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Cada vez mais perto,
mas ainda a caminho!
Por Sérgio Antonio Reze
Estamos cada vez mais perto de muitos de nossos objetivos, seja como
empresários ou membros da vida associativa. E, nesta edição da Revista Dealer,
trazemos alguns bons exemplos de conquistas já efetivadas nos segmentos em
que atuamos, assim como na busca do aprimoramento político e empresarial.
Neste cenário amplo, podemos destacar a atuação das montadoras,
concessionárias e da própria Fenabrave na busca de um contato mais próximo
e assertivo com seus clientes – já conquistados ou potenciais –, e que utilizam
hoje todos os canais mais eficientes de comunicação para isso, notadamente,
o espaço virtual, como é o caso da internet e seus caminhos, como portais com
mais informação e interatividade, Twitter, Facebook, MySpace, Blogs ou TV
Corporativa, como é o caso da TV Fenabrave, que deve encerrar o ano com mil
antenas instaladas em concessionárias de todo o País. Na matéria de capa desta
edição, mostramos que acompanhar os avanços de acesso dos consumidores e dos
públicos com quem queremos conversar significa palavra de ordem para quem
quer se manter vivo no mercado e crescer.
Da mesma forma, discutimos temas importantes com os quais nos deparamos
diariamente, e não falo apenas das questões de gestão de caixa e pessoal;
falo de questões que movem o mundo e sobre as quais nós, empresários de
um dos setores mais importantes para a economia brasileira, podemos atuar
e contribuir. Falo da sustentabilidade e de seus conceitos atrelados, como os
chamados “empregos verdes” e questões socioambientais diversas, para as quais
já contribuímos, mas, certamente, ainda temos muito a fazer. Sobre este assunto,
esta edição de Dealer traz exemplos interessantes de montadoras que não apenas
estão aprimorando o desenvolvimento de novos produtos, mais sustentáveis e
ecologicamente corretos, como estimulando suas redes a trilhar pelo caminho da
responsabilidade sustentável. Aqui, também, temos uma entrevista imperdível
com o coordenador de projetos da OIT, Paulo Sérgio Muçouçah, que nos mostra
dados interessantes sobre o envolvimento empresarial nesta questão, tanto
no Brasil como no mundo, e que falará mais sobre isso em nosso próximo
Congresso Fenabrave.
Aliás, vale ressaltar que a programação para o XX Congresso Fenabrave está
riquíssima e que, como divulgamos na coluna Painel Fenabrave desta edição,
contará com os melhores especialistas internacionais em suas áreas, oferecendo,
aos nossos congressistas, ferramentas e conhecimento para que, cada um, possa
transformar seus negócios em um verdadeiro pólo de desenvolvimento contínuo.
Estamos há menos de dois meses de nosso Congresso. Estamos dando passos
largos em busca do aperfeiçoamento de nossos negócios e de atitudes
sustentáveis. Estamos, portanto, cada vez mais perto de nossos objetivos. Porém,
estaremos sempre a caminho, pois temos, nesta trajetória, a ponte contínua
e inesgotável para o nosso sucesso, e somente nossas próprias pernas é que
poderão nos levar até lá!
Um abraço e boa leitura!

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 43 associações de marca filiadas.
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Contran regulamenta curso
para mototáxi e motofrete

6

O Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) publicou, no dia 18 de junho,
a Resolução 350, que regulamenta o
curso especializado obrigatório destinado
a profissionais que realizam transporte
de passageiros (mototaxista) e entrega
de mercadorias (motofretista). A partir
de 15 de dezembro, os mototaxistas e
motofretistas deverão realizar o curso
obrigatório de 30 horas-aula para o
exercício da atividade.
De acordo com a Lei 12.009, para o
exercício do mototáxi e do motofrete,
é necessário que o profissional tenha
completado 21 anos, possua habilitação
por pelo menos dois anos na categoria
“A”, utilize colete de segurança dotado
de dispositivos retrorrefletivos e seja
aprovado em curso especializado,
regulamentado pelo Contran.
O curso será dividido em duas etapas:
Teórico, que terá carga horária de 25 horasaula, e o curso de Prática de Pilotagem
Profissional, com duração de 5 horas-aula.
Para realizar o curso, além dos requisitos
exigidos pela Lei 12.009, o condutor não
poderá estar cumprindo pena de suspensão
do direito de dirigir, cassação ou impedido
judicialmente de exercer os seus direitos.
Para ser aprovado no curso especializado, o condutor deverá ter 100% de
frequência e ser aprovado com 70% na
avaliação. Em caso de reprovação o condutor terá prazo máximo de 30 dias para
realizar nova avaliação.
O curso será ministrado pelos
Departamentos Estaduais de Trânsito
(Detrans) ou por instituições por eles
autorizadas e abordarão assuntos relativos à
ética e cidadania na atividade profissional,
noções de legislação, gestão do risco sobre
duas rodas e segurança e saúde.
De acordo com a Resolução, serão
reconhecidos os cursos específicos,
destinados a motofretistas ou mototaxistas,
que tenham sido ministrados por órgãos
ou entidades do Sistema Nacional de
Trânsito, Sistema S ou instituições por eles
credenciadas até a entrada em vigor da
Resolução 350 (15 de dezembro de 2010).
O motociclista profissional deverá
realizar o curso de reciclagem a cada cinco
anos. Esse curso terá carga horária de 10
horas-aula, sendo o módulo teórico de 7
horas-aula e o de prática de pilotagem de 3
horas-aula.
Outro requisito para o exercício da
atividade é a autorização do poder público
concedente e o registro da motocicleta na
categoria aluguel.

Prêmio ambiental da Ford inclui concessionárias
Os quase 500 distribuidores de automóveis
e caminhões da Ford poderão, a partir deste
ano, participar do Prêmio Ford de Conservação
Ambiental. Esta é a grande novidade da 15ª
edição da premiação. “Nós queremos, cada
vez mais, envolver os elos da nossa
cadeia de relacionamento neste
tipo de iniciativa. Os impactos nos
nossos negócios serão cada vez mais
fortes e, com a inclusão das nossas
concessionárias, chegarão ainda
mais perto do nosso cliente final”,
acrescentou Marcos de Oliveira,
presidente da Ford Brasil e Mercosul.
A Abradif, associação que
representa os distribuidores Ford
de todo o País, está investindo
para o treinamento técnico e de
conscientização de toda a rede.
“Nosso objetivo é incentivar não só
a participação mas, principalmente,
a colaboração da nossa rede no
sentido de adotarmos práticas
ambientalmente responsáveis.
Antes de premiar, queremos ter
certeza de que estamos provendo
as informações para que todos
estejam conscientes de suas
responsabilidades diante deste
tema, que não pode ser ignorado”,
ressaltou Sérgio José Zardo,
presidente da Abradif.
A primeira fase do programa
começa em julho, quando os titulares
das concessionárias se reunirão,
regionalmente, para debater e definir
as estratégias de implementação
regional do Programa. A mesma
dinâmica acontecerá nas oito regionais: Bauru
(regional SP Interior) - SP, Belo Horizonte MG, Brasília - DF, Porto Alegre - RS, Recife
(regional Nordeste) - PE, Rio de Janeiro - RJ,
e São Paulo - SP.
O treinamento será realizado pela Ouro
Verde Meio Ambiente e Negócios Sustentáveis
Ltda, de Leopoldina (MG), especializada em
soluções ambientais para o setor automotivo
e atuante na área de treinamento, gestão e
avaliação ambiental.
Segundo Luiz Henrique Lopes Vilas,
diretor executivo da Ouro Verde, o foco
do projeto será atender as necessidades
dos distribuidores Ford em termos de
treinamento, adequação ambiental e
conformidade legal para a implementação de
um sistema de gestão ambiental, buscando
as particularidades de cada distribuidor, não
importando seu porte. “Na primeira fase, os
titulares nomearão um facilitador ambiental
para cada loja, que passarão por um outro
treinamento ainda este ano, conforme
previsto no programa de treinamento da
Abradif”, complementou Vilas.
O objetivo é que a segunda fase deste
projeto seja concluída em 2011, com o

treinamento in loco em todos os pontos de
venda e com o envolvimento de todas as
áreas, desde vendedores, até mecânicos e
pessoal de limpeza. No total, deverão passar
pelo treinamento cerca de 15.000 pessoas.

Sobre a premiação – O Prêmio Ford de
Conservação Ambiental foi lançado em 1996
e tem como principal objetivo reconhecer
os projetos e ações que se destacam na
conservação da biodiversidade e promoção do
desenvolvimento sustentável. Nos últimos 14
anos, premiou 65 personalidades e entidades
dedicadas às causas ambientais, somando
cerca de 1,8 mil projetos inscritos, oriundos
de todas as regiões do Brasil.
Além da categoria Distribuidor, a iniciativa
também premia aqueles que desenvolveram e
aplicaram projetos em prol do meio ambiente
nas categorias: Ciências e Formação de
Recursos Humanos, Conquista Individual,
Meio Ambiente nas Escolas, Negócios em
Conservação e Fornecedor.
O vencedor de cada categoria receberá
um troféu e R$ 25 mil, com exceção dos
fornecedores e distribuidores – cujo ganhador
receberá um certificado de reconhecimento
da montadora.
Os vencedores serão selecionados por um
júri formado por personalidades de destaque
na área de conservação ambiental. A inscrição
é gratuita e estará disponível a partir de 1º
de julho até 1º de outubro.

Slaviero Caminhões em Brasília: foco na sustentabilidade
A Ford Caminhões inaugurou o distribuidor
Slaviero, em Brasília, para atender
caminhoneiros e frotistas na assistência
técnica, venda de veículos e peças. Além de
oferecer alto padrão de conforto e eficiência, o
prédio foi construído dentro dos conceitos
de sustentabilidade.
“A nova Slaviero, como alguns outros
distribuidores, possui instalações formatadas
no conceito de respeito ao meio ambiente.
Ela atende todos os padrões ambientais da
Rede Ford Caminhões e vai além, mostrando
compromisso com a sustentabilidade”, diz
Oswaldo Jardim, diretor de Operações de
Caminhões da Ford América do Sul.
O novo distribuidor fica no Polo JK, em
Santa Maria, DF. Com 3.000 metros quadrados
construídos e área total de 11.000 metros
quadrados, o local oferece amplo espaço
para manobras. Conta com oficina completa,
incluindo boxes de serviço rápido, funilaria e
pintura, sala de treinamento, refeitório, área
de lazer e quatro dormitórios para motoristas,
além de socorro mecânico e plantão 24 horas.
O investimento total nas instalações foi
de R$ 6 milhões. “Um dos aspectos mais
importantes desse projeto é mostrar que
sustentabilidade não gera só custo, mas
também lucro. Além de reduzir o impacto
no meio ambiente, esse novo distribuidor
vai trazer retorno ao longo do tempo com a
economia de água, energia e reciclagem de
óleo”, destaca Oswaldo Jardim.

O revestimento do pátio é feito em bloquete
ecológico vazado, que permite a absorção de
água da chuva e o crescimento de grama. A
oficina, área que geralmente mais consome
energia na iluminação, é coberta com
telhas translúcidas para o aproveitamento
da luz natural. Um sistema de canaletas no
chão direciona a água e resíduos para um
reservatório subterrâneo, onde é feita a
separação da sujeira e do óleo, sendo este
destinado à reciclagem.
O telhado dispõe de um sistema de captação
de água da chuva, que é aproveitada para
a lavagem de veículos e áreas externas.
Os banheiros são equipados com torneiras
de fechamento automático para evitar o
desperdício. O depósito de peças é coberto
com telhas de cor clara para refletir o sol e tem
aberturas de ventilação natural que contribuem
para amenizar o calor, reduzindo a necessidade
de ar condicionado.
Segundo Sérgio Slaviero, diretor do Grupo
em Brasília, a sustentabilidade, hoje, faz
parte do negócio. “A sociedade cobra e o
cliente valoriza muito esse cuidado. Sempre
tivemos essa preocupação dentro da empresa e
aproveitamos a construção do novo prédio para
avançar”, diz.
Presente na bandeira Ford há mais de 50
anos, o Grupo Slaviero foi o primeiro a ter um
distribuidor exclusivo de caminhões da marca.
Além de Brasília, opera também em Curitiba e
Cascavel, no Paraná.

A expansão do Complexo Industrial da
GM em Mogi das Cruzes/SP foi iniciada no
final de junho, com a montagem oficial
do primeiro subconjunto para o segundo
modelo de veículos da ‘família’ Viva – a ser
lançado no mercado brasileiro no último
trimestre de 2010. O complexo opera em
algumas atividades em até três turnos de
trabalho e é responsável por quase 1.000
empregos diretos e indiretos.
Às vésperas de completar 11 anos
de existência – sua inauguração oficial
ocorreu em cinco de novembro de 1999 -, o
complexo industrial da GM já conta com um
perfil operacional que inclui a atividade de
montagem, em especial, de subconjuntos
para inúmeros modelos da linha de veículos
Chevrolet produzidos no Brasil.
A primeira peça produzida foi o reforço
do assoalho do novo modelo do projeto
‘Viva’. “A expansão da unidade de Mogi
das Cruzes faz parte do programa da
empresa no Brasil, que prevê investimentos
superiores a R$ 5 bilhões no período de
2008 a 2012, para permitir a renovação
total da atual linha de veículos Chevrolet
até 2012, a modernização das fábricas
e o aumento da capacidade produtiva,
além da nacionalização de peças com
fornecedores brasileiros”, destaca Jaime
Ardila, presidente da recém-criada divisão
internacional da GM América do Sul.

Sistema ecológico de lavagem de peças

Transferências expandem rede de franquias

A nova pia para lavagem de autopeças, desenvolvida pela SuperBAC,
é capaz de degradar óleos e graxas provenientes da lavagem de peças. A
SuperBAC, empresa paulista especializada em soluções em biotecnologia
para o agronegócio, saneamento, biorremediação e produtos para o
varejo, está aplicando microorganismos específicos, de ocorrência
natural, inofensivos ao ser humano e ao meio ambiente na degradação
dos óleos e graxas provenientes da lavagem de autopeças, um trabalho
que geralmente é feito (quando é feito) por solventes químicos,
ambientalmente reprováveis.
A nova tecnologia já vem sendo recomendada pelas fábricas da
Volkswagen, Audi, Mitsubishi e Fiat.
A produto inovador inclui um sistema de limpeza chamado All
Set System, que funciona em circuito fechado, sem descarte para
o meio ambiente. Assemelha-se a uma grande pia onde um produto
desengraxante de base orgânica remove os óleos e graxas das peças e
uma pastilha composta por microorganismos promove a biodigestão
destes compostos. Dessa forma, o sistema funciona continuamente
havendo somente a necessidade de, mensalmente, repor uma pequena
quantidade do produto desengraxante perdido por arraste e adicionar
uma nova pastilha de microorganismos.

A Linces deve fechar o ano com um aumento de 200% nas vistorias
voltadas a compra, venda e transferência de veículos. Com mais de
20 milhões de vistorias realizadas em 24 anos de atuação, a empresa
acaba de bater o recorde de abertura de franquias do setor de segurança
automotiva. Até o final do ano, serão 106 unidades com mais de 270
postos de serviços cobrindo todos os estados do Brasil.
Em 2009, foram investidos no mercado de vistoria veicular,
aproximadamente, R$ 52 milhões. Além disso, três mil novas vagas
de empregos diretos foram abertas em todo o Brasil. O crescimento
é atribuído à expansão da indústria automobilística brasileira e à
publicação da Portaria 131 pelo Denatran, que exige um laudo técnico
para transferência de veículos emitido somente por empresas de
vistoria credenciadas pelo Denatran. Diante deste cenário emergente,
com uma frota nacional circulante de aproximadamente 45 milhões de
veículos, estima-se que cerca de 30% da população troca de automóvel
todo ano.
Para abrir uma unidade é preciso, em média, um investimento de
R$ 50 mil, mais as taxas de fundo de comércio, instalações, obras,
reformas, equipamentos e identidade visual, entre outros. Os valores
variam conforme a região de atuação e as condições econômicas.
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Destaques internacionais no
XX Congresso Fenabrave
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O XX Congresso Fenabrave, que acontecerá de 9 a 11
de setembro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo,
SP, reunirá renomados palestrantes internacionais, entre
eles, Paddy O´Brien, CEO do Sewells, grupo originário da
África do Sul que se transformou em empresa global com
presença em três continentes. No
workshop “O mercado de negócio perfeito para incrementar os resultados”,
dirigido aos distribuidores de todos
os segmentos do setor automotivo,
O’Brien falará sobre o retorno financeiro da concessionária de veículos
automotores, identificando quais
são as informações estratégicas e os
parâmetros a serem considerados na
gestão do negócio.
Com formação em Psicologia e
MBA na Universidade de Wits, O’Brien
é conhecido mundialmente por seu
trabalho de consultoria desenvolvido
com a General Motors, Ford, Mercedes
Benz, Nissan e Volkswagen na área
de Desenvolvimento dos Concessionários de Veículos. O palestrante traz
na bagagem 28 anos de experiência
no setor automotivo.
O palestrante é presença frequente nas convenções de concessionários
em todo o mundo. Em suas apresentações, O’Brien usa
como referência a base de dados global de sua empresa e
relatórios financeiros de mais de 3.000 concessionários de
mercados espalhados na América do Norte, Europa, Índia,
Sudeste da Ásia, Austrália e África do Sul. Esta base de
dados lhe tem permitido desenvolver benchmarking para a

indústria e estratégias para melhoria do negócio em todas
as marcas, transformando-o numa autoridade quando se fala
de melhores práticas na indústria automotiva.
Já Kyle Treadway, presidente da ATD (American Truck
Dealers) abordará o tema “Visão e perspectivas do Mercado
norteamericano”, dirigido ao segmento de caminhões e implementos
rodoviários. Treadway é presidente da
Kenworth, que atua em 18 pontos nos
estados de Utah, Nevada, Wyoiming,
Washington, Oregon, Montana e Idaho.
A empresa foi fundada em 1945, em
Salt Lake City, e Treadway é a terceira geração que opera o negócio. O
executivo recebeu inúmeros prêmios
pelo excelente desempenho de seu
grupo, tais como concessionário do
ano de 1996, 2004 e 2007. Na ATD,
desenvolve intensa atividade política,
ocupando vários cargos desde 1995.
Alberto Salvo, professor da Kellogg
School of Management, Northwestern
University, falará sobre “A penetração
do carro flex e as preferências do
consumidor brasileiro entre etanol
e gasolina na bomba: Como vender
o carro flex?”, workshop dirigido ao
segmento de automóveis. Salvo, que
também é consultor do governo americano, desenvolve pesquisas para analisar os efeitos da globalização em mercados
locais. Um de seus principais estudos contempla o veículo
flex no mercado brasileiro, onde analisa desde as reações
do consumidor ao produto até seus efeitos econômicos
e ambientais.
Os palestrantes
Paddy O’brien,
Kyle Treadway
e Alberto Salvo.
Na página ao
lado, Luiz Paulo
Rosenberg,
Gustavo Franco,
José Roberto
Mendonça de
Barros e Eduardo
Giannetti da
Fonseca.

Adquira seus tickets de
almoço antecipadamente
Para a maior comodidade dos congressistas, os tickets para almoço dos dias 10 e 11 de setembro poderão ser adquiridos pelo site
do XX Congresso Fenabrave (www.congresso-fenabrave.com.br).
As refeições serão servidas no próprio Transamerica Expo Center
pela cozinha do Hotel Transamerica. O ticket individual custa
R$ 40,00 (quarenta reais) e dá direito a um almoço (entrada,
prato principal, sobremesa e água ou refrigerante). Preencha
todas as telas para adquirir um ou mais tickets. Ao final, você
poderá emitir e pagar o boleto correspondente. Para as compras
efetuadas até o dia 25 de agosto, o pagamento deverá ser feito
por meio de boleto bancário com vencimento para 05 (cinco)
dias após a compra.

Confira as opções do menu
SALADAS

Economia em foco – Reconhecidos economistas já garantiram presença no XX Congresso Fenabrave. O ex-presidente
do Banco Central, Gustavo Franco, apresentará o workshop
“Perspectivas econômicas no Brasil”, onde falará sobre o
cenário macroeconômico do País e desenhará um panorama
para o futuro. Outro destaque da área econômica será José
Roberto Mendonça de Barros, fundador da MB Associados,
empresa de consultoria econômica que atende, aproximadamente, 50 das maiores empresas e instituições financeiras brasileiras, especialmente no setor de agronegócio.
Mendonça de Barros apresentará o workshop “Economia e
mercado”. É economista, com Doutorado pela Universidade
de São Paulo, Pós-Doutorado no Economic Growth Center,
Yale, e já foi Secretário de Política Econômica do Ministério
da Fazenda, de 1995 a 1998.
Eduardo Giannetti da Fonseca, PhD em Economia pela
Universidade de Cambridge, Inglaterra, eleito economista
do ano em 2004 pela Ordem dos Economistas de São Paulo,
apresentará o workshop “A economia e o setor automobilístico
em 2011”, dirigido a todos os segmentos. Já o economista
Luiz Paulo Rosenberg falará sobre os principais parâmetros
da economia, como câmbio, inflação, taxa de juros e suas
implicações no crescimento e no mercado como um todo no
workshop “O mercado de crédito no Brasil em 2011”.

XX Congresso Fenabrave
9 a 11 de setembro de 2010
Transamerica Expo Center – São Paulo/SP

www.congresso-fenabrave.com.br

Alface crespa, alface roxa, alface frise, salada de tomate
com manjericão, salada de cenoura, vagem, rabanete com
cebolitas, brócolis ao alho, berinjela marinada, manteiga
sache, vinagrete, mini pão francês, azeite, vinagre e limão.
PRATOS QUENTES
Fraldinha assada ao Jus, lombo de porco assado ao molho
de mostarda, Farfalle ao molho quatro queijos, farofa rica,
batata sauté ao alho e alecrim, couve à mineira, arroz branco
e feijão.
SOBREMESA
Quindim, torta de limão, abacaxi e melão Orange.
BEBIDAS
1 água ou 1 refrigerante.
SÁBADO – 11/9
SALADAS
Alface crespa, alface americana, salada de beterraba com
vinagrete, salada de tomate com cebola roxa, salada de
cenoura com salsão, salada de batata com alho frito e
azeitonas, manteiga sache, molho vinagrete, mini pão francês,
azeite, vinagre e limão.
PRATOS QUENTES
Carne assada ao Poivre, galeto à Bourgeoise, brócolis ao alho e
óleo, purê de batatas, fusilli ao creme de pesto, arroz branco,
feijão e farofa rica.
SOBREMESA
Pudim de leite, torta mousse de chocolate, abacaxi e mamão.
BEBIDAS
1 água ou 1 refrigerante.
Adquira seus tickets antecipadamente, pois não há como assegurar venda no local. Os tickets deverão ser retirados no balcão
de credenciamento. Tenha em mãos seu boleto pago. Somente
poderá retirá-los a pessoa indicada por você na tela seguinte
como responsável.
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Painel Fenabrave

Os avanços da
TV Fenabrave
Por Marco Eleutério
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N

este ano, a novidade é a chegada da Volvo, em
parceria com a Abravo – Associação Brasileira dos
Distribuidores Volvo, como a primeira montadora
a aderir o projeto da TV Fenabrave. E há muito
que comemorar. A primeira fase do projeto, em 2009, foi a
implantação da TV Fenabrave nas regionais, nas capitais.
Depois disso, as próprias concessionárias foram aderindo
à proposta e incluindo pontos específicos nas suas sedes,
levando o conteúdo diretamente ao seu público-alvo, os
colaboradores de cada uma das unidades, sem a necessidade
da locomoção para a participação dos seus funcionários
nos cursos de capacitação. Hoje são mais 160 pontos de
recepção em operação e mais 380 sendo instalados em
concessionárias de todo o País. Agora, com a participação
das montadoras, iniciando com a Volvo, a expectativa é que
o projeto ganhe velocidade, chegando em mil pontos até o
final do ano.
Tivemos uma evolução constante neste primeiro ano
e, a partir de agora, vamos acelerar a implementação de
novos pontos, aliando mais um serviço para o setor. Agora,
diretamente com a Dtcom, as concessionárias poderão tirar
dúvidas, solicitar acompanhamento, pedir certificados, ou
seja, conseguir todas as informações sobre o projeto direto
com a nossa empresa, que é a provedora da plataforma da
TV Fenabrave. Os alunos terão um único ponto de entrada
e contato, com isso também ganharemos – todos – em
agilidade, oferecendo uma informação mais precisa aos
participantes, além de oportunizar uma interatividade
ainda maior.
Com essa atualização, vamos estruturar a área de
atendimento aos usuários da TV Fenabrave, integrando-a
ao Dtcall – departamento de relacionamento com o cliente
da Dtcom, que é certificada pela ISO 9001:2008. Isso
nos permitirá oferecer mais qualidade de atendimento às
concessionárias, estabelecendo uma comunicação mais ágil e
eficiente com os usuários, oferecendo infraestrutura humana,
técnica e tecnológica, como também, fazendo a gestão dos
resultados, bem como o acompanhamento de relatórios,
certificados, entre outros.
Quem assiste aos programas e tele-aulas veiculados
na TV Fenabrave, gosta e aproveita todo o conteúdo que é

levado diretamente dos estúdios da TV Fenabrave, para a
concessionária participante. Hoje, contamos com um acervo
de mais de 20 cursos que estão disponíveis para todos os
participantes. Um projeto que ainda está sendo construído de
maneira a adequar todo o formato, conteúdo e informações a
realidade e o dia a dia das concessionárias.
Nosso esforço a partir de agora concentra-se na produção
de novos conteúdos, diversificando ainda mais o formato
desses materiais que são apresentados na TV Fenabrave,
proporcionando, aos alunos, temas da atualidade, entrevistas,
panoramas do setor automotivo, ou seja, com o aumento
da participação das concessionárias e a participação das
montadoras, a tendência é que possamos ampliar ainda mais
os conteúdos oferecidos.
Essa experiência da TV Fenabrave, com a participação de
todo o setor automotivo, é balizada por toda a experiência da
Dtcom em produzir conteúdos e instrumentos personalizados
para atender cada um dos seus públicos, atingindo, assim,
uma dimensão muito maior. A Dtcom, desde a sua criação,
tem um modelo de negócio baseado em produção de
plataformas específicas para setores de atuação, com uma
estrutura personalizada, que é depois compartilhada com
todos os possíveis usuários. Com isso nós conseguimos baixar
custos, viabilizar, mobilizar melhor e nos comunicar com o
setor automotivo, por exemplo. Quando iniciamos a parceria
com a TV Fenabrave, esta se encaixou muito bem em nosso
modelo de TV Corporativa, que é um canal focado em oferecer
conteúdo personalizado à realidade das concessionárias, do
setor automotivo e a necessidade cada vez maior de promover
a capacitação profissional do setor.

Foto Silvio Aurechio

Maio Junho
Julho
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Na edição de 2009 do Congresso Fenabrave, todos os
concessionários do País puderam conhecer um novo produto, criado
especialmente para fortalecer o setor, gerando capacitação profissional,
informações e maior interatividade: a nova TV Fenabrave.

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.

Quanto mais dinâmico, melhor!

Novos cursos a distância – A TV Fenabrave divulga os temas dos cursos que acontecerão no segundo
semestre de 2010. Confira os temas abaixo e as datas no Portal da Fenabrave (www.fenabrave.org.br) e no
site da Universidade Fenabrave (www.universidadefenabrave.com.br).
GESTÃO POR COMPETÊNCIA E SELEÇÃO
Como alinhar o processo de recrutamento e seleção às estratégias organizacionais através do modelo por
competências. Conhecer o passo-a-passo do processo de seleção por competências.
TECNICAS FUNDAMENTAIS PARA LIDERANÇA DE OFICINA II
Direcionar esforços para obter resultados consistentes com os objetivos da concessionária. Liderar, encorajar, inspirar e apoiar a equipe a fim de desenvolver sua confiança e capacidade de obter resultados.
UMA FOTOGRAFIA DO MERCADO AUTOMOBILÍSTICO
Prover aos colaboradores uma visão atual sobre o mercado automobilístico no Brasil, em todos os segmentos: automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus.
TECNICA DE ATENDIMENTO AOS CLIENTES PARA MECANICOS E FACILITADORES I
Os clientes de serviço estão cada vez mais exigentes com relação ao atendimento e qualidade dos serviços
prestados.Essa mudança está exigindo que tanto mecânicos quanto facilitadores estejam capacitados para
entender e atender as necessidades de seus clientes, oferecendo um ótimo atendimento e um serviço que
supere as expectativas dos clientes.
A RECEPÇÃO E O PADRÃO DE ATENDIMENTO
Valorizar o trabalho das recepcionistas, mostrando a importância da função no contexto da experiência
vivida pelo cliente, inclusive a participação fundamental dela nas notas e avaliações feitas pelo cliente.
TECNICA DE ATENDIMENTO AOS CLIENTES PARA MECANICOS E FACILITADORES II
Um dos maiores diferenciais do atendimento é elevar os mecânicos e facilitadores a um nível de importância
em que serão responsáveis por vender serviços e peças, além da reparação e manutenção do veículo, proporcionando a você a chance de interagir com o cliente e formar sua própria carteira de clientes cativos.
COMO PLANEJAR AS VENDAS DE NOVOS E USADOS EM MOTOS
Apresentar ferramentas para o planejamento das ações de prospeção, contato, e fechamento de vendas
em motocicletas zero km e semi-novas; Conscientizar sobre a importância do “após-a-venda” e o relacionamento com o cliente.
COMO PLANEJAR AS VENDAS DE NOVOS E USADOS EM CAMINHÕES
Aprimorar o conhecimento dos líderes da área de vendas de caminhões de modo a maximizar seus objetivos. Apresentar ferramentas para que se possa planejar e realizar volumes dentro de uma realidade de
mercado e comercial.
A IMPORTÂNCIA NO GIRO DO ESTOQUE DE PEÇAS
Preparar todos os envolvidos com a área de peças e serviços, para que conheçam os conceitos básicos de
gestão de estoque.
TRABALHO EM EQUIPE
Refletir sobre as relações que desenvolvemos no decorrer da vida e sobre o quanto elas são imprescindíveis
para nossa sobrevivência.Discutir sobre a importância do feedback nas relações pessoais e profissionais.

Participação em
eventos do setor
• No mês de junho,
Marcelo Franciulli,
coordenador setorial da
Fenabrave, representou a
entidade no XII Jantar do
Meio Ambiente AEA 2010,
promovido em São Paulo/
SP. Durante o evento,
diversas empresas foram
premiadas por suas ações
em benefício do planeta.
• No mesmo mês, a
entidade esteve presente
ao Simpósio Manufatura
Automotiva, realizado
no Centro de Convenções
Milenium, em São
Paulo/SP. Na ocasião,
diversos assuntos foram
discutidos, entre eles,
“A nova manufatura da
GM no Mercosul”, “A
logística nas operações
da Fiat”, “A manufatura
na Volkswagen” e “As
tecnologias de produção
na Mercedes-Benz”.
• No dia 1º de julho,
Franciulli participou,
em nome da Fenabrave,
da celebração de 15
anos de fundação da
Macponta, concessionária
John Deere, localizada
em Ponta Grossa/PR. Os
projetos de expansão da
Macponta começaram a
ser implementados um
ano após a fundação
da empresa, quando
foi conquistada a
bandeira John Deere
e a concessionária
mudou-se para a nova
sede, sete vezes maior
que a primeira. Cinco
anos mais tarde, outro
passo importante: a
concessionária inaugurou
sua primeira filial, no
Município de Castro. Em
2006, nasceu a segunda
filial, agora em Irati.
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Com 18 antenas da TV Fenabrave, o Grupo Revemar já realizou mais de 700 cursos para seus
colaboradores. Sebastião André Neto, auditor interno do Grupo, está entusiasmado com o novo método
de treinamento. “Os cursos da TV Fenabrave são dinâmicos e o conteúdo transmitido de uma forma muito
transparente”, afirmou. Sobre o curso “Como otimizar a aprovação de créditos em financiamento”, Neto
comentou que “o professor Manoel Affonso se caracterizou de vilão e fez o papel de estelionatário para
ministrar a matéria. Isto facilitou o aprendizado”. Segundo o auditor, quanto mais dinâmico o curso,
melhor é o aprendizado. Ele participou de mais dois cursos – “Técnicas fundamentais para liderança de
oficina”, com o professor Wagner Kmite, que possui mais de 20 anos de experiência na área automotiva,
e “Como melhorar índices de qualidade”, com o professor Rinaldo Silveira, profissional com 22 anos de
experiência na área comercial, marketing e treinamento.
Neto, que trabalha há quase 3 anos na concessionária, fez questão de ressaltar outra vantagem
de participar dos cursos da TV Fenabrave: “Como auditor interno, viajo muito para outras unidades
do grupo, mas como há antenas em 18 pontos, sempre assisto às aulas”. Foram instaladas antenas
em Belém, Marabá, Ananindeua, Tucuruí, Paragominas, Redenção, Abaetetuba e Parauapebas, no Pará;
Araguaína, Colina do Tocantins e Tocantinópolis, no Tocantins; e em Salvador, na Bahia. O grupo
representa diversas marcas, entre elas, Honda Motos, Volkswagen, Renault, Nissan, Ford, Volkswagen
Caminhões e Ônibus e Massey Fergunson.
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Artigo

Apoio Jurídico

Por Clóvis Panzarini

Reforma Tributária e
Corrida Eleitoral
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Nos últimos anos, a reforma tributária tem sido tema constante em debates
sobre finanças públicas e assunto quase que diário da imprensa brasileira,
dada a sua importância e reflexos na economia nacional. Em ano eleitoral,
a matéria ganha ainda mais espaço nas campanhas dos candidatos.

12

B

aixar impostos e fazer a reforma tributária tornou-se,
como era de se esperar, o principal mote de campanha
dos candidatos relevantes à Presidência da República.
De fato, as distorções do nosso sistema tributário não são
poucas: carga tributária elevada, ineficiência, complexidade,
guerra fiscal, insegurança jurídica, falta de transparência, de
isonomia, etc, e não é por outras razões que os contribuintes
clamam por uma Reforma Tributária. Resta saber como esses
problemas serão resolvidos, já que a solução não é meramente
técnica, mas perpassa por delicado equacionamento político.
A redução da carga tributária talvez seja a mais importante – e mais ingênua - bandeira dos que pedem reforma
tributária. Há generalizada revolta pela exuberância da carga
de impostos, cuja trajetória, persistentemente ascendente,
estaria, supostamente, comprometendo a competitividade
do setor produtivo e o poder de compra da população. Deve
se destacar que a magnitude da carga tributária não decorre
do desenho tributário do País, mas sim das alíquotas dos
tributos, fixadas na legislação infraconstitucional, calibradas
de acordo com as necessidades do governo. A redução da alíquota do ICMS que onera as autopeças, por exemplo, poderia
ser implementada por lei ordinária estadual e aliviaria a carga
tributária total. Isso não depende de reforma tributária, mas
da decisão do governador.
O fato é que a carga tributária deve ser graduada pela
necessidade de financiamento do setor público. A redução
da receita do governo sem a correspondente redução do gasto
comprometeria o equilíbrio fiscal e criaria, em substituição, o
mais injusto dos impostos, a inflação, que devora os salários
com voracidade maior que a dos impostos.
Carga tributária é como taxa de condomínio: para reduzila tem-se, antes, que demitir o faxineiro, sob pena de desequilíbrio financeiro e necessária “chamada extra”. Portanto, o

Clóvis Panzarini é economista,
ex-coordenador tributário da Secretaria
da Fazenda de São Paulo e sócio-diretor
da CP Consultores Associados
(www.cpconsultores.com.br).

compromisso a ser assumido pelos pretendentes ao Planalto
deveria ser, por exemplo, a demissão de dezenas (centenas?)
de milhares de “faxineiros” excedentes, contratados pelo governo, cujos salários emporcalham as contas públicas e exigem
contínuo aumento na taxa de “Condomínio Brasil”.
Sem enxugamento dos gastos de custeio, a redução de
carga tributária resultará, unicamente, em desequilíbrio fiscal
e inflação. E, por falar em ingenuidade, não é demais lembrar
que é cada vez mais provável a recriação da CPMF. Mais “taxa
de condomínio”!
Mais grave do que peso dos impostos é arcabouço tributário brasileiro, composto por tributos de péssima qualidade,
que agridem os princípios que devem nortear um sistema moderno. O cipoal de normas tributárias, verdadeiros enigmas
que, não raramente, confundem os próprios agentes do fisco,
impõe enormes custos administrativos aos contribuintes além
de insuportável insegurança jurídica. Muitas vezes, empresário de boa-fé, consciente do dever cívico cumprido, é levado
ao desespero por auto de infração milionário lavrado contra
sua empresa porque a interpretação de determinada norma
pelo auditor fiscal – parece que todas elas são, propositalmente, redigidas para confundir o intérprete – não coincide com
a de seu departamento jurídico.
Assim, a Reforma Tributária é importante, mas a aplicação com equilíbrio das normas fiscais, qualquer que seja o
desenho tributário, é tão importante quanto!
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Não é modismo ou tendência. É a realidade. Com a consolidação da internet como
um dos canais de comunicação mais expressivos do mundo, a interação virtual entre
as pessoas está maior a cada instante. E esta interatividade afeta as empresas. Dos
atuais 67,5 milhões de internautas brasileiros com mais de 16 anos, 9,3 milhões
acessam conteúdo automotivo. Com isso, entidades ligadas ao setor, montadoras e
concessionárias investem na abordagem virtual junto a clientes efetivos ou potenciais.

Mensagem
para você!

A

velocidade supersônica do desenvolvimento tecnológico apresenta
novidades todos os dias. As limitações de algumas ferramentas, que
os websites utilizam, estão sendo
superadas, cedendo espaço para
um novo mundo digital e trazendo
uma internet cada vez mais “viva”.
Sites contendo páginas com conteúdo estático dão a
lugar à oferta de serviços, informações mais dinâmicas
e maior interatividade.
O número de usuários ativos da internet no trabalho e em residências cresceu para 37,3 milhões em maio
de 2010, numa evolução de 1,8% em relação ao mês
anterior, segundo dados do Ibope Nielsen Online. No
período de um ano, as categorias que mais cresceram
foram “Viagens”, “Ocasiões Especiais”, “Informação
Corporativa”, “Automotivo”, “Casa e Moda”. A categoria que apresentou maior crescimento percentual
do número de usuários únicos, comparando maio de
2010 com o mesmo mês do ano anterior, foi “Viagens”,
com evolução de 36,9%, alcançando 19,9 milhões
de internautas. Comparando os mesmos períodos, a
categoria “Automotivo” obteve crescimento de 26,3%,
contabilizando 9,3 milhões de usuários, a quarta maior
evolução entre as categorias.
O acesso à internet em qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lanhouses, bibliotecas e
telecentros), considerando os brasileiros a partir de 16
anos de idade, chegou a 67,5 milhões de pessoas no
quarto trimestre de 2009, dados mais recente.
Hoje, os usuários da internet não só realizam
pesquisas para obter cada vez mais conhecimento,
mas também efetuam compras, esclarecem dúvidas,
estudam, enviam sugestões, reclamações, elogios e,
fundamentalmente, interagem! A interatividade é um

grande trunfo no relacionamento não só entre as pessoas, mas também entre as organizações empresariais,
entidades e governo.
Universo virtual – Pela abrangência da internet, novas
formas para se comunicar estão se proliferando. Blogs,
microbloggings, twitter e redes sociais... Depois do
sucesso do Orkut, Facebook, outras redes sociais se
popularizam. Blogs e microbloggings que começaram
como uma espécie de diário online, atualmente são instrumentos indispensáveis como fonte de informação.
O Twitter e os hotsites ou mini-sites ganham extensa
notabilidade no mundo. No ramo de negócios corporativos, as ferramentas interativas agilizam a comunicação
entre todos os setores da empresa, fornecedores e o
público em geral. Grandes corporações estão utilizando também esses recursos para tentar estar um passo à
frente da concorrência.
Se o profissional não interagir com o cliente, conhecer seu meio, verificar como pode ser útil a ele, um
concorrente o fará.
Fenabrave conectada ao mundo – No âmbito das entidades, a internet não só é utilizada para fortalecer
as relações, mas também serve como meio de trazer
maior transparência nas relações. É por meio de
e-mails, dois portais – sendo o Tela exclusivo para
as redes cadastradas – que a Fenabrave se comunica com seu público – associados, fornecedores,
parceiros e imprensa. “A Fenabrave tem resgatado
sua visibilidade no mercado e propagado, de forma positiva, a imagem do setor da distribuição de
veículos que, atualmente, tem merecido destaque
nos principais veículos de comunicação do País e
consultas constantes da imprensa nacional e internacional”, afirmou Sergio Reze, presidente da
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O mundo está mais virtual e interativo
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Fenabrave. Segundo Reze, a entidade tem sido procurada, diariamente, por órgãos governamentais e
entidades congêneres para debater as perspectivas
e soluções comuns deste segmento tão importante
para a economia brasileira. “Essa exposição favorável,
que também acontece em relação às associações de
marca filiadas, é fruto de amplo trabalho de Comunicação Institucional que vem sendo desenvolvido,
com mais intensidade, desde o início desta gestão,
em 2005”, disse Reze.
Avançando rumo à modernidade, em dezembro de
2009, a Fenabrave lançou o novo Portal da entidade
com novo layout e novas ferramentas para interagir
com o público. “Com o novo layout, está mais fácil
acessar dados, projetos e iniciativas da Fenabrave.
Além disso, o usuário pode se informar com precisão e
rapidez sobre medidas que impactam a distribuição de
veículos”, comentou Reze.
A área de notícias é atualizada diariamente e,
quinzenalmente, elaborada uma newsletter eletrônica
enviada a todas as pessoas que se cadastram no Portal
(www.fenabrave.org.br). Na última quinzena, mais de
2,5 mil pessoas receberam a newsletter. Também são
realizadas diversas enquetes sobre assuntos de interesse
do setor.
Quem estiver disposto a fazer um comentário, crítica ou sugestão pode utilizar o Fale Conosco. “O Portal
funciona como um autêntico canal de relacionamento
com o público, por isso, deve estar constantemente
aberto à participação dos usuários”, acrescentou Reze.
Com tantas novidades no âmbito virtual, o número
de page views aumentou. No início de 2009, o site da
Fenabrave contabilizava 70 mil page views ou visitas.
No final de 2009, época em que o novo Portal da entidade foi ao ar, este número subiu para 90 mil. Hoje já
soma 124 mil page views .
Consolidando o funcionamento de um amplo
portal do setor da Distribuição de Veículos, o novo
projeto visual e de conteúdo se integra à Comunicação
Institucional da Fenabrave. Segundo Reze, esse conjunto de inovações, que inclui outros projetos como o da
TV Fenabrave, reforça a gestão empresarial e a imagem
do setor, tornando-o qualitativamente mais presente
na opinião pública e em todas as áreas de interesse dos
distribuidores de veículos.
A Fenabrave desenvolveu um hotsite, microssite
planejado para apresentar e destacar um projeto
específico da entidade – à Comissão de Novas
Lideranças (CNL). No hotsite são divulgados todos
os assuntos relacionados à comissão, inclusive, um
boletim informativo sobre os encontros da CNL, promovidos semestralmente.

Mais interação também com a TV Fenabrave – “A TV
Fenabrave é mais uma ferramenta de comunicação e
informação à disposição dos concessionários de todo o
Brasil. Todos os programas de treinamento e eventos da
TV são transmitidos via satélite, com possibilidade de
utilizar também diversos recursos interativos”, afirmou
Claudia Gaspareto Aluotto, gerente de treinamentos
da Fenabrave. Os alunos assistem às aulas nas administrações regionais da Fenabrave ou se tiver o ponto
de transmissão instalado na concessionária não precisa
se deslocar até a entidade. Mas, a comunicação é uma
via de mão-dupla. “Os estudantes podem interagir e
esclarecer suas dúvidas por meio dos chats, e-mails e
fóruns”, comentou a gerente de treinamento. Segundo
Gaspareto, o projeto pedagógico do sistema de capacitação corporativa usa as mídias TV e Web e cada uma
cumpre sua função específica, exercendo um papel
importante no processo de ensino.
Os cursos específicos da Fenabrave são transmitidos, por meio da TV Corporativa, todas as terças e
quintas-feiras, ao vivo, com interatividade, no período
entre 19h00 e 21h. Os alunos podem participar também dos cursos da Dtcom na TV, todos os dias, das 8h
às 20h. As aulas da Web acontecem como cursos online
no Ambiente Virtual de Aprendizagem Dtcom, empresa parceira tecnológica da TV Fenabrave, desenvolvidos
para aprofundar os temas abordados e estimular a autonomia na aprendizagem. “Os cursos têm o objetivo
de preparar os empresários e capacitar os colaboradores
dos distribuidores da nossa rede de associados para a
competição mercadológica, com rapidez e baixo custo”,
comentou a gerente de treinamento da entidade.
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Mais interatividade: Fenabrave aperfeiçoa canais de
comunicação com seus associados, imprensa e público
consumidor, por meio do novo portal e do hotsite da
Universidade Fenabrave.

Outro recurso usado pela Fenabrave para interagir com seu público são os torpedos SMS, serviço
disponível em telefones celulares digitais que permite
o envio de mensagens curtas. O serviço foi utilizado
para divulgar o Fórum FENACODIV de Recursos
Humanos, realizado, no dia 18 de maio, nos estúdios
da Dtcom, em São Paulo, e transmitido ao vivo, para
todos os pontos de recepção da TV Fenabrave instalados no Brasil. Foram enviados SMS para mais de 6 mil
usuários cadastrados no Portal Fenabrave.

Várias concessionárias já seguem o perfil da Fenabrave, entre elas, Jorlan (Chevrolet), Via Mondo (Fiat),
Europa Motors (Mercedes-Benz Autos), Dicasa Motos
(Honda), Power Imports (Kia Motors), Cordial (Fiat),
Superauto (Ford), Auto Passos (Chevrolet), Moto Star
(Honda) e Grupo Dimas (Ford e Hyundai).
Montadoras como a Nissan, Renault, VW, Mercedes-Benz e GM também estão presentes no perfil da
entidade. Em cinco meses, o perfil da Fenabrave no
Twitter já conta com mais de 200 seguidores.

Twitter: mais um canal na Fenabrave – No mês de fevereiro, a Fenabrave abriu um perfil no Twitter, rede social
e servidor para microblogging que permite aos usuários enviar e receber informações e fazer atualizações
breves de textos para que sejam vistas publicamente
ou por um grupo restrito de pessoas. As informações
são exibidas no perfil da Fenabrave (www.twitter.
com/fenabrave), em tempo real, e também enviadas
a seguidores. “Este recurso é um importante canal de
comunicação com os concessionários, a imprensa e
os internautas que seguem o perfil da entidade”, disse
Sergio Reze. Por meio do Twitter, inclusive, a entidade
transmite, em tempo real, as coletivas de imprensa
organizadas pela Fenabrave.

Montadoras cada vez mais interativas – No final de 2009, a
Audi lançou seu novo site tendo a interatividade como
uma das principais características. Um dos destaques
de ferramentas no site é a Audiesfera – projeto inédito
da montadora que agrega, em uma única página, diferentes informações e conteúdo digital alimentadas por
vários canais de comunicação, entre eles: portais de
notícias; redes sociais como Twitter e Facebook; vídeos
do Youtube; e o conteúdo da revista Audi Magazine
em tempo real. A Audiesfera pode ser personalizada de
acordo com o perfil de cada usuário, que escolhe quais
janelas quer adicionar ou remover.
No novo site, muito mais dinâmico, o internauta
também tem acesso a todos os modelos do portfólio
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Niponsul inova com
departamento de
criação virtual
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A concessionária Honda Niponsul, localizada em Curitiba/PR,
desenvolve, constantemente, novos canais de interação com seus
públicos. Por isso, foi criado um departamento especíﬁco, o Business Development Center (BDC), para gerenciar novas formas de
contato com os clientes. De acordo com o gerente de BDC, Edenilson
Reinhardt, “a empresa viabilizou canais de comunicação e interatividade que facilitam o relacionamento entre a concessionária e
cliente, e vice-versa”.
Dinâmico, o site da Niponsul conta com serviços de atendimento
online (chat), opções de conﬁguração online de modelos para compra, venda de peças e acessórios, exposição de veículos seminovos,
agendamento de test drive e diversos outros serviços. O perﬁl no
microblog Twitter é um dos cases de sucesso da concessionária.
Mais de 500 seguidores acompanham diariamente as promoções e
lançamentos, com ações exclusivas para quem a segue.
A empresa disponibiliza, ainda, um perﬁl no Orkut e uma comunidade da concessionária na rede de relacionamentos, voltados
para a divulgação de serviços e para receber o retorno de clientes. O
Blog da concessionária, Niponsul News, é direcionado para o público
interno, com informações diversas sobre o desenvolvimento da empresa para os funcionários. O retorno deste investimento é o reforço
da imagem da empresa no mercado. “A Niponsul ganha visibilidade e isso aumenta nossa credibilidade com o público. Certamente,
nossa liderança nas vendas é inﬂuenciada por este relacionamento
criado com o cliente”, enfatiza o gerente comercial da Niponsul,
Pedro Colares, acrescentando: “A internet é uma ferramenta que nos
auxilia na busca de novos clientes e na ﬁdelização daqueles que já
estão conosco”.
A concessionária tem hoje um grupo de trabalho que, semanalmente, discute a inserção nas novas mídias e as diferentes formas
de abordagem. “Tem dado certo e estudamos mais lançamentos”,
aﬁrma Colares.
A internet tem se mostrado uma ferramenta muito eﬁcaz na
conquista e na manutenção de clientes, especialmente no segmento
de automóveis. “Ela nos permite facilidade e velocidade para absorver, gerenciar e repassar informações”, explica o gerente comercial.
Com isso, a Niponsul trabalha no sentido de integrar as mídias para
garantir novos retornos positivos. “Uma alternativa, que tem trazido resultado positivo, são as palavras-chaves para busca que fazemos no Google. Com um custo extremamente reduzido, estas ações
nos proporcionam inúmeros contatos e cliques no site”, ressalta
Colares. A Niponsul investe, ainda, em ações como e-mail marketing, pesquisas de pós-vendas, treinamentos de funcionários e diversas outras ações que visam um único objetivo: aproximar o cliente
da concessionária.

Edenilson Reinhardt, gerente BDC da Niponsul.

da marca, tecnologias, especificações, itens de série e
opcionais oferecidos em cada um deles, de maneira
interativa com utilização de recursos como animações
em 3D. Outra vantagem do portal é a busca do modelo
adequado às necessidades do usuário. O site disponibiliza um seletor de preço que mostra todos os modelos
que podem ser adquiridos em uma determinada faixa
de valores.
Para gerenciar a comunicação entre os amantes da
marca, a Audi criou o Guto Klein, editor da Audisfera,
um personagem interativo que recebe, filtra e seleciona
as informações e publica na Audisfera. Klein também
interage em redes sociais, identificando fãs da marca
e casos de insatisfação, e estabelece contato direto
com a central de relacionamento da montadora. “A
presença da Audi no mundo digital mostra o interesse
em conhecer cada vez mais a opinião e os desejos dos
consumidores”, afirma Leandro Radomile, diretor
comercial da montadora.
A Iveco desenvolveu um hotsite para o modelo
Cursor, trazendo a interatividade 360º. O recurso permite que os visitantes conheçam, pela internet, todos os
ângulos da cabine do caminhão e tenham uma noção
real do produto. A ferramenta dá uma volta de 360º
dentro da cabine, em qualquer direção. Ao visualizar a
cabine, os usuários podem clicar nos itens diferenciais
para conhecer suas características.
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Otimismo no setor de
implementos rodoviários
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Com o reaquecimento da economia, o setor de implementos rodoviários tem
previsão otimista para o ano. O setor, que conta com capacidade instalada de
170 mil implementos/ano (100 mil implementos da linha leve - carroçarias
sobre chassis) e 70 mil da linha pesada (reboques e semirreboques), em
alguns produtos, já tem prazo de entrega com espera de até 120 dias.

A

ANFIR (Associação Nacional dos Fabricantes de
Implementos Rodoviários) - jovem entidade que
representa 153 associados e completou 30 anos de
atividades em maio de 2010 - mais uma vez, contextualiza
ao máximo as atividades do setor, para estabelecer sua relação
não só com o cenário doméstico, mas com o conturbado
cenário econômico que tomou conta do mundo.
Acreditamos que o ano em curso será mais uma etapa
para alcançarmos o desenvolvimento econômico pleno em
nosso País. Se 2008 foi o melhor ano de nossa história e o ano
passado ficou marcado pela crise global, 2010 ficará em nossa
memória como o ano em que os países emergentes, entre eles
o Brasil, tomaram à dianteira assumindo o papel principal da
retomada do crescimento econômico mundial.
O setor de implementos rodoviários, composto por cerca
de 900 fabricantes entre pequenos, médios e grandes empresas, iniciou o ano de 2010 com previsão otimista de crescer
aproximadamente entre 8 a 10%. A exemplo do que aconteceu com o segmento de caminhões, que registrou aumento de
mais de 54% nas vendas do primeiro semestre e reavaliou sua
meta de crescimento para cima, a indústria de implementos
também refez sua estimativa e no momento acredita que poderá fechar o exercício com desempenho da ordem de 30%
maior do que o resultado conquistado em 2009.
O setor tem uma capacidade instalada para fabricar 170
mil implementos/ano (100 mil implementos da linha leve
(carroçarias sobre chassis) e 70 mil da linha pesada (reboques
e semirreboques). Atualmente, a carteira de pedidos está com
prazo de entrega entre 60 até 120 dias dependendo da linha
de produtos.

Rafael Wolf Campos é presidente
da ANFIR (Associação Nacional
dos Fabricantes de Implementos
Rodoviários).

De janeiro a junho de 2010, as empresas da área comercializaram 75.515 mil implementos rodoviários, o que representou um crescimento de 52,91% sobre as 49.386 unidades
emplacadas em igual período de 2009.
Do total comercializado no primeiro semestre, 48.769
unidades foram do segmento da linha leve (carroçarias sobre
chassis) e 26.746 da linha pesada (semirreboques e reboques),
conquistando respectivamente um crescimento de 57,59% e
38,56% sobre os volumes do ano anterior.
No meu entender, o excelente desempenho do segmento
de implementos rodoviários durante os primeiros seis meses
deste ano, nada mais é do que o reflexo do aquecimento de
todos os setores da nossa economia. O Brasil foi o primeiro
País a sair da crise mundial e setores como do agronegócio,
construção civil, infraestrutura e a área industrial foram fundamentais na retomada do crescimento.
De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatísticas), o País deve superar 7% em 2010. As estimativas anteriores para a expansão do PIB (Produto Interno
Bruto), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos
no Brasil apontavam para um crescimento da ordem de 6%.
A estimativa foi alterada devido à forte expansão da economia
nos primeiros meses do ano.
Somente de janeiro a março de 2010, o PIB cresceu
9%, em relação a igual período de 2009, registrando a
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maior alta da série histórica nesse
implementos rodoviários, mas
tipo de comparação. Tudo nos
também os demais segmentos de
A exemplo do que aconteceu
leva a crer, que haverá melhora na
nossa cadeia produtiva.
qualidade do crescimento, com o
Temos plena consciência da
com o segmento de
aumento dos investimentos, que
importância
de nosso setor para
caminhões, que registrou
irão representar 19,4% do PIB, de
a cadeia produtiva do Brasil. Os
aumento de 53,7% nas
acordo com algumas instituições
produtos fabricados em nosso setor
de pesquisa, contra algo em torno
são responsáveis por transportar
vendas do primeiro
dos 16% em 2009.
mais de 60 % do total fabricado
semestre e reavaliou sua
Os investimentos são extremaem nosso País e contribuiremos
meta de crescimento
mente importantes para que o País
com aproximadamente com R$ 6
continue em ritmo de crescimento.
bilhões para o PIB.
para cima, a indústria
O setor de implementos rodoviDesejo que cada empresário,
de implementos também
ários investiu nos últimos anos
executivo e colaborador do nosso
refez sua estimativa e no
aproximadamente R$ 700 milhões
setor, continue fazendo o seu
e mais investimentos deverão ser
melhor com o intuito de ajudar
momento acredita que
realizados em capacitação profisnosso País ingressar, definitivapoderá fechar o exercício
sional, na implantação de novas
mente, num ciclo virtuoso de
com desempenho da
crescimento econômico.   
linhas de produção, em desenvolNa área do meio ambiente,
vimento de novas tecnologias que
ordem de 30% maior
permitirão o lançamento de novos
a
ANFIR
e seus associados têm
do que o resultado
consciência da necessidade da
produtos, entre outros.
conquistado em 2009.
adoção de políticas que visem à
É relevante destacar a atuação
conservação do meio ambiente
do governo. Ele interveio em teme a sustentabilidade de projetos
po hábil e, por meio de isenções
de impostos e redução de juros,
econômicos de qualquer natureza.
garantindo aos setores estratégicos – entre eles o nosso – a Esta deve sempre ser a idéia principal e a meta a ser alcançada pelos governantes.
continuidade de seus negócios.
Em paralelo as ações governamentais, todos os cidadãos
O horizonte à frente, felizmente, já desenhou com
clareza o que vai acontecer em 2010. Todas as projeções, devem ser instruídos e chamados à razão para os perigos
inclusive as formuladas pelos mais conceituados institutos ocultos nas intervenções que realizam no meio ambiente a
financeiros internacionais, vêem com bons olhos o desem- sua volta, e para a adoção de práticas que garantam a sustenpenho da economia brasileira nos próximos anos. Para isto, tabilidade de todos os seus atos e ações.
Destinar, corretamente, os resíduos domésticos, estimué extremamente importante fazermos com que os mecanismos criados pelas autoridades econômicas funcionem com lar o plantio de árvores, a reciclagem de lixo, a coleta seletiva,
o aproveitamento de partes normalmente descartadas dos
a agilidade desejada.
A inflação não mostra sinais de aceleração e alguns im- alimentos como cascas, folhas e talos são ações importantes
postos continuam sem alteração. Em junho, recebemos com para a conservação do meio ambiente.
Outra ferramenta importante é a realização de cursos, pasatisfação a notícia de que a isenção do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) para os implementos rodoviários lestras e estudos que informem e orientem todos os cidadãos
seria prorrogada até 31 de dezembro. A volta desse imposto, para a importância da participação e do engajamento nesses
certamente, afetaria o desempenho do nosso setor fazendo projetos e nessas soluções simples para fomentar a sustentacom que não alcançássemos a meta prevista de crescimento. bilidade e a conservação do meio ambiente.
O mais importante de tudo é educar as crianças e fazer
Vale ressaltar que caberá ao mercado interno um papel
preponderante nesta retomada de crescimento. Afinal de com que o cidadão entenda que tudo o que ele faz gerará um
contas, não é de hoje que o aumento do poder aquisitivo impacto no meio ambiente que o cerca. E que só com ações,
da população reflete em um maior consumo e conse- que visem a sustentabilidade dessas práticas, estará garantindo
quentemente uma maior movimentação de mercadorias uma vida melhor e mais satisfatória, para ela mesma, e para
e cargas, beneficiando não só as empresas fabricantes de as gerações futuras.
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Negócios e empregos
estão mais “verdes”
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O conceito de sustentabilidade vem se difundindo no planeta. Nos últimos anos, a percepção
da importância de questões socioambientais vem crescendo em ritmo acelerado. Iniciativas
sustentáveis se espalham pelo mundo visando um novo patamar de desenvolvimento social,
uma boa rentabilidade da produção com menor impacto negativo ao meio ambiente e,
consequentemente, com melhor qualidade de vida e de negócios. Neste ciclo, todos ganham.
Consumidores, mais informados e conscientes, voltam um olhar mais exigente para o
comportamento das empresas. A sociedade está mais alerta. Novos hábitos e comportamentos
estão surgindo. Os veículos estão emitindo menor volume de partículas poluentes. Até os
empregos estão ficando mais verdes. Para falar sobre estes assuntos, a Revista Dealer entrevistou
Paulo Sérgio Muçouçah, Coordenador dos Programas de Trabalho Decente e Empregos Verdes
da OIT (Organização Internacional do Trabalho) no Brasil, que desenvolve estudos específicos
sobre o meio ambiente e temas correlatos. O entrevistado, autor do estudo “Empregos
verdes no Brasil: quantos são, onde estão e como evoluirão nos próximos anos”, publicado
pelo Escritório da OIT no Brasil, será palestrante no XX Congresso Fenabrave, no mês de
setembro, em São Paulo/SP. Confira a entrevista que Muçouçah concedeu à Revista Dealer.

“Ao contrário do
que se pensava, o
enfrentamento das
mudanças climáticas
deve gerar mais
empregos do que
eliminá-los”.

nos próximos anos (www.oitbrasil.
org.br/info/publ_result.php). Esse
levantamento constatou a existência
de ao menos 2.653.059 empregos
verdes no nosso mercado de trabalho
formal, que representavam 6,73%
dos empregos formais mantidos no
país, em dezembro de 2008. Isso coloca a economia brasileira em pé de
igualdade com as economias de alguns países desenvolvidos,
como a dos EUA, por exemplo – onde, segundo alguns
estudos, os empregos verdes representam cerca de 7,5% do
mercado de trabalho.

Revista Dealer – Que tipo de empresa ou setor pode gerar
empregos verdes? A agricultura orgânica, turismo ecológico
Revista Dealer – Desde quando o Brasil e o mundo desper- e biocosméticos estão em destaque neste sentido?
Paulo Sérgio Muçouçah – É possível encontrar um certo
taram para o interesse pelo tema empregos verdes?
Paulo Sérgio Muçouçah – O interesse pelos empregos ver- número de empregos verdes em qualquer atividade ecodes cresceu muito em todo o mundo após a divulgação, em nômica, desde que os empreendimentos que a elas se desetembro de 2008, do relatório do estudo encomendado dicam adotem procedimentos voltados para a redução de
pela OIT (Organização Internacional do Trabalho), pelo emissões de gases de efeito estufa ou para a melhoria da
PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Am- qualidade ambiental. Entretanto, as atividades cujo produto
biente), pela CSI (Confederação Sindical Internacional) e final beneficia de alguma maneira o meio ambiente geram
pela OIE (Organização Internacional dos Empregadores) proporcionalmente mais empregos verdes, na medida em
Green Jobs: towards decent work in a sustainable, low car- que todos os postos de trabalho criados por elas podem
ser considerados “verdes”. É o caso
bon world. A principal conclusão
da agricultura orgânica (que evita o
desse estudo é a de que, ao contrário
uso de agrotóxicos), da indústria de
do que se pensava até então, o en“As concessionárias
biocosméticos (que utiliza matérias
frentamento das mudanças climájá prestam um
primas renováveis e valoriza a bioticas deve gerar mais empregos do
diversidade) e do turismo ecológico
que eliminá-los.
importante serviço
(que contribui para a preservação
ao meio ambiente
dos ativos ambientais).
Revista Dealer – Há algum levantaao prolongarem
mento atual sobre a quantidade e os
a vida útil dos
Revista Dealer – Há algum ranking
tipos de empregos verdes existentes no
nacional e internacional, por setor
Brasil? E qual a posição do País em
veículos, motores,
gerador de empregos verdes?
relação a outros países?
peças e acessórios,
Paulo Sérgio Muçouçah – Em núPaulo Sérgio Muçouçah – Em depostergando assim o
meros absolutos, os setores econômizembro de 2009, o Escritório da
cos com maior potencial de geração
OIT no Brasil divulgou um levanconsumo da energia
de empregos verdes são exatamente
tamento, com base em dados estae das matérias
aqueles que mais empregam mão
tísticos, dos empregos verdes já exisprimas necessárias
de obra em geral: a agricultura e a
tentes no Brasil, bem como das suas
indústria da construção. Esse potendências de evolução, sob o título
para a fabricação de
tencial só se realiza de fato, porém,
Empregos verdes no Brasil: quantos
novos produtos”.
à medida em que eles adotem prosão, onde estão e como evoluirão
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Revista Dealer – O que define o Emprego Verde e o chamado Trabalho
Decente, abordados na OIT? (cite
profissões também)
Paulo Sérgio Muçouçah – Definimos empregos verdes como “postos
de trabalho decente que contribuem direta ou indiretamente para
a redução de emissões de carbono
ou para a melhoria/conservação da qualidade ambiental”.
Por trabalho decente, por sua vez, entendemos “um trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido
em condições de liberdade, eqüidade e segurança, que seja
capaz de garantir uma vida digna para os trabalhadores e
suas famílias”.
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cessos de produção e de distribuição capazes de reduzir os
seus impactos ambientais que, por outro lado, são também
bastante negativos. A agricultura é a principal responsável
pelo consumo de água doce no mundo e a indústria da
construção responde sozinha por cerca de 75% de todos os
recursos naturais extraídos do planeta.

de sê-lo amanhã. Essa evolução aparece como algo
absolutamente necessário diante da gigantesca tarefa que temos pela frente: reduzir em 40% as emissões
de gases de efeito estufa até 2020 para que possamos
evitar uma catástrofe ainda maior em decorrência das mudanças climáticas.

Revista Dealer – Qual é o objetivo da iniciativa dos Empregos Verdes da OIT? Quantos projetos a Organização já
efetivou desde o início?
Paulo Sérgio Muçouçah – O objetivo da Iniciativa Empregos Verdes é promover uma transição socialmente justa para uma economia com baixas emissões de carbono.
Para tanto, a OIT vem desenvolvendo estudos a fim de se
antecipar aos eventuais desequilíbrios que possam surgir
no mercado de trabalho em consequência dessa transição,
recomendando aos governos o incentivo a determinadas
atividades econômicas ambientalmente sustentáveis que
sejam capazes de absorver os contingentes de trabalhadores
que tendem a ser dispensados por outras mais nocivas ao
meio ambiente. Um dos estudos nesse sentido – que deverá ser divulgado brevemente – faz um amplo diagnóstico
da oferta e da demanda de qualificação profissional para
empregos verdes hoje existentes em 21 países, entre os
quais o Brasil.

Revista Dealer – Como o setor automotivo se enquadra nos
chamados empregos verdes? Cite exemplos de sucesso.
Paulo Sérgio Muçouçah – Enquanto fabricante de automóveis, o setor automotivo tem sido visto como um dos
“vilões” do aquecimento global, uma vez que o transporte
individual de passageiros aparece hoje como uma das maneiras mais ineficazes de se consumir combustíveis fósseis.
As pessoas se esquecem, entretanto, que este mesmo setor
produz outros tipos de veículos que não se destinam ao
transporte individual, e que muitos deles já vem consumindo combustíveis alternativos que emitem bem menos gases
de efeito estufa do que a gasolina e o óleo diesel. No levantamento que fizemos sobre os empregos verdes no Brasil,
não tivemos nenhuma dúvida em incluir nessa categoria os
postos de trabalho gerados na fabricação de veículos destinados ao transporte coletivo ou movidos a etanol e mesmo
a gás natural.

Revista Dealer – Como a questão da sustentabilidade
Revista Dealer – Os Empregos Verdes podem ser encontra- pode e deve ser tratada por empresas como concessionádos em atividades econômicas cujo
rias de veículos? Além da geração
produto final impacta negativamende empregos verdes, a reciclagem e
te no meio ambiente, mas existe esoutras formas de gestão consciente e
“Depois da
forço para reduzir esses impactos ao
sustentável devem ser consideradas?
conservação
das
suas
longo de seu processo de produção?
Cite exemplos.
E o contrário? Um emprego verde
Paulo Sérgio Muçouçah – As conﬂorestas, o programa
hoje pode não ser assim considerado
cessionárias já prestam um imporde biocombustíveis e
no futuro?
tante serviço ao meio ambiente ao
o
desenvolvimento
da
Paulo Sérgio Muçouçah – Os
prolongarem a vida útil dos veíempregos verdes assumem um caculos, motores, peças e acessórios,
tecnologia Flexfuel
ráter bastante relativo, na medida
postergando assim o consumo da
tendem a ser a
em que eles se definem enquanto
energia e das matérias primas nemaior contribuição
portadores de “melhorias” em recessárias para a fabricação de novos
que o Brasil pode
lação aos padrões de produção,
produtos. Os serviços de manutendistribuição e consumo hoje doção de veículos em geral tendem
dar ao mundo para
minantes em todo o mundo. A
a diminuir inclusive o consumo
o enfrentamento
evolução desses padrões vai implide combustíveis, bem como a podas
mudanças
car na necessidade de se promover
luição atmosférica provocada pela
novas melhorias, o que fará com
sua queima. Muitas concessionáclimáticas”.
que muitos empregos que hoje
rias já participam de programas de
são considerados “verdes” deixem
reciclagem de resíduos como, por
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exemplo, o óleo lubrificante
usado. A reciclagem pode ser
estendida para uma série de
outros materiais e embalagens descartados. Além disso,
a preocupação com a eficiência energética tem que ser
atualmente uma preocupação
constante de qualquer empresa, até mesmo por uma questão de redução de custos.
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“Enquanto fabricante
de automóveis, o setor
automotivo tem sido visto
como um dos “vilões”
do aquecimento global,
uma vez que o transporte
individual de passageiros
aparece hoje como uma das
maneiras mais ineﬁcazes de
se consumir combustíveis
fósseis. As pessoas se
esquecem, entretanto, que
este mesmo setor produz
outros tipos de veículos
que não se destinam ao
transporte individual, e
que muitos deles já vêm
consumindo combustíveis
alternativos que emitem
bem menos gases de
efeito estufa do que a
gasolina e o óleo diesel”.

Revista Dealer – Neste contexto, como avalia o desenvolvimento, no Brasil, da
tecnologia Flex para veículos e
a utilização de energia renovável ou limpa, como é o caso
do etanol?
Paulo Sérgio Muçouçah – Eu
diria que, depois da conservação das suas florestas, o
programa de biocombustíveis e o desenvolvimento da
tecnologia Flexfuel tendem a
ser a maior contribuição que
o Brasil pode dar ao mundo
para o enfrentamento das mudanças climáticas.

Revista Dealer – Qual é a importância da contribuição
da produção florestal, geração e distribuição de energias
renováveis para a sustentabilidade?
Paulo Sérgio Muçouçah – O desenvolvimento da produção florestal sustentável de produtos madereireiros e
não madeireiros (como o açaí, o guaraná, a castanha, a
andiroba, a copaíba, a borracha natural, etc.) é uma das
principais condições para a manutenção das nossas florestas em pé, sobretudo na região amazônica. Dificilmente conseguiremos manter essas florestas intocadas apenas
vendendo os serviços ambientais que elas prestam, como
a absorção de CO2, a preservação da biodiversidade e a
regulação das chuvas e do clima. É fundamental que as
populações locais disponham de alternativas de geração
de trabalho decente e renda que sejam compatíveis com a
conservação da floresta. Quanto à geração e distribuição
de energias renováveis, elas aparecem atualmente como
a única alternativa para a substituição dos combustíveis
fósseis e, consequentemente, para a redução de emissões

de gases de efeito estufa provocadas pela sua queima.
Revista Dealer – Como funciona a questão da comercialização do crédito de carbono?
Os investimentos para reduzir
as emissões de carbono podem
gerar que volume de empregos
na nossa economia?
Paulo Sérgio Muçouçah – O
mercado de créditos de carbono
criado pelo Protocolo de Kioto
revelou-se extremamente ineficiente do ponto de vista da
redução de emissões, além de
pouco acessível sobretudo aos
pequenos empreendedores. A
partir de 2012, quando termina o seu prazo de vigência, ele
deverá ser substituído por outros mecanismos que inibam,
de fato, as emissões, ao invés
de simplesmente transferirem
o direito de emitir para quem
estiver disposto a pagar por ele.

Revista Dealer – Existem atividades econômicas geradoras
de Empregos Verdes que podem reduzir essa oferta com o
tempo? Quais e por quê?
Paulo Sérgio Muçouçah – A mecanização do corte da cana de
açúcar para a produção de etanol parece ser uma tendência irreversível, o que deverá provocar algum desemprego no setor
nos próximos anos. Entretanto, a qualidade dos novos empregos a serem gerados na operação e manutenção das máquinas
tende a ser bem melhor – tanto em termos de remuneração
como de condições de trabalho – do que a dos postos de
trabalho oferecidos atualmente nessa penosa atividade.
Revista Dealer – Quais os desafios e perspectivas para a
geração de Empregos Verdes no Brasil e no mundo nos próximos anos?
Paulo Sérgio Muçouçah – A transição para uma economia
de baixas emissões de carbono terá que ser feita de uma
maneira ou de outra nos próximos 10 anos. As empresas
e os trabalhadores que se adaptarem mais rapidamente a
esse processo só tendem a ganhar, se não a curto, com toda
certeza, a médio e longo prazos. Quem viver, verá.

Artigo

Visão Econômica

Por Olavo Henrique Furtado

Infraestrutura, logística
e consolidação
Novembro
Julho
Agosto
Dezembro
2010
2009

Após um período turbulento, fruto da crise financeira internacional, que teve seu
momento mais agudo entre o segundo semestre de 2008 e o primeiro semestre
de 2009, o País está retomando rapidamente as suas atividades de produção.
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A

expectativa de crescimento para economia
brasileira em 2010 já foi alterada diversas
vezes neste primeiro semestre – para melhor.
A última avaliação realizada acredita que o PIB (Produto Interno Bruto) chegue a mais de 8% no final do
ano. Um salto grande para quem em janeiro apostava
em algo entre 4% e 5%. Os indicadores, portanto,
são os responsáveis pela projeção deste momento
brasileiro no cenário internacional e, com isso, o
País tem sido colocado no ranking dos melhores
mercados para investidores.
Para este crescimento (ou a não recessão) tivemos
ajuda, como a redução do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) para automóveis, linha branca e
materiais de construção. Somado a isso, mesmo neste
período de incertezas econômicas, o brasileiro continuou consumindo, fazendo com que a roda virtuosa
da economia continuasse a girar sem percalços – e
forte consumo doméstico foi decisivo para sentirmos
menos a crise mundial.
Por seu lado, as empresas começam a girar novamente sua roda da fortuna. Planos e investimentos começam a ser retomados com uma perspectiva positiva
para o mercado doméstico e uma possível retomada
no mercado externo, ainda abalado com o rescaldo
da crise. Governos e agentes econômicos privados se
movimentam com uma perspectiva otimista. Agora
com a cautela necessária, mas se movimentam.
Para o país não será um caminho fácil, mesmo com
as condições positivas externadas acima relacionadas.

Olavo Henrique Furtado
é coordenador de pósgraduação e MBA da Trevisan
Escola de Negócios. E-mail:
olavo.furtado@trevisan.edu.br

Alguns gargalos são preocupantes e demandarão um
esforço conjunto do setor público em parceria com a
iniciativa privada. O primeiro ponto a ser destacado
é a infraestrutura logística. Não se resolve deficiências
nesta área de forma rápida. Não adianta elevarmos
os índices de produção industrial e do agronegócio
se não tivermos condições de levar esta produção ou
a safra para o mercado externo. Infraestrutura competitiva é fruto de planejamento de médio e longo
prazo. Sem isso a solução deste problema se torna
cara e mal feita.
Outro ponto importantíssimo é a qualificação de
mão de obra. O Brasil vive um momento sem similar
em sua história. Uma população economicamente
ativa jovem. Além disso, não somos como os países
europeus cuja pressão na previdência chega ao limite.
Este bônus demográfico brasileiro, no entanto, pode
passar sem que levemos o verdadeiro prêmio.
Uma população jovem em idade para o trabalho
não implica em mão de obra qualificada. Para isto
temos que investir em educação formal, continuada
e técnica. Diferente de infraestrutura logística que,
quando mal planejada, pode ser resolvida a um custo
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alto, a baixa qualificação não se resolve a toque de de consolidação. Outros setores, como o varejista,
caixa, mesmo quando o caixa se encontra cheio para encontram-se exatamente neste ponto. Ganho de
gastos imediatos nessa área.
escala é uma necessidade que as fusões e aquisições
O que quero dizer é que é possível abrir uma respondem de forma rápida e eficaz.
estrada em um prazo menor do que o correto, o que
A cadeia automotiva, da montadora à concessioimplica em gastos maiores do que planejado. No nária, sofre e sofrerá o impacto destas três demanquesito qualificação de mão
das. Logística e produção
de obra, no entanto, mesmo
automobilística são temas
com verbas para tal, não se
intrínsecos. Necessidade de
Necessidade
de
qualificação
forma recursos qualificados
qualificação de mão de obra,
de mão de obra, sobretudo
da noite para o dia. Educasobretudo técnica e especialição implica em tempo, dezada, é um ponto nevrálgico
técnica e especializada,
dicação e, principalmente,
na produção automotiva. A
é um ponto nevrálgico
maturação. Não se forma
cadeia sempre foi um pólo
na
produção
automotiva.
mão de obra no curto prade inovação tanto de processo
zo, com ou sem dinheiro
como de produto, com efeito
A cadeia sempre foi um
sobrando. Alguns setores já
nas outras cadeias produtivas.
pólo
de
inovação
tanto
sentem a pressão por proManter este posto de liderande processo como de
fissionais qualificados e a
ça inovadora e multiplicadora
dificuldade em encontrar o
não será uma tarefa fácil com
produto, com efeito nas
colaborador ideal.
uma iminente deficiência de
outras
cadeias
produtivas.
Por fim, um terceiro
mão de obra qualificada.
Manter
este
posto
de
ponto de tantos que podeA consolidação do setor
riam ser levantados aqui, é
automobilístico
já está deliderança inovadora e
o que a mídia tem chamado
vidamente sedimentada no
multiplicadora não será
de consolidação de setores.
centro da cadeia, mas nas
uma
tarefa
fácil
com
uma
Perspectivas de crescimenmontadoras ainda desenha
to interno e mercado gloum período de estabilização
iminente deficiência de
balizado imprimem uma
na membrana da célula –
mão
de
obra
qualificada.
necessidade aos setores proconcessionárias e distribuidutivos que é o ganho de
dores. Novas perspectivas
escala. Empresas nacionais
ainda se avizinham com a
de médio e grande porte e até holdings multinacionais demanda socioambiental, a inclusão de novas camatêm sido alvo de compra por concorrentes ávidos por das sociais no consumo de automóveis e afins e uma
expansão. Mesmo empresas de capital nacional que se concorrência que tende cada vez mais se internaciofundem ou são adquiridas têm em vista uma provável nalizar, já que o mercado doméstico brasileiro não
competição global pós-crise ou no mínimo a necessi- foi feito exclusivamente para brasileiros. São cenários
dade de ganhos de escala no curto prazo.
diversos que se avizinham e que podem se formar não
As fusões e aquisições estão dentro deste contexto apenas no Brasil, mas também na Ásia e África.
maior, ou seja, para um capitalismo global, medidas
Mesmo na atual condição favorável da economia
como esta garantem ganho de escala e competitivi- brasileira, responder a estas demandas não será uma
dade. Alguns setores brasileiros, como, por exem- tarefa fácil e muito menos solitária. Governo e setor
plo, o siderúrgico, já passaram por este processo privado devem andar juntos nesta empreitada.
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Economia e incentivos
incrementam vendas
de caminhões

30

Por estar diretamente atrelado à atividade econômica, o segmento de caminhões
foi um dos setores mais afetados durante o ano de 2009. No entanto, com o
aquecimento da economia, o setor vai conquistando novamente seu espaço,
e tem projeções de crescimento acima dos demais para este ano.

A

pesar das dificuldades enfrentadas pelo mercado de caminhões, devido ao desaquecimento
da economia no ano passado, as vendas do
segmento reagiram. No primeiro semestre de
2010, foram negociadas 70.880 unidades, ante
45.857 no mesmo período do ano anterior, registrando
evolução de 54,57%. “Com a alta da atividade econômica,
os três setores que sustentam o mercado de caminhões –
industrial, mineração e agronegócio reagiram e o setor de
transporte voltou a crescer”, afirmou Sergio Reze, presidente da Fenabrave. Além disso, segundo Reze, as medidas
adotadas pelo governo, entre elas, a redução da alíquota
do IPI de 5% para zero e o Programa ProCaminhoneiro
surtiram resultados.
De maio para junho, ocorreu uma pequena queda, de
1,59%, na comercialização de caminhões, diminuindo
de 13.203 unidades para 12.993. O resultado negativo
foi motivado pelo aumento expressivo de solicitação de
financiamentos. “Estes contratos estão em fase de aprovação pelos agentes financeiros do BNDES”, comentou o
presidente da entidade.
As perspectivas para o ano são otimistas. A recente
prorrogação da isenção do IPI para caminhões e tratores
até o final de dezembro está animando ainda mais o mercado. No segmento de comerciais leves, as caminhonetes
e picapes também receberam uma boa notícia – a alíquota
reduzida de 4% também será mantida até o final de 2010.

Sem a prorrogação, o IPI para caminhões voltaria a 5% e,
no caso dos comerciais leves, subiria para entre 8% e 10%.
Segundo o ministro, a renúncia fiscal da medida relativa
aos caminhões é de R$ 280 milhões pelo período e de R$
105 milhões nos veículos comerciais leves. Na ocasião,
em entrevista à imprensa, o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, relatou que as medidas servem para manter o estímulo aos setores que se recuperaram tardiamente. “Esses
setores só deslancharam nos últimos meses”, comentou.
Para Reze, a prorrogação da redução da alíquota do IPI
é muito bem-vinda no segmento de caminhões. “Nossa
expectativa é que o governo elimine, definitivamente, este
imposto cobrado nas vendas de caminhões, desonerando,
assim, o setor de bens de produção”, disse o presidente
da Fenabrave.
Outra recente notícia positiva para o mercado de
caminhões foi a outorga do Fundo Garantidor de Investimento (FGI), que garante até 80% do valor do bem. A
medida pode representar a solução para os caminhoneiros
que tentam comprar seu veículo pelo ProCaminhoneiro,
que conta com juros a 4,5% ao ano, até final de dezembro
de 2010, mas não conseguem obter a aprovação de sua
operação junto aos agentes financeiros.
O FGI possui parceria com 11 bancos comerciais e lastro de R$ 750 milhões do BNDES. O banco encarregado
pela operação do ProCaminhoneiro contribuirá com 0,5%
do valor que visa garantir. O caminhoneiro também deverá

Fim da Carta-frete:
mais uma vitória do setor

Sergio Reze, presidente da Fenabrave

Idade média da frota brasileira
Centro-oeste

216.324

17,7

Nordeste

318.238

15,5

Norte

111.275

14,8

Sudeste

1.069.260

19,9

Sul

602.849

17,9

Brasil

2.317.946

17,4

Frota por região geográfica
Idade média da frota por região geográfica (anos)

pagar uma tarifa, de 0,10% vezes o número de meses da
operação, multiplicado pelo valor garantido. Segundo
Reze, o FGI traz ânimo ao mercado já que aumenta a
possibilidade de aprovação de crédito.
Considerando todos os incentivos, a Fenabrave revisou suas projeções para o segmento em 2010. Em maio,
a entidade havia divulgado que as vendas de caminhões
cresceriam 35,98% este ano, totalizando 148.409 unidades. Agora, com mais notícias positivas, o mercado de
caminhões deve somar 152.714 unidades, registrando alta
de 39,32%.

Na legislação anterior, o caminhoneiro recebia do contratante uma carta-frete, que lhe dava o direito de abastecer o veículo, bem como realizar reparos e se alimentar. O problema é que o instrumento não servia para
comprovação de renda, dificultando a aprovação de crédito pelo programa ProCaminhoneiro, além da restrição
de escolha de postos de abastecimento e restaurantes.
A transação com a carta-frete também era considerada
venda a prazo, o que representa preços mais altos para
combustíveis, pneus e peças.
Com a nova legislação em vigor, o pagamento do frete
deverá ser realizado por meio de depósito ou transferência bancária e o registro das movimentações da conta já
servirá como comprovante de rendimento.
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Ao sancionar a Lei 12.249, o Governo Federal atendeu
a uma das reivindicações mais importantes dos transportadores autônomos de carga, e pôs fim ao pagamento por meio da carta-frete. Agora, de acordo com
a nova Lei, o contratante de caminhoneiros não
poderá pagar o frete por meio do instrumento de remuneração “carta-frete”.
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Envelhecimento da frota traz prejuízo – Ainda há
espaço para o crescimento do mercado de caminhões. O
Brasil conta, hoje, com uma frota circulante de 2,3 milhões
de caminhões. A idade média do segmento, em 2009, foi
de 17,4 anos. Em 2008, este número era 17,1, ou seja, a
frota está cada vez mais carente de renovação. “O envelhecimento da frota traz altos custos para o transportador
devido os elevados gastos com manutenção e maior risco
de acidentes”, comentou Sergio Reze, durante a coletiva
de imprensa de balanço do primeiro semestre.
Outra questão de grande importância que deve ser
destacada, segundo o presidente da Fenabrave, é o meio
ambiente. “Veículos antigos emitem maior poluição
atmosférica”, avaliou Reze. Para ele, a implementação
de um programa de renovação de frota, com incentivos
tributários e linhas de crédito do BNDES específicas para
aquisição de caminhões novos com amortização de juros
e alongamento de prazos trariam impactos positivos não
só para o setor, mas também ao meio ambiente e à saúde
da população brasileira. “Um programa de renovação de
frota reduziria a idade média dos caminhões, o índice de
acidentes, o custo logístico, a poluição ambiental e, consequentemente, o número de internações hospitalares”,
enfatizou o presidente da entidade.

Lançamentos

Fevereiro
Julho
Agosto
Março
2010
2009

Modelos mais versáteis,
sustentáveis e seguros
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As montadoras estão desenvolvendo veículos mais versáteis, buscando
satisfazer as necessidades dos consumidores. Projetado após uma série
de pesquisas, realizadas com os clientes, o Novo SpaceFox da Volkswagen
ganhou itens e também equipamentos mais aperfeiçoados. Já a Fiat investiu
em soluções mais sustentáveis, com o protótipo Uno Ecology. No segmento
de luxo, o destaque fica com o superesportivo Jaguar XKR 75, modelo
lançado em comemoração aos 75 anos de história da marca. Novidade
também no setor duas rodas com a Honda CBR 600RR, com freios ABS.

Honda lança CBR 600RR com freios ABS
A receita de sucesso que consagrou a CBR 600RR entre as
motocicletas esportivas de média cilindrada foi a reunião entre
potência e leveza, aliadas à tecnologia avançada, alto desempenho e segurança. Este último benefício foi reforçado no
modelo 2010, que chega às concessionárias Honda em versão
com freios C-ABS (Combined Anti-Lock Brake System).
O sistema eletrônico evita o travamento das rodas, oferecendo total segurança mesmo em
situações de frenagens bruscas,
tanto em retas quanto em curvas.
A tecnologia possibilita manter
a estabilidade e o controle da
motocicleta, evitando o mergulho
da suspensão dianteira, perda da
estabilidade e levantamento da
roda traseira em frenagens
mais fortes.
Dentre os principais benefícios
dos freios Combined ABS está o
melhor balanceamento entre o poder
de frenagem das rodas dianteira
e traseira. Controlado por módulo
eletrônico, o sistema equilibra,
de maneira precisa, a pressão de
atuação dos fluidos nas pastilhas
de freio. Dessa maneira, garante
uma maior estabilidade e a manutenção de uma pilotagem altamente
esportiva, com a mesma adrenalina
e feeling nas curvas.

A nova versão está disponível, desde o início de julho,
ao preço público sugerido de R$ 50.000,00. Já o modelo sem
freios C-ABS, lançado em maio deste ano, continua sendo
comercializado também nas cores vermelha e branca perolizada, com grafismos alusivos às cores da HRC (Honda Racing
Corporation – Divisão de Competições da Honda), ao preço
sugerido de R$ 47.000,00.

Apresentado no lançamento do Novo Uno e um dos destaques do Michelin Challenge Bibendum 2010, o novo carro conceito da Fiat, o protótipo Uno Ecology é focado em soluções
que o levam a ser um carro mais ecológico, mais sustentável
e com menos impacto ambiental, além de manter o inovador
design do veículo de produção do Novo Uno, já um sucesso de
vendas em todo o Brasil.
Este conceito do Novo Uno continuará em processo de
desenvolvimento como um laboratório permanente na busca
soluções sustentáveis por parte da montadora. Conheça as
novas tecnologias usadas neste conceito:
• Motor 1.0 calibrado para consumir apenas Etanol (E100).
Além de ser um combustível renovável é uma alternativa
técnica e economicamente viável, que traz a vantagem de
proporcionar menos emissões de CO2 ao ser comparado com
um motor que utiliza gasolina;
• Peças plásticas com bagaço de cana-de-açúcar – Elas utilizam o bagaço de cana oriundo da produção do etanol e do
açúcar, o que permitiu, a redução de peso em torno de 8%
em relação a uma peça convencional, além da recuperação
energética plena quando no final do ciclo de vida;
• Bancos em fibra de côco e látex. Suas características são:
origem renovável, permeável ao ar, antifungo, reciclável,
biodegradável e de forte cunho social por utilizar o trabalho
de cooperativas. A utilização dos bancos em fibra de côco e

látex evita o uso de aproximadamente 7 quilos de poliuretano (substância derivada do petróleo) no veículo.
• O Uno Ecology traz revestimento dos bancos e tapetes com
tecidos a partir de PET reciclado — utiliza-se cerca de 30
garrafas por veículo.
Estas pesquisas podem representar uma substituição
de quilos de matérias prima que hoje têm como a origem o
petróleo por fontes renováveis. O Uno Ecology propõe diversas modificações de fibras sustentáveis em substituição às
derivadas de petróleo: sete quilos de espuma de poliuretano
substituídos por fibra de côco e outros cinco quilos de fibra de
vidro (que tem elevada utilização de petróleo em seu processo
de transformação) substituídos pela fibra de cana de açúcar.
Outros 4,5 quilos de tecido nos assentos e carpete foram substituídos por fibras de garrafas PET recicladas. No total, foram
16,5 quilos de material renovável aplicados no protótipo.
Outras duas das tecnologias que favorecem economia de
combustível, estão presentes neste conceito - Start-stop, tecnologia que desliga o motor do veículo quando este para num
semáforo e religa automaticamente o motor quando o pedal da
embreagem for acionado, gerando economia de combustível
em torno de 5% em trânsito urbano; e TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System), que informa ao motorista, por um sinal
luminoso, se há algum pneu com pressão abaixo do especificado, auxiliando no baixo consumo do veículo.
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Jaguar comemora 75 anos com série especial
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A Jaguar apresenta o exclusivo Jaguar XKR 75 em comemoração aos seus 75 anos de história. Encabeçado pelo
novo CEO da Jaguar Land Rover, Dr. Ralf Speth, o projeto de
construção de um superesportivo XKR teve, como objetivo,
combinar no mesmo veículo uma performance excepcional
com níveis de dirigibilidade e controle que inspirassem um
motorista a explorar todo o potencial do XKR. “O XKR 75
proporciona exclusividade e um pouco da grande herança da
marca. Essa é a maneira ideal que encontramos para celebrar
as credenciais esportivas de um XK, que chega para marcar os
75 anos da nossa marca”, comenta Speth.
Os engenheiros da Jaguar conseguiram aumentar a potência e o torque do motor 5.0 Supercharged para 530 cavalos
e 655 Nm respectivamente, o que proporcionou a esta série
especial um desempenho inigualável. O veículo chega aos 280
km/h de velocidade final e sai da imobilidade aos 100 km/h
em apenas 4.4 segundos.
Assim como os tradicionais XK, o modelo utiliza carroceria
inteira produzida em alumínio, com estrutura extremamente

rígida e peso reduzido. Outra característica que merece ser
destacada no modelo é o sistema de suspensão, revisada para
proporcionar maior controle e precisão em manobras, principalmente as realizadas em altas velocidades.
Para criar a sensação de um verdadeiro carro de competições, o escapamento esportivo ainda garante que o ronco
do motor 5.0 seja ouvido em cada uma de suas rotações. “O
XKR 75 foi concebido como um verdadeiro esportivo com um
caráter duplo que o faz percorrer confortavelmente as ruas
e estradas da Europa, dar voltas realmente rápidas em um
circuito como o de Nurburgring e, depois disso, voltar sem
problemas para casa”, afirma Mike Cross, engenheiro chefe de
segurança em veículos da Jaguar.
As únicas 75 unidades do modelo, comercializadas com
acabamento na cor Stratus Grey, serão distribuídas entre os
mercados do Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Holanda e
Bélgica ao preço de aproximadamente £85.500, com previsão
de chegada às ruas durante o próximo mês de outubro. No
Brasil, o XKR é vendido a R$ 489 mil.
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Volkswagen apresenta Novo SpaceFox
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Complementando a renovação da família Fox, a Volkswagen
lançou a nova geração do SpaceFox, modelo que introduziu
no país o conceito de Sportvan, reunindo a esportividade das
station wagons e a versatilidade e espaço interno dos veículos
multiuso. Para Fabrício Biondo, gerente executivo de Planejamento de Marketing da Volkswagen do Brasil, “o SpaceFox se
caracteriza exatamente pela versatilidade e jovialidade: consegue satisfazer a diferentes tipos de usuários, sem comprometimento de uma imagem que reúne o dinamismo à elegância, que
está ainda mais forte nesta nova geração”.
Entre as novidades do Novo SpaceFox destaca-se o novo
design exterior que, como já ocorreu com o Novo Fox e o
Novo CrossFox, segue o novo DNA mundial de estilo da marca
Volkswagen, dando ao carro uma aparência mais elegante e
destacando ainda mais sua personalidade.
Da mesma forma, a nova geração é marcada pela
preocupação com o acabamento interno: o habitáculo do
Novo SpaceFox oferece consideravelmente mais conforto
aos ocupantes, fruto de mudanças visuais e da adoção de
materiais de alta qualidade, mais agradáveis ao toque.
O Novo SpaceFox oferece a maior gama de itens de alta
tecnologia de sua categoria: sistema coming-leaving home,
sensores crepuscular e de chuva, retrovisor interno antiofuscante, retrovisor lateral tilt-down, sensor de estacionamento e computador de bordo com I-System. Além disso,

vem equipado de série com trio elétrico, ar condicionado e
direção hidráulica.
O Novo SpaceFox conta com o consagrado motor 1.6 VHT
Total Flex e é oferecido em duas versões, 1.6 e 1.6 Sportline,
com nove opções de cores, quatro delas novas: prata Vegas,
azul Island, cinza Iron e preto Mystic.
O banco traseiro corrediço, um dos itens mais apreciados
pelos usuários do SpaceFox, é item de série. Ele possibilita
aumentar o espaço disponível no já amplo porta-malas (mínimo de 430 litros e máximo de 527 litros), mesmo com cinco
ocupantes. O porta-malas recebeu novo revestimento e agora
conta com abertura “soft touch” (sem esforço) e acionamento
keyless, por meio de comando eletrônico.
O desenvolvimento do Novo SpaceFox é resultado de
uma série de pesquisas sobre desejos e necessidades dos
consumidores em clínicas e por meio do programa “Converse
com o Marketing”, em que essas aspirações, captadas pelos
concessionários no contato com os clientes, são transmitidas
à fábrica. O resultado é uma lista de itens novos ou aperfeiçoados, entre eles, faróis duplos com detalhes cromados; novo
painel, console central e laterais de portas; novos volantes
com comandos de computador de bordo e I-System; tecido nas
laterais de porta; alerta sonoro de faróis ligados; porta-luvas
com porta caneta e porta cartão; transmissão automatizada
I-Motion opcional e sensor de chuva e sensor crepuscular.
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Espaço Aberto

Por Cícero Lima

A Ana deveria saber...
Ana é uma vendedora que foi elogiada no meu blog. Mas é uma pena, ela não ficará sabendo.

Julho Agosto 2010

V
38

ocê está acostumado a ler minha coluna sobre atendimento abordando concessionárias de motocicletas.
Este mês, mudarei um pouco o foco e comentarei sobre as concessionárias de automóveis. Recentemente, estreei
meu blog no site www.motorcar.com.br com uma proposta
diferente de avaliação de automóveis. Uso os carros diariamente até completar 1.000 milhas (pouco mais de 1.600
km) e durante as duas semanas que costumo levar para
cumprir a quilometragem escrevo diariamente contando
aos leitores os fatos mais importantes na convivência com o
veículo: quanto gasto em combustível, conforto ao volante,
custo das peças, desgaste de componentes e outros temas que
não são abordados pela maioria dos testes de automóveis.
A ideia veio da leitura de testes feitos por revistas especializadas, sites e blogs sempre focados em questões como
desempenho, posicionamento de mercado e concorrência,
que deixam de lado a convivência com o veículo.
Pois bem, durante a avaliação de determinado popular
(sedã equipado com motor 1.0) comentei sobre a importância da trava elétrica. Como o carro de quatro portas
não tinha esse equipamento fui até uma concessionária
da marca para saber o preço da instalação. Foi o começo
da história com a Ana. Apesar de toda a tecnologia atual,
que nos permite atravessar o mundo e falar com pessoas
de forma instantânea, seja pelo telefone ou mensagens eletrônicas, a cada dia dou mais valor ao olho no olho. Ainda
é a melhor forma de conhecer e avaliar o atendimento
nas concessionárias. Estacionei na concessionária e já na
recepção surgiu um pequeno problema:
– Bom dia, preciso saber o custo de um acessório.
– Quem cuida disso ainda não chegou - respondeu o
funcionário, ignorando meu “bom dia”.
– E ninguém pode me dar essa informação? Você não
tem uma lista de preços?
– Daqui a uns 15 minutos a pessoa chegará. Se quiser,
pode esperar...
Como não ficaria ali plantado por 15 minutos pedi
para falar com um vendedor de carros 0 km. Então,
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conheci a Ana. Simpática e eficiente, ela me informou o
custo do acessório rapidamente. Comentou também que
informa a maioria dos compradores da importância de ter
a trava elétrica no carro, para conforto e segurança dos ocupantes. Em cinco minutos meu problema estava resolvido
e, pouco antes de ir embora, comentei sobre meu blog e a
nova proposta de avaliação de automóveis.
– Infelizmente não posso acessar daqui. A maioria dos
sites são bloqueados.
– Por quê? – indaguei, quase indignado.
– São as normas da concessionária!
Enquanto deixava a concessionária e me despedia da
atenciosa vendedora, concluí que ela estava privada de
diversas ferramentas de vendas. Hoje, sites especializados, fóruns e redes de relacionamentos como Facebook.
MySpace e Plaxo são fontes inesgotáveis de conhecimento,
argumentos de vendas e prospecção de clientes, entre outras possibilidades de aplicação na vida profissional.
Claro, muitas empresas têm problemas com funcionários relapsos que, atraídos por jogos, pornografia ou
mesmo papo-furado via computador, perdiam horas de
produtividade. Porém, redes de relacionamento e principalmente blogs trazem informações importantes que
podem ser usadas para aumentar o conhecimento sobre o
veículo e seus consumidores. Talvez seja o caso de algumas
empresas adotarem normas mais flexíveis em relação à rede
mundial de computadores, fonte inesgotável de informação e oportunidades. No caso do meu blog, por exemplo,
indiretamente indiquei a Ana a vários leitores, pena que
ela não soube disso.

