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Empresários e
empreendedores
Por Sérgio Antonio Reze
Falar e comentar indistintamente a crise internacional já está
ficando chato. A verdade é que devemos encarar esta fase como
oportunidade de aprendizado e, quem não souber aprender e empreender
mudanças de comportamento, talvez não esteja no mercado para
contar a história de outras crises que, inevitavelmente, virão.
Tenho visto declarações irracionais sobre a crise. No entanto, outras têm
me chamado a atenção pelo bom senso e, como sempre, prefiro zelar pela
proliferação do positivo. Recentemente, tive a sorte de ler o depoimento de
Nicolas Fischer, presidente da Nívea Brasil, em que menciona que, apesar de a
empresa não estar amargando prejuízos, vem sendo pressionada externamente
para o corte de custos internos. Muito bem, qual a alternativa da corporação
para esse ajuste? Cortar gastos operacionais sem mexer em investimentos
sagrados para qualquer empresa que deseja sobreviver e crescer. Segundo Fischer,
os cortes estão sendo empreendidos em gastos como viagens internacionais,
reuniões pessoais – agora substituídas por vídeo-conferências -, convenções
mais caras substituídas por outras mais razoáveis (sem deixar de realizálas). Para ele, o que não se corta, de forma alguma, são investimentos em
comunicação e treinamento. “São gastos de longo prazo. Muitas vezes, a
empresa é obrigada a cortar e se arrepende por quatro anos”, acerta Fischer.
Compartilho com o raciocínio deste empreendedor. E, para saber discernir
entre o que cortar e no que investir, é preciso promover uma transformação
maior. É preciso deixar de ser empresário para tornar-se um empreendedor.
Neste sentido, a Fenabrave tem contribuído para que os concessionários
possam ampliar seus horizontes de gestão e minimizar custos em comunicação
e treinamento sem deixar, contudo, de atingir objetivos fundamentais para
a sustentação do negócio. A recém-lançada TV Fenabrave, fruto da parceria
entre esta federação e a UNYCA, nasce com o conceito de encurtar caminhos
e agilizar a comunicação e treinamentos com custos reduzidos. A partir de
agora, as equipes de ponta, tão importantes para o desenvolvimento de
nossas empresas, podem ser treinadas a distância, por meio de recursos da tv
corporativa, e com total interatividade. São cursos voltados às equipes de venda,
recepcionistas, entre outros profissionais que podem representar a diferença
do atendimento que aproxima ou elimina o cliente de nossa concessionária.
Estamos certos de que este caminho é irreversível e que se agregará à
comunicação já existente e imprescindível nas empresas. E, quem souber valorizar
e empreender neste momento, colherá os frutos agora e sempre. Porque a crise
internacional passará, mas somente os empreendedores poderão vivenciá-la
com aprendizado suficiente para lucrar mais e melhor quando ela se for.
Pense nisso e empreendam!!!!
Boa leitura!

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

Sérgio Antonio Reze

Presidente da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores,
entidade que reúne cerca de 5 mil concessionárias por meio de 37 associações de marca filiadas.
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Apoio Jurídico

Por Paulo Teixeira

A crise econômica mundial está exportando sua face mais temível para o Brasil: o
desemprego. Milhares de postos de trabalho vêm sendo extintos desde setembro
do ano passado em todos os setores da economia à medida em que a confiança
no mercado vai se reduzindo e as más notícias vão ganhando corpo. A obrigação
das autoridades é tomar medidas urgentes para minimizar os efeitos da crise.

O

governo federal agiu rápido e reduziu o IPI sobre os automóveis tão logo a crise deu sinais de que chegaria com
força ao Brasil. A isenção de IPI para automóveis populares e a diminuição de alíquotas para os veículos com motor acima
de 1.0 trouxe, de imediato, carros mais baratos e recuperação
sensível nas vendas. No primeiro mês em que a medida vigorou,
dezembro, o aumento nas vendas foi de 11,54% em relação a
novembro, segundo dados da Fenabrave.
Entendemos que cabe agora, ao governo do Estado de
São Paulo, tomar medidas no mesmo sentido, para manter as
máquinas funcionando e garantindo os empregos. Nossa proposta passa pela isenção e redução do IPVA e do ICMS sobre
as cadeias produtivas que mais geram trabalho no Estado mais
rico do Brasil. À primeira vista, essas medidas podem soar como
renúncia fiscal mas, na prática, servirão para retomar o ritmo
das indústrias e aumentar a arrecadação e, consequentemente,
preservar os empregos, nosso objetivo primordial.
Em relação ao IPVA, a idéia não é extinguir o tributo, mas
alterar as bases de cobrança nestes tempos de crise. O governo
de São Paulo poderia isentar de IPVA os carros populares novos,
durante o ano de 2009, assim como diminuir o imposto sobre os
automóveis mais potentes, novos e usados, no mesmo período.
Hoje, quem compra um automóvel popular (motor 1.0 flex)
novo, na faixa de R$ 30 mil, em São Paulo, vai pagar R$ 1.200.
A isenção dessa taxa em 2009 traria um alívio significativo ao
bolso do contribuinte e criaria um efeito positivo na economia,
pois esse dinheiro seria injetado de volta no mercado por meio
de outros gastos feitos pelo proprietário do automóvel.
Outra medida pertinente seria reduzir de 4% para 3% o
IPVA sobre os carros flex, afinal, eles são taxados como carros a
gasolina (4%), mas rodam com álcool (3%). Atualmente, um
veículo flex de R$ 30 mil custa R$ 1.200 em IPVA no Estado

Paulo Teixeira é Deputado Federal
(PT-SP).
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Reduzir IPVA e ICMS para
evitar desemprego
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de São Paulo. Se fosse cobrada uma alíquota de 3%, o custo
cairia para R$ 900. Na Bahia, o mesmo veículo está pagando
hoje R$ 750, valor igual ao cobrado em Pernambuco. No Rio
Grande do Sul, o valor é de R$ 900. Dar ênfase aos carros flex
tem, de quebra, um apelo ambiental positivo, uma vez que os
carros que rodam a álcool poluem até 80% menos que os carros
movidos a gasolina.
Por meio de um abaixo-assinado na internet, estamos conseguindo a adesão da sociedade para a proposta de redução no IPVA.
Basta acessar o site www.pauloteixeira13.com.br e juntar-se a nós
no esforço de sensibilizar o governo estadual para a necessidade de
estimular as vendas de automóveis. Promover as vendas significa
alimentar uma cadeia industrial que já começou a fazer cortes em
seus quadros e que precisa de estímulos de toda natureza.
Sobre o ICMS, o tributo mais importante para os cofres do
Estado e também o mais pesado para as indústrias, propomos
que o Estado de São Paulo equalize suas alíquotas com as de
outros estados como forma de estimular a produção. Há cadeias
industriais que são taxadas em até 19%, ante a cobrança de 8%
em outras unidades da Federação. Mexer nas estruturas dos
impostos estaduais é uma necessidade das mais urgentes. Essas
medidas estão nas mãos do governo do Estado de São Paulo e
esperamos que sejam tomadas o mais breve possível, para o bem
dos brasileiros.



Mobiliário para escritório
www.alberflex.com.br

Fevereiro Março 2009

Panorâmica

8

Nova concessionária Volvo
em Rio do Sul/SC

Nova concessionária
Mercedes-Benz no Acre

A Dicave é a oitava casa do Grupo
Dicave, que já conta com a matriz em
Itajaí e filiais em Chapecó, Concórdia,
Criciúma, Joinville, Lages e Videira. “A rede
de concessionários está seguindo a mesma
política da Volvo, de manter investimentos
programados para atender ao aumento da
frota ocorrido nos últimos anos e prepararse para nova etapa de crescimento de
vendas”, afirma o presidente da Volvo
do Brasil, Tommy Svensson. Para Marcelo
Gonçalves, gerente de desenvolvimento
de negócios e concessionários Volvo do
Brasil para a América Latina, com a Dicave
de Rio do Sul a marca irá aumentar a
capilaridade regional para melhor atender
aos transportadores de Santa Catarina
e também de outros estados brasileiros
cujos veículos trafegam na região.
Instalada com investimentos de
aproximadamente R$ 3 milhões, a nova
filial da Dicave em Rio do Sul está equipada
para atender ao mercado da região nas
áreas de vendas de veículos, peças e
serviços, contando com área construída
de 1.450 metros quadrados em terreno de
12 mil metros quadrados. Uma edificação
moderna abriga todas as áreas, contando
com seis boxes de serviço de oficina,
além de outros cinco destinado a serviços
específicos como cabine de pintura,
funilaria, lubrificação e um box com rampa
– com espaço equivalente a dois boxes de
oficina. A Dicave Rio do Sul possui, ainda,
duas unidades móveis para atendimento
de emergência, pelo sistema Voar – Volvo
Atendimento Rápido, que presta socorro aos
veículos da marca 24 horas por dia durante
365 dias por ano.
A nova concessionária está localizada
no bairro de Navegantes, no quilômetro
137 da BR 470. “A cidade de Rio do Sul
foi escolhida para sediar esta nova casa
por ser um importante pólo econômico
que vem apresentando crescimento
consistente, nos últimos anos, e também
por concentrar um número expressivo de
clientes da marca”, informa Alexander
Boni, gerente comercial da Dicave.

Localizada às margens da rodovia BR
364, km 1 - principal porta de entrada e
saída de veículos no estado - a Acrediesel
passa a contar com mais de 4 mil metros
quadrados de área construída, num terreno
de 26 mil metros quadrados. Com 24 vagas
na oficina e 10 para funilaria e pintura, as
novas instalações asseguram excelência

na prestação de serviços aos clientes,
favorecendo um atendimento com mais
agilidade e qualidade. “O aprimoramento
da rede está alinhado ao objetivo da
marca de atender e prestar assistência aos
nossos clientes em locais cada vez mais
próximos de suas operações. Por exemplo,
com instalações em rodovias de intensa
movimentação, como a BR 364 em Rio
Branco”, afirma Tânia Silvestri, diretora de
marketing e desenvolvimento da dede de
concessionários da Mercedes-Benz do Brasil.
O projeto de construção da Acrediesel
otimiza a rotina de atendimento. O cliente
conta agora com maior facilidade de acesso,
com amplas vagas para seu caminhão na
recepção de serviço e na oficina, inclusive com
carretas. Isso agiliza a prestação de serviços,
com o cliente retornando rapidamente à sua
atividade de transporte.
A aplicação de um padrão de identidade
visual dá maior evidência à marca MercedesBenz e ao nome do concessionário,
estendendo-se também à sinalização das
diversas áreas da Acrediesel, permitindo
rápida identificação pelos clientes.

Em dois meses, Kia Motors
inaugura 13 concessionárias

Linha completa de motos
Honda já atende ao Promot 3

A Kia Motors do Brasil está passando de 100
para 113 pontos de atendimento full service.
Concessionárias em Marília (SP), Vila Velha (ES),
S. Bernardo do Campo (SP), Ponta Grossa (PR),
Lauro de Freitas (BA), Nova Iguaçu (RJ), Manaus
(AM), Fortaleza (CE), Vitória da Conquista (BA),
Marabá (PA), Imperatriz (MA), Maceio (AL) e
outra no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP),
foram abertas em fevereiro e março. “Apesar da
crise internacional, os grupos empresariais que
firmaram parcerias com a Kia Motors do Brasil estão mantendo seus investimentos. A política de
expansão da rede será o trunfo mais importante
para que a importadora possa alcançar vendas,
em 2009, de 30 mil unidades”, argumenta José
Luiz Gandini, presidente da importadora.

Todas as motocicletas produzidas pela Honda,
desde 1º de janeiro de 2009, já atendem ao
Promot 3, (Programa de Controle de Poluição
do Ar por Motociclos e Veículos Similares), que
estabelece normas mais rigorosas quanto aos
níveis de poluição emitidos por motocicletas.
O limite de emissões estipulado é de 2g/km de
CO (monóxido de carbono), 0,8g/km (para motocicletas até 150 cm³) e 0,3g/km (para aquelas
acima de 150 cm³) de HC (hidrocarbonetos), e
0,15g/km de NOx (óxido de nitrogênio). Vale
esclarecer que as motocicletas produzidas pela
Moto Honda da Amazônia em 2008 e alinhadas
ao Promot 2 continuarão sendo comercializadas
ao consumidor final enquanto houver estoques
nas concessionárias.

Fiat SpA, Chrysler LLC (Chrysler) e
Cerberus Capital Management L.P., a acionista majoritária da Chrysler LLC, assinaram
termo não vinculativo para estabelecer uma
aliança estratégica global. A aliança, que
representará um elemento-chave do plano de
reestruturação da Chrysler, poderá permitir
à empresa americana o acesso a plataformas
competitivas de veículos de baixo consumo,
motores, transmissões e componentes que
serão produzidos nas fábricas da Chrysler.
A Fiat também fornecerá à Chrysler acesso
à sua rede de distribuição em países de importância fundamental para o crescimento, além
de significativas oportunidades de redução
de custos. Serviços de gestão à Chrysler, em
apoio ao plano de reestruturação que será
submetido ao Tesouro americano, também
estão contemplados na aliança, que poderá,
também, permitir ao Fiat Group e à Chrysler se
beneficiarem mutuamente de suas respectivas
redes comerciais e industriais, bem como dos
respectivos fornecedores globais.
A proposta de aliança é coerente com
os termos e condições do financiamento
concedido pelo Tesouro americano à Chrysler.
De acordo com o contrato de financiamento,
cada uma das partes interessadas será chamada a contribuir para o esforço de reestruturação da Chrysler, como os financiadores,
empregados, o sindicato UAW, concessionários, fornecedores e Chrysler Financial. Tais
passos poderão contribuir de modo significativo ao plano de reestruturação de longo
prazo da Chrysler. A conclusão da aliança está
sujeita a “due diligencies” e às aprovações
dos órgãos regulatórios, entre os quais o
Tesouro Americano.
O Fiat Group contribuirá para a aliança
com atividades estratégicas, entre as quais: o

compartilhamento de produtos e plataformas,
inclusive de veículos dos segmentos compactos e urbanos, para ampliar a atual gama de
produtos da Chrysler; compartilhamento de
tecnologias, incluindo tecnologias de motores
ambientalmente amigáveis e de baixo consumo
de combustíveis, e acesso a mercados adicionais, incluindo a distribuição dos veículos
Chrysler em mercados fora da América do Norte. A Fiat receberá uma participação inicial de
35% do capital da Chrysler. Não está previsto,
no acordo, que a Fiat fará um investimento em
dinheiro, nem que se compromete a financiar a
Chrysler no futuro.
Esta iniciativa representa um marco importante no cenário do setor automobilístico, que
está vivendo uma fase de rápidas mudanças,
e confirma o empenho e a determinação da
Fiat e da Chrysler em continuar a desempenhar
um papel significativo neste processo global.
O acordo oferecerá a ambas as empresas
oportunidades de terem acesso aos mercados
automobilísticos mais relevantes, oferecendo
produtos inovadores e ecológicos, campo no
qual a Fiat é reconhecida como líder mundial,
beneficiando-se também de sinergias adicionais de custos.
O acordo segue-se a uma série de alianças e
parcerias estratégicas assinadas pela Fiat com
montadoras líderes e fornecedores automotivos nos últimos cinco anos, com o objetivo
de suportar as expectativas de crescimento e
volumes dos parceiros envolvidos”, disse o CEO
do Fiat Group, Sergio Marchionne. Segundo
Bob Nardelli, presidente e CEO da Chrysler LLC,
”a parceria se ajusta perfeitamente, uma vez
que cria o potencial para um poderoso novo
concorrente global, oferecendo à Chrysler uma
série de benefícios estratégicos, incluindo o
acesso a produtos que complementam nosso
atual portifólio; uma rede de distribuição fora
da América do Norte; e redução de custo em
design, engenharia, manufatura, compras e
vendas, e marketing”.

VW celebra 50 anos do Fusca
e lança selo comemorativo
A Volkswagen do Brasil comemorou os 50 anos do Fusca no Brasil com a exposição “Fusca
de Brasil” e o lançamento de selo e carimbo alusivo à data, no dia 18 de fevereiro, na
Volkswagen Haus, showroom da marca em São Paulo. Na oportunidade, os convidados puderam
apreciar modelos que marcaram época, como os veículos 1959, 1965, 1974 e 1986.
O primeiro Fusca, denominado
“Volkswagen de Passageiros”, saiu
da linha de montagem da fábrica
Anchieta, em São Bernardo do
Campo, no dia 3 de janeiro de
1959. De 1950 até 1996, último
ano de produção do modelo,
foram vendidas 3,1 milhões
de unidades do automóvel.
Ícone da indústria
automobilística brasileira, o
Fusca foi homenageado com um
dia oficial em comemoração ao
modelo. Dia 20 de janeiro é o
Dia Nacional do Fusca, instituído
pela Volkswagen em conjunto pelo então Sedan Clube, no final dos anos 80, em
homenagem aos fãs do automóvel, que costumavam se reunir com seus Fuscas para
contar histórias sobre o modelo. Em 1996, a Prefeitura de São Paulo oficializou o dia 20
de janeiro como Dia Municipal do Fusca, instituído pela Lei Municipal nº 12.202/96.

SAE BRASIL promove 100
eventos em 2009
A SAE Brasil irá promover mais de 100 encontros técnicos, entre congresso, simpósios,
colóquio, cursos, workshops e fóruns em 2009.
Os eventos são dirigidos a profissionais e acadêmicos da área da mobilidade, atuantes em
instituições públicas e privadas. O objetivo da
principal afiliada da SAE International no mundo
é promover o avanço e a disseminação do conhecimento da tecnologia da mobilidade no País.
Em abril, dois importantes eventos estão
na agenda: o Simpósio SAE BRASIL de Novas
Tecnologias Automotivas, no dia 13, em São
Paulo; e o Seminário de Produção Enxuta, dia
30, em Piracicaba/SP.
Maio contará com o 9º Colloquium Internacional SAE BRASIL de Freios & Mostra de
Engrenharia, de 6 a 8, em Gramado/RS; e o
2º Colloquium SAE BRASIL de Eletroeletrônica
Embarcada & Mostra de Engenharia, dias 21 e
22, em Penedo/RJ.
Para junho, foram programados três encontros: Simpósio Novos Materiais Automotivos e
Nanotecnologia, dia 8; Simpósio SAE BRASIL de
Manufatura no Setor Automotivo, dia 22, em São
Paulo; e o 1º Fórum Internacional de Bionergia
da Mobilidade, em Piracicaba/SP, dia 29.
Para conferir a agenda e a programação
completa, os interessados podem acessar o site
www.saebrasil.org.br.

BNDES altera limite
de financiamento de
caminhões e ônibus
O BNDES está melhorando as condições de
apoio para aquisição de caminhões, ônibus e
implementos rodoviários da linha Finame com o
objetivo de garantir a retomada das vendas.
Recente medida do banco alterou o limite de
financiamento dos bens de 80% para 100% na
linha Finame, beneficiando o setor num momento
de turbulência na economia. Caminhões e ônibus novos poderão ser financiados com taxa de
9,10% ao ano para grandes empresas e 7,90%
ao ano para micro, pequenas e médias empresas,
acrescido do spread do agente financeiro. Outra
medida anunciada pelo banco que deve ser parabenizada foi a inclusão do financiamento em até
80% na compra de caminhões e ônibus usados.
A taxa utilizada para os veículos usados é de
14,75% ao ano mais spread do agente.
No início de fevereiro, o BNDES já havia adotado medidas específicas para promover a competitividade de micro, pequenas e médias empresas,
com melhorias nas condições do Cartão BNDES.
O limite do cartão passou de R$ 250 mil para R$
500 mil, os juros cobrados nos financiamentos
foram reduzidos de 1,13% para 1,00% ao mês
e o prazo de amortização foi ampliado de 36
meses para 48 meses. Além disso, foi ampliada
a abrangência dos produtos financiáveis, com
aumento dos serviços e insumos que podem ser
adquiridos com o cartão.
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Brasil leva missão técnica na Convenção da NADA

Fevereiro Março 2009

A Fenabrave promoveu Missão Técnica à
Convenção da NADA (National Automobile
Dealers Association) que, neste ano, foi
organizada em Nova Orleans - EUA. Durante a
programação, realizada, de 21 a 28 de janeiro,
em parceria com a NADA, foram apresentados
workshops traduzidos para o português para os
participantes brasileiros.
Segundo o consultor Francisco Trivellato,
coordenador da Missão Técnica, o evento teve
o objetivo de mostrar aos distribuidores de
veículos brasileiros como o concessionário
norte-americano está fazendo para superar a
crise econômica atual.
Os workshops dirigidos aos brasileiros
abordaram os seguintes assuntos: “Análise
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Negócio Concessionário Técnica 20 Group”,
“Como Melhorar a Lucratividade em Veículos
Usados”, “Estratégias para Ser Competitivo
no Mercado de Usados” e “Como Melhorar
a Retenção de Cliente no Pós-vendas”. Já
a mesa redonda abordou o tema “Desafio
Lucratividade 2009” e o painel – “Como
Operar sua Concessionária – Benchmarking,
Processos e Fatores Chave de Sucesso”.
“O que mais me surpreende é ver como
o concessionário norte-americano está
preparado para enfrentar as dificuldades
por meio de uma melhor estrutura de pósvenda. Com isso, ele minimiza os riscos.
O pós-venda acaba pagando o prejuízo”,
explicou o consultor.

As vendas de automóveis e comerciais leves
diminuíram de 16,2 milhões de unidades em
2007 para 13,2 milhões em 2008, numa queda
de 18,52%. A previsão mais otimista para o
ano de 2009 é de 10,5 milhões de unidades.
Ao analisar o mercado automotivo, Trivellato
consegue definir cinco características nos
melhores empresários norte-americanos:
• Conhecimento sobre o mercado
e a evolução da competitividade
das marcas que representam;
• Deﬁnição sobre a evolução do
seu modelo de negócio;
• Profundo conhecimento dos
números e parâmetros de gestão
do negócio em todas as áreas;

Fenabrave lança 10ª Pesquisa de Relacionamento com o Mercado
O lançamento da 10ª Pesquisa
Fenabrave de Relacionamento com o
Mercado está previsto para final de
março. “A pesquisa tem como objetivo
melhorar o diálogo e o relacionamento
entre os concessionários e fabricantes
de veículos, identificar deficiências e
acertos no negócio da distribuição e,
consequentemente, gerar melhor serviço e atendimento ao consumidor”,
afirma Luiz Adelar Scheuer, coordenador da pesquisa.
Realizada via internet, a pesquisa, que
aborda os segmentos de automóveis e
comerciais leves, caminhões, tratores,
motos e implementos rodoviários,
mede quatro índices no relacionamento entre rede e fábrica: Valor, Política,
Pessoal e Postura Geral. O índice de
Valor resume a opinião dos distribuidores sobre o valor da concessionária,
sua viabilidade econômica e qualidade
dos produtos. Já o de Política qualifica as práticas comerciais adotadas
pela marca e o impacto na rede. As
questões do índice de Pessoal avalia
a eficiência da equipe de funcionários
da montadora, enquanto o de Postura
analisa assuntos específicos do relacionamento.
Na última edição (9ª) do estudo, a
indústria apresentou médias de avaliação menores que as apresentadas
anteriormente (abril-junho/2208), na
média geral dos segmentos. Todos os
índices registraram médias inferiores
ao período anterior.

Automóveis e Comerciais Leves
Segundo Scheuer, o segmento de automóveis e comerciais leves apresentou queda em todas as
médias de avaliação em relação à pesquisa anterior. “Os pontos que merecem especial atenção
são: esforço de venda de novos, eficácia de publicidade, braço financeiro cativo/primário”, disse
o coordenador da pesquisa. Já a distribuição de veículos e o treinamento (vendas e serviços)
mostraram melhor desempenho na 9ª edição da pesquisa.

Caminhões
O segmento de caminhões registrou médias inferiores em relação à edição passada. O índice
Valor manteve-se como o melhor índice avaliado (82,92).

Tratores
“Os tratores tiveram queda de avaliação no índice de Valor quebrando uma seqüência de melhora
contínua nas últimas três avaliações”, comentou o coordenador da pesquisa. Já o índice de
Postura Geral manteve uma melhora contínua em relação ao estudo anterior, abril-junho/2008,
e a distribuição de veículos também apresentou média positiva.

Motos
Depois de apresentar uma melhora contínua em quase todos os índices na pesquisa passada, o
setor de duas rodas registrou queda geral de avaliação com baixa em todos os índices. Questões
sobre esforço de vendas de novos, eficácia da publicidade, treinamento de serviços e contato
regional devem ser priorizadas. “As menores médias são motivadas pelo falto da montadora
ser o braço financeiro das concessionárias”, ressaltou Scheuer.

Implementos Rodoviários
Nesta avaliação, o segmento de implementos rodoviários obteve incremento de resultados
apenas no índice Pessoal. O índice Valor manteve sua boa avaliação. Mas os quesitos Política
e Postura Geral, após terem melhorado na pesquisa passada, receberam pior avaliação. Entre
os pontos positivos, destacam-se a disponibilidade de veículos, esforços de vendas de novos,
eficácia da publicidade, treinamento de vendas e contato com a gerente regional. “Os pontos
que apresentaram ligeira queda em relação ao período anterior referem-se ao financeiro:
operação de venda de peças e a montadora ser o braço financeiro cativo/primário”, enfatizou
Scheuer. Em Postura Geral, na questão sobre o valor da concessionária nos últimos 12 meses
ou nos próximos 12 meses, o índice sofreu queda expressiva. “Este resultado demonstra uma
grande preocupação com o setor e uma insegurança de como o mercado se comportará frente
à crise mundial”, comentou Scheuer.

• Possuem uma equipe proﬁssional,
treinada e sintonizada para atuar de
acordo com os objetivos e processos
deﬁnidos, bem como remuneram de
forma competitiva, levando sempre em
consideração a geração de resultados.
• Disposição para empreender e superar desaﬁos.
Segundo Trivellato, os concessionários
nos Estados Unidos partem do conceito de
que todas as áreas do negócio – veículos
novos, veículos usados, peças, serviços e
F&I devem gerar lucratividade. Participaram
da Missão Técnica à Convenção da NADA:
Sérgio Reze, presidente da Fenabrave;
Edson Zanetti, da assessoria econômica da
Fenabrave e concessionários brasileiros.

Luiz Adelar Scheuer,
coordenador da pesquisa.

Para associação, resultados somam
valor à tomada de decisões
Para Armando Boscardin, presidente da Associação Brasileira dos Concessionários Chevrolet (Abrac), a pesquisa traz comparativos interessantes para
o balizamento do desempenho da marca no mercado. “Procuramos estimular nossa rede a participar da pesquisa por meio de cartas, enviadas por emails. A informação sempre agrega valor e ajuda a melhorar as nossas operações de uma maneira geral. Muitas vezes, a pesquisa nos chama a atenção
para particularidades que passariam despercebidas”, disse Boscardin.

Montadora utiliza resultado para desenvolver estratégia
Para a Fiat, a Pesquisa Fenabrave é uma das principais referências para a análise do posicionamento da marca no mercado e também para a orientação das
estratégias e ações a serem adotadas. “O estudo soma-se às demais pesquisas
encomendadas pela Fiat, trazendo a avaliação isenta do nosso principal elo de
relacionamento com o mercado, que são os concessionários, tanto os da Fiat
quanto os da concorrência”, afirmou Lélio Ramos, diretor comercial da montadora. Segundo Ramos, “tem sido motivo de orgulho para a marca Fiat a posição de
destaque que alcançamos nas últimas pesquisas, tanto nos quesitos ligados ao
atendimento ao cliente quanto no relacionamento com os concessionários”.
O estudo já foi utilizado pela montadora para corrigir deficiências no relacionamento. “Analisamos cuidadosamente cada resultado da pesquisa, e elaboramos planos de ação para a melhoria tanto dos nossos pontos
de força quanto eventuais deficiências apontadas. É um verdadeiro guia
para o nosso contínuo aperfeiçoamento no relacionamento com os concessionários e com os clientes”, ressaltou o diretor comercial da Fiat.
Como a pesquisa da Fenabrave é uma referência para a marca italiana na interpretação do mercado e na contribuição aos planos de ação da montadora, sempre que
possível sua importância é ressaltada nos diversos encontros e reuniões realizados
com os concessionários. “Trabalhamos em conjunto para que o nosso cliente tenha plena satisfação na sua experiência de aquisição e utilização dos veículos Fiat
e o resultado dessas ações, como o Programa de Qualidade Total no Atendimento, acaba refletindo também no nosso posicionamento na pesquisa”, finalizou.

A Fenabrave participou de duas palestras no
mês de março por meio de seu presidente
Sérgio Reze. No dia 9 de março, Reze
ministrou palestra no “HSBC Mining & Steel
Day” sobre as perspectivas para
2009 no setor de distribuição
de veículos brasileiro, onde
apresentou um cenário
econômico internacional
e nacional. “O mercado
internacional está
desacelerando fortemente
e há risco de depressão.
Sem solução para o
sistema financeiro norteamericano, a crise não será
resolvida”, comentou o presidente da entidade.
Já o sistema financeiro nacional é saudável,
o endividamento das famílias é baixo e o
financiamento no mercado imobiliário está
apenas começando.
Para ele, com a contribuição da redução do
IPI, a produção dos automóveis e comerciais
leves deve se normalizar. Já a importação de
veículos deve cair em 2009. Os veículos flex
continuarão sendo indutores de renovação
da frota, principalmente, quando a Inspeção
Veicular atingir os carros mais antigos. Os
caminhões e implementos rodoviários devem
sofrer com a queda da demanda mundial, e o
“compasso de espera” do setor petrolífero.
No dia 12 de março, o presidente da Fenabrave
participou do “3º Congresso IRC + Cliente
AS – o Fórum Brasileiro da Indústria de
Concessão e Recuperação de Crédito”. Durante
sua apresentação, Reze falou sobre as formas
de pagamento na compra dos veículos,
prazos de financiamento e a questão da
inadimplência. O total de atraso soma R$
3,8 bilhões, equivalente a 4,7% da carteira
do financiamento CDC. Este percentual cai
para cerca de 2,8% caso seja incluído o
leasing. “Um índice baixíssimo para não dizer
inexpressivo, num cenário de crise financeira
internacional”, finalizou Reze.

ABRACY tem nova
presidente
A Associação Brasileira dos Concessionários
Yamaha (ABRACY) realizou, no dia 12 de
janeiro/2009, no Hotel Quality
Suíte Congonhas, em São
Paulo/SP, a Cerimônia
de Posse da Diretoria
do Biênio 2009-2010.
Ana Beatriz Ferreira
Leão Neves passa a
ocupar a presidência da
entidade, substituindo
Marcos Almada, que foi
convidado a participar como
conselheiro efetivo da nova
diretoria. Ana Beatriz é a primeira mulher
eleita para a presidência de uma associação
ligada a motocicletas. Confira a entrevista com
a nova presidente da entidade na página 20.
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XIX Congresso Fenabrave acontece em Brasília
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O XIX Congresso Fenabrave, que
acontecerá de 12 a 14 de setembro, no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães,
em Brasília/DF, promete inúmeras
novidades para este ano, preservando,
sempre, a fórmula de sucesso de
contemplar todos os segmentos do setor
automotivo – automóveis, comerciais
leves, motocicletas, caminhões, ônibus,
máquinas agrícolas e implementos
rodoviários. “Além da contemplação
de todos os setores da distribuição
automotiva, o evento abrangerá
programação específica para sucessores
e acompanhantes dos congressistas,
bem como superworkshops
com renomados palestrantes
internacionais”, afirmou
Sergio Reze, presidente da
Fenabrave, acrescentando:
“Os especialistas
estrangeiros apresentar
um panorama do mercado
automobilístico mundial”.
Segundo Valdner Papa,
coordenador temático do Congresso,
no início da programação, o evento
abordará temas gerais como a economia e os desafios do setor
e, depois, partirá para assuntos mais específicos e as projeções
para o futuro. Na grade de palestras, cases de sucesso, mesas
redondas, workshops e superworkshops. “Os cases apresentarão
idéias inovadoras para os concessionários. Já as mesas redondas
por segmentos irão condensar as discussões”, ressaltou Papa.
Haverá ainda espaço suficiente para as reuniões das associações
de marca com a rede.

Valdner Papa, coordenador temático do XIX
Congresso Fenabrave. Acima, o Centro de
Convenções Ulysses Guimarães. Na página ao lado,
a Catedral Metropolitana de Basília, projetada
pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Nova cidade sediará evento: Brasília – A cada ano, o
evento ganha novo número de participantes. “Para acomodar
esse expressivo número de congressistas foi escolhido novo local
para sediar o XIX Congresso Fenabrave – o Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, em Brasília/DF”, afirmou Fernando Procópio,
diretor da Procópio Ferraz Construção de Eventos – empresa
organizadora do Congresso. Segundo o organizador do evento,
entre os motivos apontados para Brasília ter sido escolhida
para a sediar o Congresso neste ano foi a malha aérea, uma das
maiores do País. Além disso, há ampla rede hoteleira. “Outro
fator relevante para esta escolha foi a proximidade do aeroporto
e do setor hoteleiro ao Centro de Convenções – cerca de 15
minutos”, disse Procópio.

Valores serão mantidos
As tarifas da inscrição plena, que permite a participação em todos eventos
da programação temática e no jantar de abertura do evento, na noite do dia
12 de setembro, e da inscrição especial, que garante ao congressista assistir a toda a programação temática, serão mantidas. Inicialmente, o preço
da inscrição plena será de R$ 450,00 e o valor da especial, R$ 350,00. Em
breve, a Fenabrave encaminhará mala direta sobre o evento, contemplando
mais detalhes sobre o evento e formas para inscrição. Participe! Nos próximos dias, as inscrições já poderão ser realizadas por meio do site do evento:
www.congresso-fenabrave.com.br.

Encontros Regionais
começam em abril
A Fenabrave realizará 13 Encontros Regionais a partir de abril.
A programação, iniciada no dia 2 de abril, em Cuiabá/MT, se
estenderá pelo mês de maio, finalizando em junho, na cidade
de Belo Horizonte/MG. “Esta é uma oportunidade para os
concessionários se atualizarem com as principais informações
do setor, sobretudo com o cenário econômico face à crise
global”, afirmou Sergio Reze, presidente da Fenabrave.
Os Encontros Regionais Fenabrave 2009 tratarão de assuntos de
importância para o negócio de distribuição de veículos. Ricardo
Amorim, diretor de estratégia de investimento econômico para
a Amércia Latina do banco europeu WestLB fará um panorama
da econômica nacional, considerando diversos aspectos da crise
mundial. Em Fortaleza/CE, Amorim será substituído por Teresa
Fernandez, economista-chefe da MB Associados e especialista
Durante a programação, a Petrobras abordará o tema
“Eficiência Energética” e Silvana Vallochi, da Unyca, falará

As empresas interessadas em participar da
ExpoFenabrave’2009 devem entrar em contato
com Isabel Caberlon, pelo telefone (11) 3257-3200
ou e-mail isabel@procopioferraz.com.br

sobre a TV Fenabrave. O economista-chefe da Fenabrave, Edson
Zanetti, abordará os dados de mercado e novas tecnologias
disponíveis no portal Tela, de uso exclusivo dos concessionários
cadastrados. Ao final do encontro, Sergio Reze, presidente da
Fenabrave, falará sobre o XIX Congresso Fenabrave e o diretor

Gerenciado pela Empresa Brasiliense de Turismo – Brasiliatur,
empresa pública responsável pelo turismo no Distrito Federal,
o novo centro, projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes, tem
uma área de 54 mil metros quadrados e pode receber 9,4 mil
participantes. O local é subdividido em alas. O Auditório Master,
que possui capacidade para 3 mil pessoas, está situado na Ala
Norte, que conta também com mais 13 salas moduláveis, área
multiuso, camarins, sala VIP e sala de imprensa. Já a Ala Oeste
conta com um espaço de 2 mil metros quadrados no térreo,
onde serão organizados tanto o jantar de abertura do evento
como as refeições dos demais dias da programação. Na Ala Sul,
climatizada, será realizada a ExpoFenabrave’2009.
Maior número de expositores – Realizada simultaneamente
ao XIX Congresso Fenabrave, a ExpoFenabrave’2009, feira
de negócios voltada exclusivamente para a divulgação
de produtos e serviços ligados às concessionárias, deverá
ter um maior número de expositores neste ano. Até o
momento, 13 expositores já garantiram a presença na feira
– Sascar, Microwork, Alfa Equipamentos, Indiana Seguros,
Equifax, Alberflex, Panambra, F&I Brasil, Grupo Disal, Leone
Equipamentos, Dia System, CNP Tecnologia e Sercon. O
patrocinador máster do evento continua sendo o Banco Itaú até
2010. A Kia Motors do Brasil, Resource Automotive, UnYca e
Web Motors apoiarão o evento. O espaço destinado à exposição
também foi ampliado. Neste ano conta com 4,4 mil metros
quadrados, 16,40% maior que a área de visitação de 2008.

regional encerrará o evento.
As datas das reuniões já estão confirmadas (confira na tabela
abaixo). Para obter mais informações, os interessados podem
acessar o site da Fenabrave (www.fenabrave.org.br) ou o portal
Tela (www.tela.com.br) ou, ainda, entrar em contato com
Regina pelo telefone (11) 5582-0062.

Dia

Mês

Local

2

Abril

Cuiabá/MT

7

Abril

Fortaleza/CE

14

Abril

Recife/PE (PE/PB/AL/RN)

15

Abril

Salvador/BA (BA/SE)

23

Abril

Campo Grande/MS

28

Abril

Vitória/ES

6

Maio

Curitiba/PR

7

Maio

Porto Alegre/RS

13

Maio

Goiânia/GO (GO/DF)

21

Maio

Florianópolis/SC

22

Maio

Rio de Janeiro/RJ

26

Maio

Belém/PA

4

Junho

Belo Horizonte/MG
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Alerta no
campo
14

Condições meteorológicas adversas, somadas à falta de
crédito para investimentos no setor, faz com que analistas
do mercado agrícola alertem para problemas no campo.

D

e acordo com um relatório publicado, em
fevereiro de 2009, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa,
por meio da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, as previsões para a safra deste ano não
são otimistas. O setor, que representa cerca de um
terço do PIB brasileiro, aparenta sinais de queda em
sua produção, principalmente por conta do clima
adverso nas regiões produtoras brasileiras, somada à
falta de crédito para investimentos.
As condições climáticas ocorridas nos Estados
de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná,
nos meses de novembro e dezembro/08, não foram
favoráveis às lavouras. O Estado mais prejudicado foi
o Paraná, onde a estiagem mais intensa foi observada
nas fases suscetíveis à falta de água, sobretudo para
a cultura do milho e da soja. “O milho apresentou

a maior perda, com seu nível de produtividade
reduzido de 6.813 quilos por hectare, esperado
em dezembro, para 4.720 quilos, seguido da soja
que apresentou perda de 17,8% na produtividade,
esperada no início da safra em 3.000 kg/ha, e agora
em 2.465 quilos por hectare. A primeira safra da
lavoura do feijão também foi afetada pela estiagem.
A produção estimada em 551,7 mil toneladas, no
início da safra, caiu para 352,9 mil toneladas, ou
seja, uma redução de 36,0% ou 198,8 mil toneladas”, diz o relatório.
Com a área das principais culturas da primeira
safra de verão (arroz, feijão, milho e soja) definidas
na região Centro-Sul, e considerando a falta de
chuva, sobretudo nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, sul de Mato Grosso do Sul e oeste de
Santa Catarina, com perdas expressivas nas culturas
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de milho, soja e feijão, e do excesso de chuvas no
litoral catarinense, que causou perdas nas lavouras
de arroz, a quinta previsão para a safra brasileira de
grãos (algodão, amendoim, arroz, feijão, girassol,
mamona, milho, soja, sorgo, aveia, centeio, cevada,
triticale e trigo), está estimada em 134,7 milhões
de toneladas, 6,5%, ou 9,4 milhões de toneladas
inferior à obtida na safra 2007/08, que foi de 144,1
milhões de toneladas. “Mesmo com essa redução,
teremos produtos suficientes para atender tanto ao
mercado interno como o externo”, explica a diretora
da MB Associados, Tereza Fernandes.
A estimativa da renda agrícola para este ano aponta
queda de 8,4% comparada com 2008, sendo que os
maiores prejuízos são para o milho, soja e café. Em valores absolutos, a renda deverá ser de R$ 149,6 bilhões,
R$ 13,7 bilhões menor que no período anterior.
O coordenador-geral de Planejamento Estratégico do Mapa, José Garcia Gasques, assegura que esse
resultado reflete dois aspectos: a baixa produção de
grãos, devido especialmente aos problemas climáticos na região Sul e em outros Estados, e aos preços
mais baixos dos produtos agrícolas. “O efeito desses
fatores está fazendo com que a renda do produtor
rural sofra forte declínio neste ano”, avalia. Ainda
de acordo com Gasques, a estimativa para 2009 está
muito próxima ao da renda de 2003, que foi de
R$ 148,5 bilhões.
A redução de renda em 2009 ocorre principalmente pelo baixo desempenho de importantes
lavouras na formação da renda da agricultura. Gasques explica que as baixas ocorridas no café, milho
e soja se manifestam com elevada intensidade no
resultado total, pois essas três lavouras representam
45,6% do valor da produção agrícola. Milho e soja,
isoladamente, respondem por 38,6%. Deste modo, o
desempenho dessas lavouras tem efeito insatisfatório
na formação da renda.

Gasques destaca que a menor renda de milho e
soja se deve a problemas climáticos e do café ocorre
pelo que se chama de bienalidade – um ano de boa
produção vem acompanhado de outro de menor produção – como é o caso da safra atual. Os preços foram
outro fator responsável pela queda de renda. Os valores vigentes no período de cálculo da renda são menores do que a média dos utilizados para se obter a renda
do ano anterior. “Com base nesses dados, a produção
menor e os preços mais baixos direcionam a agropecuária brasileira a uma perspectiva, até o momento,
não muito animadora”, pondera o coordenador-geral
de Planejamento Estratégico do Mapa.
A crise financeira internacional também contribuiu para a apreensão no setor agrícola. O motivo
é que o País não dispõe de reservas financeiras
para ajudar os produtores a lidar com as prováveis
limitações de prazo para pagamento dos insumos
importados, principalmente de fertilizantes, que
respondem por 40% dos custos de produção.
Vendas de máquinas agrícolas – Números divulgados
no início de fevereiro pela ANFAVEA – Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores,
indicam um ligeiro aumento na comercialização de
máquinas agrícolas no Brasil. De acordo com a entidade, o aumento registrado nas vendas de máquinas
agrícolas em janeiro, na comparação com igual período de 2008, foi puxado pelo segmento de tratores.
Este mercado segue firme sustentado por programas
oficiais que garantem linhas de financiamento para a
aquisição para pequenos e médios produtores.
As vendas internas no atacado somaram 3,1
mil unidades em janeiro de 2009, o que representa
aumento de 7,3% sobre o mesmo mês de 2008.
Na comparação com dezembro, entretanto, houve
uma queda de 17,1%. A comercialização de colheitadeiras recuou 27,4% em janeiro na comparação
com o mesmo mês do ano passado e 26,5% ante
dezembro de 2008. No período, foram comercializadas 313 unidades, contra 426 em dezembro e
431 em janeiro do ano passado.
O vice-presidente da Anfavea para máquinas
agrícolas, Gilberto Zago, atentou para a preocupação da indústria com este segmento, cujas vendas são
concentradas nos meses de dezembro a fevereiro, por
conta da colheita das lavouras de grãos no País. “A
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queda em colheitadeiras preocupa, porque este é um
mercado sazonal. Se as vendas não se concretizarem
agora, só haverá recuperação no final de 2009, quando
os produtores estiverem se preparando para a safra
seguinte”, afirmou.
Já as vendas de tratores, no primeiro mês de
2009, avançaram 17,7% para 2.393 unidades, contra
2.033 em janeiro de 2008. Entretanto, na comparação com dezembro, quando foram comercializadas
2.894 máquinas, houve um recuo de 17,3% nas
vendas de tratores. Este segmento mantém o ritmo
de crescimento nas vendas desde meados do segundo
semestre do ano passado, sustentado pelos programas estaduais Pró-Trator (SP) e Trator Solidário e o
federal Mais Alimentos.
O aumento das vendas de tratores não compensa
a queda registrada em colheitadeiras. “O custo de
uma colheitadeira equivale de três a quatro tratores
de baixa ou média potência”, explica Zago. A indústria apostava no aumento da comercialização de
colheitadeiras em 2008. Isso porque, nos anos de
crise da agricultura brasileira, entre 2005 e 2006,
este foi o segmento mais afetado.

A estimativa da renda agrícola para este ano aponta
queda de 8,4% comparada com 2008, sendo que os
maiores prejuízos são para o milho, soja e café.

Matéria de capa

Dicas de gestão

Fevereiro
Fevereiro
Março
Março
2009
2009

O executivo lembra, ainda, que este é o segmento que também demanda mais mão-de-obra, pela
complexidade do sistema de produção. Segundo
os dados apresentados, a Anfavea mostrou que a
indústria de máquinas agrícolas perdeu 99 vagas
de trabalho, encerrando janeiro com 17.209 postos
de trabalho. A incerteza sobre os reflexos da crise
fez a indústria de máquinas postergar, mais uma
vez, a divulgação de projeções de vendas internas e
exportações em 2009.
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Pedido de ajuda – Lideranças do Rio Grande do Sul
se reuniram com o Ministro Guido Mantega para
pleitear incentivos no setor agrícola, assim como
ocorreu no segmento de automóveis e comerciais
leves, com a redução de IPI e IOF para estimular
as vendas. “Queremos algumas medidas que ativem
o mercado, a exemplo do que foi feito para o setor
automotivo (a redução de impostos resultou em carros mais baratos ao consumidor)”, disse o secretário
estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, Osmar
Terra, deputado federal licenciado cuja base eleitoral
é a região de Santa Rosa.
Os gaúchos pediram condições facilitadas para
a aquisição de máquinas pelo Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota),
como a inclusão de máquinas usadas, ampliação
do financiamento de 90% para 100% do valor do
veículo e extensão do prazo de pagamento de oito
para 10 anos. Também foi sugerida a inclusão de
colheitadeiras no programa Mais Alimento, que por
enquanto prevê apenas a aquisição de tratores com
preços diferenciados.
“Acredito ser positiva a proposta dos líderes
gaúchos. Mas não podemos esperar o mesmo
desempenho de vendas ocorrido em 2008, que
foi um ano completamente diferenciado”, analiza

José Garcia Gasques, coordenador-geral de Planejamento Estratégico do MAPA

A palavra de ordem dos especialistas aos produtores e aos concessionários do setor agrícola é focar suas atividades de olho no caixa da
empresa. Executar uma gestão que contemple
um programa de redução de custos, estoques
baixos e acumulo de capital para futuros investimentos são as principais alternativas para
enfrentar a crise. “O custo para o crédito está
muito alto, além de os credores ampliarem as
exigências para a concessão de empréstimos
e financiamentos. Sendo assim, o empresário
deve executar, em sua empresa, uma política de
redução de custos para guardar capital e passar
pela crise sem grandes problemas”, aconselha
Tereza Fernandes.

Tereza Fernandes. Segundo ela, a economia passava
por um momento de bonança e isso favorecia o setor
automotivo, inclusive o segmento agrícola.
De acordo com analistas econômicos, o ano de
2009 poderá registrar um desempenho de vendas
de máquinas agrícolas abaixo do que foi registrado
em 2008, mas ainda não há motivos para desespero.
“Há uma previsão de grande seca na China, principal
comprador de produtos agrícolas brasileiros. Se isso
se comprovar, eles terão que aumentar o volume de
compras e isso será benéfico para os produtores”,
explica a diretora da MB Associados. Segundo sua
análise, produtos como o trigo, o milho e a soja são
os principais insumos destinados ao país asiático.

Tereza Fernandes, diretora da MB Associados

Artigo

Sustentabilidade

Por Frederico Marinho

A mobilidade urbana de
São Paulo é sustentável?

E

m 1908, a velocidade média do trânsito da cidade de São
Paulo era de 16 km/h. Em 2009, é de 16 km/h. A primeira
conclusão é que estamos indo devagar demais, apesar de termos construído, ou testemunhado a construção de umas das cinco
megacidades do mundo, com 18,85 milhões de habitantes (Planeta,
fev.09, página 53). A velocidade desse desenvolvimento nos levou a
ficar parados nos congestionamentos. Horas valiosas do nosso dia
em termos de trabalho, lazer, descanso, são perdidas e sem chances
de recuperação. Devemos incluir nesta conta os efeitos colaterais dos
congestionamentos como poluição generalizada, principalmente a
produzida pelos escapamentos dos veículos automotores, em relação direta com os índices de doenças respiratórias da população.
Efeitos que aumentam o custo social da saúde, somados a todos os
outros custos engarrafados. É uma cadeia de prejuízos. Geralmente,
só ouvimos falar em cadeia de valor. Estima-se uma perda de 1,5
bilhões de horas de trabalho por ano nas 18 maiores cidades do
Brasil (ANTP, 2007). Para um País que precisa gerar emprego, isso
representa um enorme desperdício!
Se, por hipótese, o transporte público de São Paulo apresentasse
uma velocidade média de 26 km/h, o parágrafo de abertura acima
não existiria. E trocar a civilização do petróleo para uma civilização
mais limpa não seria tema da agenda ambiental de São Paulo. Portanto, a questão congestionamento x poluição precisa de solução.
Qual resolver primeiro: o congestionamento ou a poluição? Se,
em uma hipótese absurda, em 2030 pudéssemos ter trocado todos
os veículos automotores movidos à gasolina, diesel, gás natural,
álcool, por veículos movidos a hidrogênio, que só emitem vapor
d’água, qual seria a natureza da poluição em São Paulo, mantido o
status quo dos congestionamentos?
O índice de mobilidade urbana nas cidades amostradas pelo
Sistema de Mobilidade Urbana da ANTP (2007) mostra que
o índice de mobilidade (passageiros transportados por dia) do
transporte coletivo total é 0,46, enquanto que o índice para o transporte individual total é 0,47. Em conseqüência dessa circulação
são emitidos cerca de 1,6 milhões de toneladas/ano de poluentes
locais. Dos 25,8 milhões de toneladas dos poluentes de efeito
estufa emitidos por ano, o automóvel responde por 60% dessas
emissões. Considerando-se as motocicletas, 86% das emissões vêm
do transporte individual. Na Região Metropolitana de São Paulo,
48% das viagens são por automóvel; 48% são de ônibus; 8% são
de metrô e 3,5% viajam de trem, para uma população circulante de

Frederico Marinho é gerente
de suporte ao CONPET/
PETROBRAS.

16 milhões de passageiros/dia. Esses números mostram que alguma
coisa está fora de ordem.
Os investimentos no setor de transporte para a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, previstos no planejamento
2007/2010, totalizam R$ 16,3 bilhões, dos quais 55,7% são destinados ao Metrô, que transporta 8% dos passageiros/dia; 36,8%
são destinados ao trem e 7,5% para os ônibus. Dos sistemas, portanto, o que mais transporta é justamente aquele que terá o menor
volume de investimentos. Estudos nacionais e internacionais
sobre mobilidade urbana mostram que com apenas 7% das vias
públicas destinadas ao exclusivo transporte de massa, os problemas
de mobilidade observados nas principais cidades do País, os congestionamentos e a poluição decorrentes seriam expressivamente
minimizados. Sem qualquer prejuízo do sonho legítimo de todo
cidadão de ter um automóvel.
O paradoxal disso tudo é que as soluções encontradas em muitas cidades do mundo foram obtidas por consultores especialistas
brasileiros. Mais uma vez, santo de casa não faz milagres!
O sistema de transporte de massa, ao lado de um novo e efetivo
planejamento do uso do espaço urbano, passa por radicais transformações em megacidades como Singapura, Shangai, Dar ES Salan,
Bangladesh, Tóquio e Londres.
Soluções existem e podem ser implementadas. Só não podemos
é atropelar o bom senso. O negocio transportes é sustentável sim,
desde que as soluções sejam negociadas com todos os agentes, inclusive o cidadão, recebendo informações corretas, confiáveis e um
sistema de transporte que o motive a deixar o carro na garagem.
A cobrança de pedágio, preconizada pelas autoridades, pode ser
mais uma taxação sem eficácia. Gera renda para o governo e não resolve o problema do trânsito parado, produzindo poluição e prejuízos
para todos: para os que utilizam ônibus, trem, metrô, bicicleta, moto,
automóvel e também para os que se deslocam a pé.
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O sistema de transporte de massa, ao lado de um novo e efetivo planejamento do uso do
espaço urbano, passa por radicais transformações em megacidades no mundo. Soluções
existem e podem ser implementadas. Só não podemos é atropelar o bom senso.
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Ana Beatriz Leão – Presidente da ABRACY – Eleita para o Biênio 2009/2010
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Duas rodas
com perfume de mulher
Ana Beatriz Ferreira Leão Neves é a primeira mulher a assumir uma associação de
marca ligada ao setor de duas rodas. Casada e mãe de uma filha de 3 anos e oito
meses, Ana Beatriz foi eleita para dirigir a Associação Brasileira dos Concessionários
Yamaha (ABRACY) no biênio 2009-2010. Há 10 anos, não conhecia o mercado de
motocicletas. De empresária no segmento de educação passou à sócia de concessionárias
da marca Yamaha. De lá para cá se destacou no setor, levando suas concessionárias a
diversas premiações. Entrou na vida associativa como diretora da ABRACY, em 2007,
e agora chega à presidência, concedendo sua primeira entrevista à Revista Dealer.

Revista Dealer – No mês de março comemoramos o Dia Internacional da
Mulher. Você acaba de assumir a presidência da ABRACY como a primeira
mulher à frente de uma associação de
marca ligada ao setor de motocicletas.
Quais os principais desafios que deverá
enfrentar ocupando tal cargo?
Ana Beatriz Leão – Desafios existem
e existirão sempre, independente de ser
mulher ou não. Acredito que o principal foi assumir o cargo de presidente
quebrando paradigmas. Tenho uma diretoria formada por 17 homens, dealers
de todas as regiões do País. Mantenho
contato, diretamente, com a gerência
e diretoria de japoneses na YAMAHA,
formada por homens, contando ainda
com diversas situações positivas e negativas,
problemas e soluções oriundas de uma associação que busca o
auxílio da presidência.

Revista Dealer – Ser mulher ajuda no âmbito empresarial?
Ana Beatriz Leão – Não afirmo que sim e nem que não. Depende de cada situação. Na cidade em que moro, por exemplo, sinto
muito forte o machismo e, algumas vezes, o meu sócio, que é o
meu marido, resolve os casos mais esdrúxulos de preconceito.
No trato com a YAMAHA, nunca senti dificuldades. Com relação à minha diretoria, acredito que não será diferente.
Revista Dealer – Residindo fora de São Paulo, como pretende dividir seu tempo entre suas empresas, a ABRACY e sua família?
Ana Beatriz Leão – Hodiernamente, os recursos de comunicação, via internet, reduziram as distâncias. Desta forma, morar
fora de São Paulo não traz grande desconforto, uma vez que
faremos reuniões por vídeo conferência. Outrossim, definimos o
calendário de reuniões presenciais de diretoria para 2009, organizando, desta forma, a minha agenda e de toda a minha diretoria.
Outras datas já ficaram definidas em minha agenda, com viagens
a São Paulo, nas quais serão necessárias a minha presença, como
reuniões na FENABRAVE, por exemplo. Em outras ocasiões,
dividirei o tempo nas empresas junto com o Jarbas, meu marido,
e procurarei ter uma vida comum com a minha filha, me fazendo
estar presente em todas as festividades escolares, nos momentos
de lazer e nas brincadeiras comuns do dia a dia.
Revista Dealer – Nos últimos anos, o setor de duas rodas acumulou recordes de crescimento, mas desde a crise internacional, que
repercutiu no Brasil a partir de setembro de 2008, o segmento
vem amargando perdas. Como é assumir a presidência da associação que representa os concessionários Yamaha neste cenário?
Ana Beatriz Leão – O momento é delicado para concessionários
e fábrica, mas para a ABRACY, como para qualquer outra associação de marca, é um momento especial para crescer e mostrar
relevância, pois são nos momentos de crise que as associações
são mais procuradas.

Revista Dealer – Quais serão os principais desafios do segmento este ano?
Ana Beatriz Leão – Para algumas marcas, continuar no mercado, para outras,
firmarem-se e projetarem-se. Seja qual
for a marca, acredito que o fator determinante para enfrentar os desafios de
2009 será o uso da criatividade por parte
das montadoras e concessionárias.

Revista Dealer – Quais as perspectivas
para a Yamaha?
Ana Beatriz Leão – Há alguns dias,
em jantar informal com o Alarico
Assumpção (Presidente Executivo da
FENABRAVE), conversávamos a respeito de marcas mundialmente fortes e que
estariam ainda muito fortes no mercado
daqui a uma década, e a YAMAHA estava
entre elas. Obviamente que a YAMAHA está sentindo a crise
mundial, assim como outras gigantes, e o seu planejamento para
2009 foi freado, prevendo estacionar as vendas domésticas ao
mesmo nível de 2008, mas isso não significa que a YAMAHA
ficará à deriva do mercado econômico; ela utilizará a situação
para aumentar a sua participação de mercado.
Revista Dealer – Em sua posse, deixou claro que pretende focar
sua gestão em relacionamentos e resultados, partindo da união
e atitude. Quais são suas metas principais à frente da entidade
neste sentido?
Ana Beatriz Leão – Inicialmente, pretendo conduzir a diretoria
por um único caminho, lajeando o nosso relacionamento interno e junto à montadora, com a finalidade de apresentarmos
ações benéficas para todos. Em seguida, dar continuidade aos
bons projetos iniciados na gestão anterior gerando resultados
concretos para associados e fábrica.

Revista Dealer – Por que alterou o slogan da Abracy de “Atitude
e União” para “União e Atitude”?
Ana Beatriz Leão – Poderia falar por toda a entrevista sobre esta
simples inversão de palavras, mas de forte relevância. Partindo da
assertiva de que sem união não se chega a lugar algum. Atitude, a
ABRACY tem apresentado sempre. Desde que ingressei na associação, em 2007, percebi que, nestes últimos anos, a associação
tem apresentado um bom trabalho buscando, acima de tudo,
mostrar a sua importância aos concessionários, tentando explicar
quão benéfico para todos, rede e fábrica, seria a nossa união e o
quanto ganharíamos se estivéssemos todos JUNTOS.
Então, ATITUDE houve, (convenções parcial da marca; 1ª CONABY, etc..), mas precisamos ampliar os laços de UNIÃO que
vêm sendo construídos ao longo dos anos para efetivar o poder
de nossas atitudes. Precisamos absorver o sentimento de unanimidade, pois não existirá rede de concessionários YAMAHA
sem a fábrica e não haverá continuidade da fábrica no país, sem
a rede de concessionários, logo não somos dois órgãos distintos,
mas um único coração.
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Sobre a crise internacional:
“Não vamos nos precipitar
acreditando que será uma
calamidade. Precisamos ter
critério nas ações, buscando
sempre uma prévia do custobenefício para qualquer tipo
de ação. Segundo Albert
Einstein, em um trecho da
sua definição de crise ele
afirma o seguinte: “...É na
crise que nascem as invenções, os descobrimentos e
as grandes estratégias...”
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Thomas International do Brasil, projeto este iniciado na gestão
do Marcos Almada e que ficou para a sua conclusão a partir do
início da minha gestão. Pretendemos, com esta parceria, levar a
todos os concessionários do País esta ferramenta de contratação
e recolocação interna que auxiliará e contribuirá, efetivamente,
no desempenho e lucratividade das concessionárias.
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Revista Dealer – Quantos concessionários estão, atualmente,
associados à ABRACY? A entidade pretende motivar a adesão
de concessionários inadimplentes? De que forma?
Ana Beatriz Leão – Atualmente, estamos com a grande
maioria da rede ativa e adimplente, o que considero excelente. Somos, hoje, mais de 500 concessionários no Brasil. Nas
últimas semanas, fomos procurados por um grande grupo
da nossa rede que deseja fazer parte, outra vez, da nossa associação. Temos a intenção sim, de recebê-los de volta, só precisamos ajustar a melhor forma. Já tenho algumas idéias em
mente que pretendo trabalhá-las junto a minha diretoria.
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Ana Beatriz com Yutaka Kume, presidente da Yamaha do Brasil: “Precisamos
ampliar os laços de união que vêm sendo construídos ao longo dos anos”.

Revista Dealer – Em sua avaliação, quais são os cuidados e
investimentos que devem ser feitos pela rede Yamaha para que
possam superar dificuldades impostas pela crise?
Ana Beatriz Leão – É um tanto quanto difícil e, eu diria mesmo,
até comprometedor dizer o que devemos ou não fazer. Também
estou amargando resquícios da situação econômica, e ainda não
descobri a receita para mandá-la embora, mas estou tentando
soluções que amenizem nos resultados. Não demitimos ninguém
em minhas lojas, pelo contrário, até admitimos. E o que eu
falar, a essa altura da situação, pode até ser redundante, todavia,
sabemos que o momento requer equilíbrio e como falei anteriormente, criatividade. Não vamos nos precipitar acreditando
que será uma calamidade. Precisamos ter critério nas ações,
buscando sempre uma prévia do custo-benefício para qualquer
tipo de ação. Segundo Albert Einstein, em um trecho da sua
definição de crise ele afirma o seguinte: “...É na crise que nascem
as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias ...” Logo,
não nos deixemos contagiar pela situação atual, busquemos ações
e estas só conseguiremos por meio de UNIÃO e ATITUDE.
Revista Dealer – A ABRACY tem investido fortemente em comunicação, treinamento e parcerias. A entidade continuará no
mesmo ritmo?
Ana Beatriz Leão – Certamente. A YAMAHA deu iniciou este
ano a Universidade YAMAHA em todo o País, e a ABRACY,
em sinal de sintonia com a fábrica, tanto tem apoiado este trabalho, que acredito ser excelente, como vem buscando parcerias
que acelerem a profissionalização da nossa rede de distribuidores. Exemplo claro foi o contrato que acabei de firmar com a

Revista Dealer – No ano passado, a ABRACY realizou sua primeira convenção nacional (CONABY), reunindo rede e parceiros
em Itaparica-BA. Há planos para um novo evento este ano?
Ana Beatriz Leão – Planos para a CONABY II existem sim,
até já alinhamos alguma coisa com a diretoria executiva, tais
como: local, data, etc., mas não para 2009. O Marcos realizou a
1ª CONABY no último ano de sua gestão e ficou excelente, foi
um sucesso, uma espécie de encerramento com chave de ouro. A
minha idéia é de marcar sempre o final de uma gestão com uma
grande festa, como uma convenção e, por que não, realizá-la em
conjunto com a YAMAHA?
Revista Dealer – Como avalia a participação da Rede
Yamaha em eventos como a CONABY e o Congresso Fenabrave,
por exemplo?
Ana Beatriz Leão – A participação da rede YAMAHA na nossa
1ª CONABY foi espetacular. Tivemos uma enorme presença de
concessionários e acreditamos que a segunda terá uma participação ainda maior. Com relação ao Congresso FENABRAVE,
de um modo geral, a participação ainda é muito discreta da
rede YAMAHA.
Revista Dealer – Em relação ao relacionamento entre a ABRACY,
Yamaha, Rede de Concessionários da Marca e parceiros, quais
serão seus maiores objetivos?
Ana Beatriz Leão – O maior objetivo será fazer valer o nosso
lema União e Atitude e implantar o Sistema de Estímulo de
Vendas (SEV), a exemplo de outras redes.
Revista Dealer – Ainda sobre relacionamentos, como avalia os
problemas de imagem que os motocicletas, principalmente os
motoboys, enfrentam no trânsito dos grandes centros em relação
a outros motoristas? Existem alternativas viáveis para resolver
a situação?
Ana Beatriz Leão – Acrescento que estes problemas não são
exclusivos dos grandes centros urbanos, mas em muitas outras
cidades de médio e pequeno porte. Para este tipo de situação sou

Revista Dealer – A Yamaha está preparada para atender
aos limites de emissão de poluentes mais rígidos do Promot
(programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares)?
Ana Beatriz Leão – Quanto à parte técnica, com certeza não
teremos dificuldade, pois o nome Yamaha é sinônimo de tecnologia de ponta em todo mundo, acredito que o “X” da questão
será a otimização dos custos destas mudanças de forma a minimizar o impacto no preço final dos produtos. Porém, com União
e Atitude venceremos mais este desafio.
Revista Dealer – Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduada em Engenharia
de Qualidade, acredita que sua formação lhe favorecerá para
realizar um bom trabalho na ABRACY?
Ana Beatriz Leão – Dentro das Ciências Sociais existe toda uma
estrutura político-social que auxilia na base dos relacionamentos
e, na Engenharia de Qualidade, a busca incessante pela qualidade
total, o que não nos deixa estáticos em nenhuma circunstância.
Assim sendo, em minha visão, ambos os cursos contribuem e
contribuirão para a minha gestão.
Revista Dealer – Em que momento começou a se envolver
com o mercado de duas rodas? Anteriormente trabalhava em
que segmento?
Ana Beatriz Leão – Há pouco mais de 11 anos, quando conheci o meu marido. Ele estava em processo de nomeação com
a YAMAHA e o meu primeiro contato, de fato, com a fábrica
aconteceu na inauguração da sua concessionária quando conheci
o então diretor comercial da Yamaha do Brasil, o Sr. Takahashi.
Conversamos muito e a partir daquele momento, comecei a
me envolver com o segmento de duas rodas, daí a fazer parte
da sociedade na concessionária foi uma questão de tempo e estreitar o relacionamento com o segmento uma conseqüência.
Na época, trabalhava com informática educacional. Minha irmã
e eu tínhamos uma empresa que fornecia metodologia em informática educacional para escolas regulares.
Revista Dealer – Como chegou à diretoria da ABRACY?
Ana Beatriz Leão – Sempre fui interessada nos assuntos pertinentes à rede e a associação. Assim, no final de 2004, fui
bastante incentivada pelo então diretor da região 3A, Sr. José
Francisco Santos a lançar minha candidatura na minha região.
Estava disposta a fazê-lo quando aconteceu a minha gravidez e
achei por bem adiar. Em 2006, quando minha filha estava com

pouco mais de 1 ano, acreditei ser o momento certo para dar
a minha contribuição associativa e lancei-me candidata, como
diretora da região 3B, para a gestão 2007/2008. Em janeiro de
2007 conheci o Marcos Almada e toda a diretoria da ABRACY.

Revista Dealer – Como avalia o processo sucessório nas entidades
e concessionárias? Ter um antecessor como Marcos Almada, no
caso da ABRACY, facilita seu mandato?
Ana Beatriz Leão – Seja qual for a área de negócio ou entidades associativas, o processo sucessório deve ser bem avaliado e
tratado com cautela, para que todo o trabalho desenvolvido, algumas vezes, durante uma vida, não seja perdido. No meu caso,
particularmente, posso dizer que facilitou muito ser sucessora
do Marcos, aliás, fui a sua candidata. O Marcos desenvolveu um
excelente trabalho em sua gestão, por meio do seu exemplo de
liderança e determinação. Como afirmei em meu discurso de
posse, ele foi e continua sendo o meu professor. Espero que a
minha gestão seja marcada, não só por ter sido a primeira mulher
a presidir a ABRACY, ou uma associação de marca no setor das
duas rodas, mas por ter conseguido realizar ações significativas
para todos: ABRACY, rede e YAMAHA.
Revista Dealer – Qual a importância do associativismo para o
setor de duas rodas?
Ana Beatriz Leão – É importante na medida em que se tem
uma maior legitimidade nas demandas junto à montadora e
fornecedores, além de ser fundamental na troca de experiências
entre os associados.

Bate-bola
Hobby

Leitura

Livro preferido
O Código Da Vinci
Filme preferido
À espera de um milagre
Maior realização pessoal
Ser mãe
Maior realização profissional
Assumir a presidência da ABRACY
Maior desafio
Trabalhar no segmento de 2 rodas
O que mais admira numa pessoa
Honestidade
O que menos admira numa pessoa
Demonstração de superioridade
Uma mulher à frente de uma associação tem que ser
Determinada, ousada e corajosa
Ana por Ana
“Sou determinada, destemida, ousada e dinâmica, como
defeito: autoritária, teimosa e impaciente são defeitos
que busco atenuar diariamente”
Frase de vida
“O que fazemos no presente ecoa na eternidade”.
(do filme O Gladiador)
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muito objetiva, o problema está na falta de educação no trânsito,
quer seja pelos motociclistas quer pelos motoristas. O problema é de todos e não existirá uma melhoria no relacionamento enquanto não houver um sistema de educação de base, que
conscientize os futuros condutores desde o ensino fundamental.
E, para que isso venha a acontecer, será necessária uma ação
do governo urgentemente que, certamente, poderia considerar
uma parceria com a ABRACY e YAMAHA no desenvolvimento
de uma cartilha-educativa onde seria reforçado que seguindo a
legislação, condutores minimizariam riscos e acidentes.
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Gestão na berlinda
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Após as últimas turbulências no setor financeiro, a gestão empresarial passou
a ser fundamental para garantir a sobrevivência no mercado. É preciso mudar
rumos e ações, controlar custos e operações, planejar e apurar os resultados.

N

unca se teve tanta atenção à gestão como agora. A atual
crise financeira despertou as empresas para o assunto de
forma jamais vista. A prática tem sido entendida como
uma das responsáveis pela atual turbulência. Atribuiu-se a ela
um quinhão da situação econômica devido a uma suposta má
administração de organizações globais ou de grande capilaridade.
Isso tem colocado em xeque todo o exercício da atividade.
Nas grandes crises econômicas no mundo, não se tinha muita certeza de onde o problema advinha. Em geral, apontavam o
dedo para o Estado como se ele fosse um péssimo gestor da economia. Muitas vezes tinham razão. Outras nem tanto. Já se fala
hoje que o capitalismo tem ciclos de crise. Estamos passando por
uma neste momento. Essa, porém, é a pior definição. Afinal, não
é possível que algo tenha sido criado no mundo para dar errado
algum tempo depois de implementado, a não ser que estiverem
querendo vender algum engodo em longo prazo.
Entretanto, agora o problema é diferente e tem um vilão
evidente. Pela primeira vez na história, empresas tiveram que
assumir expressiva parcela de responsabilidade da turbulência.
Demoraram a fazer isso. Mas quando saíram com pires na mão,
não teve jeito. Vários governos lavaram as mãos e partiram para
tentar ajudar os insolventes. Algumas organizações passaram a
admitir que o modelo de estímulo ao consumo desenfreado – e
sem controle – ruiu. Terão, no fim, que reinventar o capitalismo.
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Mas por que não perceberam isso antes? Era uma questão de sustentabilidade e governança. É aí que a gestão ficou na berlinda.
A economia no mundo navegava para uma desregulamentação total. Apregoava-se a necessidade de se libertar da mão
do Estado e o mercado se autogerir de forma responsável. Isso
foi caminhando - aparentemente bem - até o momento em que
o sistema financeiro chegou a um eminente colapso depois de
construírem uma desconjuntada pirâmide financeira – alguns
o fizeram de forma fraudulenta. Verificou-se que empresas de
relação endêmica com o sistema de crédito dos bancos – caso
da indústria automobilística, construção civil, dentre outras de
bens consumo de elevado custo – perderam o chão. Esse cordão

que por anos foi peremptoriamente ignorado), e partir para um
planejamento que permita a melhor tomada de decisão sobre os
rumos dos negócios.
O fato é que gestão em todos os aspectos passou de parte do
problema da crise como também instrumento de solução dela.
É preciso mudar rumos e ações e repensar a maneira de agir no
mercado. A desenfreada busca de resultado rápido acabou. É
preciso ter mais paciência, foco e objetivo, sem perder as rédeas
de como o dinheiro está saindo e entrando na empresa – e se de
onde ele vem, seja de pessoa física ou jurídica, dá sustentabilidade ao negócio.
A gestão nas empresas tornou-se, agora, na nova ordem
estabelecida pela crise financeira, ferramenta crucial de ganho
de competitividade mercadológica. O momento sensível da
economia como o atual, passou a ser uma prática bastante prudente. Deve-se admitir à necessidade premente de melhoria do
desempenho das organizações.
As áreas relacionadas à gestão nas empresas passam agora
pelo teste da sua eficiência dentro do contexto da empresa, sendo
avaliadas ao extremo e sofrendo ajustes vigorosos. A ineficiência

Não adianta a gestão ter a toda hora
o olho fixo no caixa e negligenciar o
resultado a ser conquistado no médio
e longo prazo. Sabe-se da necessidade
de se levantar os custos diretos e
indiretos, além de exercer um controle
mais efetivo sobre os mesmos; rever
os principais processos internos e
identificar os custos envolvidos a
cada atividade; estabelecendo metas e
objetivos visando a redução dos custos.
delas pode estar fazendo com que algumas organizações enfrentem ainda mais dificuldades nesses primeiros momentos da crise
financeira internacional. Ou pode mesmo estar repetindo erros
do passado.
Chegou a hora de os gestores dedicarem às empresas um
olhar mais pragmático, porque a análise científica dessas últimas duas décadas – em que imperou a noção de que o mercado
é uma entidade intocável, que deve se autorregular, liberta de
controles impostos pelo Estado – mostrou que muitos erros
foram cometidos. Os gestores deixaram de decidir baseados em
seu feeling, passando a tomar decisões em cima de comitês, de
instâncias, o que fazia com que ninguém fosse o real responsável
pelas definições dentro da empresa.
Agora não tem mais jeito. Trate o mercado de forma equânime, não se deslumbre com a excessiva procura, entenda o que
está acontecendo ao redor, e tome decisões sensatas. Não existe
ganho fácil.
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umbilical que relaciona empresas e instituições financeiras se
apóia em premissas de rigorosa gestão financeira para se manter.
A saúde de uma organização está intimamente ligada às condições dessa estreita relação.
Nas empresas, as áreas de finanças, contabilidade, controladoria, controle patrimonial e societário sacudiram com a turbulência. Elas são as que, na prática, demonstram – e provam - o
fôlego de uma organização e, muitas vezes, do próprio mercado.
São atividades que determinam ações gerenciais em torno de
uma situação crítica. Porém, alguém não soube codificar o que
essas áreas apresentavam às diretorias, aos conselhos administrativos, aos analistas financeiros, ao mercado. Talvez porque
todos estivessem muito centrados nas vendas, de olho curto no
dinheiro fácil.
Porém, todo planejamento de médio e longo prazo de uma
empresa é galgado em um plano de ação baseado em um orçamento realista e exequível, a partir do que é possível se obter
do faturamento da companhia e da sua capacidade de adquirir
recursos no mercado financeiro. São dados, em sua maioria,
provenientes de áreas, como já citadas: finanças, contabilidade,
controladoria. Algo deu errado também nessa parte.
Em outra vertente, o sistema de apropriação de dinheiro
exige uma elevada atenção das empresas e monitoramento
permanente do cenário dentro e fora da organização. O curso
das ações, determinando que investimentos possam ser feitos,
ou mesmo descontinuar algum produto ou serviço de baixa
rentabilidade, é uma das tarefas práticas dos departamentos de
natureza financeira.
Entretanto, há de se admitir que existe enorme resistência das
organizações em conviver com as mutações do mercado – sejam
elas de ordem econômica ou simplesmente de característica
social - porque sempre passa na cabeça a idéia de que “time que
está ganhando não se mexe”. Isso nem para o futebol funciona.
A todo tempo novas táticas vão sendo introduzidas que precisam
ser aperfeiçoadas por todos, inclusive pelos colaboradores.
Aliás, a gestão também deve sempre envolvê-los. Isso significa estabelecer um ambiente adequado ao florescimento das
idéias, eliminando os obstáculos à criação e, principalmente,
indicando a direção e os rumos que a empresa está tomando
em sua estratégia, para melhor direcionar os esforços de todos. Esse pessoal vive na economia real muito diretamente.
É bom ouvi-los.
Mas, voltando à questão especificamente financeira, não
adianta a gestão ter a toda hora o olho fixo no caixa e negligenciar
o resultado a ser conquistado no médio e longo prazo. Sabe-se
da necessidade de se levantar os custos diretos e indiretos, além
de exercer um controle mais efetivo sobre os mesmos; rever os
principais processos internos e identificar os custos envolvidos
a cada atividade; estabelecendo metas e objetivos visando à
redução dos custos.
Também é necessário reunir mais profundamente informações sobre o mercado, como receitas, custos, tendências
financeiras (atenção, não é só aquele informada habitualmente
pelo mercado financeiro – câmbio, bolsa, juros etc. -, mas, principalmente, a de balanços das companhias abertas e volume de
crédito concedido na praça, o novo termômetro da economia,
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Cada vez mais comum no mundo empresarial, a educação a distância (EaD)
vem se tornando uma grande tendência para treinar e capacitar proﬁssionais
com signiﬁcativa redução de custos. Por esta razão, a Fenabrave coloca
em prática mais uma etapa do projeto de aprimoramento e capacitação
proﬁssional e lança a TV Fenabrave, por meio da qual colaboradores de linha
de frente das concessionárias serão treinados em diversos setores.

A

educação a distância (EaD) é a modalidade de
ensino que não exige a presença de um aluno e
de um professor em uma sala de aula. Registros
indicam seu surgimento no século XIX, quando,
em 1856, em Berlim, Charles Toussaint e Gustav
Langenscheidt fundaram a primeira escola por correspondência destinada ao ensino de línguas. O aperfeiçoamento dos
serviços de correio, a agilização dos meios de transporte e,
sobretudo, o desenvolvimento tecnológico aplicado ao campo
da comunicação e da informação influíram decisivamente nos
destinos da educação a distância.
A partir daí, começou a utilização de
um novo meio de comunicação, o rádio,
que penetrou também no ensino formal.
O rádio alcançou muito sucesso em experiências nacionais e internacionais, tendo
sido bastante explorado na América Latina nos programas de educação a distância
do Brasil, Colômbia, México, Venezuela,
entre outros.
A tecnologia veio auxiliar a difusão deste
meio educacional ao longo dos anos. Além
da tradicional correspondência, foram incorporados os vídeos, a televisão e, finalmente, o
computador. Para a presidente do Conselho
Fiscal da ABED – Associação Brasileira
de Educação a Distância, e docente
da Universidade Federal de São
Paulo, a Profª. Dra. Rita Maria

Lino Tarcia, a educação a distância é uma forma concreta de democratização do conhecimento, e é por meio dessa modalidade
de ensino que comunidades e pessoas poderão estudar, crescer
e melhorar. “Atualmente, identifica-se uma forte tendência de
uso da Internet, que pode ser utilizada com outras mídias, como
o material impresso para uso do aluno quando está off-line,
televisão, rádio, podcast, dentre outros. O uso de satélites para
teleconferências também está crescendo e começa a ser utilizada
no Brasil a tecnologia móvel para educação, que trará muitas
inovações na área”, explica.
Segundo Tarcia, a educação a distância permite uma
organização mais pessoal da rotina de trabalho, devido à flexibilidade de horário e de acesso aos
cursos. “Também considero uma vantagem o
estímulo à autonomia e responsabilidade do
aluno na construção do seu próprio conhecimento”, afirma.
De acordo com a ABED, a EaD é mais difundida nos grandes centros e é bem utilizada
pelas universidades públicas e privadas. Além
disso, já faz parte da educação corporativa de
várias empresas nacionais e internacionais.
“No meio acadêmico, podemos identificar
uma procura crescente de alunos para os
cursos de graduação. Os profissionais têm
interesse nos cursos de pós-graduação a
distância”, conta.
A educação corporativa cresce de forma significativa nas organizações e com ela

Confira a grade de cursos da TV Fenabrave
Curso

Datas

Horário

R$/pessoa

A recepcionista e o padrão de atendimento

7, 14 e 28 /4

19h às 21h10

80,00

Qualidade no atendimento ao cliente em vendas

16, 23 e 30 /4

19h às 21h10

90,00

Qualidade no atendimento ao cliente no pós-venda

12, 19 e 26 /5

19h às 21h10

90,00

O vendedor, procedimentos, fechamento e qualidade

14, 21 e 28 /5

19h às 21h10

130,00

A telefonista e o padrão de atendimento

9, 16 e 23 /6

19h às 21h10

80,00

Postura e comportamento no ambiente de trabalho

4, 18 e 25 /6

19h às 21h10

80,00

Bem-vindo ao setor automotivo

14, 21 e 28 /7

19h às 21h10

100,00

A importância da produtividade e eficiência no pós-venda 16, 23 e 30 /7

19h às 21h10

160,00

Relacionamento Interpessoal

11, 18 e 25 /8

19h às 21h10

80,00

Liderança

13, 20 e 27 /9

19h às 21h10

130,00

A importância do giro de estoque de peças

8, 15 e 22 /9

19h às 21h10

180,00

Redução de custos – Com o auxílio da tecIntrodução ao “Coaching”
10, 17 e 24 /9
19h às 21h10
200,00
nologia aplicada para a educação, o mundo
Superando os desafios no atendimento ao cliente
13, 20 e 27 /10
19h às 21h10
90,00
corporativo enxergou como oportunidade
Marketing pessoal
15, 22 e 29 /10
19h às 21h10
110,00
capacitar e treinar profissionais de uma
forma mais simples e barata. O que antes
Técnicas fundamentais para liderança de oficina
10, 17 e 24 /11
19h às 21h10
160,00
demandava grandes deslocamentos para
Gestão do tempo
12, 19 e 26 /11
19h às 21h10
90,00
treinar uma equipe de vendas, por exemplo,
hoje pode ser feito de uma forma remota e
com flexibilidade de horários.
Com proporções continentais, o território brasileiro demanda muitos custos de deslocamentos para a realização de treinamentos. “A logística é cara e complicada. O custo em cursos
presenciais é alto, sem contar as horas perdidas com o deslocamento”, afirma o diretor geral da ConsultMotors – Automotive
Consulting, Valdner Papa, que é o coordenador da TV Fenabrave, fruto da parceria entre a entidade e a UnYca – empresa especializada em TV Corporativa voltada a treinamento -, que tem
como objetivo levar, às concessionárias, cursos de capacitação a
distância a colaboradores que atuam também na linha de frente,
diretamente com os clientes e na gestão dos negócios.
De acordo com Papa, a redução nos custos de treinamento
pode chegar a mais de 60%. “A Fenabrave já oferecia cursos de
gestão para titulares e os principais gestores das concessionárias,
tanto presenciais como a distância, por meio de envio de material didático e da internet. Com a TV Fenabrave, será possível
capacitar todos os níveis da pirâmide”, explica.
Por meio de vídeo-conferência, via satélite, a entidade oferecerá 16 cursos voltados para as áreas de atendimento, gestão de
peças, pós-vendas, entre outras áreas que afetam diretamente no
atendimento a clientes e nos resultados das empresas.
Por meio de pontos de recepção instalados em todas as
Diretorias Regionais Fenabrave de todo o Brasil, a entidade pretende capacitar mais de 5 mil pessoas por ano. Os participantes
poderão assistir aos cursos em tempo real, acompanhados por
monitores treinados, e ainda interagir com perguntas feitas via
e-mail, que serão respondidas também ao vivo. “A TV Fenabrave
vai facilitar a comunicação entre a Fenabrave, as associações de
marca e a rede de concessionários”, diz o coordenador.
O lançamento oficial da TV Fenabrave aconteceu no último
Nos estúdios da UnYca, em São Paulo, o presidente da Fenabrave, Sérgio
Reze, se prepara para transmissão da TV Fenabrave. Abaixo, a presidente
dia 26 de março, e o curso inaugural acontece no dia 7 de abril,
do Conselho Fiscal da ABED, Dra. Maria Rita Lino Tarcia.
conforme programa destacado no box desta matéria.
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o uso do e-learning, a aprendizagem mediada
por tecnologia. O Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (AbraEAD), em sua edição 2008, que contempla
dados de 2007, indica que as 41 empresas
pesquisadas, que possuem projetos de educação corporativa e treinamento, já somam
mais de 580 mil alunos. Somados os cursos de
graduação, cursos oferecidos por fundações e
pelas instituições que compõem o chamado
“Grupo S” (Sesi, Senai, Senac, Sebrae etc),
são mais de 2,5 milhões de brasileiros que
estudaram em cursos com metodologias a
distância no ano de 2007.
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Por Rodolfo Montosa

Consórcios no novo
ambiente econômico
Fevereiro Março 2009

O lado positivo do cenário atual é que o brasileiro procurou solucionar suas
diﬁculdades, tentando alternativas. Entre elas, o Sistema de Consórcios que,
mesmo existindo há mais de 45 anos, por vezes tem sido superado pela
ansiedade da realização rápida do sonho do carro zero.
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A

crise norte-americana esfriou o crescimento do mercado, mas alguns segmentos continuam em franca
expansão. Os setores que estão vinculados ao crédito
sofreram fortemente com a desaceleração da economia
brasileira. Porém, esse momento de pessimismo na cadeia
do ciclo financeiro tende à estabilidade: tudo é uma questão
de tempo!
O fato é que o mundo está mergulhado em uma crise
cuja principal raiz é justamente o composto que envolve o
crédito fácil, baixas taxas de juros, excessivo endividamento
do consumidor, grande apetite ao risco por parte das instituições financeiras, produtos financeiros sofisticados e
sem o devido lastro. Para ajudar, temos a cumplicidade das
agências de riscos e a frágil regulação e supervisão por parte
dos governantes.
O lado positivo desse cenário atual é que o brasileiro
procurou solucionar suas dificuldades, tentando alternativas.
Entre elas, o Sistema de Consórcios que, mesmo existindo há
mais de 45 anos, por vezes tem sido superado pela ansiedade
da realização rápida do sonho do carro zero.
Caracterizado por um compromisso semelhante a
uma poupança, o consórcio é, para mais de 3,5 milhões de
brasileiros, a forma mais simples e econômica de adquirir
um bem. Só no setor de veículos automotores, no qual se incluem os automóveis, os utilitários, os caminhões, os ônibus,
as motocicletas, entre outros, o volume de participantes não
parou de crescer, mesmo com a crise.
Alguns economistas apostam que todos os setores da
economia nacional tendem a perder com vendas e investimentos, porém há os que entendem que passaremos por uma
pequena crise em relação a outros países e melhoraremos
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nossa situação, assim que houver um restabelecimento da
confiança.
O setor de consórcios, que não parou de crescer, movimentou R$ 20 bilhões e registrou um crescimento de 17,3%
no último semestre de 2008, justamente no período em que
a crise internacional começou a ter reflexos aqui no Brasil,
especialmente no setor de crédito.
Com o agravamento do cenário externo, a tomada de
crédito ficou mais restritiva e muitos consumidores foram
forçados a migrar dos sonhos dos carnês ilimitados para
possibilidades reais de aquisição de bens. E, com isso, viram
a necessidade de poupar através dos consórcios. Assim, o
sistema de consórcios tem ajudado a sociedade a construir
seu patrimônio mesmo num momento de pouca liquidez,
adquirindo bens importantes para seu crescimento profissional e pessoal e também para seu lazer: motos, carros,
caminhões, imóveis.
Outro fator, favorável para a consolidação do Sistema de
Consórcios, foi a sanção à Lei 11.795, conhecida por Lei dos
Consórcios, que há quatro anos tramitava no Congresso, em

ferramenta estratégica, poderão enfrentar os tempos difíceis
em melhores condições, pois formaram uma carteira planejada de clientes. Como vimos algumas delas chegam a ter
50% de suas vendas através dos consórcios, obtendo grande
vantagem competitiva sobre seus concorrentes.
Isso somente é possível porque, ao contrário do sistema
de financiamento, no cenário atual, os consórcios são a alternativa menos burocrática para obtenção de um veículo. Os
juros não existem e os pagamentos mensais são menores.
   Ao contrário das complexas fórmulas derivativas, a
simplicidade do sistema de consórcios, por vezes, assusta: um
grupo de pessoas que se une para a programação de compra
de um bem, ajudando-se mutuamente, sem a necessidade
de recursos externos. Mês-a-mês atingem seus objetivos.
Ao final, têm o menor custo, controlam seus orçamentos
e finanças pessoais, disciplinam seus impulsos e formam
reservas e patrimônio.
Vale lembrar que o consórcio não pretende concorrer
com o financiamento e que as novas normas valem apenas
para os grupos de consórcios formados a partir de fevereiro de
2009. A verdade, contudo, é que poucas pessoas conseguem
ficar firmes no objetivo de separar uma parte de seus rendimentos para construir um futuro. Vivemos em um ambiente
em que cada vez mais a renda familiar é comprometida pelo
prazer do imediato – o que impacta no endividamento coletivo e implica pagamentos de juros e encargos exorbitantes.

No consórcio, existe um destino
bem traçado dentro do contexto do
investimento. Quem poupa para comprar
um bem sabe que o fruto de seu esforço
será atingido.
   A oportunidade de inverter esse rumo pode ser por meio
do consórcio. Não há como ignorar o leque de oportunidades
que foram legalmente inseridas com a aprovação da lei. No
bojo do texto legal, não estão somente atos de enquadramento de normas, mas também a inclusão social.
   No consórcio existe um destino bem traçado dentro
do contexto do investimento. Quem poupa para comprar
um bem, por exemplo, sabe que o fruto de seu esforço será
atingido. Quando contemplado, o consorciado já pode
começar a sonhar novamente com um outro bem, sempre
conquistando e agregando patrimônio.
   Ainda é importante lembrar-se de que a lei em discussão
neste artigo deve ser aplicada não para gerar um endividamento social, mas para estimular o planejamento disciplinado e a poupança programada, de modo a proporcionar o
desenvolvimento sustentável do país.
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8 de outubro de 2008, e entrou em vigência em fevereiro de
2009, resgatando uma série de novidades que muda algumas
das antigas normas do Banco Central (BC), contribuindo
para uma maior presença da modalidade no país.
   No que se refere à modalidade de veículos, a vigência da
lei surge em um momento em que existe uma lacuna no setor
de crédito e financiamento. Cautelosas com a crise instalada,
as financeiras passaram a restringir crédito ou diminuir o
tempo de financiamento. Diante disso, e por se tratar de uma
poupança programada que não está atrelada à taxa de juros,
o consórcio voltou a ser uma excelente opção no mercado
de veículos novos. Para os “dealers”, o consórcio continua
sendo uma base para o negócio concessão e a venda futura,
aquela carteira que permite, em momentos difíceis, superar
as dificuldades entregando e vendendo veículos.
Em vez de esperar a retomada do crédito, que pode demorar e até ser agravada, todos podem se lançar no consórcio
como alternativa à escassez de crédito. Ganha o consumidor,
que programará melhor suas principais aquisições. Ganham
o distribuidor e o fabricante, que formarão uma carteira de
pedidos com entregas planejadas mê-a-mês. Ganha o Brasil
com o equilíbrio oferta/demanda promovido pelo sistema
de consórcios.
   Além de não ficar refém somente de seus dados cadastrais, no setor de consórcios o consumidor que não pode pagar o valor de um veículo à vista pode entrar em um grupo e
aguardar a contemplação do veículo. Outra grande novidade
é que o consorciado que por algum motivo não puder levar o
seu compromisso adiante pode receber a devolução do que já
pagou sem precisar esperar o final do grupo. Porém, haverá a
necessidade de entrar em um sorteio mensal para recuperar o
seu dinheiro. Não será devolvida a taxa de administração e o
fundo de reserva será pago apenas no final do grupo.
A inadimplência no setor também recebeu uma ajuda
com a nova lei de consórcios. Trata-se da possibilidade de
utilizar a carta de crédito para a quitação de financiamento.
A contemplação da cota poderá ser utilizada para liquidar
o débito e o consumidor deixa de pagar juros, inexistentes
nos consórcios.
   Com tudo isso, o setor tem possibilidade de crescer e
se destacar ainda mais na economia brasileira, acolhendo os
consumidores que migram dos financiamentos evitando a
devolução de veículos.
Antes da crise, até setembro de 2008, as vendas de cotas
de consórcios eram de 27.581 no segmento de veículos leves.
Após este período, ou seja, até dezembro do mesmo ano, as
vendas foram de 28.406 cotas em média por mês, um crescimento de 3%. Já no segmento de veículos pesados, o salto
foi de 10,7%, de 4.567 cotas para 5.054 cotas. Os consórcios
representam um carro em cada dez vendidos, enquanto entre
as motos eles participam em 50% das comercializações.
As empresas que, na indústria automobilística, em
especial de motocicletas e caminhões, utilizam-se dessa
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Veículos mais econômicos,
ecológicos e potentes
Nos últimos anos, a sustentabilidade passou a fazer parte do dia a dia das
montadoras. O setor está investindo cada vez mais para reduzir a emissão de
poluentes. Prova disso são as constantes inovações e o lançamento de veículos
híbridos e elétricos. No setor duas rodas, o destaque é a linha de capacetes.
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Vectra Next Edition ganha motor mais potente, econômico e ecológico
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Está chegando às concessionárias o Vectra Next Edition.
O modelo recebeu modificações no motor 2.0 litros 8V Flexpower, ficando ainda mais potente e econômico e também
mais ecológico. O motor teve aumento em potência e torque. São 12 cv a mais. Com isso, seu desempenho melhorou,
abastecido com álcool ou gasolina, além de reduzir os índices
de emissões. Os números da Divisão Powertrain da GM indicam que houve uma redução média de 50% nos índices de
emissões de poluentes, que estão dentro do estipulado pela
fase L-5 do Proconve, que vigora desde o início de 2009.
O modelo também ficou mais econômico. O sedã, com
transmissão manual, teve seu consumo melhorado em cerca de 7% na média combinada. O Vectra Next Edition sedã
manual faz 16,1 km/l na estrada, 10,8 km/l na cidade
(média de 12,7 km/l), com gasolina,
e 11,2 km/l na estrada e 7,6
km/l na cidade (média de
8,9 km/l), com álcool.

As alterações mais significativas em design aconteceram
no capô. Também são inéditos os desenhos dos faróis, agora
com iluminação Blue Vision – mais eficiente –, os paralamas,
os parachoques, e as rodas de liga leve nos tamanhos 16 e 17
polegadas. Na versão Expression, a roda é de aço com tamanho de 15 polegadas. “Todas as novidades do design serviram
para deixar o Vectra ainda mais imponente externamente
e mais funcional internamente. Optamos por materiais em
tonalidades de cinza, que tornaram o interior mais requintado”, observa Carlos Barba, diretor de Design da Divisão LAAM
da GM, que engloba as regiões da América Latina, África e
Oriente Médio. Outro destaque fica por conta de uma luz de
alerta no painel que avisa quando o veículo ultrapassa o limite
de emissões de poluentes estabelecido pela
legislação do Conama.

Durante o Salão de Detroit, nos Estados Unidos, a Ford
anunciou um plano agressivo para o lançamento de veículos
elétricos, que serão introduzidos no mercado nos próximos
quatro anos a preços mais acessíveis. A estratégia inclui
modelos com propulsão totalmente elétrica, uma nova geração
de híbridos e um híbrido que pode ser recarregado na tomada.
O plano representa um novo passo no compromisso
assumido pela montadora de que todos os seus lançamentos
estejam entre os melhores em economia de combustível,
contribuindo para que milhões de consumidores tenham
acesso a tecnologias mais eficientes no uso de energia.
Segundo Bill Ford, presidente executivo da montadora, a
Ford caminha na direção que os consumidores desejam, ou
seja, um futuro global “verde” e de alta tecnologia. “Acredito

que é para onde a sociedade gostaria que toda a indústria fosse e a Ford está liderando essa mudança”, disse.
Para começar, a marca vai introduzir na América do Norte,
nos próximos anos, uma van elétrica a bateria (2010), um
carro elétrico pequeno a bateria (2011), e uma nova geração
de veículos híbridos (2012), incluindo uma versão que pode
ser recarregada na tomada. Esses veículos também preparam o caminho para outras aplicações no futuro, utilizando
as plataformas de carros pequenos e médios da Ford.
“A nova geração de híbridos, híbridos plug-in e
veículos totalmente elétricos são o próximo passo na
nossa busca por economia de combustível e sustentabilidade”, afirmou Derrick Kuzak, vice-presidente
de desenvolvimento de produto global da Ford.

Parcerias e sustentabilidade
Para que os veículos elétricos cheguem de forma mais rápida
e acessível ao mercado, a Ford se uniu a parceiros de alta tecnologia. A empresa firmou um acordo com a Magna International para
lançar um novo carro pequeno equipado com bateria de íon de lítio
na América do Norte em 2011. Ele terá carga com autonomia de
cerca de 160 km, sem utilizar gasolina. “Acreditamos fortemente nessa parceria porque ela impulsiona a inovação e mantém os
custos baixos”, disse Don Walker, CEO da Magna International.
A Ford criou, também, uma “eco-parceria” de quatro vias com a
China para ampliar a sua experiência global em veículos elétricos. A
Ford e o Changan Auto Group estão desenvolvendo junto com as cidades de Chongqing, na China, e Denver, nos Estados Unidos, projetos
para promover a segurança energética e a sustentabilidade econômica
e ambiental. Seu foco é o desenvolvimento de tecnologias de veículos
elétricos, o planejamento de cidades ecológicas, transporte urbano

eficiente e integração de redes. Para desenvolver os veículos híbridos
elétricos, o Departamento de Energia dos Estados Unidos destinou
à Ford uma verba de US$10 milhões. Está em teste, atualmente, um
Ford Escape Hybrid Plug-in. No Reino Unido, a Ford trabalha junto
com a Tanfield, líder do segmento de veículos elétricos, para oferecer
versões elétricas da van Transit no mercado europeu. A produção de
veículos elétricos faz parte do plano de sustentabilidade da Ford, lançado em 2007. Seu objetivo é aumentar a economia de combustível
e reduzir as emissões de CO2, dentro do compromisso de longo prazo
de atender os desafios da mudança climática e segurança energética.
Este ano, a Ford está duplicando a produção e a oferta de veículos híbridos, com os novos modelos Fusion e Milan. A marca já vendeu cerca de 100 mil veículos híbridos nos últimos cinco anos, incluindo os modelos Ford Escape Hybrid e Mercury Mariner Hybrid, os
utilitários esportivos com menor consumo de combustível do mundo.

Fevereiro Março 2009

Ford anuncia lançamento de veículos elétricos
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Volkswagen apresenta linha Clean Diesel
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A Volkswagen apresentou uma linha inovadora de tecnologias de propulsão altamente econômicas e com baixas
emissões no North American International Auto Show em
Detroit (NAIAS). Os motores TDI Clean Diesel foram apresentados no Salão de Detroit, realizado no mês de janeiro.
Muitos especialistas consideram esses motores a diesel os
mais avançados de nosso tempo. As razões não poderiam mais
claras: alta eficiência de combustível e emissões extremamente baixas, combinadas com máximo desempenho. É exatamente esta fórmula que já conquistou milhões de motoristas na
Europa e está crescendo cada vez mais na América do Norte.
Neste contexto, a Volkswagen mostrou em Detroit o
novo Touareg V6 TDI com o Clean Diesel 165 kW / 225 CV.
O motor high-tech entra em cena com economia de combustível na cidade na ordem de 7,6 km por litro. Na estrada
atinge nada menos do que 10,6 km por litro. O Touareg
V6 TDI está definindo uma geração inteiramente nova de
SUVs extremamente econômicos e de baixas emissões.
Equipado com o sistema de conversão catalítica mais
avançado do mundo, o Touareg V6 TDI cumpre de modo
impressionante a norma BIN5 sobre emissões, e com isso
obedece às exigências legais de todos os 50 estados dos EUA.

Além do novo SUV Clean Diesel, a Volkswagen também fez
a estreia mundial da edição especial “Lux Limited” do Touareg. Os destaques incluem o exterior aprimorado com rodas
exclusivas de liga de 20 polegadas e interior em couro de dois
tons criado especialmente para o Touareg “Lux Limited”. A
série limitada a 1.940 unidades pode ser encomendada com
couro Cricket nas seguintes combinações de cores: “Latte
Macchi¬ato / St. Tropez White” ou “Anthracite / St. Tropez
White”. O Touareg “Lux Limited” será oferecido com dois
motores a gasolina (V6 FSI e V8 FSI), além do novo V6 TDI.
O Jetta TDI e Jetta SportWagen TDI também já estão
sendo comercializados como veículos Clean Diesel nos EUA.
Com 103 kW / 140 CV, o motor turbo-diesel de 4 cilindros
que equipa ambos esses carros é tão eficiente em matéria
de combustível (12,7 km por litro na cidade e 17,4 km por
litro na estrada, com transmissão manual) e tão limpo que
os modelos estão sendo oferecidos com crédito tributário
de US$ 1.300. Isso porque carros como o Jetta TDI ajudam desde o primeiro dia de uso a reduzir drasticamente
as emissões. Em comparação com motores a gasolina de
potência semelhante, o Jetta TDI e Jetta SportWagen TDI
são até 35% mais eficientes em matéria de combustível.

A primeira aplicação dos novos motores
Ford EcoBoost estreia ainda este ano
nos modelos Ford Flex e Lincoln MKS e
MKT, nos Estados Unidos, como parte da
iniciativa global da Ford para oferecer
propulsores com a economia de combustível
e potência que os consumidores exigem.
O motor V6 3.5 L EcoBoost com duplo
turbo proporciona o mesmo desempenho
encontrado em um motor V8 de aspiração
normal, mas com o consumo de combustível
de um motor V6 aspirado naturalmente.
Seus dois turbos aproveitam os gases do
sistema de escapamento para bombear maior
quantidade de ar dentro dos cilindros. Junto
com a injeção direta de combustível, eles
tornam a queima mais eficiente e elevam a
potência do motor. O sistema EcoBoost foi
projetado com grande refinamento para que o
motorista não perceba o seu funcionamento.
Controles eletrônicos sofisticados equilibram os níveis do turbo para que o motorista
tenha uma disponibilidade de torque contínua

e sem ruídos, diferentemente do que ocorre
em alguns motores turbo de geração anterior.
O sistema EcoBoost opera em temperaturas elevadas, de até 950°C. Um
intercooler é utilizado para resfriar o ar
comprimido antes que ele entre na câmara
de combustão e um sistema de refrigeração a água protege os mecanismos internos do turbo contra superaquecimento.
Inicialmente previsto como opção no
Ford Flex e no Lincoln MKS 2010, o motor
terá sua aplicação gradualmente expandida para outros modelos. Até 2013, mais
de 90% da linha Ford na América do Norte
deve oferecer a tecnologia EcoBoost.
“O motor EcoBoost foi projetado e
testado para ser usado sem a necessidade
de nenhum cuidado especial. Você não
precisa colocar em ponto morto antes de
desligar o motor, não precisa observar
intervalos especiais de troca de óleo nem de
usar óleos especiais”, diz Michael Shelby,
líder de desenvolvimento do programa.

Honda lança linha 2009 de capacetes street
Item de segurança essencial para o motociclista, o capacete deve estar plenamente de acordo com as resoluções
do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Com o objetivo
de oferecer opções ainda mais modernas aos consumidores,
a Honda lançou sua linha 2009 de capacetes street fechados. Produzido em ABS – plástico injetado, o novo capacete
possui viseira antiriscos, forração removível lavável, pintura
diferenciada, fecho de engate rápido e anel antifurto.

Além da linha 2009 de capacetes street fechados,
a Honda oferece outros modelos para atender aos
diferentes estilos de seus usuários. O capacete off road,
por exemplo, é leve, resistente e possui regulagem de
altura na pala e fecho de engate duplo. Outra opção
são os capacetes street abertos, modernos e com ampla
viseira. Há ainda uma versão especial do modelo street
aberto, inspirada na motocicleta Honda Biz 125.
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Motor Ford EcoBoost: V6 com desempenho de V8
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Espaço Aberto

Por Fernando Calmon

Uma pista para todos

Fevereiro Março 2009

Planos de manutenção preconizados pelas fábricas de veículos e
executados em concessionárias em geral incluem um teste final por
ruas e avenidas. Em algumas operações, normalmente aquelas que
implicam substituição de peças e componentes, ele é indispensável.
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air com os carros dos clientes, mesmo tendo cobertura de
apólice de seguro total, sempre traz riscos. Por mais cuidadoso que o piloto da oficina seja ao conduzir carros de
terceiros, não se está livre de situações fortuitas. Dessa forma, é
comum estudar o percurso e procurar locais menos movimentados. Nem sempre se consegue. Em grandes cidades, está cada vez
mais difícil encontrar um trajeto que permita análises objetivas e
subjetivas a fim de validar revisões, consertos e ao mesmo tempo
garanta rapidez, diversificação e segurança de rodagem.
Esse problema foi resolvido na cidade americana de
Naperville, de cerca de 150.000 habitantes, na região metropolitana de Chicago, a rica capital do Illinois. Esse estado elegeu
o senador Barak Obama, que iniciou uma carreira fulminante
até a presidência atual dos EUA. Naperville é um primor de
organização. Construiu as primeiras instalações no país, de
propriedade da comunidade interessada, a permitirem testes
seguros de carros de passageiros, picapes e utilitários esportivos
em ambiente fechado.
A pista foi projetada para reproduzir as condições reais de
utilização. Há um pouco de quase tudo: asfalto rodoviário,

Pista de testes de Naperville, Illinois, EUA.

Fernando Calmon é jornalista
especializado no setor
automotivo e articulista da
Revista Dealer, entre outras
publicações do setor.

cruzamento de estrada de ferro, asfalto comum e de vias periféricas, pavimentação em pedras, trechos desnivelados, círculo de
derrapagem (skid pad). Para utilitários, previram-se espaços de
subidas e de terreno rude.
Inaugurada no começo de 2008, a primeira iniciativa do
gênero nos EUA – talvez no mundo – foi muito bem planejada.
A idéia surgiu em 2002 como uma solução para evitar viagens
de teste com veículos dentro de áreas residenciais e comerciais.
A cidade contratou um consultor que começou a estudar o projeto em meados de 2004. Os concessionários da região foram
chamados e indicaram as características ideais que a pista deveria
oferecer. Em seguida, os proprietários concordaram em participar da nova sociedade e partilhar os custos de implantação,
operação e manutenção das instalações.
Em maio de 2006 iniciaram-se as obras. No início 10 concessionárias aderiram e outros duas, logo em seguida. Além de
representantes das marcas americanas, européias (MercedesBenz e Audi) e asiáticas (Toyota, Nissan e Mazda) também
deram apoio à iniciativa. É possível alugar a pista de teste. Ela
está aberta à comunidade de Naperville e redondezas, mediante
agendamento, e poderá ainda servir para programas de avaliação
de carros novos e usados dos clientes das lojas. Os sócios, claro,
têm prioridade.
Outras cidades já visitaram o empreendimento objetivando
aprender com essa iniciativa de sucesso e de possível reprodução
em muitas outras localidades. Naperville deu um belo exemplo
de parceria, urbanidade e de preocupação com a segurança
no trânsito.

RINO

A confiança do seu cliente faz a marca
registrada do nosso seguro.

É mais fácil confiar em quem se conhece. Com os seguros personalizados
Indiana, o seu cliente conta com a credibilidade da sua marca e a garantia de
qualidade Indiana Seguros.
Em caso de sinistro, o segurado também conta com atendimento, mão-de-obra
especializada e garantia de peças originais.
A confiança do seu cliente é rentabilidade para o seu negócio.
Venha fazer parte deste time!
Ligue agora para 4002-7103

