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Veículos limpos
A consciência ambiental aliada à tecnologia traz
diversos desafios para a indústria automotiva.
ENTREVISTA

XX CONGRESSO FENABRAVE

Orlando Merluzzi e Maurício Gouveia, da Iveco,
explicam como a montadora inovou com produtos,
serviços e pontos de atendimento no Brasil.

Sérgio Marchionne,
presidente mundial da Fiat,
confirma presença.
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www.diasystem.com.br

.

A cada 4 anos o Brasil se une em torno da Copa do Mundo de Futebol. Um
bom momento para aproveitar o clima e repensar estratégias. A Dia System
desenvolve softwares para concessionárias de veículos de todas as marcas e
segmentos. São sistemas que suportam a operação, apóiam a gestão, e
permitem que cada empresa tenha informações rápidas para tomar decisões
e traçar estratégias. Tudo para que sua equipe corra em campo e marque
muitos gols. Com tecnologia de ponta e profissionais capacitados, a Dia
System é a empresa que mais cresce no mercado. Saiba o motivo. Conheça
mais sobre a Dia System.

www.acapela.com.br
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Brasil em movimento
Por Sérgio Antonio Reze

Nosso País tem ocupado as manchetes internacionais como exemplo de superação
para o mundo, e o nosso setor, mais ainda, por comemorar resultados expressivos,
ainda que com ligeira e esperada queda nos últimos meses. O saldo que se espera,
tanto para a nossa economia como para o setor automotivo é, como diriam alguns
de nosso meio, “alvissareiro”.
Como consequência, não apenas deste favoritismo em relação aos negócios, mas
também pelas iniciativas bem sucedidas na área associativa, estamos em alta
no mercado internacional. Prova disso é a satisfação que tivemos ao receber a
pronta confirmação do presidente mundial da FIAT, Sérgio Marchionne, em nosso
XX Congresso Fenabrave. Em sua carta-resposta, este inquestionável líder e um
brilhante executivo, foi extremamente atencioso e reiterou a importância do Brasil
para a marca italiana. Certamente, os congressistas poderão assistir a uma das
mais interessantes palestras já ministradas em nosso Congresso, tendo em vista a
atuação deste verdadeiro ícone que vem revolucionando os negócios da marca FIAT
no mundo.
Na verdade, esta é a continuidade da consagração de nosso evento, que já contou
com Carlos Ghosn, em 2008, como o segundo maior do mundo, sendo menor apenas
que as convenções da NADA - National Automobile Dealers Association, dos EUA,
entidade com a qual a Fenabrave também mantém estreito relacionamento, o que
pode ser comprovado pela participação, também já confirmada, de seu presidente
Edward Tonkin no XX Congresso Fenabrave.
Aliás, foi com absoluta satisfação que, ao participar da última Convenção da NADA,
realizada em Orlando-Fl, em fevereiro passado, pudemos notar como estamos na
vanguarda em muitos quesitos.
Um deles é a capacitação profissional. Durante o evento norteamericano, foi
lançada a Universidade da NADA, uma proposta interessante e necessária, mas que
já vem sendo adotada, com sucesso, pela Fenabrave desde 2001, com cursos a distância e presenciais, e que teve reforço substancial há dois anos, com o lançamento
da TV FENABRAVE, em parceria com a Dtcom. Já realizamos vários cursos, aprimoramos o conhecimento de milhares de colaboradores de concessionárias e, em nossa
última ousadia, inauguramos o formato de debate ao vivo ao promover, em maio, o
Forum FENACODIV de Recursos Humanos para todos os pontos de instalação da
TV FENABRAVE no Brasil, com total qualidade e interatividade.
Nossa indústria também caminha bem com novas tecnologias e processos inovadores, entre flex, híbridos e elétricos. Lançamentos se multiplicam a favor da multiplicidade de escolha do consumidor e todos ganham neste processo. O sistema de
crédito continua forte e deve se manter neste nível, impulsionando novos negócios.
Como vemos, o Brasil está mesmo em movimento. E, agora, um movimento notado
por todos, em todos os cantos do mundo. Aproveite para consolidar ainda mais
seus negócios. Participe do XX Congresso Fenabrave, da TV FENABRAVE e de outras
oportunidades e ferramentas que lhe são oferecidas em nosso setor.
Sucesso e bons negócios!

Autorização para reprodução de textos
As matérias assinadas nesta revista são de responsabilidade do
autor não representando, necessariamente, a opinião da Fenabrave.
Autorizada a reprodução total ou parcial das matérias sem assinatura,
desde que mencionada a fonte. A reprodução de matérias e artigos
assinados devem contemplar autorização prévia e por escrito do autor.

Sérgio Antonio Reze

Presidente da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores,
entidade que reúne cerca de 6 mil concessionárias por meio de 42 associações de marca filiadas.
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O seminovo gera uma montanha de papel
e burocracia, não é mesmo? Gerava.
Conheça a digitalização de documentos.

Torne mais ágil a entrada do seminovo em sua concessionária, diminuindo a burocracia no processo de documentação.
Com a solução SAFE-DOC, você digitaliza, organiza e gerencia todos os documentos envolvidos na compra e venda de
veículos, além de reduzir custos com cópias e impressões.
Ferramenta de captura e classificação de documentos.
Zero de investimento: você paga apenas uma mensalidade e usa a solução completa.
Scanner Kodak: alta velocidade na digitalização de documentos.

Conheça em www.acessodigital.com.br/concessionarias
grandes revendas de veículos que já utilizam o SAFE-DOC.
Informações: 11 2886.6203 | comercial@acessodigital.com.br
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Novas metas de crescimento para implementos
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Honda lança seguro
exclusivo para deﬁcientes
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Presente há mais de 20 anos no
mercado, a Corretora de Seguros Honda
lançau oficialmente na 9ª Reatech
(Feira Internacional de Tecnologias em
Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade), o
Seguro Especial Honda, desenvolvido em
parceria com a Yasuda Seguros, e voltado às
pessoas portadoras de deficiência.
O novo produto tem, como diferenciais,
a indenização de 100% da tabela Fipe, com
quitação dos tributos, carro reserva com
câmbio automático, direção hidráulica, e
prioridade na assistência 24 horas, sem que
o segurado tenha que informar ser portador
de deficiência.
A parceria exclusiva entre a Seguros
Honda e o Banco Honda possibilita a
contratação do seguro por até três anos,
a um preço mais competitivo, quando o
veículo for financiado pelo Banco.
O Seguro Especial Honda está disponível
em toda a rede de concessionárias. Para
localizar endereço mais próximo, o cliente
pode acessar o site www.honda.com.br ou
entrar em contato pelo telefone
0800 701 3432.
Pilotagem com segurança - Reafirmando
seu compromisso com a formação de um
trânsito mais seguro, a Honda investe
na difusão de técnicas e conceitos de
pilotagem com segurança, baseada no uso
saudável da motocicleta. Os treinamentos,
promovidos pela empresa e por sua rede
de concessionárias em todo o País, têm
ganhado alcance cada vez maior. Prova
disso são os resultados obtidos no primeiro
trimestre de 2010, quando mais de sete
mil motociclistas participaram de cursos e
palestras voltados à pilotagem segura.
Nos Centros Educacionais de Trânsito
Honda (CETHs), localizados em Indaiatuba
(SP) e Recife (PE), a Honda treinou 2.309
motociclistas entre janeiro e março deste
ano. Já nos Centros Educacionais de
Trânsito das Concessionárias (CETCs), foram
ministrados cursos a 4.735 pessoas, número
316% maior que o obtido no mesmo período
de 2009. Atualmente, 69 concessionárias
possuem a estrutura ativa no Brasil,
tornando a aplicação dos cursos e palestras
ainda mais intensa.
Aliando teoria e prática, os programas de
treinamento oferecidos têm como objetivo
transmitir as técnicas de pilotagem segura,
transferir conhecimentos, moldar atitudes e
desenvolver habilidades.

A ANFIR (Associação Nacional dos
Fabricantes de Implementos Rodoviários)
alterou a previsão de crescimento para o
setor em 2010. A entidade, que inicialmente
previa um desempenho de 8% a 10% melhor,
já considera a possibilidade de fechar o ano
com vendas da ordem de 138 mil unidades,
resultado 20% maior do que o registrado em
2009. “Se o mercado continuar respondendo
positivamente, como fez no primeiro
trimestre deste ano, o setor pode apresentar
desempenho igual ou superior ao registrado
em 2008, o melhor ano da história”, afirmou
Rafael Wolf Campos, presidente da ANFIR.
Para ele, todos os segmentos da economia
brasileira estão em franca recuperação. “O
mercado está bastante aquecido desde o início
do ano, mas as empresas continuam tendo
problemas para receber os recursos do Finame,

devido ao grande acúmulo de processos nos
agentes financeiros”, advertiu Campos.
De acordo com o presidente da entidade, o
setor apostou em uma recuperação breve para
o mercado brasileiro. “Acreditamos, desde o
início, em uma recuperação mais rápida para
o Brasil em comparação aos outros países.
Procuramos alternativas para reduzir os custos,
para mantermos os investimentos previstos e,
principalmente, nosso quadro de colaboradores
quase não foi afetado no período de maior
dificuldade”, disse Campos.
Segundo a entidade, o setor comercializou,
no primeiro trimestre de 2010, 33.365
implementos das linhas leves e pesadas
(carroçarias sobre chassis, reboques e
semirreboques), que representaram um
crescimento de 48,41% sobre 22.481 unidades
vendidas de janeiro a março de 2009.

Off-road para Crossfox
A Reauto, concessionária VW de Contagem/MG reuniu
47 proprietários do Crossfox para um passeio pelas
montanhas mineiras. O roteiro passou por Nova Lima, Rio
Acima, Honório Bicalho e Macacos e teve como atrativo
travessia de riachos, linhas férreas, trechos de lama e
poeira. O percurso foi realizado pela Estrada Real. O
evento começou no início da manhã, com um coffee break
na concessionária e terminou com a chegada no mesmo
local, às 13h15, onde foi servido o almoço.

ACAV recebe executivos da MAN
Na expectativa da chegada dos produtos
MAN, a rede de concessionários Volkswagen
Caminhões e Ônibus, representada pelos
executivos da ACAV (Associação Brasileira
dos Distribuidores Volkswagen Caminhões e
Ônibus), recebeu a visita do presidente da MAN
SE, Dr. Georg Pachta-Reyhofen, e do vicepresidente e diretor financeiro, Frank Lutz.
O presidente da MAN Latin America, Roberto
Cortes, e o diretor de Vendas, Marketing e PósVendas, Ricardo Alouche, acompanharam a ação.
“Essa visita mostra a valorização dada pelos
executivos da MAN para os concessionários
das marcas. Hoje somos uma rede forte e
comprometida ao negócio MAN e VWCO.”,
explica Sérgio Dante Zonta, presidente da ACAV.
Na apresentação feita pelo presidente
da ACAV, foi destacada a parceria entre

fábrica e rede, responsável pelo sucesso da
marca no País. Também foram mostradas as
oportunidades de negócios em termos de
transporte e infraestrutura no Brasil. “Com uma
frota de caminhões com idade média de 18,4
anos, fizemos questão de ressaltar o potencial
do nosso mercado”, complementa o presidente.
As necessidades da rede para manter a
liderança no setor de caminhões e buscar o
primeiro lugar no segmento de ônibus também
foram citadas, bem como os investimentos
feitos para atingir esses objetivos. “Estamos
confiantes com essa nova fase que teremos
pela frente. Com produtos de alta qualidade,
uma forte parceria entre Rede e Fábrica, além
de concessionários dedicados ao negócio,
vamos continuar nos destacando nesse
mercado”, finaliza Zonta.

Checkauto evita mais de R$ 25 milhões de prejuízo
O site da Checkauto registrou, nas
consultas realizadas por seus usuários, um
crescimento das restrições em 18% em março
deste ano na comparação com o mesmo mês
de 2009. Dos automóveis pesquisados, 86%
apresentaram danos que depreciam o valor do
bem, representando R$ 25 milhões de prejuízo
evitado. O valor corresponde a uma economia
de R$ 80 a cada R$ 1 investido por pesquisa.
Dentre as principais restrições impeditivas
de março, ou seja, aquelas que não permitem
a livre circulação de veículos em diversas
situações como baixados, integralmente
indenizados ou até mesmo com o status de
furto e roubo em aberto, o site da Checkauto
proporcionou uma economia de R$ 7,3 milhões
ao seu cliente final, seguidos de problemas
judiciais, administrativos ou tributários
representando R$ 2,8 milhões.

“Em comparação a março de 2009, alguns
dados chamam a atenção como o aumento de
203% nas restrições Oficiais (Administrativas,
Judiciais, Tributárias e Policiais) que, apesar
de não serem impeditivas quanto à circulação
ou comercialização do veículo, podem impactar
diretamente em seu valor”, explica Vladimir
Pinheiro, gerente da Checkauto.
As consultas na Checkauto têm como
objetivo oferecer ao consumidor todo o
histórico e procedência do veículo em
negociação, visando oferecer informações
necessárias para realizar, com segurança,
o melhor negócio automotivo e pelo preço
mais justo. Por meio de um sistema online,
que acessa diversos bancos de dados
públicos e privados, o site fornece 31 tipos
de informações aos seus clientes. Mais
informações: www.checkauto.com.br

Gol: 30 anos de história

ANEF tem novo presidente

O Gol está completando 30 anos de sucesso
e é o carro mais vendido na história do
automóvel no País. Projetado e desenvolvido
no Brasil, o modelo foi lançado em 1980 e
está hoje em sua quinta geração. Desde seu
lançamento, mais de 6 milhões de unidades
foram fabricadas, a maior parte delas (mais de
5 milhões) vendida no mercado interno.
O projeto começou em 1976 e exigiu nada
menos que um milhão de quilômetros de testes
em ruas e estradas, no Brasil e exterior, além
de 200 mil quilômetros na pista. Sua primeira
versão chegou ao mercado equipada com motor
1,3 litro refrigerado a ar.
Da primeira versão até o Novo Gol, a
extraordinária história do carro preferido
pelos brasileiros reflete também a evolução da
tecnologia do automóvel. Ele foi o primeiro
veículo nacional com injeção eletrônica
(Gol GTI, 1989) e o primeiro com motor
bicombustível (Gol Total Flex, 2003). Foi
pioneiro também a usar o motor brasileiro 1.0
de 16 válvulas e, em seguida, o motor turbo
1.0, também com 16 válvulas.
Para celebrar os 30 anos do modelo, a
Volkswagen promoveu o Gol Fest, evento que
reuniu mais de 25 mil pessoas no Sambódromo,
em São Paulo/SP. Foi um momento único para
conhecer as 44 versões históricas do Gol,
participar de várias atrações e shows musicais.
Além disso, foram sorteadas três unidades do
Gol entre os visitantes.
Durante o evento, a Volkswagen do Brasil
registrou um recorde histórico: proprietários
do modelo mais querido do Brasil reuniram
seus veículos, juntamente com outros modelos
da marca, num grande mosaico de 460
automóveis que formaram a palavra “GOL”. A
ação conquistou o certificado do “Guinness
Book” como o maior mosaico de automóveis
do mundo.

O executivo Décio Carbonari de Almeida
ocupará a presidência da ANEF (Associação
Nacional das Empresas Financeiras das
Montadoras) nos próximos três anos,
substituindo Luiz Montenegro, atual diretorpresidente & CEO do Banco Toyota do Brasil
e da Toyota Leasing do Brasil, que presidia a
entidade desde novembro de 2004.
Aos 55 anos, Carbonari de Almeida é
presidente do Banco Volkswagen, Volkswagen
Corretora de Seguros e Consórcio Nacional
Volkswagen. Formado em administração
de empresas, com ênfase em finanças,
pela Fundação Getúlio Vargas, onde cursou
mestrado, o executivo tem lastro de mais
de 30 anos no mercado. Iniciou sua carreira
na ABS Empresa de Projetos e Construções,
passou pelo Banco Central do Brasil, São
Paulo Alpargatas S/A, Ford do Brasil,
posteriormente Autolatina, até chegar à
Volkswagen do Brasil.
Na ANEF, é membro da diretoria desde
2001, ocupando a posição de vice-presidente
nos últimos seis anos.

Como parte de sua primeira visita ao
Brasil, Alan Mulally, presidente e CEO da
Ford Motor Company, falou com a imprensa
brasileira, em abril, em São Paulo, sobre
a recuperação da empresa e o foco global
do plano One Ford (Uma Ford), destacando
a importância da Ford Brasil e da América
do Sul para a indústria automobilística
global. “O plano One Ford nos ajudou a
reestruturar nossas operações mundiais, a
utilizar melhor os nossos recursos globais e
nos colocará no caminho para assegurar um
crescimento rentável de todos os parceiros
ligados ao nosso negócio - empregados,
sindicatos, distribuidores, fornecedores e
investidores”, afirmou Mulally. Segundo o
executivo, o plano permite à Ford acelerar o
desenvolvimento de produtos para oferecer
veículos que apresentem a melhor segurança
da categoria, qualidade, economia de
combustível, design inteligente e
valor agregado.
O Brasil é o terceiro maior mercado
de vendas da Ford mundial e também a
sede de um dos cinco Centros Globais de
Desenvolvimento do Produto da Ford. Para
Mulally, essa evolução permitirá à Ford
Brasil tornar-se ainda mais importante
dentro do plano One Ford. “O Brasil é um
dos mais importantes mercados automotivos
do mundo, devido ao seu grande potencial
de crescimento e porque as autoridades
do País fazem um excelente trabalho para
a estabilidade da economia”, disse. O
executivo também elogiou o desempenho
da Ford Brasil, destacando o crescimento
das vendas no varejo no ano passado - que
ultrapassou os resultados da indústria -,
bem como os 24 trimestres consecutivos
de lucratividade da Ford América do Sul. “O
Brasil e a América do Sul são importantes
para a Ford”, finalizou.
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CEO da Ford destaca
importância do Brasil
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Painel Fenabrave

VI Encontro de Novas Lideranças debate associativismo
O VI Encontro de Novas Lideranças Fenabrave aconteceu nos dias 11
e 12 de maio, em São Paulo/SP, com o objetivo de despertar o interesse
pela representação política da categoria e de promover, também, o desenvolvimento do negócio. “O melhor ambiente para as novas lideranças
consolidarem conhecimentos é na associação de marca”, afirmou Sérgio
Reze, presidente da Fenabrave. Segundo Reze, que ajudou a construir a
história do associativismo, hoje, com a criação das entidades, os assuntos
de interesse do setor automotivo podem ser debatidos com as entidades.
“Antes da implementação do associativismo, havia dificuldade para buscar
informações, analisar tendências e levantar estatísticas sobre o setor”,
comentou Reze.
Alarico Assumpção Júnior, presidente executivo da entidade, também
ressaltou a importância das associações de marca não só para o setor, mas
também para o negócio dos participantes do evento. “Procure ser menos
individualista e mais fração da coletividade. A união de forças faz o diferencial no associativismo e no nosso negócio”, disse Assumpção.

Maio Junho 2010

Processo de integração entre gestores e jovens é essencial – Durante
o evento, o psicólogo Luis Felipe Cortone, sócio-gerente da empresa de
consultoria LCZ Desenvolvimento de Pessoas e Organizações e professor da

Fundação Vanzolini, entidade ligada à Universidade de São Paulo (USP),
apresentou no workshop “Geração Y e a Formação de Líderes Associativos”,
uma pesquisa sobre a percepção dos líderes de empresas, geralmente
pertencentes à geração X (45 a 60 anos), sobre os jovens (geração Y – 18
a 24 anos).
O estudo identificou características positivas e negativas e também
alguns dos valores dos jovens. Alguns pontos destacados foram: elevado
nível educacional, possuem abrangência de interesses, dominam vários
idiomas e grande número de informações e conhecimento em tecnologia.
Os jovens, segundo a pesquisa, pretendem construir a vida profissional
calmamente, querem ser independentes financeiramente e têm autonomia
para tomar decisões pessoais. No entanto, são imediatistas, imaturos e
possuem muita ansiedade em crescer. “Os jovens sabem o que querem e têm
presença forte, são exigentes, velozes e auto-centrados, mas são inseguros
e inquietos no ambiente de trabalho”, disse Cortone. Segundo o consultor,
as características negativas indicam possível dificuldade dos líderes em
lidar com os jovens. “Os gestores acreditam que há um GAP entre as altas
expectativas de carreira e um repertório deficitário”, disse.
Ao final do workshop, o consultor deixou sua mensagem: “É preciso
não só preparar os gestores para lidar com os jovens, mas também desen-
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Novos líderes da
distribuição de
veículos discutem
a importância do
associativismo.

Luis Felipe Cortone, Marcia Ruiz Gomes, Mauro Imperatori e Sérgio Reze.

Novos líderes contam sua história – A Formação de Novas Lideranças a
partir da sua história foi outro tema abordado no evento por Marcia Ruiz
Gomes, especialista em Memória Institucional do Museu da Pessoa, uma rede
internacional de história de vida que usa a memória como ferramenta de
transformação cultural e social. Os participantes desenvolveram trabalho em
grupo, onde cada um contou um pouco da sua história. A ideia da atividade
foi fazer uma linha do tempo individual, identificando eventos e pessoas
significativas, bem como os valores que permeiam a vida.
Os participantes do evento tiveram lição de casa. Concluindo os trabalhos, Marcia solicitou aos participantes que elaborassem a história de seus
pais e a enviassem para ela, por e-mail, até o dia 30 de julho. Os trabalhos
serão apresentados posteriormente.
Conceito associativo, representatividade e liderança – A prática da liderança associativa foi tema do workshop apresentado por Mauro Imperatori,
diretor de assuntos políticos e jurídicos da Assobrav – Associação Brasileira
de Distribuidores Volkswagen. “A associação de marca é uma forma de reunir
as pessoas jurídicas em prol dos interesses econômicos, com constituição
e participação obrigatória”, explicou Imperatori. A Lei Federal 6.729/79,
quando há fábrica e rede, obriga a compor uma associação de marca, que
representará todos os concessionários, independente de filiação e de pagamento da contribuição associativa. “Eu não posso ser completamente alheio
à entidade, pois ela define as regras para meu negócio. Com concessionários
presentes e participantes, a associação se fortalece. Contribuindo com
recursos, a entidade consegue ter capacidade técnica e política para nos
representar”, ressaltou o diretor da Assobrav.
Segundo Imperatori, a representação é feita por meio das Convenções de
Marca. “As associações negociam com as respectivas montadoras as Convenções (de Marca)”, disse o diretor da entidade. Quando não há a Convenção
de Marca, o que rege a relação é a Convenção da Categoria Econômica.
Entre as normas vigentes estão: a abrangência de concessão (uso da
marca, área demarcada, distancias mínimas, contratação de nova concessão);
atuação comercial (desempenho de comercialização, assistência técnica,
quota de veículos, estoques, distribuição da produção, preço de venda);
investimentos (capacidade empresarial, margem do distribuidor) e regulamentações (associação e convenção de marca). “A vida de sua empresa
está na forma com que a sua associação atua”, enfatizou.
Segundo Imperatori, para exercer a liderança, a pessoa deve fazer a
diferença e assegurar o melhor resultado, auxiliar os demais a obter melhor
desempenho e consolidar a correta aplicação das decisões tomadas. O diretor
da entidade apontou, também, algumas estratégias de um líder. Uma delas
é a motivação. “Um líder deve realizar reuniões para engajar participantes”,
comentou. Segmentação, guerrilha e suporte são outras palavras-chave na
liderança. “Um líder deve apurar o perfil de cada participante da reunião e
definir conteúdos de trabalho em conformidade com esse perfil, bem como
atuar simultaneamente em várias frentes e utilizar várias formas de comunicação e, ainda, definir meios e recursos necessários para dar suporte”,
afirmou Imperatori, pontuando algumas ações aconselháveis:

•

Preparar-se previamente para as reuniões e formar as suas opiniões sobre
os assuntos da pauta;
• Ouvir todas as opiniões antes de manifestar as suas;
• Não rejeitar liminarmente as opiniões contrárias às suas, mas aceitá-las
como sugestões e argumentar;
• Manter contato direto e permanente com os demais participantes.
Na opinião de Imperatori, um líder deve ser comunicativo, honesto,
paciente, organizado, proativo, persistente, preparado, previdente, responsável, democrata e sereno.
A ética também foi abordada como uma questão importante dentro do
associativismo. Ao final de sua apresentação, o executivo forneceu algumas
dicas para os participantes: “obtenha todas as informações necessárias
sobre assunto que vai discutir; sente-se por último à mesa; aguarde que as
apresentações estejam concluídas e o objetivo da reunião definido; abra
a sua pasta, retire de dentro dela um envelope e de dentro deste a “lição
de casa” (roteiro de sua opinião). Estas atitudes são demonstrações que o
líder está preparado para a reunião”.
Setor passa por mudança no modelo de negócio – A “Força do Negócio da
Distribuição de Veículos” foi abordada por Francisco Trivellato, da empresa
de consultoria Trivellato Informações & Estratégias e coordenador técnico da Comissão de Novas Lideranças da Fenabrave. Durante o workshop,
Trivellato traçou um paralelo entre o mercado de veículos norteamericano e
o brasileiro. “Nos Estados Unidos, o mercado caiu de 17 milhões de veículos
para 9,7 milhões em 2009. O ano passado foi ruim para 16 das 27 marcas
de veículos daquele país. Os desafios estão relacionados aos produtos”,
afirmou o consultor, ressaltando: “Se seus produtos tiverem atratividade,
você já resolveu 80% de seu negócio”. Para ele, o sucesso ou o fracasso
depende da atratividade dos produtos.
Trivellato comentou a situação de algumas marcas nos Estados Unidos
– o fechamento da divisão Saturn pela GM e os últimos problemas da Toyota
com o recall. “No ano de 2006, a marca nem aparecia na lista do Índice de
Satisfação de Vendas e Serviços”, advertiu o consultor. O recall também traz
implicações para a marca. A Ford, em contrapartida, está se recuperando.
Segundo o consultor, Alan Mulally, presidente mundial da Ford, diz que a
unidade brasileira é quem segura as operações da montadora.
Um dos problemas enfrentados pelos concessionários norteamericanos
foi o floor plan. “Muitos concessionários quebraram porque não tinham quem
financiasse o floor plan, pois não podiam contar com o banco da montadora,
fundamental para o setor”, disse Trivellato.
A concentração e a redução da rede também foram pontos abordados
no workshop. “Diminuiu o número de proprietários, mas aumentou o número
de franquias”, comentou. Porém, apesar das dificuldades, o concessionário
norteamericanco tem uma enorme capacidade de se adaptar e de reagir. De
2008 para 2009, as vendas de veículos caíram 10%, mas o lucro líquido da
rede aumentou 31%. O segredo está no modelo de negócios com foco no
mercado de usados e pós-vendas. Os outros departamentos têm contribuição
importante no negócio”, disse Trivellato.
O consultor ressaltou cinco pontos-chave na gestão do negócio norteamericano – manter dinheiro suficiente na mão; controlar os gastos;
equilibrar gestão de usados, serviços e peças; diversificar marcas e investir
na comunicação com o público.
Ao final de sua apresentação, Trivellato falou sobre alguns dos quesitos
que precisam ser melhorados nas concessionárias brasileiras. “Nosso futuro
vai passar pela mudança de modelo de negócio. É preciso diversificar os
produtos de F&I e expandir os serviços”, finalizou.
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volver um processo de integração adequado. A preparação deve ser menos
conceitual e mais centrada na convivência, preparando, assim, as duas
gerações envolvidas”.
Em seguida, Cortone realizou uma atividade em grupo com os participantes para identificar atitudes que os jovens devem ter e ações que precisam
evitar para que não ocorram conflitos entre as gerações. O trabalho também
apontou quais as atitudes esperadas dos gestores.

9

Painel Fenabrave

Maio Junho 2010

TV FENABRAVE transmite Fórum
Fenacodiv de Recursos Humanos
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A Federação Nacional dos Sindicatos de Concessionários de
Veículos realizou o Fórum FENACODIV de Recursos Humanos. O evento,
transmitido ao vivo dos estúdios da Dtcom, em São Paulo, para todos
os pontos de recepção da TV Fenabrave, aconteceu no dia 18 de maio,
reunindo mais de 300 pessoas de diversas regiões do País. “Por meio
da tecnologia da TV FENABRAVE, o Fórum discutiu temas ligados à
legislação trabalhista, levando a todos, informações atualizadas,
economizando tempo e dinheiro”, disse Sérgio Reze, presidente da
FENACODIV e Fenabrave.
Durante o evento, o Desembargador Federal do Trabalho, Dr.
Nelson Nazar, atualmente Vice-Presidente Judicial do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região, abordou assuntos como:
Convenções Coletivas Regionais; Registro; Cumprimento e seus
Efeitos; Força Emanada da Constituição; Dissídio Coletivo; Hierarquia
das Representatividades Sindicais de Trabalhadores; Adicional de
Insalubridade; Estabilidade Provisória em gravidez e Participação
nos Lucros e Resultados. “A Convenção Coletiva é um contrato
intercategorial. A categoria econômica, por via da Convenção, exige
que as partes negociem as questões que envolvem a coletividade.
São de grande importância para trabalhadores e empregadores”, disse
o desembargador.
Com relação ao adicional de insalubridade, tradicionalmente, na
Justiça do Trabalho era tratado pelos índices incidentes no salário
mínimo. Atualmente, os percentuais estão sendo calculados sobre o
salário base. Outras questões abordadas pelo Desembargador foram
a estabilidade provisória da gravidez no decorrer do Aviso Prévio
e a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) nas empresas. “A
recomendação é que se reconheça a estabilidade da gestante”,
advertiu Dr. Nazar. Segundo o Desembargador, a PLR é um direito
social e não é verba de natureza salarial, decorrendo no âmbito da
negociação coletiva. “A PLR deve ser paga em duas parcelas anuais,
semestrais”, afirmou o Dr. Nazar.
Já o Dr. Wiliam A. Rodrigues, sócio-diretor do escritório
Ferreira, Rodrigues Sociedade de Advogados, responsável pelas áreas

Nelson Nazar, Sérgio Reze, Sérgio Schwartzman
e Dr. Wilian A. Rodrigues participam do Fórum
Fenacodiv de Recursos Humanos.

Trabalhista Contenciosa e Trabalhista Consultiva, abordou os temas:
Novas Diretrizes do Registro Eletrônico de Ponto; Contratações de
Aprendizes e Estagiários; Reforma da Legislação Trabalhista, Redução
de Jornada e Encargos Trabalhistas e Terceirização da Mão-de-Obra/
Riscos. Publicada em agosto de 2009, a Portaria Nº 1.510, disciplina
o registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema de Registro
Eletrônico de Ponto (SREP) previsto no artigo 74, parágrafo 2º da
CLT. “A Portaria está vigente. Todo empregador que utiliza o controle
eletrônico de ponto deve buscar um fornecedor credenciado. As
empresas devem se adequar de imediato”, disse Dr. Rodrigues. Com
o novo sistema, não poderá ocorrer manipulação da marcação. A
fiscalização poderá ser feita pela porta USB, com acesso restrito ao
fiscal do trabalho.
Segundo o advogado, aqueles empresários que ainda utilizam
o relógio mecânico ou manual não precisam se preocupar. “Não é
preciso, sobre o ponto de vista legal, utilizar o novo sistema.
Porém, sobre o ponto de vista prático, não se adequar é um
retrocesso”, comentou.
Ao esclarecer as dúvidas sobre aprendizes e estagiários, o
advogado comentou que, no primeiro caso, deve ocorrer contratação
regida pela CLT. Já os estagiários não são regidos pela CLT, mas deve
haver participação da Instituição de Ensino. Os aprendizes contam
com remuneração, geralmente, salário mínimo e direitos trabalhistas,
enquanto os estagiários podem ter uma bolsa-estágio e o transporte.
“O escopo principal do estagiário é o aprendizado”, disse
Dr. Rodrigues.
Outro assunto relevante no Fórum foi a terceirização de mão-deobra. De acordo com o advogado, não se terceirizam atividades fins,
apenas as atividades meios. Ao final de sua apresentação, o advogado
advertiu: “Escolha com cautela o fornecedor de serviços e vigie se ele
atende às disposições legais”.
O Fórum, transmitido ao vivo, contou com a mediação do
Dr. Sérgio Schwartzman, do escritório Lopes da Silva Advogados
Associados, também especializado na área Trabalhista.

Concessionários
brasileiros participam
da Convenção ATD

De olho na gestão ﬁnanceira – Outra questão relevante para o
distribuidor de caminhões norteamericano é a gestão financeira
– controle de estoques, utilização de serviços e leasing, recebíveis

Representantes da Fenabrave e do
segmento de caminhões participaram da
Convenção ATD, em Orlando.

e pagamentos, gestão do balanço, controles diários e semanais,
acompanhamento de lucros, fluxo de caixa e processo de vendas e pósvendas. De acordo com Trivellato, o complexo negócio de distribuição
de caminhões envolve grande volume e margens pequenas, exigindo
uma cuidadosa gestão financeira.
Cenário positivo – Apesar das dificuldades, o futuro dos transportes
nos Estados Unidos passa pelo segmento de caminhões, pois é o
modal de transporte que mais cresce. Para 2012, estima-se evolução
de 85%. Já se vislumbra um panorama mais positivo para o segmento.
Para 2020, segundo Trivellato, as vendas da Classe 8 (maior que
14,9 toneladas) e carretas apresentarão pequeno crescimento. Os
caminhões médios contarão com motorização híbrida e os pesados
com combustíveis alternativos. “O mercado estará mais restrito, com
poucos jogadores”, afirmou o consultor, para quem o número de
consertos deverá aumentar devido à idade mais alta dos veículos.
Além do consultor e de Enio Sardagna, fizeram parte do grupo
da Fenabrave, Diego Comolatti, vice-presidente da ACAV; Marcelo
Franciulli, coordenador setorial da Fenabrave; Francisco Garcia, diretor
executivo da Associação Brasileira dos Distribuidores Volvo (ABRAVO);
Paulo Matias, vice-presidente de caminhões da Associação Brasileira
dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões (ABRADIF) e Luiz Carlos
Taoni Neto, diretor superintendente da Associação Brasileira dos
Concessionários Scania (ASSOBRASC).

Fenabrave realiza Seminário Gestão de F&I
A Universidade Fenabrave realizou, nos dia 28 e 29 de junho,
o Seminário Gestão de F&I, na sede da entidade, em São Paulo/SP.
O treinamento teve por objetivo criar um plano
de ação para o departamento de F&I, integrar os
produtos e serviços ligados ao tema, aperfeiçoar
a gestão da área, e, consequentemente, melhorar
a rentabilidade da concessionária. O seminário
foi dirigido a gerentes de pós-vendas, gestores de
negócios e de F&I, representantes de bancos de
montadoras, regionais de vendas e diretores
de concessionárias.
Segundo Rodrigo Bulcão Mello, instrutor
do Seminário, com a acirrada competitividade
do mercado automotivo, as distribuidoras de
veículos precisam cada vez mais do F&I. “Esta é

uma excelente ferramenta para ﬁdelizar os clientes à empresa
e proteger a rentabilidade em vendas e pós-vendas. Para isso,
desejamos preparar os gestores de F&I para
interagir em vendas e pós-vendas, organizando
o ambiente, otimizando processos, treinando
colaboradores, integrando departamentos e
gerindo informações”, comentou Bulcão.
O Seminário abordou os temas: Planejamento
Organizacional e de Recursos, Fomento de Vendas
de Agregados, Controle dos processos de Venda de
F&I e Plano de Ação de F&I.

Rodrigo Bulcão Mello,
instrutor do seminário.
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Representantes da Fenabrave e do segmento de caminhões
participaram da Convenção ATD 2010, de 23 a 26 de abril, em Orlando,
nos Estados Unidos. Segundo o consultor Francisco Trivellato, um dos
participantes do evento, o empreendedorismo é a base do negócio
norteamericano de distribuição de veículos.
Para o presidente da ATD, Kyle Treadway, é o espírito
empreendedor, de concessionário de caminhões, que faz os
empresários superarem dificuldades. “Ele nos trouxe até aqui.
Funcionou antes e vai funcionar agora. Nosso papel é botar gás
em todos os funcionários, fornecedores e consumidores. Você sabe
que a atitude é o catalisador que pode transformar problemas em
oportunidades”, afirmou Treadway.
Nos Estados Unidos, após vendas expressivas em 2005 e 2006,
o mercado de caminhões apresentou forte retração nos últimos
três anos. A queda foi de 55% desde 2006 para as Classes 3 a 7
de caminhões (4,5 a 14,9 toneladas). Mais de 120 concessionárias
fecharam (4,5% da rede). O mercado de usados sofreu com a
desvalorização de preços. “O valor médio de GAP entre valor de
mercado e dívida com banco é de US$ 25 mil”, comentou Trivellato.
Segundo ele, a idade média dos caminhões aumenta a cada ano.
Em 2009, chegou a 8,65 anos e para 2011 estima-se 9,06 anos. “Há
grande potencial no pós-vendas, área em que os norteamericanos são
muito bons”, disse o consultor.
Os concessionários lideram o mercado de pós-vendas nos Estados
Unidos. “Além da estratégia para caminhões novos, o distribuidor deve
dedicar especial atenção ao pós-vendas e se manter capitalizado”,
comentou Trivellato.
Enio Sardagna, vice-presidente da Fenabrave e membro do
Conselho Consultivo da Associação Brasileira dos Distribuidores
Volkswagen – Caminhões (ACAV), um dos participantes do evento,
concluiu: “A ordem do dia nos Estados Unidos é a absorção dos
serviços – a garantia de sobrevivência dos concessionários”.
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Os bastidores da
TV Fenabrave
Por Marco Eleutério

Educação corporativa e tecnologia aliadas
para a capacitação do setor automotivo.
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uz, câmera, ação. Três elementos essenciais que, aliados ao
conteúdo específico do ambiente dos concessionários e a palestrantes de renome do mercado automotivo brasileiro, formam a
TV FENABRAVE. A metodologia da educação a distância permite
que professores e alunos troquem experiências, por meio da interatividade
de cada aula - uma ferramenta bilateral eficiente, que só é possível com
a realização das aulas ao vivo.
Antes de cada transmissão, nas terças-feiras e quintas-feiras, há
um processo de aprendizado que é rigorosamente seguido. A Fenabrave
se responsabiliza pela definição das ementas e elaboração da grade de
aulas, buscando estar de acordo com as reais necessidades de capacitação do mercado.
O professor inicia seu trabalho participando de um prévio piloto. Ele
também é submetido a um treinamento em que são dadas orientações
quanto ao posicionamento diante das câmeras, formatos de interatividade, horários e técnicas de adaptação de conteúdo para a educação
a distância. Desta maneira, informações rápidas e direcionadas, como
dados sobre o varejo, controle de estoque, conhecimentos sobre a gestão,
legislação, técnicas de liderança na oficina, competência e seleção são
alguns dos temas que apresentamos neste ano: até dezembro, 26 cursos
serão transmitidos.

A aula ao vivo – Duas equipes trabalham simultaneamente, conectadas
por tecnologias que permitem comunicação real time. Em São Paulo,
no estúdio da Dtcom, os profissionais responsáveis pela produção de
TV, operadores de caracteres, de áudio, cinegrafistas, diretor técnico e
produtor permitem que os movimentos dos estúdios se transformem na
aula. No estado do Paraná, na região metropolitana de Curitiba, em Quatro
Barras, concomitantemente, os profissionais de Engenharia e produção
de TV do Parque Tecnológico da Dtcom fazem a gestão da transmissão
do sinal via satélite para todos os pontos da TV FENABRAVE. O sinal
de recepção é o mesmo na capital ou no interior. É a unificação do
treinamento e comunicação instantânea com a rede de concessionárias
de todo o Brasil.
Como em uma orquestra, cada um exerce seu papel com a sua melhor
habilidade, trabalhando junto para que a plateia seja impactada.
A Interatividade – A plateia também participa da TV FENABRAVE. A
interatividade permite que seus alunos interajam com o professores,
enviando perguntas que serão respondidas ao vivo. Em 2010, foi aberta
uma nova forma de comunicação. Os alunos puderam enviar fotos das
turmas e uma pequena ação como esta traduziu os belos resultados
do projeto. Foi possível ver turmas cheias, profissionais com o sorriso

Colaboradores das
concessionárias
participam
dos cursos oferecidos
pela TV Fenabrave.

no rosto. Em outras palavras, pessoas satisfeitas. Até o fim do ano, a
interatividade deve ser complementada ainda com a possibilidade do
envio de vídeos.
Durante uma aula, o professor recebe, em média, 10 participações
dos mais variados estados do País, que são respondidas ao vivo. O suporte
para dúvidas e questões técnicas é realizado pelo 0800 ou por e-mail.
As perguntas que chegam são enviadas ao coordenador de transmissão,
que as recebe, produz a tela de grafismo com as perguntas que são
enviadas a São Paulo.
Assim, enquanto o conteúdo é exposto, toda a equipe está preparada
para fazer com que o conhecimento se efetive, as dúvidas sejam solucionadas durante a aula, proporcionando o aprimoramento do colaborador.
E esse é o grande diferencial dos cursos Fenabrave. Humanizar a
aula, buscando a interação (mesmo que seja a distância), enriquece o
aprendizado e motiva a participação. Além disso, qualquer resistência
que o aluno poderia ter em relação à metodologia a distância torna-se
sem importância, pois ele percebe que não está sozinho.
O aprendizado, porém, não acaba na aula. Há, ainda, perguntas que
o aluno responde no ambiente web, que ajuda na fixação do conteúdo
exposto na TV. O diploma de conclusão do curso é conquistado se a nota
mínima for atingida.
Já tivemos um curso em que, além do professor, havia outros profissionais dentro do estúdio, para oferecer maior embasamento técnico do
conteúdo. Nesse mesmo curso, os alunos foram convidados a enviar um
“case” real de suas atividades. A participação por telefone permitiu que
todos – os professores e os alunos – pudessem trocar informações.
Há, também, a promoção de outros programas que debatem temas do
setor. Em maio, foi lançado o primeiro programa parecido com talk show,
com o Fórum Fenacodiv de Recursos Humanos. Neste caso, mesmo após o
término do debate, os usuários continuaram a enviar perguntas.
Acreditamos que não basta apenas transmitir o curso. A interação
ajuda no entendimento do conteúdo e as discussões enriquecem a aula.
Por isso, os bastidores da TV FENABRAVE empenham-se na promoção da
interatividade, ajudando na construção do conhecimento.

Motoca instala mais antenas
O sucesso da TV FENABRAVE foi tão grande na Motoca Motores
Tocantins que os titulares já solicitaram a instalação de mais duas antenas para transmitir os cursos também nas ﬁliais do grupo, localizadas
em Açailandia e Grajaú. No mês de abril, a antena foi instalada na
matriz, em Imperatriz/MA, onde os cursos eram transmitidos para os
colaboradores também das duas ﬁliais e de mais 9 pontos de venda. “O
segmento de motocicletas é muito carente de informações. Os cursos da
TV FENABRAVE são especíﬁcos para o setor e é bastante fácil aprender.
Estou encantada”, aﬁrmou Isabella Ramos S. do Amaral Brito, gerente
administrativa da Motoca, concessionária da marca Honda, ressaltando:
“Os ensinamentos podem ser colocados em prática imediatamente”.
Os colaboradores da Motoca já participaram de cursos sobre CRM,
postura e comportamento no trabalho, como melhorar os índices de
qualidade, qualidade no atendimento de pós-vendas, assistiram palestra
sobre o fator previdenciário, Fórum FENACODIV de Recursos Humanos,
entre outros. “O que mais me surpreendeu foi o treinamento de postura
no trabalho. Cinquenta e seis pessoas se inscreveram para participar mas,
no dia da aula, apareceram 83”, comemorou Isabella.
Segundo a gerente, os colaboradores de todas as áreas do grupo de
concessionárias têm acesso ao conteúdo transmitido pela TV FENABRAVE,
mas os cursos especíﬁcos são obrigatórios para os colaboradores do departamento correlacionado. Isabella sempre incentiva os colaboradores
a se reciclarem. “Só cresce o funcionário que estuda”, ﬁnalizou.

I Seminário de Segurança
no Trânsito Brasileiro
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos
Deputados realizou o I Seminário de Segurança no Trânsito
Brasileiro com o tema “A Década de Ações pela Segurança no
Trânsito”, em uma iniciativa inédita do Legislativo Brasileiro em prol da ação da Organização das Nações Unidas (ONU),
que vigora com mesmo tema entre os anos de 2011 e 2020.
O objetivo da ONU é estimular esforços nacionais e globais
para barrar, ou até mesmo inverter, o número crescente de
mortos e feridos em acidentes de tráfego no mundo.
Durante o evento, o deputado Hugo Leal falou sobre o
Projeto de Lei 6329/2009, que institui a Década de Ações
de Segurança no Trânsito no período de 2010 a 2020. “Mais
de um milhão de pessoas morrem nas malhas viárias do
mundo a cada ano. No Brasil, estatísticas oﬁciais apontam
cerca de 37 mil mortos anuais”, comentou Leal. Segundo o
deputado, se nada for feito imediatamente, a violência no
trânsito, até 2015, será a principal causa do extermínio de
seres humanos nos países em desenvolvimento.
Para ele, na próxima década, é preciso estabelecer uma
política pública para reduzir a violência no trânsito como
prioridade do governo. O primeiro passo foi dado com o
Projeto de Lei, que foca o desenvolvimento de atividades
educativas, informativas, de promoção, de conscientização
e de estímulo à participação da sociedade para a redução
de violência no trânsito; a publicação de balanço anual que
contemple o registro quantitativo e qualitativo de todas as
iniciativas desenvolvidas pelo Poder Público para promover
a melhoria de segurança no trânsito e o estabelecimento de
um Plano Nacional para Ações de Segurança no Trânsito.
Otaliba Libânio de Morais Neto, diretor do departamento
de análise de situação em saúde da Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde, comentou sobre a situação
mundial do trânsito, abordando o número de lesões e mortos
em função de acidentes. De acordo com as estimativas, de 20
a 50 milhões pessoas são feridas/ano no trânsito no mundo.
Na faixa de 15 a 29 anos é a principal causa de morte.
Até 2030, ocorrerão 2,4 milhões de óbitos/ano, passando da nona para quinta maior causa de óbitos do Planeta. Os
usuários mais vulneráveis das vias – pedestres, motociclistas e ciclistas – são os principais atingidos, bem como os
países mais pobres e segmentos sociais menos favorecidos.
Os fatores de riscos mais relevantes, segundo relatório
da OMS, são: álcool e direção, excesso de velocidade, não
uso do cinto de segurança, do capacete e de equipamento
de contenção de crianças, e também o desenho das vias
e infraestrutura.
Ao ﬁnal de sua apresentação, Morais Neto concluiu: “A
crise mundial de segurança viária só poderá ser enfrentada mediante a colaboração multissetorial e as alianças
entre os setores público e privado e a participação da
sociedade civil”.
A Fenabrave foi representada por Aldair Câmara, vicepresidente da entidade responsável pelo segmento de motos. Estiveram presentes, também, Lidacir Rigon, presidente
da Assuzuki (Associação Brasileira dos Concessionários de
Motocicletas Suzuki) e Shirley Luiz O. Leal, da Abracy (Associação Brasileira dos Concessionários Yamaha).
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Marco Eleutério é engenheiro eletrônico
e mestre em Informática Industrial;
doutor em Informática pela Université de
Technologie de Compiègne – UTC/França.
É superintendente da Dtcom, empresa
parceira da TV Fenabrave, onde atua na
inovação de produtos e plataformas, com
foco especial nas soluções tecnológicas
aplicadas à Educação Corporativa.
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Presidente mundial da Fiat participará
do XX Congresso Fenabrave
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O Congresso Fenabrave, segundo maior evento mundial da
distribuição automotiva e o maior da América Latina, vem
ganhando importância no cenário automobilístico internacional.
Este ano, o Transamerica Expo Center, local onde será realizado o
XX Congresso Fenabrave, entre os dias 9 e 11 de setembro, receberá
Sérgio Marchionne, presidente mundial da Fiat, um dos destaques do
evento. “Já tivemos a satisfação de contar com Carlos Ghosn, CEO do
grupo Renault-Nissan, que abrilhantou o evento que realizamos em
Curitiba, há dois anos, e agora teremos a satisfação de contar com a
presença de Marchionne, que é um expoente da indústria automotiva
e que vem revolucionando os negócios da Fiat. Certamente, ele
nos trará informações e declarações riquíssimas para os nossos
negócios, além de demonstrar, com sua confirmação de participação,
a importância do Brasil para a matriz italiana”, declara Sérgio Reze,
presidente da Fenabrave.
Em mensagem, enviada para a Federação, Marchionne afirmou
que “o Congresso Fenabrave é, sem dúvida, de grande importância
para o mundo dos automóveis e, em particular, para o Grupo Fiat
que, tradicionalmente, concentra grande empenho no Brasil e que
continuará a ser de primordial importância”.
Nascido em Chieti, cidade italiana da Província de Abruzzo,
Marchionne começou sua carreira profissional no Canadá. Seu currículo
é extenso. Passou por empresas como Deloitte & Touche; pelo grupo
Lawson Mardon, de Toronto; pela Glenex Industries e, em seguida,
Acklands Ltd. Também assumiu outros cargos de responsabilidade na
Algroup, com sede em Zurique-Suíça, até se tornar CEO. Em seguida,
liderou a Lonza Group Ltd, acompanhando sua fusão com Algroup,
primeiro como CEO (2000-2001) e, depois, como presidente (2002).

XX Congresso Fenabrave
9 a 11 de setembro de 2010
Transamerica Expo Center
São Paulo/SP
www.congresso-fenabrave.com.br

É membro do Conselho da Fiat SpA desde 2003. Também foi nomeado,
em 2005, CEO do Grupo Fiat Automóveis e, em abril de 2006,
presidente da CNH Case New Holland, a empresa do Grupo Fiat que
opera no setor de equipamentos agrícolas e de construção. Como
presidente do Group Executive Council (GEC) Marchionne foi um dos
responsáveis pela reestruturação da Fiat nos últimos anos e pela
consolidação da internacionalização de suas atividades. O GEC é
composto pelos CEO’s dos principais setores de atividades do Fiat
Group no mundo. Em junho de 2009, o executivo também se tornou
CEO da Chrysler Group LLC.
Associações incentivam participação de suas redes – Devido à
importância para o setor de distribuição automotiva, as
associações de marca estão incentivando suas redes a participar do
XX Congresso Fenabrave. “O evento é o segundo maior da categoria
de distribuidores de veículos no mundo e apresenta sempre temas
atualizados sobre as tendências de cada segmento automotivo, bem
como sobre a economia. Com esta iniciativa, as associações cumprem
o compromisso de apoiar e manter a rede atualizada e defender os
interesses do setor”, afirmou Sérgio Reze, presidente da Fenabrave.
Mais uma vez, a Associação Brasileira de Distribuidores
Volkswagen (ASSOBRAV) participa da iniciativa e já convocou
a rede para efetuar, até o dia 30 de junho, uma inscrição por
matriz. Após a inscrição, que não será subsidiada pela entidade, a
ASSOBRAV pagará as passagens aéreas de ida e volta e as diárias de
hospedagem nos pernoites dos dias 9 e 10 no hotel especialmente
reservado para a marca.
A Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis
Fiat (ABRACAF) arcará com o valor de uma inscrição por matriz
associada, na Categoria Plena, que oferece o direito a frequentar
os eventos sociais (coquetel, jantar e show) e toda a Programação
Temática do evento.
A exemplo das demais edições do evento, a Associação Brasileira
de concessionários Mitsubishi (ASSOMIT) faz questão de reunir toda a
rede no XX Congresso Fenabrave e oferecerá uma Inscrição Plena, bem
como hospedagem, por concessionária.
A Associação Brasileira dos Concessionários de Motocicletas
Suzuki (ASSUZUKI) também está estimulando a rede a participar do
evento, quitando 50% do valor de uma inscrição por concessionária e
a hospedagem.
Já os titulares de cada Grupo Renault, terão direito a
uma Inscrição Plena, subsidiada pela Associação Brasileira dos
Concessionários Renault (ABRARE), enquanto a Associação Brasileira
dos Concessionários Nissan (ABCN) arcará, da mesma forma, com uma
Inscrição Plena por grupo.

Sérgio Marchionne, presidente mundial da Fiat
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Por Fernando Carreira

Reciclagem de
vidros automotivos
Maio Junho 2010

O grande número de vidros automotivos não reciclados traz sérios problemas ao
meio ambiente. Por isso, a destinação ﬁnal do material tem sido objeto de discussão
de empresas ligadas ao setor e governo. O primeiro Estado a ter legislação sobre
o tema foi o Espírito Santo e, agora, o tema ganha força em outros estados.
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Brasil, infelizmente ainda ‘engatinha’ quando
falamos em reciclagem de veículos automotivos.
Apenas 1,5% da frota brasileira que sai de circulação recebe a destinação adequada, enquanto na Europa
e Estados Unidos o índice é superior a 50% e, segundo a
legislação europeia, até 2015, a reciclagem deverá atingir
95% do veículo.
Adicionalmente, temos ainda as peças e componentes
do veículo que são substituídos durante sua vida útil.
Apenas para termos uma ideia, nos próximos 10 anos,
somente o mercado segurador brasileiro arcará com
o custo da substituição de cerca de cinco milhões de
para-brisas, ou seja, o equivalente a 4,1 mil carretas lotadas de sucata de vidro. Essa quantidade de resíduos de
vidro, se colocada lado a lado, cobriria uma estrada com
percurso de São Paulo a Recife, considerando ida e volta.
Os números impressionam, mas o mais preocupante é
que, anualmente, boa parte deste material é despejada
no meio ambiente, onde nunca se degradará.
Com uma frota que atingiu em 2009 a marca de
32 milhões veículos, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito – Denatran, o Brasil precisa
desenvolver, urgentemente, políticas públicas para dar
destinação adequada, não apenas aos vidros, mas a todas
as peças de um veículo.
Preocupado com essa situação, o Instituto Autoglass,
um braço social da empresa Autoglass, sugeriu em 2009,
ao deputado Gerson Camata (PMDB/ES) o encaminhamento de um projeto de lei de responsabilidade das

Fernando Carreira é presidente do
Instituto Autoglass.

empresas que fabricam, importam, comercializam ou
instalam vidros automotivos pela coleta e destinação
final ambientalmente adequada dos produtos descartados. O projeto já foi aprovado nas Comissões de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização - CMA
e Controle e de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ
do Senado Federal e, agora, aguarda o aval final para
entrar em vigor. Assim que o projeto se tornar lei as
empresas terão 120 dias para se adequar.
Entre as determinações do projeto está que as empresas que comercializam ou instalam vidros automotivos
ficam obrigadas a receber em depósito os produtos descartados e efetuar a devolução desses resíduos aos fabricantes e importadores, enquanto que os fabricantes e os
importadores poderão, de forma individual ou coletiva,
operar os sistemas de destinação final de que trata esta
lei em instalações próprias ou mediante a contratação de
serviços especializados de terceiros.
O Espírito Santo foi o primeiro Estado a criar uma
lei específica de reciclagem de vidros. Desde 2008,
graças à iniciativa do Instituto Autoglass e ao apoio do
deputado estadual (PSB) do Espírito Santo, Luciano
Pereira que, sensível à causa, prontamente aceitou
apresentar o projeto na Assembleia Legislativa do
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Estado. Para que a proposta se
com palestra sobre reciclagem
transformasse em lei, o Instituto
e coleta seletiva, orientações de
Pesquisa realizada pelo
contribuiu com levantamentos
como separar os itens, assim
Instituto Autoglass revela
estatísticos, essenciais para a
como uma dinâmica, pela qual
que, do total de 1,5 milhão
aprovação na Assembleia Leaprendem a jogar os recicláveis
de para-brisas quebrados no
gislativa do Estado e posterior
nas lixeiras corretas.
sanção do governador Paulo
Por fim, acontece o lançaBrasil, anualmente, apenas
Hartung. Outras regiões brasimento da gincana ‘Lixo Ioiô
5% são reciclados.
leiras, como é o caso do Mato
- vamos retirá-lo da natureza’,
É importante observar ainda
Grosso e Bahia, também atentaque consiste no trabalho das
que, dos 21 milhões de
ram para essa questão no intuito
crianças levarem para a escola,
que seja obrigatória a reciclagem
no prazo de uma semana, recividros laterais e traseiros
de vidros automotivos.
cláveis como vidro, alumínio,
fabricados por ano no
Além dessas iniciativas, nós,
pets, plásticos, papelão e sucata
País,
mais
de
1,6
milhão
do Instituto, cientes dos pree vence a que recolher o maior
de peças quebradas não
juízos que os materiais não renumero de recicláveis. Todos os
ciclados causam à população
recicláveis são retirados das escosão recicláveis na
e ao meio ambiente e, dentro
las e vendidos para cooperativas
sua totalidade.
dos princípios de uma gestão
que repassam para recicladoras e
socialmente responsável, atuao dinheiro da venda é revertido
mos em três frentes básicas: a
para a escola.
análise e estudo do setor; a educação socioambiental; e
Pesquisa realizada pelo Instituto Autoglass revela
a reciclagem de materiais próprios do segmento.
que, do total de 1,5 milhão de para-brisas quebrados
Para atuar, especificamente na gestão da reciclagem no Brasil, anualmente, apenas 5% são reciclados. É imde vidros automotivos e dar início ao processo da portante observar ainda que dos 21 milhões de vidros
logística, foi criado o Programa Reciglass e, graças a laterais e traseiros fabricados por ano no País, mais de
esta iniciativa, todos os vidros trocados e descartados 1,6 milhão de peças quebradas não são recicláveis na
pela empresa Autoglass, maior distribuidora de vidros sua totalidade, visto que parte desse material tem sua
automotivos do Brasil, com 26 unidades, 130 posições recuperação inviabilizada no momento da quebra.
de atendimento em call center e cerca de 700 colaboAlém do vidro, outras peças substituídas nos veículos
radores, são recolhidos nos mais diversos pontos do podem ser impactantes à natureza. Considerando que a
País e encaminhados para o reaproveitamento, onde frota segurada registre 7% de acidentes com perda parsão transformados em matéria prima, de forma eficien- cial, estimando uma frota de oito milhões de veículos,
te e com baixo custo.
isso representa 560 milhões de reparos por ano. Se for
Com o Programa Reciglass, o Instituto já encami- levada em consideração que cada veículo troca cinco
nhou para a reciclagem mais de 2.000 toneladas de peças serão 2,8 milhões de autopeças sendo descartadas.
para-brisas, substituídos pela rede, que deixam de ser As empresas e consumidores precisam estar atentos a esse
despejados no meio ambiente e são transformadas em passivo e buscar parcerias que possibilitem minimizar o
garrafas e outras embalagens.
impacto ambiental.
Outra ação importante do Instituto Autoglass é o
Sem dúvida, todos nós podemos colaborar um pouco
projeto ‘Coleta Seletiva e Reciclagem’, desenvolvido em mais em casa, no trabalho e durante o lazer, separando
escolas públicas de Vila Velha (ES), que já orientou mais os materiais adequadamente, jogando papéis, garrafas
de 1.000 crianças e permitiu o recolhimento de 1,5 e outros materiais no lixo, permitindo, dessa maneira,
mil toneladas de lixo. A atividade educacional, que que as futuras gerações possam usufruir mais e melhor
abrange crianças com idades entre 7 e 12 anos, conta do meio ambiente.
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A indústria automotiva brasileira tem apresentado crescimento vigoroso nos últimos
anos. Desde a década de 90, o setor experimentou profundas transformações com
a abertura das importações, a criação do Código de Defesa do Consumidor e a
consolidação das certificações de gestão da qualidade e ambiental. A evolução não
foi só sentida nos designs diferenciados dos veículos, mas também em soluções,
tecnologias e novas alternativas energéticas. Do etanol, que ganhou expressão
no cenário nacional no fim da década de 70, com a chegada do Proálcool como
uma opção alternativa aos combustíveis fósseis, a indústria automotiva adquiriu
experiência para desenvolver o veículo bicombustível ou flex, que roda com dois
combustíveis, geralmente, a gasolina e o etanol. Uma boa dose de pioneirismo!

VW New Concept Coupé:
versão conceitual híbrida
que emite apenas 98
gramas de gás carbônico
por quilômetro.

C

Tecnologia limpa – A tecnologia flex é uma consequência da busca de
uma solução viável para o uso de combustíveis alternativos e renováveis. Gerado a partir da cana-de-açúcar, o etanol é um combustível
de origem orgânica e renovável e considerado menos poluente que
a gasolina. Quase todo o carbono produzido na queima dos veículos é absorvido na lavoura da cana pelo processo de fotossíntese.
Outra vantagem do etanol é a redução dos gases geradores do efeito
estufa. Comparado à gasolina, o etanol reduz as emissões dos gases
em até 60%.
Realidade no Brasil, a tecnologia “limpa” vai se expandindo pelo
mundo. Em maio, a Unica participou da conferência anual Alternative Fuels and Vehicles (AF&V 2010) ajudando a demonstrar como
o etanol de cana pode auxiliar os Estados Unidos a economizarem no
momento de abastecer, reduzir a dependência de petróleo do Oriente
Médio e melhorar o meio ambiente. No mesmo mês, pesquisadores
japoneses também vieram ao Brasil para analisar a sustentabilidade do
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omercializados desde 2003, quando a Volkswagen
lançou o Gol TotalFlex, os automóveis bicombustíveis
foram ganhando espaço no mercado. No primeiro
ano, foram emplacados 31.532 automóveis e comerciais leves com motorização flex, saltando para
2.647.911 unidades em 2009, volume que representava mais de 87% do mercado. Entre 2003 e 2010, os
veículos flex alcançaram um marco histórico na indústria automotiva:
10 milhões de unidades comercializadas.
Os números mostram que os carros bicombustíveis passaram
a ser preferência dos consumidores. Foi uma iniciativa que deu
certo - além da vantagem dos consumidores terem a facilidade de
poder escolher que combustível colocar no tanque, a tecnologia
encontrou infraestrutura praticamente pronta já que os cerca de
35 mil postos de combustíveis do País já contavam com bombas
de abastecimento para o álcool.
Acompanhando a demanda do consumidor, a produção de etanol cresce constantemente. A previsão para os anos 2010/2011 é de
27,4 bilhões de litros de etanol, ante 24 bilhões de litros no período
anterior, segundo a Unica – União das Indústrias de Cana-de-açucar.
A cada dia, o etanol ganha mais espaço e ultrapassa as fronteiras. As
exportações para o período de 2010/2011 devem chegar a 3,1 bilhões
de litros. A produção também se expande no mundo. Há projetos
para produção de açúcar e etanol em negociação com Moçambique,
Sudão, Angola, Marrocos, Gana e Serra Leoa. Os avanços são contínuos. A tecnologia flex também tem despertado o interesse das
indústrias de caminhões, ônibus e tratores. No final de 2009, a Scania
e a Vale Soluções em Energia assinaram, em Estocolmo, acordo de
cooperação tecnológica visando desenvolvimento, no Brasil, de motores para geração de eletricidade a partir do etano e do gás natural.
Futuramente, os motores serão utilizados para gerar eletricidade e
mover bombas e compressores em maquinários utilizados nas indústrias de mineração e agricultura. “O mercado brasileiro para motores
estacionários nestes segmentos é estimado em 3.000 unidades por
ano. Portanto, uma parceria bem sucedida entre a Scania e a VSE tem
grande potencial comercial”, afirma Celso Torii, diretor de Vendas
de Motores para a Scania na América Latina.
Já o grupo AGCO Sisu Power, controlador da Valtra, apresentou,
em 2009, o primeiro trator com motorização flex – movido a óleo diesel e etanol. O modelo deve ser lançado no segundo semestre do ano.
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REVA Revai: veículo
elétrico cujo motor
alcança velocidade
máxima de 104 km/h.

Pietro Erber,
presidente da ABCE.

etanol de cana. A legislação no Japão permite mistura
facultativa de até 3% de etanol na gasolina, e há a
possibilidade de aumentar esta mistura para até 10%.
A meta no Japão é reduzir em 25% o total de emissões
de gases causadores do efeito estufa, em comparação
aos níveis de 30 anos atrás. É o Brasil “exportando”
a experiência com o combustível mais “limpo”. Em
contrapartida, outros países avançam em carros ainda
mais “verdes” – os VE’s (Veículos Elétricos).
Buscando a sustentabilidade, novas iniciativas
estão surgindo no mercado automobilístico em todo
o mundo. Segundo Pietro Erber, presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), há três
tipos de veículos elétricos:
• Híbridos (a energia elétrica é originada a bordo por
um gerador acionado por motor a combustão);
• À bateria (a energia elétrica é fornecida por uma
fonte externa);
• Plug-in (combina características dos híbridos e à
bateria, já que a bateria pode ser alimentada tanto
por fonte externa quanto pelo gerador de bordo).
Em janeiro deste ano, a Volkswagen apresentou,
no Salão de Detroit, o New Compact Coupé, versão
conceitual híbrida que emite apenas 98 gramas de gás
carbônico por quilômetro e atinge 227 km/h. O veículo combina o motor TSI a gasolina, com 150 cv e o
motor elétrico de 20 kW (27 cv) e a transmissão DSG
com sete marchas. No final de 2009, a montadora já
havia apresentado, no Salão de Los Angeles, o Up! Lite,
um protótipo que possui motorização 0,8 litro de dois
cilindros movido a diesel e um propulsor elétrico.
A Toyota apostou na combinação do motor a explosão e elétrico ao lançar o Prius, em 1997. Mas, somente em 2004 se tornou um sucesso de vendas. Em
2009, o modelo conquistou o prêmio Carro do Ano
no Japão. Na Índia, a REVA produz o Revai, equipado
com baterias de chumbo-ácido. A GM, a partir de
2011, começará a comercializar o Volt, modelo que
utiliza propulsão elétrica e combustão interna, a
partir de 2011, nos EUA.
Os números mostram que
a iniciativa está sendo aceita
pelo mercado. A venda mundial de veículos elétricos híbridos
cresceu nos últimos 10
anos a uma taxa anual
de 46%, segundo a
ABVE – Associação
Brasileira do Veículo Elétrico. Em
2009, totalizaram

750 mil carros. Os veículos estão rompendo com a
tradição de motores acionados por combustão interna, partindo para o acionamento elétrico. “O veículo
elétrico proporciona importantes vantagens em relação aos carros convencionais, acionados por motor
de combustão interna, entre elas, menor emissão de
poluentes e maiores eficiências energéticas”, afirmou
Erber. No entanto, segundo o presidente da entidade,
apesar dos benefícios conferidos ao meio ambiente,
a produção de veículos elétricos está longe de ganhar
escala no Brasil. “É bem difícil fazer a previsão para os
veículos elétricos. Para se tornarem realidade no país
vai depender da percepção do governo. Mas, acredito
que em 2020 teremos uma boa parcela de vendas de
carros a bateria e híbridos”, arriscou Erber.
Desafios pela frente – Um dos problemas enfrentados
pelos VE’s são as baterias. “Para o carro alcançar
uma boa autonomia, a bateria teria de ser muito
grande”, disse o presidente da ABVE. Atualmente,
a maioria dos modelos comercializados circula até
150 km com a carga da bateria, o que constitui uma
limitação para alguns usuários. Mas, este cenário
deverá mudar com os constantes investimentos no
desenvolvimento de baterias e supercapacitores para
aumentar a energia armazenada.
O custo inicial para adquirir um VE também
é mais alto que o gasto com o carro convencional.
Em contrapartida, o custo operacional do elétrico
é menor. “O custo inicial mais elevado é diluído
durante o período em que se circula com o veículo
já que carregar a bateria sai a um preço mais baixo
que encher o tanque de combustível”, disse Erber.
Segundo o presidente da entidade, o valor de uma
carga de bateria deveria ser em torno de R$ 8,00,
que permitiria uma quilometragem de 120/150 km,
enquanto abastecer o automóvel com álcool sairia por
aproximadamente R$ 13,00 e, à gasolina, R$ 24,00,
para rodar a mesma distância.
Outra dificuldade a ser transposta é o tempo de carregamento da bateria - varia de 4 a 8 horas. De acordo
com Erber, algumas baterias tem carga rápida, mas não
se sabe se este tipo de carregamento diminui o tempo
útil do produto. Outras questões relevantes são os
pontos de abastecimento, bem como os horários para
carregamento da bateria. “O carregamento deve ocorrer

Primeiros pontos de abastecimento em SP – A EDP no
Brasil, empresa do Grupo EDP Energias de Portugal,
inaugurou, em maio, sua primeira rede dedicada
de abastecimento elétrico no estado de São Paulo,
na cidade de Guarulhos, área de concessão da EDP
Bandeirante. Enquanto os veículos elétricos não
chegam com força ao País, os pontos vão abastecer as
bicicletas elétricas. Além da instalação de três postos
de recarga, a EDP doou ao município 15 bicicletas
elétricas para uso da Guarda Municipal de Guarulhos
no patrulhamento e manutenção da segurança das
principais vias da cidade.
A iniciativa ocorreu três meses após a EDP ter sido
pioneira ao instalar a primeira rede de abastecimento
elétrico no Brasil, no estado do Espírito Santo, onde
está presente com a distribuidora EDP Escelsa.
Este projeto de mobilidade elétrica integra a política de inovação do Grupo, que lançou o Programa
de Inovação “EDP 2020”, colocado em prática neste
ano. “A relação dos consumidores com a energia
elétrica vai se alterar profundamente nesta década. A

mobilidade elétrica é um dos novos paradigmas que
vai entrar nas nossas vidas. Como empresa de energia,
precisamos estar estruturalmente preparados para estes novos modelos de negócio”, explica Pita de Abreu,
diretor-presidente da EDP no Brasil.
Nesta etapa paulista, a proposta da EDP é estender a ação para outras cidades da área de concessão
da EDP Bandeirante, localizadas no Vale do Paraíba,
Alto do Tietê e Litoral Norte.
Em Guarulhos, os pontos escolhidos para receber
a instalação das estações de abastecimento serão a
Secretaria de Segurança (Centro da Cidade), Bosque
Maia e Lagoa dos Patos. Estas são áreas-chave no
patrulhamento da Guarda Municipal, que passarão
a utilizar as bicicletas elétricas doadas pela EDP nas
ruas próximas às estações de recarga.
O prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida,
explica que é um importante acontecimento para
a cidade. “Para Guarulhos, é uma honra receber os
primeiros postos de abastecimento elétrico do Estado de São Paulo. A utilização das bicicletas elétricas
no serviço de ronda de nossa Guarda Civil será um
exemplo para outras cidades do País. O Poder Público precisa valorizar, cada vez mais, as parcerias com
a iniciativa privada para tentar reduzir os impactos
da poluição sobre nosso planeta”, afirma o prefeito
Sebastião Almeida.
Aliança Renault-Nissan e São Paulo – A Prefeitura de São
Paulo e a Aliança Renault-Nissan anunciaram, em
abril, parceria para estudar como os veículos elétricos
podem preservar o meio ambiente e também melhorar a qualidade de vida na capital paulista. O objetivo

Prefeito de São Paulo,
Gilberto Kassab e
o CEO da Aliança
Renault-Nissan,
Carlos Ghosn, assinam
acordo de intenções
para a viabilização
de veículos elétricos
na capital paulista.
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fora da demanda máxima, portanto, será necessário
oferecer tarifa diferenciada em horários alternativos”,
comentou Erber. Quanto aos pontos de abastecimento
também precisam de investimentos. Na França, por
exemplo, há tomadas na garagem dos prédios.
Ao ser questionado se as redes de distribuição
de energia estão preparadas para atender este novo
mercado, Erber enfatizou: “Energia não é problema.
O crescimento do mercado de veículos elétricos será
gradual. Assim, as distribuidoras de energia terão
tempo para se expandir”.
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Renault Fluence Z.E.,
primeiro sedã elétrico
a ser vendido em série
na Europa e em Israel.

é identificar as oportunidades e os investimentos
necessários para possibilitar o uso de automóveis
elétricos na cidade. São Paulo é a primeira cidade
na América do Sul a assinar um acordo deste tipo,
confirmando a liderança do município e da Aliança
Renault-Nissan em iniciativas para minimizar as
mudanças climáticas.
Na proposta, além da redução das emissões de poluentes, os veículos elétricos são apontados por poder
contribuir para minimizar a poluição sonora, típica
de áreas urbanas, demonstrando ainda um potencial
não somente para incrementar a mobilidade urbana
e a independência de fontes tradicionais de energia,
como também a qualidade de vida.
O acordo de intenções inicia a criação de um grupo de trabalho que estudará a viabilidade deste projeto
e apresentará ainda uma proposta de ação completa
para a criação e o desenvolvimento das medidas.
“A Prefeitura de São Paulo tem sido incisiva nas
ações voltadas para o combate ao aquecimento global.
Criamos uma Política Municipal de Mudança do
Clima e temos um inventário das emissões de gases
de efeito estufa da cidade que tem sido o guia de nossa
atuação. O estabelecimento desta parceria é mais um
passo no sentido de mitigar as emissões”, afirma o
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente,
Eduardo Jorge.
Seguindo a visão holística de mobilidade com
emissão zero estabelecida pela Aliança Renault-Nissan, o grupo de trabalho analisará todos os aspectos
relacionados à introdução de carros elétricos (infraestrutura, recursos e produtos) e envolverá nas discussões empresas, governos e organizações que possam
contribuir para o trabalho. Entre os pontos a serem
analisados estão a implementação e a manutenção de
uma rede de recarga; incentivos para facilitar a adoção de carros elétricos e campanhas educativas sobre
as vantagens que os veículos elétricos trazem para a
cidade, sua população e o meio ambiente.
“A Aliança Renault-Nissan já firmou parcerias
semelhantes com mais de 50 governos, prefeituras

O reabastecimento da bateria de um veículo
elétrico pode ser feito em uma tomada normal,
com tensão de 127 volts. A bateria da bicicleta
elétrica é totalmente abastecida em seis horas.
Para se ter uma ideia do funcionamento, a recarga das bikes pode ser comparada à de um aparelho de celular.
As bicicletas são impulsionadas por motores
elétricos alimentados por baterias acopladas ao
bagageiro e são recarregáveis a cada 30 km percorridos, distância compatível com o percurso
patrulhado pelo guarda municipal. A bicicleta
atinge 25 Km por hora e tem um baixo consumo
de energia, chegando a aproximadamente 0,8
Kwh. Este consumo é equivalente ao gasto de
uma lâmpada incandescente de 100 Watts.
“O investimento em mobilidade elétrica
também ajuda na redução da emissão de gases
poluentes na atmosfera. Ao substituir uma motocicleta de 125 cilindradas por uma bicicleta elétrica, por exemplo, deixamos de emitir 85 CO2g/
Km na atmosfera”, finaliza Miguel Setas, vicepresidente de Distribuição da EDP no Brasil.

e organizações ao redor do mundo. O memorando
aponta para o futuro e apresenta uma nova possibilidade para a melhoria do meio ambiente e o conforto
da população de São Paulo”, afirmou Carlos Ghosn,
CEO da Allianca Renault-Nissan. A companhia tem
investido há décadas no desenvolvimento de veículos
100% elétricos, com emissão zero de poluentes.
Primeiro sedã elétrico comercializado em série – A Renault
apresentou o Fluence Z.E., primeiro sedã elétrico
do seu segmento a ser vendido em série na Europa
e em Israel. O veículo 100% elétrico será fabricado
na fábrica OYAK-Renault, em Bursa, na Turquia, na
mesma linha de produção do Fluence equipado com
motor a gasolina ou diesel.
O veículo, equipado com bateria de íon lítio, com
capacidade de 22 kW/h, atinge potência máxima de
95 cv. Há possibilidade de três formas de recarga – por
meio de uma tomada domestica de 220V (de 6h a 8 h
para abastecimento), a partir de terminais de recarga
rápidos de 400V (30 minutos) e com sistema de troca
de bateria (Quickdrop). O modelo elétrico entrará em
produção no primeiro semestre de 2011.

Na última década, os veículos elétricos estão se tornando objeto de interesse global. O Brasil ainda está dando os primeiros
passos. Foi criado o Grupo de Trabalho do Carro Elétrico, onde participam Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Política
Econômica; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior; Ministério do Meio Ambiente; Ministério de Ciência e
Tecnologia; Anfavea (Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores); Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores); ABVE (Associação Brasileira
do Veículo Elétrico e Fenabrave. Segundo o consultor Ricardo Carvalho, escolhido para representar a Fenabrave no grupo, o objetivo
é avaliar o desenvolvimento de novas tecnologias para veículos
elétricos, puros ou híbridos, bem como elaborar estratégias para
estabelecer políticas públicas voltadas para essa nova tecnologia
na indústria brasileira e mercado.
A partir das informações enviadas pelo Grupo, foi desenvolvido um Relatório Preliminar da Indústria Automotiva. O estudo
apresenta não só um panorama da indústria automotiva no Brasil,
mas também dados sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem
Veicular e o Programa de Controle da Poluição do Ar (PROCONVE),
bem como experiências internacionais sobre o tema.
De acordo com relatório preliminar, no mundo, há inúmeras iniciativas para estimular a produção de veículos híbridos e elétricos,
além de estudos avançados sobre as baterias e formas de se reduzir
o tempo de carregamento do produto. De acordo com o relatório, no
Brasil, não há foco no desenvolvimento de novas tecnologias para
baterias. Os avanços alcançados no país se concentram no setor de
transportes de passageiros.

Na Alemanha, há um programa de incentivo fiscal para aquisição de até 100 mil veículos elétricos de passeio. Atualmente,
há aproximadamente 10 mil veículos elétricos rodando pelas vias
alemãs, de uma frota de 41 milhões. Segundo as estimativas, em
2020, 1 milhão de veículos elétricos deve circular pelo país. Para
2030, este número deve saltar para 5 milhões. Para chegar a este
resultado, o governo pretende investir 500 milhões de euros na
cooperação entre a indústria, centro de pesquisa e setor público
até 2015. Já nos Estados Unidos, o governo anunciou, em agosto
de 2009, a concessão de US$ 2,4 bilhões em recursos federais
para ajudar empresas e universidades na criação de bateria e
veículos híbridos e elétricos. Estuda-se reduzir o tempo de carregamento das baterias para 10 minutos. Há também subsídio de
US$ 7.500 para compra de veículos elétricos. O Reino Unido conta
com um pacote de incentivos de 250 milhões de libras para criar
uma rede de transporte de baixa emissão de poluentes. Parte do
plano de incentivos é uma ajuda de 2 a 5 mil libras para a compra
de veículos elétricos. Em alguns estacionamentos da cidade de
Londres não há cobrança para veículos elétricos.
Iniciativas não faltam no segmento de veículos mais verdes. No entanto, ainda há muito caminho a ser percorrido para
a consolidação da mobilidade elétrica no Brasil. Será preciso
oferecer mais autonomia aos VE’s, com o desenvolvimento de
novas tecnologias para as baterias e aumento da capacidade de
armazenamento. Investimentos em infraestrutura para o carregamento também serão necessários, bem como avaliar o sistema
de troca de baterias e incentivos para aquisição dos carros cada
vez mais “limpos”.
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Nissan inicia obras de fábricas para produção do Leaf e baterias nos EUA – A Nissan lançou a pedra fundamental
da fábrica que irá montar baterias de íon-lítio para
veículos elétricos. A nova planta está localizada em
Smyrna, Tennessee, ao lado da unidade que será reformada para receber a linha de montagem do veículo 100% elétrico, o Nissan LEAF. As duas começam
a operar no início de 2012. A Nissan prevê capacidade total de 200 mil unidades/ano para baterias e
de 150 mil unidades/ano do veículo elétrico. Com
120 mil m² de área, a fábrica de baterias será uma das
maiores do segmento na América do Norte.
“O que estamos fazendo aqui irá transformar,
radicalmente, a experiência dos consumidores com
automóveis. O dia de hoje é um grande passo no
processo de criação de uma economia ‘verde’ nos
Estados Unidos. A produção do Nissan Leaf e das
baterias de íon-lítio em Smyrna traz o país mais
perto da sua meta de independência em energia,
de criar empregos ‘verdes’ e de sustentabilidade
da indústria local. A Nissan é líder mundial em
inovação na manufatura destas baterias, e esta
fábrica de última geração irá fortalecer isso ainda
mais”, afirmou Carlos Ghosn, presidente e CEO
da Nissan Motor Co.
A construção da fábrica de baterias e a reforma
da linha de montagem para a produção do Leaf em
Smyrna terão investimentos de US$ 1,7 bilhão,

com cerca de 80% do capital (US$ 1,4 bilhão)
provenientes do empréstimo do Departamento
de Energia dos Estados Unidos. Este dinheiro faz
parte do Programa de Empréstimos para Produção
de Veículos de Tecnologia Avançada, criado em
2007 com a Lei de Segurança e Independência de
Energia, que recebeu recursos de US$ 25 bilhões
do governo federal. O programa tem como objetivo
acelerar o desenvolvimento de veículos e tecnologias que possam oferecer, aos Estados Unidos, a
independência em energia, a criação de meios de
transportes limpos e o estimulo à economia.
Desde 20 de abril, cerca de 13 mil norteamericanos fizeram reservas para a compra do Nissan
LEAF. Este é o primeiro passo para assegurar um
lugar na lista de compra do veículo. O Nissan
LEAF começará a ser vendido em mercados previamente selecionados pela montadora, como Estados
Unidos, Japão e Europa.
Inicialmente, o Nissan LEAF será produzido na
fábrica localizada na cidade de Oppama, no Japão,
com baterias manufaturadas na unidade de Zama,
no mesmo país. As baterias também serão produzidas
em Cacia, Portugal, Sunderland, no Reino Unido, e
Flins, na França. A Nissan está comprometida com o
meio ambiente por meio do programa “Nissan Verde
2010”, cujas prioridades são redução de emissões e
ampliação da reciclagem.
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com excelência

24

Comercializando caminhões desde 1997 no Brasil, a Iveco não para de investir para
aumentar sua participação de mercado no país. Após a construção da fábrica em Sete Lagos/
MG e de um Centro de Desenvolvimento de Produtos, a montadora continua adequando
os caminhões da marca às necessidades dos clientes e às condições oferecidas pelo Brasil.
Desde 2007, a montadora passou a expandir sua rede de concessionárias. Novos grupos,
alguns contratos encerrados e alterações de controle societário foram algumas das ações
da marca para garantir novas metas de participação de mercado. Mas, a Iveco vai mais
além. Não basta expandir a rede. A montadora foca também em diferenciais no pós-vendas,
em capacitação profissional da rede e novo Centro de Distribuição de Peças. Para falar
sobre estes e outros assuntos, a Revista Dealer entrevistou Orlando Merluzzi, diretor de
desenvolvimento de rede da Iveco e Maurício Gouvêia, diretor de pós-venda da montadora.

Revista Dealer – Quando iniciou a implantação do plano
de expansão?
Orlando Merluzzi – No início de 2007. A Rede Iveco precisava
de uma injeção de ânimo. Os concessionários precisavam investir no negócio para poderem acompanhar os investimentos da
Iveco que estavam por vir e assim, suportar os novos objetivos
da marca, ou seja, aumento da participação de mercado e lançamento de novos produtos. A base deste projeto foi a atração
de grupos econômicos de peso, comprometidos com o negócio,
com visão administrativa, capacidade de ação e, principalmente, com vocação para o negócio.
Ao lado da chegada destes novos grupos, outras 12 concessionárias, com fraco desempenho comercial, pouca estrutura
financeira e empresarial e sem capacidade de reagir perante
o crescimento da marca, tiveram seus contratos encerrados,
em geral, de forma amigável entre as partes. Outros grupos
sofreram alteração de controle societário. Com todas essas mudanças, a Iveco está presente hoje em praticamente todas as
regiões do País.
Revista Dealer – Quais são as regiões mais estratégicas para o
negócio Iveco?
Orlando Merluzzi – Todas as regiões são importantes. Até porque a Iveco possui, hoje, uma gama de produtos que atuam
em diferentes nichos de negócios. Porém, nos últimos dois
anos, temos investido bastante na abertura de novas unidades
em cidades do interior do estado de São Paulo, que responde
por boa parte das vendas de caminhões, principalmente, de
modelos pesados e fora-de-estrada. Uma região rica na produção de cana-de-açúcar, laranja e café. Recentemente, nomeamos dois novos grupos no Centro Norte e Noroeste do Esta-

do de São Paulo, nas regiões de Ribeirão Preto, Araraquara e
Bauru (Grupo Eraldo Caminhões), São José do Rio Preto,
Araçatuba, Presidente Prudente e Ourinhos (Grupo Priore).
Também contamos com excelente cobertura territorial no Sul
do País, região com enorme circulação de caminhões leves e pesados. No Norte e Nordeste, praticamente complementamos,
em dois anos, muitas áreas até então sem cobertura, e isso nossos clientes já perceberam e mencionam em seus depoimentos,
como um ponto de maior segurança na Iveco, em termos de
assistência técnica.
Revista Dealer – Todos estes pontos são de vendas e assistência técnica?
Orlando Merluzzi – Exceto cinco que são apenas pontos avançados de vendas. Porém, estão localizados próximos de suas
instalações principais, as quais contam com toda estrutura
de pós-vendas.
Revista Dealer – A participação da marca foi alterada após a
implantação do plano de expansão? As vendas de caminhões
foram estimuladas? A marca alcançou maior participação
de mercado?
Orlando Merluzzi – A participação da marca cresceu no mercado brasileiro, em parte pela expansão da rede, lançamento de
novos produtos e o crescimento natural do mercado. No início
de 2007, quando iniciamos o plano de expansão da rede, a participação da Iveco era de menos de 4%. Agora, estamos sempre
entre 7% e 7,5%. Nosso objetivo é alcançar 10% em 2012.
Revista Dealer – A marca tem focado esta expansão em
grupos econômicos que já atuam no mercado ou em novos grupos econômicos?
Orlando Merluzzi - Na realidade, foram os investidores que nos
procuraram, mas não nego que desenvolvemos um processo de
aproximação de grupos importantes e com vocação, afinal, também temos interesse em grupos que conheçam profundamente
as regiões foco da expansão ou fortalecimento da cobertura. Em
geral, grandes grupos econômicos já com experiência no setor
automotivo, máquinas agrícolas ou construção, principalmente
por causa da vocação em pós-vendas e atenção ao cliente.
Revista Dealer – A marca tem investido forte em pós-vendas. Quais os diferenciais de mercado da empresa nesta
área atualmente?
Maurício Gouvêia – Nossos clientes contam com uma série
de serviços de pós-venda, que lhes assegura disponibilidade,
qualidade, competitividade e agilidade. Dentro de disponibilidade, temos o programa Assistance Non-Stop, que é uma
central de atendimento que funciona 24 horas por dia, nos
365 dias do ano. Com ele, nossos clientes têm a segurança de
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Revista Dealer – Desde quando a Iveco comercializa caminhões
no Brasil? Como foi a expansão e qual é o número atual da rede
de distribuidoras da marca?
Orlando Merluzzi – A Iveco comercializa caminhões no Brasil
desde 1997. Daquele tempo até hoje, muitas coisas foram feitas
para garantir o crescimento da marca no País, como a construção de uma fábrica em Sete Lagoas (MG), o lançamento de
produtos “tropicalizados”, expansão da rede de concessionárias,
criação de um Centro de Desenvolvimento de Produtos, localizado na mesma área que a fábrica está instalada, ações na mídia,
entrada da marca na Fórmula Truck, entre outras ações.
Com relação à rede de concessionárias, a Iveco tem, atualmente,
90 empresas distribuídas em pontos estratégicos do Brasil, entre
instalações plenas, filiais e postos avançados de atendimento.
Embora este número já permita uma cobertura territorial acertada das necessidades de nossos clientes, para que a rede Iveco
alcance seu ponto máximo de excelência, nosso objetivo é encerrar 2012 com, aproximadamente, 130 pontos no país.
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serem atendidos em qualquer emergência, em qualquer hora, des necessidades dos motoristas. Aliás, o atendimento a essas
onde quer que estejam. O atendimento é feito por uma equipe necessidades compõe os diferenciais desse equipamento em
de assistência técnica capacitada que acompanha o cliente até relação a outros produtos similares: liberdade de acesso aos
a entrega dos serviços.
dados da telemetria do caminhão para gerenciamento da frota;
Os clientes que adquirem os veículos Iveco contam com uma sistema aberto, não vinculado a um único provedor de serviços,
Entrega Técnica ampla e padronizada que demonstra todas as deixa para o cliente a escolha do provedor de sua preferência
funcionalidades e benefícios dos veículos, permite ao cliente e, por ser um sistema integrado ao caminhão, evita o retrausufruir o máximo de suas potencialidades e assegura maior balho de adaptação feito hoje pelas empresas prestadoras de
durabilidade do equipamento, menor custo operacional e ma- serviço, para obter as informações de telemetria. Este produto
nutenção da garantia.
está disponível para os três modelos da gama Iveco Stralis NR
Para oferecer competitividade, temos o Top Driver, que é um que chega ao mercado com oito versões e mais de 60 configutreinamento que orienta os motoristas a conduzir de forma rações disponíveis.
econômica e ambientalmente responsável, ajudando também,
a quem está no comando da empresa, a reduzir gastos com Revista Dealer – Existe algum programa voltado para a capatransporte e manutenção da frota. Este programa é um grande citação profissional da rede? Como funciona?
sucesso e é muito bem avaliado pelos
Maurício Gouvêia – Nossa rede de
nossos clientes.
concessionárias conta com uma comE sabendo que os nossos clientes vapleta equipe de profissionais treinados
No início de 2007,
lorizam agilidade nos serviços de póse qualificados. Para garantir a consquando iniciamos o
venda, desenvolvemos o Tele-Serviço,
tante evolução da capacitação dos
um programa sofisticado, inovador e
profissionais de Pós-venda, temos o
plano de expansão da
exclusivo da Iveco. Por meio de um
programa Iveco Web Academy, aonrede, a participação
sistema gerenciador, somos capazes
de realizamos constantes avaliações
da Iveco era de
de interagir com os sistemas de nossos
buscando conhecer as necessidades de
caminhões, e a distância, por meio de
treinamento, analisado as deficiências
menos de 4%.
conexão remota, conseguimos diage propondo a formação adequada para
Agora, estamos
nosticar e corrigir um possível problecada profissional. Com ele, temos uma
ma eletroeletrônico.
visão geral do desempenho da Rede
sempre entre 7%
Iveco. Somente este ano será investido
e 7,5%. Nosso
Revista Dealer - Para consolidar a
R$1,5 milhão no treinamento de mais
objetivo é alcançar
área, a IVECO investiu no novo Cende 1000 profissionais.
tro de Distribuição de Peças?
10% em 2012.
Maurício Gouveia: Investimos R$ 30
Revista Dealer – De 2007 para 2008,
milhões neste novo Centro de Disas vendas de caminhões e comerciais
tribuição de Peças, em Sorocaba, que
leves (Daily) cresceram quase 105,6%,
iniciou suas atividades em outubro do ano passado e já está saltando de 5.467 unidades para 11.240 unidades. Em 2009,
em plena operação. Com ele, dobramos nossa capacidade de apesar do mercado de caminhões ter enfrentado algumas
armazenamento de peças, o que será fundamental para suportar turbulências, a Iveco comercializou 10.483 unidades, segundo
nosso ritmo de crescimento. O mais importante disso tudo dados da Fenabrave. Qual a perspectiva para 2010 e os
é que vamos garantir um serviço ainda melhor para nossos próximos anos?
clientes, elevando os níveis de agilidade e eficiência na entrega Maurício Gouvêia – Mesmo com a crise na economia mundial
das peças. É a peça certa, no lugar certo e na hora certa. Vamos em 2009, o Brasil foi o terceiro melhor mercado para a Iveco no
atingir um patamar de excelência que nos colocará à frente mundo. Nosso país perdeu da Itália (18.400 unidades) e França
do mercado.
(11.186 unidades). Em 2010, o Brasil tem tudo para passar a
França e se tornar o segundo maior mercado da Iveco fora da
Revista Dealer - O Iveco Frota Fácil, gerenciador com teleme- Europa. Neste ano, a expectativa da marca é vender de 13 mil
tria aberta e livre, atende quais necessidades dos clientes? Quais a 15 mil unidades, volume motivado por mais lançamentos
são os diferenciais do produto em relação aos concorrentes?
de produtos como o Vertis e Stralis NR, e a consolidação de
Maurício Gouvêia - O Iveco Frota Fácil atende a três gran- modelos como Tector, Cursor, Eurocargo 6x4 e Tector 6x4.

Artigo

Visão Econômica

Por Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos

Sistema financeiro e
desenvolvimento nacional
Novembro
Maio
JunhoDezembro
2010
2009

Até recentemente, a existência de uma relação direta entre sistema financeiro
e desenvolvimento econômico não era consensual entre economistas.
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O

principal ponto de discórdia do sistema financeiro e
desenvolvimento nacional era a direção em que essa
relação se manifestava uma vez que, para muitos
teóricos, a evolução do primeiro seria consequência do
segundo e não o contrário. Estudos mais recentes, porém,
mostraram que a modernização da estrutura financeira de
um país exerce, de fato, influência positiva tanto sobre o
crescimento quanto sobre a redução da desigualdade.
O potencial de crescimento econômico é alimentado
pela existência de novas oportunidades de investimento
e consumo por parte de empresas e famílias. Entretanto,
boa parte dos agentes não tem recursos para levar adiante suas ideias ou desejos de consumir. Com isso, essas
oportunidades só se materializam na medida em que as
empresas e as famílias têm acesso a novas formas e fontes
de financiamento.
Do ponto de vista teórico, custos de transação e assimetrias de informação dificultam a relação direta entre
poupadores e empreendedores numa economia. Os bancos
comerciais são as instituições que cumprem o papel de
intermediação financeira, transferindo recursos dos agentes superavitários para os deficitários. Além dos bancos, o
Sistema Financeiro Nacional (SFN) é composto por um
conjunto de órgãos que desempenham papéis variados,
desde a regulamentação e fiscalização até a execução de
operações necessárias à circulação da moeda e do crédito
na economia.
O desenvolvimento do setor bancário é, normalmente, medido pela participação do crédito no PIB que, em
dezembro/2005, era de 28%, bem distante dos atuais
45%. Os dados confirmam que, no período recente, houve grande expansão nas atividades bancárias, a despeito
da manutenção das taxas de juros ao tomador em níveis
elevados em qualquer comparação internacional. Os altos
custos de financiamento explicam, em parte, a concentração

Francisco Eduardo de Luna e
Almeida Santos é técnico de
Planejamento e Pesquisa do
IPEA- Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada.

de empréstimos para investimento produtivo em instituições públicas e no BNDES. Em alguns países, como nos
Estados Unidos e no Japão, o crédito tem participação
superior a 100%, mostrando que ainda há bastante espaço
para evolução.
De qualquer maneira, é fato que o crescimento da
demanda foi beneficiado diretamente pela ampliação de
prazos e novas modalidades de financiamento, permitindo
que alguns setores obtivessem crescimento expressivo e
incrementassem suas estimativas de investimento.
Além do sistema de crédito, o desenvolvimento do
mercado de capitais no Brasil permitiu que as empresas
buscassem novas alternativas de financiamento, como
o lançamento de ações e as debêntures. O volume de
emissões primárias de ações, por exemplo, se intensificou
bastante nos últimos anos. Mas essa alternativa de financiamento ainda é restrita a períodos em que as perspectivas
são mais favoráveis e a aversão a risco internacional, menor. Além de restrita pela conjuntura, a emissão primária
de ações não é acessível por todas as empresas no Brasil.
Os custos diretos de emissão, como registro na bolsa e
contratação de firmas especializadas, ainda são altos, inviabilizando essa forma de financiamento para empresas
de menor porte.
Há um esforço em curso no sentido de ampliar o acesso
a novas empresas tendo em vista o consenso estabelecido de
que a robustez do mercado acionário tem impacto positivo
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no crescimento econômico ao
com os programas governamenpermitir maior liquidez dos atitais de apoio.
O desenvolvimento do
vos financeiros, diversificação
Se, por um lado, a amplitude
sistema
financeiro
tem
de riscos e apoio às decisões de
do setor financeiro é benéfica,
investimento. Medidas de simpodemos menosprezar os
impacto positivo na eficiência não
plificação de procedimentos
riscos a ela associados. Os epieconômica dos países por
e redução de custos, além da
sódios da crise bancária recente
maior proteção a minoritários,
mostraram que a sustentabilidameio
do
aumento
da
liquidez
foram implementadas pelos
de na concessão de crédito é tão
de ativos financeiros,
órgãos reguladores a fim de
importante quanto seu volume.
atingir tal objetivo.
De certa forma, a própria pada maior capacidade de
O sucesso do Japão, na
ralisação do sistema de crédito
mobilização
de
capital
e
década 80, caracterizado pela
mundial e a imersão de vários
predominância do setor banpaíses na recessão mostram a
de melhorias na alocação
cário e de crédito, levou à crencrescente relevância do sistema
de riscos e recursos.
ça de que essa era a estrutura
financeiro na economia.
mais apropriada para o setor
A manutenção da trajetófinanceiro. Mas o período de
ria de modernização do SFN
estagnação que se sucedeu, além do posterior crescimento depende, portanto, do estabelecimento de regras para os
da economia americana, em que a orientação era para o agentes financeiros e o relativo sucesso no comportamento
mercado de capitais, derrubou tais crenças. O fato é que desse setor financeiro brasileiro no período de crise mostrou
cada sistema possui suas próprias vantagens comparativas. o sucesso do Banco Central como regulador de mercado. A
O financiamento via mercado de capitais, por exemplo, adoção do novo sistema de pagamentos é um exemplo típico
é mais propício para setores mais inovadores e os que são de resposta da autoridade monetária e dos participantes do
compostos por empresas mais jovens. Por outro lado, há sistema financeiro ao dinamismo exigido em um ambiente
casos em que o crédito bancário é mais adequado.
de alta competitividade como o que vivemos atualmente.
Dado o tamanho reduzido e as amplas possibilidades de Essa evolução tem que ser contínua, pois o novo ciclo de
evolução de ambos os mercados, é natural que se opte pelo crescimento que se avizinha exigirá ainda mais recursos para
desenvolvimento conjunto e harmonioso desses setores no investimento e produção no qual a intermediação financeira
Brasil. Economias em que ambos são bem desenvolvidos terá papel fundamental.
obtêm vantagens importantes, pois permitirão a sobreviVimos, portanto, que o desenvolvimento do sistema
vência e o crescimento de maior quantidade e diversificação financeiro tem impacto positivo na eficiência econômica
de empresas. Além disso, um mercado pode suprir a defici- dos países por meio do aumento da liquidez de ativos fiência momentânea do outro, característica importante em nanceiros, da maior capacidade de mobilização de capital e
tempos de crise.
de melhorias na alocação de riscos e recursos. Isso se traduz
Mas o processo de desenvolvimento econômico é mais em aumento da capacidade de consumo e de investimento
amplo e não se restringe a aspectos de crescimento, mas para as famílias, empresas e o governo. A alocação eficiente
também a considerações qualitativas. Nesse contexto, o dos recursos disponíveis na economia gera vantagens comestímulo à acessibilidade da rede bancária para a popula- petitivas que são amplificadas em ambientes de escassez de
ção de baixa renda é essencial. Há evidências de que países recursos e de limitações na poupança doméstica, como é o
com maior desenvolvimento do setor financeiro obtêm caso brasileiro.
melhores resultados na redução da desigualdade de renda
No entanto, o crescimento do setor financeiro impõe
e na pobreza.
o desafio de balancear adequadamente riscos e benefícios.
O baixo acesso ao serviço bancário nas regiões menos Mas o desenvolvimento econômico do país e a crescente
desenvolvidas prejudica as atividades produtivas, como a competição nos mercados globais não deixam alternatiagropecuária por exemplo. A ampliação do microcrédito vas senão a de estimular o crescimento desse setor e, ao
foi abraçada pelos bancos públicos e é justamente a conta mesmo tempo, prover uma infraestrutura regulatória
bancária que permite a integração dessa parcela da sociedade eficiente e dinâmica.

29

Lançamentos

Linha 2011 chega com novas
configurações e mais sofisticada
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As versões 2011 de modelos como Celta e Prisma já chegaram à rede de
concessionárias com novidades. A Fiat apresentou o Novo Uno e o Ducato
MultiJet Economy. No setor de caminhões, a Scania se destaca com lançamento
do motor mais potente do mundo, enquanto o segmento de duas rodas apresenta
a Yamaha T115 Crypton, com nova modalidade de plano de consórcio.
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Chevrolet lança Celta e Prisma 2011
A linha 2011 dos Chevrolet Celta e Prisma já chegou à rede
de concessionárias de todo o País. Os modelos Chevrolet Celta
1.0 e Prisma 1.0 estão entre os mais econômicos do mercado. Quando abas-tecidos com gasolina, sua autonomia pode
chegar a 900 quilômetros, aspecto muito importante para os
consumidores que querem um veículo econômico e com mais
comodidade para o dia-a-dia.
O motor 1.0 Flexpower VHCE, que equipa tanto o Celta
quanto uma das versões do Prisma, desenvolve 78 cavalos de
potência e tem 9,7 kgfm de torque, quando abastecidos com
o etanol. Com gasolina, ambos desenvolvem 77 cavalos de
potência e oferecem 9,5 kgfm de torque.
O Chevrolet Prisma Maxx vem equipado com o motor 1.4
Econo.Flex, que conta com potência de 97 cv a 6.200 rpm quando abastecido com etanol e 95 cv a 6.000 rpm na utilização de
gasolina. Seu torque é de 13,7 kgfm a 2.800 rpm, utilizando-se
etanol, e de 13,2 kgfm a 2.800 rpm, com gasolina.
O motor 1.4 Econo.Flex utiliza o conceito ‘VHC’ (Very
High Compression), patente exclusiva da General Motors, que
permite seu funcionamento em regime de elevada taxa de
compressão, resultando num motor 1.4 de alto desempenho, o
aspirado mais potente do mercado.
Este motor possui coletor de admissão em material plástico, que propicia uma redução de 35% no peso do conjunto
em relação ao similar em alumínio, além do novo coletor de
escapamento em aço inoxidável com o catalisador acoplado na
saída em substituição aos tradicionais de ferro fundido, muito
mais pesado. Outra inovação está em sua nova calibração, que
permite a partida em temperatura ambiente de até oito graus
Celsius, sem o auxílio da injeção de gasolina.
Mudanças no Prisma - Agora, o Chevrolet Prisma 1.4 Econo.
Flex passa a ser comercializado apenas na versão Maxx, enquanto o Prisma 1.0 VHCE está disponível somente na versão
Joy. Além disso, os preços foram reposicionados. A linha

2011 passou a custar, em média, 5% a menos em relação aos
modelos 2010. Um exemplo é a configuração do Chevrolet
Prisma 1.4 Maxx, equipado com ar-condicionado e direção
hidráulica, cujo preço público sugerido passou de R$ 37.997
para R$ 36.074.
Todos os modelos 1.4 Maxx, inclusive as configurações
básicas, têm acabamento superior, maçanetas externas da cor
do veículo, além de molduras de acabamento e portas na cor
Matt Chrome, tecidos com grafismos Belushi nos bancos e
portas e painel de instrumentos diferenciado. Foi disponibilizada também uma nova tonalidade de preto, em substituição ao
preto Liszt.

Lançado no início de maio, após uma série de especulações
na mídia especializada em relação à sua reformulação, a Fiat
revolucionou e fez um lançamento de acordo com os desejos de
seus clientes. O novo Fiat Uno vem com todos os atributos para
fazer também uma nova história de sucesso. Além do novo conceito e das linhas arrojadas, ele permite um nível de personalização inédito no mercado brasileiro. Com inúmeras opções de
fábrica e na concessionária, o cliente pode personalizar o carro
ao seu gosto, com opcionais e acessórios, transformando o novo
Uno em uma extensão de sua própria individualidade.
O lançamento do novo Fiat Uno marca a estreia de dois
novos motores – o Fire 1.0 Evo e o Fire 1.4 Evo, ambos Flex.
Para formular o conceito do novo modelo e chegar às suas
surpreendentes formas, os designers do Centro Estilo Fiat para
América Latina e Centro Estilo Fiat da Itália não tentaram
adivinhar o que o consumidor queria. Eles primeiro dialogaram
com o cliente e só então partiram para a criação do carro.
Um dado importante coletado ao longo das pesquisas foi
como o brasileiro enxerga o Fiat Uno: um ícone, um parâmetro
de longevidade, um carro robusto, confiável e econômico –
tanto na hora da compra quanto da manutenção e do consumo
de combustível. Foram propostos vários conceitos. O vencedor foi o “New Square – quadrado e resistente como nenhum
outro”. Ou seja, a releitura do quadrado. Por isso ele recebe

o mesmo nome do consagrado hatchback. Mas não chega ao
mercado para aposentá-lo: o Uno Mille segue como um marco
– afinal, foi o modelo que inaugurou o segmento dos carros
1.0 no Brasil, em 1990.
E, na melhor tradição Uno, o novo hatchback traz linhas
compactas que abrigam um habitáculo aconchegante e iluminado, com ótimo espaço para todos os ocupantes e que oferece itens de conforto como direção hidráulica, ar-condicionado
e rádio CD / MP3 player com Bluetooth, viva-voz e conexão
USB. E também importantes equipamentos de segurança, como
airbags e ABS.
O veículo traz ainda um conteúdo inédito para o seu segmento: o para-brisa térmico, que tem a função de desembaçamento. Este item quando acionado leva até três minutos para
desembaçar o para-brisa por completo. No final deste tempo a
função é desativada automaticamente.
O novo Fiat Uno está disponível em quatro versões de
acabamento, todas com quatro portas, – duas com motor 1.0
e duas com 1.4 – e mantém o nome de uma das mais bemsucedidas versões do hatchback: a Way. Em todas, o consumidor pode ter certeza de que encontra um automóvel moderno,
arrojado, com excelentes motorizações e muita personalidade.
São elas: Uno Vivace 1.0 Flex, Uno Way 1.0 Flex, Uno Attractive 1.4 Flex e Uno Way 1.4 Flex.
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Novo Fiat Uno: um carro à imagem do dono
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T115 Crypton 2010 com a menor parcela do mercado
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A Yamaha T115 Crypton começou a ser comercializada nas
545 concessionárias autorizadas em todo o País com uma nova
modalidade de plano do Consórcio Yamaha Motor. No plano
exclusivo, o consorciado tem 100% do crédito na retirada da
CUB, mas paga 75% da parcela até a contemplação.
Por essa modalidade o consorciado contemplado escolhe
entre pagar os 25% referentes à diferença no ato, ou diluir a
diferença junto ao valor das parcelas a serem pagas. Também
no ato da contemplação é possível se optar pelo Lance Inteligente, onde são quitadas três parcelas consecutivas, proporcionando três meses de prazo para que o consorciado passe a
pagar as parcelas com o novo valor. Na contratação do plano
ainda existe a opção do crédito com o emplacamento, por um
pequeno acréscimo no valor. O novo plano pode ser adquirido
em 60 vezes de R$ 75,77.
Com o lançamento da T115 Crypton, a CUB – sigla que
significa Category Upper Basic, ou categoria básica superior,
o produto passa a ser oferecido como veículo de entrada da
Yamaha, no segmento.
O motor um monocilíndrico, quatro tempos com cilindro
e pistão em alumínio, desenvolve potência máxima de 8,2 cv
a 7.500 rpm e 0,88 kgf.m de torque a 5.500 rpm. O câmbio
semiautomático tem quatro marchas com alavanca acionada
pelo pé esquerdo.

Entre as inovações estão: o novo quadro tubular de aço de
alta tensão tipo underbone, novo mostrador do velocímetro de
acionamento mecânico no painel de instrumentos e novos e
freios e suspensões.
A Yamaha Crypton tem rodas traseira e dianteira de 17
polegadas, porta-objetos de 4,0 litros sob o banco, suspensão dianteira telescópica Kayaba com barras de 26 mm de
diâmetro e 100 mm de curso, enquanto na traseira leva dois
amortecedores de 80 mm de curso e braço oscilante.
Há uma versão com partida a pedal e freio dianteiro a
tambor de 110 mm de diâmetro (K) e uma variante com partida elétrica e pedal, e freio dianteiro a disco de 220 mm (ED),
em ambas o traseiro tem tambor de 130 mm.
No painel de instrumentos fica o velocímetro, o marcador
analógico de nível de combustível de alta precisão - indica
reserva com 645 ml de combustível no tanque, que tem capacidade para 4,2 litros, e as luzes espias, entre elas a “Top”,
que mostra engrenamento da quarta e última marcha. Os
comandos elétricos dos punhos do guidão também são novos,
com mais ergonomia e facilidade de utilização.
A T115 Crypton está à venda nas cores vermelha, preta e
prata aos preços sugeridos de R$ 4.687,00 na versão K e R$
5.356,00 na Crypton ED. Os produtos Yamaha têm um ano de
garantia, sem limite de quilometragem.

Fiat Ducato MultiJet Economy
O modelo conta com oito versões: Cargo 7,5m3, Cargo L
9,0m3, Combinato (9+1 passageiros mais bagagem), Minibus
(15+1 passageiros mais bagagem), Minibus Teto Alto (15+1
passageiros mais bagagem), Multi Teto Alto (específica pra
transformação), Maxi Cargo 10m3 e Maxi Cargo 12m³.
A versatilidade de uso é um dos pontos fortes do Ducato.
O furgão da Fiat pode ser transformado para atender diversas
necessidades em veículos comerciais, como delegacia móvel,
ambulância remoção, baú frigorificado, transporte de portadores de necessidades especiais, entre outras funcionalidades.
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Todas as versões do Fiat Ducato MultiJet Economy chegam
ao mercado com novos frisos laterais emborrachados, dando um visual mais sofisticado ao modelo. Para as versões
passageiros foram inseridos adesivos nas colunas dos vidros e
o brake-light passou a ser de série nas versões Minibus, Multi
e Combinato. Além disso, no interior, foram inseridos novos
tecidos em todas as versões e o veludo passa a ser opcional
para as versões de passageiros, a chave tipo canivete ganhou
o logotipo da Fiat.
O Ducato é equipado com o já conhecido motor MultiJet
Economy – desenvolvido e produzido pela
FPT – Powertrain Technologies – que alia
alta tecnologia, desempenho, com baixo
consumo e índices de emissões reduzidos,
o que caracteriza o moderno conceito de
downsizing. Trata-se de um propulsor moderno cross flow e que possui um sistema
de injeção common rail de alta pressão
(1.600bar). Ao substituir o anterior, oferece o mesmo desempenho, com menos
consumo de combustível e menor índice
de emissões. Oferece 127cv de potência
a 3.600 rpm e seu torque é de 30,7 Kgfm
a 1.800 rpm. Por ter uma curva de torque
praticamente plana entre 1800 rpm e
2800 rpm, o motor trabalha a maior parte
do tempo na faixa de eficiência máxima.
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Scania lança motor mais potente do mundo
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A Scania apresentou na Europa a potência de 730 CV para
a família de motores V8, que desenvolve torque de 3.500 Nm.
Com a novidade, a marca passou a ter em seu portfólio o motor
mais forte e potente do mundo. O novo V8, que atende à norma
de emissões Euro 5, passou a integrar o grupo formado por
motores Scania de oito cilindros em V, com potências de 500,
560, 580 e 620 cavalos. “Os caminhões V8 da Scania conquistaram seu próprio nicho no mercado de caminhões. A maioria dos
clientes adquire o Scania V8 porque precisam de desempenho,
confiabilidade e disponibilidade para realizar suas operações
de transporte com o máximo de eficiência possível”, diz Henrik
Henriksson, vice-presidente sênior de caminhões da Scania.
Baseada na série R, vencedora do prêmio “International
Truck of the Year 2010”, toda a linha Scania V8 também
recebeu uma nova identidade, que reflete o posicionamento dos modelos no mercado global, tanto entre motoristas,
quanto entre transportadores. “Esta combinação única de
desempenho, eficiência de transporte, economia de combustível, durabilidade e atratividade para o motorista significa
alta produtividade sob todos os aspectos. Como resultado, os
modelos de caminhões equipados com o Scania V8 têm o mais
alto valor de revenda do mercado. O novo estilo acentua ainda
mais esta imagem”, completa Henriksson.

Artigo

Tecnologia

Por Antonio Roberto Cortes

Desafios para a implantação
do PROCONVE P7
Novembro
Maio
JunhoDezembro
2010
2009

No Brasil, caminhões e ônibus novos já atendem aos níveis de poluentes definidos no
Proconve P5 (Euro III). Para o P7, que deve estar implementado até 2012, será vital
que o desenvolvimento dos combustíveis acompanhe o progresso dos motores.
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O

transporte de bens e pessoas é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e a integração das regiões de qualquer
país. Sem acesso físico ao trabalho, saúde, educação e outras
necessidades, a qualidade de vida é prejudicada. Sem o acesso físico aos
mercados a economia não desenvolve. Entretanto, a necessária expansão
do setor de transportes acaba por gerar externalidades, sendo o crescimento contínuo do modo de transporte rodoviário, e seus respectivos
impactos ambientais, um dos maiores desafios a serem vencidos pelas
partes interessadas.
O transporte rodoviário só é possível por meio da alocação de
recursos não só para a construção e manutenção de sua infraestrutura
como também para fornecimento da energia necessária para seu deslocamento. No Brasil, 90% de todo consumo energético do setor de
transportes é de responsabilidade do modal rodoviário. A queima dos
derivados de petróleo por motores de combustão interna acaba por
impactar o meio ambiente por intermédio das emissões expelidas pelo
escapamento dos veículos.
Os principais gases poluentes locais emitidos por motores Diesel,
que são regulamentados por resolução do Governo Federal, e contribuem para a degradação da qualidade do ar nos centros urbanos
são: os óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO),
hidrocarbonetos não queimados (HC) e material particulado (MP).
Os dióxidos de enxofre (SO2) e de carbono (CO2), apesar de não serem
gases regulamentados, contribuem para a formação da chuva ácida e
para o aquecimento global, respectivamente. Entretanto, as crescentes
preocupações com os efeitos do aquecimento global já levam alguns
países da Comunidade Européia, Japão e EUA a adotarem medidas
para controle deste poluente global.
Existem diferentes medidas para redução das emissões de CO2
no transporte rodoviário, em particular, em veículos pesados e que
busquem maximizar sua eficiência. Dentre elas é possível destacar: o
aumento da eficiência energética dos veículos principalmente através
da otimização dos motores convencionais ou pela utilização de novos
propulsores, como a tecnologia híbrida, por exemplo; a utilização de
combustíveis renováveis, em particular os biocombustíveis em substituição, ou adição, aos combustíveis fósseis; e o aumento da capacidade
de carga dos veículos, expressos pelo seu peso bruto total (PBT).
O Proconve é a iniciativa brasileira para controle das emissões
veiculares, e tem como principal objetivo reduzir os níveis de emissões
de poluentes locais nos veículos automotores. O Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) é o
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responsável por estabelecer os padrões de emissões veiculares a serem
atendidos no Brasil. Para o controle das emissões gasosas em veículos
pesados, o Brasil decidiu acompanhar a tendência mundial, optando
pelo sistema europeu, denominado “Euro”, que além de ser mais econômico, permite estabelecer a correlação com outros métodos de avaliação de emissões. Atualmente, 100% dos caminhões e ônibus novos
vendidos no Brasil devem atender aos limites estabelecidos através do
Proconve P5, de acordo com os padrões Euro III.
Para a próxima fase aplicada aos veículos pesados, o Proconve P7
será, particularmente importante, que o desenvolvimento dos combustíveis acompanhe o desenvolvimento tecnológico dos motores,
principalmente no que se refere ao teor de enxofre, que deve ser de 50
ppm e estar disponível em todo território nacional, até 2012.
As tecnologias associadas a esta nova fase são: o EGR [do inglês,
Exhaust Gas Recirculation] ou o SCR [também do inglês, Selective
Catalyst Reduction], que necessita da injeção de uma solução à base de
ureia, denominada ARLA 32, no Brasil. Isto é necessário não apenas
para o atendimento dos novos padrões de emissões, mas, também, para
o perfeito funcionamento e garantia desta tecnologia.
Desta forma, a qualidade do combustível a ser ofertado em todo
território nacional ao consumidor final, em atendimento às especificações determinadas pelas legislações pertinentes, será primordial para o
bom funcionamento, não apenas dos sistemas de controle de emissões
instalados nos veículos como, também, para a garantia de sua confiabilidade e durabilidade juntos aos usuários finais.
Por fim, cabe destacar que a sustentabilidade do setor de transporte
deve ser encarada, também, com base em critérios econômicos e sociais.
Do ponto de vista econômico, é necessário que os ganhos ambientais,
oriundos da introdução das novas tecnologias, não impactem, significativamente, nos preços dos novos produtos. No tocante aos aspectos
sociais, é importante assegurar que os benefícios do setor possam atingir
a todas as camadas da sociedade, o que faz com que a crença nos biocombustíveis seja renovada.
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A indústria automobilística tem focado em criar sistemas ativos de segurança
que atuam para evitar acidentes. Entre eles estão os controles de tração e
trajetória ou os assistentes de distância para veículos que seguem à frente.
Mas, os fabricantes também pensam em novidades que permitam o controle
total, sem a necessidade de uma pessoa estar permanentemente ao comando,
à semelhança do recurso de pilotagem automática existente em aviões.
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ssa tecnologia se chama direção autônoma ou automatizada. Consiste em atuar sobre direção, aceleração e freio para
a formação de comboios rodoviários em autoestradas.
Imagine sair de casa de manhã e pegar uma autoestrada. Você
encontra, então, uma fila de automóveis em movimento, quase
grudados um ao outro, mas trafegando em velocidade normal
em comboio. Basta se aproximar e, em poucos segundos, seu
automóvel entra em formação de marcha. Uma vez tudo estabilizado, pode largar o volante e o acelerador para ler um relatório,
atender o telefone, ver televisão ou mesmo relaxar enquanto o
carro se desloca em completa segurança.
Ao se aproximar de seu destino, basta retomar o controle,
se separar do comboio e tomar o seu percurso individual. Pode
também decidir por uma manobra de ultrapassagem e se juntar
a outro grupo adiante. Trata-se de utopia?
Nada disso. O projeto existe na Europa, chama-se Sartre e os
pesquisadores sugerem que dentro de uma década os comboios
poderão se tornar realidade. Os primeiros testes reais começarão
já no próximo ano. Essa tecnologia tem grande potencial para
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aumentar o fluxo de tráfego, diminuir os tempos de viagem,
oferecer mais conforto aos motoristas e reduzir os acidentes.
Uma das vantagens em particular é baixar o consumo de
combustível dos veículos em fila e de tabela as emissões de CO2
(gás de efeito estufa). Tal fato ocorre porque, ao aproximar a
distância entre os veículos, melhora o coeficiente de arrasto aerodinâmico em relação a um automóvel conduzido isoladamente.
A economia de combustível obtida fica no patamar de surpreendentes 20%. Mais um benefício: expande a capacidade de
escoamento da rodovia pelo maior aproveitamento do espaço.
Para implantar a ideia os participantes deverão estar equipados com um sistema de navegação GPS e uma unidade de
transmissão/recepção que se comunica com o veículo líder. Cada
comboio, portanto, terá uma espécie de “locomotiva” dirigida
por um motorista experiente e inteiramente familiarizado com
a rota e a estrada. Esse líder pode ser táxi, furgão, ônibus ou caminhão. Esse trem, por razões de segurança, não poderá receber
mais de seis ou oito “vagões”.
É bom notar que o comboio pode incluir só caminhões, ônibus ou automóveis, neste último caso com menos economia de
combustível por dispensar o veículo de grande porte à frente.
O projeto Sartre destaca-se, ainda, por evitar a caríssima
infraestrutura prevista nas primeiras experiências de condução
automática em estradas, há cerca de 30 anos. Na época não
existia a navegação por satélite. Em teoria, uma nova estrada
para esses comboios poderia ser mais estreita pela precisão de
navegação e controle dos veículos. E muito mais bem aproveitada, um custo menor, diminuindo a necessidade de múltiplas
faixas de tráfego.

