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Tivemos um 2009 acima das expectativas de uma crise mundial, e agora vislumbramos crescimento em torno de 10% para 2010 em todos os setores automotivos,
incluindo os que, como caminhões e motocicletas, sofreram queda em função da
retração econômica. No entanto, ainda que a economia esteja estável e que dê
mostras de que o País e a população devem ser beneficiados, não devemos esmorecer
no aprendizado da crise. Ao contrário, devemos assumir as mudanças administrativas que nos proporcionaram otimizar e racionalizar processos com eficiência, para
alavancar negócios, realizar mais e melhores investimentos com custos comedidos
e, acima de tudo, nos impor mais e mais competências, seja no treinamento e
capacitação de nossos colaboradores, na discussão do sistema de distribuição com
montadoras, no aperfeiçoamento de processos para garantir fidelidade e conquista
de clientes, enfim, devemos continuar melhorando a cada dia.
Neste cenário, o mundo empresarial deu bons exemplos e assim deve permanecer.
Como relata o economista José Roberto Ferro nesta edição de Dealer, não devemos
negligenciar na administração enxuta de nossas empresas apenas porque acreditamos que a crise já passou. Sim, porque esta pode ter passado, mas outras virão e
devemos ser as formigas e não a cigarra no conto de fadas, e estar preparados para
quando o sentido do vento mudar.
Da mesma forma, Maurizio Sala comenta, na seção Debate, sobre a importância
da troca de experiências e da reciclagem do conhecimento, proporcionados por
eventos como o Congresso Fenabrave que, aliás, já tem data e local definidos para o
agendamento de todos os concessionários. Além desse grande evento, a Fenabrave
também oferece cursos de capacitação e aperfeiçoamento por meio da TV Fenabrave
(a distância) e outros presenciais, como o MBA – Gestão de Concessionária, promovido em parceria com a ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing.
Não são poucas as iniciativas para que possamos nos melhorar, portanto. Neste
sentido, também a 11ª Pesquisa Fenabrave de Relações com o Mercado, elaborada
em parceria com a Scheuer Consultoria, acaba de ser divulgada e aponta índices
que devem ser considerados e debatidos entre concessionários, associações de marca e montadoras. Isso porque já sabemos e sentimos na pele que não há nenhum
processo tão bom que não possa ser melhorado, assim como não há problema que
não resvale nos resultados financeiros se não for solucionado.
Da mesma forma, como foi muito bem colocado em artigo de Vagner Jaime
Rodrigues, da Trevisan, também o governo deve se conscientizar sobre a necessidade contínua, e não apenas pontual, da melhoria de processos e da redução, tão
possível quanto necessária, da carga tributária incidente no país. Já foi comprovado que a redução tributária beneficia a todos, inclusive o próprio governo, e que os
incentivos concedidos para atenuar a crise podem e devem ser mantidos perenemente, em busca de um desenvolvimento sustentável e mais justo em nosso País.
Assim, como vemos, temos todos muitos desafios pela frente este ano. Um ano
marcado por eleições e por eventos esportivos mundiais que podem desviar a nossa
atenção do que é principal... e do que fica.
Por isso, fique sempre alerta. Nada de acomodação. Vamos à luta! Que depois de
2010, chegará 2011, 2012, e assim queremos que continue.
Boa leitura e bom ano!

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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A Fiat desenvolveu um portal
(www.fiatmio.cc) exclusivo para que os
consumidores apresentem ideias e sugestões
para ajudá-la a construir o Fiat Mio,
ou o FCC III, terceiro carro conceito da
fabricante desenvolvido no Brasil, que será
exposto no Salão do Automóvel de 2010.
“Queremos criar um carro fiel aos desejos
de nossos clientes e agora começamos a
tentar entender melhor o que eles querem e
a buscar por soluções reais de tecnologia”,
afirma Giancarlo Bertoldi, diretor de
engenharia da Fiat na América Latina.
Idealizado com a ajuda dos internautas, o
modelo será concebido pela Fiat no Pólo
de Desenvolvimento Giovanni Agnelli, em
Betim (MG).
Segundo a pesquisa, já se pode dizer
que os consumidores desejam: um veículo
urbano, compacto e econômico; utilização
de energia limpa e materiais ecológicos;
integração com celular, media player, GPS
e outros gadgets via sistema operacional
próprio, tela de controle touch screen, headup display e autodiagnóstico; possibilidade
de mudar as configurações do carro; um carro
que reconheça o usuário, com excelente
visibilidade e vidros inteligentes que
controlem a incidência de luz.
Além de clientes do Brasil, que
respondem por mais de 65% das
mensagens, o portal já recebeu sugestões
de consumidores dos Estados Unidos,
Alemanha, França, Japão, Argentina,
México, Colômbia, Peru, Uruguai, Laos e
Vietnã. O site está disponível na íntegra
em português, inglês e espanhol, mas os
comentários também podem ser traduzidos
para alemão, francês e italiano. A Fiat
Automóveis é a primeira fabricante mundial
de automóveis a desenvolver um carro junto
aos clientes por meio do Creative Commons,
sistema onde os direitos de criações são
livres e compartilhados. Qualquer pessoa
pode postar suas ideias no site.

Prêmio Ambiental – A Fiat Automóveis
recebeu o troféu do Prêmio Mineiro
de Gestão Ambiental (PMGA) 2009. O
governador de Minas Gerais, Aécio Neves,
entregou o Prêmio ao vice-presidente da
montadora, Valentino Rizzioli.

Mercedes-Benz Classe E é
eleito “Carro do Ano 2009”
O automóvel Mercedes-Benz Classe E
foi escolhido pela Associação Austríaca de
Automobilismo como o melhor de 2009 na
categoria Premium. Os critérios considerados
na avaliação do modelo foram: perfeição
técnica, design, economia, confiabilidade,
segurança, compatibilidade ambiental e
preço. O “Carro do Ano 2009” recebeu 177
pontos de um total de 195. Esta é a 26ª vez,
que o jornal “ARBÖ Club Freie Fahrt”, realiza
a premiação. Entre os atributos do Classe
E está o design dinâmico e a tecnologia
inovadora, além do conforto e da segurança
que o automóvel proporciona. O modelo é
equipado com combinação única de sistemas
de assistência ao condutor, detecção de
sonolência, Adaptive Highbeam Assist e
proximidade com controle automático de
frenagem de emergência, que é ativada
quando um risco de acidente é detectado.

John Deere lança novo
conceito na rede
Um ambiente mais acolhedor e agradável
e uma forma de disposição dos produtos que
facilita a visualização e o acesso a todas as
opções de artigos à venda. Isso é o John
Deere Place, um novo conceito implantando
nos concessionários, que procura oferecer,
aos seus clientes, uma nova experiência
dentro das lojas. A Tratorag, inaugurada em
novembro do ano passado, em Piracicaba
(SP), foi a primeira loja do Brasil a aplicar
este novo conceito. A concessionária foi
piloto e servirá de referência para todas
as distribuidoras da América Latina que, a
partir de agora, passarão a adotar o novo
conceito em suas instalações, tornando mais
fácil a compra de peças, filtros, lubrificantes
e os artigos da John Deere Collection, entre
outros produtos.
A introdução deste novo modelo está sendo
aplicada nas concessionárias John Deere de
todos os países.

Roger Alm é o novo
presidente da Volvo do Brasil

Marcas preferidas dos
leitores da Revista Rural

O sueco Roger Alm substituirá Tommy
Svensson na presidência da Volvo do Brasil
em 2010. Svensson se aposenta após
presidir a subsidiária brasileira por mais de
seis anos.
Alm, atualmente diretor da Região Leste
da Divisão Europa da VTC (Volvo Trucks
Corporation), está há 20 anos no grupo. O
novo executivo iniciou sua carreira no grupo
em 1989, na área de desenvolvimento de
produto, em Gotemburgo, na Suécia. Aos 48
anos de idade, Alm assumirá a presidência
da Volvo do Brasil depois de ter passado
por várias áreas da corporação, como
engenharia, pós-venda, peças e serviços.
Teve passagens por diferentes mercados
internacionais, como Polônia e Austrália.

A Massey Ferguson recebeu o prêmio Top
List Rural na categoria Tratores. A pesquisa,
realizada pela Revista Rural há nove anos,
é baseada na opinião de seus leitores em
todo o Brasil, que apontam seus produtos
preferidos em mais de 40 categorias. Ao
todo, participaram da eleição 1.180 leitores
da revista, que escolheram seus produtos e
marcas preferidos, espontaneamente.
A amostragem respeitou a distribuição
da revista por todas as regiões do País,
com maior peso para a região Sudeste, com
37%. A região Centro-Oeste também teve
participação expressiva, com 31%. A Sul
respondeu com 19% e a Norte e Nordeste
com 13%. Cinquenta e dois por cento dos
entrevistados tinham a agricultura como
atividade principal, enquanto 48% trabalham
com pecuária.
Há quase 50 anos no mercado brasileiro
de tratores, a Massey Ferguson mantém a
liderança ainda na pesquisa Top of Mind
Rural, também promovida pela Revista Rural.
A John Deere se destacou com as
plantadeiras pelo quarto ano consecutivo
na premiação Top List Rural. No primeiro
semestre de 2009, a John Deere já havia
conquistado, também na categoria
Plantadeiras, o troféu “Top of Mind”.

Roger Alm, novo
presidente da
Volvo do Brasil

Linces fecha parceria com os Grupos Sinal e Paris
data de validade do cinto de segurança e
das mangueiras, o número do motor e do
chassi, testes sobre a pintura do veículo
identificando se a peça tem
as características originais,
repintura ou pontos de
massa plástica ou estanho,
entre outros itens
são checados.
A expectativa é de que
sejam realizadas cerca de
2.000 vistorias por mês nas
concessionárias dos grupos.
Para a conscientização da
importância da vistoria, os
distribuidores Sinal e Paris
Luis Carlos
contam com a presença de
Rodrigues Neca
profissionais Linces dentro
das lojas. A avaliação é
feita na própria concessionária.
“Com esses serviços, as concessionárias
pretendem manter o alto padrão de avaliação
dos carros que são comercializados nas
lojas, gerando maior segurança na transação
comercial de compra e venda do veículo. Já
nós, da Linces Vistorias, estamos sempre
atentos à segurança dos nossos clientes. É
preciso muita cautela na hora da compra e
venda de um veículo para não ter prejuízo”,
declara Luis Carlos Rodrigues Neca, diretor de
Operações da Linces.

Effa Motors amplia rede
de concessionárias

Scania e VSE: acordo de
cooperação tecnológica

A Effa Motors, marca que comercializa
automóveis e comerciais leves no Brasil
desde maio de 2008, está ampliando e
desenvolvendo sua rede de concessionárias.
Um ano e meio após sua chegada ao País, a
empresa já conta com 42 distribuidoras. Entre
novembro e dezembro, foram inaugurados
novos representantes em cidades como
Joinville (SC), Blumenau (SC), Jaraguá do
Sul (SC), Poços de Caldas (MG) e Salvador
(BA). Atualmente, a marca está presente
nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná e Bahia. Até o
final do primeiro trimestre de 2010, outras
18 concessionárias deverão ser inauguradas.
Para dezembro de 2010, a meta é chegar a
cerca de 90 distribuidoras, atingindo todos
os estados nos quais a Effa Motors ainda não
possui representante.
A Effa Motors (www.effamotors.com.br)
iniciou sua atuação no mercado brasileiro,
importando o automóvel Effa Hafei M100 e
os comerciais leves Effa Hafei Van, Effa Hafei
Furgão e Effa Hafei Picape. Atualmente, a
marca se prepara para iniciar a montagem dos
comerciais leves em Manaus (AM), a partir do
próximo ano. Além disso, a empresa também
está construindo uma fábrica no Uruguai, de
onde serão importados, a partir de 2010, os
automóveis da marca Lifan.

A Scania e a Vale Soluções em Energia
(VSE), empresa criada por meio de uma
associação entre a Vale e o BNDES com o
objetivo de desenvolver programas na área
de geração de energia ambientalmente
sustentáveis, assinaram, em Estocolmo, na
Suécia, memorando de entendimento para
acordo de cooperação tecnológica visando o
desenvolvimento, no Brasil, de motores para
geração de eletricidade a partir do etanol e
do gás natural. Trata-se da primeira parceria
entre uma empresa brasileira e uma sueca
voltada para o desenvolvimento e integração
de uma família de motores movidos a
combustíveis alternativos.
A VSE empregará sua expertise tecnológica
no produto da Scania para transformar os
motores básicos da empresa em motores
para diversas aplicações, como geradores de
energia limpa, utilizando como combustível o
etanol ou etanol combinado com gás natural.
Os motores também serão usados para gerar
eletricidade e mover bombas e compressores
nas indústrias de mineração e agricultura. “O
mercado brasileiro para motores estacionários
nestes segmentos é estimado em 3.000
unidades por ano. Portanto, uma pareceria
bem sucedida entre a Scania e a VSE tem
grande potencial comercial”, afirmou Celso
Torii, diretor de vendas de motores para a
Scania na América Latina.

Campanha de marketing do
Salão do Automóvel 2010
A Reed Exhibitions Alcantara Machado
lançou oficialmente, em dezembro,
a campanha de marketing do Salão
Internacional do Automóvel em 2010
que, na ocasião, completará 50 anos de
existência. “Como parte da estratégia,
um selo comemorativo ao cinquentenário
do Salão foi criado e será utilizado em
toda comunicação do evento até sua
realização”, comenta Juan Pablo De Vera,
Presidente da Reed Exhibitions Alcantara
Machado. A apresentação da campanha,
desenvolvida pela agência de publicidade
Luminas, foi feita exclusivamente para
expositores e convidados.
Com o objetivo de posicionar o Salão do
Automóvel como um evento imprescindível
para os apaixonados por carros, a campanha
visa modernizar e rejuvenescer o evento,
por meios de valores como: modernidade,
velocidade, tendência, desejo e inovação.
Até a sua realização, várias ações
“inusitadas” serão colocadas em prática,
sempre questionando o público com a
seguinte pergunta: “O que você espera do
evento?”. Tais ações têm como objetivo
gerar impacto e interatividade junto
ao público-alvo. Como exemplo, carros
camuflados em pontos estratégicos da
cidade de São Paulo serão comuns até
outubro de 2010. Outra ação será a
produção de um livro sobre os 50 anos do
Salão, coordenado pela ANFAVEA e lançado
durante a Bienal do Livro de São Paulo, que
ocorre em agosto de 2010.
Evento acontece em outubro - O Salão do
Automóvel 2010 acontece de 28 de outubro
a 7 de novembro, no Pavilhão de Exposições
do Anhembi, em São Paulo. A expectativa
dos organizadores é receber mais de 600 mil
visitantes, reunir 180 expositores e expor
cerca de 450 veículos em uma área total de
85 mil m².
O SALÃO tem o patrocínio da ANFAVEA
(Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores) e co-patrocínio da
ABEIVA (Associação Brasileira das Empresas
Importadoras de Veículos Automotores)
e do SINDIPEÇAS (Sindicato Nacional da
Indústria de Componentes para Veículos
Automotores).
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A Linces, empresa integrada ao Grupo
DEKRA, fechou contrato de vistoria de Laudo
Técnico com os Grupos Sinal (concessionários
Fiat, Ford e Honda) e
Paris (distribuidores
Peugeot). Por meio desta
parceria, os clientes
destas concessionárias
poderão, na hora de
vender e comprar um
veículo usado, consultar
o histórico do carro
e a avaliação sobre a
identificação sobre o
veículo. As informações
são confrontadas com a
base de dados da Linces,
assegurando o consumidor
sobre as informações
do automóvel.
A vistoria consiste na avaliação presencial
do veículo e fornece dados sobre a
documentação, os vidros, as etiquetas ETAs
(etiquetas fixadas na coluna da porta dianteira
do lado direito, no compartimento do motor
e no assoalho que facilitam a identificação
do veículo numa possível sinistralidade).
Por determinação do CONTRAN, elas são
obrigatórias nos veículos nacionais, fabricados
a partir de 1989, e nos veículos importados,
fabricados a partir de 1994. Também a
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São Paulo volta a sediar Congresso Fenabrave

8

O XX Congresso Fenabrave, que acontecerá de 9 a 11 de setembro, no
Transamerica Expo Center, em São Paulo/SP, apresentará inúmeras novidades.
Após o evento ter sido realizado por duas vezes em Curitiba/PR e, no ano
passado, em Brasília/DF, a capital Paulista volta a sediar o Congresso da
entidade. “São Paulo conta com ampla rede hoteleira, a maior malha aérea do
Brasil, diversas atrações para o lazer, maior concentração de concessionárias,
associações de marca e montadoras”, afirmou Fernando Procópio, diretor da
Procópio Ferraz – Construção de Eventos, empresa organizadora do Congresso.
“Além disso, o Transamerica Expo Center é um dos melhores centros de
convenções do País”, enfatiza Procópio.
O Jantar de Confraternização e Show, as reuniões das associações de marca,
workshops e superworkshops para todos os segmentos, além dos focados para
sucessores e acompanhantes, e também a ExpoFenabrave estão garantidos em
uma área total de 6 mil m2, divididos 4 pavilhões. O Jantar de Confraternização
e o Show serão realizados no Pavilhão “A”, com capacidade para 2,1 mil
pessoas. A Plenária acontecerá no Pavilhão “D” e os workshops no Pavilhão “E”
e Mezanino. Já a ExpoFenabrave’2010 será promovida no Pavilhão “C”.
Os dias da semana em que o evento será promovido também foram
alterados. Neste ano, o Congresso será realizado de quinta-feira a sábado e não
mais de sexta-feira a domingo.
O Patrocinador Master do evento permanece o Banco Itaú. Os
patrocinadores Gold já confirmados são: GRV/Sascar, Resource Automotive
e Volkswagen do Brasil. A Ação Informática, Assurant Solutions, Usebens
Seguros, Volkswagen Caminhões e Ônibus e WebMotors apoiarão o evento.

Além dos patrocinadores e apoiadores, mais de 30 empresas já garantiram presença na ExpoFenabrave’2010,
feira de produtos e serviços dirigidos exclusivamente
aos distribuidores de veículos. Até o momento, as empresas que apresentarão suas novidades são:
Abraciclo

Equifax

Acesso Digital

F&I

Alfa Equipamentos

Fenabrave

Arqui Imperatori

Indiana Seguros

Assurant Seguradora

Leone Equipamentos

Audatex

Microwork

Carglass

NBSI

CNP

Sercon

CNP/Dia System

Spress Informática

Dia System

Support Informática

Disal Consórcios

Tecnomotor

Disal Seguros

2Process

DR Sistemas
A feira será realizada numa área de 6 mil m², próxima
aos auditórios e salas onde os especialistas ministrarão
os workshops, superworkshops
e mesas redondas, o que
facilitará o acesso dos
congressistas ao evento.
Segundo Procópio, este
ano, o espaço destinado à
feira é 60% maior do que
da última edição do evento e todos os estandes
estarão localizados de
frente para o centro
da exposição.
Fernando Procópio,
da Procópio Ferraz,
no lançamento da
ExpoFenabrave’2010.

Assim como nos anos
anteriores, haverá o
coquetel de abertura
da ExpoFenabrave’2010 no
primeiro dia do evento e dois coffee-breaks por dia na
feira. Também será organizada uma área de almoço ao
fundo da exposição e mais três áreas de alimentação
nas proximidades. Os hospitality centers, área destinada às montadoras receberem sua rede de distribuição,
foram mantidos, bem como o life style (espaço reservado a atrações voltadas para qualidade de vida como
massagem, centro de relaxamento e maquiagem).
Os interessados em participar do evento devem entrar
em contato com Isabel pelo telefone (11) 3257-3200
ou e-mail: isabel@procopioferraz.com.br

Cursos da TV Fenabrave
começam em fevereiro
A TV Fenabrave inicia entre fevereiro e março novos
cursos. No dia 9 de fevereiro aconteceu a aula inaugural do
curso “Matemática Financeira com Utilização de HP12c”, que
se destina a vendedores, gestores de F&I, diretores, gerente
de vendas e equipe de pós-vendas e administrativa. Além das
funções básicas do dia-a-dia utilizando a HP, o curso mostra os
principais cálculos financeiros realizados na comercialização
de veículos.
O próximo assunto abordado pela TV corporativa será
“Técnicas de Vendas e F&I (Agregados)”. O curso, que começa
no dia 11 de fevereiro, e é dirigido a vendedores, gerentes
de vendas e F&I, além de diretores, pontuará tópicos como
fidelização e conversão de clientes, atendimento e aumento
de rentabilidade.
No dia 4 de março começa o curso “Comunicação entre
Responsáveis e suas Equipes” para líderes de oficina,
subgerentes, gerentes e diretores, e pretende aumentar
o conhecimento e a prática de abordagens favoráveis na
comunicação interna, fortalecendo as diretrizes e a atuação
eficaz de toda a equipe.
Outro tema, que será abordado a partir de 9 de março,
será “Como Planejar as Vendas de Novos e Usados”. Dirigido
aos gerentes comerciais e de vendas, supervisores de vendas e
diretores, o curso tem o objetivo de aprimorar o conhecimento
dos líderes da área de vendas para maximizar resultados.
Todos os cursos são realizados em 6 horas, distribuídas em
três módulos de 2h10, incluindo intervalo de 10 minutos. Para
mais informações, os interessados devem entrar em contato
com a Fenabrave pelo telefone (11) 5582-0063 ou pelo e-mail:
universidade@febabrave.org.br.
MBA “Gestão Estratégica de Negócios Automotivos”
Em parceria com a ESPM – Escola Superior de Propaganda e
Marketing, a Fenabrave promove o MBA “Gestão Estratégica
de Negócios Automotivos”. O curso, dirigido a executivos
e empreendedores graduados em diversas áreas, tem como
objetivo desenvolver gestores para atuar, prioritariamente, no
setor automotivo, tanto na indústria quanto na distribuição,
oferecendo as ferramentas necessárias para análise,
planejamento, implementação e controle de estratégias
voltadas para os negócios.
Com carga horária de 420 horas, ministradas duas vezes
por semana ou quinzenalmente aos sábados (período integral),
o curso é realizado no Campus Rodolfo Lima Martensen, em
São Paulo/SP. Para mais informações, os interessados devem
acessar www.espm.br ou www.universidadefenabrave.com.br.
DATAS
9 e 23/2 e 2/3
11, 18 e 25/2

TEMAS
Matemática Financeira com utilização de HP12c
Técnicas de Vendas e F&I (Agregados)

4, 11 e 18/3

Comunicação entre Responsáveis e suas Equipes

9, 16 e 23/3

Como Planejar as Vendas de Novos e Usados
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ExpoFenabrave’2010 já conta
com mais de 30 expositores
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Painel Fenabrave
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Fenabrave realiza Seminário
Gestão de Veículos Usados

10

A Fenabrave realizou e sediou, nos dias 10 e 11 de
ganham R$ 1,8 mil a mais na venda do que um concessionário
dezembro de 2009, o “Seminário Gestão de Veículos Usados”,
que teve a oportunidade de vender o carro destes clientes e
com Tim Deese, especialista que ministrou o workshop
não fizeram isto... e pior... os lojistas conseguiram o produto
internacional “Administrando melhor os usados”, no
na concessionária”, disse Deese.
XIX Congresso Fenabrave.
Segundo o palestrante, os “particulares” são a melhor
Durante o evento, Deese contou um pouco sobre o que
força de vendas de usados. “O que os tornam melhor do
aprendeu desde 1971, quando começou a trabalhar no setor
que os concessionários ao vender?”, questionou Deese já
automotivo. No início de sua carreira, ao procurar emprego em
respondendo: “Anunciam o veículo na internet, nos jornais e
uma concessionária, Deese foi questionado sobre o significado
colocam a plaquinha vende-se nos vidros. Depois, circulam
da gerência de vendas. Foi neste momento que aprendeu a
com o carro nos supermercados, na cidade e nas estradas
melhor definição sobre a profissão. “Ser um gerente de vendas
movimentadas”. Segundo o especialista, os “particulares”
é ser responsável pelo sucesso de seu pessoal. Você nunca
apresentam o carro com conhecimento, entusiasmo e
receberá aumento salarial se sua equipe não ganhar primeiro.
preparado para a venda. Outro fator importante no momento
No setor de automóveis, o lucro vem de baixo para cima”,
da negociação é a história do veículo. “Todo usado tem uma
afirmou o concessionário que o entrevistava.
história, se você não consegue contá-la não consegue vendêDeese fez a lição de casa. Aos 22 anos começou como
lo”, afirmou. Por isso, os concessionários vendem melhor os
vendedor de carros, chegando um ano depois à gerência
seminovos com baixa quilometragem.
de vendas. Em 1981, fundou
a Progressive Basics, única
companhia de treinamento de
carros usados dos Estados Unidos,
onde desenvolveu um programa
exclusivo de treinamento para o
setor. Já treinou mais de 50 mil
gerentes em 28 países.
Quatro anos depois, em
1977, comprou sua primeira
concessionária nos Estados Unidos.
Segundo o especialista,
Tim Deese no workshop internacional “Administrando melhor os usados”.
qualquer negócio opera-se sobre
Também participaram Frank Alfano e Valdener Papa.
três guarda-chuvas: propósito,
estrutura e responsabilidade. “O
Frank Alfano, consultor da Progressive Basics, enfatiza: “Os
propósito da concessionária é vender, manter ou aumentar a
concessionários têm de fazer uma melhor avaliação do usado
participação de mercado, preservando sempre a qualidade e
atenção em serviços para se ter um bom lucro”, comentou.
quando um cliente vai trocá-lo por um novo. A preparação,
tanto mecânica quanto estética do veículo também é
O especialista relaciona uma concessionária com a
fundamental”.
palma da mão. “A palma da mão é o capital investido na
Alfano lembra que o treinamento, reuniões específicas
empresa, depois se funde nos cinco dígitos (dedos) – peças,
para usados, o acompanhamento do atendimento a todos
F&I, serviços, novos e usados – os cinco departamentos
os clientes que entram na concessionária são questões
estruturados da empresa”, afirmou Deese, ressaltando: “Cada
importantes para o bom desempenho do departamento.
gerente se responsabiliza pelo seu departamento”.
“Os vendedores devem realizar o atendimento sorrindo,
qualificar o cliente, efetuar o test-drive e levá-lo para fechar
Atenção na troca de um veículo – Para Tim Deese, há três
o negócio”, disse o consultor. Um número adequado de
maneiras para comercializar um veículo novo – venda direta,
troca do veículo, leasing ou frota. No entanto, a maioria dos
colaboradores e o recrutamento de vendedores profissionais
também devem ser considerados.
consumidores quer comprar ou trocar um veículo. No Brasil,
82% dos consumidores que compram carros novos tem uma
De olho no estoque – É preciso observar a lista de carros
troca para fazer.
usados do estoque todos os dias. “Veja o que é necessário
“Na troca é onde se mais perde dinheiro, principalmente,
para vender os carros do estoque. Carros com 42 dias de
nos veículos de marcas diferentes de nossa franquia já que
estoque devem ter um plano para serem liquidados. O maior
os vendedores não possuem detalhes técnicos destes carros”,
problema é quando não temos um plano e o carro permanece
advertiu. Por consequência, os concessionários chamam os
no estoque”, finalizou.
independentes para “ajudar” no negócio. “Em média, eles

11ª Pesquisa Fenabrave de Relações com o Mercado avalia indústria e associações

Análise Setorial – O desempenho geral do setor de automóveis, segundo a 11ª
Pesquisa, indica tendência de melhora em relação à Pesquisa anterior. “O destaque dado ao valor da concessionária para os próximos 12 meses, crescente
para a maior parte das marcas, sinaliza confiança e estabilização do mercado”,
analisa Scheuer.
Para caminhões, ônibus e implementos, “a melhora de pontuação em relação ao mesmo quesito de valor da concessionária também demonstra confiança
na retomada do mercado, sendo que, no entanto, existem oscilações fortes na
dinâmica específica de cada marca”, comenta o coordenador da Pesquisa. O
setor de Tratores, embora abaixo dos números apresentados historicamente,
também apresenta índices de avaliação crescente, sendo a mesma análise feita
para o segmento de duas rodas.
O resultado geral da 11ª Pesquisa Fenabrave de Relações com o Mercado foi
apresentado aos Conselhos Diretor e Deliberativo da entidade em reunião do
último dia 26 de janeiro, e cada associação recebeu material específico com a
Pesquisa voltada ao seu segmento, para que possa repassar aos seus filiados,
diretoria e montadora. Desta forma, os concessionários que tiverem interesse
em conhecer os resultados desta 11ª Pesquisa, devem entrar em contato com
a sua associação de marca.
SEGMENTOS

MATRIZES

CONCESSIONÁRIAS

Totais

Participantes

Totais

Representatividade

AUTOS

1.844

271

14,70%

3.169

1.190

37,55%

CAMINHOES

418

153

36,60%

643

529

82,27%

IMPLEMENTOS ROD.

101

30

29,70%

111

92

82,88%

MOTOS

948

80

8,44%

1.460

328

22,47%

TRATORES

504

115

22,82%

582

534

91,75%

TOTAL

3.815

649

17,01%

5.965

2.673

44,81%

Luiz Adelar Scheuer,
coordenador da pesquisa.

Crédito de R$ 3 bilhões
para motocicletas
Para fortalecer o mercado de motocicletas, a Caixa
Econômica Federal e o Banco do Brasil lançaram,
em dezembro de 2009, crédito de R$ 3 bilhões
para o financiamento do segmento de duas rodas.
Em parceria com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares (Abraciclo), o pacote tem por
objetivo estimular as vendas do setor. Do volume,
R$ 200 milhões são oriundos de recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT) e R$ 2,8 bilhões
de instituições financeiras. O financiamento é
feito diretamente nas concessionárias por meio
de bancos parceiros, como o Votorantim-BV (no
caso do Banco do Brasil) e o Panamericano (no
caso da Caixa Econômica Federal). O foco está na
oferta de motocicletas de até 150 cc, responsável
por 90% dos veículos.
Segundo o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, o Brasil conseguiu superar as dificuldades provenientes da crise financeira internacional
melhor que os outros países. “A economia brasileira já está na rota do crescimento”, comentou o
ministro. “Em 2010, a economia caminhará com as
próprias pernas. Portanto, os incentivos cessarão”,
afirmou Mantega.
Para Paulo Takeuchi, presidente da Abraciclo,
com a crise, o setor de motocicletas foi afetado
pelo travamento do crédito. “O incentivo dará
novo impulso às vendas”, disse Takeuchi, reiterando o compromisso da manutenção de emprego
na indústria de motocicletas. Também presente
no evento, Alarico Assumpção Júnior, presidente
executivo da Fenabrave, ressaltou a estratégia
e visão do governo que, desde o início da crise,
beneficiou o setor automobilístico com os incentivos fiscais.
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Com retorno de mais de 44% do total de concessionárias de todos os segmentos, a 11ª Pesquisa Fenabrave de Relações com o Mercado, realizada em
parceria com a Scheuer Consultoria no segundo semestre de 2009, apontou,
na avaliação geral das 27 questões respondidas pelos concessionários, que
apenas 8 montadoras tiveram melhor avaliação de sua rede se comparadas ao
ranking da pesquisa anterior, do primeiro semestre do ano passado. Do total
de 35 marcas avaliadas, 23 tiveram queda em relação ao ranking do primeiro
semestre e quatro não tiveram percentual de respostas suficientes, impedindo
a comparação.
“Esta edição contemplou mudanças e aperfeiçoamentos que foram
solicitados pela Fenabrave às associações de marca, para que se tornasse
ainda mais eficaz e representativa. Assim, a Pesquisa, que manteve o absoluto sigilo e confidencialidade de informações sobre os participantes, foi
redesenhada, ficando mais compacta e objetiva, sem perder as informações
e a comparabilidade com as anteriores”, explica o consultor Luiz Adelar
Scheuer, coordenador da Pesquisa. Como parte das mudanças, as associações
de marca também passaram a ser avaliadas por suas redes filiadas, e a apuração geral dos concessionários demonstrou que, das 35 associações avaliadas
e pontuadas, 17 atingiram ou superaram a média 7 no desempenho geral e 18
ficaram abaixo desta média.
Para Luiz Adelar Scheuer, “esta Pesquisa superou, expressivamente, as
anteriores no quesito número de participantes, reunindo mais de 44% do total de concessionárias, fruto do apoio de cada uma das associações de marca,
seja pelo engajamento pessoal e direto de seus diretores, seja pelo trabalho
proativo de seu corpo executivo”.
Para a Fenabrave, segundo Sérgio Reze, “a pesquisa servirá de orientação
em seu trabalho político de mobilização e de representação institucional da
categoria. Para as associações e montadoras, servirá como radiografia da situação atual de seu relacionamento com suas redes de distribuição e, por meio
destas, com o mercado, sugerindo pontos a serem melhorados”.
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Apoio Jurídico

Por Vagner Jaime Rodrigues
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Reduzir a carga tributária
é solução para o Brasil

12

Antes de qualquer comentário, é necessário deixar claro o porquê os governos federais,
estaduais e municipais arrecadam impostos. Temos de considerar que, num país cuja
organização é o federalismo, os entes assumem algumas obrigações e responsabilidades
perante a sociedade, ou melhor, a representam naquilo que ela precisa para sanar suas
necessidades básicas, como saúde, educação, moradia e segurança. É evidente que, para
cumprir tal papel, o Estado necessita arrecadar recursos às pessoas físicas e jurídicas, e a
forma utilizada para tanto é a tributação.

O

principal objetivo que deveríamos alcançar é o equilíbrio entre gastos e receitas, sem provocar déficit ou
superávit fiscais. O que ocorre normalmente é que
o governo acaba gastando mais do que arrecada. Então,
corre atrás de mais receitas, via impostos. A carga tributária
brasileira, algo em torno de 36% do PIB, é mais elevada do
que nos demais países emergentes e muito próxima da existente em nações do primeiro mundo. Esse exagero decorre
exatamente da cultura de gestão fiscal pouco responsável há
muito arraigada na máquina estatal de nosso país. O fato
de o Brasil ocupar uma das primeiras posições no ranking
mundial de carga tributária, sem dúvida, é um dos fatores
limitantes do crescimento econômico nacional, que poderia
ser muito mais substantivo.
Outro ponto importante a ser considerado é a péssima
qualidade dos gastos governamentais, ou seja, boa parte
não está diretamente relacionada com as necessidades da
sociedade. Gasta-se muito com a máquina administrativa,
enquanto a produtividade, a eficiência e a eficácia dos serviços atinge baixos níveis. Até mesmo em áreas prioritárias,
como saúde e educação, o Estado atende a população de
maneira muito aquém do desejável para a garantia de direitos universais da cidadania.
Analisando o IPI e as últimas medidas adotadas pelo governo, reduzindo a alíquota temporariamente com o objetivo
de incentivar o consumo de veículos automotores, como
estratégia de contingência para o enfrentamento da crise
mundial, o resultado alcançado pelo setor no final de 2009
comprova o que a sociedade vem reclamando há tempos: a

Vagner Jaime Rodrigues é sócio da
Trevisan Outsourcing e professor da
Trevisan Escola de Negócios.
E-mail: jaime@trevisan.com.br.

carga tributária imposta aos produtos contribui para o baixo
consumo interno. Bastou a redução na alíquota para que o
volume de vendas de veículos atingisse patamares surpreendentes em relação às estimativas que as indústrias automobilísticas projetavam para o período de crise financeira. O povo
consome mais se a carga de impostos for menor. Esta relação
de causa-efeito foi provada não só nesse segmento, mas em
todos os que foram beneficiados com a redução do IPI, como
os produtos da linha branca e materiais de construção.
Ante essa indefectível premissa, é inevitável a pergunta:
por que o governo não reduz a carga tributária de modo
definitivo, para que ocorra a elevação no consumo? É provável que o total da receita tributária, considerando o maior
movimento de vendas, sequer diminua, ou até aumente!
Entretanto, acaba prevalecendo a velha cultura simplista de
forjar o equilíbrio fiscal apenas pelo lado da tributação e não
por meio da redução dos gastos da máquina administrativa.
Esta prática de aumentar a carga tributária não resolve mais!
Os governantes devem buscar outras alternativas. Caso
contrário, toda a expectativa de crescimento que vislumbramos para o futuro próximo não se concretizará. Ou seja,
morreremos na praia.

Novembro
Janeiro
Fevereiro
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2010 2009
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Sinal verde em

R

emando contra algumas previsões pessimistas, o ano de 2009 foi o melhor
de toda a história do setor automotivo,
ao menos para automóveis e comerciais
leves. Para 2010, a expectativa é de
crescimento geral, inclusive para os segmentos mais afetados pela crise, que foram caminhões
e motocicletas, a previsão de crescimento supera 10%.
Com a economia controlada e em expansão, e mesmo
com o mercado internacional ainda instável, o Brasil
deve decolar este ano; um ano importante sob vários
aspectos e que contempla eleições no país e eventos
mundiais esportivos como a Copa do Mundo e as
Olimpíadas. Neste contexto, somam-se as projeções
favoráveis do setor automotivo ao investimento de
marcas no chamado marketing esportivo. Os ventos
parecem soprar a favor e, seja qual for a competição,
o Brasil não deve ficar fora do jogo.
Recorde de todos os tempos – Se o desempenho do último trimestre de 2008, quando a queda do mercado
automotivo atingia dois dígitos, fosse a base para as
projeções de 2009, o resultado real obtido teria sido
ainda mais alarmante. Com incentivos fiscais e administração competente da economia, o desempenho do
setor automotivo em 2009 foi o melhor da história
brasileira, desde a instalação da indústria, em 1957.
Foram emplacadas 4.750.129 unidades em
2009, contra 4.745.414 unidades do ano anterior,
apresentando pequeno aumento de 0,10% sobre o
resultado recorde de 2008. As vendas de veículos batem recordes consecutivos desde 2004, quando foram
comercializadas 2.475.402 unidades. Os números
de dezembro também foram expressivos. O setor
registrou, também, o melhor dezembro, totalizando
451.000 unidades negociadas, num crescimento de
33,49% em relação ao mesmo mês de 2008. “Num
país há um conjunto de regras que o torna administrável – câmbio, inflação e metas fiscais. O governo
soube utilizar as sobras de recursos da bonança, acumulou reservas, manteve os compulsórios dos bancos
e a inflação controlada. Quando a crise chegou, o
Brasil estava em uma situação confortável, com a
economia e a política estáveis, o que contribuiu para
o bom desempenho do setor”, afirmou Sérgio Reze,

presidente da Fenabrave. Além disso, segundo Reze,
as medidas adotadas pelo governo, como a redução da
alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) para os veículos e a isenção da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
para motocicletas, foram eficientes para estimular as
vendas de veículos. “O setor foi um dos primeiros a
receber os incentivos fiscais porque o governo sabia
que o mercado automotivo reagiria e mostraria que
a crise poderia ser superada”, comentou o presidente
da entidade. Na opinião de Reze, o governo acertou
também ao manter, até março de 2010, a alíquota
do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
em 3% para veículos flex 1.0, 7,5% para os flex até
2.0 e 18% para os veículos flex acima de 2.0. “Esse
incentivo deveria ser prorrogado para sempre. Por que
só até março? Após este período, as emissões de gases
poluentes já podem voltar aos índices anteriores? A
questão do aquecimento global já estará resolvida?”,
questionou o presidente da entidade.
Com os incentivos fiscais e a estabilidade da economia, os emplacamentos de automóveis e comerciais
leves também apresentaram recorde histórico. Foram
comercializadas 3.009.230 unidades em 2009, contra
2.671.557 unidades do ano anterior, numa alta de
12,64%. O mercado de caminhões, que sofreu com
a falta de frete, registrou retração de 10,02%, totalizando 109.141 unidades. Mas, segundo Reze, o segmento já está se recuperando. “Foi o melhor dezembro
da história, com 12.702 unidades comercializadas.
O segmento só não está vendendo mais por falta de
produtos”, ressaltou. As vendas de ônibus diminuíram de 27.188 unidades para 22.58 unidades, numa
retração de 16,96%. Já o segmento de motocicletas
apresentou queda de 16,42% devido à dificuldade de
acesso ao crédito, somando 1.609.180 unidades em
2009. “As vendas do segmento de duas rodas diminuíram devido à baixa capacidade de comprovação
cadastral dos consumidores de motos. No entanto,
já está voltando à normalidade”, disse o presidente
da Fenabrave. Em dezembro, foram comercializadas
157.976 unidades, numa alta de 10,17% em relação
ao mesmo mês de 2008.
Na opinião de Reze, o crédito acompanhará o desenvolvimento da economia. “Temos os instrumentos
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Com a volta da estabilidade econômica e o
fim da crise financeira internacional, o setor
automotivo brasileiro poderá vislumbrar, em 2010,
um período de otimismo e boas vendas.
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necessários para a concessão de crédito. O sistema
bancário está sólido. Os bancos continuam captando
recursos da população então permanecerão emprestando dinheiro”, comentou. Além disso, o setor
automotivo é um grande canal de geração de recursos, onde os bancos obtêm rentabilidade e retorno
de capital.
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Projeções otimistas – A expectativa da Fenabrave é a
de que as evoluções dos segmentos sejam compatíveis
com o crescimento da economia. Estima-se, para 2010,
crescimento de 10,02% nos emplacamentos de veículos
(automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e
motocicletas), totalizando 45.226.572 unidades. Já as
vendas de automóveis e comerciais leves devem chegar
a 3.302.407 unidades, numa alta de 9,73%.
Tanto os segmentos de caminhões quanto o de
duas rodas devem se recuperar. Segundo as projeções
da entidade, os emplacamentos de caminhões devem
contabilizar 123.885 unidades, evoluindo 13,50%. As
motocicletas somarão 1.775.084 unidades, num aumento de 10,30%, enquanto os ônibus apresentarão
acréscimo de 11,50%, alcançando 25.196 unidades.
Mercado interno estimula produção – Apesar da forte
retração do mercado externo (-35,3%) em 2009, a
produção de veículos (automóveis, comerciais leves,
caminhões e ônibus) caiu apenas 1% comparando
2009 com o ano anterior, totalizando 3.182.069 unidades. O desempenho do mercado interno estimulou
a produção de veículos.
Já a produção de motocicletas alcançou apenas
1.539.473 unidades em 2009, queda de 33,8% sobre
2008, segundo a Abraciclo (Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares). “O maior desafio enfrentado pelo setor de motos foi a dificuldade na concessão
de crédito para financiamento de motocicletas. As
exigências cadastrais (por parte dos bancos) fizeram
com que o mercado sofresse retração”, afirmou
Moacyr Alberto Paes, diretor executivo da entidade.
No entanto, para Paes, não houve queda na intenção de compra, a dificuldade estava na obtenção
de financiamento. Para 2010, segundo as projeções
da entidade, a produção deve somar 1.840.000 unidades, resultado 19,5% maior que o de 2009. Com
a liberação de R$ 3 bilhões para aquisição de motos
no final do ano passado, as vendas do segmento serão

estimuladas. “Esses recursos farão reaquecer o mercado, uma vez que não reside apenas no valor, mas em
melhores condições de financiamento”, concluiu.
O setor de caminhões também comemora crescimento. Apenas na primeira quinzena de janeiro de
2010, houve aumento de mais de 65% nos emplacamentos do segmento, quando comparado com o
mesmo período de 2009, e agora a indústria corre para
alavancar sua capacidade produtiva, dando mostras de
que a economia do País está em franca recuperação.
“A falta de frete é que amarrava a comercialização de
caminhões. Com a retomada da economia, o setor
acelera automaticamente”, avalia Sérgio Reze.
Banco Central é vedete na reação brasileira à crise – Segundo especialistas, as medidas adotadas pelo governo fizeram com que o Brasil fosse um dos últimos
países a sentir os reflexos da crise internacional e um
dos primeiros a emergir da “marolinha”. “O Brasil se
saiu bem da crise graças às mudanças institucionais
empreendidas pelos governos anteriores e à decisão
do presidente Lula de preservar a política econômica
herdada de seu antecessor (embora o PT negue)”,
afirmou Mailson da Nóbrega, ministro da Fazenda

Cenário com eleições,
Copa do Mundo e Olimpíadas

de 1988 a 1990 e, atualmente, sócio da Tendências
Consultoria Integrada. Para ele, o País conseguiu
se beneficiar dos ventos favoráveis da economia
mundial no período de 2003 a 2008 e da emergência da China como potência econômica, cuja sede
por commodities encontrou no Brasil um pronto e
eficiente fornecedor. “A crise encontrou o País com
equilíbrio macroeconômico (principalmente baixa
taxa de inflação), um regime de câmbio flutuante
(que se revelou melhor para lidar com a situação do
que o câmbio fixo), um sistema financeiro sólido e
um robusto colchão de reservas internacionais. A
vulnerabilidade a crises externas havia caído dramaticamente”, disse Nóbrega.

aos princípios da representatividade e da eficiência. Está falido
porque pune os que trabalham e premia aos que se dedicam à
fisiologia e ao clientelismo”, afirmou Fleury, que acredita que o
Congresso Nacional abdicou de suas funções, se apequenou diante
do Executivo e, em alguns casos, se transformou num balcão de
negócios. “Não se discutem mais os problemas do País, e sim como
favorecer este ou aquele grupo político ou econômico. É desanimador”, indignou-se.
Comprometendo ainda mais este cenário, na opinião de Fleury,
há um grande número de partidos que não possuem identidades
próprias. “Seus programas partidários, do PC do B ao DEM, parecem
ser elaborados pela mesma pessoa. São agremiações usadas apenas
para se obter legenda nas eleições, o que leva a uma verdadeira
bagunça ideológica. Em sua maioria, os partidos hoje representam
os interesses de seus dirigentes e não da sociedade”, ressaltou.
Uma reforma política necessária – “Como realizar uma reforma
política, se cada um dos 513 deputados federais e os 81 senadores
têm um conceito sobre o assunto?”, questionou o ex-governador
de São Paulo, afirmando ser favorável ao sistema distrital misto e
ao financiamento público de campanha.
No entanto, segundo Fleury, não há como dizer à população
que, dos impostos pagos, serão retirados recursos para financiar
a campanha dos políticos. Por tudo isso, ele está descrente em
relação à reforma política. “Só quando a sociedade disser basta
é que ela acontecerá. E note-se que a raiz da maioria dos escândalos tem uma origem comum: o financiamento das campanhas
eleitorais”, alertou.
Para ele, as eleições em 2010 ainda serão baseadas em pessoas
e não em programas, já que as ideias são semelhantes, variando
apenas a forma de execução. “No plano ideológico, a discussão
continuará pobre”, critica.
Apesar da descrença com relação à reforma política, Fleury
está otimista com o futuro. “Acredito que temos condições de
crescer ainda mais, se fizermos as reformas trabalhista, fiscal
e da previdência, bem como do Estado brasileiro, reduzindo o
número de municípios, vereadores, deputados e senadores; extinguindo os salários de vereadores de cidades com menos de 50
mil habitantes e eliminando os cargos de vice-prefeitos e vicegovernadores”, concluiu.

Para o economista, o papel do Banco Central foi
fundamental na reação brasileira à crise. A pronta
oferta de liquidez ao sistema financeiro, o monitoramento permanente da situação dos bancos de
pequeno porte e o suprimento de linhas de crédito de
comércio (com recursos das reservas internacionais)
foram passos fundamentais para evitar que a crise de
liquidez, derivada do ambiente externo, evoluísse para
uma crise de solvência. “Nenhum banco quebrou nesta crise, a maior dos últimos oitenta anos”, comentou
o ex-ministro. Em sua opinião, o lado fiscal, com
desonerações tributárias para determinados setores,
também foi importante, mas não constituiu a peça essencial da estratégia. Ele menciona, também, o papel
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As eleições em 2010 poderão trazer alguma volatilidade nos
mercados mas, segundo Mailson da Nobrega, vai depender do que
disserem os candidatos líderes nas pesquisas. No entanto, não será
nada parecido com o pânico de que foram tomados os investidores
quando se deram conta de que Lula poderia ganhar as eleições. O
Brasil está mais maduro.
Já a Copa do Mundo mexerá mais com as emoções do que com
a economia, salvo o aumento de demanda por televisores e um
movimento turístico mais acentuado nas sedes dos jogos. “Nada
que possa mudar substancialmente o ritmo da atividade econômica
em geral”, afirma Nóbrega.
Neste mesmo cenário esportivo, as Olimpíadas podem ter três
influências adicionais: um aumento de autoestima pela realização
dos jogos, a maior divulgação do País e uma data limite para a realização dos respectivos investimentos. “São, a meu ver, exageradas
as previsões de que as Olimpíadas mudarão o patamar da economia
brasileira. Isso não aconteceu em nenhum dos casos anteriores,
embora em situações limitadas, como a de Barcelona, em que os
jogos tenham contribuído para promover transformações urbanísticas que ampliaram a sua capacidade de atrair turistas depois dos
jogos”, comentou o ex-ministro.
Para ele, a falta de investimentos em infraestrutura por parte
do Governo Federal deve ser amenizada com a chegada da Copa do
Mundo e Olimpíadas no país (2014 e 2016, respectivamente). Mas,
há uma ressalva – risco de ter de completar obras na reta final, a
toque de caixa e a custos mais elevados. “Infelizmente, este é o
quadro que tem caracterizado o investimento público no Brasil:
prazos além dos previstos e gastos bem acima dos estabelecidos
nas concorrências”, advertiu Nóbrega.
O consultor político Luiz Antonio Fleury Filho, ex-governador
de São Paulo, também acredita que a Copa do Mundo e as Olimpíadas exigirão um gigantesco esforço na implantação de infraestrutura urbana, turística e esportiva. “Se houver a necessária sinergia
entre governos e iniciativa privada, o Brasil estará em outro patamar de desenvolvimento após estes eventos”, comentou Fleury. Já
as eleições gerarão mais empregos temporários e movimentarão
setores como gráficas, produtoras de rádio e TV, aluguel e venda
de veículos, entre outros.
Por outro lado, o ex-governador de São Paulo faz críticas ao
sistema político eleitoral. “O atual sistema já não corresponde
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Eventos devem ampliar investimento
em marketing esportivo
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Com a volta da
estabilidade
econômica e o fim
da crise financeira
internacional, o
setor automotivo
brasileiro poderá
vislumbrar, em
2010, um período
de otimismo e
boas vendas.

A Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em
2016, eventos a serem realizados no Brasil, irão requerer volume expressivo de investimentos em infraestrautura, construção e transportes. Ambos estimularão ainda mais as vendas de caminhões. Esta
é a opinião de Roberto Cortes, presidente da MAN
Latin America, que fabrica os caminhões e ônibus
da Volkswagen. Os eventos oferecem tamanha visibilidade que a montadora, que já investe em marketing esportivo, deve designar mais recursos para
este fim. “Estamos sempre atentos à possibilidade
de novos investimentos, especialmente no futebol
e Formula Truck”, afirmou Cortes. Sem comentar números, o executivo disse que, com a Copa do Mundo, os recursos investidos em marketing esportivo
serão “substanciais”.
Em dezembro, a Volkswagen Caminhões e Ônibus conquistou o título no campeonato de pilotos na
Fórmula Truck, após Felipe Giaffone vencer a bordo do
caminhão VW Constellation. Foi a segunda conquista
da equipe Volkswagen na temporada, já que o time
assegurou a liderança também entre as marcas. “A
conquista dos títulos é uma merecida recompensa ao
esforço de toda a equipe Volkswagen, que é líder de
mercado há sete anos e não poderia ficar de fora de
uma competição importante como a Fórmula Truck”,
disse o executivo, acrescentando: “Fomentamos toda
ação relacionada aos esportes”.
Desde a estreia do VW Constellation, foram
três campeonatos de pilotos vencidos pela equipe:
logo no primeiro ano, com Renato Martins (2006),
e agora com o bicampeonato de Felipe Giaffone
(2007 – 2009).
O Projeto Seleção Volksbus, que começou em
março de 2009, é outra iniciativa da montadora em
marketing esportivo. Nele, os clubes Corinthians,

Santos, Vasco da Gama, Flamengo, Atlético Paranaense, Internacional, Grêmio, Sport, Náutico, Goiás
e Palmeiras receberam ônibus VW 18.320 EOT feitos sob medida para os jogos. Os veículos possuem
layouts internos totalmente diferentes, já que foram
customizados de acordo com as necessidades de cada
clube. São Paulo, Atlético Mineiro e Cruzeiro também
estão recebendo novos ônibus.
A seleção brasileira também utiliza o ônibus
customizado para transportar os jogadores para os
treinamentos. “Com o Seleção Volksbus, além de garantir exposição na mídia, nossa empresa passou a
proporcionar ao futebol brasileiro o que há de melhor
no segmento de transporte de passageiros. É um projeto vitorioso”, disse José Ricardo Alouche, diretor de
vendas, marketing e pós-vendas da montadora.
Já as eleições em 2010 não devem influenciar o
mercado, na opinião de Roberto Cortes. Para ele, o
que vende caminhão é atividade econômica aquecida.
“Não acredito em nenhuma surpresa para este ano
a não ser que medidas, como a redução da alíquota
do IPI, não se prolonguem. Sem o benefício, pode
ocorrer dificuldades na demanda”, disse o presidente
da MAN Latin America. Segundo suas estimativas, as
vendas do segmento devem ficar 10% acima de 2009.
“As vendas da marca devem evoluir de 2% a 3% acima
disso”, comentou.
Parceria com equipe de ciclismo – A Nissan é outra empresa que acredita e investe em marketing esportivo.
A montadora fechou parceria com o heptacampeão da
Volta da França, o norteamericano Lance Armstrong.
O atleta, que também lançou a Fundação Livestrong,
irá estampar a marca da montadora japonesa na sua
equipe de ciclismo, a RadioShack. A parceria inclui
o uso de diversos tipos de produtos da Nissan e a
utilização de um veículo oficial da montadora para
toda a equipe.
A RadioShack é composta por 25 atletas profissionais do mundo todo, incluindo Armstrong. A equipe
irá competir em todo o calendário profissional de ciclismo em 2010, com destaque para a Volta da França
e Volta da Califórnia.
No Brasil, a Nissan mantém um projeto chamado
Nissan Team, que começou em 2005 quando 12 atletas
realizaram o sonho de formar uma equipe de triatlhon
da empresa. No início de 2008, o projeto passou por
uma reestruturação e o escopo foi ampliado para atender as modalidades de corrida, caminhada e natação.
Além disso, naquele ano a Nissan disponibilizou assessoria técnica esportiva para todos os funcionários e o
grupo do Nissan Team passou a ter 36 atletas.
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desempenhado pelas instituições financeiras oficiais,
que ampliaram sua participação na oferta de crédito
no momento em que o sistema privado se retraía por
força da elevação dos riscos.
Números positivos para PIB, crédito e inflação – O exministro afirma que haverá forte recuperação da economia em 2010. Mas, o desempenho da economia na
próxima década vai depender da capacidade do novo
governo de empreender reformas e de lidar bem com
as más heranças que receberá do presidente Lula, particularmente uma situação fiscal mais problemática.
Segundo Nóbrega, o atual governo expandiu,
exageradamente, os gastos públicos, em especial
os destinados a remunerar servidores públicos e
aposentados do INSS, que têm caráter permanente.
“A conta vai chegar e será preciso agir com firmeza
para evitar um aumento na percepção de risco do
País, recuperar a capacidade de investimento do
setor público e prevenir as consequências da farra
fiscal para o crescimento”, ressaltou. As reformas
estruturais, como a tributária, a previdenciária e a
trabalhista, serão cruciais para criar o ambiente propício à expansão do investimento privado e para elevar a produtividade, da qual depende a preservação
e o eventual aumento do potencial de crescimento

da economia. Para Nóbrega, se o próximo governo
for bem sucedido na colossal agenda, o Brasil pode
crescer em média 5% a 6% nos próximos anos, a
menos que um novo mergulho recessivo na economia mundial limite nossa capacidade de crescer de
forma sustentada.
A oferta de crédito também deve se intensificar
em 2010, crescendo perto de 15% acima da inflação neste ano e que o País tenha uma inflação anual
na faixa de 4% ou até menor, nos próximos anos.
“Um dos maiores riscos da economia mundial neste
ano é a retirada dos estímulos econômicos. Mas, felizmente, os formuladores de políticas econômicas
nos países ricos conhecem a história e tudo indica
que será um processo conduzido com muito cuidado para evitar que se repita a situação de 1937,
quando a recuperação induziu o governo americano
a, equivocadamente, empreender um aperto fiscal
e monetário que jogou de novo a economia na
prostração”, afirmou o ex-ministro, para quem há
outra boa notícia: países emergentes, como a China, a Índia e o Brasil, continuam a crescer de forma
robusta, o que permitirá que economia mundial
expanda em torno de 3% em 2010, ainda longe dos
mais de 5% do período pré-crise, mas bem melhor
do que as estimativas.
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Debate

Por Maurizio Sala

Eventos do setor
apresentam tendências
Janeiro Fevereiro 2010

Eventos como o Congresso Fenabrave trazem muitas sugestões aos
concessionários para crescer, estimular as ideias, antecipar alguns
movimentos e encarar o futuro do “Dealer & Leader”.
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O

mundo do automóvel, dos tratores e das motocicletas, se
confrontado com as dinâmicas da grande distribuição, do
sistema bancário ou do mundo dos serviços, pode parecer
conservador e estático. Mas há exceções: concessionárias e managers das empresas que sabem olhar construtivamente ao redor,
buscando inspiração inclusive em outros setores. Para inovar, às
vezes, é suficiente instrumentos, ideias e as melhores práticas já
utilizadas por outros, principalmente, se tiverem algum elemento
em comum. É isso que impulsiona mais de 3.000 concessionários
a participar do Congresso Fenabrave; é isso que pude ver, em Brasília, durante o XIX Congresso da Fenabrave, o encontro anual
dedicado a todos os dealers brasileiros das “rodas emborrachadas”
que têm muitos pontos em comum. De fato, é possível vender,
dar assistência, financiar veículos comerciais leves, caminhões,
ônibus, reboques, máquinas agrícolas, tratores e motocicletas,
como acontece com os automóveis, gerenciando as concessionárias
com dinâmicas semelhantes.
Neste ano, também a delegação italiana chamada QuintegiaAutomotive Dealer Day participou ativamente do XIX Congresso
Fenabrave, por meio do workshop “Novas ideias de gestão para
vendas e pós-vendas na concessionária”. Um tema muito prático
e operacional, que foi apreciado pelos empresários presentes.
O sucesso na concessionária de caminhões, tratores ou motos e
automóveis é dado pelo conjunto de diversas pequenas coisas. Às
vezes, pensamos apenas em grandes mudanças, filosofias onerosas,
grandes investimentos sem perceber que o sucesso está ao alcance
das mãos. É preciso conseguir sistematizar as pequenas atividades
com constância, todos os dias, e encaixar as peças do seu próprio
mosaico gerencial.
Graças ao confronto e a networking, o XIX Congresso Fenabrave
forneceu sugestões, melhores práticas e ideias aos dealers presentes para
que encontrem as melhores soluções para a sua concessionária.
A realidade do mercado, a competição, mas também a crise –
como está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos – podem
se traduzir em um verdadeiro terremoto para algumas pessoas, até
mesmo antes de atingir as organizações. Um dealer sobrecarregado
de trabalho que, geralmente, desperdiça seu tempo em atividades

Maurizio Sala é consultor, responsável
pela unidade de projetos especiais da
Quintega, em Treviso, Itália.

nem sempre remunerativas, que nem sempre cuida da relação com
os clientes e que vive na incerteza do futuro; proprietários e managers
que se preocupam com o resultado dos balanços e, ao mesmo tempo,
devem motivar colaboradores e encarregados de todos os setores,
necessitam de recursos humanos competentes.
Em uma concessionária de automóveis, caminhões, tratores ou
motos são investidos dezenas de milhões de reais que, geralmente,
são entregues aos vendedores, auxiliares administrativos, chefes de
oficina e almoxarifes sem uma formação adequada.
Os vendedores nas concessionárias sabem abordar os clientes
sem falar de preço, mas de soluções? O chefe de oficina e o recepcionista sabem vender horas de mão-de-obra, peças de reposição e
pneus? A telefonista sabe fazer uma pergunta útil para enriquecer
o conhecimento da empresa (um número de telefone, um celular,
um endereço) a quem telefona para a concessionária? As pessoas em
contato com o público são corretamente formadas? A empresa dá
suporte aos dealers? São perguntas válidas para todos!
Automóveis, caminhões, motos e tratores são vendidos
por pessoas a outras pessoas. Não por estruturas, showroom ou
computador. São as pessoas que trabalham, pensam, atuam e
deveriam evoluir profissionalmente, inclusive devido aos vários
contatos humanos e às experiências que vivem todos os dias.
Apesar dos cursos de formação, das atualizações contínuas e dos
projetos mirados, uma quota relevante dos vendedores ainda
usa métodos e comportamentos obsoletos, que se tornaram
inadequados em um mundo extremamente competitivo. A
culpa é da concorrência... do mercado... ou das pessoas envolvidas? Muitos vendedores adotam abordagens ultrapassadas:
algumas pesquisas que focam as atividades associadas ao contato
com os clientes e a atividade de venda, além de iniciativas de
mystery shopping, trazem à luz que, geralmente, os primeiros
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a desencorajar o potencial cliente são os próprios vendedores próprios clientes têm. Por exemplo, medir o afluxo de visitantes à
das concessionárias.
concessionária, monitorando a taxa de fechamento dos seus venNo setor automotivo existem resultados extremamente interes- dedores: uma telefonista ou um conta-pessoas eletrônico podem
santes. Segundo um estudo conduzido por uma marca de volume fornecer esse dado com uma razoável aproximação.
na Itália em 2009, mais de 30% dos vendedores deixam ir embora
Por meio de um cartaz com o anúncio: “Compramos camipotenciais clientes do showroom sem perguntar nome, sobrenome nhões” colocado em um caminhão usado, os clientes que passam
ou um número de telefone. Mais de
poderiam pensar em permutar ou
50% dos vendedores mostrou o veívender o seu veículo e tirar suas dúvidas
culo, objeto da negociação, em menos
e incertezas. Por exemplo, oferecendo
de dois minutos, e 30% nem mostra
um service card, ou seja, um cartão
“Automóveis, caminhões,
o veículo, mas só um catálogo, sem se
entregue ao cliente no ato da compra
motos e tratores são
levantar da cadeira. Menos de 1% dos
do veículo que oferece direito a alguns
vendidos por pessoas a
vendedores propõe e realiza o test-drive
serviços gratuitos por ocasião da reimediatamente, enquanto 90% estão
visão do veículo como um desconto
outras pessoas. Não por
disponíveis para organizá-lo somente
especial em acessórios. Geralmente,
estruturas, showroom ou
em um encontro sucessivo sem, no enno momento da entrega do veículo é
tanto, estabelecer nenhuma data para
anexado também um bônus de descomputador. São as pessoas
que o cliente volte à concessionária.
conto para o cupom sucessivo. Além
que trabalham, pensam,
80% dos vendedores nunca voltaram
de estimular a fidelidade, isso permite
a telefonar aos potenciais clientes
coletar preciosas informações sobre o
atuam e deveriam evoluir
para saber o que estavam decidindo
cliente, fornece uma imagem positiva
profissionalmente inclusive
ou para solicitar uma segunda visita.
da concessionária e permite ao dealer
Também neste caso, são os dados que
oferecer serviços adicionais exclusivos
devido aos vários contatos
falam: segundo as estatísticas nacionais,
como a retirada e a entrega em domicíhumanos e às experiências
quando um cliente volta uma segunlio, o veículo reserva, as reparações ou a
da vez à mesma concessionária, em
montagem de pneus ou acessórios com
que vivem todos os dias.“
48% dos casos compra o veículo que
financiamento personalizado.
havia negociado.
A lista é longa. Em cada rede, há
Caminhões, ônibus, tratores e
“Melhores Práticas”, cases de sucesso,
motos também têm suas ineficiências: concessionárias e vendedores que podem ser transmitidos a todos distribuidores mediante
afirmam que conhecem todos os seus clientes. Às vezes é verdade.
um processo de refinamento e de adaptação. O importante
Mas conhecem somente aqueles aos quais venderam um veículo, é estimular uma orientação à inovação contínua que envolva
não aqueles que estão negociando um da concorrência. Não co- tanto as empresas (e seus managers) quanto à concessionária
nhecem todos os potenciais clientes. E, geralmente, também não (e seus colaboradores).
registram os dados daqueles que entram para solicitar um orçamento
Durante a última edição do Automotive Dealer Day 2009, o
ou um acessório.
mais importante evento dedicado à cadeia do automóvel na Europa – agora dedicado também a caminhões e tratores – foi realizada
Desperdícios no ponto-de-venda – Infelizmente, os departamentos de uma pesquisa entre os mais de 2.800 presentes, para identificar
marketing e publicidade gastam milhões de reais em comunicação quais seriam as áreas de maior interesse em relação a um evento
e eventos, organizam open doors, concursos, caravanas e road shows de setor. As principais áreas de interesse que surgiram da pesquisa
e, nas concessionárias, a maior parte dos vendedores não sabe nem refletem exatamente aquilo que o XIX Congresso Fenabrave me
mesmo o nome da pessoa com a qual está falando.
permitiu viver em Brasília: os distribuidores italianos também queCertamente, há numerosas exceções, com ótimas vendedoras e rem workshops dedicados aos problemas práticos das suas empresas,
grandes vendedores cheios de entusiasmo, extremamente prepara- desejam poder trocar experiências com outros dealers, estão interessados em analisar eventuais políticas para as pequenas empresas,
dos, de modos gentis. Mas isso não é a regra.
serviços e produtos para a gestão das frotas e aprofundamentos soCada um é chamado a desempenhar seu próprio papel. Se a
casa mãe não tem um comportamento evoluído nessa direção, se os bre os serviços e pós-venda. Eventos arrojados, como o Congresso
Fenabrave, o Automotive Dealer Day ou a Nada Convention,
cursos de formação que fornece são ultrapassados ou inexistentes,
se as pessoas em contato da rede estão focadas somente ao sell-in e também oferecem isso aos dealers que desejam crescer e enfrentar
seus métodos são obsoletos, as concessionárias têm dificuldade em o mercado com instrumentos apropriados.
Eis porque o setor das “rodas emborrachadas” deve saber olhar as
abandonar antigos hábitos.
experiências de todos os dealers para otimizar seus recursos, humanos
Novos cenários requerem novas ideias – Como agir? Quais ideias ser- e econômicos, antecipar alguns movimentos e... encarar o futuro. E
vem? Que tipo de iniciativas? Exatamente aquelas que, a cada dia, eis porque é importante participar do Congresso Fenabrave, assim
como do Automotive Dealer Day! Até o próximo ano!
os vendedores, os promotores, os contadores, o proprietário e os

21

Entrevista

Janeiro Fevereiro 2010

Aldair Câmara

22

O desempenho do mercado
de motocicletas apresentou
dificuldades durante o decorrer
de 2009 devido, principalmente,
ao critério mais rigoroso de
aprovação cadastral dos bancos
para a liberação do crédito ao
consumidor. Como consequência,
os emplacamentos do segmento
de duas rodas retraíram 16,42%
no ano passado. Mas, apesar dos
momentos difíceis, o setor se
recupera e já retoma crescimento
na primeira quinzena de janeiro de
2010. Para falar sobre o assunto,
a Revista Dealer entrevistou
Aldair Câmara, vice-presidente
da Fenabrave, responsável pelo
segmento de motocicletas.

Após retração,

motocicletas
voltam a acelerar

Janeiro Fevereriro 2010

Revista Dealer – Segundo especialistas, a crise no Brasil já pas- pelo menor preço; a concessionária, que cria uma carteira que
sou. Após as medidas do governo para incentivar a atividade lhe garantirá entregas de motos no futuro e também já ganha a
econômica como a redução do IPI e da alíquota de COFINS comissão na venda da cota; o vendedor, que ganha duas vezes
que reduziu de 3% para zero no segmento de duas rodas, o mer- também, na venda da cota e na entrega da motocicleta; e a
cado automotivo, embora num ritmo mais moderado, voltou Montadora, que também garante vendas futuras para prograa crescer. No entanto, o setor de duas rodas ainda necessita de mar sua produção. É só acreditar e estar motivado.
cuidados. Quais são os entraves do segmento?
Aldair Câmara – Antes de mais nada devemos esclarecer que Revista Dealer – Como está o pós-venda e F&I para motos? São
as medidas tomadas pelo governo com relação ao IPI não atin- boas opções de rentabilidade para o concessionário?
giram as motocicletas, pois o segmento de duas rodas já possui Aldair Câmara – O F&I de motos é muito diferente dos
este incentivo por ter a sua produção na Zona Franca de Ma- outros segmentos automotivos. O valor agregado da motonaus. Somente a COFINS é que ajudou o nosso setor, porém, cicleta é muito pequeno. No caso das financeiras este ficou
numa parcela muito pequena.
quase nulo em função da relação destas entidades com o nosso
Durante a crise, o maior entrave para o nosso segmento foi público. A grande maioria dos consumidores de motocicletas
o crédito. As financeiras ficaram mais exigentes na aprova- dificilmente consegue comprar equipamentos e acessórios.
ção das fichas cadastrais e, na maioria
Poucos são os que fazem seguro. Deidos casos, pedia entrada na operação.
xo claro que estou falando do grande
Começaram a selecionar mais o nosso
mercado - o das motos 125 cc. Os
Durante a crise, o
cliente. Se antes conseguíamos atender
outros segmentos são minoria e têm
maior entrave para
as classes C e D, nos últimos meses de
comportamento diferente. Mas, aos
o nosso segmento
2009, poucos desta classe conseguiram
poucos, estamos vendo uma tendência
ser atendidos, principalmente, os autôde melhora.
foi o crédito. As
nomos, que não conseguiam comprofinanceiras ficaram
var efetivamente sua renda.
Revista Dealer – O setor de automóveis
já passou pela necessidade de incremais exigentes
Revista Dealer – Quais são as estratémentar o atendimento ao cliente com o
na aprovação das
gias que o concessionário de duas rodas
aumento da competitividade. Acredita
fichas cadastrais
utiliza para ultrapassar turbulências
que o setor de motos esteja vivendo essa
do mercado?
mesma onda?
e, na maioria dos
Aldair Câmara – Desde que se instaAldair Câmara – No meu ponto de viscasos, pedia entrada
lou a crise, orientamos as associações de
ta, o atendimento sempre foi primordial
na operação.
marca a passar para os concessionários
em qualquer empresa. No momento de
algumas questões relevantes como: a
concorrência mais acirrada, este quesito
preocupação com o caixa da empresa,
fica mais evidente. Então, para aquelas
o gerenciamento do estoque para ajuste
empresas que não se preocupavam com
com o seu volume de vendas e a redução de custos fixos. É este item, se quiserem sobreviver, terão que dar uma atenção
preciso se ajustar até passar a turbulência.
redobrada ao cliente.
Em períodos conturbados, também é fundamental o bom relacionamento com a montadora para que as políticas adotadas Revista Dealer – O trânsito nas grandes metrópoles está cada
pelos fabricantes sejam bilaterais e ajudem os concessionários vez mais caótico e, muitas vezes, é difícil a convivência entre
a solucionar os problemas.
motoristas e motociclistas. Que tipo de políticas ajudariam a
ordenar a circulação de motocicletas e, consequentemente, a
Revista Dealer – Com a dificuldade de aprovação cadastral reduzir o índice de acidentes? A criação de um sistema de edupara a liberação de crédito para financiamento, o consórcio cação de trânsito aos motociclistas seria uma solução?
para motos cresceu. Qual sua avaliação sobre o sistema, consi- Aldair Câmara – O problema é muito grave. Com o aumento
derado uma carteira de venda futura?
expressivo do número de motocicletas, a situação está quase
Aldair Câmara – Acredito muito e gosto de trabalhar com con- sem controle. Teríamos que passar por várias ações em todas
sórcio. É uma poupança que a empresa e o consumidor estão as esferas. O maior problema é que o condutor da motocicleta
fazendo. Todos ganham com a venda de cotas do consórcio - o que, em sua maioria utiliza o veículo para trabalho ou transporcliente, que além de várias outras vantagens, compra o bem te, viu neste meio a solução para suas dificuldades.
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Teríamos duas fases distintas. Uma para aqueles que estão entrando, ou seja, estão tirando suas carteiras agora. Precisariam
ser melhor treinados e avaliados, antes de os colocarem em
circulação. Já os que estão no trânsito teriam que passar por
uma reciclagem de treinamento, educação, mudança de cultura
e de conscientização. Não podemos esquecer também que medidas de fiscalização e punitivas devem ser colocadas em prática
depois destas ações. Depende muito de vontade política para
resolver estes problemas.
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Revista Dealer – Que setores deveriam ser envolvidos no programa de educação no trânsito? O senhor acredita numa parceria
entre a indústria, rede, governo, motociclista e sociedade?
Aldair Câmara – Para mim, todos devem estar envolvidos. Só
com a mobilização de todos é que se conseguirá mudar esta
situação. A parceria entre os envolvidos é muito importante.
Os governos devem investir, pois isto irá refletir na diminuição do número de acidentes, de leitos de hospitais ocupados
por motociclistas, ações na justiça, profissionais que recebem
indenizações do INSS e, até mesmo, o número de óbitos. Isto
irá retornar aos cofres públicos a médio e longo prazo. Isto não
é despesa e sim investimento.
As montadoras e rede de concessionárias também ganharão
com a melhoria da imagem da motocicleta e de seu condutor,
aumentando o volume de vendas de motos com a diminuição
da rejeição de toda a família e da sociedade. E, para esta mesma sociedade, teremos um relacionamento mais harmonioso,
principalmente, com os motoristas e pedestres.
Revista Dealer – Qual sua opinião sobre a regulamentação dos
profissionais que utilizam a moto como ferramenta de trabalho
como o moto taxista e moto frete?
Aldair Câmara – É uma conquista de todo setor, principalmente para os profissionais. Porém, muito perigosa. Esta regulamentação que agora deve ser feita pelos municípios, tem
que ter muito critério, pois temos que aproveitar a ocasião e
colocar ordem na casa. A grande maioria das motos que rodam
com estes profissionais estão com muitos problemas, como vemos nas estatísticas da inspeção veicular que está sendo feita
em São Paulo. Muitos estão na clandestinidade. Eles foram
colocados no mercado para atender à sociedade que aplaude
quando os motoboys resolvem os seus problemas de entregas,
mas os criticam com muita veemência por causa de suas atitudes no trânsito. Já o caso do moto taxista é mais delicado ainda
porque, ao invés de uma vida, são duas. Isto irá depender muito
de cada município. Cada um tem suas características próprias e
regulamentará ou não para atender suas necessidades.
Revista Dealer – Em janeiro de 2009 entrou em vigor a terceira
fase do Promot (Programa de Controle da Poluição do Ar por
Motociclos e Veículos Similares, que começou em 2003, teve

uma nova definição de limites em 2005 e ganhou um novo
patamar, a fase 3, em 2009). O setor está conseguindo atender
aos limites de emissão de poluentes mais rígidos?
Aldair Câmara – Sim. As montadoras produziram motos dentro do Promot 2 até 31/03/2009. Já a rede de concessionários
não tem data para comercializá-las, depois de um acordo com o
governo. Por enquanto, ainda existe um volume grande destas
motos nas concessionárias e nas montadoras.
Mas, todas as motos, que estão sendo fabricadas desde
01/04/09, já estão dentro desta terceira fase do Promot. Não
tem como fugir. É lei. Todos têm que se adequar. Mas todo o
setor vê isto com bons olhos.
Revista Dealer – Qual sua opinião sobre iniciativas como a
da empresa CR Zongshen, que adquiriu 100% do capital da
Kasinski ? Acredita que é uma tendência no setor?
Aldair Câmara – Sim. Teremos muitas fusões e alguns fechamentos de empresas, infelizmente. O mercado deverá voltar aos
patamares de vendas dos anos de 2006 e 2007. O que aconteceu
no ano de 2008 não voltará. Muitas empresas, que entraram no
mercado nos últimos anos, não conseguirão reverter o quadro
de baixas vendas.
No caso específico de sua pergunta, foi bom para as duas partes.
A Kasinski já vinha tendo problemas de vendas em função da
turbulência e, com a nova fusão, irá ampliar seu leque de produtos além de dar novo ânimo, inclusive financeiro. Já para a
CR Zongshen também foi muito bom, pois já encontrará uma
estrutura pronta e uma rede montada. Vão ter que só ajustar
ao mercado.
Revista Dealer – Com a entrada de novos “players” no mercado
de motocicletas haverá muitas mudanças no market share das
principais marcas do mercado?
Aldair Câmara – Em minha opinião, ficarão poucos novos
“players” no mercado em função de toda turbulência que passamos e ainda estamos passando. Isto vai depender muito do
poder de recuperação de cada um deles.
Com relação ao market share não acredito em muitas mudanças
em curto prazo, a não ser o que já está acontecendo, uma maior
concentração na marca líder do mercado.
Revista Dealer – Em sua opinião, a tecnologia bicombustível
será propagada no segmento de motocicletas?
Aldair Câmara – Isto será inevitável diante dos problemas
que o mundo enfrenta na esfera dos combustíveis. Tivemos
os projetos desta tecnologia retardados, em função da crise
mundial mas, em breve, serão retomados e nossas motos terão
esta tecnologia.
Revista Dealer – A Fenabrave elaborou, em parceria com a
Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Finan-
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ciamento e Investimento) e instituições financeiras associadas, Cada uma tentará conseguir uma fatia da líder, que contiuma cartilha sobre financiamento de motos. Como avalia os nuará trabalhando para ganhar mais participação do merresultados dessa iniciativa?
cado. Outro grande desafio é o de reverter não só a imagem
Aldair Câmara – Este foi um trabalho do grupo formado negativa da motocicleta e do seu condutor, mas também o
pela Fenabrave, associações de marcas, Abraciclo, represen- número de acidentes.
tantes de montadoras e a Acrefi. Este grupo foi instaurado, Precisamos fazer uma mobilização envolvendo todos, no
desde o início da crise, para discutir e encontrar soluções sentido de educar, treinar, acompanhar, cobrar e fiscalizar o
conjuntas para nossos problemas. A cartilha foi elaborada condutor deste veiculo. O governo precisa fazer a sua parte,
com base nas dificuldades que as financeiras encontravam com leis que possam realmente mudar este quadro. A sopara aprovação das fichas. Foram leciedade deve cobrar isto. Todos devem
vantados vários casos e procuramos
estar envolvidos.
colocar nesta cartilha todas as faciliRevista Dealer – O governo federal
dades para uma melhora aprovação da
liberou R$ 3 bilhões para aquisição
ficha do cliente. Mas este trabalho é
de motocicletas. Estes recursos serão
apenas o início.
suficientes? Vão estimular as vendas
Temos que partir para uma melhor consdo setor?
cientização do concessionário e de seu
Aldair Câmara – Estas ações governavendedor. Este vendedor tem que promentais são muito importantes, princicurar obter os dados pessoais, profissiopalmente porque estimulam os consunais, residências, referências comerciais
midores a adquirir as motocicletas. Mas
e pessoais com exatidão para facilitar o
é preciso que estes recursos cheguem
trabalho da analista financeiro. Se passar
aos consumidores o mais rápido posuma ficha faltando dado ou com alguma
sível. Estes recursos vêm por meio da
incoerência será fatalmente recusada. É
Caixa Econômica Federal e do Banco
bom o vendedor checar estes dados ando Brasil. Todo e qualquer esforço para
tes de enviar a ficha para a financeira,
ajudar a incrementar as vendas do setor
conferindo os documentos originais. O
é bem aceito.
Para 2010, acredito
interesse é dele em ter o maior número
de fichas aprovadas. Então, a segunda
Revista Dealer – Quais os projetos da
que o desempenho
parte do trabalho é com a concessionária
Fenabrave para o setor de motos em relado segmento de
e a financeira, que devem complementar
ção à educação e segurança no trânsito?
o trabalho, para melhorarmos o índice
Aldair Câmara – Existe um grupo de
motocicletas será
de aprovação e pagamento das fichas.
trabalho, formado há mais de um ano,
melhor. Nossa
que estuda algumas ações que visam
expectativa é de
Revista Dealer – Em sua avaliação,
analisar o segmento como um todo. E
quais as perspectivas para 2010?
a segurança no trânsito e imagem do
um crescimento de
Aldair Câmara – O ano de 2009 foi
motociclista perante à sociedade são
10%, que já é uma
muito difícil para o setor. Tivemos o
questões que vêm sendo constantegrande marca.
grande problema do crédito e o temor
mente debatidas.
do cliente nos primeiros meses do ano.
Atualmente, está sendo elaborada uma
As concessionárias tiveram que passar
cartilha sobre o tema, envolvendo a
por grandes mudanças para se ajustar ao
Fenabrave, Abraciclo e as associações
novo mercado, que teve queda de 16,42% em 2009 sobre o ano de marcas, para orientar as concessionárias a fazer ações em
anterior. Para 2010, acredito que o desempenho do segmento seus municípios, convocando todos neste trabalho, sejam
será melhor. Nossa expectativa é de um crescimento de 10%, entidades públicas, privadas, associações de motoboys, sinque já é uma grande marca.
dicatos, imprensa, financeiras, polícia militar, órgãos de
trânsito, secretarias municipais de saúde, justiça e qualquer
Revista Dealer – Quais são os próximos desafios do segmento outro órgão que puder ajudar nesta campanha. O objetivo
de motocicletas?
é concentrar as energias de todos num só trabalho. Mas, o
Aldair Câmara – No campo comercial, teremos uma grande papel do motociclistas também é muito importante. Temos
briga entre as marcas de motocicletas de volumes menores. que mudar a nossa cultura.
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As perspectivas econômicas para 2010 são boas. Todos estão otimistas. Isso
não era esperado há um ano. O pior acabou não acontecendo. Felizmente.
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sse otimismo atual era pouco imaginado. No início
de 2009, as previsões apontavam para um ano muito
difícil. Esperava-se uma recessão em magnitude que
variaria até 4% do PIB no Brasil, juros elevados e inflação
em expansão. E resultados macroeconômicos ainda piores
para os países desenvolvidos.
A realidade confirmou esse quadro no Brasil. Mas a recessão foi mais leve do que o previsto, a inflação está dentro
da meta, os juros mais baixos e o dólar desvalorizado.
As vendas de veículos novos registraram crescimento
acima de 11% no ano passado, com relação a 2008, com
3,14 milhões de unidades vendidas, o que representou o
terceiro recorde anual consecutivo, tendo em vista a redução do IPI e o estímulo ao crédito. Porém, a produção de
veículos caiu 1% afetada pela redução dramática das exportações (-35%).
A sensação de alívio por uma realidade trágica antecipada, mas não realizada plenamente, foi rapidamente substituída por uma visão extremamente otimista, e as expectativas
favoráveis quanto ao futuro se acentuaram ainda mais.
Assim, a maioria das análises econômicas sugere que, em
2010, a economia brasileira deve crescer de 4 a 6%. Os juros
poderão ficar ligeiramente acima dos níveis atuais, e inflação
seguirá em torno dos 4%, entre outros parâmetros.
No setor automobilístico, muitos acreditam que as
vendas internas devem crescer em torno de 10% em 2010,
equivalendo a 3,4 milhões de unidades de veículos vendidos.
No primeiro trimestre, a indústria será beneficiada com a
redução do IPI para carros flex, que representam quase 90%
dos carros fabricados no Brasil, e também pela solidez do
crescimento da economia, do emprego e do crédito.
Mas não devemos ficar obcecados pelas previsões, pois
a única coisa que sabemos sobre elas é que estarão erradas,
mesmo havendo sempre um leque de opções e alternativas
para as mesmas.

José Roberto Ferro é
Presidente e Fundador do
Lean Institute Brasil (www.
lean.org.br), entidade de
educação e pesquisa para
disseminar a filosofia lean.

Além disso, esse cenário favorável não basta e não garante que a sua empresa terá um bom desempenho. Quem se
acomodar com as previsões macroeconômicas e achar que,
com isso, terá um excelente ano, está enganado. Sem uma
gestão sólida, reduzem-se as possibilidades de se aproveitar
essa maré alta que parece estar chegando.
É necessário haver uma boa gestão, porque, do contrário,
não há macroeconomia que sustente uma empresa cheia
de desperdícios e processos ineficientes, que não olha para
os clientes.
O crescimento mais intenso acaba atraindo novos
investimentos. Uma das virtudes do crescimento é que as
empresas se esforçam mais, atraem-se os olhos de outros
interesses, a competição aumenta e a necessidade de sua
empresa melhorar torna-se premente. Quem fica parado ou
faz aquém do necessário perde espaço.
O que vai garantir a contínua robustez do setor automotivo é o esforço permanente e intenso para a melhoria da
produtividade e qualidade, assim como a manutenção dos
esforços de lançar novos produtos, cada vez melhores e com
preços adequados.
Com isso, torna-se necessária a realização de novos
investimentos para ampliar a capacidade de produção das
montadoras e das autopeças. Igualmente importante é a necessidade de expansão do sistema de distribuição e também
da melhoria de sua qualidade.
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Os consumidores brasileiros nunca tiveram tantas de produção, pois precisava produzir com diversidade, em
oportunidades de consumir veículos e serviços ligados à pequena escala, com baixo custo. Criou então uma série de
indústria automotiva. À medida em que se amplia o nível técnicas e métodos que permitiam eliminar os desperdícios
de motorização na sociedade, também aumenta o senso típicos dos processos e sistemas de gestão tradicionais, corcrítico dos consumidores e sua demanda por qualidade, tando custos e aumentando a qualidade e a produção.
preço e serviços.
Parte-se do princípio de que todo processo produtivo
Se a sua empresa ficar acomodada pelas previsões oti- está recheado de atividades que não agregam valor ao cliente.
mistas e não acompanhar o ritmo das mudanças, vai acabar Prega, portanto, a eliminação dessas atividades supérfluas
ficando para trás. Acomodar-se diante das previsões otimis- cortando, assim, custos, aumentando qualidade e gerando
tas é o caminho inevitável para problemas sérios no futuro. maior lucro e satisfação dos clientes.
O que fazer frente a isso? Seja rigoroso na hora de realizar
O termo “Lean” foi cunhado ao final da década de 80, por
investimentos para aumentar capacidade. Veja se não é possí- um projeto de pesquisa do Massachussetts Institute of Technovel melhorar o que você faz hoje, com os recursos que você já logy (MIT), dos EUA, sobre a indústria automobilística muntem, antes de alocar novos recursos e gerar novos custos.
dial, que revelou que a Toyota havia realmente desenvolvido um
Pense sempre e questione
novo sistema de gestão, superior a
todas as atividades realizadas
todos os já existentes.
na empresa e se elas interessam
Hoje o Sistema Lean evoluiu
Se a sua empresa ficar
efetivamente aos clientes. As
e vem sendo aplicado por emacomodada pelas previsões
concessionárias terão os depresas de todos os setores, tamasafios crescentes de cuidar de
nhos (incluindo aí empresas de
otimistas e não acompanhar
uma frota cada vez maior, com
serviços) e de todas a partes do
o ritmo das mudanças, vai
necessidades de assistência técmundo – é o modelo de gestão
nica, uma área do negócio em
mais copiado entre as empresas.
acabar ficando para trás.
que há oportunidades enormes
Pode e deve ser aplicado na emde melhorias. Algumas emprepresa como um todo.
sas têm conseguido dobrar a
Várias concessionárias Honprodutividade de suas oficinas usando os conceitos do Siste- da e Toyota vêm aplicando os conceitos Lean com sucesso.
ma Lean. E, como consequência, podem também melhorar Não é à toa que os índices de satisfação dessas duas marcas
o negócio de usados.
são os mais altos no mercado. Embora ainda com pequena
E, na relação com os clientes, saber respeitar mais as suas fatia, o impacto desse bom desempenho, certamente, afetará
necessidades, não empurrando aquilo que os clientes não a competição no futuro. Cabe às outras reagir, usando as
precisam ou não querem, vai ser fundamental.
mesmas ferramentas.
Os líderes empresariais e seus colaboradores precisam
Pensar Lean é adotar um modelo mental que reconheça a
olhar com mais carinho e olhos críticos para seus processos permanente escassez de recursos. E, ao mesmo tempo, manter
fundamentais, implementando padronizações, identificando o foco nas necessidades dos clientes. Continue administrando
oportunidades de melhorias pela eliminação de desperdícios como se a crise ainda estivesse presente. Isso pode preparar
e atividade inúteis, assim como desenvolvendo a capacidade melhor a empresa para as novas incertezas do amanhã.
de seu pessoal.
Muitas empresas reforçaram sua confiança na filosofia
O Sistema Lean é um sistema de gestão que identifica, Lean como maneira de enfrentar períodos de baixa e fazer a
em todo processo produtivo ou administrativo, as atividades empresa prosperar. E esses princípios não devem ser esqueque agregam valor aos clientes – o que eles estão realmente cidos ou abandonados em tempos melhores e com menos
dispostos a pagar. Ao mesmo tempo em que elimina os des- ameaças. Agindo assim, você e sua empresa estarão mais bem
perdícios – o que eles não estão dispostos a pagar.
preparadas para quaisquer novas incertezas e turbulências
É um sistema inspirado no Sistema Toyota de Gestão que, certamente, voltarão a acontecer.
(Toyota Way) que tornou a montadora japonesa a maior do
Faça uma nova resolução de ano novo. Além de cuidar
mundo. Trata-se de um sistema que surgiu na Toyota num melhor da saúde, se alimentar com mais cuidado, fazer mais
processo típico de evolução histórica. No pós-2ª Guerra exercícios, perder peso, parar de fumar etc, faça mais uma:
Mundial, a montadora foi obrigada a reinventar o seu modo implementar o Sistema Lean na sua empresa!
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Mais comodidade,
economia e segurança
Fabricantes de veículos estão investindo em inovações tecnológicas e equipamentos
para levar mais comodidade e segurança aos consumidores. A Honda Automóveis
apresenta o carro-conceito P-NUT, novo site de pós-vendas e CR-V 2010.
Já a Renault faz uma moderna releitura do Twingo Gordini R.S., enquanto a
Volkswagen apresenta o Up!Lite, o carro mais econômico do mundo. No setor de
duas rodas, a novidade fica por conta dos alarmes para as motos CB 300 e Biz.
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Honda apresenta P-NUT no Salão de Los Angeles
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A Honda apresentou, em dezembro, no Salão de Los
Angeles, mais uma inovação tecnológica – o carro-conceito
P-NUT (Personal Neo Urban Transport), que significa em
português “novo transporte urbano pessoal”. Seguindo o
conceito “cupê ultracompacto”, o P-NUT recebeu design
futurista e amplo habitáculo, lembrando um sedan médio.
Com 3,40 m de comprimento e 1,75 m de largura, o modelo
conta com espaço para três pessoas, além de ser cercado

por vidros em formas angulares. O motorista fica no centro
do veículo, enquanto os passageiros ocupam os bancos
traseiros. Há possibilidade de ampliar o porta-malas com o
rebatimento do banco. A motorização localiza-se na parte
traseira. É possível incluir motor de combustão convencional, propulsor híbrido ou utilizar apenas uma bateria
elétrica. O carro-conceito é fruto de pesquisas da Honda
R&D America, situada em Pesadena, Califórnia (EUA).

O Honda CR-V2010 chega às concessionárias com visual
atraente e novos itens de comodidade. A esportividade e a
robustez do carro foram mantidas, assim como o espaço e a
versatilidade de uma minivan e a sofisticação de um sedan
de luxo. Mas a linha 2010 do modelo vai além. Do lado
externo, as duas versões – LX (4x2) e a EXL (4x4) – ganharam novos capô, grade frontal e para-choques, ficando
mais atraentes.
Internamente, passam a ter espelho de vaidade com
iluminação e um descansa-braço nos bancos dianteiros com
tamanho maior e mais ergonômico. Já a versão top de linha
recebeu outros atrativos, como sensor de chuva, maçanetas
externas cromadas, acendimento automático do farol baixo
e uma nova roda de liga leve. Além disso, o sistema de som
recebeu entrada para conexão USB na versão EXL.
No geral, o Honda CR-V manteve as mesmas características que o transformaram em sucesso mundial de vendas.
Desde seu lançamento em 1995, contabiliza perto de três
milhões de unidades vendidas em mais de 160 países.
Para este ano, a versão EXL recebeu novas rodas de liga
leve de 17 polegadas – com pneus 225/65 (a versão LX
continua com o mesmo desenho em suas rodas). No quesito
comodidade, há dois novos atrativos. As duas versões receberam para-sóis com espelho para motorista e passageiro
com iluminação embutida. Já o descansa-braço individual
nos bancos dianteiros está maior. Ganhou 30mm em seu
comprimento e mais 20mm em sua largura.
O acabamento no interior da porta, assim com no painel,
agora vem na cor cinza. O revestimento do banco da versão
LX recebe novo tecido, enquanto a top de linha continua em
couro. A versão EXL conta com teto solar elétrico, acabamento do volante e detalhes de portas em couro e controle
de som no volante. O modelo possui porta-malas double
deck com capacidade para 1.011 litros.

Potência e segurança
O propulsor de 2.0l, de 4 cilindros e 16 válvulas SOHC
(Single Over Head Camshaft) i-VTEC, que desenvolve 150
cv de potência a 6.200 rpm e possui torque de 19,4 kgf.m a
4.200 rpm está presente no CRV.
O Honda CR-V vem equipado com suspensão independente
nas quatro rodas. Na dianteira, é do tipo McPherson e oferece
respostas rápidas, proporcionando estabilidade em curvas
acentuadas e maior contato com o solo. A traseira vem equipada com o sistema Double Wishbone, que ocupa pouca área
e permite otimizar a distribuição do espaço interno.
Como todos os modelos da marca comercializados no
Brasil, o Honda CR-V possui três anos de garantia, sem
limite de quilometragem. Seu preço público sugerido é de R$
102.910,00 (EXL 4WD) e de R$ 88.410,00 (LX 2WD) com frete
incluso (base Estado de São Paulo). Os clientes podem obter
informações sobre a concessionária mais próxima pelo telefone 0800 701 3432 ou pelo site www.honda.com.br.
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Honda CR-V 2010: mais comodidade e segurança

Novo site de pós-vendas
No Brasil, a Honda disponibilizou um novo site de
pós-venda direcionado aos proprietários de motocicletas. Por meio do www.honda.com.br/posvenda/motos, o
consumidor conhece a estrutura de serviços disponíveis
nas concessionárias e acessa dicas de manutenção e de
pilotagem com segurança, entre outras.
O site está dividido em quatro seções. Na “Cuide
de sua Honda”, o internauta tem informações sobre a
mão-de-obra gratuita oferecida pelas concessionárias nas
duas primeiras revisões do veículo, conhece os planos
de manutenção preventiva, recebe orientações sobre a
inspeção diária da motocicleta e dicas úteis para sua boa
conservação. Na seção “Conheça Melhor sua Honda” há
explicações sobre as tecnologias utilizadas nas motocicletas da marca, enquanto em “Diferenciais Honda” são
apontadas diversas iniciativas da empresa para oferecer
uma prestação de serviços de pós-vendas com qualidade.
No link “Segurança”, o proprietário tem informações sobre
recall e pilotagem com segurança.
Em 2010, o site apresentará mais novidades. Durante
o primeiro semestre, será disponibilizada uma área para
o cadastramento dos clientes e de suas motocicletas. Os
usuários cadastrados receberão, periodicamente, informações selecionadas sobre o modelo que possuem e sobre
o mundo das duas rodas, além de avisos sobre revisões e
uma série de outras facilidades.
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VW apresenta Up!Lite
“Liquid Blue Mettalic”. Na traseira, o modelo tem a aparência de um hatchback esportivo diferenciado. O visual da
área anterior é dominado pela grande superfície de vidro da
tampa, as lanternas traseiras de LEDs e as luzes de neblina
em forma de “C”, integradas ao pára-choque. O mesmo
ocorre quanto às lanternas e faróis auxiliares no párachoque dianteiro.
Diversos componentes do veículo, que pesa apenas
695 kg, baseiam-se nos modelos da futura New Small
Family, uma série nova de carros que deve chegar ao mercado, em alguns países, já no final de 2011. O Up!Lite poderá
ser lançado globalmente pela montadora.
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A Volkswagen apresentou, em dezembro, no Los Angeles
Auto Show, o Up!Lite, o carro mais econômico do mundo,
com propulsão híbrida de alta eficiência quanto ao consumo de combustível. No circuito cidade/estrada, segundo
a norma europeia, o carro faz 40,98 km/litro, resultado da
combinação de um motor turbodiesel, um motor elétrico
e um câmbio DSG (Direct Shift Gearbox) de sete marchas,
somados à resistência aerodinâmica. O volume de emissões
de CO2 também foi reduzido para 65 gramas por quilômetro.
Esses números fazem do carro conceito ser o mais
ambientalmente “amigável” do planeta. O design futurista
e ousado conquista a simpatia de quem o vê por sua cor,
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Pósitron lança alarmes para as motos CB 300 e Biz
A Pósitron, marca da PST Electronics, amplia sua linha
de alarmes para motocicletas com o lançamento dos modelos DuoBlock PX para Honda CB 300 e
Biz. A grande novidade dos dispositivos é o acelerômetro, que monitora
qualquer movimento na moto, tanto
horizontal quanto vertical.
“A utilização de sensores eletrônicos
nos veículos, como o acelerômetro,
é uma tendência. O mercado busca
novas tecnologias, e a Pósitron sai
na frente, mais uma vez, mantendo
seu diferencial de sempre se antecipar
às necessidades do cliente”, diz Sérgio
Montagnoli, diretor Comercial de Aftermarket.
Com este tipo de sistema, caso ocorra uma tentativa
de violação, o sensor emite um sinal para o alarme. Com
tamanho reduzido, o acelerômetro é integrado ao módulo

do alarme, permitindo que a instalação seja realizada em
qualquer posição para dificultar ainda mais a desativação
do dispositivo.
Outro destaque dos alarmes
DuoBlock PX para os modelos Honda CB
300 e Biz é a inclusão do quarto botão no controle, seguindo o design da
linha 2009. Essa função possibilita a
interação com o portão eletrônico da
residência, facilitando o dia a dia
do motociclista.
O novo botão, exclusividade desenvolvida pela empresa, interage com
o módulo Pósitron PG120 para portão
eletrônico residencial, vendido separadamente.
Os alarmes DuoBlock PX têm dois anos de garantia, e o
preço sugerido para o consumidor final, com instalação, é
entre R$ 280,00 e R$ 320,00.
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Renault Twingo Gordini R.S.: chique e esportivo
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Com o lançamento do Twingo Gordini R.S., a Renault
faz uma moderna releitura do Gordini, um símbolo mundial. O modelo se destaca por sua pintura metálica Azul
Malta e duas legendárias faixas brancas. Toques de preto
brilhante enriquecem os pára-choques dianteiro e traseiro,
e os detalhes em branco reforçam o contraste nas molduras dos faróis de neblina, nas capas dos retrovisores e no
spoiler, trazendo mais esportividade ao modelo. As rodas
de alumínio de 17 polegadas diamantadas pretas ou azuis
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completam seu design exclusivo. Equipado com motor 1.6
litro, movido a gasolina, o veículo desenvolve 133 cv
de potência.
Alguns dos itens de série são: acendimento automático
dos faróis e sensor de chuva, regulador e limitador de velocidade, vidros laterais e traseiros escuros, controle eletrônico de estabilidade totalmente desconectavel, entre outros.
Elegante e esportivo, o veículo será comercializado a partir
de março de 2010 na Europa.

AGORA, QUE TAL ENTRAR PARA O GRUPO
QUE CONQUISTA RESULTADOS?

A Revista DEALER é uma publicação que fala sobre negócios e propaga
entre concessionárias, seus clientes e formadores de opinião, informações
sobre todos os segmentos que compõem a categoria da distribuição automotiva.
Na Revista DEALER você fala com um público especializado e altamente qualificado.
Anuncie seus produtos e serviços na Revista DEALER.
Sua oportunidade de gerar novos negócios.

Garanta seu espaço: Ligue (11) 2281.8134

dealer@dnfpropaganda.com.br

FEDERAÇÃO NACIONAL
DA DISTRIBUIÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

www.dnfpropaganda.com.br

VOCÊ JÁ FAZ PARTE DO SELETO GRUPO
DE LEITORES DA REVISTA DEALER.

Mercado
Por Aldo Tizzani / Agência INFOMOTO

BMW inaugura linha de
montagem em Manaus
FevereiroFevereiro
Janeiro
Março 2009
2010

Em parceria com a Dafra, marca alemã vai montar o modelo G650GS no Brasil.
Linha de montagem é a primeira fora da Europa
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“U

m momento histórico”, assim Hendrik von
Kuenheim, presidente mundial da BMW
Motorrad, anunciou em 14 de dezembro a
inauguração da linha de montagem da motocicleta G650GS na fábrica da Dafra Motos em Manaus (AM). A
declaração do presidente da divisão de motos da empresa alemã
se justifica por se tratar da primeira linha de montagem de uma
motocicleta BMW fora da Europa. “Estamos muito orgulhosos de darmos nossa contribuição para esse projeto de grande
importância para a Zona Franca de Manaus”, completou Creso
Franco, presidente da Dafra Motos.
A mais nova fabricante de motocicletas brasileira é fruto de
um investimento da ordem de R$ 100 milhões do Grupo Itavema, maior grupo de concessionárias da América Latina, que
possui mais de 30 anos de história no País. O grupo empresarial
tem 58 concessionárias Dafra (de um total de 300) e mais 58
revendas de carros, comerciais leves e caminhões, representando
16 marcas, em todo o território nacional.
Esta iniciativa certamente irá contribuir para o fortalecimento da relação dos dois países e também para o contínuo
desenvolvimento da indústria nacional de motocicletas. A
parceria entre a BMW e a Dafra é um forte indicativo a confirmar todo o potencial de desenvolvimento do Brasil, que soube
superar como poucos países a adversidades impostas pela crise
internacional, além de demonstrar ações efetivas em prol do
crescimento sustentável.
O acordo firmado entre as companhias prevê a montagem
do modelo alemão na planta da Dafra a partir de componentes
CKD (Completely Knocked Down, ou seja, completamente
desmontados), que serão montados por nove funcionários da
empresa brasileira, treinados e supervisionados por profissionais da matriz da BMW Motorrad na Alemanha. “Montamos a
primeira moto em 1º de dezembro para fazer ajustes e teste na
linha de montagem”, revelou Otávio Rodacoswiski, gerente de
produção CKD da BMW Motorrad.
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BMW G650GS: a primeira motocicleta da marca alemã a ser montada fora da Europa.

A previsão inicial é produzir cinco unidades por dia, no total
de 1200 motos por ano. Porém a capacidade produtiva é de até
20 unidades diárias em um turno, afirmou Rodacoswiski. “Primeiramente vamos focar na qualidade do produto e dos processos
produtivos”, complementou o gerente da BMW Motorrad.
Para atender a parceria com a BMW foi projetada uma nova
linha de montagem na fábrica da Dafra. Baseada no conceito de
Lean Manufacturing (produção enxuta, rápida), serão realizados
seis macro-processos na linha, incluindo pré-montagens, montagens de chassi e motor, entre outros.
“Projetamos a linha inspirada na fábrica da Alemanha, em
que o colaborador realiza todas as operações e processos de maneira organizada, movimentando-se o mínimo possível entre os
postos, visando ergonomia, agilidade e qualidade no resultado
final” explica José Lemos, diretor industrial da Dafra. Outra
vantagem deste tipo de linha de montagem, destaca Lemos, é a
possibilidade de operar com estoque reduzido.
A motocicleta G650 S – Modelo mais simples da linha enduro da BMW, a G650GS é um relançamento. De novo apenas
a nomenclatura, já que o modelo é o antigo F650S, equipado
com um motor de um cilindro, que foi aposentado depois que a
BMW lançou a F650GS com motor bicilíndrico de 800 cc.

Relançada no ano passado no mercado americano, a “nova”
G650GS montada no Brasil vai ter um preço bastante competitivo no segmento: R$ 29.800 em sua única versão que já trará
de série freios ABS, cavalete central, pisca alerta e protetores
de mão. Disponível em três cores – prata, preta e vermelha – a
BMW G650GS passará a ser comercializada a partir de março
nas concessionárias da marca.
Segundo Rolf Epp, gerente da divisão de motos da BMW
no Brasil, “essa linha de montagem é o projeto mais importante da BMW no País”. Já que a marca terá um produto a
um preço mais competitivo do que os modelos importados.
“Juntamente com a ampliação que vem sendo feita da nossa
rede de concessionários, planejamos também montar outro
produto em Manaus que será importante para a expansão
da marca no mercado de motos”, revelou Epp. Em 2009, a
marca bávara vendeu em solo brasileiro exatas 1.608 unidades. Segundo levantamento da Fenabrave, a BMW representa
0,10% do total de emplacamentos do setor de duas rodas.
Entre automóveis e comerciais leves a BMW comercializou
5.358 unidades, 0,18% do total. A marca alemã, que ocupa
a 15ª posição no ranking de emplacamentos, conta com 14
concessionárias de carros e 11 de motocicletas e mais duas
revendas do recém-chegado Mini Cooper.
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Espaço Aberto

Por Fernando Calmon

Monitoração inteligente

Janeiro Fevereiro 2010

Tecnologia, informação e sistemas integrados de monitoramento podem
ampliar a mobilidade urbana nas grandes cidades. Já existe um projeto em
andamento, que deve demandar mais de € 5,9 milhões até 2012.
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alta de planejamento urbano é a regra no Brasil. Embora
urbanistas condenem a prioridade para os automóveis
nas grandes cidades brasileiras, se vê justamente o oposto.
Obras são feitas com grande atraso e só depois de imensos congestionamentos, invariavelmente atribuídos ao excesso de carros
(ou falta de ruas?), os administradores pensam em ampliações
ou viadutos. Ao mesmo tempo, para o transporte coletivo subterrâneo sobre trilhos nunca há verbas suficientes.
A essa falta de racionalidade correspondem medidas pouco
inteligentes, como o rodízio baseado em placas dos carros. Tratase de solução torta até hoje só aplicada em São Paulo e Bogotá
(rodízio deveria ser para emergências ambientais). Aliás, a capital
da Colômbia seguiu orientação de “especialistas” em replicar a
má experiência paulistana. Londres optou faz sete anos pelo
pedágio urbano, mais racional para controlar o acesso ao centro
histórico das metrópoles.
No entanto, existem soluções avançadas para reorganizar o
trânsito de superfície e manter convivência harmoniosa entre o
transporte público coletivo, táxis e automóveis. Para tanto, as
ferramentas estão à mão: eletrônica, informática e navegação
por satélites GPS. O uso inteligente desses recursos integra o
chamado Projeto Viajeo, de abrangência internacional, mas
inicialmente atendendo quatro cidades em experiências-piloto:
São Paulo, Pequim, Xangai e Atenas.

Para fugir dos engarrafamentos, sistemas de trocas de informações
podem ser úteis no monitoramento do tráfego.

Fernando Calmon escreve
regularmente para a Revista
Dealer, é jornalista especializado
no setor automotivo e articulista
da coluna Alta Roda, publicada em
vários jornais em todo o País.

A ideia partiu do Instituto Ertico, ligado ao ITS (Sistema
de Transporte Inteligente, na sigla em inglês), envolvendo vinte
entidades de três continentes entre municípios, fabricantes de
equipamentos e empresas de serviços. O programa inicial implica investimento de € 5,9 milhões (60% da União Europeia) ao
longo de três anos, de setembro de 2009 a agosto de 2012.
Aqui, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva
(AEA) divulga e coordena as ações. Magneti Marelli está à frente nesse estágio ao instalar 625 navegadores de última geração
na frota de teste, cabendo a Altea e Mizar (com ajuda da LBS)
processar informações monitoradas e devolvê-las, atualizadas, à
rede de veículos, incluindo ônibus e táxis.
Em resumo, Viajeo é um sistema de plataforma aberta, integrando uma rede de troca de dados entre quatro áreas:
 Planejamento – transporte público e benefícios ao meio ambiente.
 Gerenciamento e operação – controle do tráfego urbano e operação do transporte público e da frota de táxis.
 Geração de informação – tráfego em tempo real, benefícios ao
meio ambiente, guia dinâmico de rotas, disponibilidade de
transporte público com reserva e pagamento de tarifas e planejamento de viagens urbanas utilizando mais de um modal.
 Disseminação da informação – telas de aviso em ônibus, metrô,
pontos de ônibus e de baldeação.
Para quem enfrenta congestionamentos diários, essa rede de
troca de dados em tempo real é uma mão na roda. Os caminhos
alternativos aparecem na tela do navegador ou nos painéis de aviso
ao longo das vias. Outra vantagem, mesmo estando a pé, utilizando um navegador GPS portátil, é a possibilidade de escolher
o meio de transporte disponível, saber horários, tempo de espera,
chamar um táxi e até pagar a tarifa. Com criatividade e tecnologia,
a mobilidade urbana pode dar um grande salto qualitativo.

