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Parece que foi ontem!
Por Sérgio Antonio Reze
Passado mais de um ano do início da crise internacional, e diante de um crescimento
estimado em mais de 8% para as vendas de automóveis e comerciais leves, não posso
deixar de lembrar quanto alarde e terrorismo foi feito a partir de setembro de 2008.
Naquele momento, estava sendo praticamente anunciado o fim do mundo, com o “Dia do
Juízo Final” se aproximando de nossas vidas, sendo declarado por analistas de plantão
que ostentavam curvas e estatísticas de crises anteriores na tentativa de demonstrar
que a crise que estávamos vivendo pioraria e que seria a pior de todas. Como um amigo
costuma dizer, “a última dor sempre é a que dói mais”, portanto, vamos desculpar os
mais temerosos e passar a evitar os fatalistas. Apenas isso. Vamos aos fatos.
Lembro bem de ter dito em alto e bom som que “se as pessoas quisessem, a crise viria
de verdade”. Dizia isso e alguns riam, me chamando de otimista em demasia. Não era
isso. O que dizia, e ainda digo, é que não podíamos enfrentar uma situação difícil já
derrotados. Agindo assim, certamente, o setor automotivo jamais reagiria a qualquer
enfermidade. Somos nós, afinal, as células protetoras e combatentes dos males que
acarretam qualquer crise, qual sejam, a inabilidade de gerir os negócios. Os anticorpos
já tínhamos, e esse legado nos foi dado, a suado custo no passado, pelas crises
já enfrentadas.
Já tínhamos, portanto, os remédios certos, e nosso corpo já estava habilitado a combater o vírus internacional. O governo agiu rápido e prudentemente, reduzindo a carga
tributária sobre setores nevrálgicos. Nosso sistema financeiro estava sólido e com liquidez. Aos poucos, fomos reagindo e superando, acima de tudo, a insegurança e o temor
de que o pior estava por vir.
Como também já havia dito um ano antes de a crise se instalar, nós, concessionários,
deveríamos nos planejar e aproveitar os tempos de bonança para guardar recursos, administrar bem o caixa e saber reduzir despesas sem deixar de lado investimentos necessários. Esta receita também nos foi dada, bastava seguir.
E foi assim que não morremos, enfim, e não matamos também. Nosso setor não cortou
custos com demissões. Os mais hábeis, ao contrário, preservaram suas equipes para a retomada de mercado que já se anuncia para 2010, quando deveremos ter um crescimento
do PIB de 5%, e uma estimativa de mais de 9% para o setor automotivo, salvo exceções
como os setores de motocicletas e caminhões, que ainda carecem de atenção, mas que
também devem ter considerável melhora no próximo ano.
Mais do que isso, agora, mais do que nunca, é chegado o tempo de preparar e fortalecer
nossas equipes, treinar todos os colaboradores para que saibam aproveitar a pujança do
mercado para a próxima década, com especialização e competência e não apenas tarefas
cumpridas. É neste caminho que a Fenabrave, mais uma vez, alavanca oportunidades
para as associações de marca e concessionários filiados, ao lançar a TV FENABRAVE, um
canal de comunicação e informação essencial para o futuro de nosso negócio. Leia mais
sobre esse assunto nesta edição e avalie.
Também neste sentido, promoveremos o XX Congresso Fenabrave e a ExpoFenabrave
2010 em São Paulo, no mês de setembro, por meio dos quais ofereceremos um
conteúdo programático eloquente, e a exposição de produtos e serviços para quem
pretende evoluir no mercado.
Essas e outras ferramentas, assim como todo o aprendizado de nossa experiência, nos
garantirão a continuação de nossa jornada, em terreno firme e seguro e, certamente,
bem sucedido. Basta querer e não esquecer que a crise, que até parece que foi ontem,
nos assustou. Vamos lembrá-la para nunca mais descuidar de nossos negócios.

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

Sérgio Antonio Reze

Presidente da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores,
entidade que reúne cerca de 5 mil concessionárias por meio de 40 associações de marca filiadas.
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Existem diversas formas
de entrar no negócio de F&I.
Que tal pela porta da frente?

A Resource Automotive é pioneira e referência mundial em F&I, com presença em 36 países.
São 45 anos dedicados a gerar mais negócios, clientes satisfeitos e rentabilidade para sua empresa.

A experiência que faz a diferença.
• Na definição e na implantação do processo de vendas e operações de F&I da concessionária.
• Na contratação dos profissionais de F&I e no treinamento com metodologia patenteada ‘‘Guided Discovery’’.
• Na elaboração dos planos de remuneração da cadeia de vendas.
• Na implantação de sistemas e controles e plataforma on line de F&I.
• Na implantação, no monitoramento do negócio e no gerenciamento de resultados.
Descubra como entrar pela porta da frente nessa nova forma de fazer negócios com quem mais entende do assunto.

Tel. (11) 4422-8500

–

site: www.resourceautomotive.com

–

e-mail: resource@br.thewg.com
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Concessionários Dafra já
contam com associação
Os concessionários de motocicletas Dafra
já podem contar com associação de marca
– a Assodafra (Associação Brasileira dos
Concessionários
Dafra). No dia
13 de setembro,
durante a
realização do
XIX Congresso
Fenabrave, em
Assembléia Geral
Ordinária, os
distribuidores
de motocicletas
da marca elegeram Marcos Morais,
titular da Blumare Motos, em Maceió/
AL, para ocupar o cargo da presidência
da Assodrafa. “Queremos integrar a rede,
agregar os concessionários na associação,
formar comissões de trabalho de pósvendas e comercialização, garantir acesso
a informações atualizadas por meio de
Informativos e um bom relacionamento
com a montadora e outras associações de
marca”, afirmou Morais, que permanece no
cargo durante o biênio 2009/2011.
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Confira a composição da
diretoria da Assodafra
Presidente

Marcos Morais

Felipe Gianetti

Fatex Motos – Americana/SP

Diretor I

João Batista Pereira

Rio Norte – Natal/RN

Diretor II

Patrícia Favoretto

Motonet – Sorocaba/SP

Diretor III

Carlos Tavares

Box Motos – Salvador/BA

Diretor IV

(vago)

Isabella C. Dadalto Souto

Grand Sul – Teixeira de Freitas/BA

Marcus Fontenelle

Bravaforte – Fortaleza/CE

Rogério de Abreu

Sun-up – Osasco/SP

Conselho Nacional
Região I – Norte

Jorge Toquetti

Playmoto – São Luis/MA

Região II – Nordeste

Amaury Pedrosa

Box Motos – Recife/PE

Região III – Centro-Oeste

Marcelo P. L. Abreu

Renauto – Goiânia/GO

Região IV – Sudeste-Centro

Rodrigo Braga

Região V – São Paulo

Lucas Marotta

Motovia – Belo Horizonte/MG

Região VI – Sul

O Travego, da Mercedes-Benz, foi eleito o “Ônibus do Ano 2010”, por um júri europeu para
ônibus urbanos e rodoviários da feira internacional Busworld Kortrijk, realizada na Bélgica. O
modelo está disponível no mercado desde o início de 2009 em sua terceira geração. “Todas as
três gerações desse nosso ônibus, que é top de linha no segmento rodoviário, foram lançadoras
de tendências no mercado. Em 1999, o modelo já era equipado com o sistema de freio eletrônico
EBS, o sistema antibloqueio de freios ABS, o controle de deslizamento de aceleração ASR e o
freio auxiliar de série”, comentou Hartmut Schick, vice-presidente executivo da Daimler Buses. Na
segunda geração foram introduzidas outras mudanças como: o SPA, assistência para manutenção
do veículo na via, e o ART, sistema de controle de aproximação. O Active Brake Assist (ABA),
assistente de frenagem dinâmica automática chegou na terceira geração.
Realizada a cada dois anos, essa competição é uma das mais importantes do setor, e avalia
critérios como eficiência econômica, compatibilidade ambiental, dirigibilidade, conforto e,
principalmente, segurança.

Blumare Motos – Maceió/AL

Vice-Presidente

Conselho Fiscal

Travego é eleito “Ônibus do Ano 2010”

Buono Motos – Guaratinguetá/SP

Renato Bortoncello Nahas

Iesa Motos Porto Alegre/RS

Pesquisa analisa estresse
de caminhoneiros
Com o objetivo de analisar as atuais
condições de trabalho, os hábitos, o nível
de estresse e o grau de satisfação dos
caminhoneiros em relação à profissão, o
Núcleo de Infraestrutura e Logística da
Fundação Dom Cabral, coordenado pelo
professor Paulo Resende realizou uma
pesquisa com 513 caminhoneiros que
circulam pelas estradas brasileiras.
Segundo o estudo, os pontos que mais
provocam insatisfação entre os profissionais
são os preços dos pedágios, os agenciadores
de cargas, as péssimas condições de
higiene, a qualidade do sono e a distância
de familiares.
Outra questão importante relacionada
na pesquisa é a segurança. Mais da metade
dos caminhoneiros entrevistados não se
sente segura no trabalho, sendo que 38%
já se envolveram em acidentes na estrada
e 43% já sofreram de um a três assaltos.
Além disso, 16% dos motoristas afirmam
usar algum tipo de medicamento e outros
8% dizem consumir drogas para se manter
acordados durante as longas horas de

Paulo Tarso Resende
direção. Apesar de 82% não alegarem
problemas de saúde, muitos apresentam
sintomas de estresse como cansaço,
irritabilidade, vício do cigarro, dores
musculares, ansiedade e raiva.
A pesquisa também traçou um perfil dos
profissionais: 61% têm idade entre 30 e 49
anos, 98% são do sexo masculino e a renda
média gira em torno de um a cinco salários
mínimos. Cerca de 45% deles dirigem de
10 a 12 horas no período diurno, e 39%
dormem de 4 a 6 horas por dia.

Belini aposta em 5 milhões
de veículos por ano até 2015

A Fundação Volkswagen comemorou 30
anos, em novembro, com o lançamento de
um livro que conta a história da instituição e
a premiação dos projetos sociais vencedores
do Concurso Volkswagen na Comunidade
2009. O evento aconteceu na Pinacoteca
de São Bernardo do Campo/SP. A fundação,
que iniciou suas atividades em 1979, é
voltada, principalmente, para a educação dos
colaboradores da companhia e seus filhos. O
pilar da educação e do investimento social são
seus dois focos principais de atuação.
A instituição desenvolve quatro projetos,
que são parte integrante de um programa
maior, o “Território Escola”, voltado à construção de uma educação pública de qualidade
no Brasil. Os projetos têm objetivos como
fortalecer o aprendizado de Língua portuguesa
no Ensino Fundamental, incentivar a leitura nas escolas, difundir novas brincadeiras
pedagógicas na educação infantil e oferecer
formação universitária para professores do
Ensino Fundamental de municípios com baixa
escolaridade, em parceria com concessionárias
da marca. No campo de investimento social, a
fundação patrocina o Coral Gente e promove
o concurso Volkswagen na Comunidade, que
patrocina 7 projetos de organizações sociais
das comunidades da região onde a montadora
está inserida, entre outras ações.

O setor automobilístico brasileiro
tem potencial para continuar crescendo,
estimulado pela recuperação do ritmo de
atividade econômica, pelo aumento da
oferta de crédito e também pela entrada
de novos consumidores no mercado. Foi o
que afirmou Cledorvino Belini, presidente
da Fiat no Brasil e na América Latina,
durante o workshop promovido, no dia
12 de novembro, pelos Jovens Líderes
Empresariais, em São Paulo.
Belini exemplificou que, para atingir
a média de motorização da população da
Argentina, que tem 5 habitantes por veículo
na frota, o Brasil precisaria ter 15 milhões a
mais de veículos em circulação. “Até 2015,
temos plenas condições de produzir cinco
milhões de unidades por ano, sendo quatro
milhões destinados ao mercado interno e um
milhão para exportação”, afirmou Belini.
Durante a sua explanação, o executivo
confirmou as projeções otimistas para
o mercado automobilístico em 2010,
com crescimento de em torno de 5%. No
entanto, mostrou preocupação com 2011.
“Os economistas começam a se preocupar
com 2011. Como haverá um novo governo,
será preciso saber que reformas serão
feitas para garantir a continuidade dos
investimentos”, concluiu.

Macaco elétrico levanta até
1 tonelada em 3 minutos
Chega ao mercado um acessório prático e essencial
– o Car Jack, um macaco elétrico conectado ao
acendedor de cigarros, que levanta até 1 tonelada
ao toque de um botão. Com dimensões de 12 cm
de largura X 41 cm de altura e pesa 4,1 kg, o
Car Jack custa R$ 399,90.

Presidente da MAN SE visita ACAV
O presidente da MAN SE, Hakan Samuelsson, o presidente da MAN Latin America, Roberto Cortes
e o diretor de vendas, marketing e pós-vendas da MAN Latin America, visitaram a nova sede social
da Associação Brasileira dos Distribuidores Volkswagen Caminhões e Ônibus (ACAV), em São Paulo.
“No início do ano, estivemos em Munique, na Alemanha, para apresentar à MAN SE a solidez da
rede e da marca VWCO no Brasil, reforçar a integração entre associação e grupo e conhecer os
processos fabris da montadora. Essa vinda à ACAV foi uma forma de retribuir a visita e confirmar
tudo o que foi apresentado na Alemanha”, afirmou Sérgio Zonta, presidente da ACAV, que recebeu
os visitantes juntamente com os integrantes da diretoria da associação e do Banco Volkswagen.
Com investimentos de mais de R$ 1 milhão, a ACAV realizou mudanças na estrutura para melhor
atender os associados, bem como recebeu novas salas e equipamentos de última geração.

O presidente da MAN Latin America, Roberto Cortes, o presidente da MAN SE,
Hakan Samuelsson, e Sérgio Zonta, presidente da ACAV.

Melhores resultados na PSA
Peugeot Citroën
A PSA Peugeot Citroën revisou suas
estimativas. A produção mundial do
Grupo PSA no quarto trimestre de 2009
será 30% maior do que a registrada no
mesmo período de 2008, e 17% superior
se comparada ao resultado do terceiro
de 2009. Segundo a montadora, o bom
desempenho é resultado da recente melhora
no mercado automotivo e do sucesso dos
últimos lançamentos da marca.

Saldo de CDC e leasing para
veículos cresce 11,9%
O saldo total das carteiras de CDC e
Leasing para financiamento de veículos
pelas pessoas físicas chegou ao patamar
de R$ 153,9 bilhões em setembro de
2009, uma alta de 11,9% sobre o mesmo
período de 2008, segundo levantamento da
ANEF – Associação Nacional das Empresas
Financeiras das Montadoras. Se analisadas
separadamente, as operações de CDC
apresentaram elevação de 5%, totalizando
R$ 87,9 bilhões; o Leasing cresceu 21,7%,
contabilizando R$ 66 bilhões.
As vendas a prazo de veículos e
comerciais leves alcançaram, no terceiro
trimestre de 2009, o índice de 58%, sendo
que 29% correspondem ao CDC (Crédito
Direto ao Consumidor), 24% são referentes
ao leasing e 5% ocorreram por meio de
Consórcio, segundo o estudo da entidade.
Do total das vendas de caminhões e ônibus,
58% foram realizadas por meio do Finame,
19% pelo Leasing e Finame Leasing, 11%
por meio de CDC e 2% por Consórcio. Já
os índices de motocicletas foram: 41% por
CDC, 35% por Consórcio e 3% por Leasing.
“Estamos atingindo patamares similares ao
período pré-crise, com oferta de crédito,
retomada da confiança do consumidor e
recuperação da economia brasileira. O setor
vem avançando e, portanto, continuamos
apostando num cenário de recuperação
gradual, com expectativa de obter em
2009 um crescimento entre 10% e 15%
do volume de carteiras de financiamento e
leasing para pessoas físicas em comparação
ao ano de 2008”, afirmou Luiz Montenegro,
presidente da Anef.
Juros e inadimplência caem – Em
setembro deste ano, a média da taxa de
juros praticada pelas associadas da Anef
ficou em 1,45% ao mês e 18,86% ao ano.
No mesmo mês de 2008, esses percentuais
eram de 1,78% e 23,58%. A inadimplência
acima de 90 dias para financiamentos em
CDC também registrou retração, de 0,2
pontos percentuais, passando de 5,1% da
carteira em agosto para 4,9% em setembro.
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Fundação VW lança livro
comemorativo de 30 anos
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Encontro Novas Lideranças defende
valores e ética na vida associativa
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O V Encontro Fenabrave de Novas Lideranças foi realizado nos dias 16 e 17 de novembro, em São
Paulo/SP. Sérgio Reze, presidente da Fenabrave, que também participou do evento, falou sobre
associativismo e surpreendeu os participantes com a novidade: “Temos um projeto do Grupo dos 20,
praticamente concluído. Só falta um detalhe: a disposição da rede de distribuidores para fornecer as
informações do balançete para a Fenabrave”, afirmou Reze, garantindo a confidencialidade dos dados.

A atividade associativa deve ser
embasada por valores e ética

Entidades de classe:
universidades do saber

Foi o que afirmou o cientista-político Rubens Figueiredo, que
ministrou o workshop “Valores, Ética e a Nova Liderança Político-Associativa”. Segundo o palestrante, os
valores passam pela fidelidade aos princípios, boas
maneiras, pequenos gestos, tolerância, respeito
às pessoas e honestidade. Já a ética está relacionada a ações, princípios e suas consequências.

“As entidades de classes são grandes
universidades do saber. Além disso, são
excelentes ambientes de fomento de idéias
e conquistas”. Esta foi a mensagem que
José Carneiro de Carvalho Neto, diretor
regional da Fenabrave/PB, presidente do
Sincodiv/PB e concessionário Renault e
Nissan, deixou quando ministrou o workshop
“Abrangência de atuação e novas lideranças”,
durante o encontro. “Já tivemos assessor da
Abrare que, hoje, é diretor de um grupo de concessionárias”,
exemplificou o concessionário.

A comunicação foi outro fator apontado como relevante na vida associativa e merece alguns cuidados. “A comunicação é aquilo que o outro entende,
não é aquilo que você fala”, comentou Figueiredo,
chamando a atenção para os “ruídos” da comunicação.
“O Lula é um fenômeno da comunicação porque ele já
passou pelas mesmas dificuldades do povo. Ele fala a linguagem
popular”, explicou o cientista-político. Para se comunicar bem,
segundo Figueiredo, a mensagem deve ir além do convencional,
conter sinceridade e bom humor. “Numa comunicação eficaz, você
tem de sair da mesmice e inventar moda. Quem dá certo é aquele
que inova”, enfatizou.
Durante a apresentação, Figueiredo mostrou pesquisas que apontam
que o brasileiro tem perfeita noção do que é certo e errado, mas
que a ética foi feita para os outros. De acordo com ele, a vida do
brasileiro melhorou, por isso, o governo é avaliado num contexto
de frouxidão ética. Há flexibilidade moral. “O governo sempre foi
assim, mas as pessoas não compravam carro, não havia bolsafamília, etc”, comentou.
“Façam diferente, façam acontecer. Ousem. Tentem. Se vocês querem ter sucesso, aumentem o número de fracassos”, finalizou.

Durante a apresentação, Carneiro alertou sobre a carência de
pessoas dispostas a colaborar com as associações de marca. “As
associações podem se tornar um tipo de feudo, quando não há
a colaboração e a participação dos jovens”, comentou. Segundo
o palestrante, é preciso criar uma rede pessoas confiáveis, com
quem se possa contar. “Aprenda a conhecer as pessoas, seus
valores e suas riquezas”, disse Carneiro.
Para o concessionário, as associações de marca são sistemas de
autoproteção, pois as montadoras respeitam mais quem está
presente numa entidade de classe.
No workshop, Carneiro falou também sobre a sua experiência
como concessionário e como dirigente de associação de marca
– Abrare –, e na Fenabrave/PB e Sincodiv/PB. “A Fenabrave é
um ícone na nossa categoria; enfrenta leões. Poucas categorias
se dão ao luxo de ter o Sérgio Reze como representante. O
mercado, hoje, repercute o que a Fenabrave diz”, concluiu.

O cenário é de otimismo
para os próximos anos

Um dos grandes problemas do setor de distribuição
automotiva norteamericano é a falta de ferramentas de gestão. “Poucos concessionários utilizam
ferramentas para efetuar o planejamento do
seu negócio”, afirmou o consultor Francisco
Trivellato, que ministrou o workshop “Quais os
parâmetros chave para rentabilizar o negócio dos
distribuidores de veículos”. O workshop seria apresentado por Jon Lancaster, concessionário Toyota, Scion e
Lexus, nos EUA que, por problemas de saúde, não pôde comparecer
ao evento. Mas, Trivellato transmitiu o recado. “Jon sempre busca
informações econômicas, depois planeja. Com isso, mesmo com a
crise, ganhou mais em 2009 do que no ano anterior”, comentou.

Em sua palestra durante o V Encontro
Fenabrave de Novas Lideranças, Tereza
Fernandez, diretora da MB Associados, afirmou que “o mundo irá crescer, puxado pelos
países emergentes. No entanto, o ritmo de
recuperação será mais lento e desigual entre
as Nações”. Em sua análise, o Brasil, Ásia
e Austrália devem se recuperar mais rapidamente. Já para os EUA, a recuperação será mais
lenta. No Brasil, o cenário é favorável, com forte
retomada do crescimento, na casa dos 5% em 2010, e
pressões inflacionárias sob controle. “O Banco Central só elevará os
juros no segundo semestre, em função da inflação em 2011”, prevê
a diretora da MB Associados.

Para buscar melhor resultados, o concessionário norteamericano
utiliza a técnica de benchmarking do Projeto Grupo dos Vinte, ou
seja, comparação de performance entre empresas. “Você precisa ter
uma cultura de comparação”, enfatizou o consultor. No processo de
benchmarking, forma-se um grupo de concessionárias, geralmente,
de uma única marca, porte semelhante e de diferentes regiões do
país, que se reúnem algumas vezes por ano para discutir questões
operacionais, entre outros assuntos. Trivellato lembra um comentário de Jon: “O americano aprendeu a fazer as coisas em grupo; ele
lida com as pessoas o tempo todo. No Brasil, vocês não gostam de
gente”. A primeira atitude de Jon quando veio a crise foi reunir os
gerentes para perguntar: “O que podemos fazer?” E chegaram a uma
conclusão – atacaram violentamente a redução das despesas.
As informações para efetuar o benchmarking são retiradas dos
balancetes de cada concessionária e cada departamento é medido
individualmente. Trivellato recomenda levantar os parâmetros, ter
disciplina, analisar, conversar muito com os gerentes e controlar,
principalmente, a folha de pagamentos.

Futuro depende de novos líderes
Para Mauri Missaglia, que foi presidente da Associação Brasileira dos Concessionários Chevrolet (ABRAC) por quatro mandatos
(1986/88, 1988/90, 1992/1994 e 1994/1996), sem as novas
lideranças, as associações de marca se enfraquecerão. Ao participar de um evento surpresa no V Encontro Fenabrave de Novas
Lideranças, Missaglia defendeu que a continuidade das associações
de marca dependem das novas lideranças. “A associação deve ser
forte porque, senão, a montadora não a respeita e o setor perde
credibilidade”, comentou o ex-presidente da ABRAC.
Para ele, os novos líderes não devem ter receio que sua participação na entidade atrapalhe os negócios. “É só ter equilíbrio, boa
dose de política e ser correto”, disse Missaglia. Outro fator que
deve ser considerado é a coletividade. “Não se coloca
problema individual em reunião de associação
com a fábrica. O problema dever colocado no
coletivo”, ressaltou.
Na ocasião, Missaglia falou também sobre o
valor e a ética nas associações. Ao final de
sua apresentação, enfatizou a importância
do trabalho realizado pela Fenabrave junto
às novas lideranças. “O trabalho que a Fenabrave faz é um despertar para as associações
de marca. Este trabalho deve ser divulgado entre
todas para que dêem continuidade com programas
voltados para vocês, jovens líderes”, finalizou.

Apesar do panorama otimista, a economista alerta para alguns
riscos: piora da situação fiscal do Estado e dos fundos de investimentos do setor público, forte degradação da previdência pública e
privada, e fim do “bônus” da formalização. “Muitas empresas saíram
da informalidade e começaram a pagar impostos para ter acesso
aos recursos do BNDES e às linhas de financiamento. Assim, a arrecadação não dará grandes saltos”, esclareceu Fernandez.
Segundo estudos da MB Associados, a economia brasileira seguirá
mantendo estabilidade macroeconômica nos próximos 10 anos. Por
isso, o crescimento se mantém acelerado em todo o período, cerca
de 5% ao ano. As reformas estruturais e investimentos em infraestrutura crescem, de forma moderada. De acordo com Fernandez, a
probabilidade deste cenário acontecer é de 65%.
Cenário internacional favoreceu o Brasil - Os reflexos da crise
internacional não causaram grandes estragos no Brasil porque o
sistema financeiro do País estava saudável e pouco alavancado.
O compulsório elevado, na faixa de 45%. Além disso, o mercado
imobiliário estava apenas começando a crescer. O cenário internacional pós-crise também favoreceu o Brasil. “O enfraquecimento do
dólar e valorização do Real beneficiou o mercado doméstico, bem
como as exportações da cadeia de produtos naturais também foram
favorecidas”, disse a diretora da MB Associados.
Novas tendências surgem - Vários países estão reduzindo a população. Dados da ONU (Organização das Nações Unidas) revelam que,
em 2015, a população do Japão diminuirá mais de 3,3 milhões de
pessoas. Em 2050, este número será 25,4 milhões. Na Rússia, serão
3,2 milhões de pessoas a menos em 2015 e 24,7 milhões em 2050.
Com o envelhecimento da população, os hábitos de consumo devem
ser alterados. Mas a demanda por commodities continuará elevada.
Cadeias de produção serão encurtadas, enquanto as cadeias regionais de suprimento ganham nova importância. “Haverá um ajuste
no padrão de consumo mundial, menor alavancagem financeira e o
crescimento mundial será menor”, comentou Fernandez. A questão
do meio ambiente continuará ganhando espaço, bem como a presença do Estado na economia.
Estimativas otimistas para o setor automotivo – Apesar da crise
financeira internacional ter provocado reflexos no mundo inteiro,
as vendas de automóveis e comerciais leves no mercado interno
apresentarão crescimento de 11% em 2009, segundo as projeções
da MB Associados. Números positivos também estão previstos para
o ano que vem, numa alta de 9,8%. Já os outros segmentos, em
2009, não apresentarão boa performance, mas a previsão para 2010
é de crescimento. Caminhões apresentarão queda de 12% neste ano
e alta de 13,5% em 2010. Os emplacamentos de ônibus diminuem
17,4% em 2009 e evolução de 11,5 % no ano que vem. O setor
de duas rodas retrai 17,4% neste ano e aumenta 10,3% em 2010,
enquanto os implementos rodoviários caem 9,9% e crescem
11,2%, respectivamente.
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Garanta melhor performance
com benchmarking
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Agile vence
Carro do Ano 2010
e Prêmio ABIAUTO
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O Agile, mais novo lançamento da Chevrolet no
país, foi o vencedor de duas premiações importantes
este ano. A primeira foi a eleição do Carro do Ano
2010, realizada no dia 9 de novembro, no Credicard
Hall, em São Paulo/SP. Promovida pela revista
Autoesporte, da Editora Globo, pela 43ª vez, a
premiação envolveu 27 jornalistas de todo o Brasil.
A segunda conquista do Agile foi durante o Prêmio
ABIAUTO, promovido pela Associação Brasileira da
Imprensa Automotiva, em evento realizado em 30 de
novembro, no Buffet Torres, no Itaim – SP.
A Fenabrave, por meio de seu presidente, Sérgio
Reze, participou da premiação Carro do Ano 2010.
“A eleição mostrou que o Agile foi aprovado pelos
consumidores. Além disso, o modelo era o mais
recente lançamento entre os outros finalistas”,
afirmou Reze, que entre entregou o prêmio da
categoria Motor do Ano até 2.0 litros. No Prêmio
da ABIAUTO, a Fenabrave esteve representada
por sua assessora de comunicação e imprensa,
Rita Mazzuchini.

CARRO DO ANO

Confira os primeiros colocados de todas as categorias:
Carro
Carro Premiuum
Utilitário
Utilitário Premium
Picape
Motor até 2.0 litros
Motor acima de 2.0 litros

Chevrolet Agile
Audi A5
Toyota Hilux SW4
Audi Q5
Fiat Strada Cabine Dupla
FPT 1.4 T-Jet (Linea/Punto)
Audi V6 3.0 Compressor (A6)

Carro Verde

Renault Sandero

Site

www.fiat.com.br

Campanha

Lançamento do Fiat 500

Executivo

Paulo Sérgio Kakinoff

Hall da Fama

João do Amaral Gurgel

Fenabrave participa de eventos no Brasil e exterior
Nos meses de outubro e novembro, a Fenabrave
participou de diversos eventos do setor automobilístico
no Brasil e no exterior. De 5 a 7 de outubro, Sergio Reze,
presidente da entidade, esteve no Foro Automotor AMDA
(Associación Mexicana de Distribuidores de Automotores)
2009, onde participou do Painel “Panorama Internacional:
Compartilhando Experiências”.
No dia 8 de outubro, Reze desembarcou em Lisboa,
Portugal, para participar da VI Convenção Internacional
ABRACAF (Associação Brasileira dos Concessionários de
Automóveis Fiat). Na ocasião, a Fiat apresentou oficialmente
o Cinquecento à rede de distribuidores.
Já no dia 14 de outubro, o presidente da Fenabrave
esteve no 19º Congresso da CACB (Confederação das
Associações Comerciais e Empresariais do Brasil) e do 10º

Congresso da FACESP (Federação das Associações Comerciais
de São Paulo), realizado no Guarujá/SP.
Reze participou também, no dia 23 de outubro, do
27º Congresso ACREFI “A importância do Crédito para o
Desenvolvimento do Brasil”, em Campos do Jordão/SP. De
28 a 30 de outubro, apresentou palestra sobre o mercado
brasileiro de automóveis no Segundo Encontro do Setor
Automotivo do Chile (CAVEM – Camara Nacional de Comercio
Automotriz de Chile).
Em novembro, no dia 13, Sérgio Reze participou do
Autoforo Internacional AAP (Associación Automotriz del
Peru), onde falou sobre a realidade do setor automotivo
brasileiro. No dia 23, Marcelo Franciulli, coordenador setorial
da Fenabrave, representou a entidade na Premiação “Maiores
e Melhores do Transporte e Logística”, em São Paulo/SP.

Sergio Reze, presidente da
Fenabrave, lança oficialmente
o XX Congresso Fenabrave
em São Paulo.

A Fenabrave realizou, no dia 17 de novembro, no
Renaissance Hotel, em São Paulo/SP, o coquetel
de lançamento do XX Congresso da entidade e
da ExpoFenabrave’2010, exposição de produtos e
serviços voltados às concessionárias de veículos,
eventos que acontecerão de 9 a 11 de setembro,
no Transamerica Expo Center, em São Paulo/SP.
“Optamos por realizar o Congresso Fenabrave em
São Paulo devido ao amplo e moderno espaço do
Transamerica Expo Center e também pela maior
concentração da rede distribuidores de veículos
na cidade”, afirmou Sergio Reze, presidente da
Fenabrave, durante o lançamento dos eventos.
Além disso, há ampla rede hoteleira, excelente
malha aérea e diversas atrações para o lazer.
Segundo Fernando Procópio, diretor da Procópio
Ferraz – Construção de Eventos, empresa
organizadora do Congresso, São Paulo é sede do
maior número de concessionárias e de diversas
montadoras. “Todos sempre têm algo a fazer em
São Paulo”, comentou Procópio.
A ExpoFenabrave’2010, que acontecerá no Pavilhão
“C” do Transamerica Expo Center, conta com 6 mil
m² exclusivos. A área é 60% maior que a da última
edição do evento. Segundo o diretor da Procópio
Ferraz, 87% da área da feira já está comercializada.
Os interessados em participar da exposição devem
entrar em contato com Isabel, na Procópio Ferraz,
pelo telefone (11) 3257-3200 ou e-mail
isabel@procopioferraz.com.br.
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Sucesso no lançamento do XX Congresso Fenabrave
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Artigo

Apoio Jurídico

Por Germano Rigotto

As lições da redução do IPI

Novembro Dezembro 2009

O Brasil não está imune a crises. Mas, com certeza, está mais preparado para enfrentar as
turbulências econômicas do que há alguns anos. Por isso, a crise financeira internacional,
que atingiu muitos países, não provocou tantos efeitos negativos no país. O governo agiu
rápido e tomou medidas importantes, como a redução da alíquota do IPI para os veículos,
para estimular a economia. Menos impostos, mais negócios, mais emprego e renda.
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U

m balanço da indústria automotiva brasileira, durante
o período mais grave da crise financeira internacional,
comprova o acerto do Governo Federal em relação
à desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI). A decisão, além disso, é pedagógica ao dar indicativos
sobre os novos contornos que o sistema tributário nacional
precisa contemplar.
Do início desta década até 2008, acumulávamos recordes
atrás de recordes em produção e vendas de veículos automotores.
O cenário era potencializado pela força que os países emergentes
começavam a exercer e pelo verdadeiro “céu de brigadeiro” em
que navegava o comércio mundial.
E, foi exatamente nesse momento de ascensão, que se estabeleceu a crise. No mundo, nenhum segmento da economia real foi
tão afetado por suas turbulências quanto o automobilístico. Vide
o caso dos Estados Unidos. Fábricas fecharam e trabalhadores
foram demitidos em massa. Símbolos que, outrora, representavam força e pujança, tiveram de pedir ajuda estatal para garantir
sua sobrevivência.
Ao longo do ano passado, as vendas das montadoras caíram
8,5% na Europa Ocidental e 18% nos EUA. E no Brasil? Enquanto pátios lotados de carros eram comuns no exterior, nosso
País produzia e vendia veículos em ritmo incessante. E isso se
deveu, em grande parte, a essa acertada medida do Governo
Federal: a redução nas alíquotas do IPI para veículos.
Durante os meses de 2009 em que o estímulo vigorou, as
vendas de automóveis e veículos comerciais leves alcançaram um
patamar histórico. De janeiro a setembro, mais de 2,2 milhões
de unidades foram comercializadas – uma alta de 5,49% se
comparado ao mesmo período do ano anterior.
As alíquotas já estão retornando, gradualmente, aos seus
níveis originais. Mesmo assim, a indústria segue aquecida, com
excelentes indicadores para os próximos meses e para 2010.
Prova disso é que em outubro, primeiro mês de retorno do IPI,
as montadoras instaladas no País produziram 316 mil veículos,
em uma alta de 15,7% na comparação com setembro.

Germano Rigotto é ex-governador
do Rio Grande do Sul e membro
do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social
(www.germanorigotto.com.br)

Os dados tornam tangíveis os benefícios que a redução do
tributo trouxe para o País. A indústria automotiva é considerada
um termômetro da economia nacional, tendo em vista o leque
de outros segmentos vinculados à sua cadeia produtiva. Por trás
de cada carro produzido ou vendido, movimentamos os setores
metal-mecânico, de logística, de tecnologia da informação e um
sem-número de outros nichos, como o das revendas.
E isso surtiu efeitos tanto no mercado interno quanto nos negócios com o mercado externo. Nosso consumidor, que poderia
ter seu poder de compra reduzido em função da menor oferta de
crédito, foi beneficiado com a queda dos preços. A desoneração
também foi importante para dar mais competitividade as nossas
exportações em um momento de mercados desaquecidos e de
câmbio desfavorável.
Então com esta decisão do governo, ganharam todos, os
consumidores, a indústria e o comércio. Valeu a máxima: menos
impostos, mais negócios, mais emprego e renda.
Essa lição precisa fomentar uma verdadeira transformação
cultural de algumas cabeças conservadoras da área econômica,
as mesmas que têm sido adversárias da reforma tributária. É
flagrante e urgente sua necessidade!
Precisamos de uma reforma que encolha a carga de impostos
paga pelos cidadãos e empresas. Uma reforma que diminua a
evasão em suas três formas – sonegação, informalidade e elisão.
Uma reforma que amplie a base de cobrança, que distribua,
simplifique e racionalize os tributos. Uma reforma, enfim, que
ajude o Brasil a avançar. A recuperação do setor automotivo a
partir da redução do IPI indica, no plano dos fatos, a direção
que nossa economia deve manter a partir de agora.
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Em busca de negócios mais

sustentá
A concentração atmosférica de CO2 no mundo está hoje 38% maior do que no período
da Revolução Industrial. No Brasil, o volume de emissões de poluentes também
é alarmante. Cada brasileiro é responsável pela emissão de 10 toneladas de gás
carbônico por ano e, em dias de inversão térmica, morrem até 10 pessoas na capital
paulista em decorrência da poluição. Anualmente, são gastos cerca de
US$ 24 milhões no tratamento de doenças respiratórias. Com base nestes e em outros
dados preocupantes, não há como negar a responsabilidade e o comprometimento
de todos os setores com as questões ambientais e de sustentabilidade do Planeta.
Neste cenário, o setor automotivo tem dado e ainda pode oferecer muito mais
em prol desta causa tão nobre quanto necessária para a sobrevivência mundial.

Mais poluição,
menos vida

áveis
S

egundo Luiz Henrique Lopes Vilas, coordenador do SIGAME – Sistema de Gestão
Ambiental Ecomaster, premiado pela Associação de Engenharia Automotiva (AEA),
em 2007, além dos veículos serem fontes
de emissão de gases poluentes, dados fornecidos pelas
concessionárias indicam que um veículo pequeno
gera, em média, durante seu primeiro ano de vida,
aproximadamente 12 litros de óleo usado, 5 kg de
resíduos como estopa, embalagens, filtros de óleo,
combustível e ar e insumos utilizados nas revisões
obrigatórias. Mas o pior é que 80% dos resíduos
gerados nas concessionárias não possuem destinação
final adequada. “As empresas pesquisadas mostraram
baixo conhecimento sobre os resíduos perigosos
gerados. Não sabem nem como e nem para onde
enviar produtos como óleo usado, graxas, tintas e
solventes, filtros, baterias, pneus, pastilhas de freio,
entre outros materiais classificados como perigosos

No Brasil, o volume de emissões de poluentes
também é alarmante. Dados da Rede Brasileira
de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas
Globais, cada brasileiro é responsável pela
emissão de 10 toneladas de gás carbônico por
ano – número duas vezes maior do que a média
anual. Somente no município de São Paulo são
emitidas 15,7 milhões de toneladas de gás
carbônico ao ano, sendo 76,14% das emissões
provenientes do uso de energia e destes,
68,3% resultantes da queima de gasolina e
diesel dos veículos.
De acordo com o Laboratório de Pesquisas
Atmosféricas da Faculdade de Medicina da USP,
em dias de inversão térmica, morrem até 10
pessoas na capital paulista em decorrência
da poluição. Anualmente, são gastos cerca
de US$ 24 milhões no tratamento de
doenças respiratórias.

pela NBR 10.004/2004”, afirmou Vilas, acrescentando: “A questão é que a destinação inadequada
desses resíduos gera problemas como: esgotamento
de aterros sanitários, obstrução de elementos do
sistema de drenagem urbana, contaminação de águas
subterrâneas e consequente prejuízo aos cofres municipais e à saúde pública do cidadão”. Segundo Vilas,
para tentar minimizar esses impactos é preciso não só
envolver diversas áreas da concessionária no sistema
de gestão bem como efetuar parcerias com empresas
especializadas em dispor adequadamente os resíduos
que danificam o meio ambiente.
No entanto, os concessionários encontram dificuldades para realizar o correto tratamento desses
resíduos. Ele cita alguns dos entraves: a localização
distante das empresas habilitadas legalmente para
destinação final dos resíduos poluentes; inexistência
de opções para sua destinação final em alguns estados;
algumas empresas não estão legalmente habilitadas
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As concentrações de gás carbônico (CO2) na
atmosfera são as maiores em dois milhões
de anos, segundo estudo realizado por
cientistas ligados ao Global Carbon Project,
divulgado pela revista científica Nature
Geoscience. O aumento na concentração de
CO2 atmosférico foi de 1,8 ppm em 2008.
Conforme o estudo, essa elevação trouxe a
concentração atmosférica de CO2 para 385 ppm
em 2008, 38% acima do registrado no início da
Revolução Industrial. Os cientistas levaram em
consideração as emissões mundiais provocadas
pela atividade industrial, mudanças no uso da
terra e pelos combustíveis fósseis, principal
causador pelo aumento do CO2.

15

Matéria de capa

Novembro Dezembro 2009

Luiz Henrique Lopes Vilas, coordenador do SIGAME – Sistema de Gestão
Ambiental Ecomaster e Lelio Ramos, diretor comercial da Fiat.
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para dar a destinação final dos resíduos perigosos; e
falta de conhecimento técnico sobre o assunto. “Tanto
os órgãos ambientais como as concessionárias ainda
enfrentam muitas dificuldades para atender a legislação corretamente, devido à falta de preparo técnico e
conhecimento das leis. Além disso, há falta de aterros
capacitados”, comentou Vilas.
Aos poucos, nota-se um avanço na busca pela
minimização dos impactos causados na disposição dos
resíduos. Afinal, com tantas consequências negativas
ao ser humano, as emissões de poluentes passaram a
ser foco dos noticiários constantemente. Conceitos
como gestão ambiental, biodiversidade, ecossistema,
sustentabilidade e responsabilidade socioambiental
ganharam as páginas dos impressos, a atenção dos
consumidores e, consequentemente, transformaramse num fator cada vez mais forte de competitividade
para os negócios.
Atualmente, governo e empresas de diferentes
portes estão investindo cada vez mais em ações socioambientais, resultando em importante retorno de
imagem institucional. “O mercado está exigindo que
os produtos e serviços sejam produzidos de forma
ambientalmente sustentável. Além disso, há leis ambientais severas gerando grande risco a empresas que
descuidam dessa questão”, ressaltou Vilas. Segundo
o coordenador do SIGAME, os consumidores finais
e clientes buscam informações sobre os aspectos
ambientais e sociais de produtos e empresas antes de
efetuar a compra.
Fiat é modelo de preservação do meio ambiente – A Fiat
foi a primeira montadora de automóveis do Brasil a
ser certificada pela ISO 14001, em 1997. Mas, desde
sua instalação no país, em 1976, a Fiat tem pautado
a sua atuação pela responsabilidade socioambiental.
As primeiras estações foram construídas junto com a
fábrica e, ampliadas em 1992, permitiram incremento
na recirculação e reuso da água.
O consumo de água no processo produtivo, em
1996, era de 3 milhões de metros cúbicos por ano. Em
2006, foi reduzido à metade – 1,5 milhão de metros
cúbicos. Instituiu seu Sistema de Gestão Ambiental
(SGA), em 1990, com melhoria crescente nos indicadores ambientais, a partir de 1996. “Hoje, temos uma
planta industrial que é modelo em termos de respeito
aos recursos naturais, com ações exemplares para a
redução dos resíduos gerados no processo produtivo

e sua correta destinação, com o incremento de reciclagem, além da circulação da água e da despoluição dos
gases emitidos na atmosfera. Em relação aos produtos,
o foco de atenção concentra-se no desenvolvimento
de carros menos poluentes e na sua reciclagem no fim
de sua vida útil”, disse Lelio Ramos, diretor comercial
da Fiat. No período de 1996 a 2009, alguns resultados
foram alcançados:
• A geração de resíduos por veículo produzido foi reduzida de 400 kg/veículos para 239 kg/veículo;
• O índice de reciclagem dos resíduos gerados na produção aumentou de 70% para 90%;
• O consumo de água era de 8,0 metros cúbicos por
veículo produzido e hoje caiu para 2,9 metros cúbicos
por veículo;
• A recirculação da água utilizada na fábrica passou de
60% para 92%;
• O consumo de energia elétrica por veículo produzido
caiu de 795 kWh/veículo para 327 kWh/veículo;
• O lixo doméstico era de 440 toneladas por mês e foi
reduzido para 149 toneladas por mês.
Para oferecer destino correto aos resíduos, a montadora criou, em 1994, a Ilha Ecológica, quando foi
implantada fábrica a coleta seletiva e a reciclagem de
materiais. Todos os resíduos são encaminhados para
a Ilha. “O principal resultado é aumentar a vida útil

Marcelo Langrafe, gerente de serviços pós-venda da
Moto Honda da Amazônia e Josué Campos, gerente de
gestão ambiental da montadora.

O respeito ao meio ambiente sempre pautou as ações da Honda no mundo,
desde sua fundação, no Japão, em 1948. De lá para cá, a empresa busca
disseminar estes valores a todos os envolvidos na cadeia produtiva – fábrica, concessionárias e fornecedores.

tratados 56% dos efluentes, pois dos 100% utilizados nos processos,
31% recircula nos processos, 12% evapora e 1% permanece em cisternas.
O iodo, gerado na estação, é destinado para empresas que processam a
transformação em argamassas (cimento) e em massas asfálticas.

Segundo Marcelo Langrafe, gerente de serviços pós-venda da Moto Honda
da Amazônia, desde 2004, a Honda orienta a rede quanto à destinação
correta dos resíduos gerados na prestação de serviços pós-venda. “Para
estimular ainda mais os distribuidores de motocicletas, no início de
2008, a montadora implementou o programa “Green Dealer”, certificando, anualmente, todas as concessionárias que comprovem a destinação
ambiental correta dos resíduos gerados, entre eles, metais, plásticos,
borracha, papel, tecido, líquidos, ácidos, combustíveis, solventes, óleo
lubrificante e baterias usadas”, afirmou Langrafe. Outras ações implementadas pelas concessionárias contribuem com os aspectos ambientais,
tais como a utilização de sistemas de exaustão de gases nas oficinas, a
reutilização e captação de água, a redução do consumo de energia e as
atividades de conscientização e de responsabilidade social.

Com o objetivo de despertar a atenção das pessoas quanto aos impactos
ambientais causados pela destinação inadequada de pneus, a Honda
lançou, também em 2001, o Programa de Reciclagem de Pneus Inservíveis
(PRODEPI) que já reciclou mais de 900 toneladas de borracha, destinadas
à criação de sola de sapatos, tiras de estofados, tubos para canalização
pluvial, combustível para fornos de co-processamento para fabricação de
asfalto e cimento, revestimento de pavimentos, entre outros.

Atualmente, das 877 distribuidoras de motocicletas da marca, 143 são
certificadas como concessionárias ecológicas no Programa “Green Dealer”.
Até o final do ano, a montadora pretende alcançar 160 concessionárias
certificadas. A meta para 2010 é atingir 200 empresas.
Mais de 240 projetos de gestão ambiental no “Green Factory” – Apesar das
iniciativas da rede, a história da Honda com o meio ambiente foi iniciada
na fábrica, onde há um extenso programa internacional, desenvolvido em
todas as unidades da montadora no mundo. Denominado “Green Factory”,
o programa chegou ao Brasil no final da década de 90. Em Manaus, foram
implementados mais de 240 programas de gestão ambiental, entre eles,
Estação de Tratamento de Efluentes, Laboratório de Emissão de Gases
Poluentes e o Sistema No Packing Delivery para transporte de produtos.
“A Honda busca continuamente fabricar motocicletas em harmonia com
a natureza, com a sociedade e com o desenvolvimento sustentável, de
forma que a sociedade onde ela está inserida deposite nela a esperança
de sua existência”, disse Josué Campos, gerente de gestão ambiental da
Moto Honda da Amazônia. Atualmente, 95% dos resíduos resultantes da
fabricação de motocicletas, em Manaus, são reciclados, 3% vão para os
aterros e 2% incinerados.
Inaugurada em 2001, com investimento de 2,6 milhões de dólares, a
Estação de Tratamento de Efluentes possui área de 1.000 m² e capacidade
para tratar 2.500 m³ de efluentes industriais e biológicos por dia, com
o objetivo de reaproveitar água durante o processo produtivo. Segundo
Campos, após a etapa de tratamento, filtração e esterilização, a água – já
totalmente despoluída – é destinada à irrigação da área verde da indústria e ao uso da cisterna da rede de hidrantes e, em breve, será utilizada
em torres de refrigeração, e cortinas de água em cabines de pintura. São

Outro projeto que merece ser destacado é o No Packing Delivery. Trata-se
de um sistema de envio de motocicletas, sem necessidade de embalagem.
Elas são enviadas para a rede acondicionadas em racks metálicos retornáveis. As peças também são transportadas em embalagens vai-e-vem. De
1976 a 1997, segundo Josué Campos, as motocicletas eram embaladas
em caixas de madeira de reflorestamento – procedimento que demandava
cerca de 30 quilos de madeira por unidade. Em 1997, foi adotado o uso
de caixas metálicas, uma redução de 9 mil toneladas de madeira por
ano. “Outra inovação operacional que resultou na redução do consumo
de óleo diesel durante o transporte, antes feito por caminhões, é a Balsa
Swimmimg Warehouse, espécie de armazém flutuante pelo qual é realizado o transporte fluvial de 5% do volume de peças e 35% das motocicletas
entre Manaus e Belém – centro de distribuição de peças de reposição”,
comentou Campos.
Ao longo dos últimos dez anos, a montadora investiu 51 milhões de
dólares no “Green Factory”. Com tantas iniciativas para preservar o meio
ambiente, a Moto Honda da Amazônia, a Honda Componentes da Amazônia e Honda Tecnologia da Amazônia, empresas pertencentes à holding
Honda do Brasil e instaladas no parque industrial de Manaus, receberam,
no dia 30 de outubro de 1998, a certificação ISO 14001. “A data prevista
para a certificação foi antecipada em um ano, o que explica o engajamento de todos os funcionários por meio de treinamento, implantação
de novos equipamentos e desenvolvimento de serviços com tecnologia
de ponta”, finalizou Campos.
Pioneirismo em duas rodas – Atuando de forma responsável e desenvolvendo produtos cada vez mais amigáveis ao meio ambiente, a Honda lançou
a primeira motocicleta bicombustível do mundo – a CG 150 Titan Mix.
O segundo modelo de motocicleta flex da marca já está no mercado – a
NXR 150 Bros Mix, primeira motocicleta off-road que roda com álcool ou
gasolina, ou mistura de ambos. Segundo Campos, a montadora também
foi a primeira a adequar, em janeiro de 2009, toda a sua linha ao Promot
3 (Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos
Similares, estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente).
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Estação de tratamento de
água da Fiat Automóveis,
na cidade de Betim/MG.

de materiais que demandam recursos naturais em sua
fabricação e que podem causar poluição ambiental se
tiverem uma destinação incorreta”, comentou Ramos.
Mensalmente, a montadora envia para reciclagem 542
toneladas de madeira, 10.140 toneladas de sucata de
aço, 269 toneladas de papel e papelão, 149 toneladas
de lixo doméstico, 10 toneladas de sucata de ferro
fundido, 101 toneladas de plástico e 1 tonelada de
lâmpadas fluorescentes.
Iniciativas visando preservar o meio ambiente
não faltam. Hoje, os automóveis da Fiat já têm 5%
de componente orgânico na espuma dos bancos.
“Os nossos fornecedores de revestimentos internos
também já utilizam plásticos reciclados em algumas
aplicações”, disse o diretor comercial da montadora.
As matérias-primas metálicas também são recicláveis
e, atualmente, sua produção conta com um grande percentual de sucata em sua composição, sem
qualquer perda de qualidade e com preservação dos
recursos minerais.
De 1990 até hoje, a Fiat já investiu mais de
US$ 100 milhões em projetos para a preservação e melhoria do meio ambiente. “Em todos os investimentos
destinados à expansão da fábrica, há recursos aplicados na preservação ambiental, como, por exemplo, a
utilização de telhados transparentes e outros recursos

que permitem a iluminação natural dos galpões, com
economia de energia elétrica e de lâmpadas.
A montadora investe ainda em novas tecnologias para reduzir o consumo de combustíveis. Recentemente, o Mille Economy recebeu
modificações no motor que permitiram melhor
desempenho, reduzindo em 10% o consumo de
combustíveis. O modelo conta com pneus “verdes”,
com menor área de atrito com o solo. Outro grande
avanço da indústria automobilística foi o sistema
flex, que permite o uso de etanol e de gasolina em
qualquer proporção de mistura. “Representa não só
a possibilidade de ampla utilização do combustível
de origem renovável, que é o etanol, como também
protege o consumidor de eventuais problemas de
abastecimento, além de lhe dar a opção de escolha
pelo preço”, comentou.
Além do flex, a Fiat tem investido no desenvolvimento do veículo elétrico, em parceria com a Itaipu
Binacional e outros colaboradores. “O desenvolvimento constante de alternativas energéticas viáveis
e ecologicamente corretas é uma das prioridades dos
Centros de Pesquisas da Fiat. O grande desafio é aumentar a autonomia das baterias, e, ao mesmo tempo,
reduzir o peso e o tamanho, o que contribui também
para melhorar o desempenho”, esclareceu Ramos.
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Atualmente, a montadora testa a versão elétrica do
Palio Weekend, produzido em linha de montagem na
usina hidrelétrica Itaipu com objetivo de incrementar
as atividades de pesquisa, incentivar o parque fabril
brasileiro para a nacionalização de componentes e
capacitar profissionais para a produção e a manutenção dos veículos. A carroceria, totalmente adequada
ao projeto, chega da fábrica da Fiat, em Betim/MG.
“O projeto do carro 100% elétrico se traduz em um
veículo absolutamente ecológico, com emissão zero
de poluentes e, praticamente, sem ruídos.
A parceria com a Itaipu Binacional também foi
ampliada para os caminhões ecologicamente corretos.
Está sendo desenvolvido o primeiro protótipo do caminhão elétrico Iveco, aproveitando todas as sinergias
do Grupo Fiat.
Conceito para a rede – A Fiat realiza trabalho junto à
rede de concessionários para fortalecer o conceito de
sustentabilidade. Segundo Lélio Ramos, as melhores
práticas de cada concessionário são divulgadas para as
demais, estimulando-os a adotar medidas de utilização
adequada dos recursos naturais, o que resulta não só
em um meio ambiente mais saudável, mas também
em ganhos econômicos. Ele cita alguns exemplos de
ações, implementadas na rede, voltadas para a sustentabilidade: sistemas de captação da água da chuva, a
coleta seletiva de resíduos, a troca de óleo dos veículos
de forma eficiente e com proteção ao meio ambiente, e
o armazenamento e destinação correta do óleo usado.
Com o objetivo de minimizar os impactos gerados pelas concessionárias ao meio ambiente e, assim,
possa se considerar ambientalmente adequada, Luiz
Henrique Lopes Vilas, coordenador do SIGAME Sistema de Gestão Ambiental Ecomaster, recomenda
às concessionárias:
• Tenha Licença Ambiental atualizada e uma política
ambiental declarada;
• Disponha corretamente seus resíduos poluentes;
• Disponha adequadamente seus efluentes, inclusive com
caixa separadora de sólidos, água e óleo dos setores de
lava peças, lava jato e piso da oficina mecânica, além
de exaustor e filtro na câmara de pintura;
• Treine seus colaboradores para separar, adequadamente,
os resíduos sólidos, diminuir a utilização dos recursos
naturais, reusar e ou reciclar os materiais e recursos
Após atender estas solicitações, deve implementar
um Sistema de Gestão Ambiental, monitorando a sua
melhoria contínua.
Um gestor ambiental automatizado pode ajudar neste processo. Segundo Vilas, uma ferramenta

Destinação correta dos resíduos é uma política
sustentável nas concessionárias Fiat.

como por exemplo o SIGAME pode garantir o apoio
necessário para o cumprimento integral da Legislação Ambiental. “É um gerenciador de documentos
relacionados à gestão ambiental, incluindo o monitoramento da legislação, mapeamento de aspectos
e impactos ambientais, análise do ciclo de vida de
insumos e resíduos, controle de impressão de cópias
controladas e não controladas, controle de versões
de documentos, histórico de atualizações de versões,
entre outros”, esclareceu.
O prazo para a implantação da ISO 14001 é de no
mínimo 6 a 8 meses. “Algumas empresas que possuem
a certificação afirmam que o tempo de retorno de
investimentos em adequação ambiental é de 2 anos
e 8 meses”, comentou Vilas. Segundo o coordenador
do SIGAME, nos próximos anos, é esperado que o
setor automotivo direcione ainda mais esforços e altos
investimentos em gestão ambiental. “As montadoras
estão cada dia mais exigindo atitudes sustentáveis de
sua rede de distribuição e os consumidores cada vez
mais atento às questões ambientais”, finalizou.
Para o presidente da ANFAVEA – Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores,
Jackson Schneider, a preocupação ambiental deverá
nortear as ações das montadoras em todo o mundo e,
no Brasil, não será diferente.

Entrevista
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Adalberto Savioli

No auge da turbulência mundial, no último trimestre do ano passado, os consumidores brasileiros viram as linhas de crédito secarem. A economia do País sentiu os impactos da crise financeira internacional. O crédito, que vinha sendo
oferecido com prazos longos, encurtou. O mercado
passou por momentos difíceis, mas vai se normalizando. Para falar sobre o assunto, a Revista
Dealer entrevistou Adalberto Savioli, presidente
da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (ACREFI), que
possui mais de 20 anos de experiência em crédito
e cobrança, e projeta boas perspectivas de crescimento para 2010.
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Após a turbulência,

crédito se normaliza

Revista Dealer – Como avalia o mercado de crédito no Brasil

Revista Dealer – Qual o cenário que prevê para a crise financeira

Adalberto Savioli – O mercado passou por momentos difíceis

Adalberto Savioli – A crise financeira internacional foi motivada

em 2009?

até o mês de abril, por conta da falta de liquidez e consequente
retração do crédito. Estamos agora num patamar de crescimento
muito parecido com 2008.

Revista Dealer – Em sua opinião, quais são as principais mudanças no sistema financeiro do País geradas pela crise econômica mundial?
Adalberto Savioli – O sistema financeiro brasileiro mostrou-se
muito sólido e estruturado, o que nos propiciou sair da crise
mais rapidamente. Mas, algumas lições podem ser tiradas desse
momento, seja pela busca de uma melhor equalização entre o
prazo de captação e de empréstimo, seja pelo aprimoramento dos
sistemas de crédito, seja pela importância das reservas e provisões
em momentos de crise.

internacional? Ainda está longe de ser finalizada?

pela excessiva oferta de crédito com garantias supervalorizadas e
atreladas a diversas operações, muito diferente do que aconteceu
em nosso País. Mas, agora, está em fase final, resolvida com a
grande intervenção dos governos.
Revista Dealer – As medidas adotadas pelo governo para prover

a liquidez ao mercado foram suficientes para levar o crédito
ao consumidor?
Adalberto Savioli – O Banco Central do Brasil foi um exemplo de
administração e gestão do mercado financeiro, afinal, ninguém
quebrou por aqui. O que perguntamos é se a agilidade poderia
ter sido diferente, talvez dando doses maiores do remédio do
início da crise. Hoje, os cenários de crédito voltaram aos níveis de
2008, ainda com boas perspectivas de crescimento para 2010.

afirmou que o Brasil sai mais forte da crise do que quando
entrou. Em sua opinião, o País retomou a rota de expansão,
com inflação sob o controle e previsão de crescimento de 5%
do PIB em 2010?
Adalberto Savioli – Com certeza, afinal, estamos com economia
estabilizada há mais de 15 anos, a inflação em níveis próximos a
4,5% há mais de 5 anos e o índice de desemprego em queda. Há
uma estimativa que se mantivermos crescimento entre 5 % e 6%
do PIB em 5 anos, teremos desemprego abaixo de 5%.
Vale mencionar que o crédito no País ficou ainda mais importante na formação do PIB. Estimamos que a sua representatividade
supere a casa dos 50% em 2010, portanto, o mercado financeiro,
especificamente dos Bancos que operam crédito, passou a ser
peça chave no crescimento do País e acreditamos que isso não
tem mais volta.
Revista Dealer – Quais são as oportunidades para novos negócios

formação do spread é para pagar a conta da inadimplência, ou
seja, 35%, assim como os impostos diretos e indiretos como Pis,
Cofins, IOF, além dos compulsórios.
Revista Dealer – Acredita numa elevação da taxa Selic nos próximos meses? Qual é a sua previsão para a taxa Selic no final de
2009 e para 2010?
Adalberto Savioli – A formação da taxa Selic está muito baseada
no desempenho da economia e da inflação e não estamos vendo
perspectivas de aumento para 2010. Acredito que deve continuar
nos patamares entre 8% e 9%.
Revista Dealer – Mas já há, por parte de alguns analistas, a
expectativa de que a taxa básica de juros volte a subir no início
de 2010.
Adalberto Savioli – Não acredito nisso.

Revista Dealer – Os prazos de financiamento devem maiores?
na concessão de crédito? Quais são os segmentos com maior espaço Adalberto Savioli – Estão voltando a se alongar, seja no crédito
para crescer na área de crédito?
para veículo, já superior a 72 meses, seja
Adalberto Savioli – Acredito no segmento
no crédito consignado e para imóveis, que
de automóveis, talvez com ritmo de cresjuntos representam mais de 65% do crécimento abaixo de 20% ao ano, no crédidito total.
“O mercado financeiro,
to consignado, superando as carteiras de
especificamente dos
automóveis e o crédito imobiliário que
Revista Dealer – A inadimplência inspira
Bancos que operam
tem uma fantástica oportunidade de crespreocupação em 2010? Qual é a previsão
cimento, à medida em que a taxa básica
do índice de inadimplência em 2009 e
crédito, passou a
de juros recue e os prazos de captação de
2010? Deve elevar? Qual é a tendência
ser peça chave no
recursos se alonguem.
para as diversas modalidades de crédito?
Adalberto Savioli – A inadimplência já dá
crescimento do País e
Revista Dealer – Como avalia o Cadastro
sinais de desaquecimento. A melhora nos
acreditamos que isso
Positivo? Quais os benefícios que poderá
índices de emprego e a retomada do cresnão tem mais volta.”
trazer nos custos dos financiamentos?
cimento da economia são fatores fundaAdalberto Savioli – Essa é uma busca inmentais no desempenho das carteiras de
cansável da ACREFI. Temos de implecrédito. Em agosto e setembro já tivemos
mentar esse cadastro no Brasil, o mais
claros sinais de melhora nesses índices.
breve possível. Todos ganharão, seja o consumidor pagando
taxas mais baixas e diferenciando o seu potencial de compra e Revista Dealer – Qual é a sua avaliação sobre os compulsórios?
risco, seja o comércio e a indústria, que terão crescimento no Adalberto Savioli – Os compulsórios encarecem as taxas de juro
faturamento pelo aumento da oferta de crédito, devido não só e reduzem a oferta de crédito.
ao maior conhecimento do potencial do cliente, mas também
pela menor inadimplência.
Revista Dealer – Qual é a previsão do volume total de crédito para
2009 e 2010. Como ficará a relação entre o crédito e o Produto
Revista Dealer – A taxa Selic reduziu 5 pontos percentuais desde
interno Bruto (PIB)?
janeiro, mas as pessoas físicas e jurídicas continuam pagando Adalberto Savioli – Deve superar a marca de 50% em 2010 e a
caro pelo crédito. A dificuldade para redução dos juros está rela- de 60% em 2011.
cionada com o spread bancário?
Adalberto Savioli – O spread bancário vem caindo ano a ano.
Revista Dealer – Quais os desafios para o crédito em 2010?
Hoje, temos um dos menores spreads para a pessoa física da Adalberto Savioli – Reduzir os níveis de inadimplência, por meio
historia do País, principalmente motivado pela maior compe- de instrumentos mais adequados de avaliação de risco e endivititividade do sistema financeiro. Vale lembrar que boa parte da damento dos clientes, via cadastro positivo.
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Nos últimos 10 anos, o eixo de gravidade da economia mundial vem se deslocando
dos EUA, Europa e Japão para o resto da Ásia, em particular para China e Índia. Este
processo, que foi exacerbado pela atual crise financeira mundial e que deve continuar
a se aprofundar nas próximas décadas junto com a urbanização e industrialização da
China e da Índia, içou o Brasil a uma até pouco tempo improvável posição de destaque
na economia mundial, criando oportunidades excepcionais para a economia brasileira
como um todo e mais especificamente para o setor de distribuição de veículos.

A

emergência de China e Índia a posições de liderança na
economia mundial - nos últimos 10 anos, a China foi
responsável por uma parcela maior do crescimento do
PIB mundial do que os EUA e a Índia a uma parcela superior
à de toda Zona do Euro – causou dois impactos extremamente
benéficos ao Brasil.
Em primeiro lugar, ao inundar o mundo com produtos e
serviços baratos, a aceleração do processo de globalização causada
pela entrada da China na Organização Mundial do Comércio
(OMC) em 2001 tem sido determinante na redução da inflação global verificada nos últimos 10 anos. A queda da inflação,
por sua vez, possibilitou um boom de crédito em todo planeta,
inclusive no Brasil.
Além disso, por suas características demográficas – muito
populosos e pobres – o crescimento acelerado destes países
causou um boom na demanda mundial de produtos básicos
(alimentos, metais, minerais, petróleo, etc.) - que, aliás, passados
os efeitos mais significativos da crise financeira, já foi retomado possibilitando que o Brasil atingisse mega-superávits comerciais
nos últimos anos.
A crise econômica dos países desenvolvidos, que está agora
deslocando o eixo de gravidade do consumo global também para
os países emergentes, exacerbará estas tendências, permitindo
que, mesmo que o mundo cresça menos nos próximos anos, os
preços das commodities voltem a sustentar trajetória de forte
elevação. Com isto, o Brasil voltará a ter superávits comerciais
crescentes e forte apreciação comercial. Antes do final do ano
que vem, o dólar deve cair abaixo das mínimas próximas a 1,55
atingidas no ano passado e provavelmente continuará a cair
para níveis significativamente mais baixos nos anos seguintes.
Isto reduzirá o preço dos produtos importados e a inflação no

Tereza Maria Fernandez
Dias da Silva é Diretora
da MB Associados.

Brasil, permitindo que a taxa básica de juros Selic continue em
redução significativa, atingindo cerca de 6% ainda em 2010 e,
provavelmente, caindo ainda mais nos anos seguintes. Somandose a isso uma provável queda dos depósitos compulsórios dos
bancos – a parcela da captação bancária que tem de ser depositada no Banco Central e não pode ser emprestada – e da carga
tributária sobre operações de crédito, o Brasil deve experimentar
nos próximos anos um boom de crédito de magnitude maior do
que o observado nos últimos 5 anos, com impactos positivos
muito significativos sobre as vendas de veículos no país.
Soma-se a isso a provável manutenção de vendas de veículos
em patamares bastante deprimidos, nos próximos anos, nos
EUA, Europa e Japão. Foram vendidos mais veículos no 1º
semestre na China, país da bicicleta, do que nos EUA, país do
automóvel – e fica claro que o processo de migração da produção
e das vendas globais de veículos para países emergentes, incluindo o Brasil deverá se intensificar nos próximos anos.
Eu resumo, ao contrário do que as dificuldades verificadas
pelo setor no último trimestre de 2.008 e primeiro semestre de
2009 podem sugerir, é provável que o desempenho do setor de
revendas de veículos brasileiro nos próximos 5 anos seja o melhor
de toda sua história.

Os impactos da crise financeira internacional, disseminada a partir da crise do mercado
imobiliário norteamericano,
não foram tão severos no Brasil,
ao menos, se for considerado
o desempenho do setor automobilístico. Apesar das turbulências, os emplacamentos de
veículos de passeio garantiram
bons resultados.
As vendas do mercado automobilístico brasileiro surpreenderam em 2009. Mesmo com as dificuldades impostas pela
crise financeira internacional, iniciada em setembro de 2008, a
comercialização de automóveis e comerciais leves deve fechar
com crescimento neste ano. Até o mês de outubro, último dado
divulgado quando este artigo era escrito, as vendas internas
de automóveis e comerciais leves somavam quase 2,5 milhões
de unidades, o que representava um crescimento de 7,4% em
relação à igual período do ano passado. O valor fechado no ano
deve apresentar um crescimento superior ao de outubro, se
aproximando dos 9,0%. Contribuiu para este desempenho o
retorno do crédito com ampliação de prazo e a isenção do IPI,
que se encerra em 1º de janeiro de 2010. Os números da produção de automóveis não são tão positivos, como conseqüência
da retração do mercado externo que fez com que as exportações
recuassem em quase 50% em 2009.
O desempenho dos demais segmentos, no mercado interno, até outubro se apresentava negativo. A comercialização de
motos apresentava uma queda de 21%, caminhões desaceleravam 18,9%, ônibus 17,5% e implementos rodoviários, o setor
mais afetado no período, apresentava um resultado negativo
de quase 28%. A queda nas vendas internas de caminhões e
implementos reflete o comportamento das empresas brasileiras
na pós-crise, que implicou em uma gestão maior do seu caixa na
tentativa de evitar financiamentos mais escassos e mais caros o
que implicou em queda de investimentos na maioria abortados
ou postergados.
A retomada da economia brasileira aponta um ano positivo
em 2010, com o PIB crescendo próximo a 5%. Positivo também
será o crescimento de renda da população que irá implicar em
elevação de crédito e possivelmente uma manutenção na média
do prazo que financiamentos, que já voltou, no caso das pessoas
físicas, para os níveis anteriores à crise. No terceiro trimestre de
2009, as vendas a prazo já correspondiam a 58% do total de
veículos negociados. Deste total, 29% correspondem ao Crédito
Direto ao Consumidor, 24% são referentes ao leasing e 5% das
vendas por meio de consórcio.
Para o setor automotivo, as variáveis econômicas que influenciam as vendas, principalmente as taxas de juros, não deverão
ser alteradas de forma importante. A expectativa vista de hoje,

é de uma elevação da taxa
básica de juros (SELIC)
no segundo semestre que
não deve superar 1% de
aumento, e, não afetando,
portanto as vendas de automóveis no mercado interno.
O câmbio, deve se manter
em uma média próxima a
R$/US$ 1,70 em 2010,
com maior volatilidade, fato
comum em anos eleitorais.
No setor automotivo, o
final da redução do IPI em 1º de janeiro, deve refletir nas vendas o resultado da antecipação de compras ocorrida ao longo de
2009 em função da implementação do incentivo. Como conseqüência, as vendas dos primeiros meses do ano deverão ser
menores (na margem) no segmento de automóveis e comerciais
leves. Na medida em que avançamos e o crescimento vai se consolidando, a comercialização do segmento volta a se recuperar,
provavelmente a partir do segundo trimestre do ano.
O segmento de motocicletas, depois de um resultado
bastante negativo em 2009 (queda de mais de 17%), vai se
recuperar. Vender motos exige crédito e, portanto o retorno das
condições de financiamento pré crise. A ausência de exigência
de uma parcela de entrada e o alongamento de prazos faz muita
diferença neste segmento. Em 2007, ano de normalidade no
mercado, o percentual de motos negociadas através de financiamento era de 56%. Este percentual se reduziu para 42%
no primeiro semestre de 2009. As vendas à vista que representavam 15% do total passaram para 23% em igual período
de comparação, em um mercado quase 20% menor. Em 2010
é esperada uma normalização do crédito, já iniciada no final
de 2009, o que irá significar normalização do mercado com
recuperação de vendas. O setor de motos continua promissor
no médio prazo e os investimentos estão mantidos com uma
projeção de crescimento de oferta que deverá passar de 1,7
milhão de unidades em 2009 para 3 milhões em 2013, segundo
a Abraciclo. O Brasil é o quarto maior mercado para motos no
mundo, atrás da China, Índia e Indonésia.
A retomada dos investimentos, mesmo que em níveis inferiores ao que vínhamos antes da crise financeira, associada à
expectativa de uma boa safra agrícola irá ajudar a consolidar o
movimento de recuperação na comercialização de produtos dos
segmentos de caminhões e implementos rodoviários projetando
crescimento de dois dígitos para ambos em 2010. A continuidade do Programa Pró Caminhoneiro e a manutenção da isenção
do IPI irão contribuir para esta recuperação.
O volume de carros importados seguirá crescendo em
2010, principalmente pela valorização do Real, o que também
justifica a fraqueza das nossas exportações. A nossa balança
comercial de automóveis, em volume, já irá apresentar um
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A retomada da economia brasileira
aponta um ano positivo em 2010, com
o PIB crescendo próximo a 5%. Positivo
também será o crescimento de renda
da população que irá implicar em
elevação de crédito e possivelmente
uma manutenção na média do
prazo que financiamentos, que já
voltou, no caso das pessoas físicas,
para os níveis anteriores à crise.
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Artigo
O ano de 2010 e,
provavelmente,
o de 2011
deverão ser muito
positivos para o
setor automotivo
brasileiro,
consolidando
em definitivo o
nosso mercado
de 3 milhões de
automóveis e
comerciais leves
e a ampliação
dos demais.

Visão Econômica

Gráfico 1
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Produção Mundial de Automóveis

Fonte PWCautomotive; elaboração MB Associados

Gráfico 2

Vendas do setor automotivo
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Fonte: Dados Fenabrave; Projeção e elaboração MB Associados

resultado negativo em 2009 que deverá se repetir em 2010.
Este movimento não afetará a indústria de forma importante
em 2010, pois as vendas internas irão compensar parte das
perdas externas, mas preocupa, e com razão, a indústria no
médio prazo. Em 2009, as exportações deverão se aproximar a
400 mil unidades, que representa metade do volume exportado
nos anos de 2006 e 2007.
Mesmo com essas preocupações, alguns investimentos de
montadoras continuam sendo realizados no país. No primeiro
semestre, foram investidos quase US$ 2 bilhões pelas empresas
de veículos automotores e novos investimentos seguem sendo
anunciados. A VW divulgou recentemente um programa de US$
4 bilhões de investimentos, a Toyota está de fato iniciando suas
obras para a construção da sua unidade de Sorocaba, a Hyundai

também avança na sua unidade de Piracicaba, entre outros investimentos menores de outras montadoras, a exemplo da Ford
caminhões com US$ 370 milhões de investimentos planejados.
No segmento de motos, a MVK anunciou a construção de uma
fábrica de motocicletas e quadriciclos, que deve entrar em operação já em março 2010.
O ano de 2010 e, provavelmente, o de 2011 deverão ser
muito positivos para o setor automotivo brasileiro, consolidando em definitivo o nosso mercado de 3 milhões de automóveis
e comerciais leves e a ampliação dos demais segmentos. Estes
fatos confirmam o potencial de crescimento deste setor no
Brasil e, portanto, o bom desempenho das suas empresas.
Contudo, os desafios para a manutenção deste sucesso seguem presentes, entre os quais a recuperação da política de
investimentos em melhoria tecnológica e no desenvolvimento
de novos modelos, que ficou em segundo plano nos últimos
anos. Os problemas já conhecidos de competitividade (custo
de capital, carga tributária, valorização da taxa de câmbio), a
consolidação de novos players (China e Índia), que são condicionantes a serem observadas para que o nosso ponto forte que
é a dimensão do nosso mercado não se torne um risco maior
para a nossa indústria, em um momento extremamente difícil
para a indústria automobilística mundial. A manutenção de
investimentos em formação de pessoal local e desenvolvimento
tecnológico são imprescindíveis para a manutenção de uma
indústria automotiva forte no Brasil.
A retomada da economia brasileira aponta um ano positivo
em 2010, com o PIB crescendo próximo a 5%. Positivo também
será o crescimento de renda da população que irá implicar em
elevação de crédito e possivelmente uma manutenção na média
do prazo que financiamentos, que já voltou, no caso das pessoas
físicas, para os níveis anteriores à crise.

Tendências

TV Fenabrave
Novembro Dezembro 2009

encurta distâncias e leva
informação para a rede
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Lançada em novo formato durante o XIX Congresso Fenabrave, a TV Fenabrave passou
a contar com a parceria da Dtcom, empresa estabelecida em Curitiba-PR, que tem
expertise em educação por TV corporativa. A proposta é a de que a TV Fenabrave
assuma a missão fundamental de ser um canal exclusivo de comunicação,
capacitação, atualização e integração entre os distribuidores de veículos.

O

Inúmeras vantagens são oferecidas pela TV Fenabrave
sucesso foi tanto que mais de 4 mil alunos
já foram capacitados em menos de um ano em relação a outros tipos de treinamento. “Além de a
de seu lançamento. “Nesta nova Era, temos programação ser contextualizada para a realidade do setor
uma certeza: um cenário cada vez mais com- automotivo, o acesso aos treinamentos ocorre de forma
petitivo e mutável. Informar-se, conhecer simples, de qualquer lugar, a qualquer tempo e a baixíse aprender permanentemente, de forma rápida e com simos custos. Ela possibilita que todos os colaboradores
qualidade, é uma questão de sobrevivência no mercado tenham acesso aos treinamentos e é a melhor ferramenta
de trabalho. É neste cenário mutável e competitivo de comunicação e integração entre as empresas”, comentou a gerente comercial e projetos
que a educação a distância assume
especiais da Dtcom.
um papel cada vez mais relevante e
A metodologia utilizada na
fundamental”, afirmou Luciana PreTV Fenabrave é diferenciada. Faz
caro, gerente comercial e de projetos
uso dos princípios da Andragogia,
especiais da Dtcom.
isto é, usa os princípios próprios para
Já em 2010, a expectativa é atender aproximadamente 60 mil alunos
educação de adulto, considerando a
forma que ele aprende. As aulas, com
por meio da TV Fenabrave. “Lançaconteúdos específicos do setor, são
mos a TV Fenabrave, nova ferramenta
transmitidas via satélite ao vivo, com
de comunicação e integração da rede
duração média de duas horas. Cada
de distribuidores de veículos, não só
curso é composto por três aulas. “Os
para capacitar todas as pessoas enalunos podem fazer perguntas via
volvidas nas concessionárias e ser um
e-mail ou telefone durante as aulas e
canal entre Fenabrave, associações e
recebem as respostas ao vivo”, ressalrede, mas também para facilitar o
acesso às informações e ao conhecitou Precaro. Já no ambiente virtual de
Luciana Precaro,
aprendizagem é disponibilizado matemento”, disse Reze, lembrando que a
gerente comercial e
de projetos especiais
rial complementar ao curso, além de
TV Fenabrave irá integrar ainda mais
da Dtcom.
exercícios de fixação, dicas de leitura
o setor de distribuição automotivo.

Novembro Dezembro 2009

e uma avaliação final para que o aluno possa receber o capitais de Alagoas, Piauí, Acre, Rondônia, Roraima e
certificado de conclusão do curso.
Amazonas. Mas, a tecnologia transmitida ao vivo, via
Claudia Gaspareto Aluotto, gerente de treinamento satélite, mudou a rotina de trabalho. Agora, os exeda TV Fenabrave, comenta mais um benefício: “As aulas cutivos fazem as reuniões em tempo real sem precisar
telepresenciais têm a vantagem de levar a informação em programar, com semanas de antecedência, e sem perder
todos os cantos do Brasil, desde que tenha uma antena de tempo nos aeroportos.
transmissão, alinhando as pessoas às estratégias e técnicas
modernas direcionadas ao setor automotivo, sem contar Cursos customizados – Até o momento, a grade de cura redução de custos com deslocamentos e otimização de sos da TV Fenabrave já abordou diversos assuntos, entre
tempo dos colaboradores”.
eles, qualidade no atendimento de vendas e pós-vendas,
Outra questão relevante da nova ferramenta de co- telefonista, recepcionista, postura e comportamento,
municação são os professores. “A maioria são pessoas matemática financeira, produtividade, F&I, CRM,
com experiência no setor automotivo e com
liderança empreendedora, gestão do temmuito conhecimento nos temas abordados”,
po, giro de peças de estoque, coaching e
comentou Gaspareto, acrescentando: “Os
administração financeira e pessoal. Para
exercícios e testes sempre estão dirigidos para
2010, estão previstos cursos de RH, geso dia-a-dia do colaborador da concessionátão por competência e seleção, clima
ria. Temos uma experiente equipe
organizacional, a recepcionista,
pedagógica para garantir a
a telefonista e o padrão
qualidade dos cursos”.
de atendimento, posCom este formato, a
tura e comportamento
Como participar
TV Fenabrave passou a
no trabalho, gestão de
dispor de três canais da
estoque de peças e de
Para participar da TV Fenabrave é simples:
a instalação de um ponto de recepção
Dtcom – Autodesenvolviserviços nos diversos
é gratuita e é cobrada apenas uma
mento, Gestão Corporativa
segmentos do setor aumensalidade. Os interessados devem
e Gestão Pública. Assim,
tomotivo, comunicação
entrar em contato com a Fenabrave pelo
além de oferecer os cursos,
entre os responsáveis e
telefone (11) 5582-0063 ou pelo e-mail
a comunicação pode ser
suas equipes, entre ouuniversidade@fenabrave.org.br.
Podem,
ainda,
falar
com
a
Dtcom
pelo
amplamente difundida. A
tros. Além destes cursos,
0800 7033180 ou pelo e-mail
TV Fenabrave pode transestá programada a Série
instale.tvfenabrave@dtcom.com.br.
mitir desde a palavra ao vivo
Profissional Excelência
do presidente de uma assoem Gestão, com mais
ciação para toda a sua rede
de 100 horas/ ano, com
de concessionários, até um
proposta de estruturar
treinamento específico de uma marca para determinado o conteúdo de Gestão Corporativa, tendo como base
grupo de colaboradores. “É possível também realizar diretrizes curriculares do MEC.
reuniões ao vivo de transmissão bidirecional, entre os
A meta é oferecer mais de 260 cursos por ano. “Existe,
conselheiros, diretorias e executivos sem que saiam de também, a possibilidade de cada marca inserir cursos
suas estruturas organizacionais, reduzindo as despesas customizados a partir de um canal especifico para cada
com deslocamento, além de agilizar as tomadas de deci- uma delas”, enfatizou a gerente comercial e projetos
sões”, disse Luciana Precaro.
especiais da Dtcom.
Um bom exemplo é a experiência da Dtcom com a
Sabrina Sales Ribeiro, aluna e monitora dos cursos
TV Lume, TV Corporativa da Eletrobrás Distribuidora. da TV Fenabrave na VMM, Concessionária Volkswagen
Conforme declarações de Pedro Franco, coordenador localizada em Muriaé/MG, demonstra sua satisfação e
da TV Lume, antes da implantação da ferramenta, os aprova a nova iniciativa da Fenabrave: “Valorizo esses
diretores da empresa dispensavam, em média, três dias cursos porque aprendemos, em apenas seis horas, coisas
por semana viajando entre Rio de Janeiro, Brasília e as que serão úteis para nossa vida inteira”.
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Lançamentos

Garinni apresenta GR 150 Sport

Fevereiro Março
Novembro
Dezembro
2009 2009

Novidades e otimismo
no Salão Duas Rodas
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Apesar dos reflexos da crise mundial – desemprego,
queda da atividade industrial, falta de liquidez no mercado
e dificuldades enfrentadas no financiamento -, o clima na
cerimônia de abertura oficial da 10ª edição do Salão Duas
Rodas, realizada no dia 7 de outubro, no Anhembi, em
São Paulo/SP, foi marcado pela confiança e otimismo.
Representantes do governo e autoridades transmitiram
números expressivos do setor. “Com 22% do faturamento
total da Zona Franca de Manaus, o setor de duas rodas é o segundo em importância no Pólo Industrial de Manaus (PIM),
perdendo apenas para os eletroeletrônicos”, afirmou Paulo
Takeuchi, presidente da Abraciclo – Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares. Flávia Barbosa Grosso, superintendente da
SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus)
ratificou: “O setor de duas rodas compreende 20 fabricantes
no PIM e 53 produtores de componentes, que geram 30 mil
empregos. Em 2008, o faturamento do setor alcançou US$
7,6 bilhões, com a produção de 2,3 milhões de motos”.
A frota de motocicletas cresce a cada ano. Atualmente,
o número de motocicletas que circulam pelo país chega a
13,7 milhões, uma média de uma para cada 14 habitantes,
segundo a Abraciclo. Há 11 fabricantes no segmento instalados no País e mais 10 novos players já possuem projetos
aprovados para desembarcarem no mercado brasileiro.
Os investimentos não param de crescer. Só nos primeiros seis meses de 2009, o segmento investiu 3,5 bilhões
de dólares, a mesma quantia designada nos 12 meses de
2008. O Brasil figura, hoje, no quarto lugar do ranking
de produtores mundiais de motocicletas, atrás apenas
da China, Índia e Indonésia e nem mesmo com o desaquecimento da economia o setor não se intimidou.
A Fenabrave foi representada na solenidade por Alarico
Assumpção Júnior, presidente executivo da entidade. Estiveram presentes, também, Juan Pablo De Vera, presidente da
Reed Exhibitions Alcantara Machado; Julio Lopes, secretário
estadual dos transportes do Rio de Janeiro; Paulo Sérgio Coelho Bedran, representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Viviane Senna, presidente
do Instituto Ayrton Senna, entre outras personalidades.

A Garinni Motors chegou ao Salão com oito versões de
motocicletas de 125 cc até 250 cc, dividas em três segmentos: street, custom e scooter, além do quadriciclo GR
500 ATV. Segundo Camilo Cola Neto, presidente da Garinni
Motors, empresa do grupo Itapemirim, foram investidos
mais de US$ 35 milhões
para reestruturação e
expansão da marca desde
2007. “Estabelecemos
a nova fábrica, com a
compra de equipamentos,
contratação e treinamento
de mão-de-obra, estoque
de peças e capital de
giro”, comentou o executivo. Durante o Salão, a empresa
anunciou a aquisição do modelo Sport 150 da Green Motors,
que passa a ser denominada GR Sport 150. Na negociação,
a Garinni incorpora seis concessionárias da marca Green
(São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Vitória
e São José do Rio Preto) e estoque de peças. Neto afirmou
que a Garinni continuará oferecendo assistência técnica a
todos os modelos de motocicletas da Green. A meta é consolidar a participação entre as 10 maiores até final de 2009
e contabilizar 80 distribuidoras no final de 2010.

Honda “verde”
A NXR 150 Bros Mix, motocicleta de uso misto que roda
com álcool, gasolina ou a mistura de ambos, foi uma das
novidades apresentadas pela Honda. O modelo, que acompanha a estratégia mundial da montadora para a preservação do meio ambiente, é equipado com motor OHC, de
149,2 cm³, quatro tempos, monocilíndrico, alimentado por
injeção eletrônica. Disponível desde novembro, o modelo
conta com três versões: KS, com partida a pedal; ES, com
partida elétrica; e ESD, com partida elétrica e freio dianteiro a disco. A primeira moto bicombustível do mundo
– CG 150 Titan Mix EX – foi lançada em março pela Honda.
“O início deste ano foi cheio de incertezas devido à crise
mundial, mas a Honda não alterou seus planos. Investimos
por mais de dois anos para oferecer produtos com emissão
de gases bem abaixo do exigido pela legislação”, afirmou
Roberto Akiyama, diretor comercial da Honda. Segundo o
executivo, foram 13 lançamentos nos últimos 12 meses.
Na ocasião, ele enfatizou também a política ambiental
adotada em todas as fábricas da Honda.
Na feira, a montadora apresentou outros
modelos que exemplificam seu espírito inovador: CG 150 Fan ESI, com injeção eletrônica de
combustível; CB 300R e XRE 300, com C-ABS;
as mini-motos CRF 50F, 70F e 100F, inéditas
no Brasil; a moto conceito EVO6; Pop 100;
Lead 110; Biz 125, Biz 125+, CB 600F Hornet,
Shadow 750; CBR 1000 Fireblade, GL 1800 Gold
Wing, entre outros.

Kasinski lança primeiro scooter elétrico fabricado no Brasil
Apenas dois meses após a aquisição, a Kasinski, pertencente agora a CR Zongshen do
Brasil, lança o Prima Electra. Movida à energia elétrica, a motoneta tem potência de
2000 W e atinge velocidade de até 60 km/h. Automática, oferece três opções de pilotagem: econômica, conforto e esportiva. O modelo já vem com baú, gancho frontal pra
fixação de sacolas, rodas de liga leve e freio a disco dianteiro. Seu preço público sugerido
é de R$ 5.990,00. Em fase final de conclusão, a nova unidade fabril da Kasinski, com
capacidade instalada de 110 mil unidades/ano, deverá abrigar toda a linha de motos da
marca. Em 2010, a empresa iniciará a construção de um completo parque industrial, recentemente adquirido no Distrito II do Pólo Industrial de Manaus (AM). Com a conclusão,
prevista para 2010, a capacidade de produção deverá saltar para 180 mil unidades/ano.

Dafra: parcerias estratégicas
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BMW G 650 GS será brasileira

A BMW anunciou que produzirá o modelo G 650 GS no
Brasil, na fábrica da Dafra em Manaus/AM. “Esta será a
primeira linha de montagem CKD da BMW fora de Berlim”,
disse Jörg Henning Dornbusch, presidente da BMW do
Brasil. Equipado com motor monocilíndrico, de 652 cm³, o
modelo desenvolve 50 cv a 6.500 rpm e torque de 60Nm a
4.800 rpm. Entre seus diferenciais, a moto apresenta freios
ABS, garantia de dois anos, cavalete central e pisca-alerta.
A produção do modelo está prevista para dezembro, com
estimativa de venda de 1000 unidades em 2010 a um preço
bastante competitivo, R$ 29,8 mil.
Outros modelos também puderam ser encontrados no estande da BMW, entre eles, a linha K 1300, F 800 R, lançada
há dois meses, e o a S 1000 RR, que começará a ser comercializada no Brasil no segundo semestre de 2010.

JH125F é o destaque da Traxx
A Traxx, marca internacional do China South Industry
Corporation Group, conta com sete modelos: Star 50, Sky
110, JH125F, Fly 125, Montez 250, Shark 250 e Vico. A
JH125F possui motorização de 133 cc e 13,1 cv a 8.000
rpm. O modelo tem preço de R$ 4.299,00. “Uma das maiores
dificuldades da empresa foi conseguir financeiras para
nossos produtos. Por isso, o braço financeiro da companhia
já está funcionando em São Paulo para auxiliar na comercialização das motocicletas”, comentou Roberto Carlos Silva
Júnior, coordenador de vendas da Traxx.
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A estreia da Dafra Motos foi marcada não só pelos lançamentos dos modelos cub ZIG, scooter Smart 125 e street
Apache RTR 150, mas também pela divulgação de parcerias
estratégicas com a BMW, marca reconhecida mundialmente
por seus produtos Premium, com a TVS Motor Company,
uma das principais companhias no mercado indiano e com a
Haojue, empresa que está entre as cinco maiores do mundo.
“A ZIG é a motocicleta que representa a entrada da Dafra
num segmento importante no mercado nacional, o de Cubs,
que tem cada vez mais adeptos e ainda um grande potencial a ser desbravado”, afirmou Creso Franco, presidente da
Dafra Motos.
Com a Haojue, a Dafra projetou o scooter Smart 125 com
transmissão automática CVT (Continuos Various Transmission). Ambos modelos já estão sendo faturados para a rede.
Já a Apache RTR 150, resultado da parceria com a TVS Motor
Company, chega no primeiro trimestre de 2010.
Durante o evento, Franco anunciou a parceria com a
BMW para a produção da GS 650 na fábrica de Manaus/AM
a partir de dezembro. “Esta será a primeira vez que a marca
produzirá motos fora da Alemanha. Isso significa um ganho
em qualidade e expertise em produção, além de demonstrar
confiança em nosso trabalho”, disse Franco. Ele também citou outros fatores que contribuíram para o desempenho da
marca em 2009, que segundo sua previsão deve alcançar 72
mil unidades. “Nada disso seria possível sem a colaboração
da equipe de funcionários, dos clientes e da rede, composta
por mais de 300 concessionários”, concluiu.

Lançamentos
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Sundown lança scooter “verde”

34

Izzo apresenta suas “máquinas”
O Grupo Izzo apresentou a linha de produtos das 10
marcas que representa – Benelli, Buell, Ducati, HarleyDavidson, Husqvarna, Malaguti, MV Agusta, Polaris, Trimph
e Zero. Os destaques da Ducati foram a recém-lançada 1198
S; a Desmosedeci RR, réplica da MotoGP, a Streetfighter
1098, motocicleta do ano de 2008 na Itália; a Hypermotard
1100 e a família Monster. A Harley-Davidson apresentou sua
linha 2010 com novidades: Sportster 883 Iron e XR 1200X,
Vrod (agora produzida no Brasil), Fat Boy LO, Rocker Chrome
e as exclusivas CVO, Ultra Classic Electra Glide SE, Convertible SE e Street Glide SE. A principal atração da MV Agusta
foi o modelo F4 1078RR 1+1 312, nomenclatura complicada
mas facilmente traduzida: F4 indica o motor de 4 cilindros,
1078 é cilindrada do motor (1.078 cm³) e 312 aponta a
velocidade final. Números que levam a moto a ser o modelo
1000 o mais rápido do mundo. Entre os modelos expostos
pela inglesa Triumph estavam a roadster Boneville, a street
Triple e a esportiva Daytona.

A Sundown Motos apresentou seu primeiro modelo
“verde”: o scooter Future Elétrica. Equipada com motor
de 3000 W, alimentado por duas baterias de lítio de 40 Ah
cada, a motocicleta emite 0% de poluentes com baixíssimo
nível de ruídos. O scooter tem autonomia entre 80 a 100
km. Com 115 kg de peso total, pode alcançar até 75 km/h.
Nos demais aspectos a Future elétrica é idêntica à versão
a gasolina. Outro destaque no estande da fabricante é a
linha 2010 da custom V-Blade 250 que traz novidades na
motorização. Foram substituídos os dois cilindros em V por
um único, com a mesma capacidade cúbica. A posição de
pilotagem também foi alterada com a redução da altura do
assento. A partida elétrica é de série e a injeção eletrônica de combustível é Delphi. Estará disponível no final de
janeiro de 2010 nas cores prata, preta e vinho com garantia
de um ano, sem limite de quilometragem.

Série limitada e modelos robustos são destaques da Yamaha
A Yamaha apresentou a linha 2010 da YS 250 Fazer,
com sonda lambda (sensor de oxigênio) e novo catalisador,
permitindo, assim, redução da emissão de poluentes. Na nova
versão, o escapamento recebeu protetores antiqueimadura em
plástico de alta resistência. Já os piscas, em forma de gota,
contam com nova lente cristal e lâmpada âmbar e o painel de
instrumentos ganhou novo fundo, melhorando a visualização.
Além da vermelha e preta, o modelo poderá ser encontrado
também na cor prata. A fábrica também apresentou uma edição limitada do modelo (Fazer YS 250 Limited Edition), quase
toda preta, com detalhes em dourado, que estará na rede a
partir de novembro.

No estande também pôde ser encontrado modelos Factor
YBR 125 estilizados em parceria com os times paulistas Palmeiras, Corinthians, Santos e Portuguesa, a YZR-M1, utilizada
pelo campeão Valentino Rossi, e a nova VMax. Yutaka Kume,
presidente da Yamaha do Brasil, falou sobre a crise durante o
evento. “Após setembro de 2008, a economia mundial passou
a enfrentar problemas, mas o Brasil se destacou no enfrentamento da crise”, disse Kume. No entanto, para ele, ao contrário da indústria de veículos quatro rodas, o setor de duas
rodas ainda busca o bom desempenho de 2008. A restrição de
crédito para as classes C e D foi o principal fator apontado por
Kume para a queda nas vendas de motocicletas.
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MAN é o destaque da Fenatran
Há 28 anos no mercado, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, agora MAN
Latin America, foi destaque na Fenatran – Salão Internacional dos Transportes,
realizado de 26 a 30 de outubro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São
Paulo/SP. Para a apresentar a nova marca, foram exibidos os cavalos mecânicos
TGS 26.480 6X4, TGS 28.480 6X2, TGX 33.540 6X4 e o caminhão TGS 41.480 8X4.
Os modelos expostos são comercializados apenas no exterior e fazem parte das
linhas TGS e TGX, que serão as primeiras a ser produzidas na fábrica da montadora
em Resende/RJ. Com isso, a marca passará a oferecer ao mercado latino americano caminhões extrapesados ainda não disponíveis na linha VW. “Neste ano, a
Fenatran é da MAN”, afirmou Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America.
Durante a feira, Cortes, juntamente com Häkan Samuelsson, presidente da
MAN SE, anunciaram que os primeiros 100 TGS e TGX MAN foram adquiridos pela
Julio Simões, Arcom e Binotto, três das maiores empresas de transporte brasileiras, demonstrando a confiabilidades dos produtos MAN.
A marca VW continuará a ser utilizada pela MAN Latin America. As novidades
na linha de caminhões VW foram: Delivery 9.150, Worker 17.180 Distributor,
Worker 17.250E Compactor, Worker 26.260E Constructor, Constellation 25.370,
Constellation 24.320, Constellation 24.250 e Constellation 19.320.

Scania
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A Scania renovou as séries G e R. No exterior, receberam
novas linhas aerodinâmicas, melhorando o fluxo de ar e a
refrigeração do motor. No interior, um ambiente novo para o
motorista. A série topo de linha R foi ampliada. Agora, além
da cabine Highline (com teto alto), a montadora oferece o
modelo R (cabine-leito, com uma ou duas camas). O novo
interior é padrão para o modelo R Highline e opcional para
os outros modelos. A motorização passa pelos quatro motores de seis cilindros em linha, de 380 a 470 hp, até o motor
V8, com potência de 500 a 580 hp (somente para a série R).
As caixas de câmbio incluem 9, 12 e 14 marchas. Todos os
motores cumprem os requisitos de emissão do padrão Euro
3/Proconve. Os novos caminhões também são mais ergonômicos. O posicionamento dos pedais e os ajustes do banco,
por exemplo, evitam desgastes excessivos do tornozelo e
da coluna lombar, porque permitem melhor utilização dos
músculos da coxa e da perna durante o acionamento dos
pedais. Para garantir maior segurança, os veículos também
possuem 33 compartimentos na cabine para guardar objetos, permitindo, assim, que o motorista deixa a bagagem ao
seu alcance no ambiente de trabalho.

Volvo
Um dos destaques da Volvo foi o FH16, com motor de
700 cv, o caminhão mais potente do mundo. Produzido na
fábrica de Tuve, na sede mundial do grupo, o veículo está
sendo comercializado somente na Europa. Os caminhões FH
e FM foram renovados. O FH recebeu uma série de avançados
equipamentos de segurança ativa e passiva. Os veículos
podem vir equipados com o ESP (Controle Eletrônico de
Estabilidade), faróis duplos de xenon, sensor de chuva, detector de atenção e cansaço, sensor de ponto cego, piloto
automático inteligente, entre outros. Para celebrar o compromisso com o meio ambiente, a Volvo apresentou a série
especial VM Eco, formada por veículos semipesados com
motor de 260 cv, configuração de eixos 6X2, cabine leito
na cor verde metálico, caixa de câmbio de 9 marchas, eixo
traseiro de simples velocidade, faixa decorativa exclusiva
nas laterais da cabine, entre outros itens que diferenciam
o VM Eco Experience. Tommy Svensson, presidente da Volvo
do Brasil, demonstrou otimismo. “Mesmo num ano que os
efeitos da crise tiveram grande impacto nos negócios, a
Volvo manteve os investimentos, abriu pontos de serviços e
realizou lançamentos”, comentou o executivo.

Lançamentos

Renault

Ford

Fevereiro Março
Novembro
Dezembro
2009 2009

O recém-lançado Novo Master e o Kangoo Express foram
destaques no estande da montadora. Independente da
versão ou configuração, o Novo Master sai de fábrica com
direção hidráulica de série, além de ar quente, hodômetros
digitais total e parcial e bloqueio de ignição por transpoder.
O modelo está disponível nas configurações Minibus (16 lugares), Chassi Cabine (chassi médio e teto baixo) e Furgão
(chassi curto e teto baixo, chassi médio e teto alto e chassi
longo e teto alto).

Agrale
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A Ford apresentou sua linha completa de veículos
comerciais e trouxe novos modelos na Linha cargo, além de
expor em primeira mão a Transit Chassi-Cabine, nova versão
da família de vans comercializada no mercado brasileiro. Os
novos modelos da linha Cargo são: 2628e, 2622e e 1722e
com tomada de força traseira para a instalação de betoneira
e compactador de lixo, e o 1832e, um caminhão-plataforma
rodoviário para uso com sistema de duas carrocerias, popularmente conhecido como “romeu-julieta”. Para toda linha
Cargo, foram incorporados novos itens no design externo
da cabine. Exclusiva para o mercado brasileiro, a Transit
Chassi-Cabine, que permitirá a implementação de diversos
tipos de carroceria e, assim, atenderá a diversas aplicações,
chega ao mercado em abril de 2010.

Fiat

A Agrale apresentou os caminhões Agrale 8500 com
motor eletrônico MWM Sprint 4.08 TCE, de 3.0 litros, com o
objetivo de adequar o veículo à aplicação de cargas e descargas urbanas, conferindo agilidade com menor consumo de
combustível. O modelo estará disponível com a nova motorização no terceiro trimestre de 2010. Outro destaque da marca
foi o modelo 13000 Caçamba, nas versões 4X2 e 6X2, com
distâncias entreeixos mais curtas, e o caminhão 8500 CD com
plataforma auto socorro, com capacidade para 6 ocupantes
e condutor. Para 2010, a previsão é de otimismo. “Toda crise
é uma oportunidade. Estamos apostando na recuperação do
mercado”, afirmou Flávio Crosa, diretor da montadora.

Entre as novidades da marca, destaques para o Fiat
Ducato Multijet Economy, agora com novo motor 2.3 MultiJet, e a nova versão Working da picape Strada. Entre os 23
modelos expostos, os visitantes puderam conhecer o Ducato
Multijet Economy adaptados aos mais diversos tipos de utilização, desde transporte de cargas à veículos destinados ao
turismo ou ao serviço público, como a ambulância do SAMU
e a unidade móvel da Polícia Federal. A Fiat Strada ganhou
três novas versões: Strada Working 1.4 Cabine Simples,
Strada Working 1.4 Cabine Estendida e Strada Working 1.4
Cabine Dupla.
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Hyundai
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A Hyundai apresentou três novos
veículos: o comercial leve HR Low
Deck Single, minicaminhão destinado
à circulação em áreas restritas de
grandes centros urbanos; HD 65 e
HD 78, caminhões de médio porte.
Segundo Annuar Ali, vice-presidente
da Hyundai, o HR Low Deck Single
contará com chassi um pouco mais
alongado e com rodagem simples
com o intuito de baratear o custo do
pedágio. O modelo é equipado com
motor turbo diesel Euro III Intercooler, tem capacidade de carga de 1.800
kg e direção hidráulica progressiva.
Estará disponível a partir de dezembro
nas concessionárias. Já os modelos
HD chegarão à rede a partir de abril
de 2010, com expectativa de vender
1.500 unidades por ano.

Mercedes-Benz
O caminhão pesado Actros foi uma das atrações da Mercedes-Benz. Com o
lançamento do Actros 2646 LS 6X4 com motor V6 de 456 cv, a montadora passa a
oferecer a maior potência de sua linha de pesados no País. Produzido pela Alemanha, o modelo traz para o Brasil uma série de avançadas tecnologias, como câmbio totalmente automatizado se pedal de embreagem, sistema de orientação de
faixa de rolagem, sistema de controle de proximidade, bloqueio de deslocamento
para partida em rampa e assistente ativo por sua suspensão a ar e pela inédita
cabine Megaspace com piso totalmente plano. O 2646 LS é o primeiro modelo rodoviário da linha Actros que chega ao Brasil com o status de “O Caminhão do Ano
2009”, título conquistado no Salão IAA em Hanover, na Alemanha. Ele é indicado
especialmente para longas distâncias rodoviárias e para multicomposições, como
bitrem e rodotrem. A montadora apresentou 12 caminhões na feira, das famílias
Actros, Axor, Atego, Accelo e Linha Tradicional. Outras novidades expostas foram:
o novo cavalo-mecânico 2535 6X2; o câmbio semi-automatizado para a linha
Axor fora-de-estrada com motorização de 12 litros, representada no evento pelo
modelo Axor 4144 6X4; a cabine leito teto alto para o Atego 2425 6X2; a versão
de entreeixos mais longo com chassi com cabine Sprinter 311 Street; e a van
Sprinter 413 de 20 lugares.

Randon
Ao completar 60 anos, as Empresas Randon apresentaram uma série
de novidades. A Randon S.A. mostrou
a série Randon 60 anos, com graneleira, base de contêiner, sider, furgão e
frigorífico, todos com a nova pintura
DuraTech. Também foram expostos
o Pneu StradaR, a linha leve com a
carroceria basculante areia e brita e
carroceria furgão. Já Randon Veículos
levou o caminhão RK 430M com capacidade de 30.000 Kgf, motor Scania
DC9 Eletrônico de 331 CV e transmissão automática Allison, como solução
para as áreas de mineração, obras
civis e construção pesada. As outras
empresas do grupo apresentaram
linha de lonas e pastilhas para freios,
suspensões, consórcio, freios hidráulicos e pneumáticos, quinta-roda, entre
outros produtos.

Iveco
A Iveco Latin America
mostrou o novo Vertis, primeira família de caminhões
desenvolvida no Brasil. O
modelo vai atuar na faixa
de 9 a 13 toneladas de peso
bruto total. “Com o Iveco
Vertis, completamos nossa
gama de produtos entre 3,5
e 74 toneladas de PBT, e
vamos agora disputar o mercado por inteiro pela primeira vez no Brasil”, afirmou
Marco Mazzu, presidente da Iveco Latin America. A montadora levou também à
exposição o Daily Elétrico, primeiro caminhão movido a energia 100% limpa e
renovável da América Latina. O protótipo, desenvolvido em parceria com a Itaipu
Binacional, já foi premiado como “Destaque Tecnológico do Congresso SAE Brasil
2009”, no inicio de outubro. A montadora é pioneira no transporte de cargas com
emissão zero de poluentes do mercado latino-americano.
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Espaço Aberto

Por Cícero Lima

Otimismo em exposição
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Durante o último Salão Duas Rodas, grandes expositores como Honda, Yamaha e Suzuki não
revelaram novidades, mas demonstravam pujança e empolgação como só é possível quando
há otimismo e se acredita ter deixado o pior para trás.
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C

omo se mede o otimismo? Não existe equipamento,
nãos existem números, não existem tabelas. Então, como
medi-lo? Ao entrar no Salão Duas Rodas, o evento mais
importante do setor de motocicletas no Brasil, em outubro, no
Anhembi (SP), me fiz esta pergunta. Com esse espírito desbravei
os imensos corredores da exposição. Sorrisos das belas recepcionistas não faltaram, afinal, sentadas sobre as motos, tinham a
obrigação de alegrar o ambiente.
Durante a maratona de coletivas de imprensa de quase
duas dezenas de marcas, percebia nervosismo nos expositores.
Preocupação com o som, o serviço de buffet, a acomodação das
pessoas no estande e o principal, as novidades da marca. Grandes expositores como Honda, Yamaha e Suzuki não revelaram
novidades, mas demonstravam pujança e empolgação como só
é possível quando há otimismo e se acredita ter deixado o pior
para trás – fabricantes e concessionários amargaram uma retração
de 40% nas vendas, desde o começo da crise.
De volta ao Brasil, inclusive com linha de montagem em
Manaus (AM), a Kawasaki exibia novos modelos e provocava
curiosidade nos visitantes, que até hoje associam a marca à
esportividade – mérito das Ninja ZX-11 importadas no início
da década de 90, quando o modelo detinha o recorde mundial
de velocidade e, pasmem, era a moto importada mais vendida
no País. Tradicional dentro e fora do Brasil, agora a Kawasaki
parece ter reencontrado seu caminho na América Latina (a
fábrica brasileira será também exportadora) e anunciou até
a criação da associação de concessionários ASSOKAWA
(Associação Brasileira dos Concessionários Kawasaki), já em
pleno funcionamento.
Voltando à questão do otimismo, que não pode ser medido,
mas fica explícito em ações de empresas e pessoas, o show ficou
por conta das novas marcas, que buscam firmar sua participação
em nosso disputado mercado. Entre elas, Kasinski, Sundown,
Dafra, Traxx, MVK, Shineray e a novata Iros atravessaram um
turbulento 2009 com valentia. Além da dura missão de conquistar o consumidor, lutaram contra a falta de crédito e outros
fatores que afetaram diretamente a rede de concessionários.
A julgar pelas ações durante o Salão, 2010 será um ano
promissor. Mais um sinal disso é que, conversando com os
executivos das empresas, descobri que não foram poucos os
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contratos para abertura de novas concessionárias firmados durante a exposição. Muita gente nova descobrirá, na prática (e na
conta bancária), que o promissor mercado de duas rodas tem
suas exigências e lida com um fator completamente diferenciado
de outros setores do varejo: o carisma de um veículo que é mais
que um meio de transporte, mas uma paixão capaz de atrair
olhares, sorrisos e suspiros, como acontecia entre os visitantes
do Salão. Se depender do que vi lá, no Anhembi, 2010 será um
ano fantástico. Para isso, basta manter o otimismo e trabalhar
muito. Feliz Ano Novo!

