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Em constante 
movimento!

mercado automotivo tem sofrido com as turbulências da retração econômica e com a restrição de 
crédito provocada pela alta inadimplência do setor automotivo que, em março, atingiu 5,7%, 
num índice inédito até mesmo durante a crise de 2009. O governo vem agindo no sentido 
de estimular as instituições � nanceiras a aumentar o volume de crédito e reduzir as taxas de 
juros para � nanciamento de veículos, mas estamos certos de que os resultados esperados serão 
possíveis, apenas, após a redução da inadimplência, o que deve acontecer no início do segundo 

semestre deste ano. 

Este fato tem feito a assessoria econômica da Fenabrave, a MB Associados, rever, para baixo, as pro-
jeções do setor para este ano, mas permanecemos com a expectativa de que poderemos crescer, ainda 

que em volumes bem mais moderados e talvez até inferiores ao esperado pelo governo para o PIB.

Apesar dessa situação, que tanto preocupa a todos de nosso setor, não podemos deixar de trabalhar e 
planejar nossas ações e nossos negócios. Ao contrário, agora, mais do que nunca, devemos ser compe-
tentes nessa gestão. Devemos buscar a “Excelência em Gestão” que, não por acaso, é o tema do XXII 
Congresso Fenabrave, evento que acontece em agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo, e que 
pretende transformar conhecimento em valor para os nossos negócios.

Por esta razão, também a Fenabrave não para e, paralelamente à representação 
dos interesses políticos e econômicos do setor, estamos dando sequência ao 
desenvolvimento do Planejamento Estratégico que os Conselhos Deliberativo 
e Diretor, executivos das Associações de Marca e equipe de assessores e con-
sultores da Fenabrave, nos ajudaram a traçar durante o encontro de lideranças 
ocorrido nos dias 15 e 16 de fevereiro, em São Paulo.

E um dos primeiros passos foi dar início a um novo Planejamento de 
Comunicação Integrada que, entre outras ações, prevê fortalecer a identi-
dade e imagem da Fenabrave junto aos mercados e públicos com os quais 
a entidade interage. 

Assim nasceu a nova logotipia da Fenabrave, cuja matéria pode ser vista no 
Radar Fenabrave desta edição, e que revigora o visual da entidade e a traz mais 
perto da imagem que queremos projetar: de modernidade, inovação, preocupação com a sustentabilida-
de, mobilidade urbana e representatividade de todos os segmentos da distribuição automotiva.

Da mesma forma, reformulamos a Revista Dealer que, como já pôde notar, a partir dessa edição passa 
a contar com novo projeto grá� co, novas editorias e um conteúdo ainda mais abundante, mas apenas 
no idioma português. Passaremos a editar a Dealer com 68 páginas de conteúdo em português, mas 
manteremos nossos laços internacionais por meio da divulgação da Revista no portal da Fenabrave, onde 
a publicação também estará disponível em inglês. Aliás, aguarde novidades também sobre os portais da 
nossa entidade, que sofrerão alterações importantes para que a nossa comunicação digital, que inclui as 
mídias sociais, seja ainda mais assertiva e moderna.

Nossa Revista Dealer, muito em breve, também passará a ter aplicativo para iPads/tablets, o que signi-
� cará uma verdadeira revolução da acessibilidade da informação para todos.

Isso é inovar, modernizar e crescer. Assim devemos ser em nosso setor. Assim deve ser a Fenabrave. 
Melhorar ainda mais o que já era ótimo. Para todos os segmentos, em constante movimento.

Boa leitura e excelentes negócios!

perto da imagem que queremos projetar: de modernidade, inovação, preocupação com a sustentabilida-
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Luiz Henri que Lopes Vilas, Cecília Lodi, Renato Bernhoeft e Paulo Rossi.
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Cecilia Lodi é consultora de Governança Corporativa e Sucessão em empresas 
familiares há mais de 20 anos e professora de liderança do IBGC.

Cecília LodiCecília Lodi

sucessão

Já foi mais que provado, nas últimas décadas, que a mortalidade 
da empresa de controle familiar é, em grande parte, causada por 
obstáculos criados pela própria sociedade e seus herdeiros.

Em três gerações, pouco mais de 5% das empre-
sas continuam vivas e saudáveis. A grande maio-
ria ficou pelo caminho, asfixiada por paixões 
shakespearianas, cegueira, medo de enfrentar os pares, 

sucumbindo às vezes lentamente, às vezes em apenas 10 anos.
O que devemos aprender com isto? Como podemos reco-

nhecer os sinais de uma tempestade que se forma? Um primeiro 
conselho é ser realista. Não adianta levar o processo sucessório 
lentamente com “a barriga”, acreditando que ele se resolverá 
sozinho. A procrastinação do tema leva a ausência do diálogo 
e esta ausência leva a falta de debates de regras de convivência 
que seriam ideais para a longevidade do negócio. Um bom 
processo de sucessão leva em média 10 anos, entre a aceitação 
de todos os envolvidos, preparação das pessoas, da organização 
e arranjos jurídicos necessários à passagem do patrimônio. 
Mesmo quando o candidato é indiscutível, diversas mudanças 
devem ser realizadas.

Se o processo leva tanto tempo, atrasar seu início pode trazer 
surpresas desagradáveis. De ressentimentos engasgados a filhos 
“surpresa”, a empresa familiar é uma Caixa de Pandora pronta a 
nos revelar lindos horizontes e tempestades cruéis.

A empresa precisa estar preparada para receber uma nova 
gestão e esta preparação envolverá todos os stakeholders. Não 
é apenas o pai que escolhe o sucessor. É o banco, a montadora, 
os sócios, os funcionários, devendo todos estar confiantes de 
que o negócio ficará em boas mãos. A crise de liderança que 
normalmente se instala a partir da 2ª geração é um dos grandes 
motivos do fracasso das empresas familiares.

Além disto, levando em consideração que os herdeiros crescem 
em progressão geométrica e nem sempre são acompanhados pelo 
crescimento do retorno financeiro do negócio, precisa-se pensar 
em como solucionar um dos principais geradores de conflitos. A 
remuneração de sócios e futuros sócios.  A crise do status quo é outra 
“mina terrestre” pronta a explodir. A empresa conseguirá suprir 
financeiramente sócios e familiares? Quais os demais caminhos? 

Os desafios da sucessão e 
a longevidade do negócio

Na cabeça dos atuais gestores muitas perguntas brotam. 
Como ficarão cônjuges no falecimento de sócios gestores? 
Como estarão representados os sócios minoritários em decisões 
que afetam seu patrimônio? Será que as novas gerações deverão 
permanecer fora da gestão?

O processo sucessório não pode ser postergado com a jus-
tificativa de instabilidade de mercado ou de que o gestor ainda 
tem muitos anos pela frente. A melhor sucessão é aquela que 
acontece quando todos ainda estão vivos. Quando o sucessor 
pode aproveitar a vivência do sucedido, força e experiência 
trabalham juntas no desenvolvimento do negócio. Esperar 
falecimentos para que decisões sejam tomadas pode empurrar a 
empresa para a beira do abismo. 

Muito antes deste momento os sócios já devem ter manifes-
tado por escrito quais são as regras que definirão o destino da 
empresa. Quem a comandará? Como o sucessor será escolhido? 
Haverá ingresso de familiares na gestão? Qual a postura ética 
de sócios e herdeiros perante o negócio? Todas estas regras não 
são simples documentos a serem assinados, são compromissos 
voluntários que penetraram na cultura empresarial e evitaram 
conflitos gerados por abusos, má interpretação e falta de critérios 
objetivos para sócios, diretores e herdeiros. O momento para se 
discutir isto é muito tempo antes da troca de comando.

Enfim, os desafios não se limitam aos expostos aqui. Em 
mais de 30 anos na “janela das empresas familiares”, ainda 
existem nuances que me surpreendem. Condutas que me 
fazem acreditar que ainda há muita estrada a ser trilhada na 
compreensão do que é o ser humano em sociedade, onde o 
poder e o dinheiro podem virar a cabeça das pessoas. Mas é 
isto que faz o tema ser tão interessante, tão importante e tão 
atual. Sobreviverão as empresas que encontrarem o caminho 
do diálogo, do trabalho e do respeito ao negócio e a seus parti-
cipantes. Sobreviverão as empresas que conseguirem dominar 
seu ego e sentirem-se orgulhosas de terem vencido a barreira 
dos 100 anos.  
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Inovação e modernidade 
inspiram novo logotipo

Uma das propostas que fazem parte do Planejamento Estratégico da 
Fenabrave, que começou a ser desenhado na reunião de lideranças dos dias 15 e 
16 de fevereiro, em São Paulo, foi a criação de um novo logotipo para representar 
a real imagem da entidade no mercado. Como parte de um projeto de comu-
nicação integrada, a área de comunicação e imprensa da Fenabrave delegou, 
para as agências de publicidade que concorreram pela criação desta logotipia, 
a missão de traduzirem, em imagem limpa, simples e signifi cativa, a simbologia 
da Federação, como entidade que pretende projetar uma imagem ligada à mo-
dernidade, inovação e representatividade de todos os segmentos automotivos 
(automóveis e comerciais leves; caminhões, ônibus e implementos rodoviários; 
motocicletas; tratores e máquinas agrícolas).

Como resultado, foi selecionado e aprovado, pelos Conselhos Diretor e 
Deliberativo da Fenabrave, na última reunião realizada em 11 de abril, o novo 
logotipo da entidade, que passará a ser utilizado em todos os materiais e comuni-
cações da Fenabrave, assim como dará origem às alterações que serão realizadas 
nos atuais logotipos  dos produtos e serviços oferecidos pela entidade.

A partir da fusão das rodas – elemento comum em todos os segmentos re-
presentados pela Fenabrave –, o novo logotipo surge com ícone em tom verde 
repaginado com letra em azul e em movimento circular e ascendente, como 
merece ser representada a entidade no mercado.

Agenda

Reunião do Conselho é
realizada em Londrina
No último dia 11 de abril, os Conselhos 
Diretor e Deliberativo da Fenabrave 
estiveram na cidade de Londrina-PR, 
para participar da reunião estatutária 
da entidade, que abordou, entre 
outros assuntos, o Planejamento 
Estratégico da Federação para os 
próximos três anos – resultado da 
reunião ocorrida em SP, nos dias 15 e 
16 de fevereiro –, a escolha do novo 
logotipo da entidade, o XXII Congresso 
Fenabrave e ExpoFenabrave, e 
assuntos gerais de interesse do 
setor da distribuição automotiva 
no Brasil. A reunião foi realizada 
no Parque Governador Ney Braga, 
espaço onde ocorreu a Expo Londrina 
2012, que também foi visitada pelos 
participantes. O evento, que contou 
com a participação do presidente da 
Reed Exhibitions Alcântara Machado, 
Juan Pablo de Vera e sua equipe – 
que estiveram presentes para falar 
sobre o XXII Congresso Fenabrave e 
ExpoFenabrave, incluiu jantar e 
um show da dupla Zezé di Camargo 
e Luciano.

Fenabrave assiste anúncio 
do Plano Brasil Maior
Em abril, o Presidente da Fenabrave, 
Flávio Meneghetti, esteve em Brasília-
DF, a convite do Governo Federal para 
participar da cerimônia de anúncio do 
Plano Brasil Maior, que inclui o Novo 
Regime Automotivo.

Confira as imagens que deram origem ao 
novo logotipo da Fenabrave
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Assobrav lança TV corporativa em 
transmissão ao vivo para a rede VW

Dia 21 de março de 2012. Este foi o 
marco da primeira transmissão, ao vivo, 
da Assobrav TV, canal corporativo da 
Associação Brasileira de Distribuidores 
Volkswagen, direcionado a todas as con-
cessionárias da marca que, a partir de ago-
ra, terão disponíveis cursos e treinamentos 
a distância. Por meio da parceria com a 
TV Fenabrave e a Dtcom, empresa que 
fornece a tecnologia de transmissão, a TV 
nasceu para revolucionar o conhecimento 
na rede, e terá como slogan “Assobrav TV: 
sempre ligada com você”.

Na estreia, estiveram ligados mais 
de 320 pontos de recepção e o debate 
inaugural  teve audiência de 20 mil 
pessoas da rede Volkswagen. “Este so-
nho começou há cerca de dois anos, na  
Fenabrave, quando instalamos 22 ante-
nas de recepção nas Diretorias Regionais 
da entidade. Hoje já são mais de 25 mil 
pessoas treinadas em 16 horas mensais 
de programação”, disse o presidente da 
Assobrav, Sergio Reze, que implantou 
a TV Fenabrave em sua última gestão  
na Federação.

Na primeira transmissão da Assobrav 
TV, a jornalista e apresentadora da Record 
News, Fátima Turci, comandou um debate, 
ao vivo, no auditório da associação, que 
contou com a presença de Décio Carbonari, 
presidente do Banco Volkswagen e da ANEF 
- Associação Nacional das Empresas Finan-
ceiras das Montadoras; de Conceição Mi-
randa, diretora de administração e relações 
institucionais da Fundação Volkswagen; 
de Leonardo Tosello, gerente da Academia 
Volkswagen; Leonardo Petrelli, diretor da 
Dtcom; Walter Sigollo, superintendente 
de recursos humanos da Sabesp e Mauro 
Imperatori, diretor de assuntos políticos e 
jurídicos da Assobrav.

Durante o programa, Fátima Turci abor-
dou a importância deste canal de comuni-
cação como forma de treinamento para a 
rede VW. Segundo a apresentadora, este 
segmento tem crescido ano a ano, confor-
me demonstrado pela Associação Brasileira 
de Ensino a Distância, que registrou mais 
de 2,2 milhões de alunos matriculados em 
2010, ante 528 mil em 2009. 

Décio Carbonari, presidente do Banco Volkswagen 
e da ANEF - Associação Nacional das Empresas 
Financeiras das Montadoras; Conceição Miranda, 
diretora de administração e relações institucionais 
da Fundação Volkswagen e Leonardo Tosello, 
gerente da Academia Volkswagen.

A jornalista e apresentadora da Record News, 
Fátima Turci (ao centro), foi a âncora do 

programa inaugural da Assobrav TV.
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Em um bate-papo dinâmico, os entre-
vistados apresentaram resultados práticos 
com outros exemplos já adotados em 
grandes corporações. “O Banco Volkswagen 
possui cerca de 30 cursos disponíveis por 
meio do ensino a distância. Esta é uma im-
portante ferramenta de capacitação”, disse 
Décio Carbonari. Para Conceição Miranda, 
da Fundação Volkswagen, a Assobrav TV 
será de grande importância para compar-
tilhar os projetos da Fundação com a rede 
VW. “Este poderá ser um canal aberto entre 
os trabalhos que realizamos na Fundação 
com a rede. Com isso podemos ampliar 
nossa abrangência e trazer os concessioná-
rios para mais perto da gente”, comentou.

Com total interatividade, por meio de 
SMS e e-mails, além de entradas ao vivo de 
outras localidades, a primeira transmissão 
da Assobrav TV contou com a participação 
de concessionários de todo o Brasil, que 
enviaram perguntas e elogios à iniciativa 
da entidade. Por meio de um link direta-
mente dos estúdios da Dtcom em Curitiba 

e São Paulo, concessionários participaram 
da transmissão com entrada ao vivo. “A TV 
corporativa vai encurtar distâncias e gerar 
redução de custos por conta de desloca-
mentos. Além disso, teremos profi ssionais 
mais qualificados na rede, que estão em 
falta”, disse Helmuth Altheim, da conces-
sionária Corujão, de Curitiba-PR.

Este ponto também foi defendido por 
Leonardo Tosello, da Academia Volkswagen. 
Ele acredita haver uma escassez de profi s-
sionais qualifi cados para contratação. “As 
pessoas que trabalham nas concessionárias 
devem entender do negócio para ter um 
bom desempenho. E esta ferramenta, além 
de mais barata, será muito eficiente para 
capacitar esses profi ssionais”, completou.

Para o gerente executivo da área 
de vendas de automóveis nacional da 
Volkswagen do Brasil, Jocken Funk, o 
lançamento da Assobrav TV marca um 
momento importante para os concessio-
nários, pois por meio desta tecnologia, 
fábrica e rede estarão juntos no desenvol-

vimento e crescimento da marca. “Estou 
impressionado com a grandiosidade deste 
projeto. A Assobrav está de parabéns com 
a iniciativa”, comentou.

No final da transmissão, Sergio Reze 
agradeceu a todos pela participação e 
adesão ao projeto e foi complementado 
pelas palavras do atual presidente da 
Fenabrave, Flávio Meneghetti: “Esta cultura 
deve ter início com os titulares das Redes”, 
comentou Meneghetti, dizendo que os 
diretores devem estimular seus colabora-
dores a participar dos cursos. “A Fenabrave 
e a Assobrav estão disponibilizando uma 
ferramenta de formação e informação a 
vocês. Aproveitem e cresçam por meio do 
conhecimento, pois quem detém conheci-
mento, detém o poder”, concluiu.

Pela demanda de e-mails surgidos 
durante o programa inaugural, muitos dos 
quais já solicitando a grade de cursos que 
serão oferecidos, o slogan da Assobrav TV 
parece refletir a parceria de mão dupla: 
“Sempre ligada com você”.  

Jocken Funk, gerente executivo da área de vendas de automóveis 
nacionais da Volkswagen, Leonardo Petrelli, diretor da Dtcom, 

Sergio Reze, presidente da Assobrav, Flávio Meneghetti, 
presidente da Fenabrave e Décio Carbonari, da ANEF.
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A Fenabrave, em parceria com 
a ESPM – Escola Superior de 
Propaganda e Marketing, atentas 
às necessidades do mercado 
automotivo, lançam mais um 
curso por meio da Universidade 
Fenabrave: Atualização de Gestão 
de Concessionárias – Vendas 
e Marketing. Com início das 
aulas em 10 de maio, o curso, 
com duração de 30 horas/aula, 
oferece aos profi ssionais da área a 
possibilidade de se preparar para 
uma nova realidade de mercado, 
na qual a inovação constante de 
métodos, procedimentos, serviços, 
ideias e posturas comerciais são 
fatores essenciais para a efi ciente 
administração do negócio, tanto 
do lado da indústria quanto 
do lado da distribuição.

Com este curso, a Fenabrave busca 
atualizar os profi ssionais com novos 
métodos e ferramentas, que farão a 
grande diferença na maximização 
dos resultados das empresas em que 
atuam, auxiliando-as na conquista 
de uma maior participação de 
mercado. “O diferencial do curso 
consiste no aprendizado por meio 
do estudo de casos, no qual cada 
conceito é analisado dentro de 
um cenário real de uma empresa, 
o que permite uma avaliação 
prática de benefícios e limitações 
de cada iniciativa, envolvendo 
ativa participação do aluno”, 
explica Beatriz Rocha, gerente 
de treinamento da Fenabrave.

Para obter mais informações, 
acesse www.espm.br/candidato 
ou ligue (11) 5081-8225.

Gestão de 
Concessionárias 
é tema de curso 
da Universidade 
Fenbrave e ESPM

3 a 15 de maio

Jogos para Seleção com Foco em Competências
Com a docente Carmen Souza, este curso abordará os desafi os 
encontrados pelas concessionárias em selecionar pessoas qualifi cadas 
para ocupar os cargos oferecidos. A ideia é falar do jogo, como 
uma ferramenta de observação de comportamentos específi cos 
para o sucesso dos cargos e dos potencias dos ocupantes.

Qualidade no Atendimento em Vendas
Com a professora Roseli Santos, o tema tratado neste curso será o 
bom atendimento do profi ssional com o cliente como o incentivo 
à prática constante da qualidade no atendimento, conhecimentos 
práticos sobre os fatores que favorecem a percepção da qualidade 
na pessoa que atende e no desempenho profi ssional.

17 a 29 de maio

F&I - Financiamentos e Seguros
Com o docente Carlos Brant, o curso vai ensinar como o F&I (retorno 
de fi nanciamento, seguros e outros produtos) pode contribuir com o 
aumento da rentabilidade da concessionária e através de conceitos 
inovadores sobre o tema, atualizar os profi ssionais que atuam 
na área contribuindo assim para a sua melhor performance.

17 de maio a 5 de junho

Utilização da HP na Matemática Financeira
Com o docente Rodrigo Bulcão, o assunto abordado será a utilização 
da HP12C como ferramenta de trabalho na concessionária. 
Serão trabalhados junto aos alunos os principais cálculos 
fi nanceiros utilizados na comercialização de veículos. Com 
isso, o vendedor terá informação para entender a capacidade 
de compra e necessidades de pagamento do cliente.

31 de maio a 5 de junho

Organização e Otimização do Tempo
Ministrado pelo docente Rogério Chelucci, este curso tem como público 
alvo profi ssionais de vendas de carros, motos, caminhões e gerentes. Serão 
abordadas orientações, atitudes e procedimentos que os profi ssionais 
de vendas poderão adotar em sua rotina de trabalho, conquistando 
melhores ganhos de rendimento e efi ciência. O objetivo é demonstrar 
quais são os principais desperdiçadores de tempo que diminuem o 
rendimento profi ssional, além de apresentar métodos e ferramentas 
de auxílio para que os profi ssionais consigam se organizar melhor,
conquistando maior efi ciência e gerando melhores resultados nas vendas.

Novos cursos na 
TV Fenabrave
A TV Fenabrave está lançando novos cursos a 
partir de maio, que acontecem entre 17h e 18h e 
também entre 18h30 e 19h30. Confi ra o calendário 
e programe-se para ampliar seu conhecimento. 
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A  Fe n a b r a v e  f i r m o u ,  e m  2 0 1 1 , 
uma parceria com a NADA - National 
Automobile Dealers Association e trouxe 
ao Brasil o chamado Grupo dos 20 (NADA 
20 Group). O programa, em funcionamen-
to nos Estados Unidos há mais de 40 anos, 
já conta com a participação de 1,9 mil 
membros que formam 130 grupos de con-
cessionários dos EUA, Canadá e México.

No Brasil, o Grupo dos 20 já conta 
com 52 concessionárias participantes, 
divididas em três grupos de trabalho. 
Cada grupo reúne empresas de portes 
semelhantes, porém, não concorrentes. 
O trabalho inicial aconteceu por meio de 
uma parceria firmada com a Abracaf – 
associação que representa os Concessio-
nários Fiat de todo o Brasil e está sendo 
ampliado a outras marcas. “Este trabalho 
é sucesso no mercado norte-americano 
e já tem mostrado grandes resultados 
aqui no Brasil. A NADA nos forneceu a 
tecnologia de análise dos balanços e, 
com isso, estamos conseguindo levar aos 

preenchem os formulários, sigilosos, que 
são enviados para a NADA processar. Esta 
ferramenta possui 57 páginas de análise, 
onde o Concessionário, depois de enviar 
os dados, acompanha os resultados men-
sais de sua empresa e o desempenho dos 
outros membros do Grupo. Por meio desta 
plataforma de gestão é possível obter 
o resultado de um balancete financeiro 
padronizado. Com os resultados compi-
lados, os Concessionários se reúnem, a 
cada semestre, para discutir os pontos 
de interesse e também traçar estratégias 
entre os membros do Grupo. 

“Este programa aponta tendências, 
gráfi cos, detalhes departamentais, com-
parações, pontos vitais e fórmulas de 
cálculo, tudo para o Concessionário obter 
melhorias financeiras em sua empresa”, 
detalha Alvarez. 

Por meio dos recursos disponibiliza-
dos pelos Concessionários, o Grupo dos 
20 gerencia os negócios com referências 
comparativas buscando sempre otimizar 
os resultados.

Resultados e perspectivas – O Gru-
po dos 20 já apresenta bons resultados 
depois dos primeiros meses de traba-
lho. Na última reunião, realizada em de-
zembro de 2011, um bom exemplo de 
“benchmarking” foi apresentado aos Con-
cessionários deste Grupo. Um dos membros 
criou, em sua empresa, uma forma de acom-
panhar, diariamente, tarefas básicas do dia-
a-dia, com o objetivo de melhorar processos 
de trabalho.

Foi criado um painel para o acom-
panhamento dos resultados individuais, 
que são atualizados todos os dias, e está 

Fenabrave avança com o 
Grupo dos 20 no Brasil

Concessionários brasileiros um serviço 
muito importante para suas operações”, 
explica o presidente da Fenabrave, 
Flávio Meneghetti.

Segundo o coordenador do Gru-
po dos 20 no Brasil, Diego Lobariñas 
Alvarez, o objetivo desta plataforma é po-
der analisar a situação econômica e fi nan-
ceira do Concessionário, permitindo que 
seja comparada com os demais membros 
do Grupo. A partir desta análise, o Conces-
sionário identifi ca o que está e o que não 
está funcionando bem em seu negócio, 
além de identifi car oportunidades. “Desta 
forma, o empresário identifi ca pontos fra-
cos e as melhores práticas que podem ser 
aplicadas em lugares onde o desempenho 
não é satisfatório e, com isso, o setor da 
distribuição consegue crescer, ampliando a 
rentabilidade e as vendas”, comenta.

 Os Concessionários que participam do 
Grupo dos 20 têm acesso a um programa 
chamado O COMPOSITE - Ferramenta de 
Gestão. Mensalmente, esses distribuidores 

Flávio Meneghetti, presidente da Fenabrave e 
Diego Lobariñas Alvarez, coordenador do 
Grupo dos 20.
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A Fenabrave promoveu, na manhã do dia 25 de abril, um workshop com 
todos os colaboradores da entidade, para apresentar a filosofia 5S. Esta é uma 
metodologia de trabalho que usa uma lista de cinco palavras japonesas: Seiri, 
Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke (Classificação, Ordem, Limpeza, Normaliza-
ção e Manutenção, em português).

De acordo com Paulo Engler, superintendente da Fenabrave, o objetivo de 
implantar esta metodologia na entidade foi o de criar unidade entre as equipes, 
motivar os funcionários e ainda aprimorar as relações de trabalho. “Inicialmente, 
apresentamos os conceitos da filosofia e, com isso, cada líder ficou de levantar, 
com suas equipes, cada um dos ‘S’ para trabalharmos em um próximo encontro, 
numa data ainda a ser definida”, explicou Engler.

A metodologia possibilita desenvolver um planejamento sistemático de 
classificação, ordem, limpeza, permitindo, de imediato, maior produtividade, 
segurança, clima organizacional e motivação dos funcionários, com consequen-
te melhoria da competitividade organizacional. Os propósitos da metodologia 
5S são melhorar a eficiência por meio da destinação adequada de materiais (se-
parar o que é necessário do desnecessário), organização, limpeza e identificação 
de materiais e espaços, e a manutenção e melhoria do próprio 5S.

posicionado estrategicamente na con-
cessionária, onde todos os colaborado-
res têm acesso. Dentre os itens avaliados, 
estão a eficiência na produção (oficina), 
limpeza e organização, pontualidade, 
qualidade nos serviços e relaciona-
mento pessoal.

Após 11 meses de acompanhamen-
to, a concessionária conseguiu ampliar 
a produtividade em 9%, diminuiu em 
75% as faltas e atrasos de funcionários, 
reduziu em 67% os retornos na oficina e 
conseguiu transformar o ambiente de tra-
balho melhor e sempre organizado. “Com 
todas essas mudanças, a concessionária 
evoluiu em 2% no índice de satisfação 
dos clientes”, comenta o coordenador do 
Grupo dos 20.

De acordo com Alvarez, ações como 
esta, farão com que a rede melhore seus 
processos e, consequentemente a sua 
produtividade. “O grande beneficiado 
será o consumidor, que terá mais agi-
lidade e qualidade nos serviços e uma 
equipe preparada e motivada para aten- 
dê-lo”, complementa. 

Segundo o coordenador, após a im-
plantação do sistema da NADA e a fase 
inicial do projeto, a Fenabrave estima for-
mar mais 13 grupos em 2012, envolvendo 
mais de 200 Concessionários. 

Filosofia 5S 
na Fenabrave

A equipe da Fenabrave se reuniu para 
aprender e, posteriormente, aplicar os 
conceitos do 5S na entidade.
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Serviço de Atendimento aos Congressistas
Para inscrições ou informações, reservas de hospedagem e passagens, os interessados 
devem falar com Ana Estela e Paulo, por meio do telefone: (11) 5582-0091.

Valdner Papa, coordenador temático do 
XXII Congresso Fenabrave.

Com o tema “Excelência em Gestão”, o
XXII Congresso Fenabrave e a ExpoFenabrave, 
os maiores eventos do setor da distribuição 
automotiva da América Latina, prometem 
movimentar empresários de todo o Brasil 
e delegações internacionais interessadas 
em conhecer tendências e ferramentas de 
gestão inovadoras para o mercado auto-
motivo. Pelo quinto ano consecutivo, os 
eventos contam com o Patrocínio Master 
do Banco Itaú.

Os eventos acontecerão, simultanea-
mente, entre os dias 16 e 18 de agosto, no 
Expo Center Norte no Pavilhão Azul, na ca-
pital paulista. Assim como a última edição 
do evento, no passado, a Reed Exhibitions 
Alcântara Machado será a organizadora 
do evento.

Em três dias de duração (de quinta-feira 
a sábado), o conteúdo do Congresso será 
comandado pelo consultor Valdner Papa, 
coordenador temático do evento, e terá, 
como objetivo, proporcionar ferramentas de 
gestão do negócio de distribuição automo-
tiva a partir da oferta de uma agenda focada 
na superação dos desafi os do setor. Ou seja, 
transformar conhecimento em valor.

XXII Congresso Fenabrave e 
ExpoFenabrave acontecem em agosto

Para dar conta de quase 40 palestras 
programadas, a Fenabrave reunirá pales-
trantes de renome nacional e internacional. 
Entre os nomes já confirmados estão o 
presidente do Banco Central, Alexandre 
Tombini ,  o  economista José Car los 
Mendonça de Barros, a jornalista Mônica 
Waldvoguel, e os palestrantes internacio-
nais David Kein (EUA), que falará sobre a 
internet, Earl Hesterberg – CEO Group 1 
Automotive (EUA), Lucas de Montagner (Itá-
lia) e Jomar Rabello (EUA), entre outros.

Mais de 70 expositores – A ExpoFenabrave 
2012, que acontece simultaneamente ao 
Congresso, este ano ocupará 15 mil m2 
do Pavilhão Azul do Expo Center Norte, 
em São Paulo-SP. São esperados 70 ex-
positores este ano. “Já estamos com 65% 
dos espaços de área comercializados e 
algumas empresas estão com áreas reser-
vadas e em fase fi nal de contrato”, afi rma 
Hércules Ricco, diretor do evento pela Reed 
Exhibitions Alcântara Machado.

Pelo quinto ano consecutivo, o Banco 
Itaú será o Patrocinador Master do XXII 
Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave, 
e os eventos terão, ainda, as empresas 
Assurant, F&I Brasil, Resource Automotive, 
Usebens e Grupo Disal como Patrocinado-
ras Gold; CETIP S.A, JM&A Brasil, FENASEG, 
Dealernet e Indiana Seguros como Patroci-
nadoras Silver; a FIAT como Apoiadora I e a 
TOTVS S.A. como Apoiadora II.

As empresas interessadas em adquirir 
espaços na ExpoFenabrave 2012 devem 
procurar por Rodrigo Marques, da Reed 
Exhibitions Alcântara Machado, pelo tele-
fone: (11) 3060-5017.

Sobratur oferece vantagens – Para 
aprimorar o atendimento aos Concessio-
nários e Associações de Marca quanto às 
inscrições ao evento, assim como para 
cuidar da logística de transfer, realizar 
reservas de hospedagem e passagens 
aéreas, a Fenabrave e a Reed Exhibitions 
Alcântara Machado passam a contar com a 
Sobratur, empresa contratada para ser a 
agência ofi cial do XXII Congresso Fenabrave 
e ExpoFenabrave 2012.

Segundo o diretor da Sobratur, Amauri 
Caldeira, já estão bloqueados para os even-
tos 965 apartamentos nos principais hotéis 
de São Paulo, incluindo os localizados mais 
próximos ao Expo Center Norte.

Descontos Especiais – A Sobratur nego-
ciou vantagens especiais para os congres-
sistas que solicitarem reserva por meio da 
agência. As tarifas, por exemplo, sofreram 
reduções importantes. No Holiday Inn 
Parque Anhembi, por exemplo, a tarifa 
de um apartamento single superior king 
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 Individual Inscrição coletiva

3 dias completos  1a 2a 3a 4a

(Congresso + Expo + 3 Almoços) 1.095,00 1.095,00 995,00 195,00 515,00*

3 dias Congresso + Expo 900,00 900,00 800,00 Grátis 450,00*

Inscrições Especiais
Para que mais Concessionários possam aderir ao evento e inscrever mais 
executivos e colaboradores, os planos de inscrição para o XXII Congresso 
Fenabrave e ExpoFenabrave este ano estão diferenciados. As inscrições estão 
divididas entre Individuais e Coletivas, sendo que a última modalidade contempla 
descontos progressivos. Da mesma forma, quem se inscrever com antecedência 
leva vantagem no valor da adesão. 

O pagamento das inscrições pode ser efetuado por boleto bancário ou cartão de 
crédito (Mastercard ou Visa). Todas as orientações de inscrição e pagamento estão 
contidas no site do evento (www.congresso-fenabrave.com.br).

Inscrições coletivas referem-se ao mesmo CNPJ
*1 dia = inscrição válida para apenas um dia de evento, a escolher.

 Maio Junho Julho Agosto

3 dias completos 
(Congresso + Expo + 3 almoços) 1.095,00 1.125,00 1.355,00 1.785,00

3 dias Congresso + Expo 900,00 900,00 1.100,00 1.500,00

almoço (por refeição) 65,00 75,00 85,00 95,00

Investimento para inscrição após 30/5 (R$)

Promoção para inscrições até 30/5 (R$)

passou de R$720,00 a diária para R$403,00. 
No Novotel São Paulo Center Norte, o 
apartamento single superior, que antes 
tinha diária estabelecida em R$703,00, 
com a negociação da Sobratur passou para 
R$463,00.

Para atender aos congressistas que 
preferem ficar hospedados na região da 
Avenida Paulista ou outras localidades 
próximas, a agência também fez bloqueios 
em alguns dos principais hoteis.

Já na parte aérea, a Sobratur conseguiu 
acordos com as principais companhias. Na 
TAM, os descontos serão de 20%; na Gol, 
as passagens fi carão 13% mais baratas; na 
Avianca, a redução obtida chegou a 15%, 
e na Webjet o desconto será de 10%. “Vale 
ressaltar que esses descontos serão aplica-
dos sobre a tarifa que estiver disponível no 
sistema, na data da emissão. As negocia-
ções não são válidas para crianças e para 
tarifas promocionais, bem como voos com 
conexão”, explica Marli Furlan, executiva 
da Sobratur.

Para garantir um atendimento mais 
personal izado aos congressistas,  a 
Sobratur, que também fi cará responsável 
pelas inscrições do evento, terá profi ssio-
nais exclusivos na sede da Fenabrave. 

Estande do Itaú na ExpoFenabrave 2011. 
Patrocínio Master renovado para 2012.
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Assobrav inaugura sua própria rede de TV 
com foco na capacitação pro� ssional

A educação a distância já se tornou uma ferra-
menta de valorização profissional para o setor 
automotivo. Segundo dados da Confederação 
Nacional das Indústrias (CNI), 78% das em-

presas realizam capacitação profissional internamente, e 
uma das ferramentas mais utilizadas para a qualificação é o 
método corporativo a distância. 

A TV Fenabrave já reúne cases empresariais que compro-
vam as vantagens do treinamento. O mais novo lançamento 
dentro do projeto foi realizado com a Associação Brasileira 
de Distribuidores Volkswagen (Assobrav) inaugurando a As-
sobrav TV. Uma rede de TV Corporativa, com abrangência 
de um público estimado de 26 mil colaboradores, que tem 
como escopo promover o engajamento, a interatividade, a 
expansão cultural e a inclusão digital. 

Tanto a Assobrav como as concessionárias da Volkswa-
gen enxergaram na EaD Corporativa a chave para o treina-
mento, para o incentivo profissional e para a comunicação 
organizacional. Esta ferramenta é o caminho mais curto 
para a qualificação da mão de obra. Vários colaboradores 
podem receber o treinamento simultâneo, em diversas partes 
do Brasil, e com um investimento, muitas vezes, inferior 
ao destinado aos cursos presenciais e individuais que o 
mercado oferece.

Para a Assobrav, a implantação da TV Corporativa é a 
inauguração de uma tecnologia de ponta para a transmissão 
ao vivo de encontros, reuniões, debates e pronunciamentos 
entre a diretoria e os demais integrantes. Já para as conces-
sionárias que recebem o sinal da Assobrav TV, a oportuni-
dade permite a democratização da informação, a capacitação 
uniforme de todos os profissionais e a eficiência e qualidade 
dos serviços prestados – além de vantagens expressivas para 
quem realiza o curso a distância.

Para motivar as concessionárias da Assobrav na implan-
tação de seus polos de treinamento, busquei um exemplo 

Cresce o investimento 
em EaD corporativa Marco Eleuterio

Marco Eleuterio, mestre em Informática Industrial, doutor em Informática pela Université 
de Technologie de Compiègne UTC/França e diretor superintendente da Dtcom.

prático e de sucesso no projeto da TV Fenabrave. A con-
cessionária Haikar Veículos (Grupo Honda) de Goiânia 
é uma prova de que uma boa estrutura de treinamento 
impulsiona a capacitação profissional. Só no último mês, 
os colaboradores da concessionária concluíram 56 cursos 
da Fenabrave.

A Haikar colocou à disposição dos seus colaboradores 
uma estrutura com equipamentos de projeção, tela, acomo-
dação para vários profissionais, tudo isso em um lugar amplo 
e agradável. Outro fator importante para o resultado efetivo 
do desempenho da concessionária é o Master. 

É sempre importante ressaltar o papel do Master pois, 
independente do projeto, ele é o centralizador dos treina-
mentos e o responsável por selecionar, programar e fazer a 
gestão dos treinamentos. Além dessas competências, cabe 
a ele a iniciativa de motivar o grupo. Sem essa motivação, 
os profissionais podem perder a intensidade, a direção e 
a persistência de seus esforços. Então, para que a meta da 
empresa seja alcançada a ação desenvolvida para estimular 
os colaboradores a concluírem os treinamentos deve ser 
bem trabalhado, e ter foco no incentivo e na motivação 
do profissional.

Recentemente, li um artigo de Tom Coelho, chamado 
“Conheça sua base motivacional”, que destaco neste mo-
mento. Segundo ele, pessoas motivadas são conduzidas a 
exercer suas atividades com mais excelência. Essa afirmação 
só comprova que quem colhe os frutos deste investimento 
é a própria organização.

Tanto a Assobrav TV quanto todas as concessionárias e 
as Associações do Projeto da TV Fenabrave reconhecem a 
importância do investimento em Educação Corporativa a 
Distância. Mais do que ter pesquisas indicando esse cresci-
mento, o que vale é poder olhar para dentro das concessio-
nárias e ver os resultados alcançados com o investimento no 
capital humano. 
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O 
governo brasileiro anunciou, no início 
de abril, a criação de um novo regime 
para a indústria automobilística nacio-
nal, que entra em vigor em 2013 e terá 
validade de cinco anos (até 2017), por 
meio do decreto 7.716/2012. O pro-

grama mantém a proposta original do Plano Brasil 
Maior, anunciado em setembro de 2011. A meta 
é atrair investimentos das matrizes em insumos, 
conteúdo regional (Mercosul) e inovação. Para 
tanto, haverá uma tabela de pontos, que premiará 
as montadoras com reduções no Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI).

A medida, no entanto, só valerá a partir do ano 
que vem. Para 2012, será mantido o atual regime, 
em vigor desde meados de dezembro, que eleva em 
30 pontos percentuais o IPI para veículos importa-
dos de fora do eixo Mercosul-México, com menos 

de 65% de conteúdo nacional. A partir de 2013, 
essa sobretaxa funcionará como moeda de troca: 
quanto maior forem os investimentos em novas 
tecnologias e na inclusão de peças produzidas no 
Mercosul, maior será o desconto na alíquota. E 
esse abatimento virá em forma de créditos pagos 
ao longo do período.

O novo regime automotivo também vai pri-
vilegiar as montadoras que optarem por construir 
fábricas no Brasil. Em vez de exigir de imediato os 
65% de conteúdo regional, como anunciado no 
Plano Brasil Maior, as fabricantes terão um prazo 
de três anos para atingir o percentual – tempo que 
o governo acredita ser mais que suficiente. Assim 
funcionará para a Chery, Hyundai e JAC Motors, 
três montadoras que ainda não possuem unidade 
no país, mas que já assinaram termos de compro-
misso para as construções.

Os ministros da 
Fazenda, Guido 
Mantega, e do 
Desenvolvimento, 
Indústria e 
Comércio Exterior, 
Fernando Pimentel, 
anunciam medidas 
de redução de 
tributos e impostos 
com o objetivo 
de estimular o 
consumo e acelerar 
o crescimento da 
economia brasileira.
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NOVO REGIME AUTOMOTIVO: 
ENTENDA AS MUDANÇAS

mercado

Investimentos em inovação e aplicação de conteúdo nacional 
são as principais formas de obter redução do “IPI gordo”.

Agência Brasil



No caso das montadoras instaladas no país 
(como Fiat, Nissan e Toyota, que também estão 
construindo novas fábricas), o governo entende 
que estas já cumprem as exigências. Mesmo assim, 
salienta que todas terão de melhorar os índices de 
nacionalização e investimentos em inovação. 

O novo regime anunciado pelo governo ainda 
causa dúvidas entre os fabricantes. Até o momento 
nenhuma empresa sabe, ao certo, como funcionará 
o redutor do IPI. A secretária do Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), Heloísa Meneses, anunciou, durante a 
abertura da 3ª Automec, feira focada no setor de 
veículos pesados e comerciais, realizada em São 
Paulo, que o multiplicador para cálculo do des-
conto na alíquota será de 1,3 em 2013 – quando o 
regime entra em vigor.

Para a Secretária, as medidas podem, inclusive, 
refletir no custo final dos produtos aos consumi-
dores. “Nós sabemos que a indústria de autopeças 
precisa de atrativos para investir mais e mais para 
substituirmos a importação na nossa cadeia de pro-
dutos, para ser cada vez mais inovadora”, afirmou. 
De acordo com Heloísa, as medidas de estímulo à 
produção automotiva podem ser transferidas ao 
custo final do produto, ao consumidor, por conta 
da desoneração do IPI. “De fato, estamos falando 
da possibilidade de redução de até 32 pontos per-
centuais de IPI (...). Há possibilidade que haja esse 
efeito indireto”, disse.

A Secretária explicou que o novo regime traz 
flexibilidade para a habilitação de cada uma das 
montadoras, de forma a ajustarem sua melhor 
estratégia. “Para a habilitação, ele [o novo regime] 
requer que a empresa escolha três de quatro itens, 
que são atividade fabril no Brasil, etiquetagem do 
Inmetro, investimento em engenharia e tecnologia 
industrial básica e investimento em inovação. As 
empresas, escolhendo três dessas quatro condições, 

têm condições de, após habilitar, reduzir em até 30 
pontos percentuais o seu IPI, desde que invista em 
compra insumos estratégicos no Brasil e na região 
do Mercosul”, disse a uma plateia de empresários 
do setor.

Heloísa Meneses acrescentou, ainda, que a 
empresa poderá reduzir o IPI em mais dois pontos 
percentuais, desde que invista em inovação, enge-
nharia, tecnologia industrial básica e desenvolvi-
mento de fornecedores. “É regime de estímulo, que 
dá liberdade para as empresas se enquadrarem, de 
maneira mais ou menos vantajosa, de acordo com 
o investimento que farão”, afirmou.

Novas montadoras – Durante o III Fórum da In-
dústria Automobilística, realizado em São Paulo, 
dirigentes dos principais newcomers se reuniram 
em um debate e comentaram as novas regras 
para a indústria. As marcas que lideram os novos 
empreendimentos no setor automotivo no Brasil 
(como Chery, JAC, Mitsubishi e DAF) não terão 
problemas para se adaptar ao novo regime auto-
motivo. As companhias afirmaram que já tinham 
metas elevadas de nacionalização de seus produtos 
mesmo antes da nova regra. Portanto, não devem 
ter dificuldades em atingir pelo menos 65% de 
conteúdo nacional na sua produção, a fim de evitar 
a cobrança adicional do IPI.

A chinesa Chery, que lançou a 
pedra fundamental de sua fábrica 
em Jacareí (SP), persegue o ní-
vel de 65% de conteúdo local 
em seus veículos desde o co-
meço do projeto, segundo 
Luis Curi, vice-presidente 
e CEO da Chery Brasil. 
“Essa era nossa meta e é 
totalmente factível, vamos 
persegui-la”, afirmou. Ele 

mercado

Marcas de origem 
asiática, como a JAC 
Motors, comandada 
por Sérgio Habib 
(acima) estão 
investindo em novas 
fábricas no Brasil.
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de três anos para as empresas que estão iniciando 
operações no Brasil. No primeiro ano, o executivo 
prevê atingir 50% de conteúdo nacional. “Vamos 
nos adaptar ao que o governo pede”, afirmou. Ele 
destacou, no entanto, que mais importante do que 
elogiar ou criticar o novo regime é pedir que ele não 
seja alterado nos próximos anos, pois a indústria 
precisa de um ambiente regulatório estável para 
se desenvolver. 

O projeto da JAC em Camaçari (BA) já previa 
uma grande integração com fornecedores locais, 
segundo ele. Além de buscar fornecedores que já 
trabalham com a Ford no Estado, a montadora 
deve trazer parceiros chineses. No dia 14 de maio, 
a empresa fez uma apresentação para o polo lo-
cal em Salvador, junto ao governo da Bahia e ao 
Sindipeças. A fábrica deve começar suas operações 
em meados de 2014. 

Outra companhia que deve atingir o conte-
údo nacional necessário para o abate do IPI é a 
Mitsubishi, que tem um projeto de ampliação de 
capacidade produtiva em Catalão (GO). O diretor 
de engenharia e planejamento da Mitsubishi Motors 
do Brasil, Reinaldo Muratori, afirmou durante o 
evento que a empresa está fazendo cálculos, mas que 
a estimativa inicial é de que conseguirá atingir o con-
teúdo nacional necessário. “Temos vários programas 
de nacionalização em andamento”, afirmou. 

Representante do segmento de caminhões no 
debate, a DAF Brasil revelou que está procurando 
fornecedores no País há cerca de um ano e hoje conta 
com uma lista de 60 empresas definidas para cumprir 
a meta de conteúdo local. Entre eles estão Usiminas, 
ZF e Meritor, segundo o vice-presidente da DAF 
Brasil, Marco Antonio Davila, “não teremos proble-
mas para cumprir a regra”, afirmou. O objetivo da 
companhia é atingir uma participação de mercado 
de cerca de 8% em cinco ou seis anos. 

de três anos para as empresas que estão iniciando 
operações no Brasil. No primeiro ano, o executivo 
prevê atingir 50% de conteúdo nacional. “Vamos 
nos adaptar ao que o governo pede”, afirmou. Ele 
destacou, no entanto, que mais importante do que 
elogiar ou criticar o novo regime é pedir que ele não 
seja alterado nos próximos anos, pois a indústria 

Regras do novo 
regime automotivo
A partir de 2013, as montadoras que quiserem participar do 
novo regime automotivo e ganhar reduções no IPI terão de 
cumprir os seguintes pré-requisitos: 

 Investir ao menos 0,15% da receita bruta em inovação; em 
2017, esse percentual subirá para 0,5%;

 Investir, no mínimo, 0,5% da receita bruta em engenharia; 
em 2017 o percentual subirá para 1%;

 Cumprir um mínimo de oito das 12 etapas de produção de 
veículos leves no país, e 10 das 14 para pesados; em 2017, 
são exigidas 10 de 12 etapas para os leves, e 12 de 14 para 
os veículos pesados;

 Aderir ao programa de etiquetagem, que mede a 
e� ciência energética dos veículos, com pelo menos 25% 
dos modelos produzidos no país; em 2017, 100% dos 
veículos deverão participar do programa controlado pelo 
Inmetro; atualmente essa participação é voluntária.

explica que a decisão de construir a unidade não 
tem relação com o aumento do IPI determinado 
pelo governo no ano passado sobre importados, 
mas foi fruto de três motivos estratégicos: reduzir 
o tempo entre o pedido e a entrega dos carros, 
diminuir a exposição cambial e melhorar o grau de 
confiança do consumidor. 

A chinesa JAC também prevê atingir o conte-
údo nacional estipulado pelo regime automotivo 
para obter o maior corte de IPI previsto. Sérgio 
Habib, presidente da JAC Motors Brasil, afirmou 
que tal meta não será possível no primeiro ano, 
mas deve ocorrer a partir do terceiro. Isso não será 
um problema porque a nova regra dá um prazo 

 Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Fernando Pimentel.
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O 
índice de confiança do consumidor 
vem caindo nos últimos tempos, con-
forme apontou o Índice Nacional de 
Confiança do Consumidor Brasileiro 
(INC), medido pela Associação Co-
mercial de São Paulo. Segundo o que 

foi apurado, no mês de março, houve redução 
de 3,4% no resultado, caindo de 176 pontos em 
fevereiro para 164 em março. Apesar da queda, o 
patamar ainda é superior aos 157 pontos de mar-
ço de 2011 e aos 150 pontos de março de 2010, 
segundo a entidade.

De acordo com a Associação Comercial de SP, 
um dos motivos para essa queda é o atual cenário 
econômico, que registrou alta da inadimplência 
(5,7% para veículos em março), juros altos e 

restrição ao crédito para o consumidor, que deixou 
de gastar. Vários setores sofreram com essa queda 
de confiança, entre eles o de eletrodomésticos e o 
de automóveis, que são considerados bem duráveis 
e as pessoas costumam fazer dívidas parceladas 
para adquirí-los.

Nos segmentos de automóveis e comerciais 
leves, em função da maior restrição ao crédito para 
a compra de um veículo novo, o volume de vendas 
somou 244.853 unidades em abril, numa queda 
de 13,82% sobre março. Já na comparação com 
abril/2011, os segmentos registraram retração de 
10,27%. “Os bancos estão mais criteriosos na ava-
liação cadastral graças ao aumento da inadimplên-
cia no setor, que cresceu nos últimos meses”, avalia 
o presidente da Fenabrave, Flávio Meneghetti. 

20 Revista Dealer

QUEDA NA CONFIANÇA, 
ALTA NO INCENTIVO

economia

Mesmo com a queda de con� ança do consumidor na economia 
brasileira, as novas medidas adotadas pelo governo podem ajudar 
os consumidores a realizar o desejo de ter um carro novo.



Flávio Meneghetti, 
presidente da 
Fenabrave e 
Carlos Henrique 
Carvalho, técnico 
de planejamento e 
pesquisa do IPEA.

De acordo com Flávio Meneguetti, presidente 
da entidade, o crescimento da inadimplência no 
setor automotivo chegou a 5,5% em fevereiro e 
5,7% em março, índice superior aos registrados 
durante a crise de 2009. Essa inadimplência alta, 
segundo o dirigente, fez com que as instituições 
financeiras ficassem mais restritivas na liberação 
do crédito ao consumidor, medida que impactou 
diretamente as vendas nas concessionárias. “Esta 
restrição no cadastro gera queda nas vendas, por 
isso, a média diária foi menor de um ano para 
outro. Essa situação nos preocupa, pois pode 
afetar a expansão esperada para o ano”, detalha o 
presidente da Fenabrave, que acredita que poderá 
haver queda na inadimplência a partir do final do 
primeiro semestre. Segundo Meneghetti, a cada 10 
fichas cadastrais, apenas entre 4 e 5 são aprovadas 
pelos bancos atualmente e, mesmo com a redu-
ção das taxas de juros, que vem sendo divulgada 
pelos bancos públicos e privados, o presidente da  
Fenabrave acredita que apenas a queda da inadim-
plência possa, de fato, gerar recuperação do setor 
com a retomada do crédito.

Para Carlos Henrique Carvalho, técnico de 
Planejamento e Pesquisa do IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada), a queda de vendas 
é apenas um espaço de tempo até que os consu-
midores vejam vantagens em retomar as compras. 
“Essas últimas quedas nas vendas de veículos têm 
relação com o medo das pessoas se endividarem. 
Elas preferem esperar um pouco mais para comprar 
seu carro, pois se esse consumidor tem um nível de 
endividamento alto, por conta de outros compro-
missos, ele terá medo de consumir algo com alto 
valor agregado”, comentou.

Brasil Maior – Após a baixa da economia, o governo 
anunciou pacotes de medidas que estimulam a 
competitividade da indústria, como a desoneração 
a folha de pagamentos de 11 setores e a viabilização 
de crédito mais barato pelo BNDES. “A economia 
em geral ainda sofre os reflexos da crise econômica 
global, mesmo não tendo atingido diretamente o 
Brasil, porém, essa retomada faz com que o consu-
midor se limite a gastar menos por enquanto e, com 
isso, o índice é de queda. Ao que tudo indica, essas 
novas medidas ajudarão a aquecer a economia”, 
explicou Carvalho. 

Nos últimos anos, pesquisas comprovaram que 
os crescimentos das classes baixas impulsionaram 
a economia e, como consequência, muitas pessoas 
conseguiram realizar sonhos como a compra do 
primeiro veículo. “Nos últimos anos, o aumento de 
crédito deu acesso à classe de menor renda à compra 
de carros e motos novas. A facilidade para pagamento 
fez o consumo caber no bolso do consumidor, mes-
mo que fosse em prazos de até 60 meses. O aumento 
da renda da população permitiu ao consumidor 
adquirir um bem de consumo que sempre sonhou, 
neste caso um veículo”, comentou Carvalho.

Para o técnico do IPEA, com o estímulo do 
governo em reaquecer a economia, não é só o con-
sumidor quem ganha; as empresas e fabricantes 
também estão tendo a oportunidade de produzir 
e, com isso, alavancar as vendas. “O governo per-
cebeu que a economia estava desaquecida, por isso, 
decidiu fazer este movimento para atrair os consu-
midores, as empresas e reativar a economia, além 
de trazer melhorias e condições de créditos para 
todos que desejam comprar bens duráveis como o 
veículo”, concluiu Carvalho. 
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MAIS QUE UMA LEI: 
RESPEITO ENTRE 
PARCEIROS.

matéria de capa

LEI 6.729. COM TODO O VIGOR!
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MAIS QUE UMA LEI: 
RESPEITO ENTRE 
PARCEIROS.

Se o leitor estranha o cabeçalho dessa matéria, que retrata fi elmente 
o trecho inicial do documeno promulgado pelo ex-presidente da 
República João Figueiredo, é porque é Concessionário recente ou 
já se esqueceu de como era o mercado antes da Lei 6.729/79, mais 
conhecida como “Lei Renato Ferrari”. Ao completar 33 anos em 
2012, a Lei continua em pleno vigor e permanece altiva em defesa 
do setor. Assim, seja qual for o caso do prezado leitor, essa matéria 
se dedica a apresentar ou rememorar essa inconteste conquista 
do setor da distribuição automotiva no Brasil. A Lei, que sofreu 
algumas alterações em 1990, passando à numeração 8132/90, 
regulamenta o sistema de distribuição automotiva no Brasil e 
estabelece critérios e parâmetros para o relacionamento entre 
fabricantes e  Concessionários. É o instrumento mais importante para 
o desenvolvimento e manutenção do setor automotivo brasileiro.

LEI No. 6.729, de 28 de novembro de 1979.
Dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de 
veículos automotores de via terrestre.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:
Art. 1º. - A distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efeti-
varse-á através de concessão comercial entre produtores e distribuidores 
disciplinada por esta Lei e, no que não a contrariem, pelas convenções 
nela previstas e disposições contratuais.



O
s primeiros contratos de concessão 
na revenda de veículos foram assi-
nados depois que o Brasil passou a 
ter os primeiros carros montados 
no país, em 1920. Depois que a 
produção disparou na segunda 
metade do século XX, com os índi-
ces de nacionalização dos veículos 

crescendo cada vez mais, as montadoras se viram na 
obrigação de remodelar o sistema de distribuição 
em nível nacional e acabaram revendo os con-
tratos em vigor. Com o incremento da indústria 
automobilística, a partir da década de 50, a Rede 
foi ampliada com o cRedenciamento de novas 
empresas que já comercializavam veículos (impor-
tados e usados) e por outras sem tradição no ramo.
Os novos contratos de concessão, para os antigos 
e tradicionais distribuidores, significaram controle 

em nível comercial, administrativo e operacional 
ainda maior por parte das fábricas. Com as novas 
regras, os Concessionários eram obrigados a manter 
estoques de carros, peças e acessórios de acordo 
com volume e prazos determinados pela monta-
dora. O zoneamento da distribuição ficava a cargo 
da indústria, que tinha autonomia também para 
realizar modificações unilaterais dos contratos. Os 
Concessionários ficavam sujeitos à interferência das 
fábricas em suas ações. “Além disso, os fabricantes 
podiam cancelar o Concessionário sem aviso ou in-
denização. Nos contratos da época, o Concessioná-
rio não tinha direito a quase nada”, declara Alencar 
Burti, ex-presidente da Fenabrave e Concessionário 
de veículos desde 1968.

Apesar do quadro desfavorável em relação às 
montadoras, as concessionárias ganhavam status 
de “centro automobilístico”, dada a explosão das 

Entre 1957 
e 1961, a 
produção 

automobilística 
saltou de 30.542 

para 145.584 
unidades, o 

que era recorde 
absoluto.

matéria de capa



“As convenções 
coletivas 

fortaleceram 
o papel das 

Associações de 
Marca como 

representantes 
das 

concessionárias 
perante as 

montadoras”.

vendas e ao aumento do número de serviços ofere-
cidos. Entre 1957 e 1961, a produção automobilís-
tica saltou de 30.542 unidades para 145.584. 

Assim, no início dos anos 60, o setor de 
distribuição de veículos já estava consolidado 
em número e importância econômica no Brasil. 
Faltava, no entanto, coesão e a organização dos  
Concessionários existentes no país. Foi dessa 
necessidade que surgiu a ACOVESP - Associação 
dos Concessionários de Veículos de São Paulo – a 
primeira entidade oficial do segmento que, em 
1965, cedeu lugar para a criação da então ABRA-
VE, a Associação Brasileira de Revendedores 
Autorizados de Veículos que, em 1989, tornou-
se a atual Fenabrave – Federação Nacional da  
Distribuição de Veículos Automotores.

No intuito de promover o equilíbrio no rela-
cionamento entre fabricantes e distribuidores, a 
Assobrav – Associação Brasileira de Distribuidores 
Volkswagen, iniciou o movimento para a criação 
de uma Lei que regulamentasse o sistema de distri-
buição. “A ideia, que precisava estar bem embasada, 
foi repassada à então ABRAVE, na época presidida 
por Eduardo Saddi. Eu era vice-presidente e acabei 
indicando o Renato Ferrari, que era meu sócio e 
também advogado, e que passou a cuidar do assun-
to”, relembra Burti.

Segundo Burti, foram inúmeras viagens à Bra-
sília e, mesmo com a recusa do então Presidente 
da República Ernesto Geisel, a ABRAVE insistiu 
no pleito até que a Lei 6.729/79 fosse, finalmente, 
aprovada, em novembro de 1979, pelo então Pre-
sidente João Batista Figueiredo.

 Capitaneada por Renato Ferrari, que batizou a 
Lei 6.729 e presidiu a ABRAVE entre 1975 e 1980, 
o setor da distribuição automotiva passou a contar 
com uma regulamentação que estabelecesse direitos 
e deveres entre concedentes e Concessionários de 
veículos terrestres.

“Lembro que estava abrindo a minha primeira 
concessionária General Motors na época. Foi a 
primeira Lei nas Américas a regulamentar o setor 
da distribuição automotiva”, explica o ex-presidente 
da ABRAC – Associação Brasileira dos Concessio-
nários Chevrolet e ex-vice-presidente da Fenabrave, 
Mauri Missaglia.

Segundo Missaglia, os acordos entre fabrican-
tes e seus distribuidores eram feitos em contratos 
individuais, e a Lei Renato Ferrari modificou to-
talmente as relações entre as duas partes. Primeiro 
porque definiu, com clareza, o papel de cada um, 
além de criar as convenções coletivas, importantes 
instrumentos jurídicos que definem os papéis de 
cada marca e sua Rede. “As convenções coletivas 
fortaleceram o papel das Associações de Marca 
perante a montadora como representante da Rede 
de Concessionários. A distribuição de veículos 
no Brasil estava ficando mais organizada e com 
definições bem claras do que podia ou não fazer. 
Isso foi muito benéfico para o desenvolvimento do 
mercado”, detalha Missaglia.

Algumas das principais conquistas – A partir de 28 de 
novembro de 1979, a Lei 6.729, mais conhecida 
como Lei Renato Ferrari, trouxe uma série de be-
nefícios regulatórios nas relações entre fabricantes 
e Concessionários.  

Entre alguns pontos trazidos pela Lei está a 
definição de:

• área operacional para o exercício das ativida-
des do Concessionário, que não poderá operar além 
dos seus limites; 

Após discurso, Renato Ferrari (em pé), 
cumprimenta Jânio Quadros.



• distâncias mínimas entre estabelecimentos 
de Concessionários da mesma Rede, fixadas 
segundo critérios de potencial de mercado (Con-
venções de Marca passaram a estabelecer quais as  
distâncias mínimas);

“Esses itens foram muito importantes, pois, 
nos antigos contratos, as fábricas podiam nomear 
Concessionários próximos uns aos outros, o que 
fazia com que os primeiros instalados perdessem 
mercado e, consequentemente, seu investimento”, 
declara Alencar Burti.

Para Paulo Pelegrini, advogado especializado 
no setor automotivo, a delimitação da área opera-
cional é um dos pontos de maior importância da 
Lei para os Concessionários. “Este ponto preserva 
todo o investimento aplicado pelo distribuidor 
em seu negócio, mantendo seu potencial de ex-
ploração de mercado, ou seja, consegue planejar 
seus investimentos de acordo com o potencial 
de mercado em que poderá atuar”, defende  
o especialista.

Da mesma forma, a Lei passou a estabelecer 
normas para a renovação contratual, para a repre-
sentatividade da marca e incluir a possibilidade 
de indenização do Concessionário no caso de 
cancelamentos. No Artigo 23, por exemplo, fica 
estabelecido que o concedente que não prorrogar 
o contrato ajustado nos termos do Parágrafo 21 
(estabelece prazo indeterminado de contrato), 
ficará obrigado, perante o Concessionário, a 
readquirir-lhe o estoque de veículos, a comprar 
seus equipamentos, máquinas, ferramental e 
instalações destinados à concessão, entre outras 

obrigações que chegam a prever indenização por 
perdas e danos, com base em percentual de fatu-
ramento.  Da mesma forma, o Concessionário 
que der causa à rescisão também deverá pagar, ao 
fabricante, uma indenização correspondente a um 
percentual do valor total de mercadorias que tiver 
adquirido nos últimos meses do contrato. 

Esse equilíbrio entre as partes (montadoras 
e concessionárias) é, para Paulo Pelegrini, “o 
principal benefício da Lei Renato Ferrari, pois 
equipara direitos e deveres, assim como equilibra 
esse relacionamento”.

Convenções e vendas diretas – Da mesma forma que a 
Lei 6.729 detalha vários aspectos que envolvem as 
relações entre Concessionários e montadoras, tam-
bém estabelece que outras normas e procedimentos 
devem ser definidos pelas chamadas Convenções de 
Marca, o que fortalece a participação das Associa-
ções neste contexto.

Como exemplo, é por meio das Convenções 
de Marca que podem ser definidas as distâncias 
mínimas entre concessionárias. “É por isso que 
acredito que as Associações de Marca devem ficar 
sempre, solidariamente, ao lado da Fenabrave, para 
que tenham mais força e representatividade junto 
aos fabricantes”, alerta Burti.

Já no caso das vendas diretas, a polêmica cresce. 
A Lei Renato Ferrari ou atual Lei 8132/90 estabele-
ce que as montadoras podem efetivar vendas diretas 
de veículos automotores, a compradores especiais, 
mas nos limites que forem, previamente, ajustados 
com sua Rede de distribuição.  

O equilíbrio 
entre as partes 
(montadoras e 

concessionárias) 
é o principal 
benefício da 

Lei 6.729, 
pois equipara 

direitos e 
deveres.

O ex-presidente da 
Fenabrave, Renato Ferrari, 
participa de convenção em 
Brasília, ao lado de Severo 
Gomes, ex-Ministro da 
Indústria e Comércio.

Paulo Pelegrini, 
advogado especializado 
no setor automotivo.
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Alterações da Lei em 1990
A década de 90 foi um período turbulento para os Concessionários brasileiros. A chegada 
de novas marcas, que ampliaram a competitividade ao apresentar veículos com maior 
evolução tecnológica e maior prazo de garantia, provocou uma revolução no setor. Nesta 
época, o volume de distribuidores encolheu de quase 6 mil Concessionários para 4,5 mil.

E foi a partir do entendimento do então Presidente da República, Fernando Collor 
de Melo, de que a Lei 6.729/79 feria a prática de livre mercado em alguns pontos, 
que a Fenabrave, na época presidida por Alencar Burti, acolheu a demanda do 
Governo e alterou a Lei que passou a receber a numeração 8132/90.

Vale ressaltar que a Lei nº 6.729/79, “Lei Renato Ferrari”, não foi extinta, apenas 
ganhou novo texto, com as alterações acrescentadas pela Lei nº 8.132/90. Dentre 
as modificações, é importante destacar a do artigo 5º e seus parágrafos.

O artigo 5º prevê, para o consumidor, o direito de adquirir o bem objeto da concessão no 
local que melhor lhe convier. Assim, permanece vedada, para o Concessionário, a atuação 
fora de sua área operacional. Isso significa que, como já ocorria anteriormente, o cliente 
pode comprar no Concessionário de sua escolha, ficando este sujeito, apenas, à indenização 
dos serviços de assistência técnica em garantia, prestados por seu colega de Rede situado 
no domicílio do comprador, conforme seja estipulado em Convenção de Marca. 

Já a atuação direta exorbitante dos limites de sua área operacional, definida no contrato de 
concessão, poderá vir a configurar infração às regras de comercialização previstas nas respectivas 
Convenções de Marca, sujeitando o Concessionário às penalidades gradativas nelas citadas.

• Artigo 5º, inciso 1 – substituição da expressão “área demarcada” por 
área operacional; O parágrafo 2º mantém a proibição de ações de vendas 
na área de outro Concessionário; O parágrafo 3º permite a liberdade de 
compra do consumidor, à livre escolha.

• Artigo 6º, parágrafo 1º – no caso de contratação de nova concessão, o 
Concessionário já instalado na área concorrerá com os demais interessa-
dos em igualdade de condições.

• Artigo 13 – é livre o preço de venda do Concessionário ao consumidor.

• Artigo 14 – tratava da margem de comercialização e foi suprimido. Conjugado com o 
novo artigo 13, atende ao objetivo do Governo Federal, que é a desregulamentação. A 
partir de então, não existe mais o ágio; o preço dos veículos é fixado pelo mercado, e cabe 
ao Concessionário ser o mais eficiente possível para obter margem para o seu negócio.

• Artigo 28 – cria os serviços autorizados.

As alterações mais importantes

 
Acesse o portal Fenabrave (www.fenabrave.org.br)  
e confira a íntegra da Lei 6.729/79 e suas alterações na área de “Leis do Setor”.

O ex-Presidente Fernando 
Collor de Melo.
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Na Primeira Convenção da Categoria Econô-
mica dos Produtores e Distribuidores de Veículos 
Automotores, celebrada em dezembro de 1983, em 
seu Capítulo XVII, foram estabelecidas as normas 
para a comercialização de veículos por meio das 
vendas diretas. 

De acordo com o documento, além de des-
crever quem pode comprar veículos diretamente 
da montadora, foram estabelecidos percentuais 
para que esta prática não prejudique o mercado e, 
principalmente o negócio da distribuição. Segundo 
o documento, no Artigo I, Parágrafo 2º, linhas a, 
b e c, o limite não poderá ser superior a entre 1% 
e 2%, dependendo da classe de veículo. Segundo 
levantamento feito pela Fenabrave, em 2011, as 
porcentagens de vendas diretas ao mercado ficaram 
em 26,85%, valor muito acima do que é permitido 
na Convenção das Categorias Econômicas. “Esta 
prática gera uma concorrência desleal, principal-
mente para a comercialização do veículo usado, 
já que as empresas que compram diretamente do 
fabricante ainda possuem descontos na aquisição 
do novo”, explica o superintendente da Fenabrave, 
Paulo Engler.

Segundo o presidente da Abracaf – Associação 
Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat, 
Luiz Romero, as vendas diretas são extremamente 
prejudiciais ao sistema, inclusive para as monta-
doras. “Estes percentuais extrapolam o limite do 
bom senso”, adverte. De acordo com o dirigente, 
esta prática é uma injustiça para o Concessionário, 
que não tem os mesmos benefícios no momento 
de comprar da montadora o veículo. “A Rede 
comercializa mais de 70% da produção. É uma 

injustiça haver diferença tributária para o frotista e 
para o Concessionário, que investe grandes quan-
tias em suas estruturas, representa a marca perante 
o mercado e ainda possui margens apertadas de 
comercialização”, reclama.

Para Romero, uma das saídas para equalizar 
este problema é, em primeiro lugar, o diálogo entre 
Rede e Montadoras, para que elas proporcionem os 
mesmos benefícios concedidos aos frotistas para os 
Concessionários. “A Fenabrave vem se reunindo 
com presidentes de montadoras em busca de uma 
solução para este problema que afeta diretamente 
a Rede. O bom senso deve prevalecer, já que este 
modelo de venda direta está totalmente equivoca-
do”, comenta o presidente da Abracaf.

Durante o XXI Congresso Fenabrave, reali-
zado em novembro de 2011, na cidade de São 
Paulo, o tema das vendas diretas foi abordado 
na cerimônia de abertura do evento, pelo então 
presidente da entidade, Sergio Reze. “As monta-
doras precisam definir com clareza qual é o seu 
verdadeiro canal de distribuição de veículos. Nós 
(os Concessionários) queremos e devemos ser 
reconhecidos como os genuínos distribuidores”, 
disse a uma plateia formada por integrantes do 
governo, representantes de montadoras e Conces-
sionários de todo o Brasil.

Sobre esse desvio do canal oficial de distribuição 
de veículos no País, Reze disse que, “como parceiros 
efetivos (Fabricantes e Concessionários), devemos 
ser sinceros e até duros para apontar desvios, porque 
se um de nós morrer o outro definha”, afirmou, 
complementando: “Assim como as montadoras, nós 
investimos e colocamos nosso capital em risco”.

Flávio Benatti, 
presidente da 
NTC&Logística.

Paulo Engler, 
superintendente 
da Fenabrave e Luiz 
Romero, presidente da 
Abracaf, Associação 
Brasileira dos 
Concessionários Fiat.
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Em seu discurso, Reze disse que essas compras 
são feitas principalmente por grandes frotistas o 
que, segundo ele, causa uma séria distorção no 
mercado. “Estas empresas compram com grandes 
descontos, de 25% a 35%, depois revendem os 
carros com vantagens. Quem paga por isso é o 
consumidor que compra carros na concessionária 
por um preço mais alto”, alega o atual presidente 
da Assobrav – Associação Brasileira de Distribui-
dores Volkswagen.

Para ele, “as montadoras criaram um segundo 
canal de distribuição, sem nenhuma responsabi-
lidade em prestar atendimento para o cliente ou 
cumprir a garantia. Isso não agrega nenhum valor 
à imagem da marca”, atacou Reze.

Na opinião do atual presidente da Fenabrave, 
Flávio Meneghetti, que assumiu o cargo em 14 
de dezembro de 2011, as concessionárias são o 

principal canal de distribuição das montadoras 
e devem ser tratadas e respeitadas como tal. 
“Não temos nada contra as vendas diretas, des-
de que aconteçam em volume civilizado e nas 
mesmas condições oferecidas às concessionárias 
que são, em primeira e última análise, o verda-
deiro canal de distribuição dos fabricantes”,  
conclui Meneghetti.

Mais atual do que nunca – Hoje, há no Brasil cerca 
de 7,2 mil concessionárias, representadas por 51 
Associações de Marca. O setor da distribuição é 
responsável pela geração de 376 mil empregos di-
retos e por uma receita anual de R$ 237,8 bilhões 
(2011), correspondendo a 5,7% do Produto Inter-
no Bruto – PIB do País. 

Nesse cenário, o perfil de vendas e os hábitos 
dos consumidores estão mudando, mas a Lei 

“O bom senso 
deve prevalecer, 

já que este 
modelo de 

venda direta 
está totalmente 

equivocado”.

Fenabrave conquista mais representatividade política. Na foto, o ex-
Governador de São Paulo, Mário Covas, Renato Ferrari e o ex-presidente 

executivo da Fenabrave, Hugo Maia de Arruda Pereira.

Participação das  
vendas diretas no mercado
Automóveis e Comerciais Leves

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Varejo 65,05 66,76 72,13 74,67 75,81 76,22 77,75 76,78 73,07

Venda direta 34,95 33,24 27,87 25,33 24,19 23,78 22,25 23,13 26,93
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6.729/79 ou 8.132/90 continua na ativa. “As 
vendas pela internet e a mobilidade do público 
consumidor pelo País pode gerar interpretações 
equivocadas de alguns pontos da Lei, porém, a 
Fenabrave acredita que ela está adequada a todas as 
operações de distribuição”, explica Paulo Engler, 
superintendente da Fenabrave. Para ele, a Lei está 
adequada ao mercado. “O que falta é informação. 
O Concessionário deve passar as premissas da Lei 
para toda a sua equipe conhecer as normas do se-
tor”, comenta Engler.

Para o ex-Concessionário e atual consultor 
Mauri Missaglia, as convenções coletivas podem su-
prir essa necessidade de atualização, já que, segundo 
o ex-dirigente da ABRAC, a lei é bem flexível e 
adaptada ao mercado atual. “Cada marca tem mais 
flexibilidade por meio de sua Convenção. A Lei 
Renato Ferrari não precisa ser alterada. Ao contrá-
rio, penso que deve ser mantida e fortalecida”.

Divulgação e defesa – A Fenabrave vem trabalhando 
para mostrar,  às Redes Associadas, a importância 
da Lei 6.729/79 nas operações da distribuição de 
veículos. Como parte do novo Planejamento Estra-
tégico da entidade, desenvolvido sob o comando do 
presidente Flávio Meneghetti, uma das prioridades 
apontadas é a difusão da Lei 6.729 entre os Conces-
sionários, com seus fundamentos e objetivos. “Esta-
mos preparando cursos na TV Fenabrave, além de 
materiais de comunicação em que apresentaremos 
a lei de forma mais palatável aos Concessionários”, 
informa Paulo Engler.

Confi ra 
entrevista 

realizada com o 
autor da 

Lei 6.729, 
Renato Ferrari, 
na página 32.

Flávio Meneghetti, Sergio Reze, 
Renato Ferrari e Alencar Burti.

Politicamente, a entidade pretende debater, 
com a Anfavea e o Confaz – Conselho Nacional de 
Política Fazendária, sobre a criação de uma norma 
que regularize as operações de vendas diretas. “A 
Fenabrave mantém um diálogo aberto com todas 
as partes envolvidas”, diz o superintendente da 
entidade. “Estamos realizando, ainda, por meio 
das Associações de Marca, um trabalho educativo 
com a equipe de atendimento ao público sobre os 
efeitos da Lei Ferrari em sua atividade. Queremos 
mostrar de que forma o consultor de vendas pode 
atuar nos termos da Lei”, explica Engler.

Além do trabalho efetivo da Fenabrave em di-
vulgar  e defender a Lei 6.729/79, Mauri Missaglia 
recomenda a criação de um kit de boas-vindas a 
todos os Concessionários que abrirem novas lojas. 
Em sua sugestão, este kit deve ser entregue a todos 
os funcionários e, com isso, o conhecimento das 
normas que regem suas atividades serão de conheci-
mento coletivo. “Alguns empresários se lembram da 
Lei apenas quando têm problemas para tratar com a 
montadora. Não pode ser desta forma”, alerta.

Para o presidente da Abracaf, Luiz Romero, a 
Lei Renato Ferrari é um importante instrumento 
de organização do mercado, que estimula a com-
petitividade saudável entre as empresas do setor e 
fortalece o papel da Associação de Marca na distri-
buição de veículos.

De acordo com o dirigente, nos Estados Unidos 
houve tentativas de derrubar a lei que regulamenta 
o setor naquele país, mas a representatividade da 
distribuição local impediu que isso acontecesse. 

Agência Luz/Patricia Cruz
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“Os Concessionários dos EUA passaram por várias 
tentativas de mudanças na ponta do varejo, mas 
as autoridades recuaram nesta estratégia. Hoje, a 
lei lá é muito forte, ao contrário da Europa, que 
perdeu esta força legal e fez com que o mercado da 
distribuição se tornasse frágil”, explica o presidente 
da Abracaf, que complementa: “Alguns países euro-
peus, como a Inglaterra, por exemplo, não possuem 
uma lei como a 6.729, e a falta de uma legislação 
clara entre as montadoras e suas Redes acaba desor-
denando o mercado”, conclui Romero.

“A Lei Renato Ferrari é uma norma sofisticada 
e que traz segurança jurídica para a distribuição de 
veículos, outorgando previsibilidade regulatória ao 
setor, condição que, como se sabe, é 
necessária à decisão de investimentos 
de longo prazo e beneficia o mercado 
de consumo”, explica Luiz Eduardo 
Vidigal Lopes da Silva, advogado e 
sócio da Lopes da Silva & Associa-
dos, escritório jurídico que atende 
a Fenabrave.

De acordo com Vidigal, os con-
sumidores também são beneficiados 
com a Lei Renato Ferrari, pois con-
tam com o fácil e constante acesso 
aos serviços e produtos oferecidos 
pelos Concessionários da marca que 
representam. “A existência da Lei, em última análi-
se, assegura ao consumidor acesso a bens e serviços 
vinculados aos padrões de exigência da marca de 
sua confiança”, complementa.

Em defesa perene da Lei 6.729, Paulo Engler 
diz que a Fenabrave está em constante comunicação 
com o Ministério Público Federal e com a Secre-
taria de Política Econômica, ligada ao Ministério 
da Fazenda, com quem são debatidos, de forma 
transparente, os efeitos prejudiciais das vendas 
diretas e os principais aspectos que ferem a Lei 
Ferrari - que resguarda os Concessionários de prá-
ticas abusivas. “Estamos trabalhando em diversas 
frentes com o objetivo de mostrar que a Lei 6.729 
não está defasada e que seria um grande problema 
se ela não existisse, não apenas para a Rede mas, 
principalmente, para o consumidor, que estaria 
inserido em um mercado desleal”, completa o 
superintendente da Fenabrave.

“Para resumir, a Lei Renato Ferrari é boa para 
a Fábrica, para a Rede e para o consumidor, que 
tem, no Concessionário, o endereço certo para a 
sua garantia”, finaliza o ex-presidente da Fenabrave 
Alencar Burti.  

1920 Surgem os primeiros 
revendedores autorizados

Anos 50 Novos contratos de concessão

1961 Criada a Acovesp, Associação dos 
Concessionários de Veículos de São Paulo

1965 Fundada a ABRAVE, Associação Brasileira 
de Revendedores Autorizados de Veículos

1966 ABRAVE forma comissões 
internas de estudo

1967 ABRAVE cria diretoria de 
relações com as fabricantes

1967 1º Congresso dos Revendedores 
Autorizados da Regional Brasília

1972/74 Instituídas as primeiras Associações de 
Marca (Assobrav é a primeira, em 1972)

1973 Criada a Aladda, Associação Latino-
Americana de Distribuidores 
de Veículos Automotores

1975 Renato Ferrari coordena texto 
para Projeto de Lei sobre 
indústria e Concessionários

1977 Lei Ferrari é aprovada no 
Congresso Nacional

1978 Presidente da República Ernesto 
Geisel veta a Lei Ferrari

1979 Distribuidores e fabricantes 
reapresentam texto conjunto

1979 Presidente da República, João 
Batista Figueiredo, sanciona a Lei 
6.729, em 28 de novembro

1979 ABRAVE realiza em Brasília seu 
primeiro Congresso Nacional

1983 Primeira Convenção da Categoria

1989 Transformação da ABRAVE em Fenabrave

1990 Lei 8.132 altera artigos da Lei 
6.729 (Governo Collor)

1992 Projeto “Carro Popular”

1995 Novos fabricantes se instalam no 
País e setor se reestrutura

2012 A Lei Renato Ferrari continua em vigor, 
mais ativa e importante do que nunca

Os caminhos da Lei

Luiz Eduardo Vidigal 
Lopes da Silva.
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Aos 87 anos, o advogado, formado pela Faculdade de Direito da 
USP, em 1948, Renato Ferrari é reconhecido por ter desbravado o 
espinhoso caminho que levou o setor da distribuição automotiva 
a conquistar, em 1979, a primeira Lei que regulamenta o setor 
no Brasil, a Lei 6.729/79. Incansável, mesmo com a inicial 
recusa do então Presidente da República Ernesto Geisel, 
Renato Ferrari, acompanhado de seus pares na Fenabrave, 
legitimou seu pleito até conseguir a promulgação da Lei, em 
novembro de 1979 (veja na Matéria de Capa desta edição).

Sempre cordial e extremamente atencioso, dr. Ferrari é o símbolo 
mais fiel de um verdadeiro cavalheiro, e um profissional cujo perfil 
não poderia ser outro: detalhista e perseguidor da perfeição. 
Humilde, como todo líder seguro, respondeu as perguntas feitas 
pela reportagem de Dealer destacando: “Fiz as respostas mais 
abrangentes possíveis, mas fiquem à vontade para criticar e cortar o 
que acharem necessário”. Como se o irretocável merecesse ajustes...

Nesta entrevista, concedida à Revista Dealer, o principal líder 
da distribuição automotiva brasileira conta um pouco da 
história de como foi o processo de criação da Lei que leva o 
seu nome, e opina sobre os principais problemas enfrentados 
pelos Concessionários de Veículos à época. Nada foi editado 
nesta entrevista, que revela, certamente, o perfil de um 
homem que se tornou mais que um ícone do setor. É, hoje, 
e assim entrará para a história, como um desbravador.

Mais que um ícone, 
um desbravador!

Renato Ferrari

O autor da Lei 6.729/79, que é a principal conquista dos 
distribuidores de veículos automotores brasileiros, concedeu 
entrevista à Revista Dealer e comentou a importância da  norma 
para a segurança e o desenvolvimento do mercado automotivo.
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Renato Ferrari atuou em 
múltiplas atividades e 
funções em sua carreira, 
além de se dedicar ao 
setor da distribuição. No 
setor privado,  atuou em 
empresas distribuição de 
gás liquefeito de petróleo, 
e também como membro 
de diretorias e conselhos 
de entidades de relevantes 
objetivos sociais, tendo 
sido presidente de uma 
das empresas deste setor. 
Já na carreira pública, 
atuou como Presidente da 
Fundação Padre Anchieta 
(Rádio e Televisão Cultura) 
e Secretário da Cultura no 
Governo Jânio Quadros, quando 
participou da completa reforma 
do Teatro Municipal de São Paulo.

Apesar desta múltipla gama de 
atividades, Renato Ferrari dedicou a 
maior parte de sua carreira ao setor da 
distribuição de veículos. De acordo com 
o autor da Lei 6.729/79, que regulamenta as 
relações entre indústria e Rede, e é o instrumento 
mais importante do setor automotivo nacional, ele 
“serviu ao setor com acentuada dedicação e forte 
objetivo de conceituá-lo doutrinariamente, destacá-
lo na economia nacional e inseri-lo na ordem jurídica 
do País, cuja legislação não a contemplava”.

Durante o seu trabalho de fortalecimento e 
crescimento da distribuição automotiva nacional, 
Renato Ferrari revela que atuou com “o construtivismo 
jurídico, a que sempre me consagrei, aplicando-o na 
criação da Lei 6.729 que, em 1975, já se fazia premente 
não só no setor automobilístico, como no interesse 
do desenvolvimento nacional”, revela o visionário.

Perfil de líder
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Revista Dealer – O que motivou 
a Fenabrave a lutar pela criação da  
Lei 6.729/79? 
Renato Ferrari – A primeira providên-
cia que se fazia necessária consistia em 
dar definição adequada aos exercentes da 
atividade, considerando, basicamente,  a 
sua estruturação. As suas complexidades 
comerciais, financeiras, técnicas e adminis-
trativas; os seus investimentos e giro de ca-
pital expressivos; o encadeamento dos elos 
da produção e da distribuição; a distinção 
entre produção e distribuição de veículos 
automotores novos e respectivas peças e 
acessórios, com prestação de assistência 
técnica e considerando inúmeros outros 
fatores, como a alta contribuição social 
de milhares de empregos e das grandes 
somas de ordem tributária; e considerando 
a evidente diferença entre distribuidores 
e comerciantes de veículos automotores 
em geral, com atuação de simples venda, 
sem as condições e responsabilidades dos 
exercentes da distribuição.
Para esta definição, o assunto foi primei-
ramente levado ao órgão competente, 
que deu a definição de Distribuidores de 
Veículos Automotores, como Categoria 
Econômica de natureza específica, confi-
gurando o exercício desta atividade pela 
concessão comercial, conforme Resolução 
emitida no âmbito do Ministério do 
Trabalho sob nº 312.943-75, de 25 de 
agosto de 1975.
Assim, foi definida e denominada a Ca-
tegoria Econômica dos Distribuidores 
de Veículos Automotores, caracterizada, 
juridicamente, pela concessão comercial, 
matéria de que antes não se cuidara.

Revista Dealer – Quais as principais 
vantagens/benefícios da Lei para os con-
cessionários de veículos automotores?

Renato Ferrari – A conquista da Lei 
exigiu, de nossa parte, contínuo esforço, a 
partir de 1975, para terminar no final de 
1990, seja no Congresso Nacional, seja no 
Poder Executivo. Em seu complexo de nor-
mas e cláusulas, o seu princípio fundamen-
tal foi o do equilíbrio jurídico entre partes, 
que operam pelo contrato de concessão 
comercial, diante da acentuada diferença 
econômica entre produtores e distribui-
dores. Não há vantagens, benefícios ou 
favorecimentos ao distribuidor, mas apenas 
equilíbrio jurídico entre partes.

Revista Dealer – A Lei sofreu pequenas 
alterações em 1990, dando origem à Lei 
8.132/90. Considera que esta Lei deva me-
recer outros ajustes ou continua atual? 
Renato Ferrari – A Lei sofreu pequenas 
alterações introduzidas pela Lei 8.132, de 
26 de dezembro de 1990. Foram peque-

Em seu complexo de normas e cláusulas, o seu princípio 
fundamental (Lei 6.729) foi o do equilíbrio jurídico entre 

partes, que operam pelo contrato de concessão comercial, 
diante da acentuada diferença econômica entre produtores e 

distribuidores. Não há vantagens, benefícios ou favorecimentos 
ao distribuidor, mas apenas equilíbrio jurídico entre partes.”
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nas modificações e algumas revogações 
de alguns artigos. Esse procedimento não 
alterou a substância da Lei, tratando-se de 
alterações vazias de conteúdo, a mostrar 
a falta de necessário conhecimento da 
concessão comercial pelo autor ou autores 
desse procedimento.

Revista Dealer – Qual a importância de 
ser mantida?
Renato Ferrari – A Lei deve ser manti-
da tal como é, por sua própria natureza 
e pela sua relevância sobre a matéria de 
que trata, constituindo uma unidade  
sistêmica em que todos os dispositivos  
são indispensáveis.
Ela é diploma de um capítulo fundamen-
tal nas relações da economia como um 
todo, envolvendo relevantes segmentos. 
A sua estrutura e objetivos formam um 

elemento exemplar no cenário nas rela-
ções entre seus setores e constitui uma 
força em prol do consumidor desses bens 
duráveis e de sua defesa.
É impensável que a Lei pudesse deixar de 
existir. A sua inexistência resultaria em 
uma fonte de danos e prejuízos de diversa 
natureza à produção, à distribuição e ao 
consumo dos bens em tela, ferindo a sua 
unidade sistêmica, com contínuo conflito 
entre partes, por falta de regras disciplina-
res, ditadas pela parte mais proeminente, 
como ocorria antes da sua conquista.

Revista Dealer – Entre os artigos da Lei 
6.729/79, cite ao menos três que considera 
fundamentais e justifique.
Renato Ferrari – Na visão geral da Lei, 
todas as suas disposições são fundamen-
tais, caracterizando um complexo de ele-
mentos inseparáveis, de modo que seria 
inadequado priorizar artigos, além do 
que  os destaques poderiam ser variáveis 
segundo critérios diversos.
Sem embargo, lembram-se dispositivos 
conceituais de realce jurídico, como  
exemplifica o art. 1º que estabeleceu a 
concessão comercial como meio legal  
obrigatório da distribuição de veículos 
automotores de via terrestre; o art. 2º, 
que definiu o distribuidor, entendendo-se 
a palavra Distribuidor como elo econô-
mico e o vocábulo Concessionário como 
figura jurídica e entendendo-se a palavra 
Produtor também como elo econômico 
e o vocábulo Concedente também como 
figura jurídica; o art. 17, que instituiu a 
Convenção das Categorias Econômicas 
representadas pelas respectivas entida-
des associativas dos produtores e dos 
distribuidores, e a Convenção da Marca 
entre cada produtor e a sua Rede de 
distribuição representada pela respectiva 

“Ela (a Lei 6.729) é diploma de um capítulo fundamental 
nas relações da economia como um todo, envolvendo 

relevantes segmentos. A sua estrutura e objetivos 
formam um elemento exemplar no cenário nas relações 

entre seus setores e constitui uma força em prol do 
consumidor desses bens duráveis e de sua defesa.”

36 Revista Dealer



Associação, revestidas todas as convenções 
de força de lei.

Revista Dealer – A Fenabrave tem ar-
gumentado, há alguns anos, que as ven-
das diretas, da forma como as montadoras 
praticam hoje e que chegam a representar 
mais de 30% das vendas do setor, contra-
riam os preceitos da Lei 6.729 à medida em 
que não apenas são realizadas em volume 
acima do estabelecido, como também em 
preços menores do que os concedidos pelas 
montadoras às concessionárias (montado-
ras chegam a oferecer mais de 25% de des-
contos aos frotistas, contra uma margem 
de 11% para Concessionários). O senhor 
concorda com o pleito de isonomia da Fe-
nabrave? De que forma as chamadas “ven-
das diretas” podem ferir a Lei 6.729?

Renato Ferrari – Entre outros dis-
positivos de cunho operacional, vêm à 
colação o art. 15 da Lei e os arts. 1º e 
seguintes do Capítulo XVII da Primeira 
Convenção de Categorias Econômicas, 
de 16 de dezembro de 1983, que, tra-
tando de vendas diretas do produtor ao 
consumidor, especificam as exceções e 
condições em que podem ser realizadas. 
Entre tais condições, avulta o preço que 
o produtor-concedente pode praticar em 
tais vendas, ficando-lhe vedado oferecer 
ao consumidor menor preço e vantagens 
que contrariem direitos e interesses do 
distribuidor-concessionário.
Tornou-se público e notório que estas 
proibições não têm sido respeitadas, 
sabendo o mercado que o produtor-
concedente oferece, em vendas diretas, 
enormes descontos, e tanto a estas tem 
recorrido que acabou por criar um canal 
de distribuição paralelo, que fere a Lei e 
a Convenção, com acentuado prejuízo ao 

distribuidor-Concessionário, cuja situação 
reclama urgente solução.
Esta síntese não pode descurar  da causa 
responsável de múltiplos efeitos contra o 
instituto da concessão comercial, que con-
siste em o produtor fabricar quantidades 
acima da real capacidade de consumo, e 
tantas vezes em grande excesso. 
Enquanto este desequilíbrio existir, 
ofendendo até a velha lei da oferta e da 
procura, não cessará a fonte de dissabo-
res e de danos e prejuízos do segmento 
da distribuição, cuja anomalia também 
suscita urgente correção.  

“O produtor-concedente oferece, em vendas diretas, enormes 
descontos, e tanto a estas tem recorrido que acabou por 
criar um canal de distribuição paralelo, que fere a Lei e 
a Convenção, com acentuado prejuízo ao distribuidor-

Concessionário, cuja situação reclama urgente solução.”
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Renato Bernhoeft

O despreparo e o desnível educacional podem limitar a 
continuidade ou o desenvolvimento da nova classe consumidora.

O Brasil, que emergiu neste novo século, tem entre 
suas grandes conquistas uma distribuição de renda 
mais ampla, que permitiu, a uma significativa fatia 
da população, o acesso a bens de consumo antes 

considerados inacessíveis.
Entretanto, dois aspectos aparecem como fatores que podem 

limitar a continuidade, ou até o desenvolvimento, desta nova classe 
consumidora.

Estamos nos referindo ao que as pesquisas mais atuais já vêm 
demonstrando, que é o despreparo e o desnível educacional de todo 
este agrupamento, além da própria dificuldade de acesso ao ensino 
– formal e informal - nas suas mais variadas formas.

Um segundo ponto que merece atenção é que esta nova classe 
emergente apresenta, entre suas aspirações maiores, a conquista do 
emprego formal. E, de forma mais acentuada ainda, uma posição 
estável e segura nas diferentes estruturas e organizações do estado.

Um percentual muito baixo coloca a alternativa de empreender 
como um sonho, aspiração ou desejo.

Ou seja, ainda vigora muito o modelo de sonho da antiga classe 
média de buscar uma suposta estabilidade através do vínculo empre-
gatício, simbolizado pela “carteira profissional assinada”.

E, no que tange ao serviço público, a busca é de uma estabilida-
de, com uma possível conseqüência ainda mais nociva, representada 
pelo desejo de tranqüilidade e conforto. Eventualmente acrescido 
de uma perigosa acomodação.

Fica portanto demonstrado de que a melhoria do poder  de 
consumo, não gera, naturalmente, uma população com maior 
qualidade. Especialmente no que se refere a sua qualificação, tanto 
pessoal como profissional. Boa parte desta melhoria de renda está, 
num primeiro momento, muito mais destinada ao bem-estar pes-
soal, familiar e doméstico.

Até porque o acesso aos sistemas de educação formal ainda são 
muito caros e a ação do estado tem se mostrado insuficiente, tanto 
na qualidade como na quantidade. O mesmo pode se verificar no 
acesso à pura informação, especialmente se a encaramos como um 
instrumento para melhoria do nível cultural.

Os meios de comunicação, com raras exceções, estão muito 
mais preocupados com índices de audiência. E por esta razão 

Educação é o gargalo 
da classe emergente

seus programas não primam por melhorar o nível da população. 
Especialmente se pensarmos na importância da formação de massa 
crítica, consciência de cidadania e outros princípios fundamentais 
no desenvolvimento de uma nação. Sua audiência e popularidade 
se medem muito mais pela mediocridade dos conteúdos do que 
pelas provocações que possam fazer pensar.

Algo muito similar se aplica aos conteúdos e meios disponíveis 
pela tecnologia virtual.

Portanto, fica evidente que a prioridade complementar as 
conquistas econômicas é permitir o acesso desta população a um 
sistema educacional amplo e eficiente. Tanto nos níveis básicos, 
técnico e superior. Além disto é também vital ampliar a divulgação 
e acesso de recursos e conteúdos de informação, como parte do 
processo formador.

 É evidente que todas estas estruturas não dispensam o esforço 
individual na busca pela superação.

Uma outra questão que aparece como prioridade a ser 
atacada, especialmente se considerarmos parâmetros dos paí-
ses mais avançados, econômica e socialmente, é o estímulo ao 
empreendedorismo.

Romper com a forte cultura do empreguismo é missão de várias 
instituições. Tanto o Estado como o mundo acadêmico tem um pa-
pel importante nesta questão. O Estado na medida em que oferece 
mecanismos que facilitem a criação de novos empreendimentos. E o 
mundo acadêmico através da mudança do seu modelo que estimula 
e prepara apenas para o emprego formal.

Evidente que também a família é um elemento importante 
neste processo de estímulo ao espírito empreendedor. Especial-
mente na medida em que ela evite tolher as iniciativas dos jovens, 
quando estes começam a considerar o empreender como alternativa 
de carreira.

Infelizmente muitos pais continuam direcionando – ou até 
adestrando – seus filhos para que considerem o seu futuro profis-
sional apenas através de um vínculo empregatício.

Vale lembrar que também o mundo do trabalho está em pro-
fundas transformações. Os vínculos no mundo corporativo já não 
são os mesmos do século passado.

Estas são apenas provocações para pensar e agir. Nada mais. 
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CAMINHÕES E IMPLEMENTOS 
NO FOCO DO BRASIL MAIOR

negócios

Após o período de queda nas vendas de caminhões e implementos 
rodoviários, as medidas apresentadas no Plano Brasil Maior bene� ciam o 
setor com condições especiais para � nanciamento por meio do BNDES.



N
o começo de abril, a equipe econômica do governo Dilma 
Roussef anunciou uma série de medidas que fazem parte do 
Plano Brasil Maior. Dentre as mudanças, que visam estimular a 
capacidade produtiva brasileira e o consumo, alguns benefícios 
foram concedidos para financiamento de caminhões, ônibus, 
implementos rodoviários e equipamentos por meio do BNDES 

– Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O pacote, que traz a quarta etapa do PSI (Programa de Sustentação do 

Investimento), garante às grandes empresas taxa de 7,3%, ao ano, e prazo 
de até 120 meses (antes era 8,7% a.a. e 96 meses), com financiamento de 
até 90% do valor do bem (era 70%). Para autônomos, micro, pequenas e 
médias empresas o juro agora é de 5,5% a.a. (era 6,5% a.a.), também com 
120 meses para pagar e financiamento de 100% do bem (era 80%). 

Outra medida considerada positiva foi o programa Procaminhoneiro 
do BNDES, que também beneficiará os fabricantes de implementos 
rodoviários. Ficou estabelecido que a taxa de juros fixa será reduzida dos 
atuais 7% ao ano para 5,5% a.a. “A expectativa é a volta do crescimento 
do setor. Principalmente com a chegada de caminhões com tecnologia 
Euro5, que são mais caros”, explica o superintendente da área de opera-
ções indiretas do BNDES, Cláudio Bernardo.

De acordo com Bernardo, as medidas serão um estímulo à renovação 
de frota, já que, segundo ele, o pacote de benefícios facilitará a aquisi-
ção de veículos mais modernos. “O custo para aquisição de produtos 
Euro5 diminui. O que é positivo para os autônomos e também para os 
frotistas”, comenta.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff 
anuncia, junto com sua equipe de governo, o Plano Brasil Maior.

Agência Brasil
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Dentro do novo limite global de R$ 224 bilhões 
em empréstimos com juros subvencionados pelo 
Tesouro Nacional, até R$ 54,8 bilhões poderão ser 
emprestados para aquisição ou produção de ônibus, 
caminhões, chassis, caminhões tratores, carretas, 
cavalos-mecânicos, reboques, semirreboques (inclu-
ídos os tipo dolly), tanques e afins, novos. O limite 
anterior desta linha de crédito era de R$ 59,3 bilhões. 
“A nossa expectativa é ampliar consideravelmente o 
volume de crédito concedido no curto prazo”, diz 
Bernardo, informando que, antes do PSI, o BNDES 
financiava 26% do total dos caminhões vendidos. 
Hoje, a participação já chega a 85%.

Os desembolsos do BNDES atingiram R$ 
24,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano, 
praticamente no mesmo nível de igual período 
do ano passado. Enquanto isso, as consultas e os 
enquadramentos de projetos no Banco cresceram 
significativamente. No período de janeiro/março, o 
BNDES recebeu consultas de um total de R$ 55,7 
bilhões, com expansão de 37% na comparação com 
o primeiro trimestre do ano passado. Também os 
enquadramentos de projetos, de R$ 48,3 bilhões, 
aumentaram 28%.

Esses resultados foram puxados pela indústria, 
com alta de 120% nas consultas e de 104% nos 
enquadramentos. O comportamento deveu-se, 
em grande parte, aos segmentos de material de 
transporte e de química e petroquímica, este último 
com projetos relacionados à exploração e produção 
de petróleo e gás.

De acordo com o BNDES, os resultados dos 
primeiros três meses do ano, sobretudo das con-
sultas e dos enquadramentos, sinalizam trajetória 

ascendente dos investimentos no País. Esse com-
portamento deverá ser reforçado com as medidas 
anunciadas pelo Governo Federal no início deste 
mês, entre elas a prorrogação da vigência do Pro-
grama de Sustentação do Investimento (BNDES 
PSI) até dezembro de 2013.

Implementos Rodoviários – A Anfir – Associação 
Nacional dos Fabricantes de Implementos 
Rodoviários, comemorou o anúncio das novas 
medidas do governo. A única ressalva da entida-
de é acerca do estímulo à venda de implementos 
rodoviários usados. Dentro do pacote, o BNDES 
concederá as mesmas condições de financiamento 
para a compra de equipamentos usados registrados 
nos órgãos de trânsito competentes e que tenham 
até 15 anos de idade. Apesar de admitir a importân-
cia de incentivar o mercado de seminovos e usados, 
a entidade alerta que é preciso verificar a qualidade 
e estado de conservação destes produtos. 

Nos primeiros três meses do ano foram vendi-
dos 41,8 mil implementos rodoviários. O volume 
é 1,9% inferior ao registrado no mesmo período 
de 2011. O segmento de reboques e semirreboques 
apresentou desaceleração mais expressiva, de 8,8%, 
com 12 mil unidades. Já o mercado de carrocerias 
sobre chassis manteve resultado positivo, com alta 
de 1,2%, para 29,7 mil equipamentos. 

As novas normas poderão contribuir para que 
o setor registre crescimento em 2012. Em coletiva 
de imprensa realizada no início de março, Rafael 
Wolf Campos, presidente da Anfir, afirmou que o 
setor fecharia o ano no vermelho caso não houvesse 
mudança nas regras de financiamento para os equi-
pamentos. Na ocasião o executivo apresentou duas 
expectativas para 2012. O primeiro cenário era de 
retração, de acordo com as condições daquele mo-
mento. O segundo apontava para um crescimento, 
mas só teria validade se novas condições de crédito 
fossem anunciadas. 

O PSI 4 atende às principais demandas dos 
fabricantes de caminhões e implementos, com a re-
dução das taxas, a possibilidade de financiar 100% 
do valor do bem e prazos de até 10 anos. Com isso, 
a entidade tem mais chances de evoluir de acordo 
com a previsão mais otimista e alcançar a produção 
de 213,8 mil equipamentos, com alta de 9% sobre 
2011. O avanço deverá ser puxado pelo segmento 
de carrocerias sobre chassis, com expansão de 12% 
para 147,1 mil unidades. Já os reboques e semir-
reboques poderão somar 61,2 mil equipamentos, 
com alta de 3% sobre o ano anterior. 

A presidente 
Dilma Rousseff  e 
Cláudio Bernardo, 
superintendente da 
área de operações 
indiretas do BNDES.
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Luiz Henrique Lopes Vilas é diretor da Ouro Verde Meio Ambiente e Negócios 
Sustentáveis, especializada em soluções ambientais para o setor automotivo.

e-mail: diretoria@ovma.com.br – site: www.ovma.com.br

Luiz Henrique 
Lopes Vilas

Luiz Henrique Luiz Henrique 

sustentabilidade

É preciso estimular as ações de adequação dos Conces-
sionários de veículos à legislação ambiental vigente no 
País. O licenciamento ambiental é eficaz na prevenção 

da poluição, por permitir ao Concessionário identificar os 
impactos ambientais do negócio e as devidas precauções rela-
cionadas ao seu gerenciamento. 

Licenciamento Ambiental em 
Concessionários de veículos

O Licenciamento Ambiental é um procedimento pelo qual 
o órgão ambiental federal, estadual ou municipal competente 
permite o funcionamento de uma empresa.

Com esse diploma, garante-se que as medidas preventivas e 
de controle ambiental adotadas sejam compatíveis com o desen-
volvimento sustentável. O Concessionário deve assegurar que 
todas as informações relativas às atividades e processos realiza-
dos, máquinas e equipamentos instalados e impactos ambientais 
provocados pelas atividades sejam considerados para efeito de 
solicitação da licença.

Como fazer para conseguir a licença
 ambiental de minha concessionária?

A atividade do Concessionário de veículos não está sujeita 
ao licenciamento ambiental definido nas principais Legislações 
Federais e Estaduais que tratam do assunto, cabendo, prin-
cipalmente aos órgãos municipais, estabelecer os critérios de 
exigibilidade e demais detalhes complementares para a obtenção 
do licenciamento ambiental dessas atividades. 

Faz-se necessária a análise e avaliação das especificidades, os 
riscos ambientais, o porte e outras características do Concessio-
nário para obtenção da licença, sem prejuízo de outras licenças 
legalmente exigíveis.

Nos municípios onde a prefeitura possui órgão ambiental 
atuante, o licenciamento ambiental é eficaz na prevenção da 
poluição, por permitir ao Concessionário identificar os impactos 

Como tornar minha 
concessionária 
adequada 
ambientalmente

ambientais do negócio e as devidas precauções relacionadas ao 
seu gerenciamento.

Observa-se que, em municípios onde não existe um órgão 
municipal de meio ambiente atuante, essa prática não é reali-
zada, ou seja, não é cobrado o licenciamento ambiental. Nesse 
caso, sugerimos ao distribuidor solicitar, à Prefeitura, documen-
tos que comprovem sua regularidade e adequação ambiental.

Estudos mais frequentemente exigidos 
pelos órgãos ambientais municipais

No âmbito municipal, o mais frequente é exigir dos Con-
cessionários estudos sobre gestão dos resíduos e avaliação dos 
impactos ambientais gerados pelas suas atividades. Para ob-
tenção do licenciamento ambiental, observa-se que os estudos 
mais comuns são o Relatório de Controle Ambiental (RCA) e 
Plano de Controle Ambiental (PCA) e o Programa de Gestão de 
Resíduos Sólidos (PGRS), recentemente estabelecido pela Lei 
12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS).

Programa de Gestão de
Resíduos Sólidos (PGRS)

Com a sanção da Lei 12.305/10 que instaurou a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, todos os municípios da federa-
ção são obrigados a apresentar um Programa de Gestão de seus 
Resíduos Sólidos, urbanos e industriais. 

Para poder elaborar seus respectivos programas, os municí-
pios, por sua vez, necessitam equacionar bem os resíduos gerados 
pelas empresas devendo, para tanto, quantificar e separ de acor-
do com sua classificação, basicamente em resíduos: reutilizáveis, 
recicláveis, domésticos e industriais ou contaminados.

A Lei 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) obriga os Concessionários que geram resíduos, princi-
palmente os perigosos, a fazer uma opção pela redução, reuso 
e a reciclagem (3Rs), reconhecendo o valor econômico dos 
resíduos e incentivando, ainda, a integração com cooperativas 
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de catadores de materiais reciclados e toda cadeia produtiva, 
incluindo seus principais fornecedores.

Neste sentido, o Concessionário deverá apresentar, no ato 
de solicitação do  licenciamento ambiental, o seu Programa de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS).

Percebe-se que, com a Lei 12.305/10, a fiscalização ambien-
tal poderá imprimir uma nova dinâmica nesse processo devido 
à crescente e obrigatória atuação do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), por meio de seus órgãos municipais. 

Passivos Ambientais
É cada vez mais significativa a presença do termo passivo 

ambiental no dia a dia dos negócios. E o que é mais importante, 
o assunto ganha dimensões econômicas, sociais e jurídicas pouco 
antes percebidas. As atividades econômicas e seus efeitos sobre o 
meio ambiente são questões mundialmente discutidas. 

Para evitar, compensar ou minimizar seus impactos am-
bientais negativos, as atividades econômicas potencialmente 
poluidoras são atualmente objeto de legislações específicas, 
disciplinadores de procedimentos tecnológicos e operacionais 
capazes de eliminar ou reduzir poluentes. 

O reconhecimento do passivo ambiental é de fundamental 
importância para a correta avaliação da situação econômico-
financeira dos Concessionários de uma forma geral.

O passivo ambiental representa os danos causados ao meio 
ambiente, representando, assim, a obrigação, a responsabilidade 
social da empresa com aspectos ambientais.

Recomendações importantes aos Concessionários que de-
sejam evitar passivos ambientais:
•	 Manter	em	dia	o	licenciamento	ambiental	ou	obter	

a	dispensa	de	licenciamento	do	empreendimento;
•	 Manter	em	dia	a	Outorga	de	Uso	de	Recursos	Hídricos	

quando	existir	captação	de	água	na	propriedade;
•	 Dar	destinação	final	adequada	ao	óleo	usado	de	

acordo	com	a	Resolução	CONAMA	362/2005;
•	 Possuir	um	Plano	de	Gerenciamento	de	Resíduos	Sólidos	

(PGRS)	para	atender	à	Lei	12.305/10	e	comprovar	
destinação	final	adequada	aos	resíduos	gerados;

•	 Manter	em	dia	o	Plano	de	combate	a	incêndios,	pânico	e	
fuga,	realizado	pelo	Corpo	de	Bombeiros,	visando	garantir	
as	condições	de	segurança	contra	incêndio	e	explosões.

O licenciamento ambiental é eficaz na prevenção da poluição, por 
permitir ao Concessionário identificar os impactos ambientais do 
negócio e as devidas precauções relacionadas ao seu gerenciamento.
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SOMA DE 
COMPETÊNCIAS

linha de produç ão

Como uma aliança estratégica entre marcas pode trazer resultado 
sem comprometer a identidade das empresas e produtos. Economia 
de escala e ampliação de mercados entram na contabilidade.



H
á alguns anos, as parcerias estratégi-
cas entre montadoras se tornaram 
uma receita de sucesso. A junção 
dos esforços, das competências, dos 
processos e das melhores práticas, fez 
com que as empresas se desenvolves-
sem de forma robusta, ampliassem a 

rentabilidade e, principalmente, se tornassem mais 
competitivas em um mercado que está cada vez 
mais exigente. “As alianças estratégicas passaram 
a ser uma tendência inexorável para o segmento 
automotivo, e isso ficou mais do que provado com 
as próprias declarações dos principais executivos das 
montadoras”, comenta o consultor especializado no 
setor automotivo, Valdner Papa.

De acordo com Papa, determinadas áreas 
passaram a ser estratégicas na busca da maior 
economia e eficiência, como a área de compras, 
em função de seu poder de redução de custos, 
em decorrência de maiores volumes, a área de 
inovação e tecnologia, pelos altos investimentos 
envolvidos e assim sucessivamente. “O volume 
mínimo de viabilização da indústria automotiva 
avizinha-se das 6 milhões de unidades ano”, diz. 

Segundo o consultor, a Rede é beneficiada indi-
retamente pelas melhores margens obtidas pela 
indústria, que podem tornar seus produtos mais 
competitivos e modernos.

Uma das mais famosas alianças mundiais é a 
da Renault com a Nissan. Firmada em 1999, é a 
primeira parceria industrial e comercial do gênero, 
envolvendo uma companhia francesa e outra japo-
nesa. De acordo com o que foi definido pelas duas 
companhias, o objetivo da união foi o de estabelecer 
um poderoso grupo automotivo e desenvolver si-
nergias, respeitando a cultura e identidade de cada 
marca. “Acredito que este movimento seja uma 
tendência, pois ainda há espaço para consolidação 
neste setor”, comenta a sócia e diretora da Prada 
Assessoria, Letícia Costa.

Desde sua criação, a Nissan obteve uma recupe-
ração financeira. Já a Renault, reforçou as suas bases 
em termos de desempenho operacional e acelerou 
o seu desenvolvimento internacional. Os números 
comprovam este crescimento após a junção: as 
vendas de veículos combinados aumentaram de 
4,9 milhões de unidades em 1999 para mais de 
8,02 milhões de unidades em 2011 (incluindo 

Dan Akerson, CEO 
da General Motors 
e Philippe Varin, 
presidente mundial da 
PSA Peugeot Citroën.
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vendas AvtoVAZ). “A aliança Renault-Nissan já 
avançou bem mais que outras alianças, pois além 
das áreas estratégicas unificadas, partilham decisões 
de marketing com relação ao perfil de produto por 
mercado, investimentos e cobertura de países com 
produção interna”, avalia Papa.

Assim como a Renault e a Nissan, a Fiat firmou 
parceria para ficar com 35% do capital da Chrysler, 
com possibilidade de ampliar a participação (hoje 
já está em quase 60%), após fechar uma aliança 
global, que dará à montadora americana acesso à 
tecnologia e novos mercados para tentar deixar para 
trás a profunda crise em que estava mergulhada. Em 
troca, a companhia italiana dá acesso a plataformas 
de veículos eficientes em combustível, caixa de 
câmbio e componentes que serão produzidos nas 
fábricas da Chrysler. 

Sergio Marchionne planeja alavancar as vendas 
de carros da Fiat e Chrysler até o patamar de 6 
milhões de unidades por ano, que considera essen-
cial para garantir a sobrevivência do grupo. Para 
chegar a essa meta, o executivo faz apostas altas 
na operação brasileira, que receberá investimento 
de R$ 10 bilhões até 2014, ganhará uma fábrica 
em Pernambuco, e conta com a recuperação da 
Chrysler no mercado norte-americano, onde obte-
ve bons resultados em 2011. Segundo uma dezena 
de analistas consultados pela Bloomberg News, 
o volume combinado da Fiat e Chrysler poderá 
chegar a 4,9 milhões em 2014, um milhão abaixo 
do objetivo, à medida em que a economia euro-
peia continue enfrentando dificuldades. “Acho 
que estas parcerias terão um impacto limitado no 
curto e médio prazo, pois demoram a amadurecer. 
Projetando no mais longo prazo, talvez o dealer 
se beneficie com uma maior oferta de produtos”, 
diz Letícia Costa.

O CEO da Fiat Chrysler repete que a massa crí-
tica na operação é requerida para a viabilidade dos 
negócios e projeta receita de 104 bilhões de euros 
em 2014. Os analistas consultados pela Bloomberg 
calculam que a estimativa ficará cerca de 16 bilhões 
de euros abaixo do pretendido. Marchionne pre-
para a apresentação do novo plano de negócios do 
grupo Fiat Chrysler, juntamente com um balanço 
de resultados de 2011. O executivo conta com um 
lucro operacional de US$ 3 bilhões da Chrysler 
em 2012. Em dezembro, durante a apresentação 
do novo Panda na Itália, reiterou que as vendas 
da Fiat devem somar 2,2 milhões de unidades em 
2012, enquanto a Chrysler poderá comercializar 
2,4 milhões.
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Economia de escala – A PSA Peugeot Citroën e 
a General Motors anunciaram, no início des-
te ano, a criação de uma Aliança Estratégica 
Global. Os dois grupos unem suas forças e 
suas competências com o objetivo de aumentar 
sua rentabilidade e dar um forte impulso à 
competitividade dos dois parceiros na Europa. 
De acordo com informações do Grupo PSA, “a 
aliança foi firmada com base em dois pilares: 
compartilhar plataformas de veículos, compo-
nentes e módulos e criar uma joint venture de 
compras para produtos e serviços que atue em 
escala mundial, com volume total de compras 
de, aproximadamente, US$ 125 bilhões por ano. 
Cada empresa continuará a comercializar seus 
veículos de maneira independente e seguindo 
sua própria política concorrencial”. 

Para Letícia Costa,  “considerando que a aliança 
Renault-Nissan trouxe diversos benefícios para as 
montadoras envolvidas, tais como economia de 
custos, redução de despesas para o desenvolvimen-
to, racionalização de investimentos em P&D, além 
da complementaridade geográfica de mercados, 
também a parceria GM e PSA deveria trazer os 
mesmos benefícios, embora exista uma maior so-
breposição de mercados”, avalia a sócia e diretora 
da Prada Assessoria.

Com este acordo, a PSA Peugeot Citroën 
deverá proceder a um aumento de capital de, 
aproximadamente, 1 bilhão de euros, por meio 
da emissão de ações preferenciais para acionistas 
do grupo. “Essa parceria constitui uma formidável 
oportunidade para as duas companhias”, declarou 
Dan Akerson, CEO da General Motors. “As siner-
gias criadas pela aliança, que complementam os 

planos de cada parceiro, contribuirão para garantir 
à General Motors uma rentabilidade duradoura e 
sustentável na Europa”.

Para Philippe Varin, Presidente Mundial da 
PSA Peugeot Citroën, “esta Aliança é um momen-
to muito importante na história de cada grupo e 
oferece grandes possibilidades. Com o apoio de 
nosso principal acionista e a chegada de um novo 
e prestigioso acionista no capital da PSA Peugeot 
Citroën, toda a empresa está se mobilizando para 
potencializar os benefícios da Aliança o mais rapi-
damente possível”.

Na fase inicial, os dois grupos pretendem se 
concentrar nos segmentos de veículos de passeio 
de pequeno e médio porte, minivans e crossovers. 
Posteriormente, pretendem desenvolver juntos uma 
nova plataforma para veículos com baixa emissão 
de CO2. Os primeiros automóveis produzidos em 
uma plataforma conjunta começarão a ser comer-
cializados em 2016. 

Com o acordo, a PSA Peugeot Citroën e a  
General Motors poderão operar em escala mundial, 
constituindo uma estrutura única de compra de 
matérias-primas, componentes e serviços junto aos 
fornecedores. Assim, poderão tirar pleno partido 
das competências, quantidades, plataformas e peças 
padronizadas que serão compartilhadas no âmbito 
da aliança.

O valor total estimado das sinergias criadas com 
a Aliança representa cerca de US$ 2 bilhões por 
ano, em um período de 5 anos, e será diretamente 
aplicado aos programas de renovação de veículos 
dos parceiros, com benefícios menores nos dois 
primeiros anos, e repartido de forma equilibrada 
entre as duas empresas. 

Freemont: primeiro 
veículo lançado no  
Brasil pela parceria  
Fiat-Chrysler. 
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D
e acordo com o último relatório di-
vulgado pela CET – Companhia de 
Engenharia de Tráfego da Cidade de 
São Paulo, sobre as mortes no trânsito 
da capital paulista (dados de 2010), 
1.357 pessoas perderam a vida em de-

corrência de 26.370 acidentes de trânsito na Cidade 
de São Paulo. O número é 1,8% inferior ao do ano 
anterior, quando a quantidade de vítimas fatais 
chegou a 1.382. Desde 2005, esses números se 
mantêm em queda - a redução foi de 9,8% em seis 
anos. Apesar das 25 vidas poupadas, as mortes no 
trânsito paulistano ainda são um problema crônico, 
principalmente para pedestres e motociclistas.

Na cidade que possui a maior frota de veículos 
do Brasil – 7,1 milhões em 2011 –, os problemas 
com a mobilidade são frequentes, principalmente 
os engarrafamentos e a falta de espaço para circu-
lação. Alguns motoristas chegam a demorar mais 
de duas horas para percorrer um trecho de apenas 
10 quilômetros. “As bicicletas são alternativas para 
aquelas pessoas que fazem percursos curtos, de até 
10 quilômetros. Com isso, além de praticar um 
exercício físico, o ciclista elimina um veículo do 
trânsito, deixa de poluir e tem mais agilidade em 
seu percurso”, comenta o diretor da Ciclocidade, 
Thiago Benicchio.

Pensando em maior agilidade e também na 
sustentabilidade, algumas pessoas têm reduzido 
o uso do automóvel e optado por uma forma de 

transporte alternativo: 
as bicicletas. Apesar 
de terem mais liber-
dade de circulação, 
os ciclistas devem 
respeitar as leis de 
trânsito como qual-
quer outro veículo. 
Assim conseguem 
ter uma convivência 
pacífica com os moto-
ristas, evitando acidentes 
e até mortes no trânsito. 
“O poder público e a socie-
dade têm de ter a consciência 
da educação compartilhada. Sem 
contar as ações de infraestrutura por parte 
do governo para que o ciclista tenha seu espaço no 
trânsito”, completa Benicchio.

De acordo com a Abraciclo – Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas,  
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, 
é estimada frota de 65 milhões de bicicletas em 
todo o Brasil. Embora não haja um censo oficial 
com dados nacionais, estima-se que 370 mil 
pessoas usem bicicleta diariamente na capital 
paulista. Esse crescimento contrasta com a queda 
no índice de mortes nos últimos seis anos. Em 
2005, por exemplo, 93 ciclistas morreram no 
trânsito. Ou seja, essas fatalidades foram reduzidas 
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mobiliDaDe 
ou risco?
Cada vez mais pessoas têm utilizado a bicicleta como meio de 
transporte em grandes cidades, porém, a convivência entre ciclistas e 
motoristas no trânsito não tem sido muito amigável. Quais são as ações 
necessárias para se ter mobilidade sustentável com segurança?



A Ciclocidade, 
comandada por Thiago
Benicchio (à direita), 
promove ações para 
ampliar o uso da 
bicicleta como meio de 
transporte na cidade.

praticamente pela metade desde então. “Desde 
que comecei a usar a bicicleta, em 2004, para fazer 
os percursos, percebo que os motoristas passaram 
a enxergar o ciclista como parte do trânsito. A 
maioria não é violenta”, explica o diretor da 
Ciclocidade. Segundo Benicchio, um dos prin-
cipais motivos de violência entre motoristas e 
ciclistas é o agravamento dos congestionamentos, 
que causa irritação e tensão nas pessoas. 

Apesar do crescimento no número de pessoas 
que utilizam a bicicleta em seu cotidiano, as mortes 

desse público caíram de 61 para 49 em 2010, 
de acordo com o relatório da CET. Estes valores 
representam uma redução de 19,7% – a maior 
entre todos os personagens do trânsito da capital 
paulista (automóveis, motocicletas, caminhões e 
pedestres). “A Abraciclo apoia toda ação voltada 
para a paz no trânsito e recomenda a inclusão de 
Educação no Trânsito na grade escolar, visando a 
conscientização, a direção defensiva e o respeito 
entre todos os personagens do sistema viário”, co-
menta José Eduardo Gonçalves, diretor executivo  
da Abraciclo. 

Ações efetivas – Atualmente, a malha cicloviária da 
cidade de São Paulo é de 168,3 km. São 52 quilô-
metros de ciclovias, 65 quilômetros de ciclofaixa 
operacional de lazer, 3,3 Km da chamada ciclofaixa 
definitiva de Moema e 48 Km de rotas de bicicletas. 
Além disso, há cerca de 20 km de ciclovias dentro 
de parques do município.
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Com este crescimento do uso da bicicleta, a 
Prefeitura de São Paulo vai lançar uma espécie de 
programa de proteção aos ciclistas. Esta iniciati-
va começou no mês de abril e terá como base a 
fiscalização dos automóveis que não respeitarem 
os ciclistas. A CET, inicialmente, se instalará em 
Moema, na zona sul, e multará qualquer veículo 
que tomar atitudes desrespeitosas com os ciclistas 
(como empurrar para o acostamento, cortar a frente 
e ficar buzinando).

Outra iniciativa será a criação de uma escolinha 
de formação de ciclistas urbanos. Ela funcionará no 
Centro de Treinamento e Educação de Trânsito da 
CET, na Barra Funda, zona oeste, e terá a função de 
capacitar qualquer pessoa a pedalar nas vias paulis-
tanas. Uma pista, com rampa e circuitos fechados 
será construída no local. É ali que acontecerão as 
aulas práticas com simulações. A iniciativa tem pre-
visão para começar no meio do ano. “A velocidade 
média em São Paulo é de 22 km/h. É desnecessário 

Vantagens X Desvantagens das bicicletas

o motorista querer correr mais, e querer ultrapassar 
ciclistas, sendo que a sua velocidade média é baixa”, 
diz Benicchio.

De acordo com comunicado enviado pela 
Prefeitura de São Paulo, esta iniciativa “tem o in-
tuito de fazer com que os ciclistas tenham noções 
do Código de Trânsito Brasileiro e aprendam a 
lidar com riscos de andar de bicicleta em uma 
via pública movimenta, com isso diminuindo os 
acidentes e mortes”. Conforme pesquisa da CET, 
a cada semana um ciclista morre em acidente  
de trânsito.

Apesar disso, as aulas do curso não terão a fina-
lidade de ensinar alguém a conduzir uma bicicleta, 
mas sim práticas de boa convivência com os con-
dutores de carros. Dicas de postura também serão 
ensinadas pelos educadores da CET, que podem 
contar com o auxílio de ativistas de ONGs. As aulas 
serão gratuitas e os interessados não precisam ter 
uma bicicleta própria. 

Economia (até R$ 400/mês)

Menos tempo no trânsito

Não polui

Fácil estacionamento

Exercício físico

Possibilidade de usar  
caminhos alternativos

Pedalar na chuva

Maior esforço físico

Risco de atropelamento

Falta de infraestrutura

Sistema não integrado ao 
transporte público

Não transporta cargas (compras 
de mercado, por exemplo).
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É MELHOR 
PREVENIR 
DO QUE 
REMEDIAR!

comportamento

A rotina diária de trabalho impede que 
muitos pro� ssionais cuidem da saúde 
e, por conta disso, abandonam hábitos 
saudáveis de vida, o que resulta em 
problemas no futuro. Especialistas alertam 
sobre a importância do check-up e quanto 
esses exames podem prevenir doenças.



Dr. Moisés Cohen, chefe 
do Departamento 

de Ortopedia e 
Traumatologia da 

Unifesp,  Presidente da 
Sociedade Mundial de 

Artroscopia, Cirurgia 
do Joelho e Trauma 

Desportivo (ISAKOS) 
e diretor do Instituto 
Cohen de Ortopedia, 

Reabilitação e Medicina 
do Esporte.

A 
correria do dia a dia faz com que as 
pessoas deixem de lado os cuidados 
com a saúde. Muitos levam uma rotina 
agitada, levantam cedo para trabalhar 
e mal se alimentam. Esse agito da vida 
profissional, muitas vezes, faz com que 

as pessoas deixem a saúde em segundo plano. 
Para o Dr. Móises Cohen, diretor do Instituto 

Cohen de Ortopedia, Reabilitação e Medicina do 
Esporte, o check-up preventivo é muito importante 
na vida das pessoas e, se feito com antecedência, 
pode evitar problemas futuros. “O check-up não 
deve ser realizado apenas quando você sente algum 
sintoma. Muitos problemas podem ser assintomá-
ticos no início, e quanto mais cedo descobrí-lo, 
melhor o tratamento e prognóstico”.

De acordo com Cohen, com a prevenção, é 
possível diagnosticar, precocemente, enfermida-
des como diabetes, pressão alta, infarto, derrame 
cerebral, dentre outros. Para o médico, o estresse 
no trabalho pode ser, também, considerado um 
fator para futuras doenças. “A elevação da pres-
são arterial e suas consequências, a depressão,  
dentre outras doenças podem vir do estresse do 
trabalho”, completa.

Atualmente, os jovens na faixa de 30 anos já 
possuem grandes responsabilidades profissionais e 
passam a ocupar cargos importantes nas empresas. 
Com isso, a rotina agitada, o sedentarismo e a má 
alimentação formam um triângulo perigoso, que 
pode trazer problemas no futuro à saúde. “Com a 
vida agitada que os executivos levam, principalmen-
te nas grandes cidades, o check-up deve ser iniciado 
após os 30 anos, pois muitos problemas de saúde 
já aparecem nesta faixa etária e, com a prevenção, 
conseguem ser controlados”.

Segundo o médico, o estresse também pode 
refletir no desempenho profissional do executivo, 
e quando isso começa a acontecer, está na hora de 
buscar ajuda e contatar profissional da saúde, antes 
que estes problemas tomem proporções maiores. 
“O estresse reflete, e muito, não apenas no trabalho, 
mas também no convívio com a família e com os 
amigos. Muitas doenças, quando tratadas, trazem 
uma melhora considerável no desempenho do 
indivíduo”, explica.

Algumas empresas incentivam seus funcioná-
rios a levar uma vida saudável. De acordo com o 
especialista, esta prática é muito importante, pois 
além da saúde do colaborador, a corporação terá um 
profissional com melhores condições e disposição 
para trabalhar. “Acho importante as empresas se 

preocuparem com a saúde de seus funcionários, 
inclusive muitas os incentivam a praticar ativi-
dades físicas dentro e fora da empresa, além de 
contarem com nutricionistas que elaboram cardá-
pios variados e saudáveis para os colaboradores”,  
conclui Cohen.

Como se cuidar? – Segundo o Dr. Cohen, o correto 
é fazer o chek-up preventivo uma vez por ano, 
desde que esteja tudo bem. O procedimento para 
estes tipos de exames é simples e não requer muito 
tempo dos executivos. “Depende muito do local 
onde serão realizados os exames. Unidades de 
diagnósticos e grandes hospitais são mais ágeis, 
pois agrupam todo o check-up em um único 
local. Porém, dependendo do convênio com a 
empresa, cada parte deste check-up é realizado em  
lugares distintos, demandando mais tempo do 
executivo”, comenta. 

O especialista acredita que uma alimentação 
saudável e a prática de exercícios físicos regulares 
ajudam as pessoas a ter uma vida tranquila e con-
fortável, dentro e fora da empresa. “O profissional 
deve se policiar diariamente e adquirir hábitos 
saudáveis de vida. Na empresa, por exemplo, 
deve evitar longas jornadas de trabalho, o estresse 
exacerbado, ter um bom convívio com colegas e 
outros funcionários. Também é importante evitar 
ficar muito tempo sentado, deve se locomover 
dentro da empresa, preferir as escadas ao invés do 
elevador, evitar fumar, evitar a ingestão descontro-
lada de café, etc. Fora do ambiente de trabalho, o 
profissional deve manter hábitos saudáveis, como 
boa alimentação, exercícios físicos e bom convívio 
familiar”, explica. 
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VENDA PELA INTERNET: 
JÁ PENSOU NISSO?

conexão

Apesar de ser um meio prático e barato para se fazer negócios, 
o meio digital ainda é mais utilizado como mecanismo de 
pesquisa, mas a vontade do consumidor está mudando.



U
m levantamento realizado, no início 
de 2012, pela Capgemini (uma das 
principais provedoras de serviços de 
consultoria, tecnologia e terceiriza-
ção do mundo), aponta que 67% dos 
consumidores brasileiros gostariam 

de comprar seu próximo carro por meios ele-
trônicos. Neste 13o estudo automotivo anual e 
global, foi revelado o grande interesse dos con-
sumidores pela compra de veículos por meio da 
internet e aponta novas tendências da indústria 
global automotiva.

Para Valdner Papa, consultor especializado no 
setor automotivo, essa é uma tendência crescente 
no mercado, porém, no Brasil, as pessoas ainda 
utilizam a internet apenas para pesquisar sua com-
pra, e o fechamento do negócio ainda é realizado 
pessoalmente. “A primeira pesquisa, feita há cinco 
anos, mostra que cerca de 18% de compradores 
de automóveis utilizavam a internet para pesquisa 
antes de fecharem negócio. Já a pesquisa realizada 
no início deste ano mostrou que esse número au-
mentou para 92%. Ou seja, houve um crescimento 
intenso nos últimos 5 anos, e essa porcentagem só 
tende a aumentar e se consolidar nos próximos 
anos”, avalia Papa.

O papel da internet durante o processo de 
compra mostrou-se importante como fonte de 
pesquisa. Entre os consumidores entrevistados, 
94% dizem fazer uma busca na web antes da com-
pra, e outros 71%, provavelmente, comprariam 
um veículo se tivessem observado comentários 
positivos postados em redes sociais. A pesquisa 
destaca, ainda, que 67% dos brasileiros gostariam 
de comprar um carro pela internet e que usariam 
qualquer canal de referência sobre o novo carro, 
diferente dos outros países que buscam por fontes 
mais seguras.

Para Papa, o Brasil deve caminhar para o 
mesmo resultado alcançado nos Estados Unidos. 
“Aqui no Brasil, a compra de veículos pela internet 
ainda pode ser considerada lenta, pois a web é 
utilizada como um instrumento de pesquisa, não 
para a compra final. Já nos Estados Unidos este é 
um instrumento de compra e venda. Mas, acredito 
que no Brasil, futuramente, a internet se torne um 
instrumento de negociação”.

Na pesquisa realizada pela Capgemini, o 
comportamento dos consumidores na internet 
e o aumento do uso de tablets e smartphones 

são fatores que estão cada 
vez mais impactando o 
processo de decisão de 
compra de um veículo. 
Para os novos comprado-
res, informações sobre o 
produto, preço e demais 
orientações continuam 
sendo características pri-
már ia s  pesqui sadas  na 
web. O estudo aponta uma 
crescente dependência da 
mídia social e do conteúdo 
gerado pelo usuário, como 
fonte de informação sobre 
o produto e sua audiência 
entre consumidores.

No estudo deste ano, 
42% dos pesquisados gosta-
riam de comprar um veículo 
pela internet, número acima 
dos 37% de dois anos atrás. 
Os consumidores que não 
estão interessados em com-
prar por meio da web citam 
a impossibilidade de fazer o 
test-drive e de receber infor-
mações completas do pro-
duto. “Essas barreiras têm 
permanecido consistentes 
ao longo dos últimos anos, 
ainda que sejam claramen-
te endereçáveis e possam 
ser capitalizadas pelos re-
presentantes e fabricantes”, 
completa Papa.

Segundo o levantamento feito pela Capgemini, 
os consumidores estão pensando em modelos alter-
nativos para o uso do automóvel. Quase a metade 
dos entrevistados, 40%, gostariam de utilizá-lo 
como serviço. Em 2010, esse número era de 
35%. “O carro está deixando de ser um bem 
próprio para ser um serviço. No futuro, vamos 
utilizá-lo dessa forma, alugando por hora, por 
dia ou por um final de semana e sempre com a 
possibilidade de utilizar veículos novos e modelos 
diferentes. Nesse modelo, o consumidor não pre-
cisará se preocupar com manutenção e impostos 
anuais”, afirma José Luiz Rossi, CEO da CPM 
Braxis Capgemini. 

Plugados 
na rede
Apesar do avanço da internet, nos últi-
mos anos, Valdner Papa (foto) comenta 
que as concessionárias devem se pre-
parar estruturalmente para conseguir 
realizar mais vendas pela internet. 
Segundo ele, nos Estados Unidos, o 
percentual de vendas pela web chega 
a 18%, contra 5% no Brasil. “A relação 
de resposta do Concessionário ainda 
é lenta com o cliente em relação às 
vendas pela internet, pois o mercado 
precisa se desenvolver mais sobre este 
assunto para que aconteçam mais com-
pras por este meio”, adverte o consultor, 
que conclui: “A internet é um processo 
inexorável, crescente e, a cada dia, se 
torna mais importante. Em breve, se 
transformará em instrumento de ven-
das para o setor automotivo”.

57Revista Dealer 



N
o mercado da distribuição de veículos, 
o atendimento ao cliente é fundamental 
para a realização de negócios. Porém, esta 
prática é muito comum no momento da 
venda deve se repetir no departamento 

de pós-venda, o que gera, além da fidelização do 
consumidor, possíveis novos negócios para a con-
cessionária. “É fundamental que o Concessionário 
tenha conhecimento da capacidade de produção 
do departamento de pós-venda”, comenta o chefe 
de treinamento técnico da Toyota e professor da 
Universidade Fenabrave, Rogério Castillo.

De acordo com o educador, o Concessionário 
deve elaborar um planejamento para os atendimen-
tos que serão realizados na oficina. Segundo o que 
tem apurado com a sua experiência e visitas à Rede, 
Castillo identificou que a maioria das entradas nas 
oficinas ocorre às segundas-feiras, o que atrapalha a 
distribuição do serviço no departamento. “É preciso 

educar os clientes. Com o serviço de agendamento, 
isso é possível. Assim, o trabalho será distribuído ao 
longo da semana e não haverá acúmulo de veículos 
parados. Muitos veículos ao mesmo tempo geram 
atraso na entrega”, alerta.

Além da distribuição das entradas, Castillo re-
comenda o treinamento de técnicos que consigam 
elaborar um diagnóstico prévio no momento em 
que o cliente chega à oficina. Com isso, o tempo 
para identificar o problema seria reduzido conside-
ravelmente. “É necessária a presença de um piloto 
de testes, que circula com o carro do cliente assim 
que ele chega à concessionária. Isso serve para fazer 
o diagnóstico prévio e elimina a necessidade de o 
veículo ficar parado na oficina só para esta identifi-
cação”, diz. Segundo Castillo, tanto o cliente como 
o Concessionário ganham tempo com essas ações 
e, consequentemente, a confiança do consumidor 
devido à agilidade. 

Rogério Castillo, 
professor da 
Universidade 
Fenabrave.
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RENTABILIDADE NO PÓS-VENDA

debate

Trabalhar de forma e� caz o departamento de pós-venda, além de 
ampliar a rentabilidade da concessionária, é uma forma de trazer o 
cliente à loja e melhorar a performance da venda de veículos.



A mudança de processos, treinamento e estí-
mulo à equipe são maneiras e� cientes de rentabilizar 
o departamento de pós-venda na concessionária. 
“Treinamento é fundamental! Uma equipe bem 
preparada evita retrabalho na oficina”, explica o 
professor da Universidade Fenabrave.

Mudar a forma de atuação, aprimorando os 
processos no pós-venda, foi a estratégia adotada 
pela Marte Veículos, concessionária Volkswagen 
na cidade de São Paulo, para ampliar a rentabi-
lidade. Com ações de estímulo aos colaboradores, 
acompanhamento diário dos processos e o estabe-
lecimento de parcerias, a concessionária conseguiu 
reverter o quadro de prejuízo neste departamento 
e fez com que sua participação no faturamento da 
empresa chegasse a 16%. “Este trabalho de mu-
danças na cultura de atendimento começou há três 
anos, gerando bons resultados de rentabilidade, 
fazendo com que chegássemos a, no máximo, 5% de 
retrabalho na o� cina”, comenta Cleide Simões, titular 
da Marte Veículos, informando que, em sua região 
(zona norte de SP), a média de retrabalho chega a 
12% nas demais concessionárias.

“O departamento de pós-venda exige grande 
dedicação do Concessionário para não ter retrabal-
ho. É necessário fazer bem feito logo na primeira vez”, 
comenta Cleide. Em sua concessionária, os padrões 
de qualidade foram aprimorados e, por meio de um 
quadro visível a todos os colaboradores, é possível 
medir o desempenho do departa-
mento. Neste mural, cada serviço é 
classi� cado por três cores: a verde 
identifica 100% de qualidade e 
satisfação do cliente, o amarelo 
mostra que algum problema no 
serviço foi identi� cado por algum 
colaborador, e o vermelho apre-
senta a reclamação do cliente. 
“Todos os funcionários olham 
o trabalho efetuado e já avisam 
caso tenha algo fora do padrão 
antes de o veículo ser entregue 
ao cliente. Ter o quadro todo verde 
é a meta da concessionária, o 
que significa recompensa finan-
ceira e reconhecimento no sis-
tema de qualidade da montadora”, 
a� rma Cleide.

Case de sucesso: sinal verde no 
atendimento ao cliente na Marte Veículos

Além do sistema de avaliação interna que 
todos os colaboradores participam, a Marte 
Veículos mudou o sistema de remuneração dos 
funcionários, que agora são comissionados. Esta 
forma, segundo a titular, estimulou a equipe a apri-
morar a produtividade com qualidade nos serviços 
prestados. “A pesquisa interna que realizamos 
com os clientes também interfere na remuner-
ação do consultor técnico, por exemplo”, explica 
Cleide Simões.

De acordo com Antonio Cassio de Lima Morais, 
gerente de pós-venda da Marte Veículos, houve um 
trabalho maciço de estímulo aos 
colaboradores para se adaptarem às 
mudanças. “Fizemos uma campanha 
apontando que 100% de esforço 
signi� ca 100% de satisfação. Hoje, 
temos uma boa equipe, totalmente 
comprometida, que está em busca 
dos resultados”, comenta. Segundo 
Morais, do total de horas disponíveis 
para vendas de peças e serviços pe-
los funcionários do departamento, 
há um ano, era aproveitado 81% 
do tempo. Hoje, este percentual 
já chega a 104%. “Com isso, con-
seguimos atingir o segundo lugar 
no ranking de qualidade em nossa 
região”, comemora.

Cleide Simões

Equipe de pós-venda da Marte 
Veículos: 100% de esforço signi� ca 

100% de satisfação.
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Diversas marcas anunciaram a renovação de suas linhas de produtos. Em alguns casos 
foram lançamentos simultâneos, como os apresentados pela Toyota, que mostrou dois 
modelos para reforçar seu posicionamento no mercado automotivo brasileiro. Além das 
novidades no segmento de automóveis, há ainda novos modelos no setor de duas rodas, 
com a apresentação da CBR 250R e CRF 150F, da Honda. O mercado automotivo brasileiro 
também novidades no segmento de caminhões, com a nova geração da linha Daily.

FIAT APRESENTOU O NOVO GRAND SIENA
A Fiat apresentou o nono Siena, ou melhor, o Grand 

Siena, na cidade de Santiago, no Chile. Com 14 anos no 
mercado e mais de 800 mil unidades vendidas até 2011, 
o Siena está totalmente novo, diferenciado e maior. O 
aumento nas dimensões provém da adoção de uma nova 
plataforma, o que resultou em um interior grande, largo, 
espaçoso e com conforto.

Acompanhando o aumento das dimensões, o veículo 
foi totalmente redesenhado, em uma parceria entre os 
Centros de Estilo da Fiat, na Itália e em Betim. O sedã surge 
esteticamente aprimorado, privilegiando a beleza e a 
sofisticação, com toques de esportividade, e ganha um estilo 
próprio, independente da identidade do Palio.

A nova plataforma também trouxe mais espaço para 
bagagem, uma vez que o porta-malas cresceu de 500 para 

520 litros, um dos maiores em seu segmento. Além dos 
atrativos das dimensões e do novo design, o Fiat Grand 
Siena ainda conquista pelo nível dos equipamentos e pela 
segurança. Sai de fábrica bastante completo, incluindo 
airbag duplo frontal e freios ABS com EBD de série em todas 
as versões.

Na motorização, o Fiat Grand Siena vem equipado com os 
propulsores Fire 1.4 Evo e E-torQ 1.6 16V Flex. Ambos já são 
conhecidos, pois equipam outros modelos da marca, mas o 
Fire 1.4 Evo traz uma novidade: a versão Tetrafuel, que roda 
com etanol, gasolina, qualquer mistura dos dois, ou gasolina 
E-0 (sem álcool) e até com gás natural (GNV).

O modelo está disponível no mercado em 12 cores, sendo 
quatro sólidas e oito metálicas e, vale lembrar, que o antigo 
Siena ainda será comercializado nas versões 1.0 e 1.4.

Lançamentos agitam o mercado!

lanç amentos



CHEGA EM JUNHO O CHEVROLET SONIC 
A Chevrolet confirma, para o mês de junho, a chegada do 

novo Chevrolet Sonic. O modelo, sucesso da marca em todo 
o mundo, será comercializado nos modelos hatch e sedã 
e vem ampliar a oferta da GM no segmento de compactos 
premium. A Chevrolet adotou uma estratégia inovadora 
para lançar no Brasil um dos modelos mais aguardados do 
ano. Pela primeira vez na história da marca, um carro será 
lançado via mídia digital, por meio de um “Alternate Reality 
Game”. O ARG, como é conhecido, é um jogo eletrônico que 
combina situações virtuais com realidade e será feito em 
parceria com a agência AG2 Publicis Modem.

Tendência mundial, mas ainda pouco explorado no 
Brasil, o game vai acontecendo em tempo real e tem poder 
de engajamento que envolve os participantes por meio de 
novos desafios. “O Chevrolet Sonic é um carro moderno, 
inovador e desejado, que despertou o interesse dos 
brasileiros antes mesmo de oficializarmos seu lançamento 
no país”, afirma Gustavo Colossi, diretor de marketing da 
Chevrolet para a América Latina. Outra característica que 
está diretamente alinhada à estratégia é que o Chevrolet 
Sonic é um carro para o público jovem, moderno 
e antenado.

A Honda apresentou, de uma só vez, duas 
motos. A CBR 250R, já era aguardada desde 
sua primeira aparição no Brasil, em outubro, 
no Salão Duas Rodas. Trata-se de uma 
esportiva com motor de um cilindro e quatro 
válvulas, injeção eletrônica, refrigeração 
líquida e 26,4 cv de potência e transmissão de 
seis marchas. 

A fabricante espera vender mais de 6,7 mil 
unidades até o fim do ano. A moto tem duas 
configurações, sem freios ABS (R$ 15.490) e 
com eles (R$ 17.990). A CBR 250R vai disputar 
mercado com as veteranas Kasinski Comet 
GT 250R (R$ 14.990), Kawasaki Ninja 250R (a 
partir de R$ 15.550) e a recém-lançada Dafra 
Roadwin 250 (R$ 12.490). 

O outro lançamento é a Honda CRF 150F, 
moto destinada à prática esportiva e ao lazer. 
Não tem farol ou pisca-pisca e, por isso, não 
pode ser emplacada nem circular em vias 
públicas. Utiliza motor semelhante ao da linha 
CG 150, mas é alimentado por carburador 
em vez de injeção eletrônica. Produz 14 cv e 
tem partida elétrica. A CRF 150F tem preço 
sugerido de R$ 8.690. Ainda este ano, 
a Honda vai aumentar a família CRF 
com outra moto, a 250R.

HONDA APRESENTA CBR 250R E CRF 150F
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IVECO APRESENTA A NOVA GERAÇÃO DA LINHA DAILY
A Iveco apresentou, à imprensa, sua nova geração 

de produtos, a Ecoline, com a nova gama Daily, linha de 
caminhões leves de 3,5 a 7 toneladas, que chega ao mercado 
com novidades.  A nova geração Iveco Daily traz novo 
interior (painel, bancos e revestimentos). Os motores Iveco 
FPT F1C Dual Stage, com tecnologia EGR (que dispensa o 
uso do agente Arla 32), vão de 147 (versão 35S14) a 170 cv 
(demais versões) e são os mais potentes do segmento. 

A transmissão é agora de 6 marchas, com alavanca 
de mudanças no painel. Com o novo conjunto motor-
transmissão, a nova geração Iveco Daily é até 9% mais 
econômica que a geração anterior, que já era referência 
nesse quesito. “A geração Ecoline marca um novo momento 
para a Iveco: com ela, renovaremos toda a nossa gama de 
veículos, que já era a mais moderna do mercado”, diz Marco 
Mazzu, presidente da Iveco Latin America.

São 30 versões de veículos chassi-cabine e furgão, 
incluindo a opção cabine dupla e quatro entre-eixos 
diferentes. No topo da gama, o caminhão leve 70C16 Daily 
Massimo dá lugar ao novo 70C17 Daily Truck, um dos únicos 
caminhões de 7 toneladas Euro V do mercado hoje. 

Na base da gama, o modelo 35S14, para até 3,5 toneladas 
de peso bruto total, ganha maior potência e agilidade, 
um benefício adicional para os clientes das cidades com 
zonas de restrição à circulação. No segmento entre 3,51 e 
6 toneladas, os atuais 45S16 e 55C16 passam a se chamar 
45S17 e 55C17, devido à maior potência do motor. E pela 
primeira vez, a Iveco oferecerá o Iveco Daily Minibus, para 
passageiros, implementado de fábrica. “O novo Iveco Daily é 
um veículo top em resistência e com baixo custo operacional, 
que são as duas características principais da nova geração 
Ecoline”, diz Mazzu.

Com 160 modificações, um 
milhão de quilômetros rodados nas 
ruas e rodovias brasileiras, o sedã de 
grande porte da JAC Motors chegou 
às concessionárias da marca.

O J5 traz traços orientais, e assim 
como o J3, J3 Turin e J6, o sedã será 
comercializado com freios ABS, 
airbag duplo, ar-condicionado digital 
e sensor de estacionamento de série, 
além de ter seis anos de garantia.

Apesar de ser classificado 
como sedã médio, as dimensões 
do carro são dignas de um sedã 
grande. Possui 4,59 metros de 
comprimento, 1,77 metro de largura e 2,71 de entre-eixos, 
números que destacam o modelo como o mais espaçoso 
da categoria.

O modelo, que vem equipado com o moderno motor 
1.5 16V VVT de 125 cv de potência, câmbio manual de 5 
marchas e suspensão independente nas quatro rodas, 
chega com preço de R$ 53.800, com rodas aro 16, e R$ 
55.200 com rodas aro 17. “O segmento de sedãs médios 

JAC MOTORS LANÇA J5 AO MERCADO NACIONAL

tem crescido nos últimos anos no Brasil, o que demonstra 
que o J5 chega em um bom momento. É um modelo com 
um belo design e com ótimo conjunto mecânico, além 
de oferecer itens que não existem em alguns outros 
modelos da categoria, como sensor de estacionamento 
e ar-condicionado digital. É um veículo com a cara do 
Brasil: bonito, ótimo e acessível”, observa Sergio Habib, 
presidente da JAC Motors Brasil.
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AUDI RS3 SPORTBACK CHEGOU CHEIO DE CHARME
O novo Audi RS 3 Sportback, que já é comercializado 

no Brasil, reúne características que agradarão aos 
consumidores mais exigentes da marca alemã. Cheio de 
charme e irreverência, de acordo com a montadora, o 
modelo da série esportiva RS, vem equipado com um motor 
de 2,5 litros, turbo de cinco cilindros, que produz 340 cv de 
potência e 450 Nm de torque, além da transmissão S tronic 
de sete velocidades.

A tração permanente quattro, juntamente com as rodas 
de 19” e os para-choques de fibra de carbono fazem do 
compacto alemão o carro mais rápido do mundo em sua 
categoria, indo de 0 a 100km/h em apenas 4,6 segundos. A 
velocidade máxima de 250 km/h é limitada eletronicamente 
e, mesmo com tanto desempenho, o carro, que pesa apenas 
1.575 kg,  faz em média 11 km/l de combustível e emite 212 g 
de CO2 por km. O preço do modelo é partir de R$ 299 mil.

A Honda começou a comercializar 
a quarta geração do crossover CR-V. 
O SUV chegou aos Concessionários 
da marca mais inteligente e com 
motorização mais potente 
(155 cavalos).

A linha 2012 permite ao motorista 
dirigir e falar ao telefone sem tirar 
as mãos do volante, além de ter 
uma condução mais econômica com 
um simples toque em um botão. O 
grande destaque do modelo é a nova 
geração do i-MID, ou intelligent Multi 
Information Display. Trata-se de uma 
central inteligente, que exibe, em uma 
tela de LCD, diversas informações, 
como sistemas de áudio e de navegação, computador 
de bordo, imagem da câmera de ré e conexão, além de 
operar como interface para customização de veículo. 
Isso sem contar o botão ECON, que ativa e desativa 
a função de assistência à condução econômica. O 
CR-V passa a contar com transmissão manual para a 

HONDA CR-V 2012 É LANÇADO COM MOTOR MAIS POTENTE 

versão de entrada, a LX. O crossover está disponível em 160 
países e contabiliza 500 mil unidades comercializadas em 
todo o mundo. Desde 1997, soma aproximadamente cinco 
milhões de unidades emplacadas. No Brasil, já ultrapassou 
a casa das 25 mil unidades comercializadas somente nos 
dois últimos anos.
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A Randon S.A participou da 11ª edição da Getrans - Guia 
de Excelência em Transportes, que ocorreu em Atibaia 
(SP), nos dias 15, 16 e 17 de abril. No evento, do qual foi 
uma das patrocinadoras, a Randon expôs a carroceria 
e o semirreboque sider para o transporte de bebidas, 
desenvolvidos exclusivamente para atender a logística de 
transporte da AMBEV na transferência e distribuição dos 
produtos industrializados.

RANDON MOSTROU SOLUÇÕES PARA A LOGÍSTICA DE BEBIDAS

A Toyota lançou dois modelos para mostrar a sua força no 
mercado automotivo brasileiro. A sétima geração do sedã de 
luxo Camry será comercializado com preço a partir de 
R$ 161.000. Já o famoso Corolla ganhou uma versão esporti-
va chamada de XRS e será vendido a partir de R$ 79.500

Visando o público mais jovem, o novo Corolla XRS, 
que tem como base o Corolla XEi, agrega itens que 
proporcionam  um visual mais arrojado. Externamente, o 
destaque fica por conta da nova grade frontal.  Completam 
o conjunto dianteiro, os faróis com máscara negra e o spoiler 
fixado na parte inferior do para-choque, que também 
agrega luzes de neblina.

Em relação à motorização o modelo vem equipado com 
motor 2.0 16V Dual VVT-i FLEX, que entrega a potência 
máxima de 153 cavalos a álcool,  e a gasolina desenvolve 142 
cavalos. A transmissão automática de quatro velocidades 
Shifttronic, com Super ECT (Eletronic Control Transmission), 
que tem relação de marchas adequadas à motorização de 
dois litros Flex e opção de trocas sequenciais, podem ser 
feitas na alavanca de câmbio em posição ou por meio de 
borboletas localizadas atrás do volante.

O sedã de luxo Camry mantém o motor V6 de 3.5 litros 
24V Dual VVT-i. Com construção leve e com alta rigidez, 

este motor adota bloco, cárter e cabeçote de alumínio. O 
interior do modelo está bem luxuoso, combinando peças 
feitas à mão. Toda a construção do modelo foi feita com 
materiais diferenciados, caracterizada por cores e texturas 
contrastantes, que ajudam a refletir a luz que invade a 
cabine, enfatizando a percepção de sofisticação.

A Toyota adotou, ainda,  tecnologia que absorve 
determinadas frequências de ondas sonoras, o que torna a 
cabine do modelo altamente silenciosa.

Carroceria de Bebidas – Os benefícios do produto Randon 
são as vantagens ergonômicas, menor risco de lesão para o 
operador, transporte de 10 pallets inteiros de seis camadas 
(dentro da legislação de peso), aumento de produtividade 
em aproximadamente 01 pallet (42 caixas) por viagem, 
considerando a carroceria trucada 10 pallets, plataforma 
embutida em todas as baias e prateleira no último 
compartimento para o transporte de mix de produtos.

LANÇAMENTO EM DOSE DUPLA: CAMRY E COROLLA XRS 2013 
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Paulo Roberto RossiPaulo Roberto Rossi

espaç o aberto

Paulo Roberto Rossi é Presidente Executivo da ABAC - Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios.

Este ano, o Sistema de Consórcios completa 50 anos. 
Porém, antes de falarmos da oportunidade de negócios 
que o mecanismo oferece aos Concessionários de veí-
culos, vamos relembrar um pouco a sua origem.

Um começo que coincidiu com os primeiros passos das ativi-
dades das revendas de veículos nacionais no país quando um grupo 
de bancários, diante da escassez de crédito, decidiu se reunir para 
comprar seu carro novo, pelo qual cada participante contribuiria 
com pagamentos mensais e aquele que fosse sorteado, teria direito 
ao valor necessário para a compra do bem.

Surgia assim o consórcio, uma ação genuinamente brasileira 
que se expandiu e se consolidou como importante instrumento 
de acesso a bens e, consequentemente, para o desenvolvimento 
industrial e econômico brasileiro.

Naquela oportunidade, a modalidade viabilizou o escoamento 
da produção da indústria automobilística. Uma boa ideia que virou 
sucesso, tanto que a Willys Overland, fabricante do Jeep, Aero 
Willys, Gordini, chegou a ter 55 mil consorciados.

Após cinco décadas, o segmento automotivo cresceu, se am-
pliou, e hoje certamente representa um dos principais propulsores 
do nosso progresso, empregando mais de 1,3 milhão de pessoas, 
direta ou indiretamente.

Foi nesse contexto que, ao longo dos anos, marcou presença 
exclusiva no segmento de veículos, para então, diante do crescente 
interesse da população por outros produtos, vir a atuar no setor 
imobiliário, no de eletroeletrônicos e, mais recentemente, no de 
serviços. Lado a lado com as concessões, sócias ou parceiras, as 
administradoras ocuparam seu espaço gerando negócios, superando 
crises, empregando e somando na rentabilidade.

Hoje, são quase duzentas empresas autorizadas pelo Banco 
Central do Brasil operando no segmento que, ao entregar três 
veículos a cada vinte comercializados, confirma a ideia original 
como uma história de sucesso, cujos benefícios não são possíveis 
de serem mensurados, dada a sua grandeza e a sua importância na 
cadeia produtiva. 

Da convivência com crises econômicas e com planos econômi-
cos, lançados ao longo desse período, os consórcios se mantiveram 

Consórcios continuam 
sendo oportunidades 
para bons e 
novos negócios

presentes, colaborando de forma significativa para a continuidade 
e sequência da fabricação de veículos.

Sabe-se, no entanto, que o mecanismo assegurou, sem interrup-
ções, as vendas à medida que consumidores foram contemplados 
mensalmente e, de posse da carta de crédito, foram às compras. 
Isso permitiu e vem permitindo às montadoras uma programação 
da produção em função da carteira de pré-venda, especialmente 
quando se considera a duração de um grupo. Paralelamente, ao 
gerar milhares de empregos diretos e indiretos, sem gerar inflação, 
o Sistema fomenta o desenvolvimento de toda corrente formada 
pela indústria, comércio e prestação de serviços.

Em análise mais aprofundada, com os consórcios há estímulo 
à cultura poupadora com o objetivo de aquisição futura de bens 
duráveis, como o automóvel, visto que, por suas características, 
os próprios consumidores se financiam mútua e reciprocamente, 
mantendo ativa a produção e a economia.

Pelo ângulo do consumidor, ele significa mais. Significa 
poupança, planejamento e formação de patrimônio, algo que a 
educação financeira se expressa na disciplina, lembrando que o 
compromisso, mês a mês, corresponde à parte da renda ou do fatu-
ramento destinado à compra de um novo carro, moto, caminhão, 
implemento ou máquina agrícola. Ao ensejar acesso à aquisição a 
custos baixos, garante a liberdade de escolha, depois de comparar 
as características de cada administradora de consórcios, muitas 
delas ligadas às fabricantes, às próprias concessionárias, ao sistema 
financeiro, às redes varejistas, às cooperativas e às empresas públicas, 
além das independentes.

Atualmente, todas as administradoras operam nos segmentos de 
veículos automotores, tornando o mercado competitivo e autorre-
gulador. Com as medidas divulgadas pelas autoridades monetárias 
nos últimos meses, face o cenário externo, a liberação de crédito 
ficou mais restritiva e viu-se a necessidade de poupar por meio desse 
mecanismo. Assim, o perfil do consumidor, anteriormente estimu-
lado ao consumo imediato, passou a incluir um questionamento 
sobre a necessidade imediata ou não de ter o bem desejado. Para 
muitos, a mudança de comportamento, transformou o impulso de 
compra em planejamento. 
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Por isso, distribuidores de veículos leves ou pesados, de moto-
cicletas ou máquinas agrícolas, com visão mais ampla, vêm con-
siderando aquele compromisso mensal com o consórcio em ações 
de marketing de relacionamento. Passaram a se aproximar mais de 
seus clientes, consorciados ou não, convidando-os a participar de 
eventos como a sua assembleia mensal, desdobrando a relação em 
novos negócios.

Os Concessionários, que constataram a geração de maior tráfe-
go em seus showrooms, são provas vivas que o consórcio não era e 
não é somente uma venda futura, mas principalmente uma grande 
oportunidade de conhecer mais e melhor sua clientela e lhe oferecer 
outros produtos e serviços.

Nele, há um destino bem traçado dentro do contexto do inves-
timento. Quem poupa para comprar um bem, por exemplo, sabe 
que o fruto de seu compromisso será atingido. Quando contempla-
do, o consorciado já pode começar a sonhar novamente com outro 
bem, sempre conquistando e agregando patrimônio.

Nos últimos três anos, enquanto as contemplações de veículos 
automotores em geral somaram mais de 2,6 milhões de negócios, só 
a média anual de contemplações de automóveis subiu de 7,8% para 
11,8% de participação nas vendas do mercado interno, superando 
15% no primeiro trimestre deste ano.

Patrimônio líquido ajustado R$ 5,1 bilhões (dezembro/2011)

Ativos administrados R$ 106,4 bilhões (dezembro/2011)

Tributos e contribuições arrecadados R$ 1,12 bilhão (janeiro a dezembro/2011)

Empregos gerados 50 mil* (diretos e indiretos / *estimativa)

Volume de negócios R$ 76,5 bilhões (janeiro a dezembro/2011)

Volume de negócios – somente veículos automotores R$ 52,1 bilhões (janeiro a dezembro/2011)

Volume de negócios trimestral R$ 16,9 bilhões (janeiro a março/2012)

Volume de negócios - somente veículos automotores R$ 12,6 bilhões (janeiro a março/2012)

Total de participantes 4,86 milhões de consorciados (março/2012) 

Total de participantes – somente veiculos automotores 4,13 milhões (março/2012)

Vendas de novas cotas 596,2 mil novos consorciados (janeiro a março/2012)

Vendas de novas cotas – somente veículos automotores 536,3 mil (janeiro a março/2012)

Contemplações 301,6 mil (janeiro a março/ 2012)

Contemplações – somente veículos automotores 276,7 mil (janeiro a março/ 2012)

Diante desse cenário, é possível afirmar que, passados cinquenta 
anos, o Sistema de Consórcios tem se consolidado como instrumen-
to de inclusão social e de indutor da economia, superando precon-
ceito que o relegava a papel menor por se tratar de modalidade de 
autofinanciamento. Daí a sua importância reconhecida por milhões 
de consumidores no período. 

Os Concessionários, que constataram a geração de maior tráfego em seus 
showrooms, são provas vivas que o consórcio não era e não é somente uma 
venda futura, mas principalmente uma grande oportunidade de conhecer 

mais e melhor sua clientela e lhe oferecer outros produtos e serviços.

Consolidação do Sistema de Consórcios
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Excelência em
concessionárias

A Vasques & Cavinato
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