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Alertas, porém, sem alarme em 2009!
Por Sérgio Antonio Reze

Iniciamos o ano de 2009 com uma boa dose de realismo. O balanço do ano foi positivo, 
ainda que abaixo do esperado ou projetado, e o mesmo deve se repetir em 2009, com 
um pouco de coerência, ajustes e moderação. E, quando falo em moderação, também 
refiro-me às declarações alarmistas, catastróficas ou de surreal otimismo que pairam pelo 
mercado desde que a crise internacional, que já passa a ser de “nervos”, resvalou aqui em 
nosso trópico.

As montadoras, que estão sendo absolutamente coerentes ao ajustar sua produção por 
meio de férias coletivas, e não querem anunciar previsões de produção ou vendas mas, 
contudo, têm confirmado seus investimentos no país, têm sido motivo de crítica por  
parte da mídia. Ou melhor, por parte de parte da mídia. Sim, pois há os jornalistas mais  
coerentes e conscientes de que nenhum alarme falso beneficiará a economia e até seus 
próprios empregos.

No entanto, vale ressaltar que existem muitos, de empresários a consultores e analistas 
incautos que beiram o absurdo ao tomarem para si o anúncio do apocalipse como se 
fossem messias encarregados de alertar sobre uma possível invasão alienígena. Parece 
uma miscelânea o que acabei de dizer? Pois é assim que também parecem as análises e 
profecias sobre a crise internacional e seus reais impactos sobre o Brasil. 

Oras, onde está a cautela nestas avaliações? Sim, há o momento de se criticar posturas 
muito acomodadas quando se nota que há algo que se pode fazer pela economia e não 
está sendo feito. Porém, é preciso reconhecer o que tem sido feito, por empresários que 
passaram a avaliar melhor seus custos e investimentos antes de demitir, e que de forma 
consciente, já assumem que terão lucros menores em 2009. 

Da mesma forma, o governo tem agido e, apesar de ainda não ter tomado todas as 
medidas necessárias, não deu as costas às necessidades de setores como o automotivo, um 
dos maiores representantes do PIB nacional. Afinal, a roda tem que continuar a girar afinal.

Podemos ter queda nas vendas em 2009? Sim, podemos. As medidas recentes, adotadas 
pelo governo, como a redução do IPI e do IOF já impactaram, positivamente, nos 
resultados de dezembro de 2008, mas podem refrear o desaquecimento, até então 
estimado em 19% pela Fenabrave? Sim, e é o que esperamos. Mas até que possamos sentir 
melhor esse novo mercado, devemos apenas ficar atentos, ser competentes nos serviços 
prestados aos nossos clientes, motivar, treinar e preservar colaboradores importantes 
agora e, mais ainda, quando o mercado se recuperar e, acima de tudo, manter a coerência 
de que ganhou-se muito nos últimos anos e pode-se e deve-se, sim, manter a atividade 
com aceleração moderada, mas longe da paralisação.

Os níveis de inadimplência estão controlados, o crédito começa a voltar... e, se ninguém 
contribuir com a disseminação de observações e análises bombásticas, essa crise passará 
em breve e, talvez no início do segundo semestre, já possamos voltar a respirar aliviados, 
sentindo a brisa inebriante da rentabilidade. Mas cuidado! Que a tormenta tenha servido 
de lição a todos e que, sem alarmismos, nos mantenhamos, porém, sempre alertas, como 
bons e legítimos escoteiros deste setor.

Assim poderemos ter um 2009 razoável, o que já será bom demais!!!!

Boa leitura!
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PANORÂMICA Talento Volkswagen de Design

A décima edição do Talento Volkswagen de Design premiou 
quatro universitários com um ano de estágio no Centro de 
Design & Package da montadora, em São Bernardo do Campo 
(SP). Na área de Shape (design externo de veículos), a primei-
ra colocação ficou com Kauré Ferreira Martins, da Unesp, que 
desenvolveu o Projeto Vestige. A segunda posição foi para 
Guilherme Motta, da Unesp, com o Projeto Volkswagen Dot 
e o terceiro colocado, Rogério Okabe, da Mackenzie, com o 
Projeto Ondria. Na categoria de Color&Trim (design interno e 
acabamento de veículos), Wadson Gomes Amorim, da UEMG, 
foi o vencedor com o Projeto Me Toy.

Este ano, o programa teve como tema o conceito arte em mo-
vimento. Os estudantes tiveram que criar carros com o DNA 
da marca alemã e as tendências de movimentos artísticos. 
Nas suas nove edições anteriores, o estágio já formou cerca 
de 35 designers que trabalham, atualmente, na fábrica em 
São Bernardo do Campo e na matriz da marca, na Alema-
nha. “A Volkswagen abre as portas para jovens talentos 
que precisam apenas de uma grande oportunidade para 
se desenvolverem e aperfeiçoarem suas habilidades”, diz  
Gerson Barone, gerente de Design & Package da Volkswagen. 
Os futuros estagiários concorreram com cerca de 350 uni-
versitários que enviaram seus projetos, avaliados por um 
júri de designers, engenheiros e jornalistas especializados. 

A Ford recebeu o Prêmio 
Nacional de Telesserviços 
2008, criado pela Associação 
Brasileira de Telesserviços 
(ABT) para reconhecer as 
empresas que se destacam 
pelo sucesso e inovação 
no relacionamento com os 
consumidores, visando a 
sustentação de produtos, 
serviços e marcas. A 
avaliação dos concorrentes 
foi feita por um júri de 36 
especialistas, com resultados 
auditados pela empresa 
Ernst & Young. “Este é mais 
um reconhecimento pela 
qualidade do Centro de 
Atendimento Ford (CAF), 
administrado pela  Atento, 
que foi distinguido como 
o melhor de todo o setor 
automotivo. Confirma 
que estamos no caminho 
certo rumo à liderança 
na satisfação do cliente”, 
ressalta Antonio Taranto, 
diretor de Serviço aos 
Clientes, da Ford.  

Serviço rápido e 
ininterrupto - A Ford criou, 
em 1960, o primeiro centro 
de atendimento ao cliente 
da indústria automobilística 
no Brasil. Em 2000, foi 
novamente pioneira ao 
introduzir o atendimento 
24 horas, sete dias por 
semana, em parceria com 
a Atento Brasil. O cliente 
que liga para o Centro de 
Atendimento Ford, por 
meio do telefone 0800 703-
3673, espera no máximo 30 
segundos para ser atendido. 

“O mesmo operador 
acompanha cada caso do 
início ao fim, até resolver 
a solicitação. O cliente 
sente que do outro lado 
da linha tem uma pessoa 
capacitada e disposta a 
ajudá-lo, gerando confiança 
e tranquilidade”, completa 
Taranto. O CAF atende 
em média 80 mil contatos 
por mês, via telefone, 
e-mail, carta, fax e chat, 
incluindo consumidores de 
automóveis, caminhões e 
distribuidores da Rede Ford.

Campo de Provas completa 
30 anos – O Campo de 
Provas da Ford, pioneiro 
no Brasil, completa 30 
anos como um dos mais 
modernos da indústria 
automobilística brasileira. 
Localizado na cidade paulista 
de Tatuí, esse centro de 
desenvolvimento de veículos 
já registrou mais de 150 
milhões de quilômetros de 
testes realizados.  
Inaugurado em outubro 
de 1978, teve destaque no 
lançamento do primeiro 
motor a álcool brasileiro. 
Trinta anos depois, reedita 
sua vocação pioneira com 
o desenvolvimento de uma 
das mais completas linhas 
de motores flex do País: o 
Zetec RoCam 1.0 e 1.6 e o 
recém-lançado Duratec 2.0, 
que chegou ao mercado em 
novembro, com o EcoSport. 
“A unidade apóia as diversas 
etapas do desenvolvimento 
e homologação dos veículos 
Ford, com tecnologias de 
ponta. É o único campo 
de provas da Ford na 
América do Sul e também 
o único da indústria na 
região com estrutura para 
o desenvolvimento de 
caminhões”, afirma Nilton 
Monteiro, gerente do Campo 
de Provas.

Robô mascote da Volkswagen – Rosenei Roberto Dellazari, 
de Xanxerê (SC), foi o vencedor do Concurso Cultural Fabu-
loso Nome do Robô, que recebeu mais de 36 mil sugestões 
de nomes para o mascote da Volkswagen. Dellazari criou o 
nome Giga para o robô mascote e receberá como prêmio 
um Novo Gol 1.0. Giga teve 46% de preferência do público 
- internautas e visitantes do estande da Volkswagen no Salão 
Internacional do Automóvel.

Os outros dois nomes que ficaram entre os finalistas foram 
Waguinho e Happy. Para estes internautas o prêmio será um 
iPod Touch. A escolha dos três finalistas foi feita por um júri 
multidisciplinar formado por professores, redatores, psicó-
logos e também pelo presidente da Volkswagen do Brasil, 
Thomas Schmall. O grande vencedor foi eleito pelo público. 

Giga foi o nome do mascote da campanha 
A Fabulosa Fábrica da Volkswagen, 

encerrada em novembro de 2008.

Ford se destaca em atendimento ao cliente

Ao completar 30 anos, o Campo de 
Provas da Ford foi palco para os testes do 
primeiro motor a álcool brasileiro.
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Fã vira piloto na Copa Renault Clio

O publicitário paulista 
Humberto Guimarães, de 
34 anos, acabava de voltar 
de uma viagem quando foi 
selecionado para a fase final 
do concurso cultural “Seja 
um piloto e deixe um mito 
para trás”, promovido pela 
Renault do Brasil. O prêmio 
era o sonho de todo fã de 
esporte a motor: vivenciar a 
experiência única de dispu-
tar posições com os pilotos 
da Copa Renault Clio – a 
categoria mais acessível e 
equilibrada do automobi-
lismo brasileiro. Adminis-
trador de empresas, profes-
sor da Faculdade Anhembi 
Morumbi, e proprietário de 
uma agência de publicida-
de, Guimarães utilizou sua 
habilidade com as palavras 
para ser um dos nove finalis-
tas entre os mais de 18 mil 
inscritos no concurso. Mas, 
para ganhar o direito de di-
vidir a pista do Autódromo 
Internacional de Curitiba 
com alguns dos melhores 
pilotos do País, Humberto 
precisou também mostrar 
que sabia acelerar – e que 
era capaz de compreender 
as reações de um carro de corrida. Na fase final da promoção, os três finalistas passaram, de um 
total de 18 mil inscritos no concurso, por treinamento e avaliações especializados no “Centro 
Pilotagem Roberto Manzini by Renault”. 

“Foi difícil acreditar que uma promoção como essa pudesse existir, e que eu estaria na pista com 
alguns dos melhores pilotos do País depois de passar por um curso intensivo de pilotagem”, 
declarou Guimarães. Em sua estréia, ele foi companheiro dos pilotos profissionais Rodolfo 
Pousa e Edu Garcia na equipe M2 Competições. “Comecei o primeiro treino oficial de sexta-feira 
virando na casa de 1min55s, e fui melhorando até chegar a 1min43s. E senti que, com mais 
treino e experiência, poderia andar bem melhor. É uma curtição”, finalizou.

Divulgação

Citroën participa 
do Projeto Vila 
Madalena VIP
A Associação de 
Gastronomia, 
Entretenimento, Arte e 
Cultura da Vila Madalena 
(AGEAC), bairro da capital 
paulista, desenvolveu, em 
parceria com a Citroën 
do Brasil e a Companhia 
de Bebidas das Américas 
(AMBEV), o “Projeto Vila 
Madalena VIP”. A iniciativa 
tem como objetivo 
transportar clientes de bares 
e restaurantes da região 
para casa, possibilitando o 
prazer de poder apreciar e 
saborear bebidas alcoólicas 
e voltar para casa sem 
sustos, totalmente dentro 
da lei. “Consideramos esta 
proposta bastante alinhada 
às nossas estratégias 
comerciais, já que a Vila 
Madalena possui um público 
com grande potencial de 
compra de modelos Citroën”, 
avalia Michel Bernardet, 
diretor comercial da Citroën 
do Brasil. 
Previsto para durar quatro 
meses, a montadora 
disponibiliza 24 unidades 
do sedan C4 Pallas com 
motorista. Todos os 
C4 Pallas colocados à 
disposição do projeto são da 
versão Exclusive, equipados 
com bancos em couro, 
perfumador de ambiente 
e ar-condicionado digital 
bi-zone com ventilação 
traseira; sempre nas cores 
preto ou cinza. 
Todos os motoristas 
participantes do projeto 
passaram por um curso de 
formação ministrado na 
Citroën do Brasil. Os clientes 
poderão identificá-los 
facilmente: o traje é típico 
de motoristas ingleses, 
com sobretudo e quepe. O 
serviço é gratuito, válido 
para a cidade de São Paulo 

e funciona no horário de 
cada estabelecimento. 
Além disso, o número de 
passageiros por carro deve 
seguir o determinado por 
lei − no caso do C4 Pallas, 
quatro pessoas, além do 

motorista. O projeto tem a 
participação dos seguintes 
restaurantes (por ordem 
alfabética): Anhanguera, 
Bar do Santa, Camará, Filial, 
Genésio, Genial, Iemanjá, 
Juarez, Pero Vaz, Posto 6, 

Quitandinha, Sake, Samba, 
Santa Gula, Santa Pizza  
e Zeppelin.
Para agendar, o cliente 
deve entrar em contato 
com a AGEAC por meio do 
telefone: (11) 3034-2544.
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Prêmio Autodata: 
Grupo Fiat vence em 
sete categorias 
O Grupo Fiat se destacou 
no Prêmio Autodata 2008 e 
venceu em sete categorias. 
O prêmio é concedido a 
partir do voto dos leitores da 
revista e dos participantes dos 
seminários promovidos pela 
editora e tendo, como público, 
os profissionais e especialistas 
da cadeia produtiva do 
setor automobilístico, como 
montadoras e fornecedores. 
A Fiat foi premiada nas 
categorias: Montadora; 

Fornecedor de peças, 
partes e componentes 
– Magneti Marelli Cofap; 
Produtor de motores - FPT 
PowerTrain Technologies; 
Empreendedorismo - FPT 
PowerTrain Techonologies; 
Estratégia de Marketing 
– Iveco; Veículo automóvel - 
Fiat Punto e Veículo Caminhão 
- Iveco Daily 70 C 16.

Prêmio Mineiro de Gestão 
Ambiental - A Fiat Automóveis 
também foi premiada como 
uma das cinco finalistas da 
terceira edição do Prêmio 
Mineiro de Gestão Ambiental, 

promovido pela União 
Brasileira para a Qualidade, 
que reconhece as empresas de 
alto desempenho ambiental 
e que apresentam práticas 
inovadoras e diferenciadas 
de gestão. Na Fiat foram 
reconhecidas as práticas no 
controle do desperdício e 
na reciclagem (98,5% dos 
resíduos são reaproveitados), 
além de sua destinação 
ambientalmente correta, na 
recirculação da água (92%), na 
queima de gases poluentes, no 
desenvolvimento de produtos 
cada vez mais ecológicos, 
entre outras ações.

Caminhões Volkswagen em missão da ONU no Haiti

Os primeiros caminhões Volkswagen a integrar 
uma missão de paz da Organização das Nações 
Unidas – ONU desembarcaram no Haiti em 
janeiro de 2009. Onze unidades do modelo 
VW Worker 15.210 4X4 já estavam prontas no 
final de 2008 para embarque pelo porto do Rio 
de Janeiro (RJ) com destino à cidade de Porto 
Príncipe, onde está instalado o Comando Mili-
tar Brasileiro, coordenador dos 6.700 militares 
de 16 países que participam da missão. A frota 
Volkswagen no Haiti, que até o final de 2009 
chegará a 40 unidades, será utilizada no trans-
porte de tropas e equipamentos, substituindo 
antigos caminhões da concorrência.

Em setembro de 2008, a Volkswagen Ca-
minhões e Ônibus foi a vencedora de uma 
licitação para o fornecimento de 150 cami-
nhões operacionais com tração integral para 
o Exército Brasileiro. A maior parte será usada 
em regiões fronteiriças de difícil acesso nas 

regiões Norte e Centro-Oeste, além de mis-
sões no exterior. 

“Os caminhões enfrentarão uma situação real 
de guerra: estradas destruídas e zonas de con-
flito armado, por onde é preciso circular com 
agilidade e robustez.”, explica Roberto Cortes, 
presidente da Volkswagen Caminhões.

Para aprovar o VW 15.210 4X4, o Exército o 
submeteu a rodagens por terrenos arenosos, 
alagados e com lama, além de manobras de 
embarque aéreo e marítimo, transporte de 
pontes, uso de biodiesel em mistura B2 (2% 
de mistura ao diesel convencional) e até testes 
de balística, conferindo a resistência da cabine 
a estilhaçamentos. Se obtiver o registro da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte 
– OTAN, que também participa do esforço de 
paz no Haiti, a Volkswagen ampliará o mercado 
de exportação desse modelo.

Clientes Mercedes-
Benz testam 
esportividade AMG
A Mercedes-Benz realizou, 
entre os dias 14 e 17 de 
novembro, no autódromo 
particular da Fazenda Capuava, 
em Indaiatuba, a 70 Km de 
São Paulo, o AMG Day. Trata-se 
de uma iniciativa inédita, na 
qual clientes e admiradores 
da marca puderam conferir 
a performance dessa linha 
de veículos, pilotando  os 
automóveis C 63 AMG, E 63 
AMG, S 63 AMG e ML 63 AMG. 
Antes de assumir o volante, 
os participantes assistiram 
a uma apresentação sobre 
técnicas de pilotagem com 
Roland Rehfeld, piloto da 
AMG Driving Academy 
(Academia de Condução da 
AMG). Na exposição, o piloto 
falou sobre a posição correta 
para se sentar no veículo, da 
maneira mais adequada de 
pegar o volante, deu dicas 
para a melhor visibilidade a 
partir do Safety Car, o veículo 
utilizado na Fórmula 1 em 
caso de acidentes e também 
falou sobre o que esperar de 
cada produto na pista. Cada 
convidado pôde dar três voltas 
no autódromo, podendo 
alternar entre dois veículos 
AMG. Em exposição, os clientes 
puderam conferir os veículos 
SL 63 AMG Official Safety Car, 
usado no Grande Prêmio do 
Brasil, SLR McLaren Mercedes 
e CLK-GTR, juntamente com 
um motor AMG. Itens da 
Mercedes-Benz Collection 
também estiveram disponíveis 
para venda aos clientes.

Clientes e admiradores da marca puderam 
conferir a performance e a esportividade 
da linha AMG.

Caminhões VW Worker 15.210 
4x4 desembarcam no Haiti para 
integrar missão de paz da ONU.



11Dezembro 2008 / Janeiro 2009

PAINEL FENABRAVE

III Encontro 
de Novas 
Lideranças 
acontece em 
São Paulo

Da esquerda para a direita: Paulo Roberto G. Goldfeld, do grupo Govesa; José 
Carneiro de Carvalho Neto, diretor regional Fenabrave da Paraíba; Joel Jorge Guedes 
Paschoalin, vice-presidente da Fenabrave, e Sérgio Reze, presidente da Fenabrave.

Evento, realizado na sede da 
Fenabrave, em São Paulo, reuniu 
cerca de 100 jovens. Como parte 
da programação, palestras so-
bre sistema financeiro, Lei 6729 
e depoimentos de diferentes 
gerações de concessionários 
impulsionaram a formação polí-
tico-empresarial dos novos líderes do setor automotivo.

A Fenabrave realizou o III Encontro de Novas Lideranças, nos dias 12 e 13 
de novembro, com o objetivo de promover a formação político-empre-
sarial da nova geração de líderes do setor da distribuição automotiva. 
“Este setor precisa do engajamento dos jovens nas associações de 
marca e entidades representativas. Além do interesse pelo negócio, os 
novos líderes precisam participar dos meios associativos para defender 
os interesses da categoria”, afirmou Sérgio Reze, presidente da Fena-
brave, que começou a atuar na concessionária de seu pai aos 17 anos 
fazendo duplicatas. Reze lembra que, naquela época, as montadoras 
tinham maior liberdade para agir já que não havia associações no setor. 
“Não havia tanta preocupação com o governo e com os bancos como 
hoje”, disse o presidente da Fenabrave. 

O estudo também vinha mais tarde. “Eu comecei a estudar quando 
já tinha dois filhos e já era diretor de associação, diferentemente dos 
jovens de hoje que já sabem tudo antes de começar a trabalhar. Muitos 
são economistas, têm MBA, já estão preparados para o trabalho. Vocês 
precisam trazer essa experiência educacional para a entidade e para o 
negócio”, comentou. 

Para preparar o jovem para gerir o negócio e também para suceder 
os atuais líderes das associações, a Fenabrave montou uma estrutura 
educacional, que oferece cursos a distância e presenciais em parceria 
com a Trevisan & Associados. 

Em defesa dos interesses dos concessionários – “Há três meses, ninguém 
podia imaginar que teríamos de ir ao governo pedir ajuda para que 
a roda continue a girar. Os governantes chamaram a Fenabrave para 
conversar. E se a entidade não existisse? Quem eles iriam chamar?”, 
questionou Reze, demonstrando a importância da Federação para o 
setor de distribuição automotiva. A Fenabrave participou de diversas 
audiências no Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria e Comércio 
e Banco Central para mostrar dados que comprovassem a importância 
do financiamento para o setor. “Há 15 anos, a entidade não tinha banco 
de dados para nos auxiliar nas negociações”, disse Reze. Na opinião do 
presidente da Fenabrave, é preciso trazer sangue novo e a visão crítica 
dos jovens para as entidades. “As associações e a Fenabrave defendem o 
interesse de todos vocês. É por meio delas que o empresário tem acesso 
ao governo e montadoras. Mas, para isto, é necessário que tenham 
pessoas que saibam liderar”, enfatizou. 

Atuação política: uma questão essencial  
para perpetuação do negócio

“Colhi muitos frutos nos progra-
mas de sucessores que partici-
pei. Esta é a garantia de nosso 
sucesso”. Esta foi a afirmação de 
Joel Jorge Paschoalin, do Grupo 
Treviso, presidente do Sindicato 
dos Concessionários e Distribui-
dores de Veículos de Minas Gerais 
(Sincodiv-MG) e diretor regional 
da Fenabrave, que despertou para 
a vida associativa há 15 anos no 
primeiro programa de sucessão, 
realizado pela Fenabrave. 
Paschoalin participou da Conven-
ção da NADA (National Automo-
bile Dealers Association), onde 
debruçou sobre temas relevantes 
sobre o setor. Mas, segundo ele, foi 
na regional que sentiu a impor-
tância de perpetuar a liderança. 
“É preciso formar as pessoas que 
irão liderar e administrar esta Casa 
(Fenabrave) e as associações de 
marca”, disse Paschoalin. 
Já o primeiro contato de Paulo 
Simões Filho, diretor superin-
tendente da concessionária 
Abolição, com a associação de 
marca, foi motivado por seu pai, 
Paulo Simões. “A informação que 
recebi foi de que, na associação, 
eu aprenderia muito, onde se 
conhecem as pessoas, a montado-
ra, o mercado e onde defendemos 
os interesses do nosso negócio”, 
afirmou Simões Filho, enfatizando 
que “na época, havia uma mis-
tura de sensações de medo e de 

curiosidade”. O medo foi passando 
quando Simões Filho percebeu 
que os veteranos respeitavam os 
mais jovens, mas a curiosidade 
permanece até hoje. “Eu sempre 
vejo que as pessoas têm muito a 
ensinar. Os veteranos são tão im-
portantes quanto os mais jovens. 
Cada um dentro do seu períme-
tro”, completou.
Na avaliação do diretor 
superintendente da Abolição, 
a formação do jovem acelera 
a possibilidade de assumir 
responsabilidades não só no 
negócio como também nas 
entidades. “Independentemente 
da idade, quando você fala 
com conhecimento de causa 
as pessoas te escutam e te 
respeitam”, disse. 
 
Primeiros passos – O jovem deve dar 
os primeiros passos da vida asso-
ciativa por meio das entidades de 
marca e depois ir subindo para 
níveis maiores como os sindicatos 
da categoria e a Federação”, disse 
Simões Filho. Dentro das habilida-
des que aprendeu participando 
da associação cita a forma de 
se expressar. “Aprendi muito na 
associação, principalmente, saber 
como falar”, comentou.

Mulheres na associação – Para Simões 
Filho, as mulheres são verdadeiras, 
sensíveis e possuem mais qualida-
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Com R$ 396 milhões de opera-
ções em crédito, R$ 163 bilhões 
de depósitos e R$ 5,9 bilhões 
de lucro de janeiro a setembro 
de 2008, o Itaú se destaca no 
sistema financeiro. Hoje, o banco 
tem 9,8 milhões de correntistas, 
17,4 milhões de cartões, 71.616 
colaboradores, 2.854 agências e 
23.892 caixas eletrônicos. Mas, se-
gundo Luiz Otávio Matias, diretor 
sênior do banco e responsável por 
todas as operações automotivas, 
o seu maior patrimônio são os 14 
milhões de clientes ativos. 
Ao falar em crise, Matias garante: 
“Quanto mais alongada for a 
carteira de clientes, passamos por 
momentos de crise sem tantos 
impactos”. Para ele, o negócio 
tem de estar amparado para não 
ter vulnerabilidade e o cliente é 
parte fundamental para chegar ao 
sucesso. “É preciso conhecer bem 
o cliente para oferecer o produto 
de acordo com suas necessidades 
e oferecer uma oferta imbatível”, 
disse Matias. No mundo, 5 ou 6 
bancos são os grandes detentores 
de carteira de veículos. Os grandes 
competidores no Brasil são Itaú, 
Finasa, Banco do Brasil, Unibanco, 
ABN e BV. A primeira posição do 
ranking dos bancos brasileiros (em 

ativos) pertence ao Itaú/Unibanco. 
O segundo colocado é o Banco do 
Brasil, o terceiro, o Bradesco e o 
quarto Santander/Real. “O FINASA 
saiu da carteira de motos em 
março e nós entramos. Somos o 
número um em financiamentos de 
motos”, comemorou Matias. 
Segundo o diretor do banco, a 
inflação fez com que os bancos 
brasileiros se aprimorassem. Hoje, 
os profissionais do sistema finan-
ceiro são muito competentes. 

De olho nos custos – Há duas questões 
“caras” no negócio – o crédito e 
a cobrança. “Trinta por cento do 
total de gastos é relacionado à 
cobrança”. É preciso verificar onde 
existe a possibilidade de reduzir 
custos. Quer fazer uma excelente 
gestão? – questionou Matias, já 
respondendo: “Saiba de onde vem 
a receita e as despesas”. Segundo 
o diretor do banco, o conces-
sionário deve ficar de olho nas 
despesas já que os gastos podem 
ser controlados. Os custos devem 
ser controlados, principalmente, 
se não há uma carteira de clientes 
elevada. Sobre as margens, Matias 
acredita que haverá uma redução 
de 25% sobre a média deste ano. 
“Minha preocupação é com os 

“Quando se conhece a lei, se tem 
força para defender os direitos”. 
Esta foi a mensagem deixada pelo 
palestrante Francisco Aranda 
Gabilan, no workshop “Conhecen-
do a Lei 6729 e sua implicação no 
dia-dia da atividade da conces-
sionária”. “A lei estabelece, por 
exemplo, parâmetros para fixar a 
quota e critérios para a sua revisão 
e estabelece até limites para o es-
toque. Se a realidade do mercado 
mudar você pode pedir revisão”, 
disse Gabilan. 
A legislação veio para proteger o 
empresário do setor da distribui-
ção também sobre novas nome-
ações de concessionárias. “Não se 
pode nomear indiscriminadamen-
te. A lei veio para disciplinar. Se 
tiver que ter concorrência que seja 
de outra marca. Quando há um 

Lei 6729 em defesa dos direitos dos concessionários

concessionário da mesma marca, 
o mercado fica dividido pela meta-
de”, afirmou o palestrante. 
A Convenção de Categoria Econô-
mica, a Fenabrave e as associações 
de marca também foram tema 
da palestra. A Convenção tem 
força de lei e é estabelecida pelas 
associações de marca e a fábrica. 
“A Fenabrave serve de guarda-
chuva das associações de marca. A 
postura da Fenabrave é funda-
mental. Ela se contrapõe e dialoga 
com a Anfavea, representante das 
montadoras”, disse Gabilan. 
Ao final de sua apresentação, o es-
pecialista recomendou, à rede de 
distribuidores, estar sempre infor-
mada sobre a lei. “Se soubermos 
usar os nossos direitos, teremos 
muita força para defender nossos 
interesses”, concluiu.

des do que defeitos. Por isso, estão 
cada vez mais ocupando cargos 
de níveis elevados. “Um número 
maior de mulheres dentro das as-
sociações faria as entidades mais 
eficazes e eficientes”, concluiu.

Desafios da vida associativa - “Você não 
tem como fazer grandes transfor-
mações no setor ficando sentado 
no seu escritório. É preciso ter 
menos preconceito em dar nossa 

opinião e sair de cima do muro”, 
advertiu Simões Filho, lembrando 
que é preciso também aceitar críti-
cas construtivas e ouvir a opinião 
dos outros. Mas, o maior desafio 
apontado por ele foi a questão 
de sobrepor o interesse coletivo 
sobre o privado. “Você tem de  
agir pelo bem coletivo e não so-
mente pensando em seu negócio”, 
finalizou o diretor superintenden-
te da Abolição. 

Banco Itaú mostra que é hora de reduzir custos

“O despertar da importância associativa é gigantesco nestes encontros. A pre-
sença de jovens pode oxigenar as associações de marca e a Fenabrave. Todas 
as vezes que somos bem representados conseguimos melhores resultados. As 
lideranças garantem o futuro do nosso negócio”.

Paulo Goldfeld, diretor administrativo-financeiro da Govesa.

“Acho muito importante participar dos encontros de novas lideranças. Venho 
desde o primeiro encontro. Participei também dos workshops dirigidos aos 
sucessores no XVIII Congresso Fenabrave. Sou arquiteta e trabalho há 1 ano na 
concessionária. Faço de tudo um pouco. Já trabalhei na área de financiamento, 
veículos usados, vendas e pós-vendas. Pretendo passar por todas as áreas para 
conhecer melhor o negócio. Mas, estes encontros são ótimos para trocar idéias 
com outros sucessores. Acredito ser fundamental acompanhar os funcionários 
em cursos específicos para o setor para conhecer as melhores práticas comerciais 
e se informar sobre as últimas tendências”.

Daniella Lapenna, do Grupo Lapenna, de Botucatu/SP.

“Estes encontros despertam a importância das associações de marca para o 
setor de distribuição automotiva. Eu não me interessava em participar da po-
lítica associativa por falta de conhecimento. Aqui vi que é fundamental para o 
negócio a segunda e terceira geração participar da vida associativa. A iniciativa 
da Fenabrave em promover estes eventos foi muito boa, pois reúne as novas 
lideranças e discute sobre as associações. Além disso, solucionei várias questões 
sobre o meu próprio negócio nestes eventos”.

Ana Luiza Modesto Costa, que trabalha na concessionária Grande Rio Honda.

“É a segunda vez que participo do Encontro de Novas Lideranças. O evento 
anterior foi mais motivacional. Este encontro condiz mais com a realidade da 
empresa, mostrou mais como caminhou o mercado em 2008. Com certeza estarei 
no próximo encontro para trocar novas experiências e aprender mais não só 
sobre o segmento de motos, mas também sobre outros setores – automóveis, 
caminhões e máquinas agrícolas”.

Renata Camurça, da Rodão Motos, de Porto Velho/RO.

Acima, Renata Camurça, da Rodão 
Motos, de Porto Velho/RO, que atua na 
concessionária há dois anos. Ao lado, 
Malu Magalhães se apresenta aos jovens 
líderes na sede da Fenabrave.

Opinião dos Participantes
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“Não entrei neste ramo porque meus pais me forçaram. Me apaixonei pelo 
negócio desde os 13 anos, quando comecei a lavar carros na concessionária”. 
Esta foi a afirmação de Matthew C. Haiken, sucessor da concessionária  
Prestige, da marca Volvo, em New Jersey, nos Estados Unidos, durante o III 
Encontro de Novas Lideranças. O pai de Haiken não era rico, entrou no negó-
cio e foi crescendo. Foi gerente geral de uma concessionária, virou sócio e, 30 
anos depois, abriu sua própria empresa. Empresário de primeira geração, o 
pai cuidava de todos os detalhes. “Eu me formei em marketing, fiz empreen-
dedorismo e comecei a dedicar meu tempo integral à concessionária quando 
me formei”, afirmou o sucessor. Os desafios que enfrentou foram grandes. 
“Aprendi mais trabalhando uma semana na concessionária do que nos quatro 
anos de faculdade”, disse Haiken. 

Uma das primeiras lições que aprendeu foi a mudar sua forma de se comuni-
car. Este foi meu maior desafio. “Eu era muito agressivo e não percebia que 
as pessoas eram sensíveis”, comentou. Segundo Haiken, a NADA- National 
Automobile Dealers Association (entidade similar à Fenabrave nos Estados 
Unidos) ajudou em sua formação profissional. “Aprendi a liderar, gerenciar e 
administrar”, enfatizou o sucessor.  Aos 16 anos, participou de uma reunião 
do Grupo dos 20, encontro onde distribuidores não concorrentes trocam 
experiências sobre as melhores práticas comerciais, o que ajudou Haiken a se 
desenvolver profissionalmente. “Esta reunião fez com que eu me apaixonas-
se mais ainda pelo negócio. Estar com estas pessoas foi muito gratificante”, 
afirmou o empresário. Temas de interesse estavam em pauta como  
benchmarking, vendas e faturamento. “Compartilhávamos tudo porque não 
concorríamos no mercado”, ressaltou. 

O papel da Academy da NADA foi outro ponto fundamental em sua formação. 
Todos os gerentes da concessionária também foram treinados. A análise de 
tendências foi uma das ferramentas utilizadas para efetuar comparações 
no setor. “Fizemos parceria também com o Babson Executive Education 
Programme, um programa de educação avançado para as distribuidoras de 
veículos. A NADA foi tão importante que deu uma acelerada em meu processo 
de formação para que me tornasse um grande dealer”, afirmou Haiken. 

Mudanças realizadas – Para aprender sobre o negócio, Haiken passou por todos 
os departamentos da concessionária. Segundo o sucessor, nesta época, a 
maior preocupação era a lucratividade e não o volume comercializado. “Resol-
vi mudar isto para ter mais carros na assistência técnica”, explicou. 

Os serviços de lavagem de carros, recondicionamento de pneus, rodas, remo-
ção de couro e vidro são todos terceirizados. 

Visão otimista do futuro – “Como jovem dealer, ainda estou muito otimista. 
Acredito que, em 2009, os fortes vão se tornar mais fortes e os fracos vão 
desaparecer”, disse Haiken. Em sua avaliação, em épocas difíceis, o aprendi-
zado é muito maior do que em tempos estáveis. “Precisamos ser os melhores 
em tempos de crise. Mas quando a crise acabar, seremos mais lucrativos e 
teremos mais sucesso”, concluiu.

empresários que ficam pensando 
que vão recuperar as margens. As-
sumam que isto é uma verdade e 
olhem o restante, especialmente, 
a redução dos custos”, advertiu o 
diretor do banco, acrescentando: 
“O que mais me preocupa não é o 
dinheiro que o empresário tomou 
emprestado, mas sim com o fato 
dele achar que vai ter a margem 
de volta”. Segundo Matias, a luz 
amarela ainda não acendeu, mas 
o setor está sendo observado com 
muito cuidado.

Dificuldades com os usados – Na opi-
nião do diretor do Itaú, o mercado 
de carros usados, com mais de 5 
anos de fabricação, poderá sofrer 
mais dificuldade que o de novos. 
“O perfil dos consumidores deste 
tipo de veículo, geralmente, não 
oferece tantas garantias. O im-
pacto de 25 reais numa prestação 
exclui quase 1,5 milhão de famílias 
de comprar o carro. Se as taxas de 
juros não reduzirem e os prazos 
não voltarem, o segmento de usa-
dos deverá sofrer mais”, enfatizou. 

O mercado de veículos caminhou 
muito bem em 2008. A realidade 
superou a expectativa, com 
ganhos acima do esperado. Esta 
foi a afirmação do consultor 
Franciso Trivellato, em sua palestra 
“Estratégias Rentáveis para 2009”, 
realizada ao final do III Encontro 
de Novas Lideranças. Montadoras 
e concessionárias investiram no 
negócio. “O setor automobilístico 
viveu um paraíso antecipado”, 
disse Trivellato. Os índices ficaram 
acima do projetado, conforme 
estudo realizado pelo próprio 
consultor, em 2005. A previsão 
de vendas de automóveis e 
comerciais leves para 2009 era de 
crescimento de 60%, totalizando 
2,4 milhões unidades. A realidade 
mostrou evolução de 90% até 
2008. As vendas de caminhões 
deveriam alcançar 114 mil 
unidades, numa alta de 40%. Em 
2008, este índice chegou a 43%. 
“Acertei a estimativa no segmento 
de caminhão porque a linha de 
crédito não foi alterada. O crédito 
é liberado pelo FINAME. Já no 
segmento de automóveis, as taxas 
e prazos alteraram. No primeiro 
semestre de 2008, os juros 
começaram a subir”, comentou  
o consultor. 
Não há como negar. A crise 
financeira internacional afetou a 
liquidez e o crédito nos mercados 
e as vendas de automóveis caíram. 
“Qual é o tamanho e o tempo de 
duração da crise?”, questionou o 
consultor. Difícil fazer a previsão 
a médio e longo prazos. Mas, as 
dificuldades devem perdurar até 
final de 2009. Segundo Trivellato, 
os juros podem subir no primeiro 
semestre deste ano. “O crédito 

Estratégias rentáveis para 2009
voltará em 2009, mas ainda será 
seletivo”, disse o consultor. 
Para 2009, Trivellato estima 
que as vendas de automóveis 
e comerciais leves devem 
contabilizar 3 milhões de 
unidades e de caminhões, 130 
mil, com crescimento de 10% em 
relação a 2008 em ambos  
os segmentos. 
O consultor recomenda 
cautela. “Você tem de olhar 
obrigatoriamente para as suas 
despesas. Analise a despesa 
em relação ao resultado bruto 
operacional”, disse Trivellato. Para 
ele, o lucro virá da liquidez. 
O consultor enumera algumas 
estratégias que devem ser 
colocadas em prática em 2009:

•	 Estimar	as	vendas	por	departamento;
•	 Calcular	limites	das	contas;
•	 Calcular	e	atuar	sobre	os	excessos;
•	 Estimar	lucro	bruto	gerado	para	2009	e	
definir	meta	mínima	de	lucratividade;
•	 Definir	meta	de	lucro	líquido	em	relação	
lucro	bruto;
•	 Rever	as	despesas	para	se	adequar	ao	lucro	
líquido	pretendido.

As contas devem ser bem 
analisadas, entre elas, remunera-
ção de vendedores, benefícios, 
horas-extras, propaganda,  
floor plan, despesas de viagem  
e seguros. Recomendou  
também muita atenção com o  
over-limit, planos de investimen-
tos, expansão de rede e com os 
pedidos de veículos em 2009. Se 
necessário, reduzir em 10%.  Ao 
final, o consultor aconselhou: 
“Em momento de crise, cuidado 
ao entrar em um mercado que 
você não conhece”. 

CASE: “A NADA me ajudou a ser 
um grande dealer”

Francisco Trivellato  
e Paulo Simões Filho
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A Recepcionista e o Padrão de Atendimento  3,10,17 e 24 de março  (terças-feiras) das 19h às 20h30

Qualidade no Atendimento ao cliente em Vendas  5, 12, 19 e 26 de março  (quintas-feiras) das 19h às 20h30

Qualidade no Atendimento ao Cliente no Pós-Venda  7, 14, 22 e 28 de abril  (terças-feiras) das 19h às 20h30

O Vendedor, Procedimentos, Fechamento e Qualidade  9, 16, 23 e 30 de abril  (quintas-feiras) das 19h às 20h30

A Telefonista e o Padrão de Atendimento  5, 12, 19 e 26 de maio  (terças-feiras) das 19h às 20h30

Postura e Comportamento no Ambiente de Trabalho  7, 14, 21 e 28 de maio  (quintas-feiras) das 19h às 20h30

Bem-vindo ao Setor Automotivo  2, 9, 16 e 23 de junho  (terças-feiras) das 19h às 20h30

A Importância da Produtividade e Eficiência no Pós-Venda  4, 11, 18 e 25 de julho  (quintas-feiras) das 19h às 20h30

Relacionamento Interpessoal  7, 14, 21 e 28 de julho  (terças-feiras) das 19h às 20h30

Liderança  9, 16, 23 e 30 de julho  (quintas-feiras) das 19h às 20h30

A Importância do Giro no Estoque de Peças  4, 11, 18 e 25 de agosto  (terças-feiras) das 19h às 20h30

Introdução ao Coaching  6, 13, 20 e 27 de agosto  (quintas-feiras) das 19h às 20h30

Superando os Desafios no Atendimento ao Cliente  1, 8, 15 e 22 de setembro  (terças-feiras) das 19h às 20h30

Marketing Pessoal  3, 10, 17 e 24 de setembro  (quintas-feiras) das 19h às 20h30

Técnicas Fundamentais para a Liderança de Oficina  6, 13, 20 e 27 de outubro  (terças-feiras) das 19h às 20h30

Gestão do Tempo  8, 15, 22 e 29 de outubro  (quintas-feiras) das 19h às 20h30

TV FENABRAVE oferece cursos a distância e 
parceria com Trevisan, ESPM e UnYca

PAINEL FENABRAVE

Fenabrave participa 
de eventos do setor
A Fenabrave participou de di-
versos eventos do setor auto-
motivo nos últimos meses de 
2008. Por meio do presidente 
Sérgio Reze, a entidade parti-
cipou, no dia 11 de novembro, 
em São Paulo/SP, da 42ª edição 
do Prêmio Carro do Ano, 
promovido pela Revista Auto-
esporte, onde o grande vence-
dor foi o VW/Gol. No dia 25 de 
novembro, Reze representou 
a entidade no lançamento da 
21ª edição do Anuário Maiores 
& Melhores do Transporte & 
Logística 2008, publicação que 
acompanha a história do setor, 
consagrando o desempenho 
das empresas e reconhecendo 
as atuações dos empresários 
e das personalidades do 
segmento. No dia seguinte, 
o presidente da Fenabrave 
participou, acompanhado 
de Alarico Assumpção Júnior 
– presidente executivo da en-
tidade, da entrega do Prêmio 
Autodata 2008, que reconhece 
as melhores ações das empre-
sas que integram a indústria 
automotiva brasileira.

Parceria com a UnYca  
reforça cursos a distância
A partir de 2009, um novo formato 
será inaugurado para os cursos 
promovidos a distância pela 
Fenabrave. Por meio de parceria 
com a UnYca, empresa especia-
lizada TV Corporativa voltada 
para treinamento, será criada a 
TV FENABRAVE, por meio da qual 
a entidade passará a promover 
cursos voltados à base da pirâmide 
das concessionárias, como equipes 
de vendas, atendimento, recep-
cionistas, entre outros colabora-
dores considerados fundamentais 
no processo de fidelização dos 
clientes e, em consequência, na 
lucratividade da empresa.
“Com este modelo, vamos abran-
ger tanto titulares e executivos 
– que já participam dos cursos 
presenciais –, como atendendo 
as necessidades da base das 
concessionárias”, afirmou Valdner 
Papa, coordenador temático dos 
cursos. Os cursos serão transmiti-
dos via satélite, por meio de canal 
fechado de tv e, para adquiri-
los, os concessionários deverão 
investir na instalação de aparelho 
receptor e antena – adquiridos 
junto à UnYca –, e pagar individu-
almente por curso pretendido a 
cada colaborador. “Os custos são 
baixos porque sabemos que a 
rotatividade de alguns destes pro-
fissionais, como recepcionistas e 
telefonistas, por exemplo, pode 
ser alta, o que inibe a motivação 
do titular em investir muito para 
treinamento destes colaborado-
res. Assim, com maior volume de 
adesões, podemos estabelecer 
custos menores e acessíveis”, 
argumenta Papa.

A TV FENABRAVE também terá 
um canal de comunicação com 
suas regionais. A grade de duas 
horas mensais será utilizada pela 
Federação para comunicados im-
portantes e até para a realização 
de reuniões a distância. “Este será 
mais um passo para a economia 
de tempo e de dinheiro dos líde-
res da entidade”, conclui Sérgio 
Reze, presidente da Fenabrave.

Mais informações com Claudia Russo no telefone (11) 5582-0063 ou e-mail ucf.fenabrave@fenabrave.org.br

Com o objetivo de oferecer cursos 
específicos sobre o setor de 
distribuição automotiva para a 
rede, a Fenabrave realiza parceria 
com diversas instituições e está 
inovando no formato. Na agenda 
de 2009, novas alianças devem 
incrementar a forma e o conteúdo 
dos cursos presenciais e incluir a 
base da pirâmide nos treinamen-
tos promovidos pela entidade 
com a criação da TV FENABRAVE.
Em recente parceria com a Tre-
visan – Escola de Negócios, a Fena-
brave irá oferecer o curso “Gestão 
de Concessionária: Finanças, 
Operação e Tomada de Decisão”. 
O curso, que possui 50 horas/aula, 
é presencial e será ministrado na 
sede da Trevisan, à Rua Bela Cintra, 
934, em São Paulo/SP. As aulas 
acontecerão todas às terças-feiras, 
das 19h às 22h40, de 3 março a 
19 de maio. O mesmo curso será 
ministrado também em São José 
dos Campos/SP, de 6 de março a 3 
de abril, todas às sextas-feiras, das 
13h30 às 17h30, e aos sábados, 
das 8h00 às 12h30. Em Santos/SP, 

acontece de 17 de abril a 22 de 
maio, todas às sextas-feiras, das 
13h30 às 17h30, e aos sábados, 
das 8h00 às 12h30. De 29 de maio 
a 26 de junho, será promovido em 
Ribeirão Bonito/SP, onde as aulas 
acontecerão às sextas-feiras, das 
13h30 às 17h30, e aos sábados, 
das 8h00 às 12h30. 
O curso abordará temas como a 
Lei 6729 e contratos; Contabilida-
de; Finanças; Controles Gerenciais, 
Gestão Operacional Novos; Gestão 
de Processos de Venda; Gestão de 
BDC/CRM; Gestão de F&I, Gestões 
Operacionais de Usados, Peças, 
Serviços e do Vendedor; Recursos 
Humanos, Modelo de Negócio e 
Análise de Mercado.

ESPM – Em parceria com a Escola 
Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), a Fenabrave 
oferecerá o curso “Gestão de 
Concessionária: Vendas e Marke-
ting”, que terá início em abril, no 
Campus Rodolfo Lima Martensen, 
à Rua Joaquim Távora, 1240, em 
São Paulo/SP.

Grade de cursos diversificada da UnYca
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2009?
As incertezas geradas pelo impacto da crise internacional vêm 
abalando também especialistas acostumados a previsões assertivas. 
A realidade bate às portas brasileiras e uma análise mais profunda 
das hipóteses para o futuro é necessária. Para isso, é preciso avaliar a 
situação da economia externa e das montadoras instaladas nos 
Estados Unidos, epicentro da crise. No Brasil, a maior parte 
das montadoras con� rma os investimentos projetados 
a longo prazo e o diagnóstico mais preciso é que 
vivemos aqui uma crise maior de con� ança, 
que deve ser passageira e que poderá 
ser mais facilmente diluída após 
o pacote de incentivos 
divulgado pelo governo.

O que esperar de2009?O que esperar de2009?
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A liquidez do mercado está 
comprometida. Com a cri-
se internacional, o crédito 
fi cou restrito e a economia 
desaquecida. Dados de 
novembro mostram retra-

ção de mais de 30% nas vendas das qua-
tro montadoras de maior participação dos 
Estados Unidos – Toyota, General Motors, 
Chrysler e Ford, segundo a Infomoney. A 
General Motors apresentou decréscimo 
de 41% em suas vendas comparando no-
vembro de 2008 com o mesmo período 
do ano anterior, enquanto na Chrysler 
a retração foi de 47%. A queda nas ven-
das das montadoras japonesas – Toyota e 
Honda - fi cou na casa de 30%. As vendas 
da General Motors somaram 154.877 ve-
ículos no mercado norte-americano em 
novembro, ante 263.654 de um ano antes.
No dia 19 de novembro, Rick Wagoner, 
chairman e CEO da General Motors, saiu 
em defesa da montadora. Declarou no Se-
nado dos Estados Unidos que “a montado-
ra vem fazendo um enorme progresso na 
transformação de nosso negócio nos últimos 
anos”, contradizendo o que a imprensa tem 
noticiado. Desde 2005, a companhia vem 
reduzindo seus custos estruturais anuais na 
América do Norte em 23%, ou 9 bilhões de 
dólares. “Esperamos reduzi-los ainda mais 
até atingirmos aproximadamente 35% ou 
cerca de 15 bilhões de dólares em 2011”, 
disse. Segundo o CEO, a empresa teve tam-
bém um grande avanço no desenvolvimen-
to de tecnologias avançadas de propulsão. 
Em 2009, a GM oferecerá 20 modelos nos 
Estados Unidos que percorrem pelo menos 
12,75 km/l na estrada, quase a metade do 
consumo do concorrente mais próximo – e 
nove modelos híbridos. “Temos em teste a 
maior frota de veículos movidos à célula de 
combustível a hidrogênio do mundo, aqui 
nos Estados Unidos. E estamos fazendo o 
possível para que o veículo elétrico com 
autonomia estendida Chevrolet Volt seja 
comercializado o quanto antes”, ressaltou 
o CEO. 

No entanto, segundo Wagoner, a in-
dústria automotiva vem sendo afetada du-
ramente nos mercados fi nanceiros globais, e 
a recente queda nas vendas de veículos ame-

2009?

aça não apenas a virada contínua da GM, 
mas também a sobrevivência da montadora. 
“Os custos para a sociedade, caso ocorresse 
a falência da indústria americana, seriam 
catastrófi cos – 3 milhões de empregos per-
didos no primeiro ano, renda pessoal dos 
Estados Unidos sendo reduzida para 150 
bilhões de dólares e uma perda na arreca-
dação de impostos pelo governo superior a 
156 bilhões de dólares em três anos”, disse o 
CEO, acrescentando: “Não se trata somente 
de Detroit, trata-se de salvar a economia dos 
Estados Unidos de um colapso de propor-
ções catastrófi cas”.

Concordata descartada – Devido à degrada-
ção do mercado, no início de dezembro, a 
General Motors solicitou 18 bilhões de dóla-
res ao governo norte-americano com a pro-
messa de pagamento em 2012. De acordo 
com a montadora, 12 bilhões de dólares serão 
para “manter um nível fi nanceiro adequado 
até dezembro de 2009”. Conforme divulga-
do na imprensa, a Chrysler também comuni-
cou aos legisladores daquele país que precisa 
de um empréstimo de 7 bilhões de dólares 
para sobreviver à atual crise mundial de cré-
dito e à retração do mercado automotivo. Já 
a Ford, que solicitou crédito de 9 bilhões de 
dólares, espera voltar ao equilíbrio até 2011. 
A concordata das três grandes montadoras 
dos Estados Unidos foi descartada por Nancy 
Pelosi, presidente democrata da Câmara de 
Representantes, defendendo uma linha de 
crédito a curto prazo. 

Apesar das difi culdades enfrentadas pela 
GM no mundo, José Carlos Pinheiro Neto, 
vice-presidente da montadora no Brasil, 
garantiu, no mês de novembro, que não se 
cogita, em hipótese alguma, adotar qualquer 
medida relacionada a uma eventual concor-
data. Pinheiro Neto assinalou que o atual 
quadro da indústria automobilística nor-
te-americana, em particular a da GM, tem 
permitido o direcionamento de uma gama 
maior de investimentos para os países emer-
gentes, entre os quais está inserido o Brasil. 

Para Anef, é possível garantir mesmo resultado 
de 2009 – Com o ápice da crise internacio-
nal, no início de outubro, todos os setores 
da economia adotaram maior conservado-
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rismo em suas operações. “O setor fi nan-
ceiro, da mesma forma, alterou os critérios 
para aprovação de créditos, reduzindo o 
número de prestações e elevando os mon-
tantes relacionados à entrada no fi nancia-
mento de veículos”, afi rmou Luiz Monte-
negro, presidente da Associação Nacional 
das Empresas Financeiras das Montadoras 
(Anef ). A mudança, segundo Montenegro, 
provocou uma alocação menor de recursos 
(“empoçamento de liquidez”), o que resul-
tou na retração da carteira. Mas, os recentes 
acordos com os governos federal e estadual, 
se levados a efeito, adicionados ao restabe-
lecimento gradual dos níveis de confi ança 
do público consumidor, devem auxiliar na 
recuperação do mercado. “É importante 
ressaltar que este ‘empoçamento’ se esten-
deu para todos os setores e fi cou mais evi-
dente no automotivo por força do volume 
de veículos sendo comercializados desde 
o fi nal de 2006, obtendo recordes subse-
quentes de vendas e fi nanciamentos”, com-
pletou Montenegro. 

Atualmente, de forma geral, é solicitado 
ao consumidor uma entrada corresponden-
te a pelo menos 20% do valor do bem a 
ser fi nanciado e o número máximo de pres-
tações foi reduzido de 84 para 60 meses, 
havendo algumas exceções com planos para 
até 72 meses. No entanto, o número mé-
dio de prestações usualmente contratadas 
pelos fi nanciados, pouco mudou, deixando 
os 42 meses verifi cados em 2007 para os 40 
meses atuais. “A redução dos planos máxi-
mos ofertados pelas fi nanceiras é uma aco-
modação natural do mercado, já que, em 
2007, experimentamos, pela primeira vez, a 
possibilidade de fi nanciarmos veículos com 
prazos tão longos. Prova disso é a pequena 
alteração dos planos médios no período”, 
ressaltou o presidente da Anef.  Além destas 
mudanças, os juros e a inadimplência subi-
ram. As taxas de juros em outubro fi caram 
em 1,86% a.m. e 24,75% a.a. No mesmo 
mês de 2007, os juros estavam em 1,5% 
a.m. e 19,56% a.a. Em setembro, a Anef 
registrou juros de 1,78% a.m e 23,58% a.a. 
Segundo dados da entidade, a inadimplên-
cia acima de 90 dias, registrada em outubro 
de 2008, foi de 3,93% da carteira, contra 

normal de fi nanciamento. Mas esse quadro 
deve seguir, e o primeiro semestre de 2009 
deverá ser de ajuste da economia mundial 
em relação aos efeitos da crise internacional, 
incluindo o mercado brasileiro. 

A entidade ainda não fez projeções para 
o crédito relacionado ao setor automobilís-
tico no ano que vem. Mas o presidente da 
Anef adianta: “Acreditamos que não haverá 
escassez de recursos para o fi nanciamento 
e arrendamento mercantil de bens móveis, 
uma vez que, na essência, os refl exos da crise 
internacional ocorridos, principalmente, a 
partir de meados de setembro, foram, no 
Brasil, mais relacionados à confiança do 
crédito e do consumo do que de liquidez. 
Desta forma, uma vez reunidos os fatores 
que venham a restabelecer a confi ança do 
setor financeiro, em relação à concessão 
de crédito e, principalmente, do consumi-
dor fi nal, acreditamos ser possível repetir 
os resultados semelhantes ao que teremos 
em 2008”. Em outubro, o saldo da car-
teira de financiamento de veículos pelas 
pessoas físicas somaram R$ 136,6 bilhões, 
um crescimento de 31,6% em compa-
ração ao mês de outubro de 2007, quan-
do o saldo estava em R$ 103,8 bilhões. 

Vendas começam a subir gradativamente em 
2009, diz Reze – A crise de confi ança insta-
lada no País levou muitos consumidores a 
não comprar veículos. As vendas de auto-
móveis e comerciais leves retraíram 26,01% 
de outubro para novembro, diminuindo de 
224.744 unidades para 166.279. A média 
diária de vendas caiu 10%, apontando de-
saceleração no mercado. No entanto, para 
Sérgio Reze, presidente da Fenabrave, estes 
números não indicam uma tendência de 
queda de longo prazo. “Há ainda um en-
trave no crédito, pois os bancos estão mais 
rigorosos para conceder o fi nanciamento”, 
afirmou Reze. Além disso, há também a 
crise de confi ança do consumidor na eco-
nomia brasileira. Segundo o presidente da 
entidade, até notícias como férias coleti-
vas e Programas de Demissão Voluntária 
(PDV’s), que já estavam programados 
anteriormente, acabam criando sintomas 
de crise real e os consumidores deixam de 

A liberação das linhas 
de crédito viabiliza 
ao consumidor um 

momento excelente 
para a troca do veículo 
pois, paralelamente, 
há promoções para 
o fi nanciamento do 

automóvel, com taxas 
subsidiadas pelas 

montadoras e rede de 
concessionários que 

podem chegar a 0,99%, 
0,49% e até 0%.

3,06% no mesmo período do ano anterior. 
Em setembro, o índice foi de 3,83%, o que 
mostra uma elevação de 10 pontos percen-
tuais em um mês.

Apesar desses índices, Montenegro 
afi rma: “O mercado já está voltando à nor-
malidade”. Há crédito e mecanismos de fi -
nanciamento para que o consumidor faça a 
aquisição de um automóvel com a recente 
liberação de linhas de crédito do Banco do 
Brasil (R$ 4 bilhões) e do Banco Nossa Cai-
xa (R$ 4 bilhões) para os bancos das monta-
doras. Os bancos vinculados às montadoras 
já acessaram R$ 1,5 bilhão do Banco do 
Brasil e R$ 100 milhões da Nossa Caixa. 
“Isso viabiliza ao consumidor um momento 
excelente para a troca do veículo pois, pa-
ralelamente, há promoções para o fi nancia-
mento do automóvel, com taxas subsidiadas 
pelas montadoras e rede de concessionários 
que podem chegar a 0,99%, 0,49% e até 
0%. Contudo, como em todos os momen-
tos de incertezas, há uma retração natural 
por parte dos consumidores e que precisa-
mos reverter”, enfatizou. Para ele, o grande 
desafi o, agora, é devolver ao consumidor 
a confi ança existente, até setembro, a res-
peito do crescimento da economia do País. 
“O mercado vem retomando o seu fl uxo 
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comprar com medo de perder o emprego. 
“Eu sempre recomendo aos concessionários 
que não demitam seus colaboradores. Afi-
nal, são pessoas treinadas e que já receberam 
investimentos em qualificação”, disse o pre-
sidente da Fenabrave, lembrando que “os 
vendedores já têm uma carteira de clientes, 
o que acaba piorando a situação em caso 
de demissão”. Para ele, o mercado logo se 
normalizará. “É preciso esperar para ver a 
reação do mercado. Precisamos segurar um 
pouco e logo vamos poder dizer que o pior 
já passou”, comentou.

Pacote do governo para estimular setor – Com 
objetivo de preservar os empregos e promo-
ver um ajuste gradual na produção e nas 
vendas de veículos, o governo, no mesmo 
dia em que a Fenabrave anunciou previsão 
de queda de 19% para 2009 em emplaca-
mentos de automóveis e comerciais leves, 
divulgou um pacote de medidas para esti-
mular as vendas do setor. A medida reduziu 
o IPI (Imposto sobre Produtos Industriali-
zados) sobre o preço de custos do veículo 
e o IOF (Imposto sobre Operações Finan-
ceiras) na comercialização de veículos. Em 
vigor desde o dia 12 de dezembro de 2008, 
o pacote de incentivos vale até 31 de março 

de 2009, e tem a finalidade de baratear o 
preço dos automóveis. O valor estimado do 
incentivo fiscal é de R$ 1 bilhão em 2009. 

Também para amenizar os impactos da 
crise internacional e baratear o crédito ao 
consumidor, o governo reduziu a alíquo-
ta do IOF sobre o crédito ao consumidor. 
Esta medida reduz a alíquota de 0,0081% 
ao dia para 0,0041% ao dia. Assim, a alí-
quota máxima ao ano cairá de 2,993% para 
1,4965%, com grande impacto negativo 
sobre o spread bancário para pessoas físicas. 
Entre as operações atingidas por essa deso-
neração estão o cheque especial, o crédito 
pessoal e o crédito para aquisição de veícu-
los. O valor estimado do incentivo fiscal em 
2009 será de R$ 2,5 bilhões. “As medidas 
são bem-vindas, mas seus impactos ainda 
não podem ser avaliados em sua totalida-
de”, disse o presidente da Fenabrave. Para 
ele, as medidas ainda não são suficientes. “A 
expectativa era de que o IOF fosse elimina-
do totalmente. As taxas de juros também 
precisam ser reduzidas”, acrescentou Reze, 
afirmando que a defasagem nos preços de 
veículos usados é também um entrave que 
deve ser resolvido para que o setor consiga 
se recuperar. “O problema do mercado de 
usados deve ser resolvido entre janeiro e fe-

vereiro, quando a nova realidade de preços 
destes carros tiver sido assimilada pelos con-
sumidores”, explicou. 

Em sua opinião, os primeiros três me-
ses de 2009 serão decisivos para o setor e 
ditarão o rumo do restante do ano. Mas a 
euforia do primeiro semestre de 2008 aca-
bou. “As vendas irão subir gradativamente 
no primeiro semestre do ano que vem”, co-
mentou Reze.  

O clima é de espera. Os representantes 
do setor automotivo não querem arriscar 
previsão. A Volkswagen não quis comen-
tar o assunto. A General Motors do Brasil, 
antes de o governo anunciar a redução da 
alíquota do IPI sobre o preço dos custos do 
veículo, esperava crescimento de 5% nos 
emplacamentos de veículos em 2009. No 
entanto, após o pacote do governo, prefere 
aguardar para analisar se mantém ou revisa 
a previsão. A montadora reafirmou, no final 
de novembro, que pretende manter os in-
vestimentos para a instalação de uma nova 
fábrica de motores e componentes automo-
tivos em Joinville, Santa Catarina. A nova 
unidade industrial, que terá investimentos 
de aproximadamente R$ 350 milhões, ocu-
pará uma área de 500 mil m² e a fábrica 
propriamente dita uma área de 60 mil m². 
A exemplo das demais unidades, a nova fá-
brica também está em linha com a política 
mundial de preservação ao meio ambiente. 
No novo espaço, uma área de 180 mil m² de 
área verde será totalmente preservada.

Ano recorde mesmo com a crise – O setor auto-
motivo fecha o ano de 2008 com produção 
de 3,2 milhões de unidades e exportações 

Lélio Ramos, diretor comercial da Fiat Automóveis. Luiz Montenegro, presidente da Anef. Rogelio Golfarb, diretor da Ford.

O que mudOu nO IPI Para autOmóveIs

Cilindradas Gasolina Álcool/Flex
1.000 Redução de 7% para zero Redução de 7% para zero
de 1.000 a 2.000 Redução de 13% para 6,5% Redução de 11% para 5,5%
mais de 2.000 Manutenção em 25% Manutenção em 18%
Pickup até 1.000 Redução de 8% para 1% Redução de 8% para 1%
Pickup de 1.000 a 2.000 Redução de 8% para 4% Redução de 8% para 4%
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de US$ 13,7 bilhões.  Um ano de recordes, 
apesar dos problemas a partir de outubro 
como refl exos da crise internacional. “Po-
demos dizer que, em 2008, tivemos dois 
momentos opostos. Um até setembro, es-
pecialmente positivo, com crescimento de 
27% das vendas no mercado interno. E ou-
tro momento, negativo, a partir de outubro, 
com as vendas caindo rapidamente. Con-
tudo, o ano pode ser contabilizado como o 
melhor ano da indústria automobilística”, 
afi rmou Jackson Schneider, presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Ve-
ículos Automotores (ANFAVEA). Em sua 
avaliação, a indústria precisará enfrentar 
agora os desafi os provenientes do cenário 
de crise internacional. “Certamente, tere-
mos um 2009 com difi culdades, mas traba-
lharemos com a expectativa de superar ou 
minimizar os efeitos da crise sobre o nosso 
setor”, comentou.

Um fator determinante da queda das 
vendas a partir de outubro foi inicialmente a 
redução da oferta de crédito para o fi nancia-
mento do mercado automotivo. De acordo 
com o presidente da entidade, com a libera-
ção de R$ 8 bilhões pelo Banco do Brasil e 
pela Nossa Caixa, o crédito foi restabelecido, 
porém, surgiram novas difi culdades para o 
mercado, uma vez que a crise passou a afetar 
a confi ança do consumidor, deixando-o mais 
cauteloso quanto à sua decisão de compra.
Para Schneider, o pacote do governo, aliado 
à promoção de vendas pelas marcas, deverá 
retomar os níveis de vendas. “É claro que não 
esperamos ritmo de vendas em 2009 como 
aquele que tivemos até setembro de 2008, 
mas trabalhamos com uma perspectiva de 
recuperação de patamares de vendas e de pro-
dução”, disse o presidente da entidade.  

O comportamento futuro do setor 
dependerá também do conjunto da eco-
nomia nacional diante do novo cená-
rio internacional. Para o presidente da 
ANFAVEA, a situação evidencia a neces-
sidade de medidas pontuais e também 
estruturais.  “O governo mostra-se atento e 
adota medidas preventivas contra os refl e-
xos da crise, ao mesmo tempo que assegura 
a continuidade dos investimentos públicos, o 
que é fundamental, uma vez que esses inves-

montadora, causado por uma crise fi nancei-
ra que pela primeira vez tem o seu epicentro 
nos Estados Unidos, a maior potência eco-
nômica mundial. No entanto, para Ramos, 
também pela primeira vez, o Brasil e o setor 
automotivo estão mais preparados para re-
sistir, com uma estrutura macroeconômica 
mais robusta e um parque industrial moder-
no e efi ciente. Ramos afi rma, ainda, que “o 
mercado consumidor brasileiro já mostrou 
a sua força e continuará comprador se a eco-
nomia continuar forte e, ao contrário dos 
países desenvolvidos, ainda temos muito 
o que expandir, com a inclusão de novos 
consumidores”, disse o diretor comercial 
da Fiat.

A Fiat acredita no potencial do merca-
do brasileiro. “Nunca deixamos de acreditar 
no País. É nos momentos de incerteza que 
precisamos expandir o nosso foco e olhar 
os indicadores de forma mais abrangente. 
Apesar dos sinais negativos do presente ime-
diato, a perspectiva de médio e longo prazos 
é bastante positiva. O Brasil e o mercado 
automobilístico sairão mais fortes desta cri-
se”, enfatizou.

“Temos que ter agilidade e fl exibilidade 
tanto para os momentos de expansão quan-
to para os de retração. Faz parte da nossa 
competitividade. Estamos prontos também 
para a rápida retomada”, disse o executivo. 

CAPA

timentos são geradores de novas inversões do 
setor privado que, por sua vez, geram empre-
go, renda e consumo. A máquina da econo-
mia não pode parar”, conclui Schneider.

Perspectiva é positiva para a Fiat – Com o 
mercado ainda incerto, a Fiat Automóveis 
não divulgará uma projeção ofi cial para 
2009. “Se tivermos um desempenho de 
produção e vendas como o que tivemos 
em 2008, será um excelente resultado. O 
mercado brasileiro dobrou de tamanho nos 
últimos cinco anos, e precisamos consoli-
dar esse patamar. Mas tudo dependerá do 
comportamento da economia nos próxi-
mos meses, o que ainda é uma incógnita”, 
ressaltou Lélio Ramos, diretor comercial 
da Fiat Automóveis.

O momento vivido pela indústria auto-
motiva brasileira é considerado atípico pela 

Um fator determinante 
da queda das vendas 

a partir de outubro foi 
inicialmente a redução 

da oferta de crédito 
para o fi nanciamento do 

mercado automotivo.

Fiat Punto TJet



21Dezembro 2008 /  Janeiro 2009

A Fiat espera superar as dificuldades 
porque, segundo Ramos, tem a capacidade 
de fazer uma “leitura” adequada do merca-
do e dos desejos e necessidades dos clientes, 
oferecendo os veículos que melhor atendem 
a essas expectativas. “Acredito que esta fase 
de recuo dos clientes é passageira e logo nos 
primeiros meses de 2009 iremos retomar o 
ritmo normal de comportamento do merca-
do, se conseguirmos atravessar esse período 
sem prejudicar as grandes conquistas da po-
lítica econômica do governo, que permitiu 
a inclusão de milhões de brasileiros no mer-
cado consumidor da classe média, viabili-
zando o sonho da compra do primeiro carro 
zero km”, explicou. 

Na opinião do executivo, o maior pro-
blema do mercado brasileiro é, no “curtíssi-
mo” prazo, retomar as condições de crédito 
e de confiança do consumidor que assegura-
ram o forte crescimento verificado em 2007 
e 2008. “Resguardadas essas condições, é 
preciso também consolidar o mercado na 
ordem de 3 milhões de veículos por ano, 
como um patamar a ser superado de forma 
sustentável ao longo dos próximos anos. Já o 
maior desafio - é garantir a competitividade 
da indústria brasileira ao longo do tempo, 
ganhando economia de escala e garantindo 
os investimentos necessários para oferecer 
aos consumidores do Brasil e do mundo au-

tomóveis de alta qualidade, com a melhor 
tecnologia disponível e com a melhor rela-
ção custo-benefício”, preconiza Ramos. 

O Brasil é o principal mercado da Fiat 
no mundo depois da Itália. Em volume, o 
mercado brasileiro está praticamente no 
mesmo patamar. Representa também o 
principal pólo de produção e desenvolvi-
mento de produtos além da matriz, com 
importância fundamental para a estratégia 
do Grupo no continente latino-americano 
e nos demais mercados emergentes.

Plano de investimentos 2008/2010 - O plano 
de investimentos da Fiat atinge o montante 
de R$ 5 bilhões no triênio 2008 a 2010, 
e está direcionado à ampliação da capaci-
dade produtiva da fábrica de Betim (MG), 
ao desenvolvimento de novos produtos e 
tecnologias, bem como a programas de 
qualidade, tanto nos processos quanto nos 
produtos, e estão confirmados. 

Ao ser questionado sobre os lançamen-
tos de 2009, Lélio Ramos diz que pode 
garantir apenas que a Fiat mantém todos 
os projetos em andamento e que “o plano 
de lançamentos para 2009 está cheio de 
surpresas, não só com novos modelos e 
versões, mas também com motorizações 
e equipamentos tecnológicos inovadores”, 
afirmou antecipando que o  Punto TJet, 

com motor turbo, será uma das novidades 
do ano. Também está prevista a chegada do 
Cinquecento, o charmoso city-car da Fiat 
que é um sucesso na Europa, que a monta-
dora irá importar.

Ford confirma investimentos, mas não arrisca 
previsão – “Há três anos, a atividade eco-
nômica cresce com recordes de produção e 
vendas. Os fundamentos são sólidos e não 
há perspectiva de redução da atividade”. 
Esta é a opinião de Rogelio Golfarb, diretor 
de assuntos governamentais da Ford para a 
América do Sul. Na opinião do executivo, 
a indústria automotiva nacional se diferen-
cia de outros países emergentes por possuir 
uma estrutura consolidada, com parque fa-
bril completo e fornecedores de quase todos 
os componentes do veículo. “Além disso, 
no País, são desenvolvidas alternativas como 
o motor flex, posicionando o Brasil como 
um centro mundial de desenvolvimento de 
novas tecnologias. O Brasil é o terceiro mer-
cado da Ford, atrás somente dos Estados 
Unidos e Inglaterra”, analisa Golfarb, que 
já presidiu a ANFAVEA. 

Apesar do otimismo com o mercado 
brasileiro, assim como outras montado-
ras, a Ford prefere não divulgar projeções 
sobre o volume de produção e vendas de 
veículos para 2009. “No momento, ade-
quamos nossa produção à realidade do 
mercado interno estendendo o período de 
férias de algumas unidades produtivas”, 
comentou Golfarb. 

Os investimentos serão mantidos. No 
período de 2007 a 2012, o plano da mon-
tadora é de R$ 3,4 bilhões. “A Ford acredita 
no potencial do mercado brasileiro. A ma-
nutenção dos planos de investimentos e lan-
çamentos referenda essa posição”, afirmou 
Golfarb. Em 2009, a montadora realizará 
seis ações de produtos. 

Segundo o executivo, o governo está 
agindo para minimizar os impactos de uma 
crise que é externa. “Trata-se mais de uma 
crise de confiança, tanto das instituições fi-
nanceiras quanto do consumidor, que já está 
reagindo graças às medidas adotadas pelo 
governo federal e estadual, no caso de São 
Paulo”, concluiu o diretor da montadora. 

Fonte: Ministério da Fazenda

Fiat Cinquecento
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A crise financeira internacional, que teve início nos 
Estados Unidos em março de 2007, com as turbu-
lências do subprime, modalidade de empréstimos 
de segunda linha daquele país, provocou reflexos 
no mundo todo. As baixas taxas de juros estimu-
laram as vendas no setor imobiliário fazendo com 
que as financeiras emprestassem dinheiro a quem 
não tinha bom histórico de pagamento. As pesso-
as se endividaram e a inadimplência cresceu. Do 
setor imobiliário, a situação evoluiu para a crise de 
crédito mundial. Afetou grande parte dos países 
que dependem, de alguma forma, do dinheiro 
norte-americano ou possuem títulos da dívida 
externa daquele país. 

“Não se deve esperar falta de crédito para 
2009, mas sim uma taxa de crescimento 

menor, em torno dos 15%. Este percentual 
ainda constitui um crescimento bastante 

significativo, mas num ritmo menos 
acelerado do que o que vinha sendo 

observado no Brasil”.

“Não faltará crédito em 2009”

Os bancos passaram a ficar mais temerosos em 
todo o mundo e, no Brasil, a contenção de em-
préstimos já chegou. Para falar sobre os impactos 
da crise internacional na economia brasileira e 
a concessão de crédito em 2009, a Revista Dealer 
entrevistou Rubens Sardenberg, economista-chefe 
da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 
para quem, à medida em que as linhas externas 
se restabelecerem, o problema de “gargalo” na 
concessão de crédito tende a diminuir. Contudo, 
o processo de recuperação de confiança dos in-
vestidores é mais lento. Desta forma, não se deve 
esperar falta de crédito para 2009, mas sim uma 
taxa de crescimento menor, em torno dos 15%.
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Revista Dealer – Quais são os principais 
impactos da crise internacional na eco-
nomia brasileira?
Rubens Sardenberg – Sob o canal fi-
nanceiro, o efeito da crise no cenário 
doméstico ocorreu com a contração das 
linhas de crédito externas. Empresas e 
bancos, que se financiavam ou repassa-
vam recursos obtidos no mercado exter-
no a seus clientes, sofreram uma queda 
expressiva nesta fonte de financiamento. 
No mercado de capitais, houve redução 
significativa da captação de recursos ex-
ternos, reduzindo as possibilidades das 
empresas se capitalizem com esta opção. 
O resultado deste processo para o setor 
bancário foi um “gargalo” na conces-
são do crédito, dado que existem menos 
opções de crédito para as empresas.
Com relação à atividade econômi-
ca, o efeito da crise tem ocorrido em 
duas frentes: redução dos preços das  
commodities e desaceleração da eco-
nomia internacional, o que impacta 
diretamente nossas receitas com ex-
portações e a produção das empresas. 
Estes efeitos já estão se refletindo em 
alguns indicadores, como redução da 
produção industrial, em especial nas 
empresas exportadoras de commodities, 
além da deterioração das expectativas 
dos empresários e consumidores, que 
estão mais conservadores em um am-
biente de maior incerteza.

Revista Dealer – Desemprego e fal-
ta de crédito devem ser esperados em 
2009? Como estas questões devem  
ser resolvidas?
Rubens Sardenberg – À medida em 
que as linhas externas se restabelecerem, 
o problema de “gargalo” na concessão 
de crédito tende a diminuir. Contudo, 
o processo de recuperação de confiança 
dos investidores é mais lento, então o 
canal do mercado de capitais não deve 
retornar tão rapidamente aos padrões de 
2007. Desta forma, não se deve esperar 
falta de crédito para 2009, mas sim uma 

taxa de crescimento menor, em torno 
dos 15%. Este percentual ainda cons-
titui um crescimento bastante significa-
tivo, mas num ritmo menos acelerado 
do que o que vinha sendo observado no 
Brasil, com o saldo total de operações 
crescendo acima dos 30% a.a.
Com relação ao desemprego, ainda não 
temos indicação clara de qual será a real 
extensão da crise no setor. É importante 
também aguardar os efeitos das medi-
das adotadas pelo governo para avaliar 
se esta será uma variável de maior pre-
ocupação em 2009.

Revista Dealer – O governo está anun-
ciando pacotes de incentivo para o setor 
automotivo. Acredita que as medidas irão 
ajudar o mercado a não desaquecer?
Rubens Sardenberg – Certamente que 
as medidas devem ajudar na melhora 
do mercado. Mas a extensão desta me-
lhora ainda é difícil de prever, porque 
o comportamento do mercado envol-
ve outras variáveis importantes, entre  
elas o comportamento do consumi- 
dor (demanda). 

Revista Dealer – A Fenabrave revisou 
as projeções para 2009, apontando 
queda de 19% nos emplacamentos de 
automóveis e comerciais leves. Esse desa-
quecimento influenciará na rotina das 
instituições financeiras?
Rubens Sardenberg – Vai certamen-
te influenciar já que as instituições  
financeiras vão ter que se ajustar a  
um nível de atividade e de demanda 
mais baixos.  

Revista Dealer – Quais as expectativas 
para a inadimplência em 2009? 
Rubens Sardenberg – Em 2008, a 
inadimplência se manteve estável. Para 
2009, a Pesquisa Febraban de Projeções 
e Expectativas de Mercado tem aponta-
do alguma deterioração na expectativa 
da taxa de inadimplência, mas sem que 
isso implique piora na qualidade das 

operações do Sistema Financeiro Na-
cional. Devemos ter algum aumento, 
mas nada que seja significativo ou co-
loque em risco a saúde das carteiras de 
crédito das instituições financeiras.

Revista Dealer – Um possível aumento 
da inadimplência pode afetar o sistema 
financeiro? Como?
Rubens Sardenberg – Se os efeitos 
da crise na economia brasileira forem 
mais severos (sendo este um cenário de 
menor probabilidade), a inadimplência 
pode subir. As instituições financeiras 
brasileiras, no entanto, possuem sis-
temas adequados de gerenciamento e 
monitoramento de riscos e estão pre-
paradas para ajustar suas carteiras, caso 
necessário. Além disso, as instituições 
financeiras brasileiras possuem pouca 
exposição em securitizações, estão pou-
co alavancadas e bastante capitalizadas, 
um ambiente muito distinto do que se 
observa nos países mais afetados pela 
crise financeira. E, portanto, aptas a 
enfrentar cenários mais adversos. 

Revista Dealer – Em sua opinião,  
como a questão do crédito será resolvida  
no país?
Rubens Sardenberg – O Banco Central 
já adotou medidas bastante adequadas 
para melhorar as condições do crédito 
na economia. Os efeitos destas medidas 
são graduais e dependem também do 
restabelecimento das linhas externas, 
bem como do aumento da confiança 
dos agentes tomadores e emprestadores. 
De acordo com os dados que vêm sendo 
anunciados pelo Banco Central, de um 
modo geral, os saldos e concessões têm 
apresentado crescimento.

Revista Dealer – Quais os princi-
pais temores em relação à crise inter-
nacional? Quais os setores que mais  
devem sofrer?
Rubens Sardenberg – O principal 
temor é de uma possível desacelera-
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ção mais forte de China, Europa e Es-
tados Unidos, com risco de deflação. 
Isso significaria uma redução adicio-
nal da demanda mundial, tanto de 
produtos industrializados quanto de  
commodities, afetando mais signifi-
cativamente a atividade das empresas 
brasileiras exportadoras e de toda ca-
deia produtiva vinculada, reduzin-
do o nível de atividade e emprego 
nos países emergentes. Neste cenário 
mais pessimista, também se redu-
zem os investimentos domésticos e 
estrangeiros, o consumo das famílias 
e pioram as condições no mercado  
de crédito, com menor demanda e 
maior inadimplência.

Revista Dealer – Qual é o principal 
desafio neste momento de retração  
da economia?
Rubens Sardenberg – Recuperar a con-
fiança dos agentes. As medidas adotadas 
pelos governos e bancos centrais de di-
versos países apontam para isso.

Revista Dealer – Acredita que o governo 
irá reduzir as taxas de juros para aque-
cer a economia em 2009?
Rubens Sardenberg – No momento, as 
taxas de juros futuras já sinalizam uma 
redução da taxa Selic a partir de janeiro 
de 2009. A sinalização do BACEN é 
que, em se confirmando as indicações 
de queda na atividade, o risco inflacio-
nário se reduzirá substancialmente e 
abrirá espaço para queda nas taxas de 
juros. E embora este não seja o objetivo 
do BACEN (que sempre enfatiza seu 
compromisso com a inflação) esta que-
da dos juros deve contribuir para uma 
evolução positiva do nível de atividade 
em 2009.

Revista Dealer – Recentemente, o Presi-
dente Lula afirmou que, quando chegar 
2010, a crise internacional será parte 
do passado. Essa declaração deu a im-
pressão de que o presidente estaria já 

EntrEvista rubEns sardEnbErg

desconsiderando o ano de 2009? Con-
corda com a avaliação do presidente?
Rubens Sardenberg – Entendo de  
forma diferente a colocação do presi-
dente Lula. Acho que o que ele quis  
dizer é que 2010 será melhor que  
2009. Concordo. 

Revista Dealer – Acredita que o Brasil 
sofrerá menos com a crise do que outros 
países? Por quê?
Rubens Sardenberg – O Brasil tem 
sofrido com a crise, mas de fato so-
frerá menos que os outros países. O 
país possui um sistema financeiro 
sólido, que se manteve distante do 
centro da crise financeira. Os efeitos 
no Brasil da restrição de liquidez no 
mercado externo têm sido bem admi-
nistrados com as medidas do gover-
no e do Banco Central (redução de 
impostos, liberação de compulsório, 
leilão de câmbio, etc). O País possui 

também um mercado doméstico for-
te e sua abertura comercial ainda é 
pequena em comparação com outros 
países. Desta forma, os efeitos da cri-
se na economia doméstica devem ter 
impactos relevantes, mas em menor 
extensão do que em outros países.

Revista Dealer – Para irrigar o mer-
cado de crédito, o Banco Central 
implementou a liberação do reco-
lhimento compulsório. Qual volume 
de recursos injetado no mercado? A 
imprensa tem divulgado que grande 
parte do dinheiro liberado do reco-
lhimento dos compulsórios, que deve-
ria manter a oferta de crédito, voltou 
para os cofres da autoridade mone-
tária. Os bancos preferiram comprar 
títulos públicos ao invés de emprestar 
ao setor produtivo. Qual sua opinião 
sobre o assunto?
Rubens Sardenberg – Os recursos dos 
depósitos compulsórios não são moeda 
que pode ser “automaticamente inje-
tada” na economia, pois são recursos 
recolhidos a partir dos depósitos dos 
clientes de conta corrente, poupança e 
de depósitos a prazo. Se estes recursos 
forem mal aplicados, podem gerar pro-
blemas de liquidez e mesmo de solvência 
para os bancos. A aplicação destes recur-
sos está sendo gradual, principalmente 
por meio da compra de carteiras dos 
bancos menores, aumentando a liqui-
dez do sistema. A escassez de crédito ao 
setor produtivo ocorre por excesso de 
demanda e redução das alternativas de 
financiamento das empresas. E não por 
falta de oferta de crédito bancário, o que 
pode ser constatado pelas taxas positivas 
de crescimento do crédito para pessoas 
jurídicas. Também é natural que em mo-
mentos de incerteza, bancos e empresas 
reforcem as suas posições de caixa, o que 
aumenta a demanda por títulos públicos. 
Mas trata-se de um fenômeno passageiro 
e aos poucos o mercado vem retomando 
a sua normalidade.  

“As instituições financeiras 
brasileiras possuem pouca 

exposição em securitizações, 
estão pouco alavancadas e 
bastante capitalizadas, um 
ambiente muito distinto do 
que se observa nos países 

mais afetados pela crise 
financeira”.
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Dosar, calibrar adequadamente para-
doxos, do prazo longo atraente para 
negócios, com os riscos ascendentes, 
é papel tanto de tomadores quanto 

de credores. O erro, a falta de se dar limite es-
pecífico a operações de crédito, por dilatação 
excessiva das operações, pode elevar os níveis 
de inadimplência.

Para iniciar qualquer conversa sobre o 
mercado de crédito para 2009 e demais anos 
futuros, faz-se necessário uma retomada deste 
mercado nos últimos anos. 

Em que pese a retomada da inflação em 
fins de 2007 e seu combate mediante a eleva-
ção das taxas de juros e controles monetários 
com aumento da base monetária, no período 
2003/2007 configura-se nitidamente uma nova 
fase, de retomada e crescimento do volume de 
crédito concedido à livre iniciativa no país. A 
expansão de crédito total saltou de 24,61% em 
2003, para a relação ESF / PIB de 36,59% no 
ano 2007 e já passou de 40,2% em novembro 
de 2008. 

Expandir o crédito pessoal e livre é neces-
sário, saudável e alavanca o bem-estar da nação, 
contudo, possui seus limites e sutilezas, vincu-
ladas à capacidade de pagamento dos devedo-
res e à formação de sua renda para sustentar e 
quitar dívidas.

No quadro econômico brasileiro, de estabi-
lização e maior segurança econômica nos anos 
2003/2007, a retomada mais acentuada das 
atividades e a recuperação da taxa de emprego 
de 2005 em diante, injetaram pelo efeito renda 
– produto em alta, mais dinheiro e ânimo, con-
fiança e credibilidade, no mercado.

O impacto, como seria de esperar, ocorre-
ria também na definição e revisão dos prazos 
médios das operações de crédito. Com inflação 
menor e em declínio, os orçamentos familiares 
se tornam mais previsíveis e as pessoas se ar-
riscaram a aumentar seu endividamento sobre 
renda pessoal disponível. E o sistema bancário 
consegue na margem captar mais recursos de 
longo prazo, o que possibilita a extensão dos 
prazos para os financiamentos.

 Por conta da inflação crônica dos anos 70, 
80 e 90, o brasileiro se viu sacrificado a pagar 
em prazos curtos significativa parte de suas dí-
vidas e o mercado de crédito encurtou prazos 
durante todo este período.

Neste início de século, a estabilidade eco-
nômica e o combate à inflação bem-sucedido 
permitem que se volte à concessão de prazos 
mais longos e dilatados, para o pagamento de 
dívidas comerciais e financeiras. Os bancos e 
as financeiras respondem com rapidez a este 
aumento de eficiência no sistema econômico: 
oferecem maiores prazos, que fazem parte das 
condições facilitadoras da política de concessão 
de crédito.

O efeito desta dilatação é evidente: aumen-
ta a demanda por créditos na economia. Por 
outro lado, existem ao menos dois perigos, duas 
armadilhas, que o credor e o devedor juntos, de 
preferência, deveriam analisar. Prazos mais lon-
gos implicam em crescente diminuição da capa-
cidade de antevisão do que sucederá em longo 
prazo. E prazos mais generosos fazem com que 
produtos como carros, motos, tratores, aviões e 
imóveis se depreciem em proporção maior, no 
decurso do tempo. Logo, os riscos do crédito 
sobem e as garantias reais podem ter e assumir 
um valor pequeno, em comparação com as dí-
vidas existentes.

Dosar estes paradoxos do prazo longo atra-
ente para negócios, com os riscos ascendentes 
é papel tanto de tomadores, quanto de credo-
res. O erro, a falta de se dar limite específico 
a operações de crédito, por dilatação excessiva 
das operações, pode elevar os níveis de inadim-
plência. E isto, naturalmente, é perigoso para as 
financeiras e os bancos. Então, o sistema há de 
saber se regular, aprendendo a avançar na ques-
tão dos prazos, mas com medidas prudenciais 
oportunas e atinentes ao assunto.

Os indivíduos dão acentuada preferência à 
compra de bens de consumo não duráveis e ao 
terem renda crescente, dispõem suas poupan-
ças para a compra de veículos e residências. Ter 
carro, moto, e utilitários é uma demanda clara 
do brasileiro.

O Brasil, como grande produtor mundial 
de automóveis, conseguiu fomentar e desen-
volver uma estratégia voltada à valorização do 
transporte individual que, mediante veículos, 
necessita da indústria da concessão de créditos, 
que vinha crescendo significativamente desde 
a sua extensão e liberação que democratiza o 
acesso ao capital financeiro.

A crise norte-americana de 2007 em dian-
te, culminando na parada literal do mercado 

de crédito em setembro de 2008, em função 
dos abusos cometidos na expansão do cré-
dito imobiliário, da geração de hipotecas  
subprime, evidencia que existe um limite para a 
oferta de créditos e, quando ele é ultrapassado,  
põe em crise até mesmo o mais poderoso siste-
ma econômico.

O que pudemos perceber até este momen-
to foi a ação rápida e firme das autoridades 
monetárias brasileiras, em especial as do Ban-
co Central, com liberação de compulsórios e 
flexibilização fiscal, que já injetou bilhões de 
Reais no mercado. 

É claro que percebemos uma retração 
neste mercado, assim como em outros, que 
a princípio assustou, mas manteve-se ainda 
em crescimento. Este aumento nas vendas de 
veículos nos últimos meses foi menor do que  
a percebida até o meio de 2008, porém o  
mercado está comparado com uma base de 
enorme significância. 

Em 2009, teremos uma situação mais acen-
tuada para a indústria de crédito, com prazos 
que não serão, nem de perto, aqueles apresenta-
dos nestes últimos tempos. Além disso, o custo 
de captação tomou real importância nas rela-
ções entre as partes interessadas no crédito. 

A relação entre crédito e PIB no Brasil al-
cançou a marca de 40,5% ao final do ano e 
deverá chegar a 41% em 2009. 

 Em vista disso, este mercado fechou o 
ano de 2008 com um crescimento de cerca de 
31%, o que é extraordinário no país, e pretende 
chegar ao final deste ano, crescendo cerca de 
10%. Este número pode representar menos da 
metade do ano anterior, porém, é um aumento 
significativo frente as dificuldades que o mundo 
enfrentará e, com certeza, atravessará durante 
este período.  

O futuro do crédito no Brasil

Adalberto Savioli é presidente da ACREFI – Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento

O mercado fechou 2008 com crescimento de cerca de 31% e pretende chegar ao final deste ano 
crescendo 10%. Este número é um aumento significativo frente as dificuldades que se apresentarão. 

Por Adalberto SavioliVisão econômica
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A crise internacional vem afetando todos os segmentos da economia brasileira mas, dentro 
do setor automotivo, um dos mais prejudicados vem sendo o segmento de veículos usados, 
para o qual se espera um ritmo menos eufórico.
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Usados na mira da crise
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A crise econômica que 
assola o mundo provo-
cou efeitos negativos no 
setor automotivo brasi-
leiro. A crise de crédito 
no exterior começou a 
refletir nas economias 

emergentes. Os refl exos incidiram direta-
mente na concessão de crédito e também 
trouxe turbulência na cotação do dólar 
sobre o real. As instituições financeiras 
fi caram mais seletivas para conceder cré-
dito ao consumidor. Além disso, as taxas 
de juros se elevaram e os prazos encurta-
ram. Apesar do derrame de R$ 8 bilhões 
pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal para incentivar os fi nanciamentos 
e do estímulo concedido pelo governo com 
a redução do IPI e do IOF para automóveis 
e caminhões novos, a crise internacional 
continua afetando o segmento de usados, 
onde as taxas de fi nanciamento são mais 
altas e a desvalorização foi mais consistente. 
“Sofremos o impacto da crise internacio-
nal”, afi rmou George Assad Chahade, pre-
sidente da Associação dos Revendedores de 
Veículos Automotores no Estado de São 
Paulo (ASSOVESP). 

Conforme dados de transferência de 
automóveis e comerciais leves registrados 
pelo DENATRAN em todo o País, a que-
da entre os meses de outubro e novembro 
de 2008 chegou a 13,57%, totalizando 
532.844 autos e leves usados em novembro 
contra 616.478 registrados em outubro. Se 
comparado a novembro de 2007, o resulta-
do dos usados comercializados foi negativo 
em 11,51%. “O principal motivo para a 
queda na comercialização de automóveis 
usados não é a falta de procura, mas sim 
o crédito seletivo”, comentou o presidente 
da entidade. As restrições aplicadas na con-
cessão do fi nanciamento acabaram tiran-
do boa fatia de consumidores do mercado.  
Um outro fator que acaba prejudicando 
o setor em tempo de crise são os prazos 
alongados. “Os consumidores fi cam muito 
tempo fora do mercado”, disse o presidente 
da associação.

O prazo médio foi de 47 meses em 
novembro e 45 meses em outubro. Mas, 
segundo Chahade, o número de parcelas 

O segmento de veículos usados é fundamental para superar a crise. Esta é a recomen-
dação para os concessionários autorizados, do consultor da Fenabrave, Valdner Papa, 
que também ministra o curso “O Mercado de Usados na Crise Econômica”. Segundo o 
consultor, há vários desa� os no setor de usados. O primeiro deles é a queda de preços 
registrada desde o início da crise. “É preciso modi� car imediatamente o critério de 
compra do usado para se possa ajustar os preços médios de estoque. No entanto, a 
parada de venda de novos inibe o comportamento de ajuste, gerando prejuízo ao 
concessionário”, disse. Outras questões relevantes no setor são o capital de giro e o 
maior custo � nanceiro. De acordo com Papa, a necessidade de capital de giro cresceu 
2,5 vezes em 60 dias, enquanto o custo � nanceiro de carregamento de estoque de 
usados crescerá mais de 80% de setembro até dezembro, segundo a projeção. 

Para ele, o momento que o setor de distribuição automotiva está vivendo é difícil, 
mas passará. “A restrição de crédito é temporária. Assim, devemos administrar o mo-
mento”, aconselhou Papa, acrescentando que será preciso um tempo para “digestão” 
dos estoques.  

Com a crise � nanceira, os estoques de novos aumentaram. Na busca pela participação 
de mercado, o usado passa a ser instrumento de ajuste na negociação. “Para a venda do 
zero quilômetro sacri� ca-se o usado. A busca diária pelo market share impede, muitas 
vezes, que o concessionário tenha uma política comercial adequada no segmento de 
usados”, advertiu. Na opinião dele, é preciso individualizar com clareza os resultados 
dos departamentos.

Mais parceiros, informações e treinamentos – Ampliar as bases de parceiros tanto 
lojistas quanto bancos é uma das alternativas apontadas por Valdner Papa para este 
período de crise. Em sua análise, há clientes apenas para 65% dos carros usados que 
entram no estoque. “Se negociávamos com três lojistas, devemos aumentar para cin-
co”, ressaltou. “Com o crédito mais restritivo, quanto mais opções de bancos, maior a 
possibilidade de aprovação do � nanciamento”, aconselhou Papa.

Para ele, as pesquisas de mercado também são essenciais para a gestão da concessio-
nária. “Não se pode gerir uma concessionária sem informações. A instabilidade ainda 
existe e vários agentes não aceitam usados na troca”, disse o consultor.

Como o foco do � nanciamento mudou, treinar a equipe de vendas passou a ser primor-
dial. Os vendedores foram treinados a maximizar o F&I, por meio de � nanciamentos 
sem entrada, para obter melhor retorno. Atualmente, a equipe de vendas deve pro-
curar obter uma entrada, com retorno menor, mas com maior facilidade de aprovação 
do crédito.

Soluções para enfrentar a crise

Selecionar os carros usados que entram nos estoques sempre foi importante. “Mas, 
agora, mais do que nunca. É uma questão de sobrevivência no mercado. Apenas 
os usados que possuem per� l de procura no ponto comercial do concessionário 
é que devem � car no estoque, os demais devem ser comercializados imediata-
mente, mesmo com menor margem. A velocidade é um fator de custo primordial 
na composição da margem”, enfatizou Papa. Além do cuidado ao selecionar o 
usado, segundo o consultor, o concessionário deve ter uma gestão pro� ssional 
de estoques que contemple: 

Seletividade e gestão pro� ssional de estoques

• Dias de estoque;

• Promoções diárias para ativar o giro;

•  Exposição adequada (limpeza e informação do produto);

•  Preço de compra versus preço de mercado, atualizado por pesquisa;

• F&I.



28 Dezembro 2008 / Janeiro 2009

não prejudica tanto o mercado quanto o 
valor de entrada exigido no financiamen-
to. “Agora, as financeiras exigem um maior 
valor de entrada”, afirmou. Outra medida 
que restringe o crédito é a comprovação 
de renda. Antes da crise, exigia-se que os 
rendimentos do consumidor fossem duas 
a três vezes maior que o valor da prestação. 
Atualmente, estes números passaram para 
quatro a cinco. As taxas de juros também 
aumentaram, criando dificuldades. Os ju-
ros subiram de uma média de 1,8% para 
2,2% e até 2,5%, dependendo do veículo. 

“Uma somatória de boatos” – O presiden-
te da ASSOVESP explica que o mercado 
de usados é muito peculiar e a política de 
comercialização dos carros usados muito 
diferente dos veículos novos. “Quem re-
gula o preço do segmento de usados é o 
mercado. É a oferta e procura. Os preços 
dos usados estão caindo, mas não é tanto 
como alardeiam”, ressaltou Chahade. Os 
carros desvalorizaram em média 0,59% no 
mês de novembro. Os modelos que mais 
sofrem são os de idade mais avançada. Com 
este cenário, os estoques sobem um pouco. 
Chahade afirma ser cerca de 10% a 15%, 
sem comentar números. O resultado? Há 
maior seletividade nos estoques, ou seja, 
produtos de melhor qualidade. “Esta tur-
bulência vai trazer ordenamento comercial. 
Cada vez mais você vai ter de trabalhar 
mais o pós-venda, o contato direto com o 
cliente, fidelização para reverter em mais 
negócios”, disse o presidente da ASSO-
VESP, acrescentando; “E, isto só se faz ofe-
recendo condições especiais. Todo mundo  
gosta de comer em bons restaurantes pa-
gando pouco”. 

Dificuldades para motos e caminhões – As 
motocicletas, um dos segmentos que mais 
depende do financiamento para vender, 
foi um dos mais atingidos nos últimos me-
ses. Conforme dados do DENATRAN, 
em novembro de 2008, foram negociadas 
136.225 motos em todo o País, resultado 
bem inferior as 145.789 unidades de ou-
tubro, resultando numa queda de 6,56% 
no período. Os prazos médios de financia-
mento encurtaram de 39 meses em outu-
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bro para 24 meses em novembro. Apenas 
30% dos negócios foram financiados em 
novembro, ante 63% no mês anterior. 

A situação no segmento de caminhões 
também não é animadora. As vendas dimi-
nuíram de 28.946 em outubro para 25.555 
unidades em novembro, numa retração de 
11,71%. Apenas 31% dos negócios foram 
financiados em novembro, contra 45% em 
outubro. Prazo médio de financiamento foi 
de 24 meses em novembro, contra 40 me-
ses acertados em outubro.

Para Chahade, será preciso adotar al-
gumas políticas de vendas mais agressivas, 
pois a euforia do setor acabou. “O mercado 
vai ter de ajustar um novo perfil comercial 
sem grandes prazos e o segmento de usados 
deve se recuperar a partir do segundo tri-
mestre de 2009, quando o ritmo será mais 
sólido e mais tranquilo”, comentou. Para 
ele, alguns conceitos terão de ser revistos. 
Reduzir os custos e, talvez, até a margem de 
rentabilidade para alcançar maior rapidez 
de movimentação nos estoques. 

“Quem regula o preço do 
segmento de usados é o 
mercado. É a oferta e a  
procura. Os preços dos  

usados estão caindo, mas não 
é tanto como alardeiam”

George Assad Chahade,  
presidente da ASSOVESP

Apenas os usados que possuem perfil de procura no ponto 
comercial do concessionário é que devem ficar no estoque.
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Por Carlos Roberto Matavelli

Apesar das dificuldades enfrenta-
das no mercado globalizado, a 
economia brasileira, agora mais 
resistente do que no passado, 

conseguiu garantir bom desempenho em 
2008. Espera-se um primeiro trimestre di-
fícil em 2009, caso algumas medidas não 
sejam adotadas pelo governo.

Nos últimos anos, a economia brasilei-
ra alcançou um maior grau de resistência 
às turbulências do mercado globalizado. 
Não há dúvidas que o País fez sua lição 
de casa, pois hoje  temos  reservas de pou-
co menos de US$ 200 bilhões e a dívida 
externa está ao redor de US$ 90 bilhões. 
Por tudo isso, conseguimos passar ao largo 
da crise mundial no terceiro trimestre de 
2008. Crescemos, enquanto vários países 
enfrentavam a recessão em suas portas. 

A produção interna nacional ganhou 
representatividade nos quatro trimestres 
encerrados em setembro, graças aos for-
tes investimentos privados em máquinas, 
equipamentos, construções e em agro-
negócio (com produtividade crescente) 
aliados a um forte consumo privado. Para 
2008, no geral, já conseguimos garantir 
um bom resultado, apesar do cenário 
não ser favorável para o último trimestre  
do ano.   

O que nos preocupa é garantir um 
desempenho razoável para 2009 e que o 
Brasil, apesar de alguns desvios, consiga 
manter o crescimento mesmo que não 
seja na projeção que gostaríamos. Esse é 
um desafio direcionado a todos, pois a 
estagnação no mundo desenvolvido tam-
bém alcança os emergentes. A China, por 
exemplo, já está diminuindo suas proje-
ções de crescimento.        

 É provável que as perspectivas pu-
dessem ser um pouco mais otimistas, se 
o governo brasileiro impusesse limites aos 

gastos da administração pública em cus-
teio, não em investimentos, e implantasse 
uma reforma tributária que conseguisse 
a façanha de diminuir os impostos que 
continuam a ser um obstáculo ao cres-
cimento, principalmente, em momentos 
de crise, é o que não cansam de lembrar  
os empresários.  

Infelizmente, o nível de investimen-
tos que cresceu no País, a partir de 2004, 
entra em queda num cenário de crise. 
Na melhor das possibilidades, de acordo 
com os especialistas do mercado, novos 
investimentos só a partir de meados de 
2009. E se valer a pior alternativa, não 
os teremos. 

Como lidar com tantas incertezas? Na 
dúvida, o empresariado não irá fazer no-
vos investimentos na produção o que, de 
imediato, aumentará a capacidade ociosa  
das empresas e trará todas as consequên-
cias decorrentes. 

Simplesmente, mudamos de cenário. 
A demanda interna, antes em crescimen-
to, sofreu um sério abalo, o que reflete 
diretamente no acúmulo de estoques e no 
movimento para baixar a produção, como 
ocorre, por exemplo, atualmente com a 
indústria automobilística. E, mesmo com 
seus consumidores clamando pelo aumen-
to do crédito e seus prazos, além de taxas 
menores e apesar da redução de impostos 
oferecida pelo governo, a indústria mes-
mo com essas medidas terá de enfrentar  
com criatividade e muito empenho um 
futuro comprometedor. 

Os fundamentos da economia brasi-
leira podem estar mais resistentes do que 
no passado, entretanto, para a parte da po-
pulação que ficar desempregada, o risco 
de quebrar é real, como bem colocou o 
empresário Benjamin Steinbruch, diretor-
presidente da CSN. Medidas que incenti-

vem a manutenção do emprego também 
não podem ser descartadas pelo governo 
neste momento. 

Entre algumas das idéias que estão cir-
culando e que devem ser bem avaliadas, 
temos a redução de impostos para setores 
muito intensivos em mão-de-obra, como 
a construção civil; a habitual e pouco 
compreendida demanda global por uma 
maior oferta de crédito e juros mais bai-
xos; um seguro-desemprego válido por 9 a  
12 meses e medidas mais fortes na de-
soneração dos encargos trabalhistas  
em geral, ou minimamente com pra-
zos alongados e até parcelados para os  
devidos recolhimentos.

Não há dúvidas, o primeiro trimestre 
de 2009 será difícil. Quem puder irá adiar 
decisões, inclusive o empresariado, até que 
o panorama fique mais claro. É difícil fa-
zer previsões absolutamente corretas, afi-
nal ninguém tem uma bola de cristal nas 
mãos, e muito menos a certeza absoluta 
da atitude de cada player participante do 
mercado. Prefiro imaginar que na pior hi-
pótese, vamos crescer 2,5% em 2009. E 
é claro, na expectativa, que essa previsão 
possa ser superada, trazendo horizontes 
mais benfazejos. 

Visão econômica

Cenário e perspectivas

Carlos Roberto Matavelli – Presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração  
e Contabilidade (ANEFAC) e Sócio-Diretor da Gestão & Excelência Consultores

Simplesmente, mudamos de cenário. A demanda interna antes em crescimento sofreu um sério 
abalo, o que reflete diretamente no acúmulo de estoques e no movimento para baixar a produção, 
como ocorre, por exemplo, atualmente com a indústria automobilística.
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Agrale aposta no lançamento da linha de chassis 2009 com nova transmissão 
sincronizada. Já a Mercedes-Benz apresenta novidade no segmento de caminhões 
leves para atender à legislação VUC (Veículo Urbano de Carga) de São Paulo. 
No segmento de duas rodas, linha CG recebe melhorias, garantindo melhor 
desempenho às motocicletas e Yamaha investe na criação de banco próprio.

PRODUTOS E LANÇAMENTOS

Inovações e investimentos continuam

Yamaha lança  
banco próprio
Nem mesmo a crise impediu a Yamaha Motor 
do Brasil de lançar sua própria instituição 
financeira – o Banco Yamaha S.A. O objetivo 
é conceder crédito para a rede de conces-
sionários e para os consumidores de moto-
cicletas da marca. Participaram da cerimônia 
de inauguração, no dia 3 de novembro, em 
Guarulhos-SP, Yutaka Kume, presidente da 
Yamaha Motor do Brasil; Ana Beatriz Ferreira 
Leão Neves, que representou Marcos Almada 
- presidente da ABRACY (Associação Brasileira 
dos Concessionários Yamaha); Elói Pietá, Pre-
feito de Guarulhos e Tetsuo Uchiyama, diretor 
superintendente da Yamaha Motor Company. 
“O banco surge em um período que demonstra 
aos nossos concessionários e parceiros que a 
Yamaha continua acreditando no crescimento 
do segmento das duas rodas e que a nossa 
confiança no governo e na política econômi-
ca do Brasil permanecem inabaláveis”, disse 
Kume, que também preside o Banco Yamaha.  
A previsão é que, já no início de 2009, as ati-
vidades do Banco Yamaha se estendam por 
todo o País. O projeto da instituição, iniciado 
em junho de 2006, consumiu R$ 35 milhões  
de investimentos.

As fontes de captação de recursos funding 
do Banco Yamaha são diversificadas e ade-
quadas em prazo a cada linha de seus ativos, 
evitando descasamentos (gaps) e privilegian-
do liquidez. O Banco Yamaha, por exemplo, 
detém recursos de investimentos, captação 
de diferentes bancos e por meio da emissão 
de CDBs. Segundo Kume, “diante das turbu-
lências na economia mundial, o banco chega 
para facilitar o encaminhamento de negócios 
e o controle da gestão das concessionárias”.  
O Banco Yamaha vem somar forças à estru-
tura comercial da Yamaha no Brasil agora 
formada pelo próprio Banco Yamaha Motor 
do Brasil, Yamaha Administradora de Consór-
cio, Yamaha Motor Serviços e Participações, 
Yamaha Motor Corretora de Seguros, Yamaha 
Motor da Amazônia, Yamaha Motor do Brasil 
e Yamaha Motor Componentes da Amazônia. 
Mais informações pelo SAC: (11) 2431-6500.

A Agrale está lançando sua nova linha de chassis 
médios e leves com novidades para 2009. A 
montadora brasileira investiu em melhorias nos 
atuais modelos para aumentar a facilidade de 
manutenção e a robustez de seus produtos. Um 
dos destaques é a nova transmissão sincronizada 
para a linha leve. Entre as mudanças nos chassis 
leves, incluindo os modelos MA10, MA9.2, MA8.5 
e MA7.9, o destaque é a adoção do câmbio Eaton 
FSO 4505, de cinco velocidades. Com sistema de 
sincronização das marchas, a nova transmissão 
torna a operação de troca mais confortável, ágil 
e precisa, proporcionando ao condutor melhores 
condições de trabalho. Sua principal característica 
é a robustez, necessária em operações severas 
como é o caso das aplicações urbanas. Outros apri-
moramentos na mecanização são a embreagem 
com novo sistema de acionamento e o sistema 
24 volts. O cluster (painel de instrumentos) dos 
novos chassis leves da montadora passa a ser 
completamente digital, o que facilita a visualiza-
ção e oferece maior precisão na leitura dos dados. 
Todos os instrumentos do painel são integrados 
em uma única peça. 

Micro-ônibus, ônibus urbanos e intermuni-
cipais – O Agrale MA10 foi desenvolvido para 
micro-ônibus com até 9 metros de comprimento 
e destinado a linhas rodoviárias, intermunicipais, 
turismo e fretamento. O Agrale MA10 possui 
balanço dianteiro diferenciado, possibilitando a 

montagem da carroceria com porta à frente do 
eixo dianteiro e não no entre-eixos, como nos mo-
delos convencionais. Foi projetado para maximizar 
o aproveitamento da carroceria e aumentar em 
até 12% o espaço interno, proporcionando maior 
conforto aos passageiros e maior controle do fluxo 
de pessoas por parte do motorista, gerando maior 
rentabilidade ao transportador. Com capacidade 
para acomodar até 33 passageiros (em poltronas 
Intercity Soft), o MA 10 também possibilita amplo 
espaço para bagagem (3 m³) e ambiente separado 
para o compartimento do motorista, com maior 
privacidade e melhor acústica.

Agrale lança nova linha de chassis

Agrale MA10

Agrale MA9.2

Agrale MA8.5
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Mercedes-Benz 710 Plus para 
atender legislação VUC

O modelo mais vendido da Mercedes-Benz no 
segmento de leves, o 710 Plus está mais poten-
te (115 cv) e agora também passa a atender à 
legislação VUC de São Paulo, podendo circular 
nas zonas de restrição a caminhões. “Com a nova 
largura, a versão de 3.700 mm de entre-eixos do 
710 Plus atende à legislação VUC de São Paulo, 
podendo circular nas zonas de restrição a ca-
minhões”, afirma Eustáquio Sirolli, gerente de 
Marketing Produto Caminhão da Mercedes-Benz 
do Brasil. O entre-eixos de 3.700 mm permite a 
utilização de carroçarias de até 4,2 metros, com o 
caminhão adequando-se às dimensões máximas 
da legislação VUC (Veículo Urbano de Carga): 2,2 
metros de largura e 6,3 metros de comprimento 
total, pára-choque a pára-choque. Com a adequa-
ção do 710 à categoria VUC, os clientes podem 
transportar cargas e distribuir mercadorias em 
toda a cidade de São Paulo, mesmo nas ZMRC - 
Zonas de Máxima Restrição de Circulação, das 10 
às 16 horas e de acordo com o rodízio de placas 
par e ímpar, conforme determina a legislação. 
Além disso, durante a semana, os caminhões VUC 
devem atender ao rodízio de horário de pico no 
mini anel viário, o que é definido de acordo com 
a numeração de placa. 

Mais potência e maior agilidade na cidade – O 
motor OM 364 LA do 710 Plus ganhou mais potên-
cia, oferecendo agora 115 cv a 2.400 rpm, 5 cv a 

mais que a versão anterior. Com isso, o caminhão 
ganha mais força para as aplicações urbanas do 
transporte de cargas. O elevado torque (47 mkgf 
a 1.400 rpm) e a ótima capacidade de subida (46%) 
propiciam melhores arrancadas, especialmente 
em aclives, além de assegurar maiores velocidades 
médias e retomadas de velocidade. O acesso à ca-
bina e a facilidade de manobra são outros pontos 
de destaque do 710 Plus.

Veículo Modelo Entreeixos
Caminhão 710 Plus 3.700

Caminhão Accelo 715C 3.100

Caminhão Accelo 915C 3.700 (*)

Furgão 313 CDI 3.000 e 3.550

Chassi com cabina 313CDI 3.550

Chassi com cabina 413 CDI 3.550

Modelos VUC da Mercedes-Benz

(*) Com adequações na implementação da carroçaria.

A Honda CG 150 Titan não pára de evoluir. Após 32 anos do lançamento 
da linha CG, o modelo, sucesso de vendas com 5,2 milhões de unidades 
vendidas desde 1976, chega ao mercado totalmente renovado. Uma das 
inovações mais esperadas se tornou realidade: a incorporação do sistema 
de injeção eletrônica (PGM-FI). A tecnologia que, pela primeira vez, equi-
pa uma motocicleta da categoria Utility no Brasil, garante economia de 
combustível, desempenho mais linear e redução de emissão de poluentes.  
Inspirada em motocicletas naked de maior cilindrada como a Honda 
CB 600F Hornet, a nova CG 150 Titan está com um visual mais mo-
derno e esportivo. Lateral e motor formando um conjunto uniforme, 
piscas integrados tanto na dianteira quanto na traseira e tanque com 
linhas harmoniosas são alguns dos destaques do novo desenho.  

Honda CG 150 Titan chega renovada

No modelo 2009, toda a força foi concentrada na parte frontal. O farol 
redondo foi substituído por uma carenagem moderna e linhas marcan-
tes. Os novos piscas integrados ao farol contribuem com a segurança na 
sinalização, uma vez podem ser mais facilmente visualizados no trânsito. 
Graças ao novo formato do refletor multifocal e ao farol com lâmpadas de 
35/35W, a iluminação é mais eficiente e com maior área de alcance. Dispo-
nível nas cores preta, vermelha, prata metálica e azul metálica, a CG 150 
Titan 2009 chega às concessionárias de todo o Brasil em três versões: KS, 
com partida a pedal; ES, com partida elétrica; e ESD, com partida elétrica e 
freio dianteiro a disco com cáliper de dois pistões (e não apenas um, como 
no modelo anterior). 

Respeito ao meio ambiente – Equipado com o motor OHC (Over Head 
Camshaft), monocilíndrico, quatro tempos, de 149,2 cm3, arrefecido a ar, 
com comando de válvulas no cabeçote e balancim roletado, o modelo, agora 
alimentado pelo sistema de injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel 
Injection) se enquadra no Promot (Programa de Controle de Poluição do Ar 
por Motociclos e Veículos Similares), que entrou em vigor em janeiro de 2009. 
Aliados ao novo sistema de alimentação, catalisador e sensor de oxigênio 
também foram instalados para auxiliar a redução das emissões de gases 
poluentes. Com relação ao CO2 (monóxido de carbono), o novo modelo 
está 64% menos poluente que o limite proposto pelo Promot: enquanto o 
máximo permitido é de 2,0 g/km, o novo modelo gera apenas 0,719 g/km. 
Quanto à produção de óxido de nitrogênio (NOx), a diferença é ainda mais 
marcante: 66% a menos que o estabelecido (0,051 g/km frente à norma de 
0,15 g/km). Por fim, a emissão de hidrocarbonetos, que pode chegar a um 
máximo de 0,8 g/km, é de apenas 0,161 g/km (79% a menos que o permitido). 
 Outro ponto positivo é a economia de combustível: a nova CG 150 Titan 
ficou 8,5% mais econômica. A CG 150 Titan 2009 está disponível desde o 
final de dezembro nas mais de 690 concessionárias distribuídas por todo o 
Brasil, ao preço público sugerido de R$ 6.040,00 para a versão KS, R$ 6.590,00 
para a versão ES e R$ 6.990,00 para a versão ESD (base Estado de São Paulo 
e com os custos de frete e seguro não inclusos). 
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As principais causas dos aciden-
tes de trânsito estão vinculadas 
a fatores humanos, ao veículo e 
ao sistema viário.Uma das cau-

sas dos acidentes, apontada pelos órgãos de 
trânsito e por pesquisas de órgãos indepen-
dentes, é a falta de manutenção do veículo, 
que poderia ser resolvida com a implan-
tação da Inspeção Técnica Veicular (ITV). 
Muitas mortes poderiam ser evitadas com 
um pouco mais de mobilização do poder 
público, montadoras, autopeças, reparado-
res independentes, concessionárias em geral 
e da sociedade como um todo.

Ações concretas na busca da diminuição 
da violência no trânsito brasileiro têm sido 
marcadas pela omissão e falta de prioridade 
do poder público e da própria sociedade. 
Embora o discurso seja sempre a favor da 
segurança no trânsito, os orçamentos públi-
cos têm sido significativamente reduzidos 
e insuficientes. O cidadão comum se sen-
sibiliza muito mais com o problema dos 
congestionamentos do que com os riscos 
de acidentes que todos concordam, temos 
índices alarmantes. 

Como se sabe, os acidentes de trânsito 
têm como causas principais aquelas com 
riscos associados ao fator humano, ao ve-
ículo, à via pública e ao meio ambiente. 
Uma pesquisa desenvolvida pelo Sindipeças 
apontou que, em 27% da amostra analisada 
de acidentes com vítima, foram constata-
das falhas no veículo como uma das causas 
do acidente.  Têm sido causa de muitos 
acidentes, tanto nas vias urbanas como 
em rodovias, falhas elétricas, deficiência  
mecânica, falta de manutenção preventiva 
e corretiva.

Nos países chamados desenvolvidos, 
a Inspeção Técnica Veicular – ITV – está 
implantada há décadas. No Brasil, a ITV 
é debatida há mais de 20 anos. No dia 22 
de janeiro de 1998 iniciou-se a vigência 
do “novo” Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB, que obriga licenciar veículos somente 
depois de uma Inspeção Técnica Veicular de 
segurança e ambiental. A lei 9503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o CTB, 
determinou que o Contran – Conselho Na-
cional de Trânsito, regulamentasse a ITV, o 
que não ocorreu até hoje.

Não seguindo o curso legal habitual, o 
poder executivo remeteu a questão do re-
gulamento para o legislativo que, também, 
até agora não aprovou o projeto de lei – PL. 
nº 5979/2001 - que federaliza a execução 
da inspeção. É consenso que a implantação 
da ITV no Brasil será feita sob o regime 
de concessão à iniciativa privada, desde o 
início do processo. Tudo leva a crer que o 
entrave político estaria na dificuldade do 
poder público assumir a cobrança da ta-
rifa de inspeção veicular, cujo custo anual 
para o cidadão proprietário do veículo seria 
equivalente ao custo de um tanque de gaso-
lina de um carro médio.

A implantação da ITV diminuiria o ní-
vel de risco de acidentes e reduziria o custo 
social elevado - estimado em R$ 22 bilhões 
anuais somente nas áreas urbanas brasileiras 
- segundo pesquisa publicada em dezembro 
de 2006 da ANTP/IPEA/DENATRAN. 
Nesse índice não se inclui o benefício que 
a ITV traz ao meio ambiente pela redução 
da poluição, especialmente do ar. 

O que se pode constatar é a falta de 
maior mobilização das montadoras, auto-
peças, reparações independentes, conces-
sionárias em geral e a apatia da sociedade 
como um todo. O poder público ignora 
a própria lei que no seu artigo 1º - pará-
grafo 3º diz: “Os órgãos e entidades com-
ponentes do Sistema Nacional de Trânsi-
to respondem, no âmbito das respectivas 
competências, objetivamente, por danos 
causados aos cidadãos em virtude de ação, 
omissão ou erro na execução e manuten-
ção de programas, projetos e serviços que 
garantam o exercício do direito do trânsito 

seguro”. A desconsideração do fator veículo 
na violência do trânsito é generalizada, até 
a mídia, quando noticia tragédias viárias, 
tende a indicar a fatalidade como causa, in-
dicando imprudência ou imperícia do con-
dutor, nunca a ausência de manutenção ou 
da própria Inspeção Técnica Veicular. 

Números internacionais calculam em 
18% a quantidade de acidentes de trânsito 
que tiveram como causa principal ou signi-
ficativa a ocorrência de uma falha mecâni-
ca. Calculando-se que o trânsito brasileiro 
provoca 42.000 mortes por ano e que 18% 
destas foram ou tiveram como fator prin-
cipal uma falha mecânica, isso resulta em 
7.500 mortes.

Considerando que a ITV poderia ter 
evitado pelo menos metade desses óbitos, 
conclui-se que a implantação da mesma 
no Brasil, teria evitado 3.750 mortes por 
ano. Ou seja, em 10 anos de CTB, 37.500 
mortes poderiam ter sido evitadas se o go-
verno federal tivesse implantado a inspe-
ção obrigatória de segurança e ambiental,  
prevista no artigo 104 do Código de Trân-
sito Brasileiro. 

A inspeção veicular obrigatória

Roberto Salvador Scaringella é consultor.

O uso racional dos meios de transporte pode ser benéfico para diversos setores da sociedade.  
Este conceito, alinhado a políticas de infraestrutura eficientes, ampliam a mobilidade urbana  
em grandes cidades e ainda contribuem para a melhora da qualidade de vida.
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