente a realidade. Senão, vejamos o Anexo 17, do qual

extraímos algumas das conclusões abaixo:

1. A estrutura "enxuta" mencionada gera enormes problemas, pois embora a venda de

contratos esteja sendo feita sem muito pessoal no campo (quando existe a parceria e

interesse do Distnbuidor Ford), o pós-vendas tem tido uma qualidade bem aquém do

mínimo necessário e o percentual de clientes com reclamações tem aumentado bastante

(especialmente na época atual, em que o aumento da inadimplência vem demandando um

esforço cada vez maior do pessoal de cobrança e atendimento ao cliente). O Banco Ford,

por exemplo, opera com uma estrutura arcaica se comparado à Ford Credit nos EUA,

pecando em diversos aspectos no que se refere ao atendimento ao consumidor porque não

possui sistemas, processos e estrutura adequados para isto.

14 Estes resultados. no entanto. se referem apenas às instituições bancos propriamente ditos. não englobando
as empresas de leasing dos bancos de montadora, por exemplo.
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2. O baixo custo operacional é, na verdade, uma falácia: embora os custos dos bancos de

montadoras sejam realmente mais baixos se comparados aos dos ineficientes bancos

brasileiros 15 (vide parte inferior do Anexo 17), há no Banco Ford, como já mencionamos,

uma necessidade cada vez maior de elevação desta estrutura humana (aumento de

headcount) e do investimento em sistemas para que, de fato, se consiga uma estrutura

eficiente.

A verdade é que o Banco Ford, se comparado com a Ford Credit no resto do mundo, tem

um dos custos operacionais mais altos existentes. No Anexo 17, temos uma base bastante

interessante para comparação: as despesas operacionais divididas pelos recebíveis do Banco

Ford eram cerca de 3 vezes maiores do que os da Ford Credit no mundo em 1997 (3,91%

versus 1,25%); também são relativamente maiores do que os da Ford Credit na América

Latina, e do que as maiores empresas de créditos do mundo ligadas a montadoras, como a

GMAC, a Chrysler Financiai e a Toyota Credito

3. As taxas de financiamento abaixo do mercado são outro fator que não é real: na verdade,

isto somente é conseguido porque as montadoras subsidiam as taxas, pagando aos seus

bancos a diferença entre as taxas de mercado e as efetivamente praticadas, que têm sido bem

mais baixas do que as oferecidas pelos bancos de varejo. Dependendo do valor financiado

pelo cliente, este subsídio aos bancos de montadoras pode ultrapassar os R$ 1.000,00 por

unidade, o que representa uma verdadeira fortuna, e garante que o Distribuidor fique quase

que atrelado aos bancos de montadoras, com suas taxas imbatíveis. Se houvesse uma

comparação direta entre os bancos de montadoras e os de varejo normais, não haveria

diferenças tão sensíveis, ainda mais se considerando que muitos dos bancos que concorrem

com os de montadoras são exatamente aqueles onde estes últimos buscamfonding para suas

operações de financiamento.

15 A comparação entre os diferentes conceitos de custos operacionais não é direta: para os bancos de
montadoras - Banco Ford, Ford Credit Latin America, Ford Credit, GMAC, Chrysler Financiai e Toyota
Credit - usou-se o conceito de "despesas operacionais sobre média de recebíveis"; já para os bancos de varejo
- Bradesco, ltaú, Unibanco e Banco do Brasil, usou-se o conceito de "despesas operacionais sobre ativo
total". Assim sendo, a comparação não é direta, e os números dos bancos de varejo brasileiros mencionados
serve mais propriamente como uma observação do que para comparação com os de montadoras (cabe notar,
no entanto, que pelo fato dos ativos totais dos bancos de montadoras serem quase que totalmente
representados por recebíveis, os conceitos não são tão dlivergentesentre si).
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4. É dificildizer que os bancos de montadoras operam com um spread alto. De fato, o que

é certo, é que este spread foi muito mais alto no passado do que é atualmente, dada a

competição acirrada entre os bancos e a exigência de taxas cada vez menores por parte dos

Distribuidores. A taxa de captação dos bancos de montadoras, exceto quando há algum tipo

de captação de recursos feita viasuas matrizes no exterior ou outra forma excepcional de se

obter recursos, não é tão diferente dos seus concorrentes e, como já colocado, alguns deles

até repassam recursos aos bancos de montadoras. Talvez, o que se possa dizer é que,

devido à atuação dos bancos de montadoras ser restrita à sua rede e de já terem uma

estrutura montada junto a seus Distribuidores, tenham um foco mais direcionado que os

bancos de varejo (somente financiamento de carros da marca e apoio aos Distribuidores) e

ganhem mais na escala

Como já foi colocado, o fato dos bancos de montadoras conseguirem taxas mais baixas se

deve muito mais aos favores de suas montadoras do que devido à competência própria, e se

trata de uma situação temporária, que não prevalece durante um longo período de tempo -

no caso do Brasil, como as taxas de juros ainda se encontram em patamares elevadíssimos

em maio de 1998, é intenção das montadoras manter esta política temporariamente para não

permitir que as vendas de veículos caiam demais.

Mas, se o mundo dos bancos de montadoras, por um lado, pode não ser esta maravilha toda,

é claro que o mercado para os mesmos é extremamente promissor: para estes bancos, é uma

questão de vida ou morte defenderem suas posições nos Distribuidores contra a investida de

novos bancos de varejo, que chegam com cada vez mais novidades e dispostos a arrematar

parte deste mercado. Mais do que isto, as próprias montadoras que estão chegando ao país

estão estudando a criação de seus próprios bancos. Segundo informações do jornal O

Estado de São Paulo, o Banco Mercedes Benz (um banco múltiplo) deverá iniciar suas

operações em julho de 1998 já com um volume de US$ 430 milhões em operações (a sua

fábrica de automóveis deve começar a produção no final de 1998); no caso do Banco

Toyota, foi conseguida uma autorização para a abertura de até dez agências e uma empresa

de leasing através da Toyota Motor Credit Corporation (a produção de automóveis deverá
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começar em agosto de 1998); a Peugeot também deve criar um banco múltiplo até 1999

(fábrica prevista também para 1999); finalmente, também a Honda, que já possui uma

fábrica no Brasil, expressou seu desejo de possuir seu próprio banco (SILVA, 05.04.98B,

p. B-3).

Outras novas fábricas ainda devem ser abertas no país pela Mitsubishi (agosto de 1998),

Ásia Motors (outubro de 1999), Kia Motors (dezembro de 1999) e Chrysler (julho de

1998), e é possível que também se interessem em ter seus próprios bancos. Artigo

publicado por GOMES em A Gazeta Mercantil em 06.04.98, ressalta que quase todas as

montadoras estrangeiras que estão chegando ao Brasil estão trazendo consigo suas empresas

financeiras (GOMES, 06.04.98, p. C-I).

Precisamos deixar claro que, como citado anteriormente, os bancos de montadoras não

concorrem diretamente entre si, pois cada um atua em sua própria rede, raramente

aventurando-se a financiar automóveis de Distribuidores que não sejam os de suas próprias

marcas. Na verdade, há como que uma espécie de "acordo de cavalheiros" para que isto

não ocorra, além do que pode haver reclamações dos Distribuidores da marca pela ajuda a

um concorrente na venda de veículos.

Adicionalmente, a mencionada estrutura "enxuta" dos bancos de montadoras não permite

um melhor atendimento de vulto fora da sua rede de Distribuidores (o que demandaria

grandes investimentos adicionais, dependendo da expansão desejada), embora o interesse

por lojistas de automóveis independentes (que não estão subordinados a uma marca

específica, e que transacionam principalmente automóveis semi-novos e usados) tenha

aumentado muito. O Banco Ford, como parte de sua estratégia de crescimento, tem

demonstrado interesse crescente em ativar negócios com estes lojistas e até fornecer-lhes

uma rede dedicada de representantes, dado o enorme potencial do mercado de veículos

semi-novos e usados.

Quanto à competição indireta entre os bancos de montadoras, esta é uma conseqüência

direta da competição entre as suas respectivas montadoras. Assim sendo, se uma das
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montadoras oferece subsídio na taxa de juros para seu banco, é muito provável que o

mesmo ocorrerá com todas as outras, que não irão querer ficar de fora e perder mercado.

Especialmente desde o início da crise asiática, a guerra de taxas entre os bancos de

montadoras se acirrou sensive1mente, de modo que uma promoção de juros oferecida por

algum banco de montadora rapidamente é coberta por outra - naturalmente, quem saiu

ganhando com esta briga toda foi o consumidor, enquanto as montadoras gastavam todos

seus cartuchos e enormes quantias de dinheiro para atraí-lo. Portanto, esta é uma conclusão

importante, que já havia sido mostrada na "Rede de Valores" do Banco Ford (Anexo 15), e

que fica agora mais clara: os bancos de montadoras também concorrem com o Banco Ford

na conquista do mercado, embora não tão diretamente como os bancos de varejo.

Deste modo, embora os objetivos do Banco Ford sejam o de conseguir uma participação de

mercado cada vez maior dentro da rede de Distribuidores Ford apenas, quanto mais a Ford

conseguir abocanhar de participação de mercado da Fiat, Volkswagen, GM e outras

montadoras, naturalmente, maior será o número de veículos Ford financiados e,

conseqüentemente, maior o volume de financiamento do Banco Ford.

o objetivo do Banco Ford para 1998 é o de conseguir uma participação no mercado de

varejo igual a 40% - este número se refere apenas a veículos novos e significa, seguindo o

conceito de market share colocado anteriormente que, de cada 100 veículos zero Km

vendidos no varejo pelos Distnbuidores Ford sob qualquer forma de pagamento, pelo menos

40 devem ser financiados pelo Banco Ford 16. Este objetivo é mais ambicioso do que

parece, pois considerando-se que cerca de 60% dos veículos são financiados, isto significa

que aproximadamente 67% (40 -ê- 60) de todos os veículos Ford novos financiados devem

sê-lo pelo Banco Ford. Neste ponto, entramos em um ponto mais dificil de ser analisado: os

33% de financiamento restantes estão nas mãos de outros bancos de varejo, que são os

verdadeiros competidores diretos do Banco Ford.

16 Na verdade, quando falamos aqui financiados pelo Banco Ford, nos referimos, é claro, a todas as
empresas do grupo, de modo que estão incluídos os veículos arrendados pela Ford Leasing e os entregues via
Consórcio Nacional Ford,
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Os competidores do Banco Ford no mercado de financiamento de automóveis se dividem

então entre os bancos de montadoras e os bancos de varejo de um modo geral, embora

tenha ficado claro que os mesmos atuam em nichos de mercado diferentes. Vamo-nos

concentrar agora nos competidores diretos do Banco Ford, os já tão anunciados bancos de

varejo que, como já mostramos, estão cada vez mais interessados em participar dos

negócios neste lucrativo mercado.

Estes bancos de varejo estão penetrando em Distribuidores de todas as marcas de um modo

geral, e sua intenção é conquistar definitivamente estes Distribuidores para poderem atuar

sem restrições. Na verdade, como já citamos, os canais de distribuição ou POS (Points Of

Sales) no caso do financiamento de automóveis são absolutamente fundamentais: o

Distribuidor escolhe os bancos com quem quer atuar e, uma vez dando a preferência a

algum deles, os outros ficam literalmente fora do mercado. Como muitos consumidores não

vêm ao Distribuidor com o crédito aprovado, normalmente optam pelos financiamentos dos

bancos oferecidos pelos Distribuidores, de modo que ficam sujeiitosàs condições oferecidas

por estas instituições. Assim sendo, é o Distribuidor que, em última instância, decide que

banco deve financiar seus veículos.

Este panorama poderá mudar em um futuro não muito distante, com o uso de outros canais

como a Internet, vendas por telefone e em outros locais não convencionais (como

supermercados, etc.), mas hoje esta é a realidade. Um artigo publicado na Istoé Dinheiro

revela que nos EUA é cada vez maior o número de consumidores que usa a Internet para

comprar veículos e que, somente em 1997, cerca de 2% dos 15 milhões de veículos

vendidos nos EUA o foram através da mesma, representando um aumento de 10% em

relação a 1996 (CARROS via Net, 22.04.98, p. 24).

É claro que, no caso dos veículos novos, havendo uma situação como a atual, em que o

Banco Ford atua com taxas de juros muito baixas subsidiadas pela Ford Brasil, que

dificilmente podem ser igualadas por outros bancos, os Distribuidores Ford são quase que

"obrigados" a trabalhar com o Banco Ford - caso isto não aconteça, certamente perderão a

venda para um outro Distribuidor Ford concorrente, que oferece as taxas de financiamento
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mais atrativas. Deste modo, uma vez que a Ford Brasil pare de subsidiar as taxas de juros

do Banco Ford, é possível que a concorrência se acirre ainda mais, de modo que se tornam

mais tênues os laços que ligam o Distribuidor ao Banco Ford. De fato, muitos bancos estão

entrando agressivamente no mercado, oferecendo enormes quantias de dinheiro a título de

comissão para que os Distribuidores Ford lhes dêem "carta branca" para atuarem em suas

instalações.

No caso do mercado de veículos semi-novos e usados, onde as taxas de juros variam muito

e onde é mais raro que as montadoras subsidiem as taxas de juros, a competição tem sido

mais feroz, e é bastante comum que os Distribuidores operem com os bancos de montadoras

em veículos novos (onde as condições de taxas normalmente são melhores) e com os bancos

de varejo nos usados. O grande problema é que os bancos de varejo, para atuarem com

condições de taxas e comissões atrativas em veículos usados, cada vez mais exigem

reciprocidade nos veículos novos, de modo que, aos poucos, passam a minar as estruturas

tradicionais dos bancos de montadoras. E os bancos estrangeiros, com toda sua tecnologia

e experiência em crédito, representam adversários à altura, capazes de revolucionar de vez o

modo como os negócios são feitos neste mercado. Vamo-nos deter um pouco mais na

análise destas "ameaças" vindas do exterior.

Os bancos estrangeiros vêm ganhando força no Brasil, e têm feito muitos bancos nacionais

tremerem em suas bases, além de provocarem uma grande revolução no mercado. A

competição tem-se acirrado muito, bem como os já citados processos de fusão e de

aquisição, resumidos no Anexo 10, e estes efeitos têm contribuído para o "enxugamento" de

postos de trabalho no setor financeiro. Segundo dados do DIEESE citados por CAMPO no

jornal O Estado de São Paulo, somente no ano de 1997 foram demitidos 32 mil

funcionários deste setor; se considerarmos do início do Plano Real até o ano de 1997, esta

cifra chega a 193.646 empregos nas instituições públicas e privadas (CAMPO, 05.04.98,

p. B-3). Muitos bancos estrangeiros têm optado ainda pela contratação de executivos

estrangeiros ou mesmo brasileiros que atuam no exterior para reforçarem suas posições no

Brasil, o que vem contribuindo também para elevar estes índices de desemprego.
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o processo de aquisições dos bancos estrangeiros no mercado brasileiro, a fim de consolidar

suas posições, também tem sido forte. Por exemplo, em abril de 1998, o Banco Sudameris

(controlado pelo Banque Sudameris que, por sua vez, é controlado pela Banca Commerciale

Italiana, situada em Milão) adquiriu o controle acionário do Banco América do Sul, e passou

a ser o maior banco estrangeiro atuando no Brasil, com ativos no valor de R$ 13,3 bilhões -

era o nono no ranking geral brasileiro em abril de 1998, conforme se vê pelo Anexo 18.

Segundo cálculos de especialistas da Austin Asis, o capital estrangeiro já representava algo

em tomo de 17% dos ativos bancários totais no Brasil no mesmo período. Este movimento,

que é conseqüência direta do processo de globalização e abertura do mercado brasileiro, é

muito bem visto por homens de negócios do mundo inteiro, como Peter Middleton, o Vice-

Presidente do Barclays Bank, o segundo maior banco da Inglaterra, que analisa este fato

como uma mudança positiva no ambiente de negócios no Brasil (FUCS, 25.03.98, p. 18). É

um sinal claro de que o capital vai aos locais onde há maiores oportunidades e onde, apesar

do risco ser maior, as taxas de retomo também o são.

A entrada dos bancos estrangeiros é analisada por muitos como uma ameaça grande às

instituições nacionais, bastante frágeis antes os mesmos. Segundo reportagem da Revista

Istoé Dinheiro, "Apesar de a produtividade (dos bancos nacionais) estar crescendo na faixa

dos 9% ao ano nesta década, ela é metade da média das instituições :financeiras dos EUA e

quase duas vezes menor que a das holandesas, padrão de eficiência" (ALERTA asiático no

caixa, 06.05.98, p. 79).

o ingresso destas instituições estrangeiras está, de fato, mudando a :face do mercado. Um

grande jogador que está começando a atuar no Brasil, e que fez com que o Banco Ford lhe

desse a maior atenção, é a General Electric Capital (ou GE Capital), uma grande

concorrente da Ford Credit nos Estados Unidos. Neste momento, entendemos que seja

importante analisar qual seria o impacto real da entrada deste big player no jogo,

entendendo como ele pode alterar o jogo de um modo geral. Assim, vamos parar um pouco

toda a análise histórica sobre o que vem acontecendo no mercado de financiamento de
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automóveis para analisarmos quais suas prováveis tendências a partir da entrada da GE

Capital.

7.1.1.1 AGE Capital - Um Novo (e poderoso) Jogador no Mercado

A GE Capital foi criada há cerca de 70 anos especialmente para ser o braço financeiro da

General Electric, financiando ao consumidor final a compra de eletrodomésticos da marca

Mas este objetivo mudou há cerca de 15 anos, e a empresa começou a atuar em diversas

áreas, de modo que hoje o :financiamentode produtos da General Electric representa apenas

5% do seu total de negócios.

A GE Capital trabalha com vários produtos financeiros, tendo uma forte atuação no leasing

(especialmente no leasing de aeronaves e no leasing operacional, bem como no de

automóveis). Possui cerca de US$ 250 bilhões em ativos e um lucro líquido realmente

fabuloso: aproximadamente US$ 3 bilhões (CARVALHO, 03.11.97, p. B-20). É a maior

empresa arrendadora de equipamentos do mundo, com mais de 900 aeronaves, 188 mil

vagões ferroviários, 750 mil carros, 120 mil caminhões e até 11 satélites! Mesmo assim, se

comparada à Ford Credit nos EUA, a GE Capital não é tão grande quando se fala em

termos de financiamento de veículos: tem US$ 6 bilhões de recebíveis apenas, contra cerca

de US$ 83 bilhões da Ford Credito

A GE Capital Auto Lease (GECAL) é a empresa líder de leasing de veículos nos Estados

Unidos, e atua praticamente sem restrições nos Distnbuidores de veículos de todas as

marcas. Em reportagem publicada na Fortune em novembro de 1997, a GE Capital é

chamada de a "arma secreta" de Jack Welch, o CEO da GE, dada a sua enorme contnbuição

para a GE ser o gigante que é na atualidade (CURRAN, 10.11.97). Na verdade, é

interessante notar que o artigo referido ainda coloca que, se não fosse pela GE Capital, a

receita da GE como um todo teria crescido apenas 4% ao ano no período de 1991 a 1996,

ao invés dos impressionantes 9,1% efetivamente conseguidos.

A estratégia de entrada da GE Capital no mercado brasileiro acompanha a fase de

estabilização econômica e de declínio das taxas de juros, já que a empresa acredita que
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somente empresas realmente eficientes em custo e com escala é que terão condições de

competir agressivamente. A GE Capital se caracteriza por penetrar em novos mercados

através de urna forte política de aquisições, e mais de 100 delas foram feitas nos últimos sete

anos. E não seria diferente na América Latina, onde a empresa notou haver um enorme

mercado inexplorado para seus produtos financeiros. Os mercados visados pela empresa na

região parecem ser os do Brasil, Argentina, Chile e Venezuela.

Somente no Brasil, foram sondados vários bancos que podleriam ser adquiridos pela

empresa, como o Dibens, Pontual e Martinelli. A GE Capital começou a entrar no mercado

brasileiro via a Ivix, uma financiadora de computadores do grupo mM, daí formando a

chamada GE Soluções. Fina1mente, foi formada junto ao Mappin a GEC - United,

instituição financeira que tem como objetivo o aporte de nova tecnologia e a ampliação da

linha de crédito dos consumidores do Mappin, Mesbla e varejo de urna forma geral; esta

nova empresa assumiu controle do Banco Mappin S.A e da Financiadora Mesbla S.A., no

início de 1998.

Cabe-nos então analisar quais os panoramas possíveis para o Banco Ford tendo em vista a

entrada da GE Capital no mercado brasileiro: afinal de contas, é ela uma ameaça, que põe

em risco a posição de supremacia do Banco Ford em sua rede ou pode até ajudar no sentido

de afastar do mercado concorrentes mais :fracos? Na verdade, esta pergunta vale não

somente para o Banco Ford, mas para todos os bancos ligados a montadoras.

Podemos analisar esta situação de um ponto de vista mais prático e simples: o que acontece

com o market share do Banco Ford e com o tamanho do mercado em si com a entrada da

GE Capital? Havendo uma atuação similar com a do Banco Santander, que entrou em
alguns países diminuindoo patamar de preços, poderá haver então um aumento do tamanho

do mercado e, ao mesmo tempo, uma maior competição entre os mais fortes, enquanto os

mais fracos começam a ser afastados, sendo empurrados para outros nichos. Não

necessariamente tem de haver uma guerra de preços entre os grandes competidores, mas o

Banco Ford, por exemplo, pode perder market share. O que é importante notar, no entanto,

é que a perda de market share não significa, necessariamente, uma situação "ruim" - um
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market share menor em um mercado muito maior (já que os preços são derrubados, e mais

consumidores têm, potencialmente, acesso ao mesmo) continua sendo um negócio muito

interessante (deixando-se de lado as conseqüências políticas de perder mercado para um

grande concorrente).

Embora aparentemente correto, o raciocínio do parágrafo anterior é extremamente

enganoso: não necessariamente uma redução de preços causa um aumento no mercado e o

afastamento definitivo dos concorrentes - tudo vai depender da elasticidade-preço de

demanda do financiamento. Assim, antes de qualquer previsão do que poderá ocorrer com a

entrada da GE Capital, a primeira providência é sabermos se o mercado é preço-elástico ou

preço-inelástico nesta situação. Mas, como no financiamento o preço é a própria taxa de

juros, nosso estudo deve se focar na mesma 17 •

Podemos então colocar a seguinte situação: se o mercado for preço-elástico, ou se a

elasticidade-preço da demanda em relação ao financiamento for maior do que 1 (em módulo

ou valor absoluto, visto se tratar de um número negativo), novos consumidores serão

atraídos por preços mais baixos, de modo que o mercado de financiamento se expandirá

mais do que proporcionalmente em relação à redução do preço. Por outro lado, se esta

elasticidade-preço for menor do que 1 (em módulo), reduções nos preços provocarão

aumentos proporcionalmente menores na demanda por financiamento. É claro que esta

relação depende diretamente da presença ou não de substitutos do financiamento - havendo

substitutos próximos, a elasticidade tenderá a ser maior do que 1 e, não havendo, tenderá a

ser menor do que 1.

17 Na verdade, o preço do financiamento, tal como entendido pelo consumidor em geral, não é exatamente a
taxa de juros, mas leva em consideração outras condições, tais como a entrada, o prazo de financiamento, a
carência para o primeiro pagamento, etc.. Enfim, o consumidor de um modo geral enxerga o valor da
prestação do financiamento, se esta é passível de pagamento dada sua restrição orçamentária ou não. Um
interessante estudo feito para o Banco Ford através do método de "focus group", que reuniu diversos
consumidores do Banco Ford e de outros bancos concorrentes concluiu que o consumidor, ao optar entre
financiamentos alternativos, considera primariamente o valor da prestação e, adicionalmente, a taxa de juros
embutida. A taxa de juros também é importante porque o consumidor, não sabendo fazer exatamente as
contas para comparar opções de financiamento, a utiliza como balizador após ter concluído que o montante
mensal de pagamentos "cabe em seu bolso". As opções de preços de carro e de financiamento não só movem
os consumidores de uma marca para outra, mas também :fazem-nosescolher entre Distribuidores alternativos
dentro da mesma marca.
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Embora não tenhamos aqui dados empíricos para confirmação (nem é interesse desta

monografia trabalhar mais profundamente os números via regressões ou outros instrumentos

estatísticos que traçam o aspecto da curva de demanda de financiamento, bem como sua

elasticidade), podemos arriscar, com razoável margem de segurança, o palpite de que a

curva de demanda do financiamento é negativamente inclinada e de que sua elasticidade-

preço é menor do que 1. Quais as conseqüências destas conclusões?

Em primeiro lugar, ao se dizer que a demanda é negativamente inclinada, simplesmente

estamos referendando toda a análise feita até o momento: de fato, a redução do preço do

financiamento de uma determinada empresa financeira faz com que aumente a procura por

seus produtos. Mas estamos indo além disso: estamos dizendo que a elasticidade-preço de

demanda do financiamento como um todo é menor do que 1 - por quê? Porque, do modo

como estamos definindo o financiamento aqui, englobando leasing, CDC e consórcio, o

único substituto que resta é o pagamento à vista. Ora, estamos dizendo que os

consumidores que compram à vista não farão o financiamento mesmo se o preço do mesmo

se reduzir significativamente;ao mesmo tempo, estamos dizendo que os consumidores que

financiamnão trocarão seu financiamentopor um pagamento à vista. Quais as razões destas

conclusões intuitivas?

No primeiro caso, o dos consumidores que compram à vista, dizemos que eles não

comprariam um veículo financiado porque, tendo o dinheiro disponível, é de se supor que

gastem-no para adquirir o veículo no ato, isentando-se das complicações de um

financiamento 18. O Banco Ford conduziu algunsfocus groups somente com consumidores

que optaram pela compra de automóveis à vista, justamente para tentar entender o porquê

destes não terem optado pelo financiamento, mesmo quando este oferecia taxas bastante

atrativas. Também foram conduzidas pesquisas com consumidores que financiaram seus

veículos, a fim de comparar suas percepções com os primeiros.

18 Este raciocínio é válido para Pessoas Físicas, que compõem o grosso do financiamento a varejo;. sendo
portanto nosso foco central de ínteresse nesta monografia. No caso de Pessoas Jurídicas, não é um
pensamento válido, já que o capital disponível é normalmente o capital de giro usado nas atividades próprias
da empresa, e esta prefere empregá-lo no seu dia-a-dia, financiando os veículos dos quais necessita.
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As principais justificativas dos consumidores de um modo geral sobre os beneficios das

compras à vista, comparadas com o financiamento, foram as seguintes:

1. Percepção de que, comprando-se à vista, tem-se um maior poder de barganha junto ao

Distribuidor, de modo que se consegue umme1hor preço.

2. O custo total do veículo é bem menor do que comparado ao custo do financiamento

(percepção de que as taxas de juros são muito altas no Brasil).

3. Não há uma dívida com que se preocupar ao se comprar à vista - a este ponto, está

ligado o temor de não se poder quitar a dívida no futuro por perda de emprego, etc..

4. Na compra à vista não há necessidade de se preocupar em estar pagando religiosamente,

todo mês, a dívida (traba1hode controle, de ir ao banco, etc.).

5. O carro fica em nome da própria pessoa quando se adquire o mesmo à vista, não ficando

alienado a um banco ou no nome de uma empresa de leasing.

Deste modo, nota-se que, por uma questão até cultural, os consumidores que fazem a

compra do veículo à vista parecem entender que os beneficios desta forma de pagamento

vão muito além da simples influência da taxa de juros. Isto, por outro lado, não significa

que estes consumidores não poderão mudar de atitude ao longo do tempo. O financiamento

poderá rea1mente se popularizar na medida em que a inflação se estabilizar, o produto se

tornar mais fácil de entender (já que os cálculos, bem como as formas de financiamento,

ainda não estão totalmente claras para os consumidores, que rotineiramente correm aos

PROCON's para reclamarem por se sentirem lesados) e inventarem-se meios mais

simplificadosde pagamento (inclusivevia o uso da Internet e de outros meios eletrônicos de

comunicação que façam com que as instituições financeiras venham ao consumidor, e não o

inverso).
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Não descartamos, porém, o efeito da taxa de juros sobre o consumidor, de modo que é

possível que uma taxa de juros bastante baixa para o consumidor compense todas as outras

desvantagens do financiamento - uma taxa zero, por exemplo, sem dúvida pode atrair muitos

consumidores que comprariam seu veículo à vista, a fazerem-no via financiamento, já que

poderiam aplicar o seu dinheiro a taxas mais altas, auferindo vantagens financeiras que

compensariam os desconfortos relacionados ao financiamento.

No segundo caso, em que o cliente opta pelo financiamento, muitas vezes o faz

simplesmente porque não tem condições financeiras de pagar o veículo à vista - para estes

consumidores, a opção de pagar à vista simplesmente não existe, e a alternativa é entre

comprar ou não o veículo usando o financiamento disponível no momento. No mesmo

estudo de focus group mencionado, as seguintes vantagens principais do financiamento

sobre o pagamento à vista foram apontadas:

1. Oportunidade de comprar um carro novo, o que não seria possível sem o financiamento.

2. No financiamento, não há a "descapitalização" do consumidor, que pode pagar seu

veículo aos poucos - não é preciso gastar uma soma elevada de dinheiro de uma vez só.

3. O dinheiro "poupado" no financiamento, por não se ter que pagar o veículo à vista, pode

ser usado para outros :fins(como no caso das Pessoas Jurídicas, que o usam como capital de

giro).

Assim sendo, tendo em vista o que ocorre entre estas duas alternativas, o da compra à vista

e a prazo (financiamento) de um veículo, fica claro que a taxa de juros influencia a mudança

entre as mesmas, mas sua ação não é a única: há vários outros fatores que influenciam a

decisão do consumidor ao adquirir um veículo 19. E fica claro também que, aos pouco,s,

estas condições inibidoras do financiamento podem ser superadas à medida em que se

mostre ao consumidor que o financiamentoé uma boa opção de compra

19 O estudo mencionado se refere a consumidores de veículos novos, podendo ter diferenças se :ffiàSemos
analisar o mercado de usados, mas podemos tomá-lo como uma base relativamente segura para este trabalho.
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o próprio Banco Ford, reconhecendo esta possibilidade de atração do cliente que tem

dinheiro para pagamento à vista, lançou, no início de 1998, um plano que alguns bancos já

tinham colocado em prática, e que logo foi copiado por vários bancos de montadoras: o das

"taxas variáveis". Este programa teve como pressuposto básico exatamente a idéia de se

atrair mais o consumidor que pagava à vista, ou pelo menos aquele que possuía mais

dinheiro para dar como entrada, oferecendo-lhe condições diferenciadas de compra. Deste

modo, passou-se a conceder aos consumidores que davam entradas maiores uma taxa de

juros menor - lançou-se então um plano cujas taxas de juros partiam de 1,85% a.m. +
variação cambial (dólar) para entradas de 5% a 20%, chegando à taxa de apenas 1% a.m, +
variação cambial para entradas acima de 50% (uma taxa excelente para o mercado,

subsidiada pela Ford Brasil) 20 •

Este plano do Banco Ford era o reconhecimento de que os consumidores que tinham mais

dinheiro para pagar à vista deveriam ser recompensados, sendo atraídos para o

financiamento. Este plano teve bons resultados, principalmente porque a chamada de mídia

em jornais em revistas foi centralizada na taxa de 1% a.m, + variação cambial e nas baixas

prestações (que eram baixas justamente porque a entrada era alta). Assim sendo, embora

seja dificil atrair o consumidor que normalmente compra à vista para o financiamento,

muitas vezes artificios como este, que colocam a taxa de juros em patamares muito baixos e

convencem o consumidor de que este é um bom negócio, podem ter uma eficácia razoável

Mas, surge a pergunta: o Banco Ford e a Ford Brasil não estariam perdendo dinheiro ao

financiar com taxas tão baixas como 1% a.m, + variação cambial? A resposta aqui é

claramente não: embora este plano pudesse sair um pouco mais caro para a Ford Brasil em

termos de subvenção do que quando o consumidor ofertava uma entrada baixa e tinha

direito a uma taxa de 1,85% a.m. + variação cambial (caso este em que se atingia a taxa

normal de mercado do Banco Ford e a subvenção, portanto, não existia), a verdade é que

tanto o Banco Ford como a Ford Brasil se davam bem: a Ford Brasil porque atraía um

20 Nesta época, a taxa média no mercado oscilava entre 1,6% a 2% a.m. mais variação cambial do dólar.
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público consumidor adicional, inclusive de outras marcas, além do fato de que, com uma

entrada alta, o valor financiado era reduzido, e a subvenção, portanto, também era menor 21;

já no caso do Banco Ford, o fato da entrada ser muito alta reduzia consideravelmente seu

risco com a operação, de modo que se repassava este beneficio à Ford Brasil, cobrando-se

da mesma uma subvenção menor.

Uma vez que concluímos que a elasticidade-preço do financiamento é menor do que 1,

parecem então claras as conseqüências: o mercado de financiamento não se expandiria com

a entrada de uma grande empresa como a GE Capital, de modo que cada instituição

financeira passaria a lutar por um mercado que, ceteris paribus, não aumentaria por uma

migração de compradores à vista para a compra a prazo. Mas isto significa que o mercado

de financiamento de veículos não poderia aumentar devido a esta restrição?

A resposta é não: o potencial deste mercado é enorme, pois não depende apenas dos

consumidores que compram à vista - depende também de outros fatores cuja importância se

elevou sensivelmente durante o Plano Real, como o efeito-renda, o preço dos veículos e os

prazos de financiamento longos o suficientepara diluírem os valores das prestações mensais

para os consumidores. O efeito-renda é vital, pois sua influência é incontestável neste

mercado: a elevação de renda, principalmente a das classes menos favorecidas serviu, em

parte, para engrossar as fileirasde compradores de automóveis, sejam eles novos ou usados.

Os preços dos automóveis em queda, somados à produção de veículos populares com

preços convidativos e planos de financiamento com prazos cada vez mais longos e

condições de pagamento especiais, possibilitam a este novo consumidor acesso ao mercado

de veículos. Sem dúvida, podemos esperar que uma grande parcela deste novo público

consumidor que vai sendo agregado ao mercado de veículos o seja via financiamento, dada a

insuficiênciade sua renda para a compra à vista.

21 O preço da subvenção cobrada pelo Banco Ford à Ford Brasil depende essencialmente do valor financiado
do veículo, representando um percentual do mesmo. É claro que, quanto maior a entrada, menor é o valor
financiado, e daí menor o valor da subvenção a ser paga pela Ford Brasil.
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A conclusão é então a de que o mercado de financiamento de veículos passará a aumentar

mais pela adição de novos consumidores, que anteriormente não tinham possibilidade de

adquirir seus veículos, do que pela transformação de clientes que normalmente compram à

vista em clientes de financiamento (muito embora este último efeito possa ocorrer no longo

prazo, com mudanças estruturais no mercado e no perfil do consumidor). Então, o que isto

significa para o nosso caso prático, foco principal deste item, o da entrada da GE Capital no

mercado?

A princípio, a conclusão é direta: se novos consumidores, que não tinham previamente

acesso ao mercado de financiamento, não forem agregados rapidamente ao mesmo, todos

lutarão por um bolo cujo tamanho aumentará lentamente, levando a uma competição por

market share que poderá ser feroz. A GE Capital poderá se instalar na Rede Ford aos

poucos, oferecendo taxas atrativas ou condições especiais que façam os Distribuidores se

interessarem cada vez mais, requisitando do Banco Ford alternativas semelhantes. A

competição poderá ser então relativamente dura pelo pedaço de um bolo "sem fermento",

que não cresce na proporção que todos esperam e que, por este motivo, faz com que as

partes vejam os competidores com maior desconfiança.

Por outro lado, se o mercado de veículos, e daí o de financiamento de veículos, crescer a

uma velocidade suficientemente grande para garantir um volume de financiamento

compatível com a estrutura de cada banco, bem como compatível com suas expectativas de

lucro, então todos poderão se contentar com um market share menor dentro de um bolo

maior. Neste caso, fica evidente que o Banco Ford não poderá sustentar o seu objetivo de

financiar 40% da venda de varejo de veículos novos da Ford Brasil. - deverá revê-lo de modo

a se contentar com um volume absoluto mínimo de contratos de financiamento, e não

colocá-lo como um percentual de mercado. No final das contas, e dependendo do

crescimento deste mercado, poderá ser muito mais vantajoso para o Banco Ford ter um

market share menor de um bolo muito maior.

A segunda alternativa nos parece a mais provável, de modo que cada banco irá se acomodar

com um determinado volume a ser conseguido do mercado. A GE Capital, sem dúvida,
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deverá apressar o Banco Ford a correr em busca de eficiências maiores em seus custos e a

pensar cada vez mais em como atrair e manter seus consumidores. A se julgar pelo seu

tamanho, a GE Capital poderá jogar pesado para entrar no mercado em Distribuidores de

todas as marcas, usando o seu vasto know how para apressar as mudanças no modo de se

atuar no mercado de financiamento de veículos. Bancos ineficientes, incapazes de igualar as

condições oferecidas pelo Banco Ford ou pela GE Capital, aos poucos serão afastados do

mercado (a "sorte" é que, pelo fato da GE Capital ter uma atuação muito variada, não

tendo foco apenas no financiamento de veículos, poderá não ficar com uma fatia expressiva

do market share, embora deva causar dores de cabeça a muitos competidores).

Estes bancos poderão até ter acordos com alguns Distribuidores Ford, atuando em nichos

específicos do mercado, tais como o financiamentode veículos muito velhos (6 a 10 anos de

fabricação ou mais), ou na aprovação de créditos rejeitados inicialmentepelo Banco Ford ou

GE Capital (os chamados bancos "limpa-trilhos"), ou ainda poderão contar com a pré-

aprovação de créditos para seus correntistas, que chegariam aos Distribuidores apenas para

escolher e pegar o carro (e este, sem dúvida, é um excelente meio destes bancos se

manterem firmes no mercado, mantendo a fidelidade de seus consumidores). Mas, de um

modo geral, acreditamos que apenas os melhores bancos se manterão. E como identificar

estes bancos? Este é um assunto a ser discutido logo a seguir.

7.1.1.2 Obstáculos a Novos Entrantes

No item anterior, apesar do foco ter sido basicamente a entrada da GE Capital no mercado,

fomos bem além, analisando o mercado de financiamento de veículos como um todo, e

possíveis panoramas de como este se acomodará frente a novas forças. Mas a análise carece

de um ponto importante que, embora não tão explorado por NALEBUFF e

BRANDENBURGER, tem extrema importância para o guru Michael Porter: o dos

obstáculos à entrada de novos competidores. Apesar da análise de Porter se destinar

basicamente a indústrias, podemos aplicá-la, sem grandes problemas, ao nosso caso. Em seu

famoso livro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing lndustries and Competitors,

Porter coloca, basicamente, sete obstáculos para a entrada de novos competidores
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(pORTER, 1980, p. 7-17), que serão aqui resumidos para ajudar o leitor a entender melhor

o porquê de a1guns bancos poderem competir no mercado, enquanto outros não.

1. Economias de Escala - embora estejam diretamente relacionadas à indústria de um modo

geral, não podemos deixar de considerar que também existem no caso de instituições

financeiras. As economias de escala se referem à queda do custo unitário de um produto à

medida em que seu volume absoluto por período se eleva No caso de produtos financeiros,

muito embora cada contrato tenha uma rentabilidade média independente do volume, a

verdade é que, para bancos como o Banco Ford, que já têm sua estrutura de atendimento à
Rede Ford montada, com seus custos fixos já comprometidos e a um nível relativamente

alto, o aumento no volume de contratos faz com que o custo de cada um se dilua

Vamos tomar como exemplo o caso da Ford Leasing: em 1997, pouco antes da liberação do

leasing para Pessoas Físicas e do aumento do IOF sobre o financiamento (CDC), os custos

operacionais das operações de leasing, ao se calcular a rentabilidade por contrato, estavam

altíssimos, pois o volume mal atingia 100 contratos por mês, enquanto havia toda uma

estrutura herdada da época da Autolatina Leasing (predecessora da Ford Leasing), que

incluía cerca de 15 empregados trabalhando exclusivamente com este produto.

Deste modo, ao se calcularem as taxas finais para o consumidor, os custos operacionais

fàziam com que as taxas da Ford Leasing atingissem patamares elevados e pouco

competitivos no mercado. Já pouco depois, com um volume de unidades arrendadas que

pulou de 75 emjaneiro de 1997 para nada menos do que 5.257 emjulho do mesmo ano (um

volume 70 vezes maior!), o custo operacional por contrato foi diluído substancialmente, de

modo que isto possibilitou à Ford Leasing conseguir oferecer taxas de juros ainda mais

baixas. Economias de escala, portanto, são fundamentais. Novos entrantes, naturalmente,

devem se preocupar com este fator: a GE Capital, ao adquirir novos bancos no mercado,

herdará suas estruturas de custo, e deverá se esforçar por torná-Ias o mais enxutas quanto

possível, a :fim de conseguir comparar as mesmas às do Banco Ford.
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Adicionalmente, podemos ainda observar o efeito da economia de escala nas próprias

operações de tesouraria executadas pelo Banco Ford - ao captar mais dinheiro no mercado,

em lotes grandes, exatamente para poder comportar suas operações, consegue taxas mais

baixas (embora não devamos nos esquecer de que, uma vez que um determinado banco

capte demais no mercado, ele se endivida e, portanto, o risco de lhe repassar recursos pode

fazer com que a taxa seja elevada de acordo, justamente para compensar este risco). No

caso da GE Capital ou de outros bancos entrantes, haverá a possibilidade de se conseguir

obter taxas baixas assim mesmo: tal como a Ford possui uma boa imagem no mercado, com

um risco muito baixo, é claro que a GE Capital, cotada como "AAA" (triple A) no mercado

americano, também gozará de grandes beneficios ao captar recursos.

2. Diferenciação de Produtos - as empresas já estabelecidas no mercado possuem uma

espécie de identificação de mercado e lealdade dos consumidores, que advêm exatamente de

propagandas passadas, serviços ao consumidor, etc.. No caso do Banco Ford e de vários

outros já presentes no mercado, de fato a marca é importante, e muitos consumidores

resistem à idéia de financiarem com um banco qualquer. Embora seja claro que o

consumidor, de um modo geral, não consiga diferenciar o Banco Ford da imagem da Ford e

do Distribuidor em si (muitas vezes entendendo que se trate de um banco do próprio

Distnbuidor), isto é um ponto até que muito positivo, pois o consumidor também entende

que um banco que tem o nome da marca somente trabalha com veículos da mesma, e deve,

portanto, oferecer as melhores condições para a aquisição dos mesmos.

o consumidor poderá, inicialmente, estranhar ver a GE Capital como financiadora de

veículos, afinal, é provável que a identifique com o financiamentode eletrodomésticos - este,

sem dúvida, pode ser um fator complicador para que a GE Capital consiga conquistar a

confiança do consumidor, e um grande trabalho de conscientização talvez tenha que ser

estudado pela empresa. Quanto a outros bancos que estão cada vez mais agressivos no

mercado, como o BankBoston, ou mesmo vários outros bancos estrangeiros, é de se supor

que o consumidor não demonstre grande resistência aos mesmos, uma vez que o

Distnbuidor lhe ofereça um financiamento destas instituições. Assim sendo, a diferenciação
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de produtos é um fator importante, mas não determinante, para a entrada de novos

competidores.

3. Requerimentos de Capital - a necessidade de se investirem vultosos recursos financeiros

para competir gera1mentecriam uma barreira para entrantes. No nosso caso, este obstáculo

não é tão relevante, afinal de contas é possível para a grande maioria dos bancos entrar em

Distribuidores específicos sem maiores dificuldades, uma vez que tenham propostas

atraentes. Embora os novos entrantes não possuam toda uma estrutura de aprovação de

crédito específicapara veículos, nem uma estrutura montada na Rede de Distribuidores Ford

(ou em outra qualquer), a verdade é que não é geralmente necessário um investimento muito

grande para se entrar em Distribuidores específicos, pelo menos se o objetivo for o de se

manter uma posição temporária nos mesmos. Se o objetivo do banco for o de manter uma

posição de mais longo prazo em um Distribuidor, sem dúvida deverá investir bem mais em

estrutura para se manter no mesmo.

É claro que, para o Banco Ford, que precisa dar um atendimento exemplar e indiferenciado

para toda a Rede Ford, o investimento, necessariamente, precisa ser vultoso, pois deve ser

estendido a todos Distribuidores.

4. Custos de Mudança - são custos que o comprador deve ter para mudar do fornecedor de

um produto para outro. De fato, este parece ser um custo que, muitas vezes, é alto para os

Distribuidores Ford pois, ao mudarem de um parceiro como o Banco Ford, com o qual já

estão acostumados a operar, para um outro, cujo modus operandi ainda não conhecem

muito bem, o custo pode ser razoavelmente alto. Apesar de haver muitas semelhanças entre

os métodos de aprovação de crédito dos bancos, não há dúvidas de que cada um opera de

um modo diferente e, na verdade, é necessário um certo trabalho para readaptação de todo o

pessoal do Distribuidorjunto ao novo fornecedor de serviços financeiros.

Os novos entrantes, natura1mente, sempre tentarão minimizar estes custos, mostrando aos

Distribuidores que suas formas de aprovação de crédito são muito mais simples e rápidas do

que a de seus rivais. De fato, isto pode ser verdade e, nestes casos, o custo da mudança do
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Distribuidor de um banco para outro não é tão grande. Já alguns Distribuidores se

acostumaram a trabalhar cada vez com um banco novo, ou então com vários bancos ao

mesmo tempo, a :fimde poderem ter mais opções para o cliente e, ao mesmo tempo,

garantirem que os custos de mudança serão menores quando for necessário dar prioridade a

um destes bancos.

5. Acesso aos Canais de Distnouição - os entrantes devem persuadir os canais de

distribuição existentes a venderem seus produtos, mesmo sabendo que os mesmos já

traba1hamhá muito mais tempo com as empresas estabelecidas no mercado. Esta barreira,

como já tivemos oportunidade de reforçar por diversas ocasiões ao longo do trabalho, não é

das mais fortes no caso da Rede de Distribuidores Ford. Apesar de haver Distribuidores

realmente leais ao Banco Ford e que somente operam com este, independentemente das

condições que sejam oferecidas, a maioria dos Distribuidores prefere procurar o banco que

mais vantagens oferece, para poder então escolher o ''privilegiado'' (que receberá a honra de

poder fazer seus financiamentos diretamente na fonte!).

É importante ressaltar que, como já foi colocado, nem sempre o que é melhor para o

Distribuidor, detentor do canal de vendas, é o melhor para o consumidor: quando o banco

entrante oferece comissões e outros incentivos ao Distribuidor para lhe permitir financiar os

consumidores sem restrições, ocorre que, por outro lado, o consumidor deverá pagar uma

taxa de financiamento maior para compensar aquelas "gentilezas".

Hoje em dia, no mercado de veículos novos, onde a competição é feroz, as taxas de juros

têm de ser razoavelmente competitivas entre si (pois o consumidor está bem mais consciente

a esse respeito), e não há tanto espaço para cobrar taxas compensatórias excessivamente

altas do cliente; por outro lado, no mercado de veículos usados, é muito comum haver várias

tabelas de juros, com comissões crescentes ao Distribuidor de acordo com uma taxa maior

que é cobrada do consumidor (neste mercado, para o consumidor a comparação entre as

taxas de juros é muito mais dificil).
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Desta forma, de um modo geral, pelo fato de muitos Distribuidores Ford não serem muito

"leais" ao Banco Ford, e por tentarem conseguir maiores comissões via financiamento, não

se pode dizer que o acesso aos canais de distnbuição seja um obstáculo realmente dificil de

se superar - na verdade, quem entrar no leilão de beneficios e oferecer o pacote mais

atrativo para o Distribuidor poderá vencê-lo - e, nesse momento, não importa muito quem
seja este banco.

6. Desvantagens de Custo Independentes da Escala - as empresas já estabelecidas no

mercado podem ter vantagens de custo sobre os entrantes que não são copiáveis, como

serem proprietárias de tecnologias mais avançadas, terem subsídio do governo, terem maior

experiência no negócio, etc.. Há obstáculos evidentes, que favorecem os bancos de

montadoras de maneira clara em relação aos bancos concorrentes: o próprio apoio das

fábricas. O Banco Ford goza do apoio total da Ford Brasil e todas ações de lançamento de

novos produtos são tomadas em conjunto por representantes das duas empresas. O fato de

haver uma proximidade enorme do pessoal de Marketing e Vendas e da Diretoria das duas

empresas facilita muito as coisas para o Banco Ford, que passa então a gozar de um custo

muito menor para obter informações sobre a Ford Brasil.

Ao mesmo tempo, a política conjunta de vendas entre Banco Ford e Ford Brasil tem

pregado que as Filiaisdo Banco Ford fiquem ao lado dos Distritos de Vendas da Ford Brasil

- isto significaum relacionamento ainda mais próximo entre os dois parceiros, de modo que

ações de propaganda conjunta são tomadas sempre que necessário, desbancando ações

isoladas de bancos concorrentes - o valor deste relacionamento é incalculávelpara o Banco

Ford, criando uma admirável vantagem competitiva para este no que se refere ao custo de se

obterem informações privilegiadas sobre os produtos e a Rede Ford.

Adicionalmente, a Ford Brasil faz todos os seus programas de taxas subsidiadas através do

Banco Ford, e não via um terceiro - o Banco Ford é o único parceiro realmente confiável

neste sentido, pois certamente não cobrará quantias absurdas da Ford Brasil para montar

programas deste tipo; e o me1horé que, uma vez contando com taxas subsidiadas, o Banco
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Ford simplesmentepode "arrasar" com a concorrência, já que sua vantagem de custo para o

cliente passa a ser praticamente inigualável.

Finalmente, outro exemplo claro é que os sistemas do Banco Ford e da Ford Brasil estão

intimamente ligados, de modo que as informações que o Distribuidor recebe sobre o

faturamento de seus veículos e peças é compartilhada com o Banco Ford, que passa a ter

acesso a vários tipos de informação quase sem custo. Já os outros bancos de varejo não têm

quaisquer destas vantagens e devem, portanto, apostar mais no que podem oferecer aos

Distribuidores individualmente,para conseguirem então conquistar cada vez mais mercado.

7. Políticas do Governo - muitas vezes, as políticas do governo são direcionadas no sentido

de limitar o número de concorrentes ou mesmo de entrantes em um determinado segmento

do mercado. No caso do setor bancário, este claramente não é o caso e o Governo

Brasileiro, ao contrário, tem incentivado a vinda de bancos estrangeiros ao país e aprovado

diversos tipos de fusão entre bancos justamente para ajudar a solidificar este setor, que

tantos abalos têm sofrido recentemente, e que teve de se reformular totalmente após o :fim

do período de inflação alta que antecedeu o Plano Real.

o Governo Federal, de fato, controla indiretamente o financiamento de veículos ao, por

exemplo, determinar sua política tributária em relação ao IOF - neste sentido, move os

negócios de produtos como o CDC para outros como o leasing - quem não tem atualmente

empresas de leasing praticamente não consegue concorrer com o CDC, dado o diferencial

de preços criado pelo IOF, e novos entrantes no financiamento de veículos pouco podem

fazer se não tiverem acesso ao leasing. Por outro lado, fica claro que o Governo não está

interessado em criar barreiras que limitem a competição neste mercado, pois entende que o

consumidor é quem ganha com isso. E, assim, os bancos entrantes têm maior liberdade de

ação.

Enfim, concluindo sobre este item relacionado aos sete obstáculos aos novos entrantes,

podemos dizer que eles são numerosos mas, de forma alguma, são decisivos para impedirem

definitivamente competidores poderosos de conquistarem seus espaços na Rede Ford.
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Embora o Banco Ford goze de fato das vantagens acima, podemos afirmar que a perspectiva

de lucratividade deste mercado é algo por demais tentador ·para fazer com que os outros

bancos desistam da empreitada. Esperamos, pelo contrário, que estes bancos se tomem

cada vez mais ousados e que entrem até com prejuízo inicial para poderem se firmar aos

poucos nos Distribuidores.

Mas, como já colocamos, nem todos os bancos são fortes o suficiente para superarem estes

obstáculos e alguns, fatalmente, desistirão; outros se instalarão em pequenos nichos de

mercado, aprovando créditos ''podres'', rejeitados pelos bancos preferenciais; já outros,

especialmente os estrangeiros, confiantes em seu potencial econômico e no seu expertise de

crédito, entrarão com ainda maior determinação.

Um último ponto colocado por PORTER e que vale a pena mencionar no que se refere à

probabilidade de novos entrantes decidirem ou não arriscar sua sorte em um novo mercado é

a ameaça de retaliação por parte das empresas atuantes. Com altas barreiras e ameaças

claras de retaliação, pode-se dizer que as chances de entrada de novos competidores são

muito baixas - mas não parece ser esta a situação neste mercado. Além das barreiras não

serem intransponíveis, é dificil para o Banco Ford poder retaliar a entrada de um novo

concorrente, pois faltam-lhe instrumentos específicos para isto. O máximo que pode fazer é

melhorar cada vez mais seu atendimento à Rede de Distnbuidores e aos seus clientes para

fortalecer as barreiras já existentes e tomar a entrada de novos bancos na Rede Ford mais

improvável

O Banco Ford tem experimentado uma queda gradativa em sua rentabilidade devido à

competição cada vez mais feroz de novos e diversos bancos, e a fixação de taxas de juros a

patamares baixos para intimidar os pretendentes tem sido uma de suas armas, mas

dificilmente conseguirá retaliar direcionadamente um determinado banco. O mercado,

enfim, está relativamente aberto para quem quiser se arriscar. E, sem dúvida, empresas

como a GE Capital e, principalmente, os bancos estrangeiros, têm muitas razões para

fazê-lo.
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7.1.1.3 Que Tipo de Estratégia Usar para Competir?

Prosseguindo na análise de PORTER vale a pena ainda colocar mais um ponto interessante

sobre a análise da estratégia do Banco Ford. PORTER coloca que existem 3 estratégias

genéricas para se poder bater os competidores (novamente, lembramos que esta análise é

mais voltada para a indústria, mas pode ser aplicada também no nosso estudo): a da

liderança.de custos, a da diferenciação e a de foco.

No caso da liderança de custos, isto claramente não se aplica ao Banco Ford: muito

embora os bancos de montadoras sejam considerados como os mais eficientes em custos,

como colocamos no item 7.1.1, isto não reflete exatamente a realidade, e há diversas

ineficiênciasque necessitam de correção. Neste sentido, a concorrência mais acirrada tem

provocado no Banco Ford uma revisão de seus principais componentes de custos a fim de

reavaliar quais aqueles que poderiam ser alterados para fornecer-lhe uma vantagem adicional

ao oferecer taxas ao mercado. Embora não tenha a pretensão de ser um líder em custos, o

Banco Ford tem dado atenção a dois componentes essenciais de custo: os operacionais e os

de captação.

Quanto aos primeiros, a comparação feita no item 7.1.1 mostra claramente que os custos

operacionais no Brasil em muito suplantam os verificados na Ford Credit no mundo, e há

um grande esforço interno no sentido de serem reduzidos substancialmente. Neste sentido,

o Banco Ford, entendendo que seus processos e sistemas mecanizados têm grandes

problemas e que estes são alguns dos principais responsáveis pelo retrabalho e pelos altos

custos operacionais, criou equipes especiais de melhoria de processos e de sistemas de

negócios, cujas funções são exatamente a padronização de atividades e a migração do

sistema atual (tipo mainframe ffiM, em DBII) para um mais moderno, já existente na Ford

Credit da Ásia e Oceania (o sistema Focus, tipo cliente-servidor, em Oracle). Estas

modificações certamente reduzirão os custos operacionais do Banco Ford, e deverão ser

complementadas por uma revisão do headcount do Banco Ford, a fim de adequá-lo aos

volumes da sua carteira de financiamentos.
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Quanto à redução dos custos de captação, há também um esforço muito grande para que se

consiga diminuí-los a patamares realmente baixos, considerando-se o baixo risco que a Ford

representa para os investidores e emprestadores de recursos. É exatamente aqui que se

encaixa o lançamento de R$ 200 milhões em debêntures feito pela Ford Leasing em abril de

1998, inédito na história dos bancos de montadoras. Esta ação, feita em duas tranches de

R$ 100 milhões cada, visou reduzir substancialmente o custo de captação da Ford Leasing:

segundo reportagem de A Gazeta Mercantil, a primeira série desta captação conseguirá

uma economia de 1,5% a 2,0% em relação aos empréstimos bancários (MAGALHÃEs,

15.04.98, p. B-5). No entanto, mais do que simplesmente significar economias para o

Banco Ford, esta captação passará um recado claro aos bancos emprestadores: o Banco

Ford não estará sujeito a um ou dois fornecedores, ele irá ao mercado para conseguir o

melhor preço sempre que julgar necessário - enfim, o Banco Ford não é "refém" de
ninguém.

Assim, apesar do Banco Ford claramente buscar melhorar sua eficiência em custos, como

mostrado acima, de forma alguma seu foco é buscar uma liderança em custos.

Passemos então ao segundo ponto: uma estratégia de diferenciação. Neste caso, a empresa

tenta diferenciar seus produtos e serviços, criando algo percebido como único dentro da

indústria. Neste caso, como coloca PORTER esta diferenciação pode ocorrer no design ou

na imagem da marca, na tecnologia, nos serviços ao consumidor, etc. (pORTER 1980,

p. 37). Nesta estratégia, a empresa não ignora os custos, mas simplesmente não os coloca

como sua estratégia primária. No caso do Banco Ford, parece que esta é uma estratégia

buscada com vigor: interessa manter a imagem de banco da montadora e, portanto, aquele

que pode oferecer segurança e as melhores condições em produtos para o consumidor e
para o Distribuidor.

o Banco Ford possui um compromisso com a Ford Brasil e com os Distnbuidores Ford de

estar sempre presente com produtos agressivos e sofisticados, diferenciados dos oferecidos

pelos competidores - e aqui a competição se refere não somente a outros bancos de varejo

que atuam no mercado, mas também em relação aos outros bancos de montadoras. Mas, se
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formos analisar o conceito de PORTER mais profundamente, chegamos à conclusão de que

esta não é a estratégia do Banco Ford, pois o conceito se refere a se ter esta política em

relação ao mercado de um modo geral - o Banco Ford, como já repetimos exaustivamente,

não possui esta política genérica, mas ela é antes direcionada para atender segmentos do

mercado, mais especificamente os Distnbuidores da marca Ford.

Assim, :finalmente, passamos à última estratégia empregada pelas empresas: a de foco, que

significa basicamente se concentrar em um grupo particular de compradores, em uma linha

específica de produtos, ou em mercados geográficos - esta sim, sem dúvida, é a estratégia

do Banco Ford, que se concentra em oferecer produtos financeiros aos Distnbuidores Ford,

e não ao mercado como um todo. Agindo deste modo, o Banco Ford se adapta à definição

de PORTER de que uma empresa que atua com esta estratégia pode servir seu mercado-

alvo restrito mais efetivamente e mais eficientemente do que os seus competidores que

atuam em todo o mercado - assim, o Banco Ford alcança a diferenciação mencionada logo

acima, que agora se refere apenas ao seu públíco-alvo.. ao mesmo tempo, pode ter uma

maior eficiência em custos se comparado com muitos de seus competidores, que agem em

um mercado mais vasto.

Deste modo, a verdadeira estratégia do Banco Ford é uma estratégia de foco. É claro que

temos que considerar que, mesmo atuando em um foco restrito do mercado, que são os

Distribuidores Ford (e alguns lojistas), o Banco Ford tem que servir uma estrutura de cerca

de 400 pontos de venda com o mesmo afinco, já que, por se tratar de ser parte da Ford, tem

este compromisso. Sem dúvida, esta não é uma tarefa fácil e, em certas ocasiões, até

complica a sua atuação, pois o Banco Ford tem que oferecer condições de venda

semelhantes em todo o país, enquanto os bancos de varejo, descompromissados com a

Rede, podem oferecer planos diferenciados para quem quiserem e quando quiserem - assim,

sua atuação pode ser até mais focada do que a do Banco Ford, representando um desafio

adicional a ser vencido.

Desta análise, tiramos a conclusão de que um banco que atua com uma estratégia de foco

deve fazê-lo eficientemente e de modo a fidelizar cada vez mais seus clientes, consumidores
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finais ou Distribuidores, caso contrário não haverá mais quem atender. Fidelizar o cliente

significa tornar a curva de demanda inelástica em relação a seus produtos e este será o foco

da letra "A" do esquema "PARTS" - "Added values", ou valores adicionados - afinal,

:fidelizaro cliente significacriar valor adicionado para o mesmo.

7.1.1.4 Os Efeitos da Competição

Concorrentes são concorrentes, mas nem sempre devemos encará-los agressivamente; pelo

contrário, como colocam NALEBUFF e BRANDENBURGER, muitas vezes deve-se olhar

para os mesmos como cooperadores dentro do negócio. A concorrência, nem sempre, é

algo desfavorável e, no caso do Banco Ford, tem também conseqüênciaspositivas, entre elas

exatamente a de acelerar a busca por melhores produtos e opções para suplantar os outros
bancos.

Pode-se dizer que, para :fazer frente à concorrência e garantir a continuidade dos seus

negócios, o Banco Ford deve fazer grandes e constantes modificações em sua forma de

atuar. A própria GE Capital, ao entrar no mercado, causa este efeito nos outros

concorrentes, pois todos passam a entender que este é um jogo sério, onde se sobrevive

desde que se tenha competência para entender quem são os concorrentes, o que eles

pensam, e planejar as jogadas a partir daí. Como já mostramos, o Banco Ford tem uma

Rede de Valores grande e complexa e o que está ocorrendo é exatamente que o valor

adicionado está se movendo dentro da mesma, especialmente quando consideramos a ação

dos novos entrantes. A própria entrada de um jogador já basta para modificar o jogo todo,

e daí devemos ter clara a idéia de que pequenas mudanças têm a capacidade de alterar o

raciocínio de cada concorrente (e devem fazê-lo constantemente).

Levando em conta as principais conclusões que obtivemos até o momento, elas se referem

ao fato do mercado de financiamento ser relativamente preço-inelástico, pois a alteração nas

taxas de juros não atrai um número substancialmentemaior de consumidores que optam pela
compra à vista.
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Ao mesmo tempo, conc1uúnos que o aumento de demanda provocado por um efeito

redistributivo de renda no Brasil, além da fabricação de automóveis a custos mais acessíveis,

somados a instrumentos de financiamento mais eficientes, possibilitam o crescimento da

demanda, aumentando o tamanho do bolo do mercado de financiamento. Assim, embora o

mercado de financiamento de veículos não cresça pela agregação de clientes que preferem a

compra à vista, cresce pelo acesso dado a novos consumidores, que formam uma massa de

alguns milhões de clientes potenciais dispostos a terem seu veículo novo ou usado.

Supondo-se que o crescimento deste mercado seja rápido, como acreditamos, o Banco Ford

terá um market share provavelmente menor de um bolo muito maior, e isto fará com que

seu volume absoluto de operações se eleve. O Banco Ford, com sua estratégia de foco,

deve-se esforçar então para fidelizar seu mercado, a fim de manter seu volume de operações

em um patamar sempre aceitável, oferecendo portanto serviços e produtos diferenciados e
de ponta

O panorama mais provável deverá ser o de aumento do mercado de financiamento e de

entrada de grandes concorrentes interessados no mesmo. Em um primeiro momento, pode

acontecer do mercado se dividir entre os maiores bancos, de modo que os menores passarão

então a atuar em nichos específicos, como salientamos. No entanto, em um segundo

momento, mesmo alguns bancos menores que atuam em nichos poderão, aos poucos, ser

afastados definitivamentedo mercado por pressão dos maiores que, pela sua escala, imporão

àqueles custos que não podem arcar, sendo obrigados a se retirarem.

Embora o Brasil seja um grande país, e não possamos negar que haverá sempre espaço para

bancos que desejem atuar em nichos muito específicos, parece que a redução de

competidores e a concentração do mercado é muito provável - nem todos os bancos terão
acesso ao crédito internacional e a instrumentos mais sofisticados de captação de recursos a

longo prazo e com taxas atraentes, e isto abrirá uma brecha muito grande entre os bancos de
primeira linhae os outros.
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À medida em que o volume dos grandes bancos for aumentando, simultaneamente ao

aumento do mercado consumidor de financiamento de veículos, os custos fixos dos

primeiros irão-se diluindo ainda mais, de modo que se tornará ainda mais evidente a

diferença de custos entre estes dois grandes grupos, e se reforçará ainda mais o esquema de

concentração nos grandes bancos. O Banco Ford passará a competir então com a GE

Capital, BankBoston, Santander, HSBC e com outros grandes nomes, além, é claro, da

concorrência menos direta dos outros bancos de montadoras, que também deverão estar se

movimentando para continuarem competitivos no mercado.

Concluindo, no item 7.1.1 e em todos os seus subitens, analisamos apenas os concorrentes

do Banco Ford, deixando para os próximos itens o papel dos outros players como os

fornecedores, complementadores e fregueses. O passo seguinte é então analisar todos a fim

de termos uma idéia de quem, no final, poderá reter o excedente com todas estas
modificações.

7.1.2 Fornecedores, Complementadores e Fregueses

A primeira impressão que o leitor pode ter ao ver o título acima, que engloba 3 importantes

players do mercado em um só item, é a de que o item relativo a competidores (7.1.1 e seus

vários subitens), muito mais longo e rico em informações, é o mais importante.

Na verdade, não é isto o que acontece: o fato é que aproveitamos o item sobre

competidores para criar "ganchos" para explicar ainda mais detalhadamente como funciona

o mercado de financiamento de veículos e qual o papel do Banco Ford no mesmo,

colocando inclusive perspectivas futuras alternativas em relação ao crescimento deste. É

claro que fica mais fácil falar em mercado quando se mencionam os competidores, que são

normalmente encarados como a maior "barreira" a ser ultrapassada pela empresa para

conseguir uma alta participação de mercado, aliada a um alto retomo financeiro. No

capítulo anterior, ainda antecipamos algumas das conclusões deste trabalho, mesmo sem

termos feito uma análise mais extensiva de todos os elementos da análise "PARTS". Mas os

competidores são a parte mais evidente para estudo,e daí termos decidido "esticar" a análise
neste item.
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Cabe-nos agora anaIisar os outros players e vermos como eles se encaixam nas conclusões

que já tiramos. Ainda há várias outras idéias, que iremos evidenciando à medida em que a

análise for progredindo. Para isto, é importante que o leitor volte novamente ao Anexo 15 e

ao Capítulo 6 deste trabalho, a fim de relembrar quem são os fornecedores,

complementadores e fregueses de quem estaremos falando adiante.

Começando pelos fornecedores, podemos dizer que cada um possui seu próprio papel em

relação ao Banco Ford, e devemos ana1isá-los separadamente. Os bancos, por exemplo, são

grandes fornecedores de funding para o Banco Ford, e disponibilizam recursos ao mesmo, a

determinadas taxas de juros, levando em consideração diversos fatores, entre eles o próprio

risco que a Ford representa. Assim, a princípio, o Banco Ford está sujeito a estes bancos,

que podem cotar taxas mais altas justamente porque sabem que o Banco Ford está disposto

a pagar mais se não tiver alternativas de captação de recursos.

Para evitar este tipo de jogo, como colocam NALEBUFF e BRANDENBURGER o

interessante é trazer fornecedores para o jogo, a fim de mudá-lo (NALEBUFF e

BRANDENBURGER 1996, p. 113-115), usando os seguintes artificios:

1. Pagar aos fornecedores para que joguem.

2. Formar uma coligação de compra para se tomar um comprador maior.

3. Se tomar seu próprio fornecedor para garantir suprimento e criar mais competição.

Destas idéias, o Banco Ford já usou a terceira, justamente quando emitiu debêntures da Ford

Leasing para não ter que depender dos bancos e mostrar-lhes que pode captar recursos mais

baratos como fonte alternativa defunding (vide item 7.1.1.3).

Talvez uma idéia boa neste sentido seja também fazer uma espécie de pool de compra de

recursos - uma entidade como a ANEF, que reúne os bancos de montadoras, poderia entrar
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no mercado para captar recursos para todas as montadoras ou mesmo criar uma espécie de

fundo para as montadoras, que poderiam captar recursos do mesmo para suas operações, a

taxas muito mais bruxas. Este fundo não seria fácil de ser constituído, ainda mais sabendo-se

a disputa acirrada de mercado entre as montadoras, e os problemas estratégicos (uma

montadora revelando às outras quanto capta), e isto sem se falar em aspectos legais para a

criação do mesmo. No entanto, se houver a possibilidade de sua formação, a captação de

recursos em um volume alto, sem dúvida, fará com que seu custo seja reduzido. A ANFAC,

Associação Nacional das Empresas de Factoring, conseguiu capitalizar um fundo deste tipo

para suas empresas, a fim de reduzir o custo de cada uma; talvez se possa conseguir algo

semelhante para os bancos de montadoras, é uma questão de se pensar como.

Em relação aos outros fornecedores do Banco Ford, pode valer uma análise semelhante, de

modo que não nos deteremos mais tempo nos mesmos. Basta citar apenas as gráficas, que

fornecem material de escritório: uma vez formando-se umpool de compra do Banco Ford

com outras montadoras, estes custos poderiam ser sensivelmente reduzidos. Já no caso da

Ford Brasil como fornecedora de recursos, aí o raciocínio já não vale, pois por ser uma

empresa do grupo, naturalmente deve haver vantagens do Banco Ford em tomar recursos da

mesma, como a prática sempre o tem demonstrado.

Passemos agora aos complementadores. A idéia aqui é a de trazer cada vez mais

complementadores, pois isto fará com que eles aumentem o valor adicional da empresa,

tomando os produtos desta ainda mais valiosos para seus clientes. Além do mais, a

competição dos complementadores entre si também é sadia, na medida em que barateia os

custos para a empresa que usa seus serviços. Os autores recomendam que, no caso dos
complementadores, adote-se a seguinte política:

1. Formar uma coligação de compra em nome dos fregueses.

2. Pagar aos complementadores para que joguem.

3. Tornar-se seu próprio complementador.
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No caso do Banco Ford, os complementadores são os Distnbuidores Ford, a Ford Brasil e

as seguradoras - mas fica prejudicada a análise da Ford Brasil e dos Distribuidores Ford, já

que estes dois players compõem exatamente o cerne da atuação para a qual o Banco Ford

foi criado - não há sentido em se analisar o aumento do número de Distnbuidores ou da

Ford Brasil (que é única). Resta-nos, portanto, analisar as seguradoras, e daí a análise pode

ser bastante interessante.

Na verdade, o Banco Ford atua com uma única seguradora para suas operações de leasing e

de financiamento, que normalmente é contratada via a Aon, a corretora da Ford Credit em

todo o mundo (no caso do consórcio, a seguradora é outra). Esta seguradora é esco1hida

dentre várias outras contatadas pela Aon e, uma vez que ofereça condições realmente

atrativas nos seguros de RCF e de casco principalmente, passa a ser a esco1hida. Interessa

muito à seguradora poder oferecer seus serviços ao Banco Ford pois, especialmente nas

operações de leasing, que respondia por cerca de 70% do volume mensal dos negócios do

Banco Ford no início de 1998, o seguro é obrigatório e, normalmente, feito com a

seguradora indicada pelo Banco Ford - isto garante um mercado quase que cativo de

milhares de contratos mensais de seguro para a seguradora ''felizarda''.

Assim sendo, é claro que interessa à seguradora oferecer uma cotação agressiva justamente

para poder então garantir um alto volume de contratos de seguro por mês. É claro que este

é um negócio que precisa ser mutuamente benéfico: o Banco Ford faz a propaganda da

seguradora para todos seus consumidores e esta, por sua vez, paga uma comissão ao Banco

Ford pelos contratos que lhe são passados, bem como, eventualmente, pode assumir

algumas despesas de propaganda dos produtos do Banco Ford, que levam a reboque seu .

seguro. É um negócio mutuamente benéfico, inclusive para o consumidor, que paga um dos

seguros mais baratos do mercado, embora seja quase que "obrigado" a optar pelo mesmo, tA .'

devido às altas coberturas exigidas pela Ford Leasing para danos pessoais e materiais (a

seguradora com a qual o consumidor tem contrato, muitas vezes, não concorda em fazer

seguros com estes valores ou cobra valores abusivos, forçando-o a rescindir seu contrato

antigo).
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No entanto, e apesar destes beneficios para o Banco Ford, vale a pena raciocinar o que

poderia me1horar se fossem trazidas mais seguradoras para que o Banco Ford :fizesseuma

espécie de pool de compra de seguros em favor de seus consumidores. A corretora de

seguros (bem como a comissão que esta recebe) poderia ser descartada desde que muitas

seguradoras se oferecessem como ofertantes de seguro para o Banco Ford e negociassem

diretamente com ele. Este não é um negócio comum, muito mais porque as seguradoras

deveriam repartir entre si os volumes e, operacionalmente, poderia ser por demais

complicado operar com várias delas - mas, se todas se unissem em uma única entidade que

oferecesse seguros mais baratos, especialmente para os bancos lligadosàs montadoras (via

ANEF), esta não deixa de ser uma boa idéia (embora talvez bem dificil de ser

implementada).

Oferecendo seguros baixos aos consumidores, todas as montadoras lucrariam, pois

barateariam o custo para o consumidor :final- é claro que a vantagem competitiva do seguro

entre cada banco de montadora estaria eliminada, mas a verdade é que isto poderia até

compensar pelo volume incremental- ao mesmo tempo, os bancos de varejo, que concorrem

diretamente com os bancos de montadoras, poderiam sofrer um grande revés. De qualquer

modo, é uma idéia a ser considerada.

Ainda seguindo este raciocínio, poder-se-ia pensar em pagar a algumas seguradoras para

competirem com as atuais, a :fimde que as cotações ficassem ainda mais competitivas - sem

dúvida, isto poderia ser feito, mas sua eficácia, bem como os aspectos morais e legais

ligados a esta decisão são duvidosos, de modo que preferimos não tocar neste assunto.

Finalmente, no que se refere a se tornar seu próprio complementador, ou ter sua própria

seguradora, não há dúvidas de que é uma das me1horesalternativas a serem perseguidas -

uma vez que o Banco Ford possuísse uma empresa seguradora, poderia flexibilizar as

condições de pagamento do modo como quisesse, evitando ter que gastar milhares de

dólares em corretagem e em custos administrativos para manter o interface de seu sistema

com a da seguradora, bem como ficar trocando informações constantes com a mesma e

íi
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despender tempo precioso resolvendo os constantes problemas administrativos que ocorrem

com o produto seguro. O Distnbuidor poderia negociar alternativas de seguro diretamente

com o Banco Ford sempre que houvesse reclamações (e este produto gerou muitas!), sem a

necessidade de um intermediário (a seguradora de terceiros) cujos interesses nem sempre

coincidem com os do Banco Ford e de sua Rede de Distribuidores.

Além de todas estas vantagens, haveria uma adicional, muito poderosa: iria-se associar a

imagem do Banco Ford também ao produto seguro, o que daria ainda maior credibilidade ao

pacote vendido ao cliente, que inclui carro, financiamento e seguro. Esta alternativa de se

ter uma seguradora própria, no entanto, deve ser muito bem estudada, pois vender seguros,

de fato, não é o core competence do Banco Ford. No entanto, se pensarmos mais

amplamente no seguro como um acessório indispensável ao financiamento, esta visão pode

ser alterada. Parece-nos um excelente campo para ser trabalhado.

Finalmente, chegamos ao elemento :finalde análise dos players do mercado: os fregueses.

Segundo os autores de Co-opetição, é sempre muito bom trazermos mais fregueses ao

.mercado exatamente porque o tamanho do bolo fica maior, como já pretendemos deixar

bem claro quando falamos sobre os competidores. Há ainda uma vantagem importante em

se aumentar o número de clientes: sendo estes mais numerosos, cada um deles,

individualmente, tem menor valor adicional, colocando a empresa que lhes oferece produtos

em uma posição de barganha mais forte (NALEBUFF e BRANDENBURGER, 1996, p.

107-108). Para os autores, é fundamental trazer os clientes e, para isto, 4 maneiras podem

ser usadas:

1. Educar o mercado.

2. Pagar aos fregueses para que joguem.

3. Subsidiar alguns fregueses para que outros os sigam.
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4. Tornar-se o próprio freguês, a fim de expandir o mercado, garantindo a demanda e
alcançando uma maior escala.

No caso do Banco Ford, como já vimos, há basicamente 3 tipos de fregueses: os

Distribuidores, os clientes :finaise os lojistas - vamos descartar os lojistas, que são poucos

atualmente e que, para este trabalho, não possuem importância vital. Assim, resta-nos em

primeiro lugar os Distribuidores Ford, que não só utilizam produtos como o Floor Plan,

como, indiretamente, dependem do financiamento a varejo para sua sobrevivência (não

somente para obter taxas baixas para os consumidores, mas também para obterem comissões
de vendas).

No caso dos Distribuidores, a análise fica novamente prejudicada, pois o Banco Ford não

tem como trazer mais Distribuidores ao mercado - deve trabalhar com os que existem

atualmente. Todos os outros itens relacionados também não cabem no contexto, pois se

parte de um número pré-estabelecido de Distribuidores - talvez se conquiste um ou outro

novo Distribuidor, recém-franqueado, ou então um Distribuidor que havia sido perdido para

a concorrência, mas não há como o Banco Ford mudar o número de Distribuidores no

mercado. Assim sendo, a análise de fregueses fica focada exclusivamenteno cliente final.

No cliente final, a análise cabe perfeitamente. Em primeiro lugar, é possível educar o

mercado através, por exemplo, da mídia, indicando ao mesmo que o financiamento é um

instrumento acessível cada vez a mais pessoas, mesmo os de renda mais baixa, e que o

financiamento do Banco Ford é o mais seguro e que conta sempre com as melhores

condições. Assim, uma propaganda institucional do Banco Ford, ou mesmo propagandas

cooperadas com os Distribuidores teriam o efeito de aumentar o interesse de clientes

potenciais pelo financiamento e, mais especificamente, pelo financiamento oferecido pelo
Banco Ford.

A conscientização e educação do mercado quanto à importância do financiamento of<;ecido '"
pelo Banco Ford tem sido difícil, especialmenteporque se tem investido pouco na mídia. De ,

fato, entre os bancos de montadoras, o Banco Ford é o menos conhecido pelo público em
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geral e isto não mudará enquanto não se investir em mídia institucional do Banco Ford (este

ponto será reforçado mais adiante, no item "tactics" - "táticas"). Uma vez que o

consumidor se convença de que o financiamento é uma boa opção e de que, dentro do

financiamento de veículos Ford, o do Banco Ford é o mais atrativo, passará a exigi-lo, de

modo que o poder de ação do Distnbuidor ao tentar "empurrar" outro banco ao cliente :final

diminuirá O Banco VoJkswagen, inteligentemente, entendeu este problema e lançou, junto

a seu logotipo, na mídia, os dizeres: "Exija financiamento pelo Banco Vo1kswagen" - uma

idéia simples,mas que pode ter resultados eficazes.

Passamos agora ao segundo item, o de pagar os fregueses para jogarem - vamos juntá-lo ao

terceiro para uma análise mais abrangente: subsidiar alguns fregueses para que outros os

sigam. O Banco Ford chegou a subsidiar seus clientes em alguns programas específicos,

como o lançado a partir do mês de abril de 1998 (com um projeto-piloto na Filial Curitiba),

e que se refere a um crédito pré-aprovado. Neste plano, os clientes com bom perfil de

pagamentos, cerca de 60 dias antes de vencerem seus contratos, recebem uma aprovação de

crédito para poderem adquirir seus veículos Ford via Banco Ford - não é necessária

nenhuma burocracia relativa à aprovação de cadastro, pois o crédito é automático. Além

disto, o consumidor tem direito a uma taxa de 0,1 ponto percentual ao mês abaixo da

normal de mercado (que é integralmente bancada pelo Banco Ford) e a "TAC" é abonada

destes clientes. A pergunta é: o Banco Ford está perdendo dinheiro com estes clientes?

Muito pelo contrário, está fidelizando-os, abrindo mão de uma rentabilidade maior para

poder contar com um bom cliente sempre em sua carteira - o risco com estes clientes é

baixo, pois o Banco Ford já os conhece, e daí este é um bom negócio para os dois lados.

Outro negócio que o Banco Ford subsidiou, em conjunto com a Ford Brasil (50% cada um)

foi o lançamento do chamado "seguro múltiplo" (de vida e contra desemprego e invalidez):

foi oferecido o seguro múltiplo grátis para todo o consumidor que financiasse veículos Ford

novos. Finalmente, nos programas com taxas subsidiadas pela Ford Brasil, o Banco Ford

aceitou uma rentabilidade bastante reduzida para poder fazer a sua parte e ajudar os

Distnbuidores a venderem mais carros a taxas atrativas - ao aceitar uma rentabilidade

reduzida, compartilhou, juntamente com a Ford Brasil, os custos da subvenção (isto é,
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cobrou muito menos de subvenção da Ford Brasil do que se mantivesse sua rentabilidade
normal).

Mas, talvez, a idéia de subsidiar alguns clientes deva ser melhor estudada: por exemplo,

promoções em que o Banco Ford paga a primeira prestação do cliente são muito chamativas

e atraem muitos fregueses; ou promoções como aquelas em que os primeiros clientes que

adquirirem seus veículos novos ganham uma TV chamam muito a atenção - isto enche os

Distribuidores de clientes e os transeuntes, ao verem os locais cheios de gente,

automaticamente podem se interessar pelo negócio e, quem sabe, também saírem com um

Ford novo... Enfim, não há dúvidas de que estas são ótimas maneiras de trazer mais

fregueses, ou mesmo de manter os atuais, e que devem ser exploradas ao máximo.

o quarto item mencionado acima, que se refere ao Banco Ford tornar-se freguês de si

mesmo, a princípio, não é possível, muito embora ele seja claro no caso da Ford e de outras

montadoras que, como os próprios autores colocam, usam suas locadoras de veículos como

''vitrines'' para a venda dos mesmos. Assim, esta seria a razão da Ford possuir a Hertz e

parte da Budget, enquanto a Chrysler controla a Dollar e a Thrifty e parte da Avis; já a GM

também controla parte da Avis e, em troca, a última é obrigada a adquirir 60% de sua frota

de veículos da GM (NALEBUFF e BRANDENBURGER, 1996, p. 112).

Concluindo esta parte de players, :ficaentão claro que o Banco Ford tem várias alternativas

para jogar com seus concorrentes, fornecedores, complementadores e fregueses, a :fimde

virar o jogo a seu favor. Embora este seja um mercado dificil e em constante mutação, sem

dúvida a análise de como jogar adequadamente com os players pode tornar a posição do

Banco Ford ainda mais poderosa no mercado: basta, para isto, pensar quando é possível a

cooperação e quando é necessária a competição. Os ganhos, na maioria das vezes, são ';,1'

repassados ao cliente :final,e nada melhor do que isto para mantê-lo :fiele feliz.

7.2" A" - Added Values (valores adicionais)

Os valores adicionais são fundamentais para a sobrevivência de uma empresa - se ela tiver

um valor adicionaI para os outros jogadores, certamente terá peso decisivo no tabuleiro do
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jogo a que se propõe jogar. Como vimos no item anterior, o Banco Ford parece ter uma

importância muito grande como sustentáculo para a Rede de Distribuidores Ford, mesmo

sabendo-se que, na medida do interesse dos últimos, estes prefiram trocar o Banco Ford por

outros que lhes proporcionem mais vantagens, ainda que temporárias.

A Rede Ford reconhece o valor adicionado do Banco Ford porque sabe que todo negócio

deste está atrelado ao mesmo exercido pela primeira: a venda de automóveis Ford ou de

usados comerciaIizadospela Rede. Os bancos de varejo, de um modo geral, não dependem

exclusivamente da Rede Ford, muito menos do financiamento de veículos em si, podendo

sair a qualquer momento deste mercado para entrar em outros, na medida em que no

primeiro não se realizem os ganhos projetados. Não ocorre o mesmo com o Banco Ford, e

o reconhecimento por parte dos Distribuidores de que o tempo pode passar, mas que o

Banco Ford sempre estará lá para apoiá-los, concede àquele um valor adicional

incomparável. Ser reconhecido pelo Distnbuidor, que é ao mesmo tempo freguês e

complementador, é algo muito importante, e que deve ser preservado pelo Banco Ford.

De fato, o Banco Ford sempre tentou fazer por merecer esta confiança da Rede Ford e,

mesmo durante as épocas mais dificeis no mercado de veículos, buscou soluções que

preservassem o andamento de seus negócios e os da Rede. Por exemplo, no ano de 1995,

quando o financiamentopré-fixado em reais tinha seu prazo limitado a 3 e, posteriormente, a

apenas 6 meses, o Banco Ford achou um meio de fornecer planos de parcelamento de dívida

em dólares para os quais não havia limitação de prazo para sua Rede - estes planos

substituíram o financiamentopré-fixado em reais, e foram a salvação dos Distnbuidores, que

puderam então recuperar suas vendas.

Somente os bancos de montadoras conseguiram montar estes planos em dólares, de modo

que estes gozaram de uma posição quase que monopolística no mercado até o início do ano

de 1996, quando muitas restrições às operações de financiamento foram hberadas. Outra

situação semelhante ocorreu durante a crise das Bolsas asiáticas, em outubro de 1997: na

ocasião, o Banco Ford, mesmo com a subida rápida dos juros, não deixou de oferecer seJs~:~ .
,

planos de financiamento sequer por um dia, enquanto a grande maioria dos bancos de varejo
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simplesmente evaporou rapidamente do mercado, esperando pela definição de um patamar

razoável para as taxas de juros (inclusive mesmo alguns outros bancos de montadoras

também saíram temporariamente do mercado, devido à enorme indefinição).

Estas duas situações mostram que a Rede deve reconhecer o papel do Banco Ford como um

aliado constante da mesma, e isto lhe proporciona um valor adicional que não pode ser

encontrado em qualquer outro banco. O conceito geral é o de que, na hora do "aperto", o

Banco Ford sempre estará :firmepara ajudar a Rede - afinal, é este o negócio do Banco
Ford, a sua própria razão de existir!

Estas duas situações mencionadas acima deram ao Banco Ford, durante um breve mas

precioso período de tempo, um monopólio quase absoluto sobre os negócios dos

Distribuidores, Uma posição como esta faz com que o valor adicional da cadeia de valores

se transfira totalmente dos Distribuidores para o banco monopolista, que passa a deter todo

o excedente, deixando os Distribuidores sem qualquer poder de barganha. Nem mesmo os

consumidores finais ou outros complementadores tinham qualquer poder neste momento: o

Banco Ford era quem dava as cartas e detinha quase que todo o bolo apenas para si.

Mas o Banco Ford não soube aproveitar a primeira destas chances, em 1995. Era sabido

que estas situações de monopólio não durariam para sempre, já que representavam

contingências do mercado, que cedo ou tarde 'seriam superadas e os competidores voltariam

a atacar. Estes eram os momentos adequados para não deixar faltar aos Distribuidores uma

estrutura de atendimento de primeira linha, que respondesse às suas necessidades, bem como

às dos consumidores. Não foi isso que aconteceu na primeira situação, onde não havia uma

estrutura eficiente o suficienteno Banco Ford, tanto em termos de pessoal como de sistemas dt,

para atender às demandas dos Distribuidores,

A falta de aprovações de crédito rápidas, a demora nos pagamentos, a falta de material de

campo, além de outros fatores, irritou muitos durante estes momentos. Durante a segunda

situação, com a crise asiática, muita coisa já havia melhorado, mas ainda assim as <.
reclamações da Rede eram freqüentes e o Banco Ford mostrava não ter uma estrutura
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suficiente para atender a uma demanda tão grande. A carteira de financiamentos do Banco

Ford cresceu muito no final do ano de 1997, especialmente antes da crise asiática, mas o

atendimento ao cliente ainda deixava muito a desejar, ainda que a implementação do sistema

"Intercredit" (vide mais abaixo, no item 6 das "dicas" para dizer obrigado a alguns players

do mercado) tivesse visado solucionar parte deste problema As situações de monopólio

não tinham sido aproveitadas da maneira como deveriam: os problemas de atendimento,

tanto ao Distribuidor como ao consumidor, poderiam se refletir de uma forma negativa

futuramente.

Ao não conseguir atender. seus fregueses mais importantes quando estes mais necessitam, o

Banco Ford passa a sofrer as conseqüências negativas que os autores descrevem no caso de

limitação de suprimento (não atender às necessidades da demanda):

1. O bolo encolhe, pois se sacrificamvendas hoje - de fato, se não se consegue atender bem

o cliente, perde-se a venda, que dificilmenteé recuperada no futuro - é uma venda a menos

para a Ford e uma a mais para as montadoras concorrentes.

2. Isto poderá custar um relacionamento e, conseqüentemente, vendas futuras - sem dúvida,

o mau-atendimento quando se detém um monopólio faz com que todos os players

prejudicados pensem em procurar um outro banco tão logo a situação de monopólio acabe.

3. Cria má-vontade - a má-vontade do cliente e do Distribuidor comprometem toda a

estrutura da cadeia de valores e, se for percebida no geral, pode levar a conseqüências

catastróficas - por isso, o ideal é fazer o possível para evitar cair nesta situação.

4. Deixa um buraco no mercado, convidando à entrada de concorrentes - de fato, os bancos

de varejo estão sempre à espreita, e tão logo percebam que podem voltar à carga, eles o

fazem rapidamente, procurando explorar exatamente os pontos falhos demonstrados pelo

Banco Ford durante o período em que esteve soberano no mercado. Os bancos de varejo

nunca estão totalmente fora do mercado e, mesmo nas épocas de monopólio, nunca

deixaram de observar quais os pontos fracos do atendimento do Banco Ford para, uma vez
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normalizada a situação, entrarem oferecendo soluções me1horadaspara tudo aquilo no qual

o Banco Ford fa1hou.

Mas o Banco Ford está consciente dessas fraquezas, e tem tomado diversas ações para

me1horarseus serviços. Como dissemos, apesar da insatisfação ser muito grande quando o

Banco Ford não consegue suprir um serviço, os Distribuidores reconhecem que há todo um

esforço para que situações desagradáveis como esta não ocorram. As Filiais do Banco Ford

têm, normalmente, um excelente relacionamento com sua Rede de Distnbuidores e estes

preferem operar com o Banco Ford do que com outros na maioria das ocasiões, a não ser

que a seqüência de problemas seja tão grande que os faça mudar de opinião.

Muitos Distribuidores revelam que, se as taxas do Banco Ford ou suas condições oferecidas

forem iguais ou mesmo um pouco mais caras do que as dos concorrentes, estes

Distnbuidores preferem operar com este banco. Nos já mencionados focus groups que o

Banco Ford conduziu com alguns consumidores, a grande maioria dos seus clientes atuais

disse a mesma coisa quando 1hesfoi questionado se esco1heriamo Banco Ford ou um outro

banco qualquer: a preferência é normalmente pelo Banco Ford. Deste modo, tanto os

Distnbuidores quanto os consumidores finais aceitam, por uma ou outra razão,

respectivamente receber menos comissão ou pagar um prêmio por fazerem os negócios com

o Banco Ford a fazê-los com outros bancos. Esta percepção é fundamental, pois somente

empresas de primeira categoria, que oferecem algo a mais, que tem um certo valor adicional

amplamente reconhecido, é que podem se dar ao luxo de cobrarem um prêmio em seus

preços.

o mais importante para o Banco Ford é exatamente deixar claro para o consumidor que",

existe um valor adicionado quando o mesmo faz um financiamento com o primeiro. O

necessário é conscientizar o consumidor de que os produtos do Banco Ford têm qualidade e,\

ao mesmo tempo, podem não custar mais caro - aliás, na verdade, a idéia é justamente a de

oferecer sempre taxas que se situem entre as mais competitivas do mercado, justamente para

que o consumidor não se sinta lesado, muito embora o prêmio possa ser normalmente
cobrado até certo nível.
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FideIizar o consumidor e fazê-lo entender o que é o Banco Ford não é uma tarefa fácil,

como já mostramos no item 7.1.2, mas é uma tarefa necessária - afinal de contas, custa

muito mais barato para qualquer empresa manter os clientes atuais do que conquistar novos

- nas palavras de TASCA e CALDWELL, o cliente mais fácil é aquele para quem já se

efetuou a venda (TASCA e CALDWELL, 1997, p. 74).

Há também os ditados de que um cliente satisfeito expressa sua opinião para mais seis,

enquanto o insatisfeito influencia negativamente mais onze; de que 5% de aumento na

retenção de clientes pode significar até 85% de aumento em lucratividade; e de que um

cliente novo é 8 vezes mais caro do que o antigo (Curso de Call Center in Financiai

Services, 1998).

Portanto, é vital mostrar ao cliente que o valor adicionado do Banco Ford se encontra

também em seu atendimento de pós-venda, e que um cliente do Banco Ford sempre volta - é

assim que se constrói uma boa reputação. O cliente se sente bem quando é reconhecido

como merecedor de crédito e, neste sentido, o já mencionado programa de crédito pré-

aprovado aos clientes que tem um bom perfil de pagamentos junto ao Banco Ford é um bom

exemplo de como criar no cliente a percepção positiva em relação à empresa e, ao mesmo
tempo, mantê-lo leal.

O Banco Ford ainda possui outros serviços especiais para o cliente, como o serviço de

atendimento telefônico eletrônico, que presta aos clientes informações sobre financiamento

através de uma linha toll-free do tipo 0800 - este sistema, que muitos dos bancos

competidores de varejo não possuem para prestar informações sobre financiamento, é outro

exemplo de um serviço valorizado pelo cliente e que cria valor adicionado. O melhor de
c.

tudo é que o cliente percebe que não teve, na maioria dos casos, que pagar uma taxa mais i,~.;
. ":'

alta por isto - aliás, provavelmente o cliente até aceitaria, como dissemos, pagar um prêmio ,

maior para ter seu financiamento pelo Banco Ford se soubesse que teria direito a esta
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I

i

facilidade. Não parece haver, então, um trade-off da qualidade pelo preço, e este é um fator
I

muito apreciado pelo consumidor: preço baixo com boa qualidade de atendimento 22 •

o mais importante em tudo o que foi dito a respeito de valores adicionais até o momento é

criar a lealdade do cliente, recompensando-a, Para isto, vamos seguir o esquema de

NALEBUFF e BRANDENBURGER no qhe se refere às suas "dicas" de como dizer
!

"obrigado" aos players que participam dos negócios do Banco Ford. Selecionamos apenas
!

as dicas que achamos mais importantes e adequadas para serem aplicadas ao Banco Ford:

1. Dizer obrigado com gentilezas, e não com dinheiro - de fato, é sempre melhor agradecer
i

o consumidor por sua lealdade oferecendo-11ie um produto da empresa, pois isto traz mais
I

beneficios para a empresa e o consumidor se sente recompensado - é exatamente o nosso já
I

citado exemplo de crédito pré-aprovado, em que o Banco Ford garante que este consumidor

não escolherá um outro banco.

No caso dos Distnbuidores, também é aconselhável o Banco Ford premiar os mais leais e,
!

neste sentido, foi criado um plano especial (que vigora desde o :final de 1997 mas que, na

prática, ainda não entrou no ar) que concede descontos nas taxas de F/oor Plan de veículos

usados 23 para aqueles Distribuidores mais leais ao Banco Ford na venda de contratos de

leasing e de financiamento de veículos usados. Este plano pretende exatamente conquistar

uma maior fatia do mercado de financiamento de veículos usados, no qual o Banco Ford

ainda é relativamente fraco, ao mesmo tempo em que beneficia os Distribuidores mais leais.

Se o Distnbuidor vende um certo número de contratos de financiamento de veículos usados

22 É claro que estes são apenas alguns exemplos em que o Banco Ford presta um bom atendimento ao
cliente. No entanto, o atendimento do Banco Ford como um todo ainda precisa melhorar muito, ".
especialmente no que se refere à estrutura das Filiais para receber ligações de clientes e recebê-Ios
pessoalmente - atualmente, esta estrutura tem-se mostr"kdofalha e várias mudanças estão sendo feitas. .,

23 O F/oor Plan de veículos usados se refere a um Planl de financiamento do estoque de veículos usados que f
o Distribuidor possui em seu poder - são justamente aqueles veículos que o Distribuidor normalmente recebe i
na troca por um veículo novo e que ficam no seu pátio !enquanto ele não os vende. Como o Distribuidor tem
seu capital de giro imobilizado nestes veículos usadosj ao colocá-los no F/oor Plan recebe do Banco Ford o
valor dos mesmos e somente os paga após sua venda ou, no máximo, em 60 dias, o que ocorrer antes. Com
taxas de F/oor Plan de veículos usados baixas, o Distribuidor se sente mais incentivado a ficar com o veículo
por mais tempo, ao invés de simplesmente "queimá-lo" na boca, vendendo-o com grande deságio.
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(percentual sobre suas vendas a varejo) do Banco Ford, tem direito a financiar seu estoque

de veículos usados pelo Floor Plan de usados com a mesma taxa do Floor Plan de veículos
novos (muito mais barata) 24 •

o Banco Ford ainda planeja fazer o mesmo para veículos novos - se o Distribuidor vender

um certo percentual de contratos de financiamento de veículos novos do Banco ForeI,

poderá ter descontos ainda maiores nas já baixas taxas de Floor Plan de veículos novos -

sem dúvida, esta pode ser uma boa forma de se reforçar a lealdade.

2. Reservar seu melhor obrigado para seu melhor cliente - os melhores clientes deveriam,

além do crédito pré-aprovado, receberem algum tipo de prêmio especial, que os distinguisse

dos outros. Uma idéia seria criar uma premiação, como uma recepção, um jantar com tudo

pago na companhia de executivos da Ford, ou mesmo uma reportagem com os nomes dos

mesmos sendo publicados nos informativos que o Banco Ford envia aos clientes. A

premiação com acessórios de veículos Ford como toca-CD's ou renovação grátis do seguro

são outros bons exemplos de premiação. Os Distribuidores mais leais poderiam ser

convidados para uma recepção em sua homenagem financiada pelo Banco Ford, com

participação de toda sua Diretoria, por exemplo.

3. Não dizer obrigado muito depressa ou muito devagar - de fato, dizer obrigado antes de

haver um tempo suficiente para se construir:uma boa relação é como. se dar um desconto

antecipado ao cliente, o que não parece ser:uma boa política O ideal é esperar que este

relacionamento amadureça para se poder conhecer melhor o perfil do cliente e para que este

também conheça melhor o Banco Ford - o exemplo do crédito pré-aprovado mostra

exatamente este conceito, de modo que somente é dado o beneficio ao cliente pouco tempo
I

i
I

24 Há, no entanto, um problema neste raciocínio - a Ford Brasil está destinando cada vez mais recursos para
o chamado '<Plano de Capitalização", que conta cord recursos próprios do Distribuidor para faturamento de
veículos. Atualmente, ele vale somente para veículos novos e complementa o Floor Plan para veículos
novos, sendo responsável por menos de 40010 do faturamento total de veículos (os 60% restantes são via
Floor Plan e à vista); no entanto, com mais recursosl sendo destinados ao mesmo, é de se supor que o Floor
Plan para veículos novos se esvaziará em alguns an6s. Ao mesmo tempo, com a planejada criação do Plano
de Capitalização para usados, o mesmo deverá ocorrer com o Floor Plan para usados. Para o Distribuidor,
isto representará um beneficio, pois deixará de pagar os encargos do Floor Plan para usar recursos próprios,
com contribuições vultosas da Ford; já para o Banco Ford, representará uma perda dos negócios no Floor
Plan e menor lealdade da Rede - eis um caso interessante em que os interesses podem não coincidir!
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i
I

antes do vencimento do contrato. Mas isto não quer dizer que o Banco Ford não pode criar
I

incentivos intermediários pois, inversamente,] nos parece tarde demais agradecer o cliente

apenas no final do contrato - imaginemos um cliente com um contrato de 36 meses de

duração, por exemplo - isto significa que o Banco Ford somente transmitirá uma boa notícia

pouco antes de 3 anos após o contato inicial! Isto é tempo demais para se passar sem haver

algum tipo de reforço de lealdade.

4. Avisar que você vai dizer obrigado - embora muitas vezes seja interessante agradecer o

cliente de surpresa, sem avisá-lo antecipadamente sobre as vantagens que poderá ter por

fazer negócios com o Banco Ford, a verdade ~ que isto o desorienta, pois ele fica sem saber

a periodicidade do agradecimento: afinal, qpando este agradecimento ocorre? Ocorrerá
I

novamente? Quando? O Banco Ford deve avisar, no ato do contrato, que o cliente terá os

beneficios que serão concedidos mais tarde - isto serve para atraí-lo ainda mais e propiciar-

Jhe maior motivação para agir de uma determinada maneira.

5. Permitir que seus concorrentes també~ tenham fregueses leais - .se os bancos
i

concorrentes não tiverem também clientes leais, o que vai ocorrer é que eles não terão nada
I

a perder se atacarem também a base de clientes do Banco Ford com ainda maior afinco.
I

Assim, é até muito bom que cada banco tenha seus clientes leais e que eles os mantenham -
I

mesmo no caso dos outros bancos de montadoras.

Este raciocínio parece válido inclusive na relação dos Distnbuidores com os bancos com os ..,
..'i;'

quais desejam operar - se um Distnbuidor deseja operar com um determinado banco que não .

seja o Banco Ford, o ideal a se fazer é respeitar sua decisão, mas sempre colocar à sua
i

disposição os mesmos produtos que são oferecidos para o restante da Rede - se os produtos ,

forem bons o suficiente, este Distribuidor naturalmente voltará ao Banco Ford.

Se o Banco Ford, por outro lado, optar poi uma forma mais agressiva de penetração em"
,

Distnbuidores que perdeu para a concorrência, poderá haver represálias por parte do banco
I

atingido, que poderá se ''vingar'' tentando atrair outros Distribuidores, Isto poderá gerar
,

uma guerra de preços que nunca é benéfica - dependendo do tamanho do concorrente, é
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possível até que o Banco Ford seja vitorio~o, mas fazendo concessões que, cedo ou tarde,

virarão norma, e deverão ser estendidas a Itodos os outros Distnbuidores - então, virá a

pergunta: valeu a pena? O Banco Ford deve ser agressivo sim, mas também deve
I

reconhecer que nem sempre é uma boa política a ingerência nos negócios dos outros - se

seus produtos forem atraentes, os Distribuidores naturalmente os procurarão.

6. Não esquecer de dizer obrigado mesmo que se tenha um monopólio - já avaliamos esta

situação, e concluímos que o Banco Ford precisa melhorar muito seu atendimento,

especialmente quando possui, por uma contingência de mercado, o monopólio dos negócios.

Estas situações de monopólio, aliás, são as ideais para que possa trabalhar a Rede toda, bem

como os clientes, no sentido de torná-los mais fiéis. Em maio de 1998, o Banco Ford tinha

uma certa preponderância no mercado de novos, enquanto vigoravam os planos com taxas

de juros subsidiadas pela Ford Brasil mas, nem por isto, deixou de lado a implementação de

um dos seus mais importantes projetos em todos os tempos: a implementação do sistema

"Intercredit", que permitirá o cadastramento de contratos dos clientes dentro do próprio

Distnbuidor Ford.

Haverá, em cada Distribuidor Ford, dentro deste projeto, uma espécie de workstation do

Banco Ford, com um computador ligado em sua rede, processando diretamente o contrato,

agilizando assim a operação de cadastramento, bem como o pagamento ao Distribuidor.

Isto garantirá que o cliente já saia com sua via do contrato diretamente do Distnbuidor, bem

como permitirá um atendimento personalizado e rápido. A implementação deste projeto,

que está começando pelo estado de São Paulo, para depois se expandir para todo o país, é a
\1"

garantia da presença fisica do Banco Ford dentro de cada canal de Distribuição e isto terá

conseqüências muito positivas tanto para os consumidores :finais como para os

Distnbuidores, aumentando sua lealdade.

O ponto a ser salientado aqui é que o BancoFord aprendeu que é exatamente na época em

que está com o mercado ''na mão" que precisa oferecer os melhores serviços, afim de não

perder o que já conquistou. Afinal de contas, uma vez perdido um cliente como o

Distnbuidor, o esforço para reconquistá-lo pode custar muito caro e, muitas vezes, criar
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confusão com outros bancos, como colocamos no item anterior. Mas o Intercredit é apenas

parte da história e, apesar de melhorar o atendimento e reforçar a lealdade, o Banco Ford
I

ainda precisa fazer muito neste sentido para ter um atendimento de qualidade, como já

mencionamos anteriormente. O importante, no entanto, é ter a consciência de que algo

precisa ser feito para manter a lealdade mesmo em situações de monopólio, o que,

felizmente, o Banco Ford parece ter compree~dido bem.

i

7. Dizer "obrigado" aos fornecedores assim como se diz aos fregueses - da mesma forma

como as empresas agradecem seus funcionários pelos serviços prestados concedendo-lhes

descontos nos preços dos seus produtos, deveriam fazer o mesmo para os fornecedores. O

Banco Ford sempre teve um programa de financiamento para os empregados da Ford com

taxas mais baixas do que as do mercado, além:da dispensa da cobrança da "TAC" - estas são
I

I
formas de reconhecimento do trabalho destes colaboradores. Ao mesmo tempo, a Ford

,

Brasil também concede a seus empregados: descontos. substanciais nas compras de seus

veículos, que são faturados diretamente da fábrica,

Mas isto não basta: o Banco Ford realmente precisa fazer acordos de modo a conceder os

mesmos planos a seus fornecedores mais assíduos, a :fimde reforçar seus laços de lealdade
:

para com os mesmos. Por exemplo, seria mWto proveitoso fazer propaganda com planos
I

especiais somente para funcionários da consultoria que presta atendimento ao Banco Ford
!

ou às suas agências de propaganda - esta açãp não somente seria vista com simpatia, como

ainda reforçaria a lealdade entre as empresas ~ aumentaria as vendas do Banco Ford - nada .

mais saudável. Este é um passo importante.e fácil de ser dado, mas que ainda foi muito .

pouco explorado - uma grande oportunidade.sem dúvida
I

I
,

I

7.3 "R" - RuIes (regras) i \

A parte. relativa a regras, segundo o~ autores I.!deCo-opetíção, é outro dos pilares ~iCOS ~..,. '.:
ser analisado sempre que se fala no Jogo do mercado. Se pensarmos nas regras do Jogo no li

, ,

mercado que aqui analisamos, o primeiro elemento que vem à mente é o nome de' uma

instituição bastante conhecida: o Banco Central- mais genericamente, poderíamos pensar no

papel de cada esfera de governo, desde a F~dera1,que fixa as regras mais abrangentes e
!
I
I
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I

contundentes em relação ao mercado financeiro, até o Governo Municipal, que fixa por
I

exemplo o valor do ISS e que, deste modo, pode mudar a localização das empresas de
!leasing, como vimos anteriormente. I

Falando mais especificamente do Banco Central ou do Governo Federal propriamente dito,

sua ação ao fixar as regras do jogo faz com :que a situação seja alterada constantemente, a

favor ou contra uma determinada instituição financeira. Vimos que o Governo Federal
:

muitas vezes altera a fórmula de cálculoe as alíquotas de IOF para adequá-las à sua política
I

fiscal e a fim de conter ou relaxar a demandá por financiamento via CDC. O Governo fixa

as regras quanto a prazos para os contratos de financiamento com o mesmo objetivo, e
I

ainda possui diversos outros tipos de artifícios para modificar o jogo no mercado financeiro.

Hoje, as instituições financeiras que possuem empresas de leasing estão faturando alto

devido à isenção de IOF, enquanto as que dependem apenas do CDC sofrem pesada

tributação - mas o que ocorrerá se o Governo Federal taxar as operações de leasing com

IOF? Certamente, o jogo se alterará radicalmente, e os vencedores serão aqueles que

operam em todas as pontas e possuem a fléxibilidade de mudar de uma modalidade para
I

ioutra sem maiores problemas. !

,
I

O que colocamos nos dois parágrafos acima isó serve para ilustrar que, apesar do Governo
I
I

não ter sido colocado como um player propriamente dito, sua ação é óbvia, especialmente

quando o tema se refere a regras. E os bancos têm que levar isto sempre em consideração,

planejando com antecedência o que fazer em panoramas de mercado hipotéticos. É costume

no Brasil que as regras sejam mudadas do dia para a noite e, embora isto cause grandes

transtornos a todas as instituições financeiras de um modo geral, não há como negar que •

enormes oportunidades são criadas quando ~o ocorre: já mostramos, por exemplo, que os

bancos de montadoras logo encontram f~rmas de financiar os veículos através de,

instrumentos alternativos, não regu1amentado~ pelo Governo - e, como o que não é proibido

é, por exclusão, permitido, tudo fica mais fácil de se justificar.

Os bancos de montadoras aproveitaram período entre 1995 e 1996, quando o

financiamento tinha restrições de prazo, para trazer dólares do exterior e fazer
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i

financiamentos indexados por esta moeda (sem restrição de prazo), e se tornaram senhores
,

do mercado neste período - enfim, estas instituições vislumbraram a oportunidade e usaram

as regras a seu favor, com a ajuda de suas re~pectivas fábricas.

,
Outro exemplo foi a explosão das operações de factoring como substitutas das de CDC,

especialmente logo após o aumento do IOF sobre estas últimas, em maio de 1997 - aqueles

que possuíam empresas de leasing e de factoring se deram muito bem, enquanto os que não
I,

tinham trataram de constituí-las ou, simplesmente, viveram um período de ''vacas magras" -

novamente, foi criada uma oportunidade de imercado com a mudança de regras, e algumas

instituições foram mais ágeis para aproveitá-fuso

Não é nosso intuito neste item analisar as regras fixadas pelo Governo, mas sim aquelas
I

entre o Banco Ford e os outros players com quem convive no mercado. No entanto, não
I
I

podemos deixar de sublinhar que os bancos mais bem-preparados para competir com vários

produtos alternativos têm, sem dúvida, muit4 mais opções e oportunidades quando as regras

são unilateralmente mudadas pelo Governo. i
I

O Banco Ford, por operar em vários ni9hos do mercado e por ter várias empresas

específicas em todos os produtos financeiros mais importantes, possui uma boa vantagem
I

competitiva, desde que possa fazer com qbe os contratos migrem rapidamente de uma
I

empresa para a outra, conforme a necessidade. Até agora, isto tem sido feito de forma
I

bastante hábil, o que lhe tem garantido! uma participação de mercado efetiva nos
I

Distribuidores, que certamente migrarão ~ara os produtos melhores e mais baratos

disponíveis no mercado.

O próprio caso do leasing é bastante ilustrativo: um dos maiores problemas do produto era o

da complexidade do contrato e dificuldade dos cálculos, que foi resolvido com a sua
I

reformulação total, de modo a tomá-los muito parecidos aos do CDC, bastante conhecidos

por todos. Adicionalmente, muitas práticas ~o CDC passaram a se tornar regra também no ,
, i:

leasing, o que contribuiu para tomá-lo [definitivamente o ''CDC sem IOF'. Esta
I

oportunidade foi bem aproveitada por outros bancos de montadoras como o Banco Fiat, que

,
~03
I
I
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fez com que suas operações de leasing, que representavam apenas 1% do total de seus

negócios até maio de 1997 (contra 74% de CDC e 25% de consórcio), passassem para 67%

em outubro do mesmo ano (contra 12% de CDC e 21% de consórcio). O Banco Fiat
I,

passou da 29ª posição no ranking das empresas de leasing para a 1ª posição (Leasing em '"

Notícias, JaneirolFevereiro de 1998, p. 1-5~,mostrando como aproveitou a oportunidade'

causada pela mudança de regras, adaptando totalmente suas operações de leasing aos

anseios do cliente. A Ford Leasing ficou em 62 lugar em termos de volumes de negócio de
I

Leasing em 1997, e em 32 lugar em termos: de número acumulado de veículos arrendados

(acumulado em dezembro de 1997), como já mostramos nos Anexos 4 e 5.
,

Mas, deixando de lado o caso do Governó como fixador de regras, entende-se que os

players também acordam regras entre si, que dão origem a contratos diversos. Embora os

autores de Co-opetíção centralizem sua análise nos contratos efetivamente acordados e

redigidos entre as partes, cabe-nos colocar q~e os contratos verbais também são importantes
,

nestecontexto. __Aquipodemos.adaptar.as.ídéías dos autores sobre as cláusulas MFC (Most

Favoured Customer, ou cláusula do consumidor mais favorecido) e as MCC (Meet the
:

Competition Clause - cláusula de fazer frente:à concorrência).

As cláusulas do tipo MFC significamque há Umacordo entre uma empresa e o seu freguês e

que garante a este último o melhor preço que a primeira pode oferecer. Assim sendo, se o

Banco Ford oferece um plano de financiamento a algum Distribuidor Ford em específico,
I

deveria oferecê-lo para todos os outros com os quais tem esta cláusula acordada. Estas

cláusulas, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, nem sempre favorecem algum

freguês, pois tornam a empresa que concede:os beneficios um negociador ainda mais duro,

já que, uma vez concedido um desconto especial para um determinado freguês, todos os

outros bons fregueses irão exigir o mesmo, e daí a empresa se sente menos incentivada a

concedê-los. Isto faz então com que haja mais inflexibilidadenas negociações, de mOd~~~:ê~•.
o freguês se sente menos propenso a barganhar, sabendo que não conseguirá nada melhor

,

do que o limite :fixadopor uma MFC. Por dste motivo, geralmente as cláusulas deste tipo
I

mais fortalecem a posição da empresa vendJedorado que a do freguês (embora isto nem\..
I •sempre ocorra). i

!
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Por outro lado, apesar destas vantagens das MFC's para os vendedores, os competidores

podem tentar conquistar um dos clientes desta empresa vendedora sem maiores

compromissos. Imaginemos, por exemplo, que o Banco Ford tenha uma cláusula MFC com

10 de seus Distribuidores e aparece um banco de varejo oferecendo condições melhores para

apenas um deles - se o Banco Ford quiser igualar a oferta e baixar suas taxas para aquele

Distribuidor, deverá baixar para todos os outros 9; deste modo, o banco de varejo pode ver

o Banco Ford se enfraquecer ao oferecer taxas mais baixas para todos, sem ter que se

comprometer com nada. Este banco de varejo ou ganhará o negócio e o Banco Ford perderá

aquele Distribuidor, ou o Banco Ford ganhará o negócio e terá que baixar suas taxas para

todos os Distribuidores com MFC's, comprometendo sua rentabilidade - o outro banco terá,

sem grande esforço, debilitado a posição do Banco Ford mesmo sem ter ganho o negócio.

Na prática, entre o Banco Ford e seus Distribuidores não existem estes acordos MFC's -

aliás, nem seria tal atitude coerente com a de oferecer excelentes condições de

financiamento para toda a Rede Ford em geral. Uma vez que o Banco Ford fornece

condições especiais para um de seus. Distnlbuidores, como um plano de financiamento a

varejo que nenhum dos outros possui, sofre forte pressão para que estenda este plano para

todos os outros Distribuidores. Na verdade, há um acordo quase que expresso para que

todos os Distribuidores tenham acesso a condições de MFC. Este acordo, operando dentro

de toda a Rede Ford, garante que o Banco Ford sempre procurará oferecer as melhores

condições não para que os Distribuidores Ford travem uma guerra de taxas entre si, mas

contra os Distribuidores de outras marcas que, evidentemente, esperam que os bancos de

suas respectivas montadoras ofereçam condições competitivas para combaterem os
Distribuidores Ford.

No entanto, e apesar de garantir boas condições para que os Distribuidores Ford possam

competir com outras marcas, este acordo MFC disfarçado é ineficientepara impedir que um

Distribuidor Ford escolha outro banco que lhe forneça condições mais atrativas. O mercado

de São Paulo, em especial, por ser o maior do país, é o mais difícil, e muitos bancos lutam

para conseguir uma fatia deste: é freqüente que um Distribuidor Ford receba ofertas de

,{l,
I
.~
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diversos bancos de varejo para repassarem seus negócios a eles. Neste caso, e sabendo-se

que em outros mercados onde oBanco Ford atua não há uma concorrência tão acirrada, o

que poderia o Banco Ford fazer? Se oferecesse uma taxa especial para um Distribuidor em

São Paulo, teria que fazer o mesmo em todo o país, mesmo nos locais onde suas taxas já

fossem competitivas, abrindo mão de sua rentabilidade sem motivos para isto. A solução

encontrada foi a chamada "regionalização" de taxas e condições de financiamento.

A regionalização de condições significa oferecer as mesmas taxas para os Distribuidores de

uma mesma localidade, separada por Distrito. Assim sendo, por exemplo, todos os

Distribuidores de São Paulo poderiam ter uma taxa menor que os de Fortaleza, onde a

concorrência é mais :fraca, não ameaçando a hegemonia do Banco Ford. Obviamente, esta

estratégia é eficiente apenas nos períodos onde as montadoras não subsidiam as taxas, e daí

o mercado se torna mais competitivo. Uma vez que há a promoção de uma taxa especial

subsidiada pela Ford Brasil, esta deve (normalmente) ter validade nacional, não sendo

possível a regionalização. A regionalização de condições equivaleria a diversos contratos

MFC por região. Isto pode gerar atritos com Distribuidores de uma região menos

favorecida, é verdade, mas tudo depende das condições do Banco Ford em cada local: se se

mantiverem competitivas, provavelmente não haverá motivos para preocupação.

Esta tática de regionalização é muito eficiente e, se bem desenvolvida, aumenta a satisfação

dos Distribuidores Ford, que passam a esquecer que competem entre si para vender a mesma

linha de veículos para se preocuparem em quanto suas condições são competitivas em

relação às de outras marcas. Trata-se, pois, de um exemplo interessante de que o jogo pode

ser alterado se as regras forem mudadas: se o Banco Ford oferece condições boas a um

Distribuidor, deve oferecê-las a todos, evitando assim o risco de insatisfação geral, que pode

colocar Distnbuidores leais (e que não foram favorecidos) do outro lado da mesa.

Analisemos agora as cláusulas do tipo MCC. Estas cláusulas pressupõem que .~tppfe~rá~,
<, J ."~, ~':"?5~"

dada à empresa vendedora a oportunidade de cobrir o lance de um rival. .AsS~ i!51.r·
.... ,+~l-~.~,

exemplo, se um banco de varejo oferece condições atrativas para um Distribuidor' F(jr.~\'·:.•
t;,"'.

operar, este último consultará o Banco Ford, seu fornecedor original, para dar-lhe á'
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oportunidade de cobrir a oferta do banco assediador e, deste modo, reter o negócio. Estas

cláusulas não obrigam o Banco Ford a cobrir a oferta do banco concorrente, mas

simplesmente oferecem ao Banco Ford a oportunidade de fazê-lo caso deseje realmente
permanecer no negócio.

Estas cláusulas são interessantes para ambos os lados mas, normalmente, fortalecem a

posição do comprador ao invés da do vendedor, como ocorre nas MFC's. O Distribuidor,

no nosso caso, pode se dar ao luxo de oferecer seu negócio a quem quiser e, se algum banco

cobrir a oferta do Banco Ford e este último não quiser reter o negócio, o Distribuidor

simplesmente muda de banco. É claro que não é tão simples assim, já que o Distnbuidor

Ford tem, em geral, um laço de parceria muito grande com o Banco Ford, mas é óbvio que
isto pode ocorrer.

O Banco Ford, por outro lado, também teria vantagens em possuir esta cláusula MCC, já

que sempre seria consultado antes de haver a possibilidade de perda do negócio, diminuindo

assim a necessidade de ter que "adivinhar" o que os outros bancos estão oferecendo

(embora possa haver blefes dos Distribuidores para ganharem mais). Adicionalmente, o

próprio fato de saberem que o Banco Ford possui uma MCC com seus Distribuidores já

afastaria alguns concorrentes, que desistiriam ao saberem que a última palavra é sempre do

Banco Ford. Os outros bancos podem, no entanto, usar este instrumento de má-fé, a fim de

prejudicarem o Banco Ford: oferecem condições atrativas sabendo que o Banco Ford terá

que cobri-las - o Banco Ford o faz, perde rentabilidade, e o banco rival sai ileso. Os

Distnbuidores poderiam inclusive pagar para os bancos fazerem isto, uma vez que saibam

que o Banco Ford irá tentar reter o negócio - esta seria uma ótima jogada para aqueles e

para os bancos, uma vez que ambos sairiam ganhando, enquanto o Banco Ford teria que
abrir mão de sua rentabilidade.

Mas, quanto às MCC's, elas não existem por escrito entre o Banco Ford e seus

Distribuidores - na verdade, pela própria relação de negócios entre o Banco Ford e cada

Distnbuidor, este último normalmente consulta o primeiro antes de oferecer seus negócios a

outro concorrente - trata-se de um simples ato de confiança, mostrando que não haverá a
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possibilidade do Banco Ford ser abandonado sem ser avisado antes. Mas o mais

interessante disto tudo é, como já citado anteriormente, que se as condições do banco rival

forem apenas um pouco melhores que as do Banco Ford, o Distribuidor geralmente preferirá

continuar operando com este, rejeitando a nova proposta - isto mostra que, além dos custos

de transferência de um banco para outro, o Distnbuidor reconhece o valor adicionado que o

Banco Ford possui, aceitando portanto um preço premium para continuar operando com o

mesmo. É claro que, se este prêmio for muito alto, a mudança para um outro banco se

efetivará.

Vamos entender agora o jogo com as duas regras acima, a de MFC e a de MCC

funcionando, embora já tenhamos deixado claro que elas somente existem de forma não-

verbal. O Banco Ford tem a oportunidade de oferecer algo melhor a um Distnbuidor Ford

assediado por um banco de varejo (MCC) mas, ao fazê-lo, tem que conceder o mesmo

beneficio a todos os Distribuidores Ford (MFC), pelo menos para os da mesma região -

parece ser assim que as coisas realmente funcionam na prática. As regras explicam muito

bem a operacionalização dos negócios entre o Banco Ford e sua Rede de Distribuidores e

acreditamos que nos outros bancos de montadoras a situação seja relativamente semelhante.

Mas há oportunidades para que a conquista por parte dos bancos de varejo ocorra: como já

colocamos, o Banco Ford, atualmente, é relativamente fraco no financiamento de veículos

usados, tendo colocado muito de sua energia para vender veículos novos e, deste modo,

escoar a produção da fábrica, que é um de seus objetivos principais. Ao abrir espaço para

outros bancos financiarem veículos usados, a guarda se abre também para os novos. Uma

vez tendo conquistado a confiança do Distnbuidor, ajudando-o a se "livrar" dos usados, que

são hoje um grande incômodo que vem de "brinde" em cerca de 50% das trocas por

veículos novos, estes bancos de varejo começam a exigir a célebre reciprocidade nos

negócios de veículos novos também. Afinal de contas, nada mais justo: se eles são parceiros' c

para "roer o osso" do usado, assumindo maiores riscos, também querem "comer o :filé

mignon" dos veículos novos.
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Esta ligação entre os dois mercados (novos e usados) é muito mais forte do que aparenta ser

e, de fato, o mercado de usados é um trampolim poderoso para () de novos. Além disso, em

parte o argumento de que financiar usados é ''roer osso" é falso, pois as altas taxas de juros

através das quais estes veículos são financiados normalmente mais do que compensam os

riscos assumidos. É claro que devem ser levados em consideração o perfil do consumidor

de usados, o alto índice de inadimplênciado mercado e a alta taxa de depreciação, além de

outros fatores mas, no geral, certamente se trata de um bom negócio - tudo depende

especialmente da análise de crédito e de um bom gerenciamento do risco da carteira

o Banco Ford está ciente de que o mercado de usados pode alterar as regras que vigoram

para o mercado de novos mas, enquanto não for realmente agressivo no primeiro, poderá

comprometer sua posição em ambos. O mercado de usados, além desta importância

estratégica para o de novos, está crescendo rapidamente, já que milhões de veículos são

colocados à venda todo ano - todos os bancos têm olhado com apetite para este mercado e

todo cuidado é pouco ao serem ana1isadasas ações que devem ser tomadas para resguardar

uma boa participação no mesmo.

De tudo o que foi colocado, deve ficar uma mensagem muito clara no que se refere às regras

relativas aos fregueses: elas existem, são fortes e garantem uma posição sólida para os

negócios do Banco Ford. No entanto, os outros bancos podem e estão mudando as regras

através de diversos artificios e o Banco Ford deve estar sempre atento para poder analisar

com coerência quando e se deve ceder à concorrência e como isto afetará seu prestígio,

participação no mercado e rentabilidade. Uma análise pro:fundadeve ser feita sempre que

aparece alguém pedindo um pouco mais, pois o resultado dos trade-offs em se sacrificar

rentabilidade em nome do negócio muitas vezes são prejudiciais para uma das partes.

Resta-nos ainda, nesta parte, analisarmos outra importante relação entre o Banco Ford e um

de seus players no mercado: os seus fornecedores. Seguindo a nossa Rede de Valores

colocada no Anexo 15, sabemos que, para cada regra colocadla para os fregueses, deve

haver regras simétricas relativas aos fornecedores. Assim, no caso da MFC, existiria algo

semelhante do lado do fornecedor, de modo que o Banco Ford prometeria pagar a algum de
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seus fornecedores pelo menos tanto quanto paga a outro do mesmo recurso. De fato, existe

algo semelhante no que se refere aos empregados do Banco Ford, que são classificados em

determinados graus salariais fixados pela empresa e que são remunerados de acordo com a

amplitude destas faixas - qualquer novo funcionário deve ganhar entre o mínimo e máximo

estipulados pela empresa dentro de cada faixa sa1arial.

Com outros fornecedores o Banco Ford não mantém este contrato. Com a Ford Brasil, aliás,

ocorre o inverso: ela cobra aluguel pelo fato da matriz do Banco Ford ocupar instalações em

sua fábrica, mas. este aluguel é bastante barato pela relação que existe entre as empresas.

Por outro lado, os subsídios que o Banco Ford cobra da Ford Brasil nos planos de

financiamento com taxas especiais são bastante reduzidos, de modo a garantir ao Banco

Ford apenas uma remuneração mínima. Quanto aos outros fornecedores, o Banco Ford não

possui qualquer tipo de contrato que garanta algo semelhante a uma MFC. Quando nos

referimos a MCC's com os fornecedores, não acreditamos que qualquer regra se aplique.

Finalizando, um ponto importante a ser colocado em relação aos fornecedores é que o

Banco Ford, em muitas ocasiões, e como parte de uma espécie de "padronização" mundial

da Ford, foi "obrigado" a aderir a certas regras que não lhe são muito saudáveis: por

exemplo, o fornecedor mundial de microcomputadores da Ford era a IBM e do Banco Ford

também passou a ser. É verdade que imensas economias foram feitas inicialmente com este

contrato, já que eram obtidos grandes descontos nos preços de equipamentos de informática

devido aos grandes volumes comprados pela Ford. No entanto, o tempo passou, surgiram
,;.(

outras marcas concorrentes muito boas, e o Banco Ford ficou ''preso'' à IBM, dependendo

desta para entregar os micros (muitas vezes com grande atraso), além dos preços já ~o

serem mais tão competitivos. Ao aderir a este contrato da Ford.,o Banco Ford se sujeitou'

às regras ditadas pela IBM, que possui pouco incentivo em enviar o equipamento',

rapidamente, tem falhas em peças de reposição, assistência técnica, etc.. Uma tecnologia

flexível, que permitisse comprar de outros fornecedores, mudando as regras do jogo, seria o

ideal - a tecnologia de informática se desenvolve rápido demais e os contratos deveriam ser

revistos periodicamente, embora não o sejam.
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o Banco Ford também aderiu a diversos outros fornecedores que suprem a Ford como parte

desta padronização, e isto tem representado custos adicionais que muitas vezes pouco geram

de valor adicionado - esta é a hora de mudar as regras do jogo, para que o jogo em si mude.

o nome da Ford é poderoso na hora da negociação e os fornecedores reconhecem isto, mas

o Banco Ford deve estar sempre preparado para mudar as regras para que consiga

efetivamente reduzir seus custos e se tome cada vez mais competitivo.

7.4 "T" - Tactics (táticas)

A idéia dos autores de Co-opetição ao falarem sobre ''tática'' é a de mudar o jogo ao alterar

as percepções dos outros players. Os jogos possuem uma ''névoa'' que os acompanha, de

modo que cada player tem percepções diferentes dos outros e manter a situação deste modo

pode ser uma variável-chave para se conseguir bons negócios.

Uma das premissas fundamentais para se influenciar a percepção de todos os players, de

modo a fazer com que estes criem uma boa imagem da empresa, é justamente o de mostrar

que a companhia tem credibilidade. Como o Banco Ford pode mostrar que é uma empresa

crível para os outros?

Comecemos com os fregueses, especialmente os DistrIbuidores. Neste caso, o simples fato

de ser o Banco da Montadora, cujo objetivo é proporcionar meios financeiros para escoar os

veículos da Rede de DistrIbuidores da forma mais rápida e eficiente, já é um grande motivo

para criar credibilidade. O Banco Ford está com o Distribuidor praticamente em todos os

seus negócios, e existe justamente para auxiliá-lo em sua atividade-fim. Em 1994, pouco

antes da separação da Autolatina, enquanto existia o Banco Autolatina, que atuava tanto nas

Redes Ford como Volkswagen, não havia tanta credibilidade em relação a esta instituição

financeira, pois muitos DistrIbuidores Ford acreditavam que não recebiam a atenção

suficiente por parte desta instituição. Além disso, a postura do Banco Autolatina era muito

conservadora, o que contribuía para criar a imagem de uma instituição retrógrada e dificil de

se operar.
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Com a separação da Autolatina, inicia1mentefoi criado o Banco Autolatina - Divisão Ford e,

posteriormente, o Banco Ford e as outras empresas. O simples fato do banco possuir agora

o nome da marca já foi muito positivo para os Distnbuidores que, a partir daí, passaram a

depositar mais crédito nesta instituição. Não havia outra razão para o Banco Ford existir a

não ser para servir à Rede Ford e não há nada mais forte do que isto para criar credibilidade

no que o Banco Ford representa.

É claro que só isto não bastava, pois o Banco Ford precisou dar mostras claras de que era

realmente agressivo, e de que não iria permitir que outros bancos entrassem na Rede. O

Banco Ford passou, efetivamente, a ser um banco competitivo, ganhando mais porque

arriscava mais. Mas sabia que isto era essencial para que a sua imagem e a da Ford como

um todo se consolidassem no mercado brasileiro após o fiasco da Autolatina.

De fato, atuando em conjunto com a Ford e com os Distribuidores Ford, foi construída uma

imagem de agressividade, compatível com a que a Ford queria para mostrar que disputava

com firmeza o mercado automobilístico com as outras montadoras, apesar do seu quarto

lugar no ranking nacional. E deu certo: a Ford cresceu, e o Banco Ford também, como

vimos nos Anexos 1e 2. A Rede de Distnbuidores Ford, agora, reconhece o Banco Ford

como um banco altamente competitivo, que passou de uma postura passiva de seguidor para

uma atitude ativa de líder, copiado em muitas de suas ações por outros bancos de varejo e

mesmo pelos bancos das outras montadoras.

Mas, desconsiderando elogios e sentimentalismos, o fato é que os Distnbuidores entendem

que o Banco Ford está para ficar, enquanto os bancos de varejo chegam e vão embora sem

ao menos dizerem "adeus". Em todas as crises pelas quais o país passou, foi o Banco Ford

(e isto vale também para os outros bancos de montadoras) que se manteve ao lado dos

Distnbuidores durante todo o tempo, enquanto os outros bancos se retiraram sem ao menos

discutirem condições, dizendo que nada poderiam fazer até que tudo se acalmasse. O Banco

Ford capitalizou muito seu apoio em tomo destes momentos mas, como já diz o ditado,

''memória de brasileiro é curta" e, depois da turbulência, os bancos de varejo voltam,
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oferecem boas condições de :financiamentoaos Distribuidores, e muitos deles aceitam a

troca - se evapora a lembrança dos tempos dificeis...

Mas os Distribuidores estão errados em trocar de bancos mesmo com toda a credibilidade

do Banco Ford? Em absoluto! Eles devem fazer o que acham melhor, o Banco Ford é que

deve se esforçar para conquistar sua confiança e reforçar sempre a lealdade. Como se diz

popularmente, "não somos nós quem temos os clientes, são eles que nos têm; e pelo tempo

que quiserem...". Assim, a credibilidade do Banco Ford deve ser constantemente reforçada

no Distnbuidor, de modo a influenciar sua percepção e manter a imagem de um banco

parceiro e competitivo, sempre liderando o mercado.

Apesar de entendermos que o Distribuidor Ford deve ter a liberdade para escolher o banco

que achar mais conveniente para si mesmo, a verdade é que não podemos nos esquecer de

quais as conseqüências que este ato poderá ter no seu pós-venda: uma vez vendido um

veículo Ford através do financiamento de um banco de varejo "A", quando o mesmo banco

"A" for contatar o consumidor ao final de seu contrato para lhe fornecer, digamos, um

crédito pré-aprovado para a compra de um outro veículo, não terá nenhum tipo de incentivo

para que o mesmo seja da marca Ford - qualquer marca será boa, desde que o financiamento

seja feito novamente por este mesmo banco.

Assim sendo, entendemos que, embora o Distribuidor possa até ganhar uma comissão

adicional na venda de hoje, poderá perder a chance de reconquistar este mesmo consumidor,

que pode tranqüilamente debandar para outra marca. No caso do Banco Ford, o

compromisso é com a marca Ford durante todo o prazo do contrato e, é claro, também após

o seu término. Podemos dizer então que a decisão de não financiar com o Banco Ford no

presente poderá comprometer as vendas da Ford no futuro, e isto é algo muito claro e

estrategicamente muito perigoso para a marca A força da marca e sua credibilidade devem

ser criadas e/ou reforçadas através de uma estratégia conjunta entre o Banco Ford e a Ford

Brasil.
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Em uma negociação do Banco Ford com um Distribuidor, o ideal, como colocam os

autores, é sempre tentar negociar dentro de um "nevoeiro" que mantenha as diferentes

percepções entre os lados, a fim de preservar um bom relacionamento e conseguir bons

resultados. Isto significaque, se cada lado tiver percepções diferentes do tamanho do bolo,

poderá usar táticas diferenciadas, que convencerão seu interlocutor de que ambos estão

fazendo um bom negócio. Vamos tomar um caso prático onde isto claramente acontece: o

da propaganda cooperada.

Não mencionamos de forma clara anteriormente, mas há uma forma do Banco Ford "burlar"

as regras de MFC colocadas acima sem causar problemas com a Rede - um dos caminhos é

a propaganda cooperada. Esta modalidade se refere à cobertura de um certo percentual dos

custos de propaganda que o Distribuidor possui ao anunciar uma promoção na mídia. Neste

caso, ele pode se comprometer a trabalhar na promoção apenas com o Banco Ford, e coloca

os planos de :financiamentodo Banco Ford no jornal, bem como seu logotipo, exigindo para

isto uma parte da cobertura das despesas. Este contrato informal é negociado em bases

individuais com cada Distribuidor, ou com um grupo deles. A propaganda cooperada pode

ser paga em termos de um valor fixo ou em termos de um valor variável. Vamos supor que

seja um montante variável, e que se discuta qual o montante que o Banco Ford pagará por

contrato dle:financiamentoque seja aprovado na promoção. Imaginemos então a seguinte

situação, totalmente hipotética (inclusive quanto a todos os números colocados como

exemplos):

a. A propaganda total custou R$ 50 mil ao Distribuidor. Ele acredita que venderá entre 150

e 200 carros, e que 70% deles serão :financiados- um total de 105 a 140 contratos de

:financiamento. Se exigir R$ 100,00 por contrato do Banco Ford como verba de
~,

propagandla, cobrirá de 21% a 28% de toda a despesa de propaganda que teve. Mas ainda ~

fechará o negócio se conseguir R$ 70,00 por contrato, pois neste caso cobrirá, no mínimo, .\fi
cerca de 14,7% de todas suas despesas de propaganda, o que seria um valor aceitável, já que

a média de mercado normalmente é de 15% para este tipo de despesas.
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b. o Banco Ford acredita que serão vendidos apenas 130 carros, e que somente 70% deles

serão financiados, isto é, 91 carros. Se pagar R$ 80,00 por contrato ao Distribuidor, estará

contribuindo com 14,6% das despesas de propaganda do Distnbuidor, o que seria ainda

menos do que a média de mercado de 15%. Mas se conseguir pagar somente R$ 50,00 por

contrato, arcará com apenas 9,1% das despesas de propaganda, e esta seria uma boa
situação.

No final das contas, é muito possível que o negócio se concretize, pois o Distribuidor

gostaria de fechá-lo a R$ 100,00 por contrato, mas aceitaria reduzir o valor até R$ 70,00

por contrato. O Banco Ford, por outro lado, gostaria de fechar a R$ 50,00 por contrato,

mas está disposto a ir até R$ 80,00 por contrato. Temos, enfim, o seguinte esquema:

50 80
1----------------------------------------// ////////li li ///1---- Banco Ford

70 100
-----------------------------------------1/// ///////li /////---------------1 Distnbuidor

70 80
------------------------------------------1//// /li /li //11/ /1----- Resultado

O negócio deverá ser fechado com um valor entre R$ 70,00 e R$ 80,00 por contrato,

justamente a área de tangência entre as vontades do Distribuidor e do Banco Ford. Esta

área é chamada pela literatura especializada de "área de barganha" (vide, por exemplo,

BAZERMAN e NEALE em Negociando Racionalmente), e o negócio será possível

essencialmente porque há, entre os dois lados, percepções diferentes de como deverá ser

feito. A literatura da negociação é extensa e há vários pontos a serem aqui considerados,

como qual a melhor alternativa que cada parte tem se este acordo não for fechado (o

"BATNA" = Best Altemative To a Negotiated Agreement), e outras considerações, mas o

que nos interessa aqui é mostrar exatamente que as trocas podem ser mutuamente benéficas

por existirempercepções diferentes de ambas as partes 2S •

25 Além do livro citado de BAZERMAN e NEALE, uma das melhores leituras sobre o assunto se encontra
no livro Como Chegar ao Sim, de FISHER, URY E PATTON.
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Observemos agora o lado do cliente final. O mesmo não reconhece, de modo geral, muita

diferença entre o que é o Distnbuidor Ford, o Banco Ford ou a Ford Brasil - para ele, todos

são Ford. Assim, se há um problema com o financiamento, é normal que o consumidor

reclame com o Distribuidor ou com a Ford Brasil; se há um assunto relativo ao veículo, o

consumidor também pode contatar o Banco Ford, e assim por diante. Esta percepção foi

confirmada nos focus groups que o Banco Ford promoveu, já citados anteriormente, e tem

tanto beneficios como vantagens para o Banco Ford.

Pelo lado das vantagens, a percepção do consumidor de que a Ford é uma empresa só indica

que a credibilidade deste nome é automaticamente transferida para o Banco Ford. Muitos

consumidores acreditam que o Banco Ford pertença à Ford Brasil e outros acham que

pertence ao Distribuidor onde compraram seu veículo - isto reforça a credibilidade, pois

sendo um Banco da Ford, é claro para os consumidores que este deve oferecer as melhores

condições possíveis, tal como o fazem as lojas de fábrica

Por outro lado, o fato de não ter sido criada a imagem de um banco independente não cria

no consumidor a percepção de que lhe possa ser oferecido um financiamento do Banco Ford

e, deste modo, este muitas vezes aceita o financiamento de outros bancos que lhe é proposto

(como já comentado). Muitos dos consumidores que participaram dos focus groups citados

colocaram que até pagariam um prêmio pela segurança oferecida pelo nome do Banco Ford

quando lhes foi questionado se financiariam com um banco desconhecido - este é o valor

adicional que já mencionamos. No entanto, na medida em que o consumidor não está

sempre ciente da existência de um Banco Ford, não terá uma percepção clara do que é - daí

a necessidade de uma forte campanha de propaganda institucional do Banco Ford como. a

feita pelo Banco Fiat que, dos bancos de montadoras, é o que tem a imagem mais fo~\t~ ~j'~;'.

percebida pelo público.

Uma das razões desta credibilidade, acreditamos, é a forte presença do Banco Fiat na mídia,

inclusive na televisão. Já comentamos a idéia do Banco Volkswagen de colocar a frase

''Exija financiamento pelo Banco Volkswagen" no item 7.1.2 - é esta a forma de manipular a
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percepção do consumidor, educando-o e conscientizando-o sobre a lealdade à marca do
banco tanto quanto à marca do veículo.

Convencer o consumidor :finalde que existem outras opções de financiamento além daquelas

oferecidas no Distnbuidor é essencial - antigamente, os consumidores não eram tão

conscientes, mas hoje, sem dúvida, isto mudou e fazê-los lembrar de que devem pelo menos

solicitar a cotação das condições do Banco Ford é essencial. Outro exemplo de reforço da

credibilidade, que modifica positivamente a percepção do cliente e cria valor adicional

significativo para o Banco Ford é o uso do serviço toll-free tipo 0800, já citado
anteriormente.

Mas existem formas de mudar a percepção do consumidor a fim de vender-lhe produtos que

sejam visualmente mais atraentes e que, na verdade, não o favorecem. Um dos exemplos

que podemos citar é o do IOF embutido no CDC: ao venderem um contrato de CDC, os

bancos normalmente colocam a taxa de juros sem o IOF mas, ao se fazer a conta com o IOF

embutido, a taxa de juros (efetiva) se eleva substancialmente. Vamos supor o caso de uma

Pessoa Física: o Banco Ford coloca nas tabelas de juros enviadas aos Distnbuidores uma

taxa de 3,0% a.m, em 24 meses e embaixo da mesma um aviso: "coeficientes embutem o

IOF'. O consumidor, normalmente, não sabe calcular o efeito deste IOF e, na verdade, não

sabe que, dependendo do prazo, está pagando uma taxa efetiva de aproximadamente 4,3%

a.m, devido a este imposto - para ele, 3,0% a.m, é uma taxa barata, já 4,3% a.m, é algo bem

diferente - ele "compra gato por lebre" sem muitas vezes saber disso. O Banco Ford tenta

sempre deixar isto claro aos Distnbuidores e, em todas as propagandas que envolvem CDC,

a menção do IOF é feita No entanto, não há como negar que o consumidor tem uma
percepção errada sobre o assunto, caso não esteja ciente disso.

No caso do relacionamento do Banco Ford com seus fornecedores ocorre exatamente a

mesma situação do exemplo acima entre a negociação de uma propaganda cooperada entre

o Banco ~ord e um Distribuidor - a diferen~ de percepções é essencial para se ~~~. WIl.l.
bom relacionamento. O Banco Ford usa os mstrumentos que tem a seu favor também para .,.,

pressionar os seus fornecedores a lhe darem descontos especiais e condições vantajosas e é .,
.\i.
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muito importante que sempre deixe clara a ameaça implícita de que sempre conseguirá

arranjar fornecedores alternativos caso não possa contar com os atuais em determinada

questão. Mas todo cuidado é pouco nesta relação e o Banco Ford deve ser hábil o

suficiente para não criar desavenças desnecessárias, que possam lhe criar problemas futuros.

Um exemplo claro de como estas negociações podem ser difíceis envolve o relacionamento

que se tem com alguns bancos de atuação nacional, cuja estrutura de cobrança é

fimdamental para o Banco Ford. As negociações são sempre difíceis e têm que levar em

conta que os dois lados possuem negócios em vários segmentos, como cobrança, captação

de recursos, etc., de modo que um desentendimento em um deles pode ter conseqüências

maiores em outros - é exatamente o item "8" da análise "PARTS", ou "escopo" (Scope) - a

influência de um jogo emum jogo bem maior, que será analisada no próximo item. Mas o

Banco Ford deve sempre deixar a ameaça velada de que pode mudar de fornecedor caso não

esteja satisfeito com as condições oferecidas - e a Ford é um cliente grande demais para se

perder. Mesmo que o Banco Ford dependa de um determinado banco e não pretenda trocá-

lo por outro, o fato é que deve usar sua pressão para obter acordos vantajosos, e modificar a
percepção do outro lado é essencial para isto.

o uso de diversos bancos fornecedores ao mesmo tempo como parceiros flexibiliza este

esquema, pois permite uma mudança rápida para os bancos que oferecem as melhores

condições (apesar de criar complicações administrativas e de controle - deve ser feita a

análise de custos-beneficios). O mais importante aqui é entender que, uma vez que já se

tenha vários fornecedores operando com o Banco Ford, qualquer ameaça que este possa

fazer a um de seus fornecedores tem muito mais credibilidade - o outro lado saberá que o
Banco Ford não estará blefando.

Em se tratando de complementadores, vale a mesma análise feita para fornecedores e se

deve sempre explorar estas diferenças de percepção para se chegar a um bom acordo. Com

os Distnbuidores, já mostramos como a análise pode ser feita, e vale exatamente a mesma

coisa para estes quando atuam como complementadores. No caso da Ford Brasil, por outro

lado, por se tratar de empresa do mesmo grupo, procura-se evitar criar este ''nevoeiro''
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justamente porque as relações devem ser as mais claras possíveis - esconder informações de

um lado pode significar uma falha enorme em todo o processo de comerciaIização de

veículos e, deste modo, a diferença de percepção deve ser pequena. É claro que o Banco

Ford não pode abrir mão de seu lucro e começar a comercializar apenas planos em que a

rentabilidade esteja no breakeven (e esta é uma prerrogativa única e exclusiva do banco, na

qual a Ford não pode interferir); por outro lado, é claro que o Banco Ford reconhece que

precisa colocar sempre planos competitivos e já ocorreu de lançar planos com rentabilidade

até negativa para ajudar a escoar a venda de veículos dos Distribuidores (principalmente

veículos usados). A parceria com a Ford Brasil como complementador, neste caso, deve

caracterizar-se pela transparência.

Apesar disto, é interessante analisarmos como os resultados do Banco Ford afetam a

percepção dos Distnbuidores e, às vezes, da própria Ford Brasil. Por exemplo, a publicação

de números pela Imprensa, como os mostrados no Anexo 16, que mostram que o Banco

Ford tem uma das maiores rentabilidades entre todos os bancos atuantes no país, fazem com

que uma espécie de clima de "cobrança" ocorra: os Distribuidores, amargando prejuízos,

não conseguem conceber a idéia do Banco Ford estar tendo um enorme lucro, pois tudo

deveria ser feito em parceria, e se a situação está ruim para um, também deve estar para o

outro; ou, sendo um pouco menos radical, isto provaria que, no mínimo, o Banco Ford

possui uma folga em suas taxas para poder reduzi-las muito mais, Na Ford Brasil, a reação

pode ser similar, pois esta empresa também tem amargado prejuízos, e uma pressão maior

pode ocorrer, ainda que mais veladamente, sobre o Banco Ford, para que melhore suas

condições de financiamento.

Por outro lado, o objetivo do Banco Ford é também o de dar lucro a seus acionistas, e isto

precisa ser compreendido - se realmente for um dos bancos mais lucrativos, maior sua

credibilidade junto ao mercado e a seus acionistas, podendo daí advir um círculo virtuoso .\

que o auxiliará a proporcionar condições cada vez mais atrativas para seus clientes. Este é
I

um exemplo interessante de como as percepções diferentes podem mudar o jogo e causar

discussões entre as partes. Mas o importante é que o Banco Ford, saiba usar isto .,
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adequadamente para criar uma imagem de credibilidade cada vez maior, a:fim de manter o

círculo virtuoso intacto.

No que se refere às seguradoras como complementadores do Banco Ford, é importante que

se deixe claro que aproximidade não é tão grande quanto a da Ford Brasil e do Distribuidor,

de modo que a negociação se assemelha àquela com os fornecedores. Na verdade, o Banco

Ford norma1mente não negocia diretamente com a empresa seguradora, mas sim com a

corretora Aon, como colocamos no item 7.1.2. As negociações envolvem vários tipos de

detalhes referentes ao mercado de seguros e o Banco Ford está disposto a negociar a

mudança de empresa seguradora sempre que suas condições não forem satisfeitas - o que

efetivamente ocorreu alguns meses atrás. Mas sempre que isto acontece, não há dúvidas de

que tem que ser novamente levado em consideração o escopo do negócio, e observar-se

atentamente no que isto poderá prejudicar umjogo maior.

o mesmo vale em relação à própria corretora de valores: apesar da Aon ser a corretora da

Ford Credit no mundo inteiro, ela deve entender que sua comissão deve permanecer em um

nível adequado e compatível com o mercado, não podendo ultrapassar certos limites; e isto

também se aplica para seu nível de eficiência no atendimento ao Banco Ford. Aqui,

novamente, uma vez que se trata de um jogo maior, entra em ação o escopo, e para se

solucionar eventuais problemas entre o Banco Ford e a sua corretora no que se refere ao

item acima, todo o cuidado deve ser tomado. Mas o Banco Ford deve, em.último caso, ter a

liberdade de escolha, de modo a tornar sua posição de barganha mais forte e dotada de

maior credibilidade - não que a mudança de corretora terá necessariamente que ocorrer, mas

somente esta possibilidade já altera as percepções e o jogo em si.

Finalmente, vamos partir para o estudo dos concorrentes, deixados para o :final devido aos

cuidados que sua análise requer. A ''névoa'' que deve caracterizar a relação com os

concorrentes é fundamental para que qualquer tipo de estratégia de marketing dê certo :-~ô
-, .

concorrente não deve saber o que realmente pretendemos fazer e devemos influenciar sua

percepção de modo a não deixá-lo saber o que se passa. Por outro lado, a'cooperaçãoem
•
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relação a vários assuntos é essencial para que se possa conseguir uma certa coordenação em

determinados problemas que afligema todos, como a inadimplência.

o Banco Ford tem um contato intenso com os outros bancos de montadoras e bancos de

varejo, especialmente no que se refere às pesquisas de taxas. Embora já tenha havido vários

casos em que certos bancos não informaram suas taxas corretamente, a fim de causar

confusão nos outros, este certamente não é o modo correto de se agir - é preciso saber

diferenciar desonestidade nas informações de criar a ''névoa'' que mencionamos. O

relacionamento com estes bancos ficou, a partir deste momento, seriamente prejudicado,

pois afetou a sua credibilidade - é esta a diferença entre a manipulação de percepções e a

transmissão de informações incorretas. Apesar disso, é claro que nenhum banco revela suas

táticas aos outros, mantendo-as em sigilojustamente para que, uma vez colocadas as ações

em prática, a surpresa seja geral, ganhando-se certo tempo até que venha uma resposta.

Depois da crise nas Bolsas asiáticas, e especialmente no início de 1998, os bancos de

montadoras iniciaram uma espécie de "guerra de taxas" que já mencionamos, com planos

subsidiados pelas suas respectivas fábricas. Era interessante, nesta fase, manter a "névoa" a

respeito de qual seria o plano a ser lançado para bater o concorrente. Neste período,

justamente pelo fato dos bancos ficarem fora do mercado de veículos novos, já que não

tinham condições de igualar suas taxas às subsidiadas, os bancos de montadoras travaram

um duelo que refletia claramente a guerra entre as fábricas de cada marca Tinha-se que

tomar o maior cuidado para que não vazasse qualquer tipo de informação sobre planos

especiais para os competidores, de modo que estes seriam pegos de "surpresa" - isto

realmente era necessário porque estes planos são, na maior parte das vezes, facilmente
copiáveis pela concorrência.

Outra vantagem de se revelar o plano apenas no momento certo é que isto transmite aos

outros concorrentes e à própria Rede de Distribuidores a imagem de liderança do Banco

Ford no mercado. Quando o Banco Ford lançou seu plano de ''taxas variáveis", comentado

no item 7.1.1.1, o Banco GM logo o copiou, menos de uma semana depois - mas a
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impressão para a Rede Ford foi muito positiva, pOIS a GM estava simplesmente
reproduzindo o que havia sido feito pela Ford.

Mas, do mesmo modo como o Banco GM copiou o Banco Ford neste plano, a recíproca

também foi verdadeira em inúmeras outras ocasiões, de modo que as montadoras não

querem deixar transparecer, inclusive para a sua Rede de Distribuidores, que os

concorrentes possuem mais vantagens. A guerra se torna então ''total'' e, normalmente,

apesar do consumidor sair ganhando, as montadoras são obrigadas a gastar milhões de reais

em subsídios. E o pior de tudo é que, uma vez começada a guerra, fica dificildetê-la. Neste

caso, o ideal é que as montadoras ou seus bancos transmitam sinais claros de que estão

dispostos a parar a guerra, tal como a Chrysler fez durante a direção de Iacocca, mostrando

à Ford e à GM, através de ações concretas e críveis, que não desejava continuar com a

guerra de descontos que estava destruindo as três grandes montadoras americanas.

Discussões sobre estas canibalizações de taxas deveriam ser levadas à ANEF e a conclusão a

que se chegaria é a de que todos bancos de montadoras teriam que evitar este tipo de ação _

não se trata de fazer um cartel, combinando preços, mas sim de preservar uma margem de

rentabilidade para as montadoras e seus bancos. É claro que estas promoções de taxas

subsidiadas são chamativas e compreende-se que a indústria automobilística atravessa um

momento dificil em termos de vendas - reportagem da revista Veja comentava, no início de

maio de 1998, que os estoques dos Distribuidores chegavam a 98 mil unidades e que

deveriam ser diminuídos rapidamente para, no máximo, 75 mil unidades com as promoções

de taxas de juros baixas oferecidas pelos bancos de montadoras (IACOMINI, 06.05.98, p.

117). No entanto, a guerra contínua é que se mostra prejudicial, e uma das montadoras

deve mostrar que não pretende mais entrar neste esquema uma vez que a situação se
estabilize, para que as outras a sigam.

Com a queda contínua da TBC, que serve de parâmetro para todas as outras taxas de juros

no mercado brasileiro, espera-se que estas últimas também caiam a níveis aceitáveis e, deste-
\\;

modo, os planos com subsídios sejam paulatinamente extintos. A partir deste ponto é que

voltará a situação realmente competitiva do mercado que vigorava antes da jrise asiática, e
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os bancos de montadoras deverão se esforçar para competir em pé de igualdade entre si e

contra os bancos de varejo que assediam os Distribuidores de suas marcas.

o período em que vigoram os subsídios, apesar de fazerem aumentar o volume de negócios

dos bancos de montadoras, não são bons se analisarmos O escopo do jogo maior em que as

montadoras estão envolvidas. Embora os bancos de montadoras possam ganhar

unilateralmente com este esquema, se formos analisar o grupo mais amplo ''banco de

montadora + montadora", o efeito não é, geralmente, positivo. Além disso, somente quando

os bancos de montadoras são colocados no ''fogo'', para competirem diretamente com os

bancos de varejo, é que poderão reavaliar melhor quais os pontos ineficientes que devem ser

mudados para que sobrevivam no mercado - a competição, neste sentido, é benéfica, pois

apressa as mudanças necessárias, como já havíamos comentado.

Apesar de todo este esquema tático para deixar a ''névoa'' continuar encobrindo as

percepções que um banco de montadora tem do outro e o mesmo ocorrendo em relação aos

bancos de varejo no geral, é importante ressaltar que deve haver uma transparência muito

grande no que se refere ao combate de flagelos que afligem os bancos e que podem, se

administrados em conjunto, ajudar a todos - um destes problemas é a inadimplência. Se

todos os bancos colaborarem entre si para criar mecanismos eficientes para evitar o aumento

da inadimplência,certamente todos sairão ganhando. Por exemplo, nos encontros da ANEF

entre os bancos de montadoras, o ideal é que ninguém esconda seus reais problemas de

cobrança para ''fazer bonito" frente aos outros, mostrando números baixos - devem ser

mostrados os números reais e deve haver uma troca constante de informações sobre quais os

métodos mais modernos para evitar que se concedam créditos a clientes duvidosos.

Os próprios bancos estrangeiros, que possuem grande expertise em termos de crédito,
poderiam auxiliar nesta empreitada, já que todos se beneficiariamcom isso - afinal, interessa

a todos manter um sistema financeiro estabilizado. O trecho abaixo foi extraído da revista

Exame e reflete muito bem esta idéia:

Os estrangeiros também se gabam de levar vantagem numa área que deve passar por um grande
desenvolvimento nos próximos anos: o crédito. Apesar de o nível de endividamento dos brasileiros ter
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aumentado nos últimos anos, ele ainda é relativamente baixo se comparado com o que ocorre em
outros países (...). 'Os bancos brasileiros se estruturaram para fazer a captação de depósitos. Mas têm
pouca experiência para gerenciar riscos e conceder crédito', diz Antônio Horta Osório, presidente do
Santander no Brasil (FUCS, 14.01.98).

A experiência da Ford Credit também poderia ser compartilhada neste item. Por mais que

se considere este expertise estratégico, a verdade é que ele pode ser adquirido aos poucos

por qualquer instituição financeira, mas quanto antes o for, melhor será para todos de um

modo geral. O mercado está se tornando cada vez mais exigente, e à medida em que os

bancos são forçados a diminuírem entradas, alongarem prazos de pagamento, etc., ainda

mais em um ambiente em que as taxas de juros continuam entre as mais altas do mundo e o

desemprego ronda os assalariados, a cooperação entre as instituições financeiras é vital. A

tática de cada um precisa ser flexível o suficiente para levar em consideração estes fatores.

7.5 "S" - Scope (escopo)

Os quatro elementos analisados nos itens anteriores - Players, Additional values, Rules e

Tactics, na verdade, esgotam todos os principais elementos estratégicos para analisar um

jogo segundo NALEBUFF e BRANDENBURGER Mas, na verdade, os autores colocam

que, por se tratar de umjogo gigantesco, a mente humana não consegue entendê-lo todo de

uma vez, mas precisa quebrá-lo em partes para poder compreender seus detalhes - muitas

partes que, ligadas de forma adequada, formam o todo. Desta forma, o último elemento a

ser considerado é justamente aquele que liga os pequenos jogos que foram analisados a um

jogo maior, que sempre precisa ser considerado ao se tomar qualquer tipo de ação que vise

alterar parte do jogo: é o seu escopo.

Há vários pequenos jogos que consideramos para análise e cada um deles possui uma

ligação com outro - tanto fisica como temporal. Como dizem os autores, ''Cada jogo é

ligado a outros jogos: um jogo em um lugar afeta jogos em outros lugares,~e um jogo hoje

influencia jogos amanhã Mesmo a mera antecipação do jogo de amanhã influencia o de

hoje." (NALEBUFF e BRANDENBURGER, 1996, p. 265).
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Deste modo, pode haver elos comuns entre cada um dos 4 elementos anteriormente citados.

Comecemos com os players: por exemplo, sabemos que os empregados da Ford, além de

serem fornecedores, também precisam de crédito para adquirir veículos para si mesmos -

cria-se então um elo adicional com os empregados, e daí a necessidade do Banco Ford

:financiarsuas compras de veículos com taxas de financiamento mais atrativas, além de um

sistema de aprovação de crédito diferenciado. Mas os empregados da Ford também

precisam de recursos para suas despesas diárias, surgindo daí a necessidade de crédito

pessoal - os bancos em que eles têm conta-corrente fornecem cheques especiais e outros

serviços, enquanto o Banco Ford não o faz.

Adicionalmente, aqueles empregados com mais recursos, aplicam seu dinheiro nestes

bancos, e não no Banco Ford. Com outros bancos oferecendo tantos serviços aos

empregados, certamente também lhe oferecerão propostas de financiamento, prejudicando

então o financiamento a empregados do Banco Ford - os dois jogos são extremamente

ligados então. Qual a alternativa para que o Banco Ford não perca estes negócios? É

simples: o Banco Ford deve trabalhar com os empregados da Ford de uma forma mais

íntima, oferecendo-lhes oportunidade de terem crédito pessoal e de investirem seu dinheiro

em algum título emitido pelo Banco Ford, como um CDB.

Finalmente, este raciocínio pode valer também para o próprio relacionamento entre o Banco

Ford e seus Distribuidores: na medida em que o Banco Ford conseguir oferecer aos mesmos

toda uma gama de produtos financeiros tais como empréstimos de capital de giro, crédito

rotativo, conta-corrente, e assim por diante, e com condições de pagamento razoáveis,

estará bloqueando o acesso dos bancos de varejo aos Distribuidores. Sem dúvida, um banco

de varejo que possui um capital de giro com um Distribuidor Ford tem uma porta de entrada

para outros negócios com o mesmo; o Banco Ford, na medida em que conseguir oferecer

estes produtos com condições competitivas, se tomará efetivamente o "Banco da Rede

Ford", tomando muito dificil a entrada de outros bancos. O Banco Ford já oferece planos

de capital de giro e de crédito rotativo ao Distribuidor que precisam, no entanto, ser

melhorados para contribuírem no sentido de afastarem definitivamenteos concorrentes.
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Trata-se, portanto, de uma oportunidade muito grande que o Banco Ford tem de expandir

seus negócios de uma forma até razoavelmente segura e impedir que haja uma perda de

clientes para outros bancos. O Banco Ford pode pensar da mesma forma em relação aos

funcionários dos Distribuidores, de seus fornecedores e de seus complementadores -

certamente, ao fazê-lo, poderá alavancar seus negócios substancialmente em todos os jogos.

Mesmo no caso de seus clientes finais com bom histórico de pagamento, não seria uma má

idéia oferecer-lhes também um financiamento do tipo crédito pessoal ou, pelo menos,

oferecer-lhes outros serviços como o financiamento de peças e de revisões dos seus

automóveis - afinal de contas, quanto mais bem conservado o automóvel, melhor para o

Banco Ford, pois é ele a garantia do financiamento!

As oportunidades aqui são imensas e enquanto o Banco Ford não as explora, é óbvio que

outros bancos que têm condições de oferecer estes produtos encontram campo fértil para
minarem sua atuação.

Os próprios autores colocaram o seguinte pensamento sobre a relação intrínseca da venda

dos veículos da Ford e a razão da criação da Ford Credit: "As pessoas tomam dinheiro

emprestado para comprar carros e, desta forma os jogos de venda de carros e empréstimos

para comprá-los também estão ligados. A Ford Motor Credit aumenta o valor adicional do

jogo de venda de carros." (NALEBUFF e BRANDENBURGER, 1996, p. 266). Os elos

entre os jogos e jogadores são fortes demais para passarem despercebidos.

Agora, consideremos os elos entre os jogos diferentes em termos de valores adicionados.

Se o Banco Ford possui valor adicionado em um jogo, também pode possuí-lo em outros

relacionados. Aqui também há muitas oportunidades a serem exploradas. Já citamos, por

exemplo, a possibilidade de estudo da criação de uma seguradora ligada ao Banco Ford -

esta seguradora terá um valor adicional muito grande pois permitirá ao Banco Ford usar seu

nome e seu crédito para a mesma; ao mesmo tempo, eliminaria a dependência de uma

corretora de seguros e reforçaria o elo entre o mercado de seguros e o de financiamento de

veículos, totalmente ligados. Adicionalmente, a venda de seguros de automóveis para

empregados, outros fornecedores e fregueses seria um bloqueio à atuação de outros bancos.
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o mesmo pode ser pensado em relação a automóveis de outras marcas, que não possuem

uma financiadora própria: por exemplo, o Banco Ford poderia começar operando com o

financiamento de veículos Mazda no Brasil, já que é uma marca controlada pela Ford, e

depois se expandir para outras, desde que as mesmas não concorram com os veículos da

Ford - é o mesmo que a Ford Credit já faz principalmente nos EUA e Canadá, através da

marca PRIMUS, como vimos no item 2.1.

Outro produto em que o Banco Ford está se especializando são os caminhões - após ter

criado uma estrutura própria para financiar este segmento, que se torna cada vez mais

competitivo com a chegada e fortalecimento de concorrentes de qualidade como a Iveco

(Fiat) e a GMC (GM), o Banco Ford está entrando no segmento do FINAME Leasing

(como agente financeiro) para caminhões. Apesar deste ser um produto cuja rentabilidade é

bastante reduzida, é essencial tê-lo para poder financiar com maior facilidade os caminhões

da Ford, tornando-os ainda mais competitivos no mercado. Esta é outra prova clara sobre o

elo entre o mercado de caminhões e o de financiamento de caminhões, no qual o FINAME,

que é um produto extremamente direcionado e especializado, tem grande aceitação.

Passando para a esfera das regras, os autores analisam os efeitos dos contratos de longo

versus os de curto prazo e seus efeitos - de fato, os contratos de longo prazo têm uma

influência maior em outros players, porque seu escopo temporal é mais extenso. Deste

modo, se tomarmos, por exemplo, dois fornecedores concorrendo pelo negócio do Banco

Ford, se o contrato for de dois anos haverá, provavelmente, muito maior agressividade em

obtê-lo do que se o mesmo for para apenas 6 meses. Assim, realmente é verdade que o

Banco Ford deve se esforçar para conseguir usar este prazo mais longo a seu favor.
~':\

T 1 lar d . - imilar t d 'fala ~~'emos um exemp o c o e uma situação s que ocorre constantemen e quan o se _

dos Distribuidores Ford (que são fregueses e complementadores) em relação ao Banco

Ford: ao se negociar uma propaganda cooperada, tal como mencionado no item 7.4, a

influência do longo prazo se faz sentir claramente: se o Banco Ford e um concorrente

estiverem ''brigando'' por uma campanha de um mês, certamente se empenharão mais do que
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se a campanha for de apenas um final de semana - para o Banco Ford, especialmente, pode

ser desastroso deixar de fazer negócios no Distnbuidor referido por muito tempo, pois sua

parceria com o mesmo pode se desfazer, tendo que ser posteriormente reconquistada a um

alto custo. Similarmente, se o Banco Ford se comprometer em custear uma campanha de

propaganda cooperada de um mês, naturalmente terá mais chances de bater um outro banco

que se dispõe a fazê-lo por apenas uma semana, pois o Distribuidor terá maior interesse em

um patrocínio por um prazo mais longo.

No caso das táticas, tudo depende da percepção dos lados em entenderem que os jogos

estão ou não ligados. Pode, a princípio, não haver qualquer ligação entre os mesmos, mas

um dos lados pode criar esta percepção, e daí o elo fica estabelecido. Ao mesmo tempo,

pode-se querer desvincular um jogo do outro, o que também pode ser feito, desde que se

convença o outro lado sobre a falta de razão para que o elo exista. Um exemplo claro já foi

dado anteriormente, no item 7.4, quando falamos sobre a briga do Banco Ford com os

bancos que fazem a sua cobrança - se as tarifas cobradas do Banco Ford forem muito altas,

este pode decidir que irá mudar de parceiro inclusive em outros jogos, como o de captação,

onde o mesmo banco lhe oferece recursos - está criada a conexão entre os dois jogos, pois o

Banco Ford percebeu que se trata apenas de um jogo maior, onde o banco que lhe presta

serviços deve ceder para não perder os negócios como um todo.

Sobre este assunto, em abril de 1998, aconteceu algo semelhante: o banco que presta

atendimento ao Banco Ford, possui um posto bancário dentro de cada Filial deste último

para recebimento e autenticação dos pagamentos de clientes. Por exemplo, quando um

cliente em atraso vem acertar as contas na Filial do Banco Ford, deve efetuar o pagamento

determinado no posto que fica dentro da Filial. Ocorre que as agências deste banco

funcionam em horários não padronizados: algumas delas começam a operar às 12:00h e

terminam às 16:00h - isto é, apenas 4 horas por dia. Muitos consumidores queriam a

autenticação do banco na hora, e somente este posto bancário podia fornecê-la - assim

sendo, o cliente tinha sempre que esperar no mínimo até as 12:00h para obter esta

autenticação, ou então se deslocar para outra agência deste banco para fazer o pagamento, o

que gerava uma grande insatisfação.
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Os gerentes das Filiais do Banco Ford tentaram resolver o problema com as agências

individualmente, fazendo com que o atendimento começasse às 10:00h, mas não tiveram

sucesso, pois os gerentes das mesmas alegaram que não tinham rentabilidade suficiente para

colocarem funcionários 6 horas por dia. Estes gerentes simplesmente não viram o jogo

como um todo, esqueceram-se de que há um jogo maior em que o banco a que pertencem

suas agências é um grande fornecedor do Banco Ford em muitas outras áreas. Assim sendo,

o Banco Ford passou a agir pela matriz, falando diretamente com a diretoria deste banco, e

fazendo claramente uma ligação entre este pequeno jogo e o jogo maior. Até o momento, a

situação não foi resolvida, mas é claro que, uma vez estabelecidlaa conexão entre os jogos,

ficará dificilpara este banco continuar mantendo a mesma posição - há muito mais emjogo.

Enfim, há ainda vários tipos de exemplos que podem ser mostrados em termos de escopo,

mas eles somente reforçam a idéia que já tentamos passar acima: a de que o jogo precisa

sempre ser visto como um todo, como um só; e, neste sentido, há ainda várias

oportunidades a serem exploradas pelo Banco Ford no mercado. Isto quer dizer que ainda

há muito o que fazer para que o Banco Ford se consolide. Este trabalho deve ser contínuo e

planejado, sempre agindo de forma proativa, antecipando as tendências e criando uma

estrutura flexível e eficiente. Somente assim se sobrevive e se vence em um mercado como

este.
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Capítulo 8

Conclusão

"Terminado ojogo, o rei e o peão voltam à mesma caixa."
Provérbio italiano

Neste trabalho, procuramos mostrar, usando basicamente a análise proposta por

NALEBUFF eBRANDENBURGER, como a mistura entre a competição e a cooperação

podem ajudar o Banco Ford a explorar as muitas oportunidades que possui para consolidar e

ampliar seus negócios no mercado de financiamento de veículos no Brasil.

o Banco Ford possui metas bastante ambiciosasno mercado brasileiro e sabe que, sem estar

continuamente inovando, mudando sua estrutura e adaptando-a às necessidades do mercado,

investindo pesadamente em sistemas e na revisão dos processos, e agilizando sua forma de

atuação, não conseguirá alcançar os objetivos a que se propõe. O Banco Ford deve ainda

oferecer aos seus Distribuidores todos os produtos que estes conseguem de um banco de

varejo qualquer, pois assim estará impedindo potencialmente que outras instituições

financeirasganhem a lealdade do Distribuidor, exigindo em troca reciprocidade, e minando a

sua posição no varejo.

A Ford Credit e a Ford Motor estão apostando muito na expansão das operações no Brasil

justamente porque estão conscientes de que o potencial deste mercado é imenso - o público

consumidor ainda pode crescer muito e, na medida em que tiver os instrumentos de

financiamento adequados, sem dúvida terá mais acesso à compra de veículos e responderá

positivamente. Mas é preciso adotar uma postura proativa, fornecendo ao consumidor o

que ele deseja e, acima de tudo, antecipando o que ele gostaria de ter.

Quando falamos de Banco Ford, estamos falando de serviços, nos referimos a um

complemento essencial na compra de um veículo e, portanto, os dois produtos, o tangível e

o intangível, caminhamlado a lado. Não é possível que um deles se sofistique sem que haja

uma contrapartida no outro. Quanto mais as estratégias da Ford Brasil e do Banco Ford se
alinharem, melhor será para ambos.

y:
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o Banco Ford conta com elementos muito fortes para sua expansão, como o seu nome e a

credibilidade que criou junto à Rede Ford - mas isto não basta - é necessário continuar

buscando sempre o melhor, e manter a imagem de que se trata dleuma instituição que lidera,

e não que segue o que o mercado faz.

Jogadores ou players, valores adicionais ou added values, regras ou rules, táticas ou tactics

e escopo ou scope, todos estes elementos da análise "PARTS" foram considerados acima.

Mas a revisão desta análise deve ser feita continuamente, à medida em que a conjuntura vai-

se modificando.

o mercado se torna cada vez mais competitivo e bancos mais eficientes invadem o mercado

com um grande desejo de conquistarem uma fatia deste. Neste panorama, garantir uma

participação de 40% em todas as vendas de varejo da Ford em veículos novos se torna um

objetivo cada vez mais dificilde ser alcançadlopara o Banco Ford. Mas é possível chegar lá

e, para isto, o Banco Ford deverá saber antecipar os movimentos dos concorrentes, e

interagir sempre com seus fornecedores, complementadores e fregueses. Esperamos que

este trabalho possa ter contribuído para mostrar alguns dos possíveis caminhos que guiem o

Banco Ford neste sentido.

", 1~.'
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ANEXO 1

Volumes e Penetrações do Banco Ford
(1995 a 1998)

Anos ==>
Ford - Atacado
Ford - Varejo

Dias de Venda

Contas em aberto-
Contratos Vendidos (nO\lOSe usados)

. Factoring

. Banco

. Total

. Ford

. Cartas de Crédito

. Total

IunllUéD~ Floor PIan
Plano de Capitalização

Unidades Plano de Capitalização IPI
Total Unidades Floor Plan + Planos Capital.
Penetração Floor PIan no Atacado Ford
Penetração Planos Capital. no Atacado Ford

Total no Atacado da Ford
* Janeiro a Março.

- Mês de dezembro para 95 a 97 e mês de março para 1998.
*- Para isto, no caso do consórcio, contam-se entregas de wiculos Ford, e não os títulos vendidos.

Fonte: Banco Ford, abro 1998.
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Anos ==> 1995 1996 1997 1998**
Montadora

Ford
Volkswagen

GM
Fiat- Mercades

~
Scania
Volvo

Toyota
Agrale

Importados Abeiva
Chrysler
Honda

ANEXO 2

Volumes de Vendas a Varejo por Montadora no Brasil
(1995 a 1998)*

* Inclui carros, utilitários, caminhões e Ônibus.
** Janeiro a Março.

Fonte: Ford Brazil, abr.1998.



ANEXO 3
Dados Operacionais Relevantes - Ford Credit no Mundo

(31 de Dezembro de 1994 a 1997)

Operações Financeiras 1994 1995 1996 1997
Financiamento e Leasing
Unidades no Varejo (milhares)·
Durante o Ano 3.286 3.523 3.902 3.941Final do Ano 6.753 7.360 8.059 8.298
Unidades no Atacado (milhares)
Durante o Ano 7.096 6.856 7.259 7.780Final do Ano 1.433 1.513 1.510 1.534
Recebfvels Liquidos de Financiamento e Investimento
liquido e Outstandlng em Leases Operacionais no final
do ano (milhões)
Varejo* $ 70.283 $ 81.568 $ 87.057 $ 86.100Atacado $ 23.214 $ 25.458 $ 26.516 $ 32.600Outros $ 5.607 $ 6.073 $ 12.882 $ 14.370Total $ 99.104 $113.099 $ 126.455 $ 133.070
Lucro Antes dos Impostos (milhões) $ 2.175 $ 2.200 $ 2.125 $ 1.815
Lucro Liquido (milhões) $ 1.300 $ 1.402 $ 1.353 $ 1.078
Número de Empregados (fim do ano) 11.733 13.166 15.330 15.945
Número de Estabelecimentos de Negócios (fim do ano) 249 245 271 292

Nota: As informações acima refletem as operações administradas pela Ford Credit, que incluem certas subsidiárias da Ford Motor Company.
Os receb/veis mostrados incluem os receb/veis vendidos administrados pela Ford Credito

• Inclui teeses operacionais.

Fonte: Ford Cred/t Publlc Affa/rs, 1996, p. 3; Ford Cred/t Publlc Affa/rs, 1997, p.3.
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ANEXO 4
Novos. Negócios de Leasing

(1997)

Poslcão· Empresa Núm. Contratos

Hj:::jiunHjijijiliji:iiijiiijijijiHiiiHnii::jiHIr~iH:HiY:i Ui:iH:nU/1~i~r.?!~~: jjjjjjHnjiCH:ijm~m~i
2 GM 753.236 36.454

:::j:::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::j:::::::::i::::~~::::::::::::::::j:::::i:::::::::::::::t,~1h~r4i:::::::i:::::::::::::i:::~~~~~::
4 Safra 743.856 25.776

:i:i:::::::::::::::::~:j:j::::::::::::::::::::::ji~~H~,*~::::::: ::::::::::j::jj:::j:::~$,$.H~~::::::::::::j:j:::j:::::::P'?~~~:.
6 Ford 557.891 33.413

j::::::::::::::::::::1::j::::::::::i:i:::::::::::::i::q~'~hl»::::i::::i :::::::iii:::i:j:j:i::~~~~4t~:i:i::j::i:::::::i::::::::~~~1~:.
8 ela. Real 505.279 25.990

j:j:::::::::::::::i:i~i:i:i:::::::::::::j:j::j:::j:::::::::~~~::::j:jjji::::::i:::i:i:i:i:::i:i:i::~1;:~~: i:i:i:i:i:i:::::i:::i:::i?'tg~:i
10 Finasa 437.548 20.787

:::::::::i:::i::::::~:~:::ii:j::::::::::::::::::::y~,~~S~~::::::: j:::::::::::::::::!:!:~~H~:! :!:!:!::::::!:j::::::::!:~~Hm,:·
12 Dibens 417.460 15.498

::::j:::::::::::::::~~:::i:::::i::::ii::::i:j:::::::~r~~~iii:i:i::: ::::::::i:i:iii:i:i:::#9~h~'tj :i:::i:!:i:i:i:::::::i:j:i~~~~~::
14 Itaúleasing 393.851 19.576

::i:::::::::::::::j:1~::j:::::::::::::::!::i:::::~~:~!~S:i:i:::j :::::j:::::::::::::j::~1\:~*t: ::::::::::::::j:::::::::::1~H~~:.
16 Sudameris 340.175 9.913j}:unnunH1tHunHHjU:jjjjM~~~$.:$~m~H jj:j::nnijH:Hj~~$l:m.j unjUiHHj:j:jjj:j:njj4~~L

* Por valor total de contratos.
** Valor total dos contratos.

Fonte:QUEIROZ,Janelro-Feverelrode 1998,p. 5.



ANEXOS
Frota de Veículos Arrendados

(Acumulado - Dezembro de 1997)

Fonte: QUEIROZ, Janelro-Fevereiro de 1998, p. 5.



ANEXO 6
Perfil das Vendas de Automóveis

Antes e Depois do Aumento do IOF*

Antes Degois
À Vista 40% 40%
COC 28% 10%- Factoring 5% 15%.jl.

0\

Leasing 7% 15%
Consórcio 20% 20%

100% 100°4

* Maio de 1997
Memo: Mudanças do IOF

Maio de 1997: Elevação do IOF PF de 6% a.a.para 15% a.a.
Redução do IOF PJ de 12% a.a.para 1,5% a.a.
Alteração na metodologia de cálculo do IOF

Fonte: CAPARELLI, 10.09.97, p.75.



ANEXO 7
Volume de Contratos de Leasing no Mercado

495.648500.000 (1994 a 1997)

450.000
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300.000

- i.j:>.
250.000-...I 8
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ANEXOS
Imobilizado de Arrendamento por Tipo de Bens

(Junho a Novembro de 1997)

Mâq.lEqptos
14%

Imóveis Outros
3% 2%

-"'"00

Velculos e Afins
75%

Fonte: ABEL - Circular N.005/98, 08 jan. 1998.



ANEXO 9
Comparativo entre Bancos e Empresas de Factoring

Banco Factoring

Fonte: LEITE, 1995, p. 53-54.

:~



ANEXO 10
Fusões e Aqulslcões de Bancos

(1996 e 1997)

1996

-VIo

Vendedor/SócioComprador/Sócio

• Acrescentem-se em 1998 as seguintes transações Importantes com alguns bancos:
. Jant98: eGO adquire Bandeirantes .
. Abr/98: Sudameris adquire América do Sul.

Bilbao Vlzcaya adquire 55% do E>a:e1-Econ6mlco.

Fonte: CARVALHO, 06.04.98, p. 8-3.

1997
º-ª!! Comprador/Sócio Vendedor/Sócio



ANEXO 11
Valor da Carteira - Financiamento e Leasing de Automóveis

Bancosde'Móntado'ras
(1995 a 1997) 8,3

9

8

7

6
:ã- ~VI- :;5
S
-3 4..
{i

3,0>
3

2

0+-----
1995

Fonte: SILVÁ, 12.02.98, p. 81,2.

5,1

1996

Anos
1997



ANEXO 12
Comparativo de Contas em Aberto entre Bancos de Montadoras

(1996 e 1997)

-VI
IV

I
Ford ! Flat

I
GM VW

1996 I 1997 1996 I 1997 1996 1997 1996 1997
Funcionários 405 631 619 712 649 788 570 660

Contas em Aberto COC* 100.882 117.920 188.446 202.631 153.100 160.261 185.971 189.186

Contas em Aberto Leasing* 6.323 39.231 2.236 73.082 11.856 42.168 17.033 36.884

Contas em Aberto Consórcio* 49.112 50.584 192.622 208.176 137.072 151.510 139.712 126.008

Total Contas· 156.317 207.735 383.304 483.889 302.028 353.939 342.716 352.078

Contalfuncionério* 386 329 619 680 465 449 601 533
* Em dezembro.

Fonte: ANEF, abro 1998.



ANEXO 13
Contas em Aberto dos Bancos de Montadoras

COC, Leasing e Consórcio
(1996 e 1997)

383,3

"Fonte: ANEF, abro 1998.

Fiat

302,0

GM

Empresa

353,9 352,1

vw

• Dez.1996
[JDez.1997



45,0%

o13,

ic:.

35,0%

25,0%

15,0% -j---

37,7%

ANEXO 14
Penetração dos Bancos de Montadoras

COC, Leasing e Consórcio
(1996 e 1997)

39,8%

33,4%

Fonte: ANEF, abro 1998.

Ford Fiat

37,8%

27,9%

GM

Banco

33,2%

29,6%

vw

.1996

[] 1997



ANEXO 15

A Rede de Valores do Banco Ford

Freaueses

-VI
VI

· Distribuidores
· Clientes finais
· Lojistas

Concorrentes Com~lementadores
· Bancos (incl.montadoras) Banco · Distribuidores
· Cias Leasing Ford · Ford Brasil
· Adm.Consórcio · Seguradoras

· Bancos
· Empregados
· Gráficas
· Softwarehouses
· Consultorias
· Ford Brasil
· Advogados Externos
· Ag.de Propaganda



ANEXO 16
Lucro dos Bancos no Brasil

(1996,'e 1997)*

Banco Ativo Total Ativo Total
ue~~embr:o/97

Patrim.Líquido
Dezembro/96

Patrim.Líquido
Dezembro/97

Fiat"''''
:!!~~'~~~~~m!!!!!!!!!!:!:!:-"
General Motors-~ H~t~~~~ç~:!:!:!m::!:i:::!\

Itaú

Banco Resultado Líquido Resultado Líquido Rentabilidade % Rentabilidade %
Dezembro/96 Dezembro/97 Dezembro/97~~~=mr:~mtr~~

'" Em US$ mil.'
** Dados até junho de 1997, que foram anua/izados .

. ":',:!..

Fonte: Sll VA, 05.04.9~A p. 8-3.
:<



ANEXO 17
Despesas Operacionais sobre Média de Recebíveis

(1995 a 1997)

Ano Ford Credit Ford Credit Ford Credit GMAC Chrysler Toyota
Brasil Am.Latina* Financiai Credit

1995 3,76% 2,37% 1,14% 1,96% 1,19% 1,08%
1996 4,15% 3,61% 1,27% 2,15% 1,22% 1,10%
1997 3,91% 3,25% 1,25% 2,19% 1,27% 1,12%

." Não mcluí Brasil e Argentina.

M B B ./ D o b At' T t /emo: ancos no rasl - espesas JperaClOnalS so re IVO oa
Ano Bradesco ltaú Unlbanco Banco do Brasil
1995 9,6% 10,9% 6,0% 10,3%
1996 9,2% 9,3% 9,1% 10,0%

Junho de 1997" 7,7% 7,9% 8,3% 7,8%
" Base anualizada.

Fonte: Banco Ford, abro 1998; CAMPOS, 12.12.97, p. 7.



ANEXO 18

Ranking de Bancos no Brasil
(Abril de 1998)*

* Em R$ bilhões de ativos.
** Estas infonnaçães de Bancos de Montadoras se referem ao fechamento de
30.06.97, e indicavam para os Bancos Fiat, GM, VW e Ford a 388

, 498,558 e
748 posições por ativos totais, respectivamente.

Fonte: CARVALHO. 06.04.98. p. 8-3; OS maiores bancos do sistema brasileiro. 12. 12.97. p. 4-5; LUANE. 04.05.98. p. 8-3.
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