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Consórcio é opção para comprar motocicletas 
e fugir dos juros altos
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Além dos carros, as restrições ao crédito também atingiram o mercado 
de motos novas. A compra sem entrada, um dos principais atrativos do 
setor, deixou de existir. Para furgir dos juros altos, o consórcio 
configura uma opção vantajosa. 
 
Nesta semana, o financiamento de motos passou a ser feito, segundo 
as concessinárias pesquisadas, se o cliente desembolsar 30% de 
entrada. “O dinheiro do 13º salário é que está ajudando um pouco no 
pagamento da entrada”, afirma Tiago Souza, gerente da Intermotos 
(Sundown).  
Mas não é só essa restrição que preocupa. Segundo ele, os juros 
também aumentaram e fazem uma diferença que assusta no preço 
final. Como as novas tabelas ainda estão sendo processadas pelos 
bancos parceiros da loja, Souza não fez simulações de preço. “Cada 
caso passamos para o banco fazer o cálculo”, alega. Como opção, 
sugere aos consumidores o consórcio.  
Essa alternativa voltou a ser apresentada pelos clientes da Flyama 
(Yamaha). Segundo o gerente Gustavo Buzolin, o número de parcelas 
nos consórcios aumentou semana passada, passando de 60 para até 
72 vezes. “Há parcela a partir de R$ 76”, afirma. A diferença é que o 
cliente não sai da loja com a moto, mas também não se compromete 
com os juros altos. Quem tiver sorte ou puder dar lances, tem chances 
de adquirir o veículo de duas rodas mais cedo. “O consórcio é uma das 
alternativas para enfrentarmos esse momento difícil, mesmo no caso 
da Krypton, que custa a partir de R$ 4.895”. 
Buzolin lembra que a compra sem entrada sempre configurou um dos 
pontos mais fortes do setor, principalmente em função do público 
jovem. Agora, mesmo quem consegue reservar o dinheiro da entrada, 
paga mais caro pela prestação. “Os juros subiram de 2,30% para 
2,80% e 3,20%. Podem subir ainda mais”, prevê. 
Ele entende que a medida do governo tem seu lado positivo, no 
sentido de evitar que o endividamento e a inadimplência comprometa o 
consumo e o crescimento, mas alega que as alterações no crédito não 
vieram em boa hora. 
No mercado de carros, pelo menos na concessionária Mercantil 
Andretta (Renault), a gerente Maria Aparecida Marquesin garante que 
o primeiro impacto negativo passou. “O fluxo de loja aumentou. Além 
disso, o perfil do nosso cliente é caracterizado pelo pagamento de 
entrada”, afirma. Outra vantagem, segundo ele, é que o banco da 
montadora ainda não aumentou os juros. 
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