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Muitas e nossas conquistas!
Por Sérgio Antonio Reze
Vinte anos se passaram desde o I Congresso Nacional da ABRAVE, realizado
em 1979, justamente na cidade de Brasília, onde voltamos agora com a
19ª edição do evento, que hoje toma outras proporções como Congresso
Fenabrave. Foi uma longa e bem sucedida trajetória até que este evento
se tornasse o maior da distribuição automotiva na América Latina e o
segundo maior do mundo, fatos relatados na matéria histórica desta edição
da Revista Dealer.
Na verdade, a evolução do Congresso Fenabrave tem acompanhado
as conquistas efetivadas por esta casa na representação política e
empresarial da categoria da distribuição automotiva no país. Neste
sentido, vale destacar que cada presidência e diretoria sempre empreendeu
todos os esforços necessários e possíveis para que a entidade conquistasse
reconhecimento, considerando os cenários da época.
No campo empresarial, promovemos ações e projetos que têm visado
o aprimoramento da capacitação profissional das redes, melhoria nos
processos de gestão das concessionárias – como é o caso da TV Fenabrave
e dos cursos presenciais promovidos em parceria com universidades
de renome –, assim como estabelecemos outras alianças que oferecem
ferramentas inovadoras para as redes.
A representatividade política conquistou espaços com a unidade
associativa das filiadas a esta Federação, e passamos a ser ouvidos pelo
governo e a participar das decisões mais importantes da economia do
Brasil que, de alguma forma, têm relação com a nossa categoria. Ganhamos
espaço na mídia, participamos de discussões conjuntas com entidades
congêneres, estabelecemos harmonia de relacionamento com a indústria.
Enfim, nos estabelecemos como uma legítima porta-voz de um setor que
representa 5% do PIB Nacional, gera 280 mil empregos diretos e, por
estas razões, tem sido cada vez mais respeitado como alavancador da
economia brasileira.
A mais recente conquista de representatividade política de nossa categoria
foi minha indicação, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para
compor o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ao participar
deste seleto grupo, que discute, permanentemente, alternativas de
desenvolvimento sustentável para o País, a Fenabrave e, por meio dela, as
39 associações de marca e os mais de 5 mil concessionários representados,
ganharam o reconhecimento público de sua contribuição para a Nação.
Este é o caminho e esta é a nossa missão, seja por meio de eventos como
o nosso Congresso, de ações empresariais ou políticas, de perpetuar
a importância dos concessionários e seu comprometimento com o
desenvolvimento do Brasil.
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 39 associações de marca filiadas.
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Salão Duas Rodas acontece
em outubro

6

A 10ª edição do Salão Duas Rodas,
maior evento do setor de motocicletas,
bicicletas, triciclos, quadriciclos, peças e
acessórios na América Latina, acontecerá
de 7 a 12 de outubro, no Pavilhão de
Exposições do Anhembi, em São Paulo/SP.
Uma das novidades é que, a partir deste
ano, o evento passa a integrar oficialmente
o calendário internacional de feiras da
Reed Exhibitions Alcantara Machado, que
anunciou, em janeiro passado, a aquisição
integral das feiras Brasil Offshore, Salão
Duas Rodas e do fórum Protection Offshore,
eventos que até então pertenciam à MG
Media Group do Brasil. “A aquisição de
novas feiras e eventos no Brasil faz parte
de uma política mundial de ampliação
de nossos produtos e serviços em todo
o mundo, em especial aos países do
BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China)”,
disse Juan Pablo De Vera, presidente da
Reed Exhibitions Alcantara Machado,
organizadora do evento. O evento, neste
ano, deve reunir 360 expositores, que
representarão 530 marcas, de 25 países, e
um público de 200 mil visitantes.

Concessionária Smart é inaugurada em São Paulo
A Smart e sua rede de concessionárias estão aumentando sua atuação na cidade de São Paulo.
Foi inaugurada no bairro Vila Nova Conceição, mais uma distribuidora do Smart Fortwo – o automóvel exclusivo para duas pessoas. “A expansão da rede está alinhada ao compromisso que assumimos
no lançamento do carro no Brasil e também à grande procura pelo veículo, que inclusive tem
superado nossas expectativas”, afirmou Tânia Silvestri, diretora de marketing e desenvolvimento
da rede de concessionários da Mercedes-Benz do Brasil, empresa responsável pela marca Smart no
País. A nova concessionária tem fachada, showroom, equipe de vendas e demais instalações baseadas nos padrões da Smart. O cliente poderá encontrar veículos e peças à venda, além da prestação
de serviços de assistência técnica, na concessionária, situada à Av. Hélio Pelegrino, 680.

Salão Duas Rodas 2009
10ª Feira Internacional de Motocicletas,
Bicicletas, Peças, Equipamentos e Acessórios
Data: 7 a 12 de outubro
Horário: de 7 a 11, das 14h às 22h
Dia 12, das 11h às 19h
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi
Av. Olavo Fontoura, 1.209 – São Paulo/SP
Ingressos: Venda no local e antecipadamente por
meio da internet (www.salaoduasrodas.com.br)

Cláudio Rosa Júnior, CEO da CR Zongshen.

CR Zongshen compra 100%
do capital da Kasinski
A CR Zongshen adquiriu a Kasinski Fabricadora de Veículos, tornando-se a primeira
indústria de motocicletas a comprar 100% do
capital de outra fabricante. “Esta aquisição
está contemplada no plano de US$ 80 milhões
que a CR Zongshen definiu como investimento
para o mercado brasileiro”, afirmou Cláudio
Rosa Júnior, CEO da empresa. Segundo o
executivo, o Brasil será base exportadora para
as Américas. Com a aquisição da Kasinski, a
CR Zongshen estreia, já no segundo semestre
de 2009, com uma linha composta de 16
produtos, de 110 a 650 cc, todos dentro das
exigências do Promot 3, que começaram a ser
apresentados na versão 2010 em agosto.
A empresa deverá caminhar em passos
rápidos para ser um grande player, com uma
política de investimentos consistentes e
excelência no atendimento de pós-vendas.
“As linhas de produção de motocicletas da

Zongshen na China e da CR Zongshen aqui no
Brasil são inigualáveis em termos de tecnologia. A unidade fabril de Manaus, por exemplo,
está sendo montada com equipamentos que
permitirão produzir vários modelos de motos
ao mesmo tempo, tamanha a ﬂexibilidade
e produtividade do sistema implantado. A
capacidade instalada de produção da fabrica
será de 90 mil unidades/ano, por turno”, diz
Rosa Júnior.
A CR Zongshen estreará com uma linha
de sete modelos, novidades no segmento
de scooter, cub, street, custom, motoneta
elétrica de 2000 Watts, off road e super moto.

Assinados com a marca Kasinski, os novos
produtos serão apresentados durante o Salão
Duas Rodas, em outubro.
Formado por cerca de 30 empresas e
subsidiárias, o grupo Zongshen tem parceria
com a italiana Piaggio para a construção
de motores e com a Harley Davidson para a
fabricação de peças para exportação. O grupo
produz 2 milhões de motos anualmente,
4 milhões de motores de motos, 50 mil
minivans, 100 mil motores de automóveis,
além de produção própria de chassis, tanques
de combustível, escapamentos e injeção
própria de peças plásticas para motocicletas.

FENATRAN reunirá mais de 350 expositores

17ª FENATRAN – Salão Internacional do Transporte
Data: 26 a 30 de outubro de 2009
Horário: das 13h às 21h
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi
Av. Olavo Fontoura, 1.209 – São Paulo/SP – Telefone: (11) 3060-5000

Seguro gratuito para motos 125cc da Suzuki

BC autoriza constituição do Banco Randon

A Associação Brasileira dos Concessionários de Motocicletas Suzuki
(Assuzuki) firmou acordo com a NT Corretora e a Porto Seguro para
oferecer seguro contra roubo, incêndio, colisão e assistência 24 horas
para motocicletas Suzuki EN 125 YES, Intruder 125 e Burgman 125. “O
seguro será oferecido gratuitamente aos compradores de motocicletas
125 cc da Suzuki nos meses de
agosto e setembro. O cliente
não pagará nada”, afirmou
Lidacir Rigon, presidente da
Assuzuki, para quem a previsão
é disponibilizar 2 mil seguros/
mês. “O seguro Assuzuki estimulará as vendas de motocicletas 125 cc”, comentou.
Lidacir Rigon, à esquerda,
presidente da Assuzuki

O Bacen se manifestou favoravelmente ao projeto de constituição
do Banco Randon. A Randon S.A. Implementos e Participações está
habilitada à criação de banco múltiplo, que iniciará com capital estimado
de R$ 25 milhões visando atuar no mercado financeiro nacional e
desenvolvendo produtos e serviços financeiros que levem ao incremento
dos negócios das Empresas Randon.
O processo teve início em dezembro de 2007. Segundo o diretor
corporativo e de relações com investidores, Astor Milton Schmitt, a
iniciativa de criação de uma instituição financeira surgiu a partir da
percepção da tendência pela instalação de instituições financeiras de
“nicho” de mercado, montantes expressivos na conta clientes elevando o
capital de giro, oportunidade de economia fiscal, experiência com gestão
de crédito a clientes via administração de consórcios, alavancagem das
empresas do grupo e possível retorno atrativo.

Rede Fiat terá certificação do IQA

Umicore recebe prêmio da Volkswagen

A rede de concessionárias Fiat está concluindo o processo de
conformidade dos Padrões de Atendimento com o Instituto de Qualidade
Automotiva (IQA), órgão de certificação credenciado pelo Inmetro e
criado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea). O atestado será concedido às
áreas de vendas e pós-vendas de todas
as concessionárias integrantes do projeto
“Padrões de Atendimento – Gestão por
Processos” da montadora. “O objetivo é
garantir ao consumidor que o atendimento
e serviços prestados pela rede possuem
qualidade”, afirmou José Palacio, auditor
responsável pela Certificação de Serviços
Automotivos do Instituto. A certificação
permitirá a rede oferecer padrão de
José Palacio, auditor
excelência no atendimento, com foco na
responsável pela
Certificação de Serviços
satisfação do cliente. Entrega de produtos
Automotivos do IQA.
e reparos dentro do prazo, instalações,
limpeza e inúmeros outros itens estão
sendo avaliados pelo IQA. Em cada concessionária serão avaliados cerca
de 280 itens, que incluem as estratégias de relacionamento com cliente,
recebimento de veículos para reparo, revisão, plano de treinamento para
qualificação da mão-de-obra nas várias funções, frequência e controle da
manutenção de equipamentos e outros procedimentos.

A Umicore, fabricante de catalisadores automotivos do País,
conquistou o prêmio Melhor Fornecedor Volkswagen 2008, na categoria
“Sustentabilidade”. A empresa foi certificada por ser a primeira
fornecedora da montadora a desenvolver um processo de reciclagem
completo e sem resíduos do catalisador
automotivo. Desde 2003, a Umicore
vem sendo premiada anualmente como
Melhor Fornecedor Volkswagen em
diferentes categorias. “Com este prêmio,
nosso cliente reconhece a criação do
chamado closed loop, ciclo completo de
produção, consumo e reutilização, um dos
pilares da política de materiais para um
mundo melhor da Umicore. Um produto
desenvolvido para a proteção do meio
Stephan Blumrich,
ambiente só é completo quando pode ser
diretor da unidade
de Catalisadores
totalmente reciclado após seu uso”, afirma
Automotivos da
Stephan Blumrich, diretor da unidade de
Umicore.
Catalisadores Automotivos da Umicore.
A Umicore é parceira da Volkswagen desde 1991 e está presente nos
automóveis Gol, Fox, Voyage, Parati, Saveiro, Kombi, Golf e Bora.
O prêmio Melhor Fornecedor 2008 da Volkswagen certificou 14
empresas fornecedoras, que foram avaliadas nos quesitos qualidade,
logística, custos e tecnologia.
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A 17ª edição da FENATRAN – Salão Internacional do Transporte será
realizada, de 26 a 30 de outubro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi,
em São Paulo/SP. Numa área de 78 mil m², o evento reunirá mais de 350
expositores de 15 países e um público estimado de 48 mil visitantes de 45
países. “Nossa expectativa é que o evento deste ano seja um motivador
de novos negócios para o setor devido a sua importância e o volume de
compradores que recebemos tradicionalmente”, afirma Evaristo Nascimento,
diretor de feiras da Reed Exhibitions Alcantara Machado.
De periodicidade bienal, a feira é o segundo maior evento brasileiro no
segmento e um dos cinco maiores do mundo na área de produtos e serviços
destinados aos transportadores de cargas em vários modais e operadores
logísticos. Dentre as montadoras que já confirmaram presença estão: Agrale,
Fiat, Ford Caminhões, Iveco Latin America, Mercedes-Benz, Renault, Scania,
Volkswagen Caminhões e Volvo.
O evento conta com patrocínio da NTC&Logística (Associação Nacional
do Transporte de Cargas & Logística) e Anfavea (Associação Brasileira dos
Fabricantes de Veículos Automotores) e com apoio da ABR – Associação
Brasileira do Segmento de Reformas de Pneus; ANFIR – Associação
Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários; e Simefre –
Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos
Ferroviários e Rodoviários.

7

Painel Fenabrave

ExpoFenabrave’2009
reúne 40 expositores
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Realizada simultaneamente ao XIX Congresso
Fenabrave, a ExpoFenabrave’2009, feira de produtos e
serviços dirigidos ao setor da distribuição automotiva,
reúne este ano 40 expositores numa área de 4,4 mil m²
do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, espaço
16,4% maior que a disponível em 2008. “O evento é a
melhor oportunidade para as empresas ligadas ao setor
não só prospectarem novos clientes como também estreitarem o relacionamento com seus parceiros. Já os
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concessionários podem conferir as últimas tendências
e novas tecnologias”, afirmou Sérgio Reze, presidente
da Fenabrave.
O patrocinador Master do Congresso Fenabrave continua sendo o Banco Itaú, que garantiu a cota máxima
do evento até 2010. As montadoras Audi Brasil, Dafra,
Fiat, Kia Motors, Volkswagen do Brasil, Volkswagen Caminhões e Ônibus, e as empresas Resource Automotive,
Assurant Seguradora e WebMotors apóiam o evento.

Patrocínio Master

Itaú Unibanco no XIX Congresso Fenabrave
O XIX Congresso Fenabrave é um evento de extrema
importância para o setor automotivo. Um evento como este
é uma grande oportunidade para a troca de experiências,
para estreitar relacionamentos, além de permitir a reciclagem e aperfeiçoamento das formas de atuação”. Foi o que
afirmou Luís Otávio Matias, diretor do Itaú Unibanco, que
já patrocinou o Congresso Fenabrave no ano passado, quando apresentou o site iCarros, uma ferramenta de grande
auxílio para a rede de distribuidores de veículos. Hoje, o
site já conta, em média, com 4 milhões de acessos mensais,
demonstrando o sucesso da iniciativa. Recentemente, para
que os concessionários tirem o máximo proveito do iCarros,
foi lançado o Guia do Revendedor, com informações mais

detalhadas sobre a melhor forma de utilizar a ferramenta.
O diretor do Itaú Unibanco elogiou também a programação
temática do evento, ressaltando que os temas são muito
bem escolhidos, trazendo sempre discussões de alto nível,
com renomados palestrantes. “O evento, em 2008, superou
as expectativas e acreditamos que neste ano os resultados
serão ainda melhores. Participar de um evento do porte do
Congresso Fenabrave, com um público composto por líderes
do setor automotivo, é muito importante. Temos a oportunidade de mostrar todo o nosso potencial como banco”,
finalizou Matias, garantindo que a instituição apresentará
toda a conveniência Itaú Unibanco para a expansão do setor
na ExpoFenabrave’2009.

Apoiadores

Pelo segundo ano consecutivo apoiando oficialmente o
Congresso Fenabrave, a Resource Automotive confirma seu
pioneirismo na 19a edição do evento ao apresentar sua
solução de F&I específica para o mercado brasileiro.
A solução, que atende todas as necessidades para
estruturação de um departamento de F&I, engloba uma
plataforma de gerenciamento dessa área, que permite uma
oferta organizada dos diversos produtos, monitoramento
das rentabilidades e agilidade nas operações.
Precursora e disseminadora do conceito F&I nos
EUA, onde está presente em 8 dos 10 maiores grupos de
concessionárias, e com atuação em mais de 7 mil pontos
de venda no mundo, a Resource Automotive é responsável
pela consolidação do segmento de garantia estendida de
automóveis no Brasil, fechando o ano de 2008 na liderança do segmento quando obteve mais de 42% de participação de mercado. Segundo a empresa, o setor de garantia
estendida de automóveis deve crescer 35% em 2009,
baseado no amadurecimento das operações nas concessio-

nárias, no aumento de foco por parte dos empresários e
na importância dos produtos dentro das operações de F&I.
Welson Bolognesi, presidente da companhia, explica
que a experiência, aliada à infraestrutura tecnológica
e aos excelentes resultados já conquistados, serão os
principais pilares para que a empresa atinja a sua meta
de superar 50% de participação no país em 2009: “Nós
temos experiência na implantação e desenvolvimento de
departamentos de F&I e agora, com a plataforma específica para o mercado brasileiro, iremos proporcionar resultados ainda mais surpreendentes para os nossos clientes,
assim como fazemos mundo afora”, afirma o executivo.
Além das novidades a serem apresentadas durante
o XIX Congresso Fenabrave, a Resource Automotive vai
mostrar, em seus dois estandes, os principais itens de F&I
que comercializa no Brasil: seguro de garantia estendida,
programa de manutenções e seguro de proteção financeira,
produtos valorizados pelos consumidores que entendem a
importância de proteger o investimento realizado.

Assurant Solutions traz soluções
para agregar valor aos negócios
A Assurant Automotive, divisão de auto da Seguradora Assurant Solutions, oferece consultoria, treinamento e distribuição de garantia estendida e proteção
financeira na ExpoFenabrave’2009. “A Assurant Automotive está trazendo um novo conceito em serviços e
produtos para agregar valor aos negócios e aumentar
a rentabilidade das empresas no segmento”, afirmou
Carlos Elias Simão, diretor de marketing da Assurant
Automotive Intelligence.
O modelo de negócio da Assurant é pioneiro no país
porque é a única empresa do mercado a oferecer, às
montadoras, concessionárias e autopeças, uma plataforma integrada de consultoria de treinamento, que pode
ou não estar agregada à venda de garantia estendida de
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veículos novos e usados. Entre os produtos e serviços
que a empresa apresentará no evento estão: garantia
estendida de veículos, proteção financeira, seguro de
pneus, manutenção pré-paga, seguro de Gap, consultoria de F&I, vendas, pós-vendas, peças e serviços,
além de ferramenta automatizada de F&I e de gestão
comercial e treinamento técnico, vendas e motivacional
para vendas e pós-vendas. “Apoiamos o evento no ano
passado, por meio da exposição de nossa marca, dos
produtos e serviços que oferecemos para o concessionário. O resultado foi bastante positivo, pois conseguimos
tornar nossas soluções mais conhecidas neste segmento. Isto nos proporcionou excelentes negócios em 2008
e 2009”, concluiu.

A5, um coupé de luxo
no estande da Audi
O principal destaque da Audi, em seu estande de 48
metros quadrados, é a exposição do Audi A5, um modelo
coupè de luxo. Os visitantes também podem se informar
sobre o portifólio de produtos da marca, rede de concessionários, tecnologias exclusivas, entre outros.

Agosto Setembro 2009

Resource Automotive mostra solução
de F&I para ampliar rentabilidade

Por considerar o Congresso Fenabrave um dos eventos mais significativos para o setor automobilístico e
de grande visibilidade para o segmento, a Audi decidiu
apoiar o evento, esperando que todos os visitantes
conheçam melhor todo o potencial da marca no país.

Painel Fenabrave

Apoiadores
Dafra lança
modelo na Expo

Agosto Setembro 2009

Além do lançamento de uma motocicleta da marca,
a Dafra Motos irá expor quatro modelos atuais, abrangendo a categoria street, Super 100 e Speed 150; o
scooter Laser 150 e a custom Kansas 150. “O Congresso
Fenabrave é uma excelente oportunidade para debater
o cenário atual do mercado de motocicletas e novas
tendências para o setor. Nosso foco será apresentar
a DAFRA Motos, uma das mais jovens fabricantes de
motocicletas do País, e expor nossa linha de produtos
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aos participantes do evento”, afirmou Haroldo Barroso,
diretor comercial da Dafra Motos. Para ele, após meses
de trabalho para se adequar a uma nova realidade de
mercado, em função da crise econômica, os principais setores da economia brasileira estão aos poucos
retomando as atividades. “Esperamos que o evento seja
bastante positivo para todo o setor. Nossa expectativa é
que novos negócios sejam fechados a partir da
ExpoFenabrave”, finalizou.

Fiat destaca importância da rede
para fortalecimento da marca
A principal atração no estande da Fiat é o mais
recente lançamento da montadora, o sedan Linea, com
todos os atributos de sofisticação e tecnologia presentes
no modelo. “Esta é a segunda vez que a Fiat participa
como apoiadora do Congresso. Nossa motivação não é só
o apoio à iniciativa como ferramenta de aprimoramento dos concessionários, mas também a oportunidade de
expressar, para toda rede, o reconhecimento da Fiat de sua
importância para a marca”, afirmou Lélio Ramos, diretor
comercial da Fiat Automóveis. Segundo Ramos, o Congresso
Fenabrave é um dos mais importantes eventos do setor

automobilístico, não só pelo conteúdo altamente qualificado, mas também pela oportunidade de informações
entre os concessionários de todas as marcas. “A relevância
do Congresso é ainda maior diante do momento altamente
competitivo, no qual a contribuição do concessionário
para o fortalecimento da marca Fiat torna-se ainda mais
importante”, comentou o diretor comercial da montadora,
finalizando: “Acredito que a avaliação deste momento e
a troca de ideias entre os participantes serão muito úteis
para favorecer o nosso ambiente de negócios e fortalecer
ainda mais o nosso setor”.

Kia Motors leva Soul e
Mohave para ExpoFenabrave
A Kia Motors apresentará o crossover Kia Soul e o SUV
fullsize Mohave na ExpoFenabrave’2009. “O Congresso
Fenabrave fortalecerá a marca junto aos concessionários e
mostrará seu crescimento no mercado automotivo”, disse
José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil.
Segundo o executivo, a marca, quando apoiou o evento em
2008, tinha o objetivo de aumentar a rede, e o Congresso
Fenabrave contribuiu para isto. A marca continua
evoluindo. As vendas globais de carros de passageiros
(exportações, vendas domésticas e vendas de outras
plantas da Kia fora da Coréia do Sul), veículos de lazer
e comerciais cresceram 6,4% comparando o acumulado

de janeiro a julho de 2009 com o mesmo período do ano
anterior, totalizando 892.916 unidades. O mercado chinês
registrou o melhor ganho, negociando 119.743 unidades,
uma alta de 31,8%. A Coréia do Sul e os mercados
gerais apresentaram aumento nas vendas acumuladas de
25,2% (227.335 unidades vendidas) e 12,8% (160.587
unidades), respectivamente.
O bom desempenho da marca, segundo Gandini, é
motivado não só pela qualidade dos produtos Kia, mas
também pela reestilização dos veículos. Até o final do
ano, estimam-se 30 mil unidades vendidas no Brasil, com
participação de cerca de 1% do mercado.

Painel Fenabrave

Apoiadores
Tiguan é destaque no
estande da Volkswagen

Agosto Setembro 2009

A Volkswagen colocará em exposição o utilitário
esportivo Tiguan, o mais recente lançamento de sua linha
premium no Brasil. “O Congresso Fenabrave é o maior
evento da distribuição de veículos no País, que reúne
os representantes das maiores empresas do segmento e
do setor automotivo nacional. Por isso, o encontro é um
grande fórum onde são indicadas e debatidas as tendências e as projeções do mercado automobilístico brasileiro,
o que é essencial para o planejamento futuro”, afirmou
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Flavio Padovan, vice-presidente de vendas & marketing da
Volkswagen do Brasil.
Segundo Padovan, a Volkswagen está apoiando o
evento devido a sua importância para o setor automotivo
nacional, com amplas oportunidades de relacionamento e
ampliação da exposição da marca. “A Volkswagen espera
ampliar seu relacionamento com o setor de distribuição de
veículos, além de aumentar a exposição da marca junto ao
público diferenciado e qualificado presente”, finalizou.

Rede é o foco da
VW Caminhões e Ônibus
Estar ainda mais próxima à rede de distribuidores. Este
é um dos objetivos da Volkswagen Caminhões e Ônibus ao
participar do XIX Congresso Fenabrave. “O Congresso Fenabrave é de grande importância para o setor automotivo
já que reúne suas principais empresas e representantes. O
conteúdo também é um ponto forte do evento”, afirmou
Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America e da VW
Caminhões e Ônibus e um dos palestrantes do evento, que
abordará o mercado de caminhões. Segundo Cortes, o alto
nível dos palestrantes, especialistas e convidados tornam

o evento ainda mais conceituado em nosso mercado. “É
um excelente palco para discussões sobre o mercado de
caminhões no Brasil”, disse o executivo.
As expectativas da montadora são as melhores possíveis com o evento. “O Congresso é um ambiente propício
para estreitarmos o relacionamento com nossos clientes
e parceiros comerciais. Terei, ainda, a honra de palestrar
sobre o mercado brasileiro de caminhões, tema de grande
conhecimento de nossa empresa, que é líder no Brasil há
seis anos consecutivos”, finalizou.

WebMotors facilita interação
entre anunciante e consumidor
Apresentar os novos produtos e soluções específicas
para facilitar a interação entre o anunciante e o consumidor. Este é um dos objetivos da WebMotors ao participar
da ExpoFenabrave. “A proposta é mostrar que nossa experiência contribui com ideias inovadoras para aumentar
a venda de veículos nos concessionários”, afirmou Felix
Cardamone, diretor executivo da Aymoré Financiamentos
e WebMotors. Com audiência de 9 milhões de usuários e
estoque de mais de 150 mil veículos, a WebMotors oferece
ao anunciante espaço publicitário no site, com o perfil
de navegação do usuário. Nos classificados, o anunciante pode incluir vídeos e fotoanimação com locução e
descrição do veículo; recebe alertas de SMS e por e-mail

de compradores; pode montar o site da loja e dispor de
serviços como vídeo vendas. Na Revista WebMotors, o
internauta encontra o que acontece no mundo automotivo,
serviços gratuitos agregados à manutenção e aos cuidados
com o automóvel, informações do mercado e avaliação do
veículo, além de uma ferramenta de busca abrangente e
detalhada, que orienta e facilita a decisão de compra.
Para o executivo, as expectativas do mercado para o
setor automotivo em 2009 são boas, considerando que a
redução do IPI realmente estimulou o mercado interno
de vendas de veículos, bem como a disponibilidade dos
bancos e financeiras ao oferecerem linhas de crédito com
prazos mais longos e taxas competitivas.

Você sabe para onde caminham
as estratégias de F&I?

Se você quer montar, incrementar ou simplesmente
conhecer as melhores estratégias de F&I, visite os estandes
de quem inventou e realmente entende desse assunto.
• Pioneira • Mais de 45 anos de experiência • Presença em 33 países
• Mais de 7.000 concessionárias • Referência mundial em F&I • Presença nacional
A experiência que faz a diferença.
• Na estruturação do departamento de F&I da concessionária
• Na definição e implantação do processo de venda e operações
• Na implantação de sistemas e Plataforma de F&I
• Nos treinamentos com metodologia patenteada “Guided Discovery”
• Na gestão e monitoramento do negócio

Visite nossos estandes na ExpoFenabrave 2009
e conheça nossas soluções de F&I em um ambiente
descontraído e preparado especialmente para você.
De 12 a 14 de setembro de 2009 em Brasília.
Tel. (11) 4422-8500

–

site: www.resourceautomotive.com

–

e-mail: resource@br.thewg.com

Painel Fenabrave

Expositores
Alberﬂex
A Alberﬂex vai expor uma gama de mobiliários para escritório como
mesas, armários, poltronas, cadeiras e balcão. “O Congresso Fenabrave é um
evento muito bem organizado e de grande importância para o setor e que nos
oferece a possibilidade de apresentar nossos produtos e lançamentos, já que
as montadoras e concessionárias fazem parte do nosso quadro dos principais
clientes”, disse Marcos Barion, gerente de negócios da Alberﬂex, que já
participou da ExpoFenabrave, no ano passado.

Agosto Setembro 2009

Alfa Equipamentos
Participando da ExpoFenabrave pela segunda vez consecutiva, a Alfa Equipamentos apresentará Estação de Tratamento de Água para lavagem de veículos. “Apresentaremos o seleto grupo de participantes do congresso a possibilidade de economizar
não só recursos financeiros, mas também recursos naturais – a água. A estação de
tratamento pode ajudar o Planeta, com o reuso de água”, afirmou Eduardo Cabezas,
diretor geral da Alfa Equipamentos.

Anfavea
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A participação da Anfavea é institucional. “Cumprimentamos a Fenabrave pela realização do XIX Congresso. Trata-se de evento relevante para o setor e para o mercado
automotivo brasileiro, ao debater e propor soluções para o desenvolvimento de rede de
distribuição que, afinal, é o elo da corrente entre a produção e o consumidor. O desenvolvimento simultâneo da indústria e da rede de comercialização é fundamental para o futuro
do negócio automotivo”, disse Jackson Schneider, presidente da Anfavea, que deseja os
melhores votos de êxito ao XIX Congresso Fenabrave e à ExpoFenabrave’2009.

Abraciclo
“Somos uma associação de fabricantes de motocicletas. Estaremos no Congresso em caráter
institucional, porém, estamos muito felizes em participar do evento a convite da Fenabrave, visto
que é um sinal que o setor duas rodas ganha cada vez mais importância no país. Este é o 2º ano
consecutivo que participamos e esperamos ser convidados para os próximos também”, disse
Sergio Martins de Oliveira, gerente de relacionamento da associação.

Big Solutions
A Big Solutions apresentará diversos produtos na feira, entre eles, Dealer Dashboard, sistema de
análise de dados, que oferece comparativos entre marcas, lojas, centros de custos e rentabilidade;
desenvolvimento de soluções para Mobile (iPhone); solução para atender a legislação sobre Nota
Fiscal Eletrônica; integrações com portais de anúncios; intranet; solução de e-mail marketing; portal
website para concessionárias integrado com o ERP BS-AutoDealerNet e soluções de infraestrutura,
Datacenter, virtualização de servidores e redução de custos com licenciamento. “A Big Solutions tem
como expectativa expandir os serviços em nível nacional, apresentando a Dealer Solutions, nossa
nova divisão da empresa atuando com especialização no mercado automotivo, trazendo soluções inovadoras voltadas a agregar benefícios aos Dealers”, disse Bóris Mesel, CEO da Big Solutions Tecnologia da Informação.

CNP Engenharia de Sistemas

Dealer.Net
A empresa levará para o evento as soluções FiatNet/DealerNet.ERP (solução
completa para administração áreas estratégicas da empresa incluindo vendas, finanças, estoques, assistência técnica e prestação de serviços), DealerNet.BI (consolida
informações gerenciais online por uso de tabela dinâmica Excel®), DealerNet.CRM
(solução de gestão de relacionamento), DealerNet.F&I (solução que potencializa
as vendas de serviços agregados e acessórios), DealerNet.GATEWAY (interface com
internet) e DealerNet.TORPEDO (envia mensagens via SMS/e-mail automaticamente para o cliente). “Vamos repetir a dose dos anos anteriores e fechar excelentes
negócios”, disse Paulo Monteiro, diretor comercial da empresa.

Dia System Informática
A Dia System lançará no evento o SISDIA Evolution, um sistema de gestão para concessionárias
com tecnologia Web. Entre os benefícios do novo sistema estão a navegação intuitiva, telas amigáveis, menos uso de recursos de infraestrutura, entre outros. “O mercado brasileiro saiu da crise
numa velocidade maior do que entrou. Portanto, o setor está movimentado e as expectativas com
o Congresso Fenabrave são boas. É no evento que novas ideias são concebidas, discutidas e disseminadas. As melhores práticas do setor são expostas. Portanto, trata-se de um evento de grande
importância, definidor de tendências”, comentou Rodrigo de Sena Gouvêa, gerente de marketing
da Dia System, que participa pela sexta vez.

Disal Consórcios e Disal Seguros
“Apresentaremos nosso know how na administração de grupos de consórcio por meio
da Disal Administradora de Consórcios, empresa que ocupa a quarta posição no segmento automóvel, segunda no ranking do Banco Central, e a Disal Corretora de Seguros, que
também se destaca e fez escola em seu segmento”, afirmou Elias Monteiro, presidente
do Grupo Disal e da Assobrav (Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen).
Segundo Monteiro, a Assobrav, que deu origem às empresas Disal Consórcios e Disal
Corretora de Seguros, sempre participou e participará do Congresso Fenabrave. “É o
fórum do setor, onde se reúne a totalidade dos distribuidores de veículos, sempre interessados em agregar novos negócios à sua atividade principal”, finalizou.

Agosto Setembro 2009

A CNP Engenharia de Sistemas irá expor o Apollo - Sistema para Gestão de Concessionárias
com destaque para o Apollo Web – Informações Gerenciais, que permite ao gestor acessar
dados essenciais para tomada de decisão de qualquer lugar e a qualquer momento, por meio
da internet. Também apresentará outros módulos que já fazem sucesso no mercado: Apollo
Mobile, Apollo Versão Argentina, Painel de Monitoramento, Controle de Locações (Veículos
e Máquinas), CRM Plus, EIS, Cotas de Consórcio e Controle de Contrato de Manutenção de
Máquinas. Os lançamentos da CNP estão relacionados com internet, mobilidade, portabilidade,
satisfação dos clientes e soluções de TI para Grupos de Concessionárias. “Estamos otimistas com relação ao XIX Congresso Fenabrave. Este ano, o evento ocorrerá em um momento
especial, ou seja, quando o mercado está retomando o ritmo de crescimento e superando os
efeitos da crise financeira. É uma oportunidade ímpar de reciclar ideias, métodos e processos
de gestão a partir da análise de renomados palestrantes nacionais e internacionais”, disse
Homero Giuseppe Legnaghi Filho, diretor executivo da CNP Engenharia de Sistemas.
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Painel Fenabrave

Expositores
DR Sistemas

Agosto Setembro 2009

A DR, por meio do DRSiga21, mostrará ERP de altíssima performance. Serão apresentadas as
inovações motivadas pelas melhorias dos processos e acompanhamento dos níveis crescentes de
competitividade como o RESONLINE que é uma ferramenta para construção de planilhas, gráficos
e relatórios de resultado, a partir das informações financeiras e contábeis, extraídas diretamente do banco de dados do sistema, integrando departamentos e empresas de um mesmo grupo.
O AUTOFAB é um processo automático que importa e atualiza diariamente todos os arquivos via
FTP, disponibilizados pela montadora para a concessionária. Já o SAVEPARTS propicia a reserva
técnica das peças para os serviços que estão sendo realizados na oficina, por meio da interrupção
automática da venda de determinado item no balcão da concessionária. O F&I GESTÃO oferece
uma visão macro de todo o processo, demonstrando desde a rentabilidade de cada negociação até
a gestão de outras receitas adicionais desse negócio, como seguros, despachantes e outros.

16

Equifax do Brasil
A Equifax apresentará o Equifax Veículos, que visa otimizar a atividade comercial do setor
automotivo e diminuir os riscos das operações com veículos e crédito, nas quais a consulta
de informações de veículos são fundamentais. “Creio que, além da troca de conhecimento
e experiência entre os congressistas, o evento é uma excelente oportunidade para estreitar
relacionamento com fornecedores, representantes e empresários do setor. O evento também
proporciona aos participantes a oportunidade de conhecer novas tecnologias, tendências e soluções que podem contribuir no melhor desempenho do negócio de distribuição de veículos”,
comentou José Wagner Simpioni, gerente de alianças e parcerias da Equifax do Brasil.

Fenabrave
Na Vila da Fenabrave, os congressistas poderão obter informações detalhadas sobre
os produtos e serviços que a entidade oferece, entre eles, os Dados de Mercado e Portal
Tela, poderosos instrumentos para a gestão da concessionária, a Revista Dealer com as
últimas tendências do setor automobilístico, e o Projeto TV Fenabrave, especializada em
treinamento a distância. Lançada em 26 de março, a TV oferece cursos voltados para área de
atendimento, gestão de concessionárias, pós-venda, peças, marketing, vendas, entre outros.

Force One
A Force One apresentará serviços de blindagem automotiva. “Nossa empresa se especializou em
atender concessionárias de grandes grupos, agregando valor aos carros vendidos e melhorando seu
F&I. Buscaremos na feira novas parcerias comerciais e franqueados, aproveitando o crescimento
deste mercado em todo o Brasil”, disse Julio Algodoal Neto, do comercial da Force One Blindados.

F&I Brasil
Participando como expositora pela primeira vez, a F&I Brasil vai expor o Programa de F&I de Alta
Performance, que compreende o fornecimento de soluções completas de F&I, composto por produtos
de grande aceitação pelos consumidores, software para apoio à venda e gestão do F&I, consultoria para
organização do departamento de F&I e treinamentos bem estruturados para as equipes de vendas.
Além disso, a empresa lançará um sistema inovador de treinamento online, divulgará o portal de F&I
www.mundofi.com.br e o curso de formação de novos gestores de departamento de F&I. Nos últimos
anos, a F&I Brasil participou de diferentes formas do evento, ora ministrando workshops, coordenando
mesa redonda ou mesmo como congressista. Para Marcos Moreira, diretor da empresa, o desenvolvimento da indústria não depende apenas de fatores sócio-econômicos. “É preciso organização, modelos de
referência, tecnologia, conceitos inteligentes e modernos, que pavimentam as vias para o seu contínuo
crescimento qualitativo e quantitativo. Por isso, o evento é tão importante”, avalia Moreira.

Painel Fenabrave

Expositores
Indiana Seguros

Agosto Setembro 2009

“O Congresso chega à sua 19a edição demonstrando maturidade e trazendo a
discussão as principais tendências mundiais. É o segundo maior evento da distribuição
automotiva do mundo, o que comprova a importância da indústria automotiva brasileira
e sua distribuição. É importante também porque tem amplitude de assuntos e aborda
os serviços, seguros e financiamento, como fator preponderante nos dias atuais,
demonstrando sua relevância a lucratividade dos negócios dos distribuidores”, afirmou
Marcos Machini, diretor da Indiana Seguros, empresa do Grupo Liberty. Tradicionalmente,
a Indiana Seguros participa do evento em todas as suas edições, desde 1995. Neste
ano, além de apresentar o seu portfólio de produtos, a empresa oferecerá o Seguro Auto
Nissan, produto lançado em abril de 2009. O congressista também contará com um
simulador de corrida e distribuição de brindes.
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Leone Equipamentos
A Leone estará presente na feira com o Elevador Tesoura. Segundo Vittorio Leone,
diretor da Leone Equipamentos, com este produto, a concessionária, além de agilizar os
serviços, ganha em redução de espaços e no visual das oficinas por não ter colunas. A
empresa apresentará também ferramentas para todos os serviços das oficinas, equipamentos para abastecimento de óleo, recicladores de gás para ar-condicionado; equipamentos de lavagem e limpeza interna dos veículos e com foco na sustentabilidade e
redução de custos com equipamentos para reuso de águas de lavagem e chuva. “Acreditamos que o Congresso Fenabrave é o melhor evento do setor, pois tem a participação de
distribuidores de todos os segmentos”, comentou Leone.

Linces Vistorias
O grupo Volchi apresentará uma gama de produtos focados em segurança para a compra
e venda de veículos e procedência automotiva. A Linces, uma das empresas do grupo, irá
expor o Perícia, que analisa itens de procedência do veículo e alterações de características
originais; o Garantido, certificado que garante indenização no caso de o veículo apresentar
furto ou roubo em aberto, anterior à data da certificação e o Motores, um produto que vem
atender o mercado na necessidade da transferência do proprietário do veículo, conforme
consta na legislação em vigor. Já a Checkauto levará o Dossiê Veicular – um sistema
inteligente que realiza consultas, em tempo real, sobre as informações de histórico e a
procedência dos veículos. “Em um mercado altamente competitivo, o Congresso é o espaço
para ratificar nossa posição como especialistas em segurança automotiva, com produtos
que proporcionam mais segurança e transparência em operações envolvendo qualquer tipo
de veículo, minimizando seus riscos”, concluiu Mário Cássio Maurício, diretor comercial do
grupo Volchi.

Microwork Softwares
A Microwork apresentará o Adicion (software para gestão administrativa e financeira), Fisco (gerenciamento de escrita fiscal e contabilidade), Smart (CRM e Telemarketing), Fusion (gerenciamento de diversas empresas em único sistema), Net Peças (troca
de informações de estoques de peças), Catálogo Eletrônico (catálogo eletrônico de
peças disponibilizadas pela fábrica, inclusive com informações das motos no banco de
dados do software), WEBPAV – Web-Site (sistema que integra informações do Adicion
na internet, criando showroom virtual), Self Self Folha de Pagamento e MBI Business
Intelligence da Microwork. “Participar de um evento grandioso sempre traz grandes
resultados. A Microwork, líder no segmento de sistemas de gestão para concessionárias
duas rodas, considera o evento uma porta de entrada para o mercado quatro rodas”,
comentou Francis Rodrigo Alves, consultor de negócios da Microwork Softwares.

Painel Fenabrave

Expositores
NBS Informática
A NBS Informática, que participa do Congresso pela primeira vez, fornece software de Gestão
de Concessionária no mercado desde 1992, utilizado por mais de 600 distribuidoras de veículos.
“O evento é fundamental para o setor, pois permite trocar ideias, assistir às palestras e ver as
tendências para cada segmento da indústria automobilística. Permite também interagir diretamente com fornecedores, de todos os segmentos que envolvem a atividade”, comentou Antonio
Orione, diretor comercial da NBS Informática.

Agosto Setembro 2009

Panambra
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A Panambra irá expor equipamentos para diagnóstico e serviço em veículos tais como a nova
geração de alinhadores e balanceadores computadorizados de rodas. “Entendemos que o Congresso
Fenabrave possibilita a troca de experiências e discussões sobre temas relevantes para o desenvolvimento do mercado automobilístico brasileiro como um todo. A nossa expectativa é de que
o evento possa contribuir, de forma significativa, para a retomada dos investimentos no setor de
pós-venda”, disse Ailton Marcos Immezi, gerente da divisão automotiva da Panambra.

Petrobras
A Petrobras apresentará projetos do Conpet (Programa Nacional da Racionalização do Uso
dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural) que têm o objetivo de incentivar o desenvolvimento de uma cultura antidesperdício em diversos setores, com ênfase no transporte, comércio, indústrias, residências e escolas. No setor de transportes, o Conpet estabelece parcerias
para realizar a aferição do nível de opacidade da fumaça preta que sai pelo escapamento de
caminhões, ônibus e caminhões-tanque. O objetivo desta iniciativa é reduzir as emissões de
material particulado e do consumo de óleo diesel. “O Congresso é uma excelente oportunidade
de divulgar o Conpet e estreitar a parceria com as indústrias do setor automobilístico, com as
associações e federações. Tendo em vista o sucesso com o Programa Brasileiro de Etiquetagem
Veicular para veículos leves, esperamos aprimorar nosso relacionamento enfatizando o setor
dos veículos pesados”, afirmou Lucio Cesar de Oliveira, gerente de suporte ao Conpet.

Professional Consulting
A Professional Consulting oferecerá serviços de consultoria em gestão financeira e administrativa, auditoria contábil e tributária, planejamento tributário para concessionárias, consultoria comercial em pós-vendas e em vendas de veículos novos e seminovos. “Acreditamos que este evento
irá superar todos os anteriores, pois vivemos um momento diferente desses últimos dois anos,
quando o setor automobilístico era o que mais vendia e o crédito facilitava o consumo”, comentou
Eliane Pires Santana, diretora executiva da Professional Consulting. Para ela, a crise financeira
mostrou e vem mostrando aos empresários que cada vez mais os custos devem ser menores e a
gestão deve ser profissionalizada para conseguir permanecer no mercado.

Sascar
Em virtude da resolução 245 do Denatran, que dispõe sobre a instalação de antifurto, equipamento obrigatório nos veículos novos, nacionais e importados, a Sascar será apresentada na
feira como um prestador de serviço credenciado, já preparada para atender a esta lei. “O setor de
distribuição de veículos no Brasil é o grande motor do crescimento desta indústria e da própria
economia. Sem a rede de distribuidores, a indústria automobilística não teria o sucesso que tem
hoje. São as revendas que promovem o negócio, que brigam pela venda, que encantam o cliente
e que fazem o negócio girar. Este congresso,reúne as principais lideranças do setor e promove
debates que muito interessam a quem dele faz parte”, afirma Daniel Russi Filho, diretor da Sascar,
explicando os motivos que o levaram a participar do evento.

Sercon Sistemas Automotivos
A Sercon disponibilizará o Sistema Sercon Web para concessionárias com opção de utilização
ASP. “O Congresso Fenabrave é o principal evento para encontrar os concessionários de todo o Brasil
e confraternizar com nossos clientes”, afirmou Daniela Braga Serafim, diretora de marketing da
Sistemas Automotivos Sercon, empresa que participará do Congresso Fenabrave pela quinta vez.

A Spress apresentará o ASP Spress e o PABX IP – Planetfone. “O ASP é um novo modelo de serviços e processos, que possibilita às concessionárias simplificar o gerenciamento, tanto da equipe,
quanto dos recursos de TI, reduzindo os gastos com infraestrutura e aumentando a eficiência e
segurança dos processos”, explicou Antônio Vidigal, vice-presidente da Spress Informática. A outra
novidade será trazida pelo Planetfone que além de integrar dados e voz passará a trazer mais uma
funcionalidade: a vigilância de imagem. “Passaremos a disponibilizar não só a segurança de áudio,
mas de vídeo, tudo integrado via IP”, afirmou Vidigal. Segundo o executivo, a expectativa é apresentar aos concessionários o que tem de mais moderno para a informatização de suas empresas.

T-Systems do Brasil
A T-Systems tem uma gama de produtos e serviços para o setor automobilístico, tanto para
a manufatura, quanto para o varejo, entre eles, a solução de gestão de concessionárias “DealerPlus” e solução de ponta para atender às demandas de NF-e. “Assim como em 2007 e 2008, nossa
expectativa é apresentar soluções que dêem aos nossos clientes uma dinâmica de ﬂexibilidade
diante das oscilações do mercado”, afirmou Sérgio Gave, gerente de vendas para dealers da
T-Systems do Brasil. Para ele, o evento é um dos mais importantes para o setor porque proporciona
o encontro de executivos de diversos níveis e de todos os segmentos das mais variadas bandeiras.

Usebens Seguros
A Usebens Seguros apresentará produtos de F&I, garantia estendida, proteção financeira,
prestamista, Gap Insurance e manutenção garantida. “O Congresso é fundamental para a formação
e profissionalização dos integrantes do setor, bem como para união e força do segmento tão significante na economia brasileira”, disse Carlos Gustavo Zago, diretor presidente da Usebens Seguros.

Vistoria Fácil
A Vistoria Fácil conta com serviços para atender a Portaria 282 do DENATRAN –
Vistoria de Transferência Veicular, com check list agregado. “Identificamos itens de
adulterações, dando garantida de procedência do veículo e ainda geramos F&I para a
concessionária”, comentou Rodney Barros, coordenador comercial da empresa. Com o
serviço, a empresa oferece terceirização do risco na operação de compra, redução de
despesas na compra de bases de consulta, gera nova receita de F&I e comodidade ao
cliente que não precisar sair da loja para fazer a vistoria. “O evento é importante pois,
além das palestras com personalidades de destaque da nossa economia, reune empresários de várias regiões do País”, concluiu Rodney.

Zatix
A Zatix apresentará o potencial de novos negócios em telemetria automotiva, visando
inclusive atender a Lei 121 que torna obrigatória a instalação do dispositivo antifurto em todos
os veículos 0 km, a partir de fevereiro de 2010. “O Congresso Fenabrave é o principal evento da
categoria que aglutina todas as concessionárias em um local para apresentar e discutir os problemas, necessidades e soluções que compõe este segmento”, disse Wolfran Werther, gerente
de novos negócios da Zatix, que espera fazer contato com o maior número de concessionários.
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Congresso
Fenabrave
sucesso!
uma trajetória de

Mais do que representar uma categoria econômica que hoje
responde por 5% do PIB, a Fenabrave promove a discussão de
tendências e o aprimoramento de gestão para concessionárias de
todos os segmentos. Trilhando esse caminho, de fortalecimento
político e empresarial, a trajetória do Congresso Fenabrave,
que este ano chega à sua 19ª edição, confunde-se com a
evolução da própria entidade. Confira as conquistas e a evolução
deste que hoje é o maior evento do setor da distribuição
automotiva da América Latina e o segundo maior do mundo.

Ferrari, criador da Lei 6729/79, considerada o
grande marco do setor de distribuição automotiva,
uma garantia jurídica para a categoria. Em 1983,
José Edgard Pereira Barreto Filho, presidente da
entidade, já destacava o papel político da atividade
associativa, suas missões e responsabilidades. Foi
neste ano que também foi assinada a Primeira
Convenção das Categorias Econômicas de Produtores e Distribuidores de Veículos Automotores.
O setor de distribuição automotiva ganhou expressiva representatividade com a entidade sempre
defendendo os interesses da categoria. E, em 1989,
na gestão de Alencar Burti, ela deixa de ser uma
associação para ser uma federação e passa a ser
denominada Fenabrave – Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores. Nesta gestão foram criados em alguns Estados os Sincodiv’s
(Sindicato dos Concessionários de Veículos) e
também nasceu a idéia da Federação Nacional
dos Concessionários e Distribuidores de Veículos
(FENACODIV), que se tornou realidade em 1996
com o registro no Ministério do Trabalho.
Em 1991, a Fenabrave promoveu, em Brasília,
o IV Congresso, liderado por Alencar Burti. Em
1993, a entidade já congregava mais de 4.300
empresários do setor, agrupados em 20 associações
de marca. Neste ano, o V Congresso Nacional
dos Distribuidores de Veículos Automotores
teve como mote “Em busca do tempo perdido”.
Revisão do Sistema Tributário, desenvolvimento
regional sustentado e tecnológico, política agrária
com volta ao campo, matriz energética, transportes e sindicalismo brasileiro foram assuntos
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ão seria possível navegar pela
história do Congresso Fenabrave, que este ano chega à cidade
de Brasília em sua 19ª edição,
sem comentar um pouco sobre
como nasceu e vem se desdobrando a Fenabrave. A história
do associativismo do setor de
distribuição automotiva data do início dos anos
distribuição
60, quando surgiu a primeira entidade oficial do
setor de distribuição automotiva no território – a
ACOVESP – Associação dos Concessionários de
Veículos de São Paulo. Nesta época, o segmento
já estava consolidado em número e importância
econômica no Brasil e entre as prioridades estavam a definição das responsabilidades do setor, a
diferenciação da rede autorizada dos distribuidores
de veículos dos revendedores independentes e o
apoio jurídico, comercial e técnico-financeiro dos
associados. Com a entidade, os concessionários
ganharam representatividade perante as fábricas,
governo e imprensa. Mas, ela só atuava na cidade
de São Paulo, o que dificultava debater temas
como a criação e aumento de impostos da federação. Então, em 18 de março de 1965, nasceu
a Associação Brasileira dos Distribuidores de
Veículos Automotores (ABRAVE) após a luta incansável de Francisco João Caltabiano que rodou
20 mil quilômetros de estradas, acumulou dezenas
de horas de vôos para convencer o setor sobre a
necessidade de uma entidade nacional.
Foi em 1979 que a ABRAVE realizou o
I Congresso em Brasília, comandado por Renato
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Maior representatividade econômica e política – Hoje,
a entidade cresceu não só em número de associados, mas em representatividade econômica e
política no País. A Fenabrave reúne 39 associações de marcas de automóveis e comerciais leves,
motocicletas, caminhões, ônibus, implementos
rodoviários, tratores e máquinas agrícolas. Juntos, somam mais de 5,5 mil distribuidores de
veículos nacionais e importados, que empregam
cerca de 280 mil colaboradores diretos. A receita
anual gerada é de R$ 112,7 bilhões (dados de
2008), que corresponde a 5% do PIB do País. O
Congresso Fenabrave é o maior evento do setor
de distribuição automotiva da América Latina e o
segundo maior no mundo. “O evento demonstra
a força política e econômica bem como o profissionalismo do setor de distribuição automotiva.
Não medimos esforços para superar o sucesso dos
anos anteriores”, afirma Sérgio Reze, que retornou
à presidência em 2005 e permanecerá no cargo
até 2011. Segundo Reze, o Congresso Fenabrave
ganhou importância no setor automobilístico.
“Prova disto é o crescente número de participantes
no evento. A cada ano, a Programação Temática
conta com maior diversidade de temas de âmbito nacional e internacional. Superworkshops,
workshops e mesas redondas contemplam todos os
segmentos, inclusive, sucessores e acompanhantes,
que se tornaram presenças cativas no evento”,
comemora o presidente da Fenabrave.
ExpoFenabrave evolui a cada ano – A ExpoFenabrave,
exposição de produtos e serviços de empresas voltada para o setor de distribuição automotiva, que
acontece paralelamente ao Congresso Fenabrave,
também tem evoluído a cada ano. Hoje, o evento
conta com 40 expositores que estão representando empresas de consórcios, seguros, informática,
consultoria, financiamento, treinamento e montadoras de automóveis, caminhões e motocicletas,
entre outras.

A EVOLUÇÃO DO CONGRESSO FENABRAVE ATÉ OS DIAS ATUAIS
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debatidos. “O V Congresso foi caracterizado como
um esforço ‘Em Busca do Tempo Perdido’, visando
resgatar a cidadania da sociedade brasileira afirmando com otimismo uma nova postura diante
das emergentes questões nacionais”, disse Sérgio
Reze, presidente da Fenabrave, em uma publicação
da época. Reze comandou a entidade de 1992 até
1998 e mais quatro Congressos foram realizados
neste período.

MELHORES
MOMENTOS

Matéria de capa

O VI Congresso Fenabrave teve como tema “A Concessionária do Futuro”. Realizado no Centro de Convenções
do Anhembi, em São Paulo, reuniu 3,2 mil participantes.
Foi neste ano que o evento que, até então, era organizado
bianualmente, passou a ser anual no comando de Sérgio
Reze, presidente da entidade na época. A ExpoFenabrave
contou com 29 estandes numa área de 1.200 m² do Pavilhão
de Exposições.

1997 – VII Congresso Fenabrave
“O futuro começa agora”
Reunindo 3,5 mil concessionários, o VII Congresso
Fenabrave, organizado em junho, no Centro de Convenções
do Anhembi, em São Paulo/SP, teve como objetivo debater
o futuro, marcando o fim da fase de lamúrias e o início de
uma nova fase, marcada pelo consenso de atitudes, mais
fortes e unidas, da categoria.
Naquele ano, foram lançados os prêmios “Concessionária do Ano” e “Montadora do Ano”, sendo o primeiro para
premiar as empresas que se destacassem em ações voltadas
à comunidade e o segundo para prestar reconhecimento à
montadora que, a critério e votação dos próprios concessionários, melhor se relacionasse com sua rede de distribuição.
A entrega das premiações foi precedida pelo discurso da
primeira dama do País, Ruth Cardoso, que comentou sobre
as conquistas do programa Comunidade Solidária, voltada à
capacitação profissional de jovens em situação de risco e que
contou com o apoio da Fenabrave e suas redes associadas.
Mais expressiva, a ExpoFenabrave reuniu 53 expositores, que representaram produtos e serviços ligados ao setor
da distribuição que, neste ano, ocupou 2.440 m² de área no
Pavilhão de Exposições do Anhembi.

1998 – VIII Congresso Fenabrave
“Rentabilidade Já”
Com o tema “Rentabilidade Já”, o VIII Congresso
Fenabrave, promovido em agosto, no Riocentro, na cidade
do Rio de Janeiro, contou com a participação de 4 mil
empresários. Capitaneados por Sérgio Reze, presidente da
entidade, e por Waldemar Verdi Jr., coordenador do evento,
os distribuidores assistiram a workshops que reforçaram a
retomada da lucratividade e das margens de lucro perdidas
ao longo do tempo. A ExpoFenabrave contou com 38 expositores em uma área de 2.400 m².

1999 – IX Congresso Fenabrave – “Ação Já”
O IX Congresso Fenabrave, que aconteceu em agosto
de 1999, no Riocentro-RJ, teve como tema “Ação Já”, reforçando a idéia de agir para trilhar caminhos para retomar
a rentabilidade. O evento contou com mais de 2,5 mil
pessoas. Entre as novidades, o Congresso reuniu, em apenas
dois dias, extensa programação de palestras e workshops.
Naquele ano, além da ExpoFenabrave, foi promovido
também o Rio Auto Show, primeiro Salão do Automóvel
da cidade do Rio de Janeiro, que contou com 80 estandes
distribuídos em mais de 20 mil m² e com visitação de cerca
de 90 mil pessoas.

2000 – X Congresso Fenabrave
“Da Caravela ao Automóvel”
Durante a presidência dos conselhos de Waldemar Verdi
Júnior e presidência executiva de Hugo Maia, o X Congresso
Fenabrave, realizado de 20 a 22 de agosto, no Centro de
Convenções de Salvador-BA, contou com a presença do
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que
destacou a importância da categoria para o desenvolvimento
do País a uma platéia de mais de 2,5 mil pessoas. “Pela
importância deste segmento, considero este um dos congressos mais produtivos para a economia brasileira”, disse
FHC. Na ocasião, o Presidente enfatizou a importância das
montadoras e distribuidores de veículos para a economia do
Brasil, lembrando dos investimentos realizados pelo setor
automotivo. “O setor da distribuição compõe o êxito do
crescimento e equilíbrio da indústria e econômica, pois não
haveria sucesso da indústria automobilística se não houvesse
uma rede de distribuidores”, afirmou FHC.
Durante a programação, foram promovidas 31 palestras, que abordaram temas como relacionamento entre concessionárias e montadoras, internet, políticas e estratégias
de gestão de negócios, entre outros.
Demonstrando a dimensão do evento, estiveram presentes também o Governador da Bahia, César Borges; senador
Antônio Carlos Magalhães, presidente do Senado; deputado
Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados, o
Ministro de Estado, Minas e Energia, Rodolpho Tourinho
Neto e o vice-governador da Bahia, Benito Gama.
Em 2000, o Pavilhão de Feiras e Exposições contou
com 37 estandes entre a ExpoFenabrave’2000, que trouxe
produtos e serviços voltados para o setor de distribuição
automotivo e a Expo 500 anos, que ofereceu produtos ao
público em geral, em homenagem aos 500 anos do descobrimento do Brasil.
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1996 – VI Congresso Fenabrave
“A Concessionária do Futuro”
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Foto 1: Alencar Burti,
ex-presidente da
Fenabrave (centro),
participa do IV Congresso,
em 1991.
Foto 2: Em convenção,
na cidade de Brasília,
Renato Ferrari e o Ministro
Severo Gomes.
Foto 3: Renato Ferrari,
ex-presidente da
Fenabrave, cumprimenta
o Prefeito de São Paulo,
Jânio Quadros.
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2001 – XI Congresso Fenabrave
“O Setor de Distribuição na Era de Aquário”

2003 – XIII Congresso Fenabrave
“Rentabilidade Redescubra”

O XI Congresso Fenabrave, que aconteceu de 3 a 5
agosto, no Hotel Transamérica, em São Paulo/SP, teve
como tema “O Setor de Distribuição na Era de Aquário”,
reunindo aproximadamente 2 mil participantes.
Dentro da programação do evento foram debatidos
assuntos como: rentabilidade de vendas de novos, usados
e pós-vendas, preço de peças, valor de mão-de-obra em
garantia, frete, vendas a frotistas, gestão de relacionamento
com o cliente e sistema de remuneração.
Entre as autoridades presentes estiveram o Secretário de Ciência e Tecnologia de São Paulo, Ruy Martins
Altenfelder, que representou o Governador do Estado,
Geraldo Alckmin; o deputado federal Michel Temer e o
presidente da ANFAVEA, Célio de Freitas Batalha. Como
presidente dos Conselhos Diretor e Deliberativo da Fenabrave, Waldemar Verdi Jr., tendo como presidente executivo
Hugo Maia de Arruda Pereira.
Simultaneamente ao Congresso Fenabrave, foi promovida a ExpoFenabrave’2001, que reuniu 27 expositores
ligados a diversos setores das concessionárias.

O XIII Congresso Fenabrave “Rentabilidade Redescubra”, promovido de 21 a 23 de agosto, no Centro Cultural
e de Eventos do Descobrimento, em Porto Seguro/BA,
focou o pós-venda, modelo enxuto de concessionária, regulamentação da distribuição de veículos na Europa, entre
outros temas.
A cerimônia oficial de abertura do evento contou com a
presença do Ministro do Trabalho e Emprego, Jaques Wagner, que representou o Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, o vice-prefeito de Porto Seguro, Ubiratan
Bitencourt, o presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Ricardo
Carvalho, e o então presidente dos Conselhos Diretor e
Deliberativo da Fenabrave, Assis Augusto Pires ao lado do
presidente executivo Hugo Maia de Arruda Pereira.
O evento reuniu diversos representantes de entidades
dos Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Uruguai,
Equador e República Dominicana.

2002 – XII Congresso Fenabrave
“Equilíbrio e Modernidade”

Foto 1: Ulysses Guimarães
e José Carlos Gomes de
Carvalho, ex-presidente
da Fenabrave.
Foto 2: José Edgard Pereira
Barreto Filho (3º da
esquerda para a direita),
participa de simpósio
sobre o Pró-Álcool.
Foto 3: Na Bahia,
Fernando Henrique
Cardoso e Antonio Carlos
Magalhães participam do
X Congresso Fenabrave.
Foto 4: Luiz Felipe
Scolari e Sérgio Reze no
XVII Congresso.
Fotos 5, 6 e 7: O senador
Marco Maciel participou
do Congresso Fenabrave,
em 2007; Nizan Guanaes
e o presidente mundial
do Grupo Renault/Nissan,
Carlos Ghosn, marcaram
presença em 2008.

Realizado de 2 e 4 de agosto, no Hotel Transamérica,
em São Paulo/SP, o XII Congresso Fenabrave, teve como
tema o “Equilíbrio e Modernidade no Setor de Distribuição”. O evento contou com a participação de autoridades
políticas durante a cerimônia de abertura do evento, como
o presidente da Assembléia Legislativa do Estado, deputado Walter Feldman; o secretário de Estado da Secretaria
do Emprego e Relações do Trabalho, Fernando Leça, que
representou o governador do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin. Representantes de associações da Argentina,
Chile, Equador, Peru, México e Estados Unidos também
prestigiaram o evento. Em seu discurso, Carters Myers,
presidente da NADA – National Automobile Dealers
Association falou sobre a experiência bem-sucedida nos
EUA para conseguir estabelecer relacionamento saudável
entre rede e montadoras.
Durante os três dias do evento, os 2 mil congressistas
tiveram a oportunidade de assistir a 30 apresentações voltadas para um modelo de concessionária enxuta, aumento
da rentabilidade, relacionamento entre fábrica e rede.

2004 – XIV Congresso Fenabrave
O XIV Congresso Fenabrave realizado de 5 a 7 de
agosto, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São
Paulo/SP, reuniu políticos como Claudio Lembo, governador em exercício de São Paulo, o vice-prefeito de São
Paulo, Hélio Bicudo, além de autoridades e representantes
do setor automotivo, entre eles, o presidente da Anfavea,
Rogelio Golfarb, e delegações internacionais, como a
Alada (associação que integra concessionários de países
latino-americanos e a NADA (entidade que representa os
distribuidores norteamericanos). O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva enviou mensagem falando
da representatividade do setor, bem como do número de
empregos gerados pelo segmento.
Na ocasião, Claudio Lembo enfatizou que os concessionários são heróis do desenvolvimento e lutam, sob
margens mínimas de comercialização, para atuar em um
mercado repleto de adversidades em diferentes épocas e
conjunturas econômicas. Já Hélio Bicudo, que representou a prefeita Marta Suplicy, ressaltou os novos desafios
enfrentados pelos concessionários devido à competitividade, lembrando que há 30 anos existiam apenas três
montadoras instaladas no País.
Um talk show, comandado pelo jornalista da TV
Globo, Renato Machado, mostrou a representatividade
política e os projetos desenvolvidos pela Fenabrave. O
vídeo contou a trajetória da Federação nos últimos anos,
contemplando a participação dos ex-presidentes Alencar
Burti, Sérgio Reze e Waldemar Verdi Jr.

2006 – XVI Congresso Fenabrave
Após uma sensível queda de participação nos últimos
anos, o XVI Congresso Fenabrave reuniu mais de 1,3 mil
congressistas entre os dias 23 e 24 de outubro, no Palácio de
Convenções do Anhembi, em São Paulo/SP. Realizado paralelamente ao Salão do Automóvel, o evento teve 16 palestras
e três superwokshops, que contemplaram todos os segmentos
do setor de distribuição de veículos, além de retomar o foco
para públicos como acompanhantes e sucessores.
Estiveram presentes no evento: o governador de São
Paulo, Claudio Lembo, o prefeito de São Paulo, Gilberto
Kassab; o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho;
e os presidentes da Anfavea, Rogelio Golfarb; da Abeiva (Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos
Automotores), José Luiz Gandini; do CIESP, Claudio Vaz;
da Associação Comercial de São Paulo, Alencar Burti; e da
Federação das Associações Comerciais e Empresariais do
Brasil, Guilherme Afif Domingos, entre outros.
Sérgio Reze, presidente da Fenabrave, lembrou do momento dramático vivido pelo setor nos últimos anos. “Em
1991, sob o impacto da abertura de mercado, não víamos como
seria o futuro do setor automotivo. No entanto, nestes anos,
a Fenabrave e as associações de marca fizeram a lição de casa,
buscando aperfeiçoamento de suas atuações. Este Congresso é
um marco divisório de rompimento com o passado”, afirmou
Reze. Na ocasião, o presidente da entidade comentou: “O setor
deixou de focar somente veículos novos, cujas margens comprimidas impedem a capitalização das empresas, para enxergar
outras realidades, como pós-vendas, veículos usados, F&I e
outros centros de lucratividade para o negócio”.

O XVII Congresso Fenabrave, promovido de 23 a 25
de agosto, no Estação Embratel Convention Center, em
Curitiba/PR, reuniu mais de 2,2 mil participantes. Durante
a programação, o senador Marco Maciel abordou o cenário
político e as perspectivas para o futuro. Outro momento
que merece ser destacado foi a participação de Luiz Felipe
Scolari, que ministrou o superworkshop “Como Inspirar
sua Equipe para Vencer”. A reforma tributária foi tema da
palestra de ex-governador Germano Rigotto, enquanto o
ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, abordou o
biocombustível e suas implicações ambientais e o cenário
para a agricultura.
O Show de Confraternização, realizado durante o Jantar, no dia 23, foi comandado pela banda Roupa Nova.
A ExpoFenabrave contou com uma área de 2,7 mil m²,
onde 19 empresas ligadas ao setor de distribuição automotiva apresentaram seus produtos e serviços.

2008 – XVIII Congresso Fenabrave
O XVIII Congresso Fenabrave reuniu, entre os dias 21
a 23 de agosto, no Expo Unimed Curitiba, na capital paranaense, mais de 2,5 mil participantes, que assistiram a 30
apresentações, entre workshops, superworkshops e mesas redondas. Carlos Ghosn, presidente mundial e CEO do Grupo Renault e Nissan, protagonizou um dos pontos altos do
evento no talk show “O mercado mundial de automóveis e as
lições a serem assimiladas”. Sua mensagem foi de otimismo.
“Os carros estão ficando mais compactos, leves e práticos.
Os automóveis terão belos dias pela frente, principalmente,
em novos mercados”, disse Ghosn. Na oportunidade, a Renault apresentou o Renault Sandero Stepway, lançamento
mundial da marca, e a Nissan lançou o Livina.
Durante o evento foram temas de debates: o valor da
concessionária, empresa enxuta, economia latinoamericana e o futuro da indústria automotiva, trânsito, leilão,
empreendedorismo, mercado de caminhões e transporte de
carga, o mercado de máquinas agrícolas, perspectivas para o
segmento de motos, etiqueta e beleza, entre outros.
No dia 21 de agosto, o Jantar de Confraternização
com Show “Pic Nic” da cantora Rita Lee foi também
destaque no evento. A ExpoFenabrave’2008 reuniu 37
expositores numa área de 3,9 mil m², espaço quase duas
vezes maior que a da edição de 2007, quando 17 empresas
participaram da feira.

Agosto Setembro 2009

Com o tema “Um Mundo de Oportunidades”, o XV
Congresso Fenabrave, realizado de 25 a 27 de agosto, no
Palácio de Convenções do Anhembi, em São Paulo/SP,
levou aos concessionários as novas tendências do setor
de distribuição automotiva, bem como as novidades em
ferramentas de gestão para otimizar recursos e oferecer
excelência no atendimento aos consumidores. Na ocasião, o
economista Antonio Delfim Netto apresentou os principais
aspectos e o desempenho da economia brasileira, abordando
a alta carga tributária e a alta dívida pública.
Marcaram presença no evento autoridades e representantes do setor automotivo, entre eles, Rogelio Golfarb,
presidente da Anfavea; Vitor César Bonvino, vice-presidente
da ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de
Consórcios); Mário Canabarro Abad, coordenador geral de
Indústrias de Equipamentos de Transportes, representando
o Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, bem como delegações estrangeiras.

2007 – XVII Congresso Fenabrave

MELHORES MOMENTOS

2005 – XV Congresso Fenabrave
“Um Mundo de Oportunidades”
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Cláudio Vaz
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Economista e industrial, Cláudio Vaz tem ampla
experiência no setor automotivo. Atuou como executivo da fabricante de autopeças Arteb, adquiriu
participação da Univel, foi presidente do Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) e
do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), onde
liderou, inclusive, a participação da entidade na
Câmara Setorial Automotiva de 1992.
Para fazer uma análise sobre o mercado de autopeças no Brasil e no mundo, a Revista Dealer entrevistou o empresário, para quem “nenhum setor industrial integrado em uma cadeia produtiva viveu,
nos últimos 15 anos, transformações tão profundas
e estruturais como o de autopeças”.

“Um 2010
mais equilibrado”
Revista Dealer – O senhor acredita que o crescimento econômico se
sustentará nos próximos anos?
Claudio Vaz – Certamente. Embora ainda haja muito o que ser feito
para nivelar nossa competitividade com os países de referência no
cenário mundial, nossas principais fragilidades (dívida externa sem
financiadores a baixo custo, desequilíbrio crescente nas transações
externas, inflação e déficit público sem controle) foram contidas, sensivelmente reduzidas, uma eliminada e as demais sob controle, o que nos
permitiu aproveitar o final do longo ciclo de crescimento mundial que
se encerrou em 2008, e neste novo ambiente mais incerto e inseguro,
ainda assim manter uma adequada situação das finanças públicas, saldo positivo da balança comercial e capacidade de financiar o consumo
interno. Falta uma ação mais afirmativa e eficiente em financiar os
investimentos, agir com mais vigor na redução dos componentes do
spread bancário, continuar com uma ousadia responsável na redução
da taxa SELIC e da TJLP, e ser mais ator e menos observador na política cambial. Mas, no final da conta, este ano já deve terminar com
crescimento do PIB garantindo cerca de 4% para 2010, o que é muito
satisfatório para o tamanho da turbulência que vivemos de Setembro
2008 a Março 2009, e também uma comprovação da sustentabilidade
de nossas atuais condições.
Revista Dealer – Considerando sua experiência no setor, qual a sua
visão sobre o mercado de autopeças no Brasil e no mundo?
Claudio Vaz – Penso que nenhum setor industrial integrado em uma
cadeia produtiva viveu, nos últimos 15 anos, transformações tão pro-

fundas e estruturais como o de autopeças. A consolidação do atual
modelo técnico-comercial, baseado em fornecedores de sistemas, a
emergência de novos polos automotivos mundiais, cada um deles
trazendo novos parceiros em sua base de fornecedores, o crescente uso
da eletrônica embarcada e o grande excesso na capacidade instalada
de produção de veículos, igualmente forçou a internacionalização dos
fornecedores, que não mais podem se limitar a mercados locais. Isto
se vê claramente no mercado brasileiro, cujos fornecedores líderes,
mais e mais estão integrados em grupos transnacionais. Também no
mundo, ícones do setor não resistiram, e são conhecidos os muitos
casos de falência e incorporações havidos. Tirando os casos de algumas poucas empresas, que aliam competência produtiva, atuação em
mercados de nicho e alguma proteção em função da logística, será
um mercado atrativo, mas cada vez mais controlado por empresas de
muito grande porte.
Revista Dealer – O faturamento do setor de autopeças aumentou 3,5%
em 2008 e, até setembro do ano passado, tudo corria bem quando o
mercado interno começou a desaquecer e as exportações caíram. Este
mercado tem demonstrado sinais de recuperação?
Claudio Vaz – As ações para evitar que a crise internacional que paralisou o crédito contaminasse o mercado interno tiveram sucesso. As
estatísticas da FENABRAVE, sempre as mais ágeis do mercado, comprovam isto. Nosso mercado interno para autos e comerciais leves é
uma referência, e motivo até de inveja, em qualquer foro internacional
do setor. Caminhões e ônibus, cuja aquisição é menos afetada por in-
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centivos conjunturais e está mais vinculada ao nível de atividade geral e
condições de investimento, ainda não chegaram lá. Mas é na exportação
que temos nosso grande problema. Tanto as montadoras como seus
fornecedores, neste mercado global, só podem adquirir escala produtiva,
manter a atualização tecnológica e atrair novos investimentos, se forem
exportadores significativos. E esta era a situação da nossa indústria. Com
a queda de alguns mercados externos relevantes, e com a nova onda de
valorização do real, perdemos clientes e competitividade. Países que
tiveram condições de administrar suas moedas, ou de garantir subsídios
para seus exportadores, na maior parte das vezes indiretos, através de
créditos longos e quase sem custo, estão tomando nossos mercados,
situação comprovada pelas estatísticas oficiais do Governo. E nós sabemos que a recuperação de um mercado perdido é uma das coisas mais
difíceis de se conseguir.
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Revista Dealer – A demanda de autopeças apresentou um forte aquecimento há cinco anos. Nesta época, a indústria automotiva enfrentou
falta de peças. A indústria conseguiu reverter este quadro?
Claudio Vaz – Já há muitos anos, evitar empatar capital em estoque e
dar-lhe destino mais útil, para consumidores e acionistas, como novos
modelos e produção mais eficiente, é um objetivo de toda empresa
e administrador. Agora, em um setor cuja complexidade tem o grau
da existente no setor automotivo, seja pela diversidade dos modelos,
versões e opções, seja pelos milhares de peças diferentes utilizadas
em cada veículo, sempre que se entra em um ciclo de crescimento
prolongado há necessidade de informação e coordenação antecipada
entre cliente e fornecedor e, é certo, que isto é um processo em que
muitas vezes se aprende com os erros. Crescimento maior do que
este exemplo de 5 anos atrás foi o que se observou de 2006 a 2008,
e aí situações deste tipo não existiram, o que
comprova que quando isto aconteceu, já há
tanto tempo, foi apenas uma circunstância
“É na exportação que temos
indesejada de um processo de crescimento,
nosso grande problema.
que foi compreendido e superado por todos,
clientes e fornecedores.
Tanto as montadoras como

Revista Dealer – Qual sua opinião sobre a
iniciativa do governo em reduzir o IPI para
o setor automotivo? Acredita que faltou algum
incentivo para o setor de autopeças?
Claudio Vaz – A redução do imposto foi
fundamental para o bom resultado que está
seus fornecedores, neste
sendo obtido. Mas, sem o apoio do crédito,
Revista Dealer – A indústria precisa de um
mercado global, só podem
quando este desapareceu, e que foi suprido
novo ciclo de crescimento?
por instituições tanto controladas pelo GoClaudio Vaz – Se quisermos ser mais do que
adquirir escala produtiva,
verno Federal como também pelo Estado de
apenas um bom mercado consumidor, com
manter a atualização
São Paulo, só o preço menor não teria sido
importação crescente de veículos com maior
tecnológica e atraír novos
suficiente. O setor de autopeças, como partivalor agregado, crescer é uma necessidade.
cipante deste mercado, igualmente se beneNosso mercado é global, e novos investiinvestimentos se forem
ficiou pela restauração dos volumes produzimentos relevantes só serão feitos em Países
exportadores significativos”.
dos, que tinham sido reduzidos drasticamente
que tenham mercado, base de fornecedores,
de Novembro 2008 a Fevereiro 2009. Mas,
nível tecnológico atualizado e escala de proespecificamente para ele, nenhum incentivo
dução. Nós temos todas estas condições, e
especial foi concedido. Algumas iniciativas foram faladas, como finanmais ainda uma forte especialização em veículos compactos, que, até
ciamento especial para projetos de engenharia, condições diferenciadas
pouco tempo atrás, eram os “patinhos feios” dos fabricantes, e que
para investir, e mesmo um FDIC setorial. Até mesmo algumas tratatihoje, por conta da crise, se transformaram em cisnes muito antes
vas se iniciaram, mas, de fato, resultado concreto nenhum.
do previsto. Agora, no momento em que o governo norteamericano
nacionaliza sua maior empresa automotiva, que a Coreia incentiva
Revista Dealer – A produção de veículos saltou de 2,9 milhões para
por todos os meios e modos sua indústria, que a China chega aos 10
3,2 milhões de unidades de 2007 para 2008, crescendo 8%. O Mimilhões de unidades anuais, e que o Leste Europeu e Índia, ambos
nistro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, pensou em um mercado de
com forte apoio e incentivo de seus governos, aparecem no cenário
cinco milhões de unidades para o Brasil. Este volume é compatível
internacional, seria muita ingenuidade imaginar que isto aconteceria,
com o potencial do mercado? O setor de autopeças está pronto para
no Brasil, espontaneamente. Será indispensável um papel ativo do
acompanhar este ritmo?
Governo, articulando e negociando estes investimentos, com alguma
Claudio Vaz – Não creio que alguém possa considerar que o aumencondicionalidade induzida entre acesso ao mercado e os investimento de produção, de um setor com o efeito multiplicador que tem
tos, sem o que vamos apenas assistir estes movimentos feitos pelos
a indústria automotiva, possa ser um problema. Existe uma fila de
governos estrangeiros, e, ao final, importar os carros que eles vierem
países pedindo para sofrer deste problema. A despeito da conjuntura
a produzir.
internacional ainda muito incerta, este é o momento para se insistir e
perseguir a meta do Ministro Miguel Jorge, porque, se não o fizermos,
Revista Dealer – Muitos investimentos foram cortados do orçamento
com o novo desenho de montadoras e suas alianças que a crise está
das empresas em 2009. Algumas permaneceram apenas com projetos
gerando, com a aceleração da produção chinesa, a competente ousadia
considerados estratégicos. O senhor acredita que isto possa causar alcoreana, e com o início da presença internacional do Leste Europeu
gum tipo de problema para o futuro do setor?
e da Índia, competindo, em um mercado menor, com as sólidas emClaudio Vaz – Das empresas já produzindo no País de modo relevante,
presas européias e japonesas, e com as rejuvenescidas norteamericanas,
isto não foi significativo. Os dois investimentos de maior porte que
que agora contam com forte apoio do seu Governo, quando nós forforam postergados (mas não cancelados) são de novos fabricantes,
mos procurar nosso espaço neste mercado, vamos acabar descobrindo
mais por conta da crise em que suas matrizes se envolveram, e do
que viramos país importador com alguma produção local. E, quanto
seu excesso mundial de capacidade produtiva, do que por qualquer
às empresas de autopeças, como sempre, desde que fabricamos nosso
situação típica de nosso mercado. Esta situação antes de tudo é um
primeiro veículo, elas investirão junto com as montadoras, sempre
alerta, pois significa que nosso crescimento de mercado interno, em
que estas também o façam.
parte devido a incentivos fiscais e esforço de manutenção do crédi-
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to, ambos pagos pelo contribuinte e pelo trabalhador brasileiro, tem
grande risco de ser benéfico para o governo e o trabalhador mexicano,
japonês e coreano.
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ainda tem muito espaço para crescer. Mesmo a taxas que para o mercado brasileiro são consideradas baixas (entre 4% e 5% ao ano) chegaremos aos 5 milhões do Ministro Miguel Jorge em menos de 8 anos. A
questão que se põe é saber quantos destes serão aqui produzidos.

Revista Dealer – Como está a situação do crédito para investimento
neste setor?
Revista Dealer – A indústria automotiva mundial está se redesenhanClaudio Vaz – Para toda a indústria brasileira, exceto para os grandes
do com a entrada da China e Índia. Qual será o papel do setor de
grupos cuja dimensão dos projetos lhes dá acesso direto ao BNDES,
autopeças brasileiro neste novo cenário?
este é um grave problema. Qualquer empresa média norteamericana
Claudio Vaz – De fato, este redesenho começou com a ascensão do
ou europeia, para não se sonhar falando de empresas japonesas, coreJapão, seguiu-se com a Coreia e o Leste Europeu, já é uma realidade
anas ou chinesas, com um cadastro normal, tem acesso a crédito para
em relação à China, mas ainda apenas uma promessa com respeito
investimento a taxas de 4% a 6% ao ano, com pagamento em 8 anos,
à Índia. Nossa indústria de autopeças já não tem mais a presença
para 100% do valor. Aqui, algumas poucas e raras, conseguirão valores
de grandes grupos nacionais, como há 15 anos. Poucas empresas
muito limitados, pagando de 12% a 16%. Salvo em regiões muito
continuam independentes e prósperas, e as demais são parte hoje
carentes do País, ninguém há de considerar que um investimento de
de grupos transnacionais. Sob esta ótica, a maior transformação já
R$ 10 milhões seja algo de grande impacto. Com este mesmo valor
ocorreu. Nossos fabricantes são competitivos, tecnicamente atualiserá possível se financiar quase 400 veículos
zados e capazes de acompanhar qualquer incompactos, que certamente, sob a ótica do
vestimento, seja de ampliação de capacidade
financiador, rendem mais no curto prazo e
seja de inovação, que aqui vier a ser feito.
“Este é o momento para se
diluem o risco. Se há uma ação que está claAgora, como setor vinculado a uma cadeia
insistir e perseguir a meta
mando por medidas concretas do Governo,
produtiva, cujo investimento inicial se faz a
é a democratização do financiamento para
partir dos fabricantes de veículos, junto com
do Ministro Miguel Jorge
investimentos, fazendo chegar às empresas
os investimentos destes estarão presentes os
(mercado de 5 milhões de
normais condições semelhantes aos que os
do setor de autopeças.
veículos), porque, se não
grandes grupos têm acesso via BNDES.
Revista Dealer – Quais as perspectivas para
o fizermos, com o novo
Revista Dealer – E em relação à alíquota
o setor de autopeças?
desenho de montadoras
de importação?
Claudio Vaz – Tão boas quanto às dos fabrie as alianças que a crise
Claudio Vaz – Não conheço outro setor que
cantes de veículos. É um setor chave na estrunão seja autopeças, cujos clientes têm redutura industrial do País, de grande efeito mulestá gerando, vamos virar
ção permanente do II garantida em Lei. As
tiplicador na economia, indispensável tanto
país importador com
alíquotas de importação de autopeças, para
para a introdução de tecnologias inovadoras
alguma produção local”.
os clientes industriais, são menores que as
como para formação de pessoal. Agora, em
cobradas para suas importações de matériasum momento em que existe no mundo uma
primas e componentes, o que é um instrucapacidade ociosa de 20 milhões de veículos/
mento de grande pressão para sua competitividade. Se nossa atividade
ano, em que os investidores atuam globalmente, em que o real valorise mantem, e mesmo cresce, nestas circunstâncias, é uma prova de
zado é um incentivo a importar e não viabiliza novos projetos expornossa competência. Entretanto ser o único elo da cadeia produtiva a
tadores, se o Governo não atuar muito pró-ativamente pode perder o
operar nestas condições enfraquece o setor, e desequilibra as relações
momento, nos restando um papel secundário neste mercado global.
entre todos os segmentos. No mínimo, e se o objetivo é beneficiar o
consumidor, a mesma situação deveria existir para a importação de
Revista Dealer – O que o País pode esperar para 2009 e 2010?
matérias-primas e outros componentes usados pelo setor.
Claudio Vaz – O ano de 2009 já está praticamente dado. Na média,
o crescimento fica próximo de zero, por conta de um início de ano de
Revista Dealer – O senhor acredita na retomada das importações no
quase pânico internacional, mas chegará ao final já em ritmo de 4%.
setor automotivo?
O setor automotivo, por conta exclusiva do mercado interno, um
Claudio Vaz – Não é mais uma questão de crença, mas de se observar
pouco melhor que a média, e com perspectivas de um 2010 bem mais
as estatísticas. A venda de veículos importados cresce a taxas muito
equilibrado. O mundo não derreteu, como se apregoava em março,
maiores que os nacionais, num movimento que parece sem reversão no
há uma modesta recuperação, neste caso com o setor automotivo
curto prazo. Um excesso de capacidade mundial, países cuja capacidapior que a média, o que faz com que muitos olhos se voltem para o
de instalada é voltada basicamente para exportação e real valorizado,
Brasil, não para investir em fábricas, mas para exportar seu excedente
criam um cenário para importar. Penso que mais cedo do que se imade produção. Os grandes gurus internacionais prevêem um 2010 de
gina vamos ver a quota de mercado dos importados chegar aos 20%.
baixo crescimento, mas positivo, ainda muita cautela nos mercados
de crédito, com a China assumindo um papel ainda mais dinâmico
Revista Dealer – A economia mundial tem sofrido turbulências, mas
na economia mundial, dando sustentação ao preço das commodities,
os fundamentos macroeconômicos do Brasil melhoraram e a indústria
o que acaba também por ser um fator positivo para nós. Sendo nosso
automotiva registrou crescimento expressivo nos últimos anos. O seano de eleições quase gerais, isto certamente contribui para alguma
nhor acredita que o ritmo tende a diminuir, após esta recuperação?
instabilidade, enquanto uma tendência majoritária não se consolida,
Claudio Vaz – É natural, e até saudável, que as taxas de crescimento
o que, quando ocorre, nunca é antes dos últimos dois meses. Mas,
não sejam explosivas, o que garante a sustentabilidade. Agora, apesar
depois do que aconteceu no início de 2009, tudo isso vai parecer
da crise do trânsito paulistano, nossa taxa de veículos por habitante
conversa de happy hour.
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Com uma base instalada de 250 mil veículos e a maior rede de atendimento
do país, a Zatix é a maior empresa de rastreamento da América Latina, atuando
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visitar nosso estande durante a ExpoFenabrave 2009.
Nossa parceria será um sucesso.
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Tendências

Marketing do bem!
Nem só de reclamações vive o mercado

Agosto Setembro 2009

Sites de repercussão de imagem podem servir de termômetros para
as empresas perceberem como são vistas pelo mercado. Se quer
reclamar, reclame mas, se quiser elogiar, por favor, ELOGIEAKI.
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uitas empresas e, especialmente, veículos de comunicação, destinam espaços para ouvir a opinião do
consumidor. Na maioria dos casos, reclamações
por defeitos nos produtos, falta ou falha de atendimento e
problemas com a prestação de serviços são as queixas mais
comuns... mas e os elogios? Os elogios também fazem parte
deste universo dedicado ao consumidor?
Para a coordenadora do curso de psicologia da Universidade Anhembi Morumbi, Ana Cristina Kuhn, a
tendência de o indivíduo formalizar uma reclamação e
nem sempre um elogio, está ligada uma questão cultural
de países capitalistas. “Quando uma empresa ou um funcionário faz o seu trabalho bem feito, o cliente entende

que ambos ‘não fizeram mais do que a obrigação’, o que
torna o elogio não muito comum. Mas quando o produto
ou o serviço não está de acordo com o que cliente quer, a
reclamação é a primeira reação”, diz.
Segundo Ana Cristina, o elogio motiva, gera confiança,
eleva a autoestima e ainda é uma forma de agradecimento,
seja dirigido a empresas, profissionais, serviços ou produtos. “A atitude de elogiar é a quebra de um paradigma
cultural. Isto significa o início da mudança”, comemora.
“Quando honesto e criterioso, o elogio recarrega as
energias de quem recebe e causa sensação de bem-estar
em quem faz”, descreve Ana Fontes, sócia-diretora do
Elogieaki (www.elogieaki.com.br), site destinado à
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Ana Fontes e Gildo Henrique, do Elogieaki,
destacam a importância da crítica positiva
para o desenvolvimento do negócio.

postagem de elogios para empresas e profissionais, que
está no ar desde maio.
O site já registra 10 mil visitantes únicos, além de 90
mil pages views. Com o consumidor cada vez mais exigente,
o Elogieaki está se tornando uma importante referência
positiva para as empresas avaliarem se estão no caminho
certo e como incrementar ainda mais seus produtos, serviços e atendimento.
Para as organizações e para os profissionais, a satisfação
do consumidor reforça os caminhos, sugere os acertos,
alerta para a necessidade de persistência na construção da
excelência, além de ser um dos atributos de maior impacto
na fidelização. “Clientes fiéis são geradores de demanda

regular e criam um dos mais eficientes canais de comunicação e captação de novos clientes – a propaganda boca
a boca. A satisfação contribui ainda para que a produção
tenha regularidade, crescimento contínuo e retroalimenta
o processo de qualidade”, afirma Eduardo Guadalupe,
consultor internacional na área de Marketing.
Um estudo realizado pela Deloitte & Touche, nos
Estados Unidos, em 2007, revelou que 62% dos internautas acessam opiniões de consumidores antes de irem às
compras e, destes, 82% são influenciados por análises. A
pesquisa aponta também que 69% dos entrevistados compartilham opiniões com amigos e famílias. “Diante deste
novo cenário, as empresas precisam estar atentas ao novo
perfil do consumidor. O Elogieaki foi criado justamente
para disseminar as boas práticas e experiências positivas dos
consumidores, além de servir como um indicador para as
empresas”, comenta Ana Fontes.
“Seja por meio de um amigo, familiar ou colega de trabalho, a propaganda feita de pessoa para pessoa é extremamente eficaz, pois carrega um atributo muito importante:
a confiabilidade. No site, os elogios ganham ainda mais
proporção, graças à quantidade de internautas que têm
acesso a eles”, diz Gildo Henrique, sócio-diretor da AG4
Global Services, detentora da marca e do site ElogieAki.
Elogiar, no entanto, é difícil. É muito mais fácil
criticar. Para Mario Sergio Cortella, filósofo, mestre
e doutor em Educação pela PUC-SP, criticar é saber
separar o positivo do negativo. “Toda crítica envolve
dizer o que aceita e o que rejeita ao mesmo tempo. O
que distingue as duas situações é a intenção da crítica:
construtiva ou destrutiva”.
O consumidor pode pesquisar os elogios postados
no site Elogieaki por meio de um ranking dividido em
três categorias: por empresa, por profissional e por ramo
de atividade. O setor automotivo está em terceiro lugar
no ranking, atrás somente das lojas virtuais e do setor de
saúde e beleza.
Dentre as empresas que se destacam na indústria automotiva, a Volkswagen, a Hyundai e a Ford Automóveis
ocupam a primeira, segunda e terceira posições, respectivamente. No setor da distribuição de veículos, na ordem do
ranking, se encontram a Rumo Norte, concessionária GM
da cidade de São Paulo, a Citroën São Caetano do Sul e a
Remaza Motos, concessionária Honda de São Paulo.
Apenas como informação, até o fechamento desta matéria, os porta-vozes do site Reclame Aqui não atenderam
à solicitação de entrevista da Revista Dealer.

Artigo

Debate

Por Cícero Lima

Na boca do povo

Agosto Setembro 2009

Quando percebi, estava atravessando a rua com a toalha no ombro e o sabonete na mão.
Pode parecer coisa de contador de “causos”, mas estive no centro desse fato pitoresco,
que serve de lição para o empresário que se preocupa com a fidelização dos clientes.
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m uma viagem de moto, lá pelos anos 90, conheci Praia Grande
(RS), pertinho da divisa com Santa Catarina. Ao chegar, ouvi um
morador da cidade das duas mentiras dizendo: “Não tem praia, nem
é grande”. Ele tinha razão, a cidade é acanhada e afastada do litoral.
Voltemos à minha sina para tomar um banho matinal: o hotel era
pequeno, mas tinha quartos limpos e colchão macio, o típico lugar para
turistas aventureiros. Após uma boa espreguiçada, fui para debaixo do
chuveiro e nada de água. Ainda sonolento, perguntei na recepção:
– Estamos sem água?
– Desculpe moço, foi um problema no encanamento.
– Demora para resolver? Preciso tomar banho!
– Não sei, mas podemos dar um jeito. Pegue a toalha e o sabonete.
Subi para o quarto, peguei a toalha e segui o atencioso recepcionista
para fora do hotel. Em alguns instantes estávamos na rua, cruzamos a
pracinha e entramos numa viela. Pensei que ele me levava para uma filial
do hotel ou a casa de alguém. Mas a surpresa foi maior.
– Aqui moço, pode tomar banho à vontade!
Boquiaberto, estava na margem de um rio de águas rasas e límpidas.
– Você está de brincadeira?
– Não moço, pode tomar tranqüilo, ninguém vai te incomodar. Só
não tire o calção, pelado não pode.
Pasmo com a situação e conferindo o misto de simplicidade e
inocência do recepcionista, disse a ele que seguiria viagem sem tomar
banho. Voltei ao hotel, arrumei a bagagem e segui para conhecer o
famoso Cânion de Itaimbezinho, uma das atrações da região. Dentro
do capacete, ria sem parar. Passei por algo impensável para um estabelecimento de qualquer nível, ainda mais numa cidade que tem o apelo
turístico do Parque Nacional dos Aparados da Serra e recebe turistas
do mundo todo.
De volta a São Paulo, após alguns meses, recebi um cartão do
hotel com os cumprimentos pelo meu aniversário. Nos anos seguintes,
continuei recebendo parabéns, até que me mudei para outro endereço.
Apesar do fato inusitado, o hotel mostrou ser administrado por um
empresário que se preocupava em manter os clientes fidelizados, gastando tempo e dinheiro com envio de cartões e follow-up. Porém, o
dia a dia do estabelecimento parecia relegado ao segundo plano, como
provou o recepcionista. O que mais se pode esperar de um hotel que
fica sem água pela manhã e tem um recepcionista que consegue piorar
a situação levando o cliente para tomar banho no rio?! Situação não
só inusitada, mas principalmente constrangedora. Seja como for, caso

Cícero Lima é jornalista e editor da
Revista Duas Rodas.

inesquecível manchou para sempre o nome do pequeno hotel, que
jamais indicaria a alguém.
Na época, poucas pessoas ficaram sabendo da história. Hoje, com
a facilidade de comunicação da Internet, em poucos dias o hotel ficaria
conhecido nos fóruns e comunidades de turistas. O dono do hotel
não teria como se defender, nem saberia por que um fato grave como
aquele estaria na mídia. Voltando à nossa área de interesse, o setor de
duas rodas, a navegação por comunidades de usuários de motos permite conhecer relatos de problemas mecânicos, custos de manutenção
elevados, não cumprimento de prazos e outros.
No Fórum debatemotos.com, o proprietário de uma Shineray
comprada em Porto Alegre (RS) publicou uma foto da moto parada
na porta da concessionária. Coladas na moto havia folhas impressas
com relatos de problemas que ele alega ter enfrentado, justificando a
atitude radical. Não conheço a fundo a história, nem sei se a reclamação
procede, mas o estrago na imagem da concessionária está feito. Em
apenas 10 dias, a página tinha recebido 743 visitas e 49 comentários, a
maioria em sinal de apoio.
E não são apenas marcas de menor expressão que entram na linha de
fogo. Nesse mesmo fórum, encontramos reclamações sobre grandes concessionárias, lojas de motopeças e financeiras. Também existe o lado bom
da história: um cliente relatava no fórum o bom atendimento recebido em
uma loja de equipamentos, rápida e prestativa na solução do problema. A
postagem foi lida por 810 visitantes, sendo que 19 comentaram a atitude
positiva da empresa. Exemplos como esses podem ser encontrados nos
vários fóruns e comunidades de usuários. Basta uma rápida pesquisa em
sites de busca, digitando o nome do produto ou estabelecimento, e os
relatos proliferam. A navegação atenta pelas comunidades pode mostrar
aos empresários quais erros e acertos estão na boca do povo, e servir
como parâmetro para correções de rumo. Grandes empresas, inclusive, já
perceberam a rapidez com que os relatos se disseminam pela Internet e o
estrago que podem causar à reputação. Por isso, monitoram comentários
que envolvam a marca nas redes sociais, e cuidam para que as soluções
sejam rápidas e o estrago reduzido.

Confira alguns endereços de comunidades da Internet, nos quais você poderá se surpreender com o que dizem de sua marca:
www.reclameaqui.com.br — www.fazeronline.com — www.debatemotos.com — wwwcb300online.com.br
www.emburgman.com — www.pequenasnotaveis.com.br — www.amigosdacomet.com.br

c"44*.26&
0#3"4*-7"*
&..&/04%&"/04 
$0/$&44*0/Ç3*"4
%"'3"&.50%001"Ê4

XXXEBGSBNPUPTDPNCS
A DAFRA É A MARCA DE MOTOS QUE MAIS CRESCE NO BRASIL. EM MENOS DE 2 ANOS, JÁ SÃO 300
CONCESSIONÁRIAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODOS OS ESTADOS E UMA DAS MARCAS MAIS
VENDIDAS EM TODO O PAÍS. E TUDO ISSO NÃO É POR ACASO. AS MOTOS DAFRA SÃO SEGURAS,
BONITAS, COMPLETAS DE FÁBRICA E TÊM UM PREÇO JUSTO. MOTOS FABRICADAS NO BRASIL, PARA
TODOS OS BRASILEIROS E QUE TAMBÉM ESTÃO EM TODOS OS CANTOS DO PAÍS. TUDO ISSO PARA
DEIXAR VOCÊ SEMPRE POR CIMA.

Artigo

Espaço Aberto

Por Fernando Calmon

A saga do Puma

Agosto Setembro 2009

Depois da Gurgel, a segunda mais importante fábrica brasileira de veículos de pequena série
é a Puma. Na realidade, o carro não nasceu com esse nome. Surgiu de um desafio das pistas.
Em Matão, interior de São Paulo, Rino Malzoni criou um carro esporte, com mecânica DKWVemag, para enfrentar as berlinetas Willys Interlagos e seu domínio em competições.
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m 1964, o GT Malzoni, exibido no Salão do Automóvel,
impressionou por suas linhas ousadas e modernas. Um
legítimo carro esporte nacional, de carroceria em plástico
reforçado com fibra de vidro sobre chassi encurtado do DKW
e mesmo motor de 981 cm³. As unidades de rua começaram a
ser fabricadas na capital paulista, em meados de 1966. Estima-se
que se produziram apenas 35 unidades. No mesmo ano, surgiu
no Salão do Automóvel o Puma GT, uma evolução ainda mais
bonita, desenhada por Anísio Campos para a empresa Puma
Veículos e Motores.
Desse segundo modelo, acredita-se que 125 unidades deixaram as linhas de montagem. Ainda em 1966, a Volkswagen iniciou o processo de absorção da Vemag e o fim do DKW um ano
depois levou o fabricante artesanal a trocar o chassi e a mecânica.
Surgiu então, em 1968, o Puma GT 1500, mantendo o mesmo
emblema com a cara do felino (hoje em vias de extinção).
O novo automóvel partilhava o chassi, também com menor
distância entre eixos, do Fusca, além do motor VW arrefecido

O Puma passou por diversos face lifts entre 1964 e 1985, depois de
ter se consagrado como a segunda mais importante fábrica brasileira
de veículos de pequena série.

Fernando Calmon escreve
regularmente para a Revista
Dealer, é jornalista especializado
no setor automotivo e articulista
da coluna Alta Roda, publicada em
vários jornais em todo o País.
a ar de 1.500 cm³ e dois carburadores. Embora não fosse um
projeto apoiado pelo grande fabricante alemão, que já comercializava o Karmann-Ghia e mais tarde (1972) lançaria os SP, a
Puma não enfrentou dificuldades em adquirir componentes.
Graças ao GT 1500, a empresa cresceu em ritmo acelerado.
As peças mais baratas permitiam vendê-lo por um preço apenas
cerca de duas vezes maior que o acessível Fusca. Componentes
de motor, câmbio, direção e suspensões podiam ser encontradas
na rede VW do país.
O primeiro conversível foi lançado em 1971, acompanhando
a atualização mecânica do Karmann-Ghia que já emprestava o
motor de 1.600 cm³ desde o ano anterior. Antes mesmo, em
1970, a Puma ensaiava os primeiros passos no exterior ao participar numa feira em Sevilha, Espanha. O carro foi exportado
para mais de 50 países, incluindo Europa e EUA.
Em 1974, a fábrica lançou o Puma GTB, com chassi próprio
e motor do Opala 6-cilindros, embalada pelo sucesso dos modelos de menor porte. Para estes, em plena era do milagre econômico brasileiro, havia fila de espera. No Salão do Automóvel
daquele ano, a Puma apresentou um caminhão leve e o projeto
de um minicarro como resposta à primeira crise do petróleo. Essa
diversificação seria fatal para a empresa, mais adiante, quando
lhe faltou fôlego financeiro.
A segunda crise do petróleo (1979/80) diminuiu o interesse
pelos esportivos e a sua reação foi redesenhar os Pumas pequenos.
A empresa fechou as portas em 1985. Ainda houve uma tentativa
de relançamento pela empresa Alfa Metais, de Curitiba (PR), em
1987. Em 1992, chegou ao fim a produção dos carros esporte e
a do caminhão, em 1993. Estima-se que mais de 23.000 carros
esporte foram vendidos, volume nem de perto atingido por
outros pequenos fabricantes nacionais.

