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Precisamos de 
sustentabilidade 
econômica no setor

ivemos, nos últimos anos, um mercado vigoroso em nosso setor. Porém, em 2012, en-
tramos num período de incertezas.

O mercado mudou como re� exo de cenários adversos, principalmente internacionais, 
com seus impactos negativos na economia doméstica, e a recente recuperação do setor 
automotivo, somente foi possível graças ao esforço conjunto, realizado tanto pelo Go-
verno como pela iniciativa privada, que reduziram impostos, spreads bancários, juros, 

entre outros fatores que nos levaram ao melhor mês de julho da história. Tivemos um aumento 
de 3,15% sobre junho e de 22,04% sobre o mês de julho do ano passado, acumulando um 
crescimento de 3,01% entre janeiro e julho de 2012 em relação a igual período de 2011.

Assim � cou demonstrado que, quando somamos esforços, conquistamos bons resultados.

E é justamente por isso que acredito que é preciso pensar na sustentabilidade econômica do 
nosso setor. Mais do que isso, preocupa-me a manutenção do mercado 
em relação, por exemplo, à capacidade de consumo e de endividamento 
das famílias.

Hoje, o brasileiro trabalha 145 dias por ano apenas para pagar impostos, 
o que acaba por comprometer, de forma inexorável, sua capacidade de 
consumo e investimento.

Se compararmos então, essa situação em relação a países de economia ma-
dura, o resultado torna-se ainda mais comprometedor para os brasileiros.

O Brasil está entre os países que mais taxam o automóvel no mundo. 
Somados, IPI, ICMS, PIS e COFINS chegam a representar até 36,4% 
do valor total de um automóvel, enquanto, nos Estados Unidos, a carga 
de impostos é de apenas 6,1%; 9,1% no Japão e 16% na Alemanha.

Assim, pergunto se não é chegada a hora de o nosso Governo rever, de uma vez por todas e de 
forma permanente, esta taxação exacerbada, criando um círculo virtuoso que, por certo, além 
de melhorar a vida dos brasileiros, geraria ainda mais arrecadação pelo aumento do consumo.

Em nosso XXII Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave, discutiremos  os avanços, os gargalos 
e as possibilidades para o nosso setor, para todos os segmentos automotivos, assim como deba-
teremos, juntos, os instrumentos para evoluirmos buscando, permanentemente, a excelência 
em gestão e os caminhos da perenidade do nosso negócio, sem os quais, continuaremos nos 
interrogando sobre o que fazer no futuro.

Vamos continuar buscando sempre melhores formas de atuação, tanto de nossa parte, iniciativa 
privada, procurando trabalhar como parceiros do Governo. Mas vamos somar esforços pois, 
como vimos, essa união gera bons resultados.

Vamos então, juntos, na mesma direção. Na direção da sustentabilidade e perenidade do nosso 
setor e do desenvolvimento econômico e social do nosso País!
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QUANDO A RESPONSABILIDADE
É COMPARTILHADA,
CONFIANÇA E TRANQUILIDADE
ESTÃO SEMPRE POR PERTO.
INDIANA SEGUROS, A MARCA DO CANAL
CONCESSIONÁRIAS DA LIBERTY SEGUROS.

A Indiana Seguros é a marca de quem quer o melhor para o seu carro, com serviços ágeis 
e integrados à internet. Com sólidas parcerias entre as principais marcas automotivas do 
mundo, oferece produtos exclusivos com a marca do veículo escolhido pelo cliente. Não 
bastasse isso, é a Seguradora Oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014™, uma expressão 
do compromisso com o desenvolvimento do País e com os brasileiros. 

Se a sua empresa ainda não é parceira da Indiana Seguros, associe-se! Conheça todas as 
vantagens no site: www.indiana.com.br

www.indiana.com.br

Baixe um leitor de
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e aproxime o telefone
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Nizan Guanaes é publicitário e dono do maior grupo publicitário do País, o ABC. Escreve às 
terças-feiras, a cada duas semanas, na versão impressa de “Mercado”, da Folha de S. Paulo.

Nizan Guanaes

De todas as promessas de revolução, a da educação 
on-line está cada vez mais próxima.

E não sou eu quem diz isso. Mas o pessoal de 
Harvard, MIT, Princeton, Stanford. Essas e outras 
universidades americanas de excelência estão fa-
zendo um movimento histórico de transferir seus 

cursos para plataformas digitais e oferecê-los para o mundo 
todo, boa parte deles, gratuitamente. 

Você só precisa de duas coisas para acessar esses templos do 
ensino: falar inglês e ter uma conexão digital. São duas coisas 
que você já precisa “anyway”. 

Com o inglês e a conexão digital, você pode entrar nos sites 
coursera.org (para se inscrever em cursos gratuitos de Stanford, 
Princeton, Caltech, Rice, Johns Hopkins e outras universidades 
de ponta) ou edxonline.org (para cursos em Harvard e MIT) 
e escolher sua poltrona preferida para acompanhá-los. 

Harvard e MIT começam a oferecer seus cursos no edX a 
partir de setembro e esperam educar nada menos de 1 bilhão 
de pessoas com seu serviço digital. Ou um em cada sete ha-
bitantes do planeta educados por Harvard ou pelo MIT. Isso 
não é uma revolução? 

Essas universidades prometem uma nova experiência na 
educação on-line, com maior interatividade aluno-professor 
e um intenso “feedback” que possa ajudá-las a reprogramar 
seus currículos para a maciça audiência global. 

Não sou um educador, mas, como embaixador da 
Unesco e membro do Todos pela Educação, sou um emprega-
dor comprometido com a educação. Vejo frequentemente no 
meu setor a necessidade de reformar o ensino para aproximá-
-lo do mercado de trabalho. A revolução da educação on-line 
pode ajudar muito nesse processo ao aproximar a educação 
das pessoas e as pessoas, da educação. 

Um professor da Universidade de Michigan disse ao “New 
York Times” que estava animadíssimo porque 40 mil alunos do 
mundo todo tinham baixado o vídeo do seu curso, o que, nas 
contas dele, era uma audiência que só alcançaria em 200 anos 
de aulas tradicionais. A Coursera conseguiu 700 mil alunos 
on-line em poucas semanas de atividade. 

Harvard para 
as massas

Como tanta coisa nesta era da comunicação, este é um 
momento disruptivo na educação. E estamos vendo só o 
começo do começo. O diretor acadêmico de Harvard previu 
que daqui a cinco anos a educação on-line será completamente 
diferente do que temos hoje. O que não parece que vai mudar 
é a tendência de acesso cada vez maior, brutalmente maior, à 
educação via web. 

Isso me anima vendo o mundo do Brasil. 
Depois dos saltos que demos nas últimas duas décadas, fica 

claro que a maior carência do nosso país e o trampolim inesca-
pável para o próximo salto de desenvolvimento é a educação. 

Já temos uma mão de obra numerosa e fantástica. O 
brasileiro trabalha muito, é dedicado, empreendedor, criativo. 
Quem não conhece aquele camarada que tem dois, três em-
pregos e vai firme para todos; ou aquele pequeno empreende-
dor, muitas vezes informal, se virando como pode, com uma 
flexibilidade aguda, natural e muito valiosa para os negócios. 

O que falta a eles para o salto transformador é a educa-
ção. Esse empresariado emergente, com acesso à educação e 
às melhores práticas de gestão, levará a economia brasileira a 
outro patamar. Os cursos on-line são a forma mais rápida, 
barata e eficaz de fazê-lo. 

Nossas universidades púbicas, que formam a elite do ensino 
brasileiro e já têm iniciativas no mundo on-line, poderiam ra-
dicalizar seu caráter público com cursos digitais gratuitos pela 
web para todo o país, eventualmente apoiados por corporações 
que tanto se beneficiarão da revolução da educação. 

Vivemos uma nova era de grandes descobrimentos. O 
homem só descobriu que a Terra era azul ao sair do planeta. 
Educar-se é sair de si mesmo em busca de um conhecimento 
do mundo e das coisas. Essa viagem da educação é a viagem 
da sua vida. Você se descobre outro depois dela. 

Nosso país se descobrirá de novo depois dela. 
A diferença é que desta vez seremos nós a nos descobrir. 

Será a nossa verdadeira emancipação, a nossa emergên-
cia definitiva. 
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No último dia 4 de julho, a Regional Fenabrave de Santa 
Catarina realizou o lançamento oficial do 1º  Prêmio Fenabrave /
SC de Jornalismo. Com o título “Por um trânsito mais consciente”, 
o evento aconteceu na Assembleia Legislativa de Florianópolis 
e contou com a presença do vice-presidente da Fenabrave, 
Gláucio José Geara, entidades representantes da imprensa 
catarinense, como a Adjori – Associação dos Jornais do Interior 
de Santa Catarina e a Associação Catarinense de Imprensa (ACI). 

O evento contou, ainda, com a presença de Miguel Gobbi, 
da Associação Nacional de Jornais do Interior, do jornalista 
Mário Motta,  da Rede Globo-SC, de Ademir Arnon, presidente 
da Associação Catarinense de Imprensa, além do deputado 
Reno Caramori e do prefeito de Joinville, Carlito Merss.

O concurso visa premiar os melhores trabalhos da imprensa 
que tratem de temas relacionados aos cuidados e à segurança 
no trânsito. De acordo com o Diretor Geral da Regional da 
Fenabrave/SC, Ademir Antonio Serafin, o prêmio foi criado com o 
intuito de fomentar a discussão sobre os cuidados com o trânsito 
e conscientizar a população do Estado. Nesta primeira edição, 
a Fenabrave/SC irá premiar os vencedores de acordo com a 
categoria de inscrição, podendo o jornalista ganhar um Fiat Uno 
0 km, uma moto Honda Fan 150 ou uma bicicleta Caloi Terra.

O vice-presidente da Fenabrave, Gláucio José 
Geara comentou que “a ideia foi tão inovadora e 
positiva que será levada à Fenabrave Nacional, que 
deve implantar esta iniciativa em todo o País”. 

Para o jornalista, presidente da ACI, Ademir Arnon, “este 
é um prêmio que já nasce forte, principalmente por conta da 
importância do tema e de sua representatividade”, elogiou.

Para concorrer ao 1º Prêmio Fenabrave/SC de Jornalismo, 
o profissional deve inscrever, no site www.fenabravesc.
com.br/premio, matérias que tratem do tema “Por um 
trânsito mais consciente” e que tenham sido veiculadas 
na imprensa durante o período de 1º de novembro de 
2011 a 31 de outubro de 2012. Serão convidados, para 
fazer parte da banca avaliadora, jornalistas influentes do 
estado e profissionais ligados à indústria automotiva. 

Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail:  
imprensa@fenabravesc.com.br ou pelo telefone: (47) 3241-0330.

Agenda

Consórcio contemplado
Em julho, a Fenabrave se reuniu com representantes da 

Anfavea, Abraciclo e ABAC para discutir formas de estimular 
os consorciados contemplados a retirar seus veículos com a 
carta de crédito. De acordo com as entidades, que estiveram 
reunidas na sede da Fenabrave, em São Paulo, boa parte dos 
consumidores que participam do Sistema de Consórcios, 
e são contemplados, protelam a retirada do bem.

Um novo encontro foi agendado para agosto, onde cada 
representante levará propostas de ações efetivas sobre o assunto.

Setor de caminhões se reúne  
na Fenabrave

O Presidente Executivo da Fenabrave, Alarico Assumpção 
Júnior, comandou, no último dia 12 de julho, reunião entre 
representantes do setor de caminhões com o objetivo de discutir 
o cenário para o segundo semestre para o segmento e apresentar 
os dados de emplacamentos do primeiro semestre.  Na pauta, 
ainda,  os benefícios para a compra de veículos pesados 
pelo BNDES - Finame, PSI e o Programa Prócaminhoneiro. 

O encontro, realizado na sede da entidade, contou com as 
presenças de Itamar Giani (Abrada), Francisco Garcia (Abravo), 
Ênio Sardagna (ACAV), Airton Vieira Pinto (Ancive), Anderson 
Maciel (Ancive), João Batista Saadi (Assobens), João Carlos 
Costa (Assointer), Antonio Figueiredo Netto (Assobens). 
Também participaram Paulo Matias, vice-presidente da 
Fenabrave e Marcelo Franciulli, diretor setorial da entidade. 

1º Prêmio de Jornalismo “Por um trânsito mais consciente”
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Com objetivo de expandir o uso do Marketing 
Cultural entre as empresas e seu público, a Universidade 
Fenabrave realizou, entre os dias 7 e 9 de agosto, o 
curso Leis de Incentivo Fiscal à Cultura e Marketing 
Cultural – expandindo as ferramentas de comunicação 
da empresa. Entre os participantes estiveram 
pro� ssionais de Recursos Humanos, Gerentes, Gestores, 
Diretores e titulares das concessionárias inscritas.

“O Marketing Cultural é uma ferramenta de 
comunicação que permite, às empresas, aproximarem 
suas marcas de seus públicos por meio do patrocínio 
a eventos ou produtos culturais. A demanda por 
entretenimento cresce a cada dia e é fundamental 
conhecer de perto o funcionamento desta atividade. 
Além dos benefícios intrínsecos à ação de marketing 
cultural, muitas vezes, é possível aproveitar as leis de 
incentivo � scal, o que pode, praticamente, zerar os custos 
de uma ação de marketing altamente e� caz”, avalia o 
coordenador da Universidade Fenabrave, Valdner Papa.

No primeiro módulo do curso, foram abordadas 
as principais leis de incentivo à cultura, nos âmbitos 
municipal, estadual e federal, com foco na parte 
prática do uso das leis de incentivo � scal aplicada ao 
ambiente empresarial. Na segunda parte, foi abordado 
o conceito de marketing cultural, como uma empresa 
pode fazer marketing cultural, o que uma empresa 
ganha fazendo marketing cultural, quais os benefícios 
decorrentes do marketing cultural, quais os critérios 
utilizados pelas empresas na hora de escolher um 
projeto cultural, dentre outros aspectos relevantes 
sobre o tema. Ao � nal do curso, foram apresentadas, 
aos alunos, algumas sugestões de projetos em fase de 
captação que poderão interessar à sua concessionária. 

Universidade Fenabrave realiza 
curso sobre Leis de Incentivo Fiscal à 
Cultura e Marketing Cultural

Nova turma para o Curso de 
Formação de Correspondentes

Após o sucesso da primeira turma, que 
contou com a participação de 234 alunos, a 
TV Fenabrave vai reeditar o curso de Formação 
de Correspondentes. As aulas para a segunda 
turma serão transmitidas aos inscritos nos dias 
5, 12, 19, 26 de setembro e 10 de outubro.

Denominado “Programa Preparatório para a 
Certi� cação Pro� ssional – Módulo Crédito Veículos”, 
o curso tem como objetivo bene� ciar todas as 
concessionárias de veículos do País ao oferecer, aos 
colaboradores inscritos, preparação e capacitação 
para a obtenção do Certi� cado exigido pelo Banco 
Central do Brasil. “Tivemos muita procura na primeira 
edição do curso e, por esta razão, decidimos realizar 
uma segunda turma. O assunto gerou muito interesse 
por parte das Redes e seus colaboradores pois, a 
partir de 2014, todas as concessionárias deverão 
ter pro� ssionais certi� cados”, declara Beatriz 
Rocha, gerente de treinamento da Fenabrave.

Assim como foi a primeira turma, o curso será 
ministrado integralmente à distância e terá duração 
de 12 horas de aulas, transmitidas ao vivo pela TV 
Fenabrave, uma vez por semana (quarta-feira), das 
18h às 20h. Coordenado e ministrado pelo professor 
Francisco Ávila Filho, o “Programa Preparatório para 
Certi� cação Pro� ssional – Módulo Crédito Veículos” 
é composto por três módulos: “Módulo I” sobre 
legislação e crédito; “Módulo II” atendimento ao 
cliente, relacionamento, ética e representatividade, 
e “Módulo III” sobre � nanciamento de veículos. Cada 
módulo deverá ser concluído em duas semanas. 

As atividades serão realizadas no portal do 
Instituto de Educação da FEBRABAN. Após assistir 
a todas as aulas, o aluno poderá realizar uma 
prova de simulado. Além do conteúdo, o Instituto 
é responsável pelos docentes e também pelo 
material didático a ser utilizado nas aulas, bem 
como apostilas, vídeo-aulas, entre outros.
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A Fenabrave realizou, em parceria com a Reed Exhibitions 
Alcântara Machado, organizadora do XXII Congresso Fenabrave 
e ExpoFenabrave, um café da manhã no dia 19 de julho, com o 
objetivo de reunir os expositores, profissionais de marketing das 
empresas que participam do evento, para apresentar de que forma 
uma empresa expositora pode impulsionar suas vendas por meio 
da participação em feiras como a ExpoFenabrave.

O presidente executivo da Fenabrave, Alarico Assumpção 
Júnior, abriu a apresentação, agradecendo a presença dos par-
ceiros expositores da ExpoFenabrave e enfatizou a importância 
do trabalho que podem desenvolver no evento para alavancar 
negócios. “Obrigado pela presença neste evento, que tem o ob-
jetivo de mostrar a vocês o potencial de negócios que uma feira 
pode trazer”, garantiu.

Juan Pablo De Vera, presidente da Reed Exhibitions Alcântara 
Machado, reforçou a importância dos expositores levarem novida-
des para atraírem os visitantes e, durante o evento, realizar ações 
para cativar o visitante. Além disso, De Vera alertou para o trabalho 
que deve ser desenvolvido ao final do evento, com os contatos 
à base de clientes e prospects conquistados durante a feira. “O 
cliente vai até a feira para ver novidades, então, temos que inovar 
e levar sempre o melhor em qualidade, com o diferencial do que 
vai ser divulgado. Depois, é importante retomar os contatos em 

Expositores da ExpoFenabrave  
se reúnem na sede da entidade 

breve tempo, ou o relacionamento pode se perder. A feira é uma 
forma de reunir, de uma só vez, grande parte das pessoas interes-
sadas por seus produtos e serviços”, finalizou o presidente da Reed  
Exhibitions Alcântara Machado.

Alarico Assumpção Júnior, presidente executivo da Fenabrave e coordenador 
do XXII Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave 2012, apresentou, com Juan 
Pablo De Vera, presidente da Reed Exhibitions Alcântara Machado, formas de 
potencializar nogócios dos expositores da ExpoFenabrave 2012.
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Geral

“O que pensa um dos maiores grupos de capital 
aberto de concessionárias americanas”

Um dos mais respeitados do setor, e também conside-
rado um dos mais e� cientes executivos do segmento 
da distribuição automotiva norte-americana, Earl 
Hesterberg, CEO Group 1 Automotive, participa do 
Workshop Internacional no dia 16, às 16h, onde fala 
não só de seu Grupo, um dos cinco maiores de Con-
cessionários dos Estados Unidos, mas, principalmente, 
dos desa� os que enfrentou com a queda de mercado e 
como hoje alcança um dos melhores resultados de sua história. O tsunami 
japonês de 2011 reduziu a produção de marcas que representavam 62% 
das vendas de veículos novos da Group 1. Apesar da incerteza econômica, 
do declínio signi� cativo das vendas automotivas globais e da limitação dos 
estoques japoneses, a empresa apresentou desempenho anual recorde em 
termos de EPS.  A Group 1 também foi o único grupo de concessionárias 
negociados em bolsa a permanecer lucrativo em cada trimestre durante 
a recessão.  Durante os últimos 16 meses, a empresa incorporou mais de 
US$ 1 bilhão em receitas anualizadas por meio de aquisições.

O palestrante possui 38 anos de atuação no setor automotivo, com expe-
riência tanto na América do Norte quanto na Europa. Trabalhou em três 
das grandes indústrias automotivas do mundo – Ford, Toyota e Nissan 
– possuindo experiência como fabricante, distribuidor independente e 
varejista. Hoje, Hesterberg é presidente e Diretor Executivo da Group 1 
Automotive, Inc., varejista de especialidades sediada em Houston e listada 
na Fortune 500, e um dos cinco principais grupos de concessionárias do 
mercado norte-americano. Em 2010, a Group 1 recebeu o Prêmio 3 Year 
Shareholder Value da PricewaterhouseCoopers para varejistas automotivos, 
com base em um retorno de mais de 80% para os acionistas.  

Motocicletas

“Potencialidades e desa� os do mercado 
de veículos de duas rodas no Brasil”

A motocicleta se consolidou como veículo de inclusão 
social e conta com demanda crescente no País, tendo 
cerca de 80% dos negócios realizados por meio de 
pagamentos parcelados (� nanciamentos e consórcios). 

Na palestra ministrada por Marcos Zaven Fermanian 
– Presidente da ABRACICLO, será possível conhecer 
mais detalhes deste mercado, onde há 10 habitantes 
por motocicleta no País, uma relação que se aproxima da registrada em 
tradicionais mercados europeus – como o espanhol e italiano –, mas ainda 
distante dos asiáticos. 

Além disso, Fermanian discutirá os constantes investimentos em inovações 
tecnológicas, segurança, redução da emissão de poluentes, instalações e 
ampliações de fábricas, ao mesmo tempo em que o setor se prepara para 
os novos desa� os de competitividade e comercialização desta década.

Destaques da Programação 
do XXII Congresso Fenabrave

Tratores e Máquinas Agrícolas

“A gestão da experiência do cliente no pós-
vendas como ferramenta para � delização”

O pós-vendas será, certamente, um dos caminhos es-
tratégicos que os Concessionários têm para enfrentar 
o aumento da concorrência, o ajuste nas margens e 
a consequente viabilização do negócio. Estes temas 
serão discutidos no workshop ministrado pela gerente 
de projetos de Customer Experience para América 
Latina da Jonh Deere, Cláudia Silveira Vale.

Cláudia possui vasta experiência nesta área e poderá indicar caminhos 
e formas para os Concessionários do segmento buscarem o equilíbrio 
necessário para a viabilização dos negócios, por meio de trabalho de-
senvolvido no pós-vendas da Rede. Profissional com mais de 14 anos 
de experiência atuando nas áreas de Marketing, Customer Experience, 
Inteligência de Mercado e Service Marketing, é pós-graduada em Gestão 
de empresas pela FGV - Ohio University/USA e MBA Executivo Empresarial 
pela Fundação Dom Cabral, além de certi� cação em Customer Experience 
Management pela Kellogg School of Management em Chicago/USA. Além 
disso, é professora de marketing e responsável por desenvolvimento de 
projetos nas áreas de Service Marketing, CRM, Inovação de Peças e Gestão 
da Experiência do Cliente.

Implementos Rodoviários

“A segurança no transporte de carga”

A ANFIR - Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviá-
rios, entende que a segurança no transporte de carga é uma preocupação 
de todos. Por isso, a entidade promoverá uma mesa redonda no dia 18 de 
agosto, às 10h, mediada pelo seu presidente, Alcides Braga, com o objetivo 
de discutir, com os congressistas, formas para a ampliação da segurança 
nas rodovias brasileiras. 

Atualmente, 60% de todos os produtos feitos no Brasil 
e importados passam por estradas e ruas, sobre ou 
dentro de implementos rodoviários. A segurança nesse 
transporte depende da indústria de implementos, das 
montadoras, das concessionárias de rodovias, dos 
governos e das empresas de distribuição de veículos 
e produtos.

Alcides Braga é sócio-diretor da Truckvan e membro da diretoria da 
ANFIR há quatro administrações. A entidade reúne 153 associados e 1837 
a� liados, desde micro, pequenas, médias e grandes empresas, ligadas ao 
segmento de transporte de cargas. Estas companhias são as responsáveis 
pela fabricação de todos os implementos rodoviários utilizados no Brasil.
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Dois dias antes da abertura do XXII Congresso Fenabrave 
e ExpoFenabrave, 14 e 15 de agosto, Diego Alvarez, 
coordenador do Grupo dos 20 da Fenabrave realizou a 
terceira reunião com o grupo Fiat01 – GF01. A reunião 
aconteceu em São Paulo, no Hotel Holiday 
Inn Parque Anhembi. “O encontro foi 
bem importante, pois conseguimos 
conciliar as agendas e realizá-la próximo 
ao Congresso. Com isso, o Concessionário 
participou da reunião e aproveitou para 
se integrar ao Congresso Fenabrave, além 
de visitar e conhecer as novidades da 
ExpoFenabrave”, comentou Alvarez. 

Além do encontro realizado antes do evento, no dia 16 de 
agosto, às 16h, Diego Alvarez será palestrante do XXII Congresso 
Fenabrave. A palestra tem como objetivo bene� ciar a Rede com 
a análise da situação econômica e � nanceira das concessionárias 
e troca de informações sobre melhores práticas. O Grupo dos 20, 
lançado pela Fenabrave em 2011, é uma parceria estabelecida 

Grupo dos 20 reúne Rede em São Paulo
entre a entidade e a NADA- National Automobile 
Dealers Association.

Desde o início do projeto piloto, já foram formados quatro 
Grupos. O trabalho inicial aconteceu por meio de uma parceria 

� rmada com a Abracaf – Associação 
que representa os concessionários Fiat, 
e está sendo ampliado a outras marcas. 
“Acreditamos que o Programa possa atrair 
e formar mais grupos de Concessionários 
para que todos entendam e organizem a 
situação � nanceira de seu negócio e, assim, 
obtenham mais resultados de lucratividade 

e retorno de seus investimentos”, enfatiza Alvarez.
O próximo encontro está agendado para os dias 27 e 28 

de agosto, em Camaçari, na Bahia, para a realização da terceira 
reunião com o grupo Fiat02 – GF02. “Os Grupos estão cada vez 
mais empenhados em apresentar as melhores práticas de suas 
concessionárias. Isso signi� ca que o projeto tem atingido seu 
objetivo”, � naliza o coordenador do Grupo dos 20.
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ABRAC reelege diretoria
Os associados da ABRAC - Associação Brasileira dos 
Concessionários Chevrolet, reelegeram, no último 
dia 31de julho, a diretoria da entidade para o biênio 
2012/2014. Continua como Presidente do Conselho, 
Pedro Segundo Seleme e, como Presidente da Dire-
toria Executiva, João Batista Simão. Foram reeleitos, 
ainda, João Silveira Guimarães Filho, como vice-presidente do Conselho; 
e Hermes Schincariol, como vice-presidente administrativo. Na ocasião, 
foi dada posse aos novos conselheiros e diretores regionais, que tiveram 
uma renovação superior a 50%.

O presidente Seleme, em seu pronunciamento, enfatizou que a Associa-
ção passa por um momento histórico. “Prova disso, são os trabalhos, já 
iniciados na gestão anterior, nos quais os destaques � cam para a revisão 
do Programa 5 x 5, que tem como base rever a gestão de negócios das 
concessionárias; e a revisão do Estatuto da ABRAC, com o objetivo de 
torná-la uma entidade mais ágil e moderna”.

Já o presidente Simão agradeceu o apoio que recebeu em sua gestão 
anterior e reiterou que o grande desafio desta atual é a modernização. 

Associações de Marcas elegem diretoria
ABRAC, ABCN e ASSOBRASC promovem eleições. Na entidade que representa os 
concessionários GM houve manutenção das presidências e, nas Redes Nissan e Scania, 
a renovação foi total.  Nas três entidades, os mandatos são de dois anos (2012 a 2014).

“Vamos escrever uma nova 
história da Associação que, 
além dos projetos citados 
pelo Seleme, também in-
cluem uma consolidação ain-
da maior do relacionamento 
com a General Motors do 
Brasil, já que é este relaciona-
mento que dá a sustentação 
para se ganhar ainda mais 
competitividade”, comenta.

João Batista Simão tem 61 anos, é paulista, com formação universitária em 
engenharia civil. Foi Diretor Regional da ABRAC entre 1998 / 2000, pela  
região 9 (Campinas/SP), eleito Presidente da Diretoria Executiva 2002 / 
2004, 2004 / 2006 e 2010 / 2012, é membro permanente do Conselho 
de ex-presidentes da ABRAC. Concessionário há 17 anos, é o principal 
executivo do grupo de Concessionárias Chevrolet ARTVEL localizadas 
nas cidades de  Mogi Guaçú (SP), Mogi Mirim (SP), Itapira (SP), Ouro Fino 
(MG) e Pouso Alegre (MG). 

Associação Scania 
tem nova diretoria
Assim como na ABRAC e na ABCN, a ASSOBRASC 
– Associação Brasi leira dos Concessionários 
Scania, realizou eleições para a nova diretoria. Para 
o biênio 2012/2013, os associados elegeram, como 
presidente da entidade, Marcos Rolim Lopes (foto). 
Nascido em Londrina/PR, o novo presidente é formado em Adminis-
tração de Empresas e comanda os negócios da família desde 1998, na 
concessionária Rota Oeste, em Cuiabá/MT.

Segundo Lopes, sua missão, à frente da entidade, será colocar em prática 
três pontos importantes para o desempenho da ASSOBRASC. “O primeiro 
passo é consolidar todos os avanços das gestões anteriores. O segundo 
é pensar e agir, de forma estratégica, para a Rede de Concessionárias a 
médio e longo prazo e, o terceiro, é manter, aperfeiçoar e ampliar o rela-
cionamento entre fábrica e Rede, que possibilita a melhoria contínua da 
nossa atividade”, declarou Lopes.

O novo presidente comenta que a boa relação existente com a Marca que 
representa é importante para o crescimento de todos, e que isso pode ser 
con� rmado por meio da Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com o 
Mercado. “A partir da Pesquisa, con� rmamos que há um bom relaciona-
mento entre a ASSOBRASC e a Scania. A montadora é parceira, respeita o 
Concessionário e a Associação de Marca”, concluiu.

Renovação na ABCN
Em 25 de julho, os Concessionários Nissan no-
mearam o curitibano Lincoln da Cunha Pereira 
Filho (foto) como novo presidente da ABCN – 
Associação Brasileira dos Concessionários Nissan, 
que estará à frente da entidade entre julho 2012 e 
julho 2014. Atualmente, Pereira Filho é Presidente do 
Conselho de Administração da UAB Motors, representando nove marcas 
em diversas cidades do Estado de São Paulo e Paraná. “A primeira ideia é 
criar um grande canal de comunicação entre a Associação junto à Mon-
tadora. Além disso, com o crescimento da marca Nissan, teremos muitas 
oportunidades de trabalhar com a Rede para o fortalecimento da marca e 
dos produtos distribuídos no Brasil. Também estamos nos preparando para 
inauguração da fábrica da Nissan, em 2014, no Rio de Janeiro”, comenta o 
novo presidente da ABCN.

Pereira � lho também reforça a importância do bom relacionamento entre 
a Associação de Marca e a Fenabrave. “A Fenabrave, com sua abrangência 
e importância, pode trabalhar muito para o fortalecimento da ABCN, nos 
dando subsídios de informações (dados), mecanismo de treinamentos 
para os Concessionários e a oportunidade da troca de informações com 
outras Associações de Marca. É necessário existir uma boa relação entre 
as entidades”, explicou. O novo presidente também destaca que a relação 
entre a ABCN e Nissan é excelente e que ambas têm trabalhado, lado a 
lado, em busca dos mesmos objetivos.

Sergio Reze, presidente da Assobrav 
e Flávio Meneghetti, presidente da 
Fenabrave, participaram do jantar de 
posse da diretoria da ABRAC.
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OFERTAS DE 
PRODUTOS E 

SERVIÇOS PARA 
AS REDES

Realizada paralelamente ao XXII Congresso Fenabrave, de 16 a 18 de agosto, em São Paulo/
SP, a ExpoFenabrave, feira dirigida ao setor da distribuição de veículos, ocupa uma área 
de 15 mil m² no Pavilhão Azul do Expo Center Norte. “Neste ano, o espaço reservado à 
exposição contará com 70 empresas participantes. Isto mostra que o Congresso Fenabrave 
e a ExpoFenabrave ganharam representatividade no setor automotivo”, afirmou 
Flávio Meneghetti, presidente da Fenabrave. 

São expositores de diversos segmentos – fabricantes de veículos, seguradoras, empresas de 
informática, máquinas e equipamentos, F&I, entre outras. O Banco Itaú Unibanco permanece, 
pela quinta edição consecutiva, como Patrocinador Master, e os eventos contam ainda com 
Patrocinadores Gold, Silver, Apoiadores e Expositores. 

Con� ra o que cada empresa apresenta nesses que são, atualmente, os maiores eventos do 
setor da distribuição de veículos da América Latina.
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“Pelo 5º ano consecutivo, o Itaú é o Patrocinador 
Master do Congresso e da ExpoFenabrave. Ao escolher-
mos compor esta parceria, consideramos a importância 
destes eventos para o setor automotivo. Hoje, o Itaú é 
o maior banco no segmento de � nanciamento de veí-
culos no Brasil, � nanciando um em cada quatro carros 
vendidos sob este regime de pagamento no país, logo, 
não poderíamos � car de fora destes eventos. 

Para 2012, a expectativa é de que a ExpoFenabrave 
supere o número de visitantes de 2011 e continue 
proporcionando, a seus participantes, rica troca de 
experiências, trazendo as novidades e expectati-
vas do setor por meio de profissionais especialistas 
no assunto.

Além disso, participar deste evento signi� ca, para nós, 
uma oportunidade   de receber nossos clientes e par-
ceiros comerciais, fortalecendo relacionamentos, e de 
apresentar nossos produtos, mostrando os diferenciais 
que nos � zeram líder do setor.”
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Patrocinador Master

Itaú Unibanco

O Itaú é Patrocinador Master do XXII Congresso 
Fenabrave e  da ExpoFenabrave pelo quinto ano 
consecutivo. Como vocês avaliam esta parceria?
Este é um dos maiores eventos do setor de 
distribuição de veículos do mundo e reúne toda a 
cadeia produtiva de veículos com representantes 
de concessionárias de todo o país. Reconhecemos 
que nossa participação em um evento deste porte 
também deve ser signi� cativa, a� nal, ele reúne 
grande parte de nossos parceiros e clientes. Por 
isso investimos neste projeto, por conhecermos sua 
importância e relevância em nosso mercado e por 
identi� carmos as oportunidades que ele proporciona.

Como será a participação do Itaú Unibanco no evento 
este ano? Haverá algum produto em exposição? 
Teremos um estande para receber nossos 
parceiros e convidados da feira, onde iremos 
expor os principais produtos ligados ao setor.

Em sua análise, quais são as principais 
vantagens de participar destes eventos?
Por reunir as principais empresas do setor, os 
eventos proporcionam uma proximidade ainda 
maior com nossos parceiros e clientes. Todos que 
participam compartilham de objetivos comuns, que 
envolvem, entre outras coisas, discutir as novidades e 
expectativas do mercado de distribuição de veículos 
e construir e estreitar parcerias. Acredito que esta 
interação seja uma das principais conquistas. 

Várias novidades foram divulgadas sobre o mercado de 
distribuição automotiva este ano. Na sua opinião, qual é 
o principal desa� o a ser superado daqui para a frente?

Em entrevista à Revista Dealer, o 
Vice-Presidente do Itaú Unibanco – 
Luis Otávio Matias fala sobre o 
XXII Congresso Fenabrave 
e ExpoFenabrave, eventos 
patrocinados pelo Itaú Unibanco 
pelo quinto ano consecutivo.

Dentro da cadeia da distribuição automotiva, 
nosso principal desa� o é colaborar para o 
crescimento sustentável deste mercado, 
bem como incentivar o crédito consciente e 
as boas práticas para a sua utilização.

O Congresso deste ano trará temas diversi� cados 
relacionados à cadeia de distribuição automotiva. 
Qual deles desperta maior interesse de acordo com 
as necessidades de sua empresa e por qual motivo? 
Todo o conteúdo programático do evento e sua 
dinâmica de apresentação contemplam assuntos 
de nosso interesse. É exatamente a diversidade 
de temas e os debates entre pro� ssionais do setor 
que trazem informações relevantes para o nosso 
negócio e enriquecem a cada ano o Congresso.
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Montadoras

Volkswagen
A Volkswagen do Brasil, tradicional expositora da ExpoFenabrave, trará em 

seu espaço de 150 m², seus veículos da linha Premium da montadora – Passat, 
Touareg, Jetta e Tiguan. De acordo com Dieter Strass, diretor de vendas, marketing 

e planejamento de Rede, o objetivo da participação da empresa no evento é 
estreitar o relacionamento com os Concessionários da Marca, além de realizar o 

cadastramento de empresários interessados na concessão da marca alemã.

Hyundai
A Hyundai vai reproduzir, em seu estande, o layout de sua Rede de Concessionárias 
para comercialização do hatch HB, primeiro carro da marca fabricado na unidade 
de Piracicaba/SP. De acordo com Cássio Pagliarini, gerente geral de vendas e 
marketing da Hyundai Brasil, a ExpoFenabrave será uma oportunidade para 
estreitar o relacionamento com os Concessionários já nomeados, além de criar o 
contato com empresários que queiram se candidatar à concessão. “Estamos em 
processo de nomeação da Rede, por isso, vamos apresentar o projeto arquitetônico 
de nossas concessionárias, que terão grande identidade com o Brasil”, comenta.

Empresas Randon  
As Empresas Randon estarão no XXII Congresso Fenabrave e na ExpoFenabrave, 

de 16 a 18 de agosto, no ExpoCenter Norte, em São Paulo, participando 
do maior evento do setor de distribuição de veículos do mundo que reúne 

6.000 concessionárias de veículos. Através das fabricantes de componentes Randon (Suspensys, Fras-le, 
Master, JOST Brasil e Castertech) mostrará seu completo portfólio de autopeças como: componentes para as 
montadoras de caminhões e implementadoras, materiais de fricção e sistemas de suspensões, entre outros. 

Para as Empresas Randon, mais do que mostrar seus produtos, estas ocasiões servem para estreitar ainda mais 
o relacionamento com os clientes dentro do continuado empenho de melhoria permanente dos produtos 

e dos serviços, tanto na área de equipamentos para o transporte, quanto no segmento de autopeças.

Man
“A ExpoFenabrave é mais uma ocasião que aproveitamos para 
estreitar nosso relacionamento e ressaltar como é fundamental para 
o sucesso de nosso negócio. Juntos, somos líderes há nove anos 
consecutivos no mercado de caminhões do Brasil e esse êxito se 
deve ao esforço de cada um dos integrantes de nossa conceituada 
Rede, que é benchmarking no setor.” – Ricardo Alouche, diretor 
de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da MAN Latin America
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General Motors
“Como se trata do principal evento brasileiro reunindo as concessionárias que temos 

no País fazemos questão de participar do evento. Além disso, temos a possibilidade de 
apresentar as novidades da linha Chevrolet neste ano de 2012 que, ao todo, serão sete 

novos modelos, um verdadeiro recorde da nossa marca em 87 anos de atuação no Brasil. 
Também consideramos uma excelente oportunidade para apresentarmos as novidades 

no que diz respeito ao atendimento ao consumidor e � carmos mais perto de todos os 
integrantes da Rede de concessionárias. E, � nalmente, termos um contato mais estreito com pessoas e grupos 

que tenham interesse na nossa marca Chevrolet. E no evento deste ano mostraremos alguns destes últimos 
lançamentos da linha Chevrolet”. Gustavo Colossi, diretor de Marketing da Chevrolet / General Motors do Brasil.

FIAT
Já como uma frequente expositora, a Fiat, que este ano participa como apoiadora 
do evento, vai mostrar em seu estande o Fiat Punto 2013, que foi reestilizado com 
o objetivo de mantê-lo competitivo diante das novas opções que estão chegando 
ao Brasil no segmento dos compactos premium. Segundo a montadora, o formato 
planejado para o evento, que contempla uma feira de negócios e um congresso, 
facilita a participação da empresa na ampliação do relacionamento com a Rede. 
“A ExpoFenabrave é de grande importância para a Fiat. Durante o evento, temos a 
oportunidade de apresentar/demonstrar os lançamentos; interagir com nossa Rede de Concessionários, 
além de estabelecer contato com grupos possivelmente interessados em nossa marca”.

Case IH
No segundo ano em que a empresa participa da ExpoFenabrave,  a Case IH vai expor dois modelos de trator em 
seu estande: Farmall 80 e Magnum 340. As máquinas escolhidas ilustram bem a oferta de um sistema completo de 
mecanização agrícola da marca, com produtos para todos os per� s de agricultor e para todo o tipo de atividade no 
campo. O Farmall 80 é um trator multitarefa, de pequeno porte, ideal para os pequenos e médios produtores, mas que 
também pode ser útil ao grande produtor em pequenas tarefas na fazenda. A máquina pode ser comprada por meio do 
programa federal Mais Alimentos. Já o Magnum 340 é um trator de grande porte, projetado para o trabalho pesado com 
grandes implementos como plantadeiras com mais de 30 linhas e também em atividades que exigem potência superior, 
como a subsolagem. Ideal para produtores de cana e grandes propriedades produtoras de soja, milho ou algodão.
A participação da marca na ExpoFenabrave 2012 vem gerando boas expectativas, em especial 
pelo evento reunir um público seleto, composto em parte pelos próprios Concessionários 
da Case IH, o que acaba por atribuir um forte tom institucional ao evento.

DAF
A DAF participa pela 1º vez da exposição. A ExpoFenabrave será uma excelente 

oportunidade para apresentar a grande potencialidade do negócio de 
concessionárias DAF no Brasil. A DAF é uma empresa do Grupo PACCAR, o qual 

possui hoje a Rede de concessionárias mais sólida e rentável da indústria. Na ExpoFenabrave, vamos 
detalhar os produtos Premium e serviços inovadores que serão oferecidos ao público brasileiro e as 

oportunidades de parceria para os grupos interessados. Também, a DAF Caminhões Brasil apresentará 
o caminhão Pesado XF105 na con� guração trator 6x4, com motor Euro5 MX13 de 460CV de potência.
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Usebens Seguradora
“A Usebens vem consolidando sua participação na 
ExpoFenabrave desde 2009. Durante esses encontros, 
temos tido a oportunidade de encontrar nossos parceiros 
e dividir com eles resultados e experiências.
No próximo evento, a Usebens levará produtos inéditos no 
mercado brasileiro, como o SEGURO SMART! Seguro para pequenos (até 15cm de diâmetro), reparos de funilaria  
(martelinho e pintura). Entre as novidades, ainda estão: SEGURO FRANQUIA: Seguro do valor da franquia do 
seguro de casco; SEGURO DOCUMENTO: Seguro do valor de emissão de documentação em caso de sinistro e; 
além dos tradicionais como: Garantia Estendida para Autos, Garantia Estendida para Motocicletas, GAP e SPF.
Estaremos demonstrando, também, nosso Sistema para a Gestão do Departamento de F&I que, 
integrado aos diversos DMS, pode trazer mais resultados. Levaremos o controle dos negócios 
de F&I para as mãos dos Concessionários.”  Luiz Carlos Zago, Presidente da USEBENS. 

Grupo Disal
Participar do Congresso e ExpoFenabrave sempre foi uma 
obrigação do Concessionário de veículos antenado com o seu 
tempo, já que o encontro é o fórum onde podemos analisar, em 
profundidade, o nosso negócio e trocar experiências com os 
colegas, inclusive de outras marcas, especialmente hoje, quando 
são tantos os players. Mas estar presente a esta edição é mais 
importante ainda, principalmente do ponto de vista de expositor. 
Este ano, apresentaremos o CarClick, o mais novo produto da empresa “Tecnologia da Rede Volkswagen”. 
O CarClick é muito mais que um portal de classi� cados de automóveis; é um novo canal de vendas para a 
Rede de Distribuição de Veículos. Com tecnologia de ponta, o CarClick.com.br oferece soluções modernas, 
e� cazes e econômicas para a gestão do Negócio Concessionária de Veículos. Como consequência, agiliza o 
seu crescimento e incrementa a sua lucratividade, já que proporciona excelência operacional. Nosso objetivo 
é atender aos clientes em todo e qualquer negócio e, para isso, contamos com as melhores ferramentas 
tecnológicas e os mais destacados pro� ssionais na área. Temos certeza de que apresentado ao grande 
público, durante o XXII Congresso Fenabrave, o Portal de Seminovos CarClick ganhará a notoriedade que 
precisa para consolidar sua presença no mercado.” Sergio Reze, Presidente Assobrav/Grupo Disal.

Resource Automotive
A Resource Automotive, que participa pelo quinto ano como 
Patrocinador Gold do XXII Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave 
2012, apresentará, em seu estande, o Seguro Extensão de Garantia 
Diferenciada para Automóveis e Motos, Programas de Certi� cação 
de Automóveis, Seguro Proteção Financeira, GAP, Pneus e Rodas, 
Programas de Manutenção ou Revisão de Veículos, Assistência 
24 Horas Veicular e Treinamento. “Participar da ExpoFenabrave 
2012, maior evento nacional de distribuição automotiva, traz a 
oportunidade de estreitar nosso relacionamento com os Concessionários e também apresentar nosso portfólio 
de soluções para o segmento automotivo”, diz Welson Bolognesi presidente da Resource Automotive Brasil.
A Resource Automotive Brasil, empresa que inventou o F&I nos Estados Unidos, com histórico de mais de 45 
anos, é referência mundial e com forte presença no mercado brasileiro, possui o know how, a experiência 
e os processos necessários para que Concessionário consiga resultados efetivos no fortalecimento do 
seu negócio, agregados a venda de veículos, com ofertas de seguros e serviços diferenciadas.
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Patrocinadores GOLD

Assurant Solutions
“O objetivo, ao participar do XXII Congresso e ExpoFenabrave, 
é aproximar o relacionamento com os dealers, bancos e 
montadoras, a� m de apresentar a seguradora e seus benefícios, 
pois a Assurant tem uma operação completa, tudo que o dealer 
precisa centralizado em único parceiro. Apresentaremos todo 
nosso portfólio. Temos atendimento completo, seja por meio da 
equipe da seguradora ou plataformas parceiras; abrangência 
em todos os canais (novos, seminovos e pós-venda); extenso 
portfólio de produtos (extensão de garantia, crédito com 
ou sem desemprego e acidentes pessoais premiável) e 
100% de conversão (foco na oferta para todos os clientes). Tudo isto complementa o que apresentaremos 
aos visitantes. Nosso objetivo é ampliar a nossa base de clientes em todos os portes de Concessionários.
A ExpoFenabrave é uma grande vitrine para as novidades do setor de serviços para Concessionários. 
Além de vitrine, a ExpoFenabrave funciona como repetidora de conceitos e estratégias que 
reconhecidamente contribuem para a saúde � nanceira dos empresários que investem em 
uma concessão”. Luciano Groch, Diretor de Auto da Assurant para a América do Sul.

F&I Brasil
Participando pela terceira vez do evento, a F&I Brasil 
apresentará, na ExpoFenabrave 2012, um novo Seguro de 
Proteção Financeira, que compensa  a perda de rentabilidade 
da concessionária com os rendimentos provenientes do 
� nanciamento. Segundo a empresa, o objetivo é dar ênfase na necessidade que a concessionária tem 
em organizar sua estrutura de F&I para poder obter resultados mais expressivos com a venda dos novos 
produtos: SPF, Garantia Estendida, GAP e outros. “A grande estrela do nosso stand será o F&I System, o 
mais completo e avançado software de F&I do País. O software está enriquecendo a cada dia e temos 
novas funcionalidades interessantes para apresentar, além de novidades em parcerias para integrações 
com empresas de DMS, Seguradoras e Bancos”, explica Marcos Moreira, diretor da empresa. 
“São três dias em que o titular ou gestor da concessionária reserva espaço em sua agenda para se informar, 
re� etir e tomar contato com as novidades relacionadas ao seu negócio. Portanto, o Congresso é, para nós, 
fornecedores de produtos e serviços, um momento muito apropriado para apresentar as novidades, estreitar 
relacionamentos e iniciar contatos que, mais tarde, se concretizam em negócios”, complementa Moreira.
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Patrocinadores SILVER

Cetip CNseg
A ExpoFenabrave reúne diversas instituições a� ns, 
com as quais a Cetip e a CNseg se relacionam 
frequentemente, uma vez que, todos os dias, 
milhares de pessoas no Brasil adquirem um 
veículo por meio de um � nanciamento e são 
bene� ciadas pelo Sistema Nacional de Gravames 
(SNG) e pelo Sistema de Registro de Contratos 
de Financiamento de Veículos (SIRCOF). As 
soluções oferecidas pela Cetip em parceria com 
a CNseg promovem segurança e agilidade em 
todo o processo de � nanciamento do veículo. Os 
serviços permitem que as instituições � nanceiras 
cadastradas disponibilizem, aos Detrans brasileiros, 
informações atualizadas e consolidadas de inclusão, 
alteração, cancelamento ou baixa de gravames de 
veículos automotores, além dos dados necessários 
para o registro de contrato de � nanciamentos. 
No stand da Cetip e da CNseg, os participantes 
da ExpoFenabrave poderão conhecer melhor 
os sistemas que se ocupam do controle de 
� nanciamento de veículos e, além disso, será 
apresentado o Projeto Fronteiras, que é uma 
parceria público-privado mantida entre o 
Governo Federal e a CNseg. Em linhas gerais, o 
projeto possibilita a identi� cação de veículos 
em movimento, pela leitura da placa, que é 
feita por meio de câmeras de alta resolução. O 
sistema permite a veri� cação, em tempo real, da 
regularidade dos veículos junto às bases de dados 
para a detecção de eventuais irregularidades.
A participação, pelo segundo ano consecutivo 
na ExpoFenabrave, proporciona uma maior 
atuação entre a CNseg e às instituições com 
as quais ela interage constantemente.

Dealernet
Esta será a oitava participação da Dealernet na 
ExpoFenabrave. A empresa levará, como novidade 
para feira, o novo produto “Dealernet WorkFlow”. 
Segundo a empresa, “o DealerNet WorkFlow foi 
criado para atender a necessidade das empresas 
em controlar melhor os seus processos. Hoje 
os sistemas de gestão de concessionárias são 
altamente passivos, pois eles têm a informação, 
mas não reagem a uma situação fora do padrão. 
Pensando nisso, focamos nosso desenvolvimento 
não só em uma nova plataforma WEB mas, 
principalmente, em um sistema totalmente 
integrado a uma ferramenta de WorkFlow, onde 
o sistema rege as tarefas pendentes dentro da 
empresa, distribuindo tarefas e cobrando a sua 
execução. Com nosso novo sistema, você terá 
a certeza que o processo escolhido para a sua 
empresa será seguido e poderá acompanhar o que 
está pendente com cada colaborador, podendo 
ainda medir o tempo de execução de cada um, 
comparando-o com os demais colaboradores 
da área que fazem a mesma tarefa, medindo, 
assim, a sua produtividade e e� ciência.
Nossas expectativas quanto ao evento são as 
melhores e maiores possíveis, tendo em vista o 
grande público alvo que estará presente no evento 
gerando muitas oportunidades de negócios.”
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Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores
Av. Indianópolis, 1967 – CEP 04063-003 – São Paulo/ SP
Tel.: (11) 5582-0000 / Fax: (11) 5582-0001
E-mail:  fenabrave@fenabrave.org.br – Site: www.fenabrave.org.br

A Universidade Fenabrave promove cursos presenciais 
e a distância voltados à gestão de negócios dos 
Concessionários brasileiros, em parcerias � rmadas 
com instituições, como ESPM, Trevisan e Fundação 
Dom Cabral, que garantem metodologia de 
ensino de qualidade, certi� cação pro� ssional, 
especialização, extensão, MBA e pós-graduação, 
por meio de mais de 50 professores.

TV Fenabrave: Contando com a parceria tecnológica 
Dtcom, a TV Fenabrave oferece mais de 30 cursos 
preparados exclusivamente para as concessionárias de 
veículos, de todos os segmentos, além do conteúdo 
Dtcom. Os cursos são transmitidos ao vivo, com 
interatividade pela internet ou sms, a mais de 1,2 mil 
pontos de recepção em todo o Brasil, e já garantiram 
treinamento para mais de 35,5 mil pro� ssionais. 

Economia de tempo e dinheiro, com mais 
capilaridade e interatividade, por meio da tecnologia 
e inovação oferecidas pelo ensino a distância.

www.universidadefenabrave.com.br | 5582-0068 | universidade@fenabrave.org.br

Faça como a Abradif, Abracaf, Assobrav, Abravo, Assobrasc e Ancive, que já têm à disposição esta 
tecnologia para a realização de cursos e eventos personalizados por meio da TV Fenabrave! 

Seja uma Associação e/ou Concessionário antenados e não perca a 
oportunidade de ampliar seus canais de conhecimento.

• Pós-Graduação de Gestão estratégica de 
Concessionárias de veículos;

• Gestão de Concessionárias: Vendas & Marketing;
• MBA Gestão Estratégica de Negócios Automotivos;
• Especialização em Gestão de Concessionárias: 

Finanças, Operação e Tomada de Decisão.

• Como ser coach da sua própria equipe;
• Como vender valor no lugar 

de vender preço baixo;
• Lucratividade no departamento de peças;
• Planejamento estratégico de novos e usados;
• Entre outros.

Cursos presenciais Cursos a distância

Participe e amplie seus canais de conhecimento!

Parceira Tecnológica
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Indiana Seguros
A Indiana participa da ExpoFenabrave há cerca de 
12 anos. A empresa atua no Canal Concessionárias 
com três produtos, sendo Automóvel, Prestamista 
e Garantia Estendida. Nosso objetivo em participar 
da ExpoFenabrave é fortalecer a Marca no Canal 
Concessionárias. A Indiana é a única seguradora 
que atua com exclusividade neste segmento, com 
equipe comercial dedicada, processos e condições 
diferenciadas como: reparos dos veículos somente 
nas concessionárias, sistemas que possibilitam total 
gestão da carteira de seguros pela concessionária 
e corretor,  regulação de sinistros por imagem, 
materiais de vendas e pós-vendas personalizados, 
entre outros. Desenvolvemos produtos 
alinhados com as necessidades e expectativas 
dos nossos parceiros, proporcionando melhor 
rentabilidade e � delidade dos clientes. 
Para esta edição do Congresso, vamos reforçar 
nossa especialização no programa de seguros 
para as Redes de concessionárias e, em especial, 
os nove produtos que já possuímos com algumas 
das principais marcas automotivas do país: 
Seguro dos Concessionários Volkswagen, Seguro 
Auto Chevrolet, Seguro Auto Chery, Seguro Auto 
Renault, Seguro Auto Nissan, Seguro Auto do 
Banco Citröen, Seguro Auto da Peugeot Seguros, 
Seguro dos Concessionários FIAT e Seguro dos 
Distribuidores FORD. Os visitantes poderão 
conhecer melhor os produtos, serviços e modelo 
de negócios, e principalmente trocar experiências 
com os pro� ssionais que tornam esse trabalho 
uma realidade. A ExpoFenabrave é uma excelente 
oportunidade para estarmos mais próximos dos 
nossos parceiros, possibilitando conhecer melhor 
o segmento, o que inclui vendas, perspectivas 
de crescimento, impactos, entre outros. 

JM&A
“Durante o Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave 
do ano passado, estávamos justamente nos 
preparando para entrar no mercado do Brasil. 
Nossa mensagem, na época, consistiu em anunciar 
que a JM&A Brasil estava vindo para o mercado 
com a meta de ajudar os Concessionários a 
aumentar os lucros. Ficamos muito felizes com 
os resultados do Congresso de 2011 e estamos 
ansiosos pelo congresso de 2012. Em março deste 
ano, a JM&A Brasil foi lançada com a nossa primeira 
concessionária parceira em São Paulo. Nós, da 
JM&A e concessionária, estamos muito felizes com 
os resultados. A parceira está testemunhando um 
novo centro de lucros e um processo e� caz que 
está aumentando as taxas de conversão de F&I, 
assim como os índices de vendas de todo o seu 
grupo de concessionárias. Estamos entusiasmados 
por ver esses resultados em todo o Brasil.
A JM&A oferece uma solução completa de baixo 
custo às concessionárias no Brasil, para aumentar 
os seus lucros de F&I com mais foco em produtos 
ao invés de reservas � nanceiras. As concessionárias 
dedicadas podem aproveitar a nossa especialização 
para ajudar a apresentar lucros incrementais 
com investimento inicial muito pequeno. 
Nossa meta é nos reunir com todas as 
concessionárias e apresentar a nossa abordagem 
exclusiva para desenvolver ou aumentar seus 
lucros de F&I. Vemos uma grande oportunidade 
de aumentar o “I” à medida em que as reservas 
� nanceiras encolhem. Nos Estados Unidos, 
atualmente, o “F” representa menos de 50% da 
receita de F&I de uma concessionária. A JM&A 
ajudou as concessionárias norte-americanas 
a superar as receitas de reservas mais baixas 
oferecidas por mutuantes por meio da venda 
de produtos com valor agregado focado na 
retenção do cliente. A JM&A treina mais de 3.000 
concessionárias parceiras com relação a isto 
nos Estados e quer ajudar as concessionárias 
brasileiras a atingir resultados similares.”
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Acesso Digital
“Participar pela terceira vez 
do maior evento do setor de 
distribuição de veículos é 
uma grande oportunidade de 
realização de negócios para a 
Acesso Digital. Nos três dias de 
evento, poderemos mostrar as 
vantagens e benefícios de nossas 
soluções de digitalização de 
documentos para veículos novos 
e seminovos, além da ferramenta 
de Nota Fiscal de Entrada para 
concessionárias de todo o País.”

Anfavea
A participação da Anfavea na 
ExpoFenabrave é institucional, com 
estande dispondo de publicações 
e estudos sobre a importância, 
capilaridade e avanços da indústria 
automobilística brasileira, 
ao representar 22% do PIB 
industrial e 5% do PIB Nacional.

Audatex
A Audatex já participou das 
edições de 2010 e 2011 da 
ExpoFenabrave. Nesta edição, 
a empresa apresentará, aos 
visitantes, três unidades de 
negócio do Grupo Solera que 
atuam no Brasil, Audatex, 
Inpart e AUTOonline.
Este ano, o foco da empresa 
na feira será o lançamento do 
upgrade do Sistema Inpart 
(solução via web de gestão 
da compra e venda de peças 
de reposição).  A expectativa 
da empresa é contatar novos 
fornecedores, pois estão em forte 
processo de expansão. Segundo 

a empresa, a importância da 
ExpoFenabrave 2012 nesse cenário 
é total, pois é uma grande vitrine 
para a Audatex e fortalece o 
relacionamento com os cientes, 
fornecedores e prospects.

BNDES
Essa será a segunda vez que o 
BNDES participa do evento e, em 
seu estande, haverá técnicos do 
Banco disponíveis para prestar 
atendimento a empresários 
ou ao público em geral. 
Serão apresentadas as principais 
linhas para o setor, incluindo 
o BNDES PSI para aquisição de 
caminhões, ônibus, implementos 
rodoviários e tratores e 
implementos agrícolas, além de 
outras máquinas e equipamentos; 
o Cartão BNDES, que pode 
ser utilizado na aquisição de 
automóveis e comerciais 
leves e motocicletas, além de 
outros itens de necessidade 
das micro, pequenas e médias 
empresas do setor, e o BNDES 
Automático, para construção e 
reforma de concessionárias. 
O BNDES espera, assim, estar 
presente de forma atuante em 
um dos maiores eventos do 
setor e, desta forma, contribuir 
para seu crescimento por 
meio do � nanciamento aos 
planos de investimentos das 
empresas presentes no evento. 

Construtora Tempo
A Construtora Tempo participa 
pelo segundo ano da Feira. 
“Na edição de 2012, a empresa 
apresentará folders, publicações 

e � yers da Tempo, maior 
construtora de concessionárias 
de veículos do País.
A diretoria estará mobilizada 
no sentido de estreitar 
relacionamento com os 
principais representantes desta 
área, além de desenvolver 
novos relacionamentos com 
importantes grupos.
Estamos muito satisfeitos 
com os resultados advindos 
da feira passada e esperamos 
o mesmo sucesso este ano.”, 
destaca a empresa.

Continental Pneus
“Esta é a segunda participação 
da Continental Pneus no 
evento. Estivemos presentes na 
ExpoFenabrave, pela primeira vez, 
em 2006, ano em que inauguramos 
a nossa fábrica de pneus em 
Camaçari, na Bahia. Para nós, 
este evento se apresenta como 
uma excelente oportunidade 
para estreitar relacionamentos 
e apresentar o nosso modelo de 
atuação no mercado de reposição 
junto às concessionárias, bem 
como a nossa linha de completa 
de pneus. Na nossa visão, a 
ExpoFenabrave cria o ambiente 
ideal para nos aproximarmos 
de potenciais parceiros 
Concessionários interessados em 
incorporar a nossa linha de pneus 
à sua oferta de produtos e serviços 
adicionais oferecidos ao cliente. Os 
visitantes de nosso estande (E38) 
poderão conhecer os produtos que 
integram a nossa extensa linha de 
pneus de passeio, caminhonete, 
carga e motos em comercialização 
no mercado brasileiro.”
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2Process
A 2Process participa pela terceira 
vez da Expo Fenabrave e este 
ano levará à feira produtos 
com diferenciais às empresas e 
parceiros do setor de distribuição 
de veículos. A empresa é líder 
nacional em softwares e gestão 
de F&I e, neste novo cenário de 
crédito, inova ao promover um 
real incremento de resultado de 
F&I em todo o Brasil. Baseado nos 
consolidados modelos americanos, 
implementa um programa de 
consultoria que aumenta a 
performance de � nanciamento e 
aplica um novo modelo de oferta 
de produtos agregados, auxiliando 
na recuperação de receita deste 
departamento, antes obtida por 
intermédio das � nanceiras.
Consolidado em grandes grupos 
Concessionários, implantaram a 
solução batizada de “Centro de 
Benefícios ao Cliente”, espaço 
diferenciado no showroom, 
responsável pela oferta de 
produtos agregados à venda 
do veículo e acompanhamento 
decisivo dos � nanciamentos. A 
solução é completa, incluindo 
gestão de processos, softwares, 
produtos e treinamento, com 
isso, deve aumentar em até 
100% a rentabilidade das 
concessionárias em F&I.
A ExpoFenabrave é a maior 
feira do setor, que dá esta 
oportunidade de mostrar poder 
de inovação e tecnologia e 
de consolidar tendências.

Apoio

TOTVS S/A
A TOTVS, que já participou três 
vezes  da ExpoFenabrave. É a 
maior empresa de software do 
Brasil e oferece, com seu ERP, 
soluções para Veículos, Peças, 
O� cinas, CRM e BI aderentes 
aos negócios com duas e quatro 
rodas, caminhões, tratores e 
máquinas agrícolas, sejam eles 
concessionárias, autopeças 
ou o� cinas. A empresa estará 
presente com suas soluções 
rodando equipamentos móveis 
e totalmente integrados ao 6º 
maior e melhor ERP do mundo. 
A ExpoFenabrave permite 
que a TOTVS se aproxime 
desse mercado mostrando 
uma opção robusta com reais 
condições de acompanhar o 
crescimento desse importante 
setor, podendo demonstrar 
sua solução e sortear um iPad 
para os visitantes do nosso 
stand. Não há como deixar de 
estar presente neste evento 
e mostrar o quanto a TOTVS 
tem crescido em clientes 
no setor automotivo.

Expositores

ABAC
A ABAC - Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios, 
entidade representativa do 
Sistema de Consórcios, já 
participou de outras edições da 
ExpoFenabrave (1998 a 2005), 
e pretende, na edição de 2012, 
reforçar os consórcios como 
alternativa para comercialização 
de veículos leves e pesados, 
máquinas agrícolas e motocicletas 
junto às concessionárias. 
O Consórcio como modalidade 
econômica, presente desde seu 
início como um dos propulsores 
do setor automobilístico, participa 
do XXII Congresso Fenabrave e 
ExpoFenabrave, no momento 
em que o Sistema completa 50 
anos. A expectativa, ao fortalecer 
a imagem e o conceito do 
mecanismo, é somar lucratividade, 
valorizar o negócio de concessão 
e � xar bons pro� ssionais de 
vendas em suas equipes, tendo 
os consórcios como carteira de 
venda futura. No estande da 
ABAC haverá material informativo 
e orientações sobre como 
considerá-lo gerador de ações de 
marketing de relacionamento, 
desdobrando as relações com 
clientes, consorciados ou não, 
em maior volume de negócios.
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marca no mercado. Este ano 
não será diferente. Os temas 
Mobilidade, Multicanalidade e 
Cloud serão abordados tanto em 
seu aspecto prático, quanto na 
perspectiva de sua evolução. 
Na Expo-Fenabrave, além de 
mostrarmos a nossos clientes 
as inovações que estão saindo 
de nossos laboratórios, temos 
a oportunidade de contato 
com nossos próximos Clientes, 
embasando, assim, a decisão 
de optar por nossos produtos. 
É o evento que reúne a maior 
quantidade de Titulares e 
Operadores das Redes de 
Concessionárias. A presença 
dos dirigentes e executivos das 
Associações de Marca é outro 
fator importante para melhoria 
contínua de nossos projetos 
junto a essas entidades. 
A LINX, líder absoluta nas soluções 
DMS no Brasil, sempre terá uma 
participação expressiva neste 
que é o maior evento nacional 
do setor.”, a� rma a empresa.

Lupus
Essa será a primeira vez que a 
Lupus participa como expositora 
na ExpoFenabrave. “Nas edições 
anteriores do evento, a empresa 
esteve presente como visitante, 
vendo as novidades e tendências do 
mercado. Devido ao crescimento do 
evento e da importância tomada no 
circuito nacional, a Lupus fará sua 
primeira, de muitas participações.
Líder nacional em Equipamentos 
para Lubri� cação e Abastecimento, 
depois de uma pesquisa de 
mercado e pedido de seus 
clientes, a Lupus lançará sua nova 
DIVISÃO AUTOMOTIVA. Voltada 
para atender concessionárias, a 

Lupus selou sua parceria exclusiva 
com uma das líderes mundiais 
em equipamentos automotivos, 
a italiana Spin. São recicladores 
de gás para ar condicionado 
automotivo, troca e abastecimento 
de óleo de câmbio, � uído de 
arrefecimento, limpeza do sistema 
de injeção, prensas, carregadores 
de baterias, elevadores 
veiculares e todas as ferramentas 
automotivas da linha Zeca, que 
nossos clientes já conhecem.” 

Magic Brazil
A Magic Brazil vai estrear este ano 
na ExpoFenabrave, apresentando, 
em seu estande, uma linha de 
produtos personalizados, produtos 
têxteis como: Camisas sociais 
masculinas e femininas, polos, 
camisetas, jaquetas, bonés, entre 
outros. “Estamos com grandes 
expectativas para estreitar 
relacionamento e fazer novos 
negócios com atuais e futuros 
clientes. É muito importante 
participar da ExpoFenabrave 
e acreditamos que essa será 
oportunidade de gerar novos 
negócios”, a� rma Luiz Carlos 
Kruger, diretor da Magic Brazil.

MAPFRE
“É a segunda vez que participamos 
da feira, e estamos nessas 
ocasiões em conjunto com nossos 
produtos de seguros. Temos muita 
expectativa em função de estarmos 
com vários serviços e parceiros 
para Concessionários e, da mesma 
forma que no ano passado, 
estamos muito animados. O 
segmento de veículos no Brasil vai 
se desenvolver muito e precisamos 
todos estar preparados.”

MicroWork Softwares
“Nossa primeira participação foi em 
2008, em Curitiba/PR e, desde lá, 
participamos de todas as edições. 
A MicroWork Softwares desenvolve 
soluções especí� cas para o 
segmento de concessionárias de 
veículos há 17 anos e, atualmente, 
conta com mais de 1.350 clientes 
em todo Brasil. Nosso portfólio 
atende todas as áreas da 
concessionária sendo: comercial, 
� nanceiro, relacionamento (CRM), 
� scal, contábil, folha de pagamento, 
website, business intelligence, 
mobile, entre outros, tudo isso com 
desenvolvimento próprio. Nossos 
sistemas são a melhor solução 
para grupos de concessionárias 
devido às condições comerciais 
extremamente acessíveis, 
com baixíssimo impacto de 
investimento em licenciamento 
de softwares (banco de dados, 
sistema operacional de rede, acesso 
remoto, etc), links de internet, 
hardwares e com excelente 
aderência a diferentes portes de 
concessionárias.
O Congresso Fenabrave reúne 
as principais montadoras do 
País e seus distribuidores, com a 
importante missão de disseminar 
o conhecimento voltado à 
alta performance do negócio 
automotivo, e o software de 
gestão (sistema de informação), 
tem papel fundamental neste 
processo. Por este motivo, a 
MicroWork marca presença 
neste evento e apresenta seu 
conceituado portfólio de soluções.”
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Gedore
“A Ferramentas Gedore é a 
maior fabricante de ferramentas 
manuais pro� ssionais de aperto 
da América Latina. Atualmente, 
produzimos, aproximadamente, 
15 mil itens, desde uma simples 
chave allen até torqueadeiras 
elétricas. Para o evento, estamos 
planejando levar produtos que são 
utilizados especialmente na linha 
automotiva, tanto leve quanto 
pesada. Isso inclui soquetes, 
chaves combinadas, alicates, 
torquímetros, chaves de fenda, 
bielas, saca-polias, carros para 
armazenar ferramentas, entre 
outros itens. Nossa expectativa 
para esse ano é que o evento 
tenha o mesmo sucesso da edição 
anterior, onde os participantes 
eram, principalmente, pessoas 
diretamente envolvidas nas 
tomadas de decisões das 
montadoras, concessionárias 
e de fornecedores envolvidos 
no processo produtivo.
Para a Gedore, o evento é de 
grande importância, pois se trata 
de um dos principais encontros 
do segmento automotivo 
brasileiro. É a oportunidade que 
temos para mostrar ao mercado 
nossos principais produtos, 
nossos lançamentos de 2012 e 
distribuir nosso mais recente 
catálogo de ferramentas, que 
tem, como destaque, além 
dos mais de 1000 itens novos, 
imagens de produtos em 3D”.

IQA
O IQA participará pela quarta 
vez consecutiva do evento. 
O Instituto terá, como foco 
principal, a Certi� cação de 
Concessionárias em Vendas e Pós-
vendas, além do Selo Verde que 
é uma certi� cação ambiental que 
busca o atendimento de toda a 
legislação vigente, protegendo as 
empresas de qualquer penalidade.  
Será apresentada, ainda, pelo 
Instituto, a Certi� cação de 
Produtos, de Serviços Automotivos 
e dos Sistemas de Gestão, 
Treinamentos e Publicações.
“O IQA é acreditado pelo Inmetro 
e representa organizações de 
referência em Qualidade na 
Alemanha (TÜV SÜD e VDA 
– QMC), França (UTAC), EUA 
(AIAG) e Itália (ANFIA), o que 
nos possibilita atender o cliente 
no país dele, no idioma dele, 
com auditores especializados, 
quali� cados por nós em todos 
os requisitos que as normas 
brasileiras exigem dos fabricantes.
Por isso, a nossa expectativa na 
edição da ExpoFenabrave 2012 
é, além da divulgação de nossos 
serviços, a ampliação do nosso 
relacionamento com todas as 
Redes de Concessionárias do País.”

Iso� ex
Participando pela primeira 
vez na ExpoFenabrave, a 
Iso� ex apresentará seu novo 
lançamento: o Isolean - conceito 
em Planejamento do Trabalho. 
Além desta novidade, a empresa 

vai expor os demais produtos 
de seu portfólio, como as Pastas 
Iso� ex, Acrílicos, Quadros brancos 
e Personalizados (Kanban / FIFO / 
Heijunka /MOPPY Evolution, etc).

Leone Equipamentos
Fundada em 1971 e expositora 
da ExpoFenabrave há muitos 
anos, a Leone Equipamentos é 
especializada no fornecimento 
de equipamentos e soluções 
completas de Serviços 
Automotivos para veículos dos 
segmentos de duas e quatro 
Rodas, Utilitários Leves e Veículos 
Pesados, atendendo a todo o Brasil. 
No evento  deste ano, a empresa 
vai expor soluções inovadoras para 
a melhoria de produtividade e 
aumento de receita da o� cina. Para 
Rafael Galea, gerente de marketing 
da empresa, a Leone entende que 
“participar da ExpoFenabrave 
é uma oportunidade de 
rever clientes, nos atualizar 
em relação ao mercado e 
também  apresentar produtos 
e soluções para os visitantes”.

Linx Sistemas
Participando pela 22ª vez da 
ExpoFenabrave, a LINX, como 
sucessora das três principais 
provedoras de DMS do Brasil 
(CNP, Dia System e Spress) esteve 
presente em todas as edições 
anteriores do evento. “Plugados” 
no estado da arte, apresentamos 
sempre nossas mais recentes 
ofertas, via de regra com o 
pioneirismo, que é nossa 

Expositores
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em www.syonet.com.
A Syonet obtém sempre 
feedback positivo do mercado 
com relação aos serviços 
prestados, e isso nos estimula 
para continuar sempre em 
frente. O resultado esperado 
é o mesmo que dos anos 
anteriores: novos amigos, novos 
negócios, novos clientes.”

Telecheque
“A Telecheque está participando 
da ExpoFenabrave pela segunda 
vez e apresentará na feira o 
Telecheque Garantido, produto 
que assegura o recebimento de 
todos os cheques aprovados na 
análise de crédito, proporcionando 
maior lucratividade e 
segurança para o varejista. 
Nossa expectativa com a 
participação no evento é 
termos uma ótima exposição 
da nossa marca e prospectar 
novos clientes, consolidando o 
Telecheque Garantido dentro 
do segmento automobilístico.”

Espaço Fenabrave Brasil
O estande da Fenabrave no evento foi elaborado 
sob o conceito “Espaço Fenabrave Brasil”. O projeto 
tem como premissa apresentar a federação como 
entidade que representa os Concessionários de 
todo o Brasil, sem deixar de lado a regionalidade 
do mercado. Por isso, o projeto do estande, que 
contará com áreas exclusivas para a TV Fenabrave, 
Universidade Fenabrave, Grupo dos 20, Dados 
de Mercado, Revista Dealer e atendimento para 
� liados ao PAC (Programa de Administração 
Cooperada), será caracterizado por oferecer um 
serviço diferenciado, com m enu diário de pratos 
típicos regionais e atendentes com trajes típicos.

O destaque está para a área destinada à TV 
Fenabrave, que será formada por um mini-
estúdio, que veiculará vídeos dos cursos 
oferecidos pela TV corporativa que conta 
com a parceria tecnológica da Dtcom.

Até o fechamento desta 
edição, os expositores 
Automotive Business, 

Editora Globo e Editora 
Três não tinham enviado 
seus depoimentos para 

compor esta seção. 
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MOC Brasil
É a segunda vez que a MOC 
Brasil participa do evento. A 
empresa vai expor um programa 
de F&I para a área de pós-
vendas de concessionárias de 
automóveis. “Este programa 
tem como objetivos oferecer, 
às concessionárias, uma melhor 
qualidade nos serviços prestados 
aos seus clientes, maximizar 
o lucro do departamento de 
serviços, melhorar e padronizar 
o atendimento e abordagem 
aos clientes, com demonstração 
de resultados mensais por 
meio de relatórios gerenciais. 
Neste programa, oferecemos 
várias ferramentas e estratégias 
às concessionárias, sem 
investimento e risco por parte 
deles, que agregam muito lucro, 
soluções e inovação para a 
operação de pós-venda. Nossa 
expectativa é alcançar novos 
clientes e � xar nossa marca no 
segmento em que atuamos.”

NBS Informática
“Pela quarta vez consecutiva na 
ExpoFenabrave, a NBS Informática, 
que está entre as três maiores 
empresas de seu segmento 
no Brasil, apresentará, em seu 
estande, o Painel de O� cina 
Parametrizável, com noticias, 
Agenda Premium, Filmes e 
Imagens; o Coletor de Dados 
para Contagem do Estoque; o BI 
integrado e o Painel de Gestão 

WEB. Vamos, também, fazer o 
pré-lançamento do CRM-Gold 
WEB, nova ferramenta que vai 
uni� car todos os recursos de venda 
de veiculos de forma simples e 
e� ciente”, complementa Antonio 
Orione, diretor comercial da NBS.

Qlink
“É a primeira vez a Qlink participa 
da feira e vamos apresentar os 
produtos como cubo dianteiro, 
cubo de roda traseira, tampa do 
cubo da roda dianteira, tampa 
do cubo da roda traseira, roda 
dentada, luz traseira re� etiva, 
velocímetro, farol, fechaduras, 
buzina, lona de freio, amortecedor 
traseiro, manete e manocoto, 
fechadura, acionador de partida,  
amortecedor traseiro, assento, 
para-lama dianteiro, carenagem  
lateral, proteção da corrente, 
rele de partida, reti� cador 
regulador de voltagem,  bobina 
de ignição/c.d.i (ignição por 
descarga capacitiva ), entre outros. 
Nossa expectativa é procurar 
os clientes potenciais, mostrar 
nossa marca e produto para eles 
e aproveitar a feira para estreitar 
relacionamento. A importância 
em participar da ExpoFenabrave 
é que sirva de plataforma para a 
Qlink se comunicar direitamente 
com os clientes potenciais.”

Sindipeças
“Este ano será a segunda 
participação do Sindicato Nacional 
da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores 
(Sindipeças) na ExpoFenabrave. 
A entidade já havia participado 
da exposição em Curitiba, no 
ano de 2008. O Sindipeças é 
a entidade que representa a 
indústria brasileira de autopeças. 
A importância da sua participação 
no evento é institucional, 
com foco na representação 
de seus associados, que são 
os fabricantes de autopeças, 
localizados em todo o País.”

Syonet
“Completando a terceira 
participação no evento, a 
Syonet, como líder em CRM 
& Gestão de Clientes para o 
segmento automotivo, enxerga 
a ExpoFenabrave como o 
evento mais importante do 
ano. É aqui que encontramos 
nossos clientes e amigos, bem 
como novas oportunidades 
de divulgação dos nossos 
produtos e serviços.
A Syonet vai apresentar no evento 
o “MAXI Syonet CRM & Gestão 
de Clientes”. Produto líder de 
mercado, sucesso absoluto em 
mais de 397 concessionários em 
todo o Brasil que, realmente, 
ajuda a vender mais � delizando 
seus clientes, resultados que 
podem ser comprovados 
pelos diversos depoimentos 
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Revista Dealer – Qual a importância do líder 
no desenvolvimento dos negócios e qual o seu papel  
na corporação?
Paulo Campos – No desenvolvimento do negó-
cio, o papel do líder é encontrar oportunidades e, 
na organização, é desenvolver pessoas e inspirá-las.

Revista Dealer – Na sua opinião, qual a diferença 
entre líder e chefe?
Paulo Campos – A diferença é sutil, pois nem 
todo chefe (aquele que controla e garante a exe-
cução) é um líder, mas todo líder (aquele que 
desenvolve pessoas) precisa ser, antes de tudo, 
um bom chefe.

Revista Dealer – De que forma os líderes devem 
formar as suas equipes?
Paulo Campos – Buscando formar equipes hete-
rogêneas mas, na prática, o líder tende a procurar 
pessoas mais parecidas com ele. Se na física os 
iguais se repelem, nas relações interpessoais os 
iguais se atraem.

Revista Dealer – Quais são os pontos fundamen-
tais para se tornar um líder?
Paulo Campos – Gostar de gente, de desenvolver 
pessoas e de investir um tempo em conhecer as 
pessoas que lidera. 

Revista Dealer – Como um empresário do setor 
automotivo, especificamente da distribuição de ve-
ículos, deve exercer o seu papel de líder?
Paulo Campos – Investir um tempo em conhecer 
as pessoas, seus pontos fortes e colocar as pessoas 
certas no cargo certo e, principalmente, no mo-
mento certo.

Revista Dealer – Você poderia citar alguns nomes 
como exemplo?
Paulo Campos – Acredito que o Paulo  
Kakinoff, ex-presidente da Audi, é um bom 
exemplo. Gosto, também, do presidente da 
Volkswagen, Thomas Schmall, assim como outro 
executivo da montadora, que hoje está nos EUA/ 
Tenessee: Fabio Freccia.

Revista Dealer – Você acredita que as universida-
des já deveriam preparar líderes?
Paulo Campos – Na minha opinião, a universi-
dade pode dar a base de uma boa liderança, mas 
o líder se forma na prática. O conceito deve ser 
do 70/20/10, ou seja, 10% é o que aprendemos 

na escola, 20% nos feedbacks e coaching, e 70% 
na prática.

Revista Dealer – Como se aprende a ser líder? 
Acredita que isso seja um “dom” ou a pessoa pode 
desenvolver a liderança ao longo da carreira?
Paulo Campos – Liderança é uma competência 
comportamental e, portanto, precisa da prática deli-
berada e, também, de uma clara noção de propósito.

Revista Dealer – Acredita que uma empresa deve 
sempre trabalhar com suas lideranças? De que for-
ma ela pode perenizar líderes?
Paulo Campos – A principal dica é fazer com 
que os líderes mais sêniores invistam uma parte do 
seu tempo treinando/acompanhando seus líderes 
mais jovens.

Revista Dealer – Atuando há tantos anos com 
recursos humanos, como pode classificar o bom e 
o mau líder?
Paulo Campos – Os bons líderes dão e pedem 
feedbacks com frequência, além de saber delegar, 
pois conhecem seus liderados.

Revista Dealer – Você acredita que o jovem, hoje, 
já possui perfil de liderança? 
Paulo Campos – Todos podem ter um potencial 
para liderar, mas acredito que a soma de alguns 
fatores podem acelerar a carreira de um jovem. O 
ideal é fazer o que gosta, saber quais são os pon-
tos fortes e descobrir uma função na qual possa 
exercer seu potencial e a sua paixão.

Revista Dealer – Durante o XXII Congresso  
Fenabrave, o tema escolhido para sua palestra foi 
o lucro pela liderança dos gestores. Quais os pilares 
de sua exposição?
Paulo Campos – Minha palestra está dividida 
em três tópicos: 
• Autoconhecimento como base da liderança; 
• A prática do feedback e da delegação no desen-
volvimento de pessoas;
• A importância de desenvolver pessoas na orga-
nização e o impacto na perenidade do negócio. 

“Os bons líderes dão e pedem feedbacks com frequência, 
além de saber delegar, pois conhecem seus liderados.” 
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Ser carismático, valorizar as pessoas, motivar colaboradores, 
desejar o bem dos pares, saber ouvir e dar feedback. Estas são 
apenas algumas das características atualmente atribuídas a um 
bom líder e exigidas pelo mercado pro� ssional.

De acordo com especialistas na área de recursos humanos, as 
empresas estão à procura de gestores que coordenem e execu-
tem tarefas com total dedicação e paixão pelo que fazem. O líder 
é um ponto-chave dentro de uma organização, pois é responsá-
vel pelo desenvolvimento da equipe. O sucesso de uma empresa 
depende, muitas vezes, da atitude do gestor. Uma liderança mal 
desempenhada pode trazer graves consequências para a empre-
sa, aos colaboradores e para o próprio líder.

Durante o XXII Congresso Fenabrave, evento realizado entre 
os dias 16 e 18 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo, 
foram programadas palestras e uma mesa redonda cujo tema 
central são os chamados recursos humanos no setor automotivo.

Antecipando informações sobre a palestra “Lucro pela liderança 
dos gestores”, o mestre em Psicologia da Educação e pós-gradua-
do em Marketing e Comunicação, Paulo Campos, conversou com 
a equipe da Revista Dealer e comentou de que forma é possível 
obter mais lucros por meio dos gestores das empresas.

A capacitação, o desenvolvimento e a formação de um time bem 
preparado, segundo Campos, pode fazer a diferença no avanço 
dos negócios automotivos. E, na avaliação dos especialista, o pa-
pel do líder é fundamental para que as metas sejam cumpridas, 
para que a equipe esteja motivada e, principalmente, para que 
traga resultados às empresas. 

Con� ra a entrevista de Paulo Campos à Dealer.

A importância 
do líder na 
empresa

entrevista

Paulo Campos

Paulo Campos é Mestre em 
Psicologia Educação/PUC, 
Pós-graduado em Marketing e  
Comunicação/ESPM, Graduado 
em Administração de Empresas /
FAAP  e Educação Física/USP. Atua 
em Recursos Humanos há 15 anos, 
com experiência na organização 
de processos e projetos de 
desenvolvimento nos temas de 
liderança e aprendizagem de 
adultos. É professor há 17 anos em 
cursos pós-graduação da ESPM, 
Insper, Sustentare. Escreve no 
BLOG Mochileiro Corporativo da 
Revista Você S/A, da Editora Abril. 
Professor do site
 www.MBA60segundos.com.br  com 
20 vídeo-aulas sobre  os temas 
de liderança e desenvolvimento 
humano. Desde 2000, já realizou 
mais de 1.300 palestras para, 
aproximadamente, 65 mil pessoas 
em organizações de diversos 
segmentos nos temas relacionados 
ao comportamento humano e ao 
desenvolvimento pro� ssional.
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automóveis e assumiu, em 2010, o comando das 
operações no Brasil.

Nos seus mais de 100 anos de história, a 
Harley-Davidson tornou-se mais do que uma 
fabricante de motocicletas. Hoje, a marca é uma 
lenda do motociclismo e sinônimo de estilo de 
vida, disseminado pelas Américas, Europa, Ásia, 
África e Oceania. A companhia produz moto-
cicletas Custom, Cruiser e Touring, além de 
oferecer uma completa linha de peças, acessórios, 
equipamentos e vestuário.   

Hoje, apesar da crise mundial de 2008, que 
culminou no declínio de vendas e queda de seu 
valor de mercado, uma reengenharia teve início 
na empresa: para começar, a H-D limou disper-
sões como o braço esportivo (a marca Buell) e 
vendeu a italiana MV Agusta. Independente-
mente disso, as Harley-Davidson continuam mais 
prestigiadas e cultuadas do que jamais foram no 
passado, mas a expansão em novos mercados é a 
chave para seu futuro.

“As nossas concessionárias são pontos de encontro 
destes apaixonados pelas duas rodas, e todos os 

sábados realizamos reuniões que terminam em 
passeios de motos nas ruas ou estradas”, detalha 

Longino Morawski, diretor- superintendente 
Comercial da Harley-Davidson no Brasil, responsável 

pela nova gestão da marca no País.
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A
pesar de fazerem parte da mi-
noria do mercado (representam 
2,8% do total de vendas), a 
proliferação do segmento de 
alta cilindrada apresentou, ao 
mercado, um grande grupo de 
pessoas que fizeram da motoci-
cleta um hobby. Num passado 
recente, motos variavam ape-
nas de marca e tamanho mas, 

com a forte concorrência e um público cada vez 
mais exigente, as marcas criaram novos produtos 
multiplicando as subdivisões, que se identificam 
com as diversas “tribos” pilotando pelas ruas e 
estradas do Brasil: trails, custom, enduros, grã-
-turismos, supersports, adventurers, esportivas, 
choppers, cafe racers, bobbers, racing replicas, 
cross... No País, há, hoje, motos para todos os 
gostos e bolsos.

Porém, um dos grupos mais conhecidos é 
o formado pelos tradicionalistas fãs de motos 

Segundo dados da 
Fenabrave, o mercado de 

motocicletas acima de 600CC 
cresceu no primeiro semestre 
de 2012 em comparação com 

o mesmo período do ano 
anterior. Enquanto as motos 

mais potentes evoluíram 
mais de 22% nas vendas, as 

de menor cilindrada tiveram 
queda de 8,23% no período. 

Hoje já são mais 
de 24 mil motos mais 
potentes emplacadas.

Com a casa reorganizada, Harley-Davidson Brasil dá partida 
em seus potentes motores e acelera rumo ao crescimento de 
mercado. Novas estratégias, Rede consolidada e motocicletas 
montadas em Manaus fazem da marca um exemplo de reação.

estilo custom, cuja “mãe” de todas elas, exemplo 
máximo do segmento, são as norte-americanas 
Harley-Davidson. “Nós reforçamos esses valores 
para o Brasil de diversas maneiras. Além do tra-
tamento especial que difundimos nas concessio-
nárias e nos serviços prestados, a Harley dispõe 
de uma série de produtos que complementam a 
filosofia da marca. Jaquetas, principalmente. E 
também promove diversos eventos que ajudam a 
cultivar o estilo de vida que nossos clientes pro-
curam. É uma relação emocional, que estabelece 
um vínculo afetivo com o comprador. Quem ad-
quire uma moto da marca também quer se sentir 
como parte da história e do legado da Harley. 
As nossas concessionárias são pontos de encontro 
destes apaixonados pelas duas rodas, e todos os 
sábados realizamos reuniões que terminam em 
passeios de motos nas ruas ou estradas”, detalha 
Longino Morawski, diretor-superintendente 
Comercial da Harley-Davidson no Brasil, que 
já teve passagens em grandes montadoras de 
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Harley-Davidson no Brasil – No Brasil, as primeiras 
motos Harley-Davidson foram importadas por 
concessionárias independentes, na sua maioria em 
São Paulo, concentrados na Rua Barão de Limeira. 
Em 1929, o estado de Minas Gerais adquiriu mo-
delos para o efetivo da força de segurança pública.

A marca norte-americana possui uma história 
longa no Brasil, e hoje também faz parte dos planos 
de reinvenção da empresa. Seus produtos tiveram 
forte vínculo no uso militar, atendendo demandas 
dos batedores do exército, polícias rodoviárias 
federal e estaduais. 

Com o fechamento das importações em 1976, 
algumas unidades passaram a ser montadas em  
Manaus (AM), com o objetivo de abastecer os 
clientes militares. Com a abertura das importações 
na década de 90, a H-D voltou ao mercado nacio-
nal representado por um grande grupo brasileiro, 
que detinha a exclusividade na importação.

Anos de boas vendas não impediram que o 
diálogo entre a H-D mãe e o representante brasi-
leiro acabasse em duelo jurídico, com a empresa 
norte-americana reivindicando para si o direito 

de retomar 100% da operação a partir de feve-
reiro de 2011. A empresa estabeleceu sua própria 
subsidiária em São Paulo e passou a desempenhar 
um papel mais direto e ativo em suas operações 
no mercado brasileiro à medida que encerrou 
o relacionamento com seu antigo distribuidor. 
“Desde então, passamos a desenvolver um modelo 
de negócios com foco em três áreas: ter uma Rede 
de concessionárias ampla, forte e especializada no 
atendimento premium e de longo prazo; oferecer 
um atendimento de pós-venda de alta qualidade, 
com disponibilidade de peças e acessórios em toda 
a Rede e um portfólio completo de motocicletas 
atrelado a uma nova fábrica para aumentar a perfor-
mance do processo produtivo”, comenta Morawski.

“Na verdade, tivemos um desafio muito grande, 
pois, por força contratual, nós não podíamos iniciar 
as ações antes do último dia de operação de nosso 
antigo representante. Então, no dia 7 de fevereiro 
de 2011, a antiga Rede foi fechada e, no dia 8 de 
fevereiro, começamos nossa operação no Brasil com 
apenas duas concessionárias (em São Paulo e Belo 
Horizonte), atendendo em instalações provisórias 

Formar uma Rede 
de concessionárias 

ampla, forte e 
especializada 

no atendimento 
premium e de 

longo prazo foi 
um dos principais 

focos da Harley-
Davidson, no 

Brasil, a partir  
de 2011.
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Minha amiga Harley
Tudo começou em 1901, quando um “motor bicycle”, um 
dos primeiros veículos de duas rodas movido a gasolina, foi 
demonstrado na Milwaukee’s Grand Avenue, nos Estados 
Unidos. Não se tem registros se William S. Harley ou se os 
irmãos Arthur e Walter Davidson estiveram nesta exibição, 
mas foi depois deste episódio que os três amigos começaram 
a trabalhar no projeto de sua própria motocicleta, concluído 
dois anos mais tarde, em 1903.

Assim nasceu a Harley-Davidson que, no mesmo ano, 
construiu e vendeu mais dois modelos similares ao primeiro. 
As negociações ocorreram na C.H. Lang, em Chicago, o 
primeiro Concessionário da marca no mundo. O crescimento 
da companhia foi rápido. De 1906 a 1908, a produção saltou 
de 50 para 450 motocicletas e, no ano seguinte, para 
1.419 unidades.

Em 1909, a empresa apresentou ao mercado seu primeiro 
motor V-Twin, criado com o objetivo de aumentar a potência 
das motocicletas. A invenção tornou-se o maior símbolo de 
durabilidade dentre motociclistas americanos. Em menos de 
10 anos, William Harley e os irmãos Davidson transformaram 
uma ideia em uma companhia que produzia 
mais de 5.000 motocicletas por ano e já 
tinha conquistado a con� ança dos 
consumidores americanos.

A década seguinte foi marcada 
pela conquista do título de maior 
fabricante de motocicletas do 
mundo, com mais de duas mil 
concessionárias em 67 países, 
além do acordo fechado com 
o exército americano, em 
razão da Primeira Guerra 
Mundial. Foi nesta década 
também que a Harley-
Davidson revelou o modelo 
Sport, com um motor 
opposed twin, que logo 
ganhou a reputação de 
ser silencioso.  
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apenas pós-vendas. Nossa prioridade, nesse início, 
foi atender nossos clientes no País e prover um 
serviço de pós-vendas de qualidade”, detalha o 
executivo. De acordo com Morawski, com o passar 
do tempo, começaram a vender as motocicletas, 
abriram novas concessionárias, inauguraram um 
Centro de Distribuição de Peças em São Paulo e 
muitas outras coisas que compõem uma operação. 
“Fechamos 2011 com 10 concessionárias em ativi-
dade, cumprindo nosso plano de cobrir toda a área 
atendida anteriormente. A companhia pretende 
abrir mais sete concessionárias em 2012”, revela.

A empresa no Brasil é parte da estratégia de 
crescimento internacional da H-D. A companhia 
espera que as vendas de motocicletas fora dos 
Estados Unidos sejam superiores a 40% do total 
produzido em 2014. Para atingir este objetivo, a 
Harley-Davidson planeja nomear entre 100 e 150 
novas concessionárias em todo o mundo até 2014. 
“Estamos entusiasmados com a oportunidade que 
o Brasil representa para nossa companhia. Já demos 
importantes passos em direção ao desenvolvimento 
de uma Rede de Concessionárias que atenda às ne-
cessidades dos clientes e esteja alinhada aos padrões 
mundiais da empresa”, comentou Morawski, no 
anúncio das operações no ano passado.

O mercado de motocicletas registrou 848.623 
emplacamentos no Brasil de janeiro a junho deste 
ano, uma queda de 1,17% em relação ao mesmo 
período de 2011. A Harley-Davidson, no entanto, 
caminha na contramão do desaquecimento que 
atinge o setor de duas rodas no país. A fabricante 
norte-americana vendeu 3.230 motocicletas de ja-
neiro a junho, contra 1.423 unidades na comparação 
aos mesmos meses do ano passado (confira tabela na 
página 40). O expressivo crescimento de 127% está 
relacionado ao aumento da demanda por motos de 
cilindradas superiores, mas também foi fruto da nova 
estratégia da fabricante para o mercado brasileiro. 
“Os números da Fenabrave mostram uma retração 
no mercado de motocicletas em geral. A Harley-
-Davidson, apesar disso, cresceu, pois ainda está em 
processo de expansão de sua Rede de concessionárias. 
Hoje, vendemos motos onde não estávamos até o 
fim de 2011, como Brasília, Florianópolis, Campo 
Grande e outros lugares”, diz Morawski.

Para o executivo, começar uma nova operação 
do zero exigiu dedicação integral e trabalho duro da 
equipe, que hoje é composta por cerca de 50 fun-
cionários diretos e indiretos no escritório comercial 
em São Paulo, mais 110 na fábrica, em Manaus, 
que já existia desde 1999 e passou para um local 
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Símbolo da cultura 
norte-americana, 
a Harley-Davidson 
espera que as vendas 
de suas motociletas, 
fora dos Estados 
Unidos, sejam 
superiores a 40% do 
total produzido 
em 2014.
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Harley Days 2012, em setembro, e o National 
HOG Rally Floripa 2012, em novembro. Este 
último é um evento voltado exclusivamente aos 
membros do HOG – Harley Owners Group -, 
o clube exclusivo de donos de Harley-Davidson, 
que conta com mais de 1 milhão de membros 
em todo o mundo e cerca de 13 mil somente 
no Brasil.

Por ser uma empresa de capital aberto em bolsa, 
a Harley-Davidson não divulga números de inves-
timentos, mas Morawski garante que a empresa 
está comprometida com o País e está fazendo os 
investimentos necessários para “garantir aos clientes 
brasileiros a experiência de qualidade que melhor 
representa uma marca premium”. 

Segundo o executivo, com as novas instalações 
industriais; um portfólio mais completo, composto 
por 19 modelos; uma Rede de concessionárias em 
franca expansão, que chegará a todos os grandes 
centros econômicos do País; e um atendimento de 
pós-venda de alta qualidade, reforçado pelo início 
das operações do Centro de Distribuição localizado 
no Rodoanel, região metropolitana de São Paulo, a 
empresa terá condições de oferecer toda a estrutura 
necessária ao cliente.

Rede e Marca fortes – Em um tempo recorde e desa-
fiador, a Harley-Davidson inaugurou 10 conces-
sionárias em apenas 10 meses no ano passado – 2 
em São Paulo e uma em cada uma das seguintes 
cidades: Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande 
e Brasília. Neste ano, serão mais sete: a recém-
-inaugurada em Florianópolis, além de Salvador, 
Recife, Fortaleza, Cuiabá, Ribeirão Preto e mais 
uma na cidade de São Paulo. “É nossa intenção 
estar nos principais centros econômicos do Brasil”, 
diz Morawski.

Para ele, o serviço de pós-venda é o mais 
importante em sua Rede. Por isso, logo que as-
sumiram a operação no Brasil, com apenas duas 
concessionárias em operação, a primeira atitude 
foi focar em serviços aos clientes. Em paralelo, a 
empresa buscou trazer o estoque de peças para 
o País e tê-las disponíveis em um novo Centro 
de Distribuição que foi inaugurado no segundo 
semestre do ano passado na região do Rodoanel, 
em São Paulo. “Hoje, temos cerca de 15 mil itens 
em estoque e fechamos contrato com um excelente 
parceiro logístico, a Penske Logistics. Reforço que 
nosso foco é o relacionamento a longo prazo com 
os consumidores e não vamos poupar esforços e 

investimentos para atendê-los cada vez melhor”, 
diz o executivo. 

Segundo Leonardo Viotti, diretor da BH 
Harley-Davidson, concessionária que faz parte 
do Grupo Catalão e possui mais uma unidade no 
Rio de Janeiro, a força da marca e a nova equipe 
formada pela H-D foram itens fundamentais que 
motivaram o Grupo a investir em concessionárias 
da marca. “O novo reposicionamento e os cuidados 
com o cliente são fatores importantes que valoriza-
mos em nosso negócio”, diz.

Para Viotti, a relação entre a Rede e a Harley-
-Davidson é formada por uma enorme sinergia, 
com respeito e profissionalismo. “Na H-D, quem 
cuida da marca é o cliente, que opina, inclusive, 
em quais rumos a empresa deve seguir. É o estilo 
da marca”, completa.

O diretor da BH Harley-Davidson diz que está 
otimista com o modelo de negócios implantado, 
que tem gerado boas expectativas com relação às 
vendas. “A marca tem crescido e nós estamos se-
guindo juntos”, finaliza. 

"Ao lado de Longino 
Morawski, Leonardo 
Viotti, inaugura a Rio 
Harley-Davidson."
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maior e mais estruturado. Esta foi a primeira linha 
de montagem CKD fora dos Estados Unidos em 
todo o mundo. A nova planta é maior, toda em um 
único nível em um terreno plano, melhorando a 
performance e o fluxo de materiais, aumentando 
nossa capacidade produtiva. “Acreditamos que 
essa nova unidade dará o suporte necessário para a 
estratégia de crescimento da Harley-Davidson no 
Brasil”, comenta.

Desde o começo da nova operação, a equipe 
capitaneada por Morawski buscou fazer os investi-
mentos necessários para assegurar que os clientes bra-
sileiros desfrutem da experiência de qualidade que 
melhor representa uma marca premium como H-D. 
“A Harley-Davidson é um estilo de vida, uma paixão 
que povoa os corações de muitos motociclistas no 
Brasil e mundo afora, por isso, acredito que a grande 
mudança tenha sido estabelecer um relacionamento 
de longo prazo com eles. Isso é algo que buscamos 
intensamente, o que se traduz na qualidade do aten-
dimento, no serviço de pós-vendas e nos eventos de 
relacionamento que organizamos”, diz.

Novas estratégias – Segundo Longino Morawski, 
o Brasil está entre os 10 maiores mercados para 
a Harley-Davidson em todo o mundo, sendo o 
principal na América Latina, e tem um papel 
importante na estratégia de crescimento global 
da marca. De acordo com o executivo, a Harley-
-Davidson planeja abrir novos Concessionários 
fora dos EUA nos próximos anos para suportar 
este crescimento e o Brasil é um de seus princi-
pais focos. 

Para isso, a marca vem desenvolvendo diver-
sas estratégias mercadológicas para ampliar a sua 
penetração no país e conquistar cada vez mais con-
sumidores. Além da ampliação da Rede e a maior 
dedicação no atendimento pós-venda, a empresa 
tem trabalhado na realização de eventos que reú-
nem “harleiros” de todo o Brasil.

Um exemplo é o Rio Harley Days, realizado 
em novembro de 2011, que reuniu cerca de 
30 mil pessoas durante três dias na Marina da 
Glória, celebrando o motociclismo e a vida em 
duas rodas. Neste ano, ainda realizarão o Rio 

matéria de capa

A Harley dispõe de 
uma série de produtos 
que complementam 
a � loso� a da 
marca. Jaquetas, 
principalmente. E 
também promove 
diversos eventos que 
ajudam a cultivar o 
estilo de vida que os 
clientes procuram.

44 Revista Dealer

matéria de capa.indd   44 3/8/2012   19:52:54



O programa contou com a participação do presidente da Fenabrave, Flávio 
Meneghetti, do diretor executivo de planejamento da AgênciaClick Isobar, 
Bertrand Cocallemen, do vice-presidente da Fenabrave, José Carneiro Carvalho 
Neto e, também, do professor da Universidade Fenabrave e especialista em Web 
Analytics e mídias sociais, Fábio Manzano Sayeg. A Mesa Redonda foi mediada 
pelo consultor e coordenador da Universidade Fenabrave, Valdner Papa.

M
oderado pelo consultor e coordenador da Universi-
dade Fenabrave, Valdner Papa, o programa contou 
com a participação do presidente da Fenabrave, Flávio  
Meneghetti, do vice-presidente da Fenabrave, José 
Carneiro Carvalho Neto, do diretor executivo de plane-
jamento da AgênciaClick Isobar, Bertrand Cocallemen 
e, também, do professor da Universidade Fenabrave e 
especialista em Web Analytics e mídias sociais, Fábio 
Manzano Sayeg.

O presidente da Fenabrave, Flávio Meneghetti, abriu a discussão reite-
rando a importância deste tema para a Rede de Concessionários. Segundo 
Meneghetti, o uso das mídias sociais e das ferramentas que disponibilizam é 
fundamental para o empresário que quiser atuar no mercado atual. “Alguns 
Concessionários estão nas redes sociais, mas ainda não sabem como utilizar 
esse recurso para a viabilização de negócios. Por isso, é importante a discussão 
sobre o tema, embasada pela opinião e avaliação de especialistas no assunto”, 
comentou o presidente da Fenabrave.

Para Bertrand Cocallemen, os Concessionários já possuem uma rede social 
em suas lojas. Ele se refere aos contatos que as equipes das Redes fazem pes-
soalmente, todos os dias nas lojas. “Estes contatos se caracterizam como uma 
rede social, mas não virtual”, comenta. Segundo o executivo, a opinião do 
consumidor é muito importante para definir estratégias e alavancar negócios. 
“O objetivo é potencializar o alcance da opinião positiva do consumidor. Mas 
antes de falar com ele, devemos escutá-lo”, aconselha e alerta dizendo que o 
grito do cliente em uma rede social vai muito mais longe do que o grito no 
ponto de venda.
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MÍDIAS SOCIAIS 
EM DEBATE

tv fenabrave

A Fenabrave realizou, em 25 de julho, mesa redonda especial 
sobre mídias sociais, transmitida pela TV Fenabrave, para mais 
de 4 mil pessoas, diretamente dos estúdios da Dtcom, parceira 
tecnológica da entidade, em São Paulo. Durante a transmissão, 
todos os telespectadores dos mais de 1,2 mil pontos de recepção, 
puderam interagir por meio do telefone 0800, SMS e e-mail.
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concessionária mais próxima para a realização do 
negócio. “Com a tecnologia empregada hoje, já 
é possível identificar esses parâmetros. Portanto, 
como resultado da pesquisa do sábado, por exem-
plo, devemos apresentar como principal informação 
o endereço da concessionária, não os atributos do  
veículo”, complementa.

José Carneiro defende que a regionalidade 
também deve influenciar no conteúdo apresen-
tado na pesquisa. “Por meio da geolocalização é 
possível apresentar ao consumidor um resultado 
mais assertivo. Porém, como foi comentado, nada 
é definitivo. O Concessionário deve ir testando as 
possibilidades”, pondera. 

Além da atuação com aplicativos, os espe-
cialistas comentaram que existem diversas ferra-
mentas gratuitas que podem auxiliar na presença 
digital da empresa, como o caso do Foursquare e 
do Instagram. “O Foursquare tem se tornado um 
grande guia para o consumidor, pois as pessoas 

que estiveram nos locais listados no aplicativo 
podem postar opiniões e dicas sobre a empresa, 
restaurante, ponto turístico, entre outros locais. 
Se o cliente tem uma boa experiência na sua 
concessionária, com certeza vai compartilhar 
com seus amigos”, diz.

Ao fim da transmissão, o presidente da  
Fenabrave agradeceu a presença dos convidados 
e reforçou a importância do tema discutido 
para as Redes. Além disso, Flávio Meneghetti 
reforçou o papel da TV Fenabrave como canal de 
informação, preparação e desenvolvimento dos 
conhecimentos dos empresários da distribuição 
automotiva. “Essa ferramenta, criada por meu 
antecessor na Fenabrave, Sergio Reeze, é funda-
mental para o desenvolvimento de nossas equipes 
e de nossos negócios. Hoje nós temos certeza da 
força que esta ferramenta de comunicação tem 
no setor, e a discussão apresentada aqui é mais 
um passo neste sentido”, finalizou. 
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Fábio Sayeg disse que é necessário realizar um 
planejamento estratégico específico para trabalhar 
com as mídias sociais. Segundo ele, não existe uma 
receita de sucesso para esta estratégia, pois ainda é 
uma novidade no mercado e tudo o que tem sido 
feito são experiências, que podem dar certo ou 
não. “O que acho importante é a marca prestar um 
serviço ao consumidor nas mídias sociais, como 
um SAC 2.0 ou traçar ações que levem o cliente à 
concessionária”, comenta. 

José Carneiro concordou com as afirmações 
de Sayeg e completou dizendo que o Conces-
sionário ainda não se deu conta deste universo 
formado pelas mídias sociais. “O importante é 
planejar e definir a sua presença digital em mul-
tiplataformas”, diz.

A grande questão abordada pelos convidados 
está na geração de conteúdos voltados às mídias 
sociais e também como lidar com o retorno das 
informações. O presidente da Fenabrave comentou 
que alguns empresários têm medo de iniciar esta 
estratégia justamente pelo medo de atuar com esta 
dualidade: o envio de informações positivas e os 
possíveis retornos negativos.

Os convidados comentaram que, acima de 
tudo, deve ser realizado um planejamento asser-
tivo. “Onde você quer chegar?”, comentou Sayeg. 
José Carneiro, que participou recentemente de um 
congresso voltado a este tema, em Dublin - Irlanda, 
disse que os empresários devem ser verdadeiros na 
criação de seu conteúdo, e que um possível proble-
ma pode se tornar oportunidade. “Nunca apague 
um conteúdo!”, complementou Cocallemen.

Vendas pela pesquisa – Além do relacionamento por 
meio das mídias sociais, os convidados comentaram 
a importância das ferramentas de pesquisa encon-
tradas na internet. Para eles, o consumidor acessa 
a rede para realizar a primeira pesquisa na busca de 
um veículo. “Neste momento, a sinergia das plata-
formas deve trabalhar a favor do Concessionário”, 
comenta Cocallemen.

Segundo ele, quando um consumidor faz uma 
pesquisa no Google, à noite, de sua residência, 
a probabilidade dele buscar apenas informações 
sobre o veículo desejado é maior. Caso essa pes-
quisa ocorra por meio de um smartphone, em 
um sábado, por exemplo, ele está em busca da 

Além do debate entre 
os convidados, no 
estúdio, telespectadores 
puderam participar por 
meio de SMS, telefone 
0800 e e-mails.
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possibilitou o uso 70% menor de defensivos); manejo de ervas 
daninhas; mecanização; desenvolvimento da revolução que foi 
o plantio direto, técnica que permite mais de uma safra por 
ano na mesma terra, o que dilui custos, especialmente de capi-
tal (por exemplo, a segunda safra de milho, a safrinha, caminha 
para ser mais importante que a de verão) e, mais recentemente, 
o desenvolvimento de sistemas de integração lavoura, pecuária 
e florestas, que, como aponta o autor “representa o grau máxi-
mo na escala da sustentabilidade da exploração agropecuária”. 
Tem muita ciência por trás desta evolução.

Os resultados da expansão da soja são bastante conhecidos: 
caminhamos para produzir 80 milhões de toneladas e ser o 
maior exportador mundial. A soja é parte de uma cadeia muito 
longa, quer em termos de indústrias fornecedoras, quer em 
termos das processadoras. Do seu grão saem algumas centenas 
de produtos, alimentares e outros, como o biodiesel. A soja é 
a principal fonte de proteína vegetal para a produção de car-
nes. Além da relevância do valor da produção na cadeia e da 
exportação, estima-se que sejam gerados mais de dois milhões 
de empregos diretos e outro tanto de indiretos.

Finalmente, merece ser destacado o avanço na sustentabili-
dade da atividade, a começar da integração lavoura, pecuária, 
floresta, já mencionada. O plantio direto permite reduzir a 
erosão e melhorar a qualidade do solo. Permitiu também elevar 
o sequestro de carbono: estima-se que cada hectare de soja 
retenha, com o plantio direto, algo como duas toneladas de 
carbono. O número de aplicações de inseticidas caiu de cinco 
para duas. A utilização de variedades transgênicas e outras 
diminuiu muito o uso de fungicidas e herbicidas.

Mesmo com todo este sucesso, e num período de preços 
excepcionalmente remuneradores, a preocupação básica do 
já mencionado 6º Congresso Brasileiro de Soja, foi o desafio 
de continuar a explorar novos limites para maior produtivi-
dade e sustentabilidade. Estes temas estavam presentes nas 
Aulas Magnas e nos 423 trabalhos científicos apresentados. 
É impressionante notar que um setor já líder no mercado 
internacional busque obsessivamente caminhos para elevar a 
4 produtividade através de grande esforço de ampliação do 
conhecimento. Onde está a pesquisa tecnológica e a inovação 
da indústria brasileira? 

Além da relevância do valor da produção na cadeia e da 
exportação, estima-se que sejam gerados mais de dois milhões 

de empregos diretos e outro tanto de indiretos com a soja.
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José Roberto Mendonça de Barros é sócio-diretor da MB Associados. Este artigo, 
enviado pelo economista, foi publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 22 de julho.

José Roberto 
Mendonça de Barros

Em ao menos uma área o debate econômico avançou. Existe 
hoje um consenso que, embora o Brasil tenha melhorado 
muito nos últimos vinte anos, não vivemos “um momento 
mágico” e que não é hora de um triunfalismo, algo vazio.

É hora de reconhecer que a redução do crescimento 
decorre, em boa medida, de sérios problemas na 
oferta. O Brasil perdeu competitividade nos anos 
recentes, especialmente na indústria. A evidência 

é avassaladora, revelando estagnação na produtividade, custos 
elevados, inclusive na área de serviços, e baixo dinamismo 
tecnológico. Os diversos rankings internacionais mostram isto 
claramente: embora as metodologias sempre possam sofrer 
certas críticas, os resultados são consistentes e sistemáticos. 

Por exemplo, na última edição do Índice de Competitivi-
dade Global, do World Economic Forum, nosso País aparece 
na 53ª posição. Mais sério, nossa posição vem piorando nos 
anos recentes. É o que mostra o conhecido Doing Business, 
do Banco Mundial: caímos seis lugares, para um lamentável 
número 126. No Índice Global de Inovação, calculado pela 
Organização Mundial de Propriedade Intelectual, aparecemos 
na 58ª posição em 2012, resultado de uma queda de oito 
lugares. Em todos esses índices, um conjunto grande de indi-
cadores é persistentemente avaliado. Por exemplo, os salários 
descolaram-se da produtividade, especialmente na indústria, 
elevando muito o custo. Ora, isto não acaba bem, como mos-
tra o caso atual do sul da Europa: na última década os custos 
unitários do trabalho explodiram, ao contrario da Alemanha, 
onde rendimentos nominais subiram moderadamente e a 
produtividade nunca parou de melhorar. O resultado está à 
vista de todos.

O crescimento da produtividade depende de muitas coisas 
e é uma construção penosamente realizada ao longo do tempo. 
Já mencionei aqui, por mais de uma vez, o engano que muitos 
embalaram que bastaria desvalorizar o real e baixar a Selic para 
a coisa andar. Hoje é visível que dependemos de muito mais.

Felizmente, em vários setores industriais, começa a preva-
lecer a ideia de se desenvolver programas de recuperação da 
competitividade. Este foi o tema central do último congresso 
da indústria do aço, ocorrido em junho. A indústria química, 

A busca da 
produtividade

petroquímica e de fertilizantes acabou de montar o Conselho 
de Competitividade Química.

Acredito que a observação de um caso claro de sucesso 
serve bem para ilustrar o ponto acima mencionado. Falo aqui 
na soja, item tratado com certo descuido por muitos eco-
nomistas urbanos, como apenas uma simples matéria prima 
ou commodity.

Como se sabe, a soja começou a se espalhar pelo Brasil a 
partir do Rio Grande do Sul e do Paraná, ao longo dos anos 
60. O intenso desenvolvimento tecnológico permitiu que 
ela fosse se “tropicalizando” e hoje, importante produção 
existe nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Bahia, Goiás e até no Piauí e Maranhão, entre outros. No 
início do período a produtividade brasileira era bem inferior 
à americana. Em 1990/92 , mesmo com a soja já firmemen-
te estabelecida, nossa produção por área era 20% inferior 
à dos EUA. Entretanto, nosso progresso foi mais rápido, 
de sorte que entre 2009 e 2011 produzimos virtualmente 
a mesma coisa, 2.900 quilos por hectare. Como gostam de 
dizer as grandes consultorias internacionais de estratégia, 
a produção brasileira atende às melhores práticas. É tam-
bém interessante observar que o padrão técnico do setor é 
bastante uniforme entre os produtores, independentemente 
do tamanho da produção.

A trajetória acima descrita só foi possível a partir de um 
forte avanço tecnológico. Para descrevê-lo, bem como outros 
impactos da soja, utilizo aqui um excelente trabalho do pes-
quisador da Embrapa, D. L. Gazzoni, apresentado no VI Con-
gresso Brasileiro de Soja, recentemente realizado em Cuiabá.

Gazzoni relaciona os principais elementos do progresso 
tecnológico, desenvolvidos no Brasil, e que explicam a traje-
tória da produtividade acima descrita: cultivares adequados 
às condições brasileiras; correção e adubação do solo; fixação 
biológica do nitrogênio (que permite redução de custos de algo 
como um bilhão de dólares anuais); manejo de pragas (que 

opinião.indd   50 3/8/2012   19:53:57



O
s meios digitais estão cada vez mais 
comuns na propagação de informações. 
A dinâmica da troca de mensagens, seja 
por meio do computador ou celular, 
está cada vez mais frequente na vida 
das pessoas e as empresas têm se apro-

veitado desta facilidade para utilizar esses meios de 
comunicação para a divulgação de seus produtos 
e serviços.

Com mais de 255 milhões de celulares habili-
tados no Brasil, o uso do SMS se tornou frequente. 
São mais de 500 milhões de torpedos disparados 
todos os meses pelos brasileiros. Este volume de 
tráfego de informações tem chamado a atenção 
de empresas, que contratam serviços exclusivos de 
envio de mensagens pelo celular para a divulgação 
e promoção. Porém, a estratégia que poderia gerar 
negócios, para algumas empresas, se tornou geração 
de problemas.

Em abril deste ano, esta prática fez com que 
a Lithia, uma concessionária Toyota dos Estados 
Unidos fosse condenada a pagar uma multa de 
US$ 2,5 milhões. Em suas mensagens, a empresa 
enviou para 57,8 mil pessoas uma propaganda 
que anunciava 0% de juros para financiamentos 
de veículos novos. Um desses clientes que recebeu 
a propaganda por meio de celular não gostou da 
ação da concessionária e moveu um processo contra 
a Lithia.

O envio de SMS como forma de propaganda 
não é proibido, porém, as empresas devem ter o 
consentimento do destinário para o envio dessas 
mensagens e ligações. “Este modo de propaganda 
é correto e possível desde que a empresa tenha o 
prévio consentimento do destinatário. O Código 
de Defesa do Consumidor traz princípios que 

garantem a proteção dos dados pessoais dos con-
sumidores e o direito à privacidade. Assim, o con-
sumidor tem o direito não ser incomodado com o 
recebimento de ligações e mensagens indesejadas”, 
explicou Marcio Marcucci, Diretor de fiscalização 
em exercício da Fundação PROCON - SP.

Para Renata Bokel, vice-presidente de Planeja-
mento da Agência Click Isobar, a empresa deve ser 
criteriosa e assertiva no envio da mensagem. “O 
envio de SMS, assim como qualquer outro contato 
eletrônico, é largamente utilizado pelas empresas. 
A questão central é a relevância da mensagem. Seu 
retorno está diretamente relacionado a isso. Um 
SMS de uma empresa que não foi autorizado pelo 
consumidor é um spam. E, assim como os spams 
que recebemos por e-mail, são ações ilegais e com 
efetividade muito baixa”, comentou.

O PROCON de São Paulo criou um sistema 
para cadastramento de dados de pessoas que não 
desejam receber ligações ou SMS com propagan-
das. O consumidor que possui linha telefônica, 
fixa ou celular, em seu nome, no Estado de São 
Paulo, e quiser que esta linha não receba mais 
ligações de ofertas de produtos ou serviços, poderá 
inscrevê-la no cadastro de bloqueio de ligações  
de telemarketing.

Apesar de este sistema fazer o bloqueio dos 
dados, a linha ainda poderá receber chamadas 
de entidades filantrópicas que solicitam doações 
e das empresas que o consumidor autorizar. De 
acordo com o PROCON de São Paulo, as que des-
respeitarem as regras serão punidas. “O envio de 
mensagens não solicitadas configura prática abu-
siva e sujeita o infrator às sanções administrativas 
previstas no Código de Defesa do Consumidor”, 
explicou Marcucci.

Marco Marucci, diretor 
de fiscalização do 

Procon-SP e Renata 
Bokel, vice-presidente 

de planejamento da 
agência Click isobar.
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SMS: É CORRETO UTILIZÁ-LO 
PARA PROPAGANDA?

conexão

O uso de propagandas 
por meio do SMS 
tem se tornado uma 
prática comum entre 
as empresas. Porém, 
até que ponto o uso 
dessa ferramenta, como 
forma de promoção, 
é e� ciente? O usuário 
tem a sua privacidade 
invadida ao receber 
as mensagens?
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A
lguns desafios no setor automotivo têm 
despertado a necessidade de a Rede de 
Concessionários repensar seu modelo 
de negócios. As margens com as vendas 
de veículos estão cada vez mais aperta-
das, o consumidor está mais exigente, a 

concorrência tem aumentando e o financiamento 
está ainda mais restrito. Portanto, o concessioná-
rio precisa repensar alternativas para manter sua 
rentabilidade em um negócio que demanda altos 
investimentos e que ainda possui grandes custos 
de manutenção. “Daqui há 20 anos, as pessoas vão 
lembrar como 2012 foi um ano de grandes trans-
formações no setor”, comenta o diretor da Assurant 
Solutions, empresa que fornece soluções de F&I 
para concessionárias, Luciano Groch.

A transformação a que ele se refere é a mudança 
do ponto de vista do empresário em manter seus 
esforços apenas na comercialização de veículos e 
deixar de lado outros produtos que possam tra-
zer mais benefícios a seu negócio. O diretor da 
Assurant Solutions comenta que este fenômeno 
já foi sentido em outros mercados, como o norte-
-americano, onde os concessionários passaram 
a entender a importância de se ter um portfólio 

amplo de soluções para atender as necessidades do 
consumidor. “O retorno proveniente do financia-
mento chegou a 19% na última década e, após a 
crise de 2008, caiu a 3%. Nos Estados Unidos, por 
conta de regulamentação, o concessionário não 
pode ultrapassar 2% de ganhos com o ‘F’, portanto, 
diversificou o seu modelo de negócio e manteve a 
rentabilidade”, explica.

“O F&I tem sido tema de discussão nos últi-
mos congressos promovidos pela Fenabrave. Em 
2012, o evento terá, como patrocinadoras, muitas 
empresas do segmento, o que mostra o interesse dos 
Concessionários em fazer parcerias com esses pro-
vedores, que podem ajudar no processo de criação 
do departamento de F&I, fornecer ferramentas de 
gestão e auxiliar na formação contínua da Rede”, 
comenta o vice-presidente da JM&A Brasil, Travis 
Mazza. Para ele, os Concessionários brasileiros estão 
mais conscientes da necessidade de atuar com o 
F&I em seu negócio.

Para Marcos Moreira, diretor da F&I Brasil, 
todas as concessionárias já perceberam a neces-
sidade de ampliar a oferta de produtos de F&I, 
porém, uma parte delas ainda não fez movimentos 
nesta direção. Segundo ele, outra parte tem feito 
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Concessionários de veículos estão deixando de ganhar cerca de 
R$ 20 bilhões em receitas provenientes de produtos de F&I. Com 
a redução das margens e das receitas vindas do � nanciamento, 
está na hora de pensar na diversi� cação do negócio.
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Segundo o PROCON, desde abril de 2009, o consumidor do Estado de 
São Paulo pode escolher se quer ou não receber ligações telefônicas 
oferecendo produtos ou serviços.

De acordo com a Lei 13.226/08, regulamentada pelo Decreto Estadual 
53.921/08, o consumidor poderá cadastrar números de telefones � xo 
ou móvel, do Estado de São Paulo, que estiverem em seu nome, no 
“Cadastro para Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarket-
ing”, gerenciado pela Fundação Procon-SP. 30 dias após a inscrição, 
o consumidor só poderá receber ligações de entidades � lantrópicas 
(excluídas da referida legislação) e de empresas que tenham sua 
autorização por escrito.

O Decreto considera “telemarketing” a modalidade de oferta e publi-
cidade comercial ou institucional de produtos e serviços por meio de 
ligações telefônicas.

Na maioria das vezes, o cliente recebe ligações 
ou mensagens de empresas que tiveram acesso 
aos dados cadastrais por meio de outras fontes, 
sem o consentimento do proprietário do telefone. 
Segundo Marcucci, esses dados, geralmente, são 
conseguidos por meio de outras empresas que 
tiveram ou mantêm atividades econômicas com os 
usuários. “É muito provável que essas empresas, que 
fazem ligações ou enviam SMS com propagandas, 
tenham conseguido os contatos por outras empre-
sas que mantiveram uma relação econômica com 
o cliente. Quando um consumidor preenche uma 
ficha ou cadastro numa loja, esta empresa não pode 
dispor livremente destes dados pessoais. Os dados 
fornecidos pelo consumidor devem ser utilizados 
somente para os fins que motivaram a sua coleta”, 
alerta Marcucci. 

O diretor reforça que as empresas só podem 
enviar suas propagandas desde que exista o con-
sentimento do cliente. “A empresa só pode ter 
acesso aos dados pessoais do consumidor se a 
empresa cedente, que originariamente fez a coleta, 
obteve o consentimento prévio do consumidor 
para transferir estes dados para terceiros e para 
uso publicitário”.

De acordo com Renata, a maneira correta de 
fazer propaganda é aquela que não incomoda o 
cliente. Segundo a executiva, as mídias sociais são 
grandes aliadas das empresas nessas causas, mas a 
atenção deve ser redobrada pelas empresas para 
não causar constrangimentos ao cliente. “As mídias 
digitais têm características que devem ser aprovei-
tadas no seu uso. O celular possui tecnologias que 

facilitam a busca de produtos e serviços, como a 
geolocalização, por exemplo. Assim, a maneira cor-
reta é aquela que aproveita a tecnologia disponível e 
facilita a vida do consumidor. A palavra-chave aqui 
é relevância. Lembrando que qualquer mensagem 
não autorizada é ilegal e não é bem-vinda, indepen-
dente do meio”, reforça Renata.

“O envio indesejado de mensagens publicitárias 
fere o direito à privacidade e intimidade do consu-
midor. A empresa que coletou os dados pessoais do 
consumidor e depois comercializou para outra estas 
informações também pode vir a ser responsabiliza-
da”, explicou o diretor do PROCON São Paulo.

De acordo com Renata, na Agência Click 
Isobar, a elaboração dos planos de divulgação são 
realizadas com muito critério na escolha do pú-
blico-alvo e da mensagem a ser encaminhada. “A 
internet nos possibilita uma segmentação de pú-
blico muito diversa. Isso ajuda muito a colocarmos 
a comunicação nos canais corretos, aumentando 
sua efetividade. O celular e, principalmente, os 
smartphones, que crescem vertiginosamente no 
Brasil, nos permitem um grau de interatividade 
muito grande com o consumidor. Diversos apli-
cativos são feitos para entreter, prestar serviço ou 
melhorar a experiência com a marca. Destacamos 
o aplicativo da Infraero que disponibiliza no seu 
telefone as informações de todos os vôos do Brasil 
e o game Fun2Fly, para divulgar o Novo Uno, da 
Fiat, mais baixado game do segmento automotivo 
no Brasil”, comentou.

Renata comenta que alguns clientes da agência 
costumam utilizar o SMS para a divulgação de 
seus produtos e serviços, porém, esta prática tem 
sido utilizada com cuidado e responsabilidade 
para obter resultados positivos e não desagradar 
o nenhum cliente. “O SMS é mais utilizado hoje 
na publicidade como substituto ao velho cupom 
impresso. Seu uso permite que, em diversos 
casos, as marcas favoreçam o uso do SMS em 
detrimento de meios que exigem mais trabalho 
do consumidor. Além disso, a mídia mobile ofe-
rece uma enorme capacidade de segmentação da 
mensagem”, completa.

Para Renata, outro ponto é a capacidade de 
oferecer um serviço e provocar uma resposta ins-
tantânea no próprio device móbile, como baixar 
um aplicativo ou fazer uma ligação simplesmente 
clicando num banner. Quando feita de maneira 
inteligente, a mídia mobile não é invasiva e ajuda 
a unir marcas e consumidores com muita relevân-
cia”, concluiu. 

Fique atento!
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pode ganhar até R$ 550,00 de comissão por venda 
realizada. “O novo F&I veio para ficar. A conces-
sionária não tem a opção de praticar ou não. Mais 
cedo ou mais tarde terá de se organizar para buscar 
os resultados complementares necessários e tornar 
o negócio da distribuição de veículos economica-
mente atraente”, deflagra Marcos Moreira.

Segundo a JM&A Brasil, empresa tradicional 
no mercado norte-americano, naquele país, menos 
de 50% da renda proveniente do F&I é vinda das 
operações financeiras. De acordo com Mazza, os 
Concessionários estadunidenses aprenderam a 
superar os rendimentos menores do financiamen-
to, agregando produtos que focam a fidelização 
do cliente. “O mercado tem muitos produtos 
disponíveis e nós acreditamos que os que têm um 
componente de fidelização são os mais importantes, 
como a garantia estendida, a manutenção pré-paga 
e o seguro prestamista”, avalia Mazza.

Moreira acredita que o mercado de F&I 
norte-americano teve a mesma motivação do F&I 
brasileiro, que passou pelo mesmo processo de 
desenvolvimento e dificuldades. “A diferença é 
que eles iniciaram este movimento há 40 anos, 
portanto, atuam há muito tempo num ambiente 
bastante maduro, onde os produtos e a ativi-
dade do F&I são conhecidos, inclusive pelos 
consumidores. Os profissionais são certificados  
e a atividade é bem regulamentada e transpa-
rente”, completa.

Na opinião do vice-presidente da JM&A, 
o consumidor brasileiro costuma ser muito 
aderente aos produtos que fazem parte do “I”. 
O executivo conta que, no primeiro projeto im-
plantado pela empresa, em São Paulo, os resul-
tados foram surpreendentes. “O Concessionário 
está testemunhando um novo centro de lucros 
num processo que está resultando em índices 
mais elevados de suas taxas de conversão em 
todo o seu processo de venda. Estamos muito 
animados para ver esses resultados se espalharem 
para todo o Brasil, com os Concessionários que 
realmente querem trabalhar os departamentos 
de F&I”, finaliza Mazza.  

Marcos Moreira, diretor da F&I Brasil; Luciano Groch, 
diretor da Assurant Solutions; e Travis Mazza, vice-
presidente de vendas da JM&A Brasil

57Revista Dealer 

debate.indd   57 3/8/2012   18:58:32

movimentos “insuficientes ou desarticulados”, que 
tendem a não produzir resultados significativos. 
“Mas tem uma outra parcela da Rede que tem 
feito movimentos consistentes e bem organizados 
que irão gerar bons resultados. Os movimentos 
melhor estruturados vão crescendo na medida em 
que forem surgindo novos casos de sucesso que, 
por sua vez, servirão de inspiração para o setor”, 
complementa o diretor, revelando uma fórmula 
simples para o sucesso na operação: “O segredo é 
fazer a oferta para todos os clientes. Ao menos 30% 
irão comprar”, garante Moreira.

De acordo com Luciano Groch, o Concessio-
nário tem sido desafiado por diversas frentes para 
encontrar novas fontes de receita. Um exemplo é 
o aumento do mercado imobiliário, que resultou 
em grande valorização dos imóveis e pressionou a 
estrutura de custos da Rede. “Os donos de imóveis 
estão renegociando os contratos com aumento no 
aluguel. Esta variável é um exemplo de como os 
Concessionários são pressionados com elevação de 
custos e, na outra ponta, as margens cada vez mais 
apertadas”, detalha.

Outro ponto destacado pelo diretor da Assurant 
Solutions é a desvalorização do veículo seminovo, 
que gerou muitos prejuízos à Rede em 2008 e, com 
a atual redução de preços dos novos por conta da 
baixa do IPI, um segmento que vai demandar mais 
atenção por parte do Concessionário. “Acredito que 
não teremos a repetição dos problemas de 2008, 
mas os Concessionários estão vivendo uma crise 
particular do modelo de negócio. É necessário que  
passe a pensar mais no consumidor”, complementa.

Gerando negócios com o “I” – Comercializar produ-
tos, como garantia estendida, seguro prestamista, 
acessórios, entre outros que fazem parte da gama 
do “I”, traduzido para o português como “seguro” 
(insurance), pode trazer benefícios à Rede. De 
acordo com um levantamento apresentado no 
XXI Congresso Fenabrave, realizado em 2011, existe 
um mercado potencial de mais de R$ 20 bilhões 
em receitas, por ano, provenientes desses produtos. 
Porém, de acordo com o que foi apresentado, apenas 
metade deste valor é captado pelos concessionários, 
montadoras, bancos e seguradoras. “Se falarmos 
apenas de garantia estendida, estamos imaginando 
um mercado potencial de R$ 3 bilhões/ano. No 
ano passado, foram realizados R$ 55 milhões, valor 
muito abaixo do potencial”, diz Groch.

O diretor da F&I Brasil revela que, com um dos 
seus produtos de maior sucesso, uma concessionária 

As empresas de F&I participam todos os 
anos da ExpoFenabrave.
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VW RENOVA VISUAL DE GOL E VOYAGE
Dois dos modelos mais populares da Volkswagen, o 

Gol e Voyage, receberam mudanças no visual e chegaram, 
às concessionárias, repaginados em julho. Após dois anos 
de planejamento, a nova geração dos modelos integra a 
identidade visual da VW pelo desenho dianteiro e pelas 
novas lanternas traseiras. 

Com objetivo de alavancar as vendas da marca, os novos 
lançamentos foram concebidos para manter a Volkswagen 
no topo do ranking de modelos mais vendidos. “A intenção é 
vender, em média, 16 mil unidades por mês do Gol e 7 mil do 
Voyage”, comenta Henrique Sampaio, gerente de marketing 
da montadora.

Sampaio afirmou que o segmento de hatches 
compactos, categoria em que o Gol se encontra, 
representava 65% das vendas em 2002 e caiu para 56% 
em 2011. Contudo, o volume nesse mesmo período 
subiu de 796 mil para 1,48 milhão de unidades. Os 
números mostram, ainda, que os sedãs pequenos vêm 
ganhando participação no mercado. De 2008 até agora, 

o segmento cresceu de 17% de participação para 19%. 
Nesse período, o volume total desse setor saltou de 
392 mil para 494 mil unidades. “Estes ainda são os 
segmentos mais importantes do mercado”, diz o gerente 
de marketing.  

O Novo Gol e o Novo Voyage passam a trazer de série 
equipamentos muito valorizados pelos consumidores. 
Desde a versão de entrada com os motores 1.0 e 1.6, fazem 
parte da lista de itens de série o novo conjunto ótico frontal 
escurecido, cinto de segurança traseiro retrátil, limpadores 
do para-brisa aerowischer, entre outros. Mas os maiores 
destaques na lista de itens série dos novos veículos são os 
vidros dianteiros com acionamento elétrico, travamento 
central e a abertura interna da tampa do porta-malas. O 
Novo Gol traz, ainda, limpador, lavador e desembaçador do 
vidro traseiro com temporizador.

Segundo a Volkswagen, o Gol 1.0 vai ser comercializado 
em toda a Rede com preço sugerido de R$ 27.990, já o 
Voyage 1.0 tem tabela inicial de R$ 29.990. 
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As montadoras instaladas no Brasil têm apresentado novos modelos e 
renovações de suas linhas de veículos. Fique por dentro das principais 
novidades entre automóveis, motos e caminhões e também dos 
principais investimentos feitos para agradar o consumidor brasileiro.

Desde o seu lançamento, o modelo Renault Symbol 
sempre se destacou pelo padrão de acabamento e pela 
ampla lista de equipamentos de série. A linha 2013 que está 
chegando às concessionárias da Renault em todo o País 
reforça estas características. Entre as novidades da linha 
2013 do modelo está o seu reposicionamento de preço que, 
a partir de agora, contará com uma única e mais completa 
versão de acabamento: a Privilége, equipada com o motor 
1.6 16V Hi-Flex, de 115 cv de potência.

“Com a chega da linha 2013 do Symbol, optamos por 
oferecer ao consumidor uma versão mais completa e 
com acabamento ainda mais requintado, tudo isso a um 
preço ainda mais competitivo, o que o credencia como 
a melhor oferta do segmento de Sedãs Compactos”, 
explica André Bassetto, gerente de marketing Produto 
da Renault do Brasil.

LINHA 2013 DO SYMBOL CHEGA EM VERSÃO ÚNICA DE ACABAMENTO
Por R$ 37.390,00 - o que representa uma vantagem 

para o cliente de R$ 4.270,00, quando comparado com a 
versão comercializada até então -, o Symbol 2013 já sai de 
fábrica com ar-condicionado, direção hidráulica com volante 
regulável em altura, vidros elétricos dianteiros, computador 
de bordo, sensor de estacionamento, travas elétricas nas 
portas e no porta-malas com acionamento na chave, sistema 
de travamento automático, entre outros itens.

A segurança é reforçada pelo sistema de airbags 
duplos para motorista e passageiro, que são itens de 
série. Se destacam, ainda, as rodas de liga leve de aro 15” 
e os faróis de neblina com máscara cromada. No interior, 
o acabamento ficou ainda mais requintado: o volante 
e a manopla da alavanca de câmbio são revestidos de 
couro, bancos com revestimento em veludo e detalhes de 
acabamento aluminizado.
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A Yamaha apresentou seu novo modelo, batizado de 
Yamaha Fazer YS250. Segundo a marca, essa é a motocicleta 
ideal para locomoção ao trabalho ou para lazer, que pode ser 
utilizada para os motociclistas em deslocamento na cidade e 
também para os que preferem passear ou viajar nos finais de 
semana. A nova Yamaha Fazer YS250 BlueFlex herda todas as 
qualidades da irmã movida apenas a gasolina, porém, agora 
com a flexibilidade de ser abastecida também com etanol ou 
ambos em qualquer proporção.

Atualmente, o segmento de 250cc street representa mais 
de 6% do total das vendas de motocicletas e a Fazer 250 
participa com mais de 25% das vendas totais da marca.

Como sua antecessora, a Fazer250 Blue Flex 2013 é 
equipada com sistema de injeção eletrônica, pistão forjado, 

YAMAHA LANÇA MODELO FAZER YS250 BLUE FLEX 2013
cilindro com revestimento cerâmico, freio a disco em ambas 
as rodas. Todo o funcionamento do motor é assegurado por 
um eficiente sistema de controle que comanda um conjunto 
de 10 diferentes leituras. 

O radiador de óleo melhora a capacidade de arrefe-
cimento do motor, um monocilíndrico quatro tempos de 
249 cc e comando de válvula simples no cabeçote que 
desenvolve 21 cv de potência a 8.000 RPM e 2,10 kgfm a 
6.500 RPM, que como nos modelos maiores da Marca – 
XT660R, Fazer, YZ e WR, também são utilizados em razão 
da sua robustez e longevidade. “Acreditamos que esta 
inovação tecnológica seja uma tendência do mercado 
brasileiro, pois oferece maior opção de escolha para os 
clientes. A nova tecnologia BlueFlex permite utilizar 
como combustível etanol, gasolina, ou uma mistura 
etanol/gasolina em qualquer proporção, sem prejudicar 
o desempenho da motocicleta”, enfatizou, Fábio Lúcio, 
gerente de vendas da Yamaha.

A nova Yamaha Fazer250 Blue Flex 2013 será 
comercializada em toda a Rede de Concessionárias 
Autorizadas Yamaha, ao preço público sugerido de R$ 
11.690,00, disponíveis nas cores Prata ou Preta.
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Um dos modelos de maior sucesso da Peugeot no Brasil 
acaba de ser lançado por um preço ainda mais atrativo. 
Vendido a partir de R$ 26.900 (na configuração três portas) 
pelo site oficial da Marca (www.peugeot.com.br), o 206 é 
o hatchback compacto equipado com motor 1.4 Flex mais 
barato do país e o sétimo entre todos os modelos nacionais.

O motor rende até 80 cv a 5.250 rpm quando abastecido 
com gasolina e 82 cv a 5.250 rpm quando abastecido com 
álcool, e um torque máximo de 12,6 mkgf a 3.250 rpm, 
obtido com qualquer um dos combustíveis. Em sua versão 
cinco portas, o Peugeot 206 sai por R$ 28.700. O modelo traz 
agora o painel de instrumentos com fundo tipo alumínio e 
moldura central metalizada, que emprestam esportividade 
ao conjunto. Nesse sentido, o veículo oferece ainda outros 
itens, como antena longa de teto, calotas esportivas e 

PEUGEOT PASSA A COMERCIALIZAR 206 PELA INTERNET
manopla do câmbio com detalhe do tipo alumínio.

Na configuração de cinco portas, o Peugeot 206 pode 
ser encontrado em dois pacotes de equipamentos. Com 
direção hidráulica e limpador do vidro traseiro, o modelo 
passa a custar R$ 30.700. E acrescido de ar-condicionado, 
desembaçador traseiro e relógio digital, vai a R$ 33.700.

Para manter o Peugeot 206 competitivo em seu 
segmento de mercado, a Marca propôs outras alterações 
para tornar a vida a bordo ainda mais acolhedora. O 
painel central agora dispõe de um novo porta-objeto, 
logo acima do botão do pisca-alerta, e o console central 
longo conta com um compartimento de objetos que 
pode ser usado como porta-copo. Para quem preferir um 
cinzeiro no local, a peça pode ser adquirida na rede 
de concessionárias.
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A MAN Latin America, fabricante dos caminhões e 
ônibus Volkswagen e caminhões MAN, apresenta mais 
um produto sob medida para as necessidades de seus 
clientes. O VW Delivery 10.160 ADVANTECH acaba de 
chegar ao mercado para complementar a linha de leves da 
montadora, que já conta com o VW 5.150, VW 8.160 e com 
o VW 9.160, todos com motorização Euro 5, atendendo às 
normas do Proconve-P7. 

O mais novo integrante da linha Volkswagen Delivery 
apresenta importantes vantagens operacionais em 
relação aos seus concorrentes Mercedes-Benz Accelo 
1016 e com o Agrale 10000. Com Peso Bruto Total de 
9.700 kg,  o veículo assegura uma capacidade de carga 
útil de 6.250 kg, com entre eixos de 4.300mm, a maior 
do mercado. “O VW Delivery 10.160 pode carregar até 
300 kg a mais que seu principal concorrente”, diz Ricardo 
Alouche, diretor de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da 
MAN Latin America. 

“Os modelos entre 7 e 10 toneladas representam, 
hoje, cerca de 25% do mercado. As expectativas deste 
lançamento são grandes já que é um mercado em expansão, 
principalmente por conta das restrições de circulação de 
caminhões pesados nos grandes centros urbanos. Nossa 
expectativa é vender de 200 a 300 unidades/mês nesse 
primeiro momento. Para um longo prazo, acreditamos em 5 
mil unidades/ano”, complementou Alouche.

MAN LATIN AMERICA LANÇA CAMINHÃO LEVE DE 10 TONELADAS 
O veículo também atende à configuração VUC (Veículo 

Urbano de Carga), com entre eixos de 3.300mm. “A configuração 
VUC é mais uma vantagem operacional da linha Delivery”, diz. 
Segundo o executivo, o caminhão chega em um momento 
de migração do mercado, já que a procura por veículos de 10 
toneladas tem sido grande. “Acompanhar as evoluções do 
mercado, além de manter a liderança no segmento de caminhões 
leves no Brasil, é o nosso principal objetivo”. 

O VW Delivery 10.160 ADVANTECH é equipado com 
transmissão ZF S5-420 HD e motor Cummins ISF de 3,8 
litros, maximizando a carga útil do veículo com recursos 
que enfatizam a durabilidade. O módulo de controle 
eletrônico possui alta capacidade de processamento e 
balanço otimizado entre demanda de potência, economia 
de combustível e controles de emissões. O freio com filtro 
coalescente garante maior eficiência na remoção de água no 
sistema, gerando maior vida útil aos componentes.

A MAN estudou o mercado atual deste segmento e 
preparou estratégia de vendas para se destacar e alcançar 
resultados positivos. “Mais uma vez, oferecemos uma 
solução sob medida para os nossos clientes. Percebemos 
que os transportadores urbanos que usam vans passaram a 
optar por modelos maiores, como os de 10 toneladas. Com 
essa migração,a procura por esses veículos tem sido muito 
grande e é esse o público que pretendemos atingir com o 
novo VW Delivery 10.160”, concluiu Alouche.
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FIAT RENOVA PUNTO COM INVESTIMENTO DE R$ 400 MILHÕES
A Fiat apresentou, à imprensa nacional, seis novas 

versões do Punto, que foi remodelado e virá de fábrica com 
airbag duplo e freios ABS com EBD - programa eletrônico 
de estabilidade. Além disso, o veículo ganhou, também, 
lanterna traseira de LED, direção e banco do motorista com 
regulagem de altura, vidros e travas elétricas de série. O 
novo modelo, repaginado, recebeu investimentos de mais 
de R$ 400 milhões.

As versões 1.4 e 1.8 continuam equipadas com os 
motores E.torQ e a linha conta agora também com o 
propulsor Fire EVO 1.4, que recebeu nova calibração e 
relação de marchas e oferece potência de até 88 cv.

A intenção da marca italiana foi garantir mais 
esportividade ao modelo e deixá-lo mais distante do 
novo Palio (modelo lançado há pouco tempo). Outro 
objetivo da Fiat foi apresentar atributos ao Punto para 
o modelo enfrentar os concorrentes recém-chegados, 
que estão no gosto dos jovens, como o Ford New Fiesta 
e o Chevrolet Sonic. “Devemos atrair o público jovem, 
predominantemente masculino”, comentou Lélio Ramos, 
diretor de vendas da companhia. 

Pensando nesta conquista jovem para aquisição do 
modelo, a montadora criou o sistema Fiat Social Drive, 

plataforma que reúne as informações das redes sociais 
do cliente. O condutor cadastra suas contas e seleciona 
que tipo de novidades deseja receber enquanto estiver 
dirigindo. A partir daí, o carro informa o cliente sobre as 
atualizações, mensagens e convites do Facebook, por 
exemplo. “Este é mais um passo na mudança da interação 
entre carro e passageiro e, com certeza, vai agradar o 
consumidor”, acredita Ramos. 

A Fiat pretende ampliar em 20% as vendas do 
automóvel, chegando em 3,6 mil unidades mensais, ou 
mais de 43 mil veículos comercializados no primeiro ano. 
Segundo a montadora, as exportações devem atingir a 
marca de 8 mil carros por mês. As vendas no novo modelo 
poderão contribuir para que a Fiat alcance a meta de vender 
850 mil carros no mercado interno este ano, com aumento de 
12% em relação ao resultado de 2011.

Os preços do Punto 2013 partem de R$ 38.560 na versão 
Attractive, com aumento médio de cerca de R$ 600 em toda 
a linha na comparação com a anterior, e chegam a R$ 55.740 
na T-jet, topo de gama, que teve reajuste em torno de R$ 2 
mil. Além dos valores, a fabricante destaca ter ampliado a 
relação de custo-benefício do carro, com aumento da oferta 
de itens de série. 
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A Chevrolet apresentou ao mercado um novo modelo 
que chegou para ocupar o lugar da Zafira e da Meriva: o 
Chevrolet Spin. O modelo é fruto do trabalho do centro 
de desenvolvimento da GM do Brasil, localizado em 
São Caetano do Sul, São Paulo, um dos cinco centros de 
desenvolvimento que a empresa tem no mundo. “Depois de 
lançarmos modelos de sucesso, como o Cobalt, Cruze, Cruze 
Sport6 e a picape S10, agora é a hora de nos voltarmos para 
um segmento que vem se tornando cada vez mais popular 
por aqui. Com um design diferenciado, muita versatilidade 
e uma excelente relação custo benefício, o Spin certamente 
será mais um case de sucesso da Chevrolet em 2012”, afirma 
Marcos Munhoz, vice-presidente da GM do Brasil.

No mercado brasileiro ele será vendido com o motor 
1.8 Econo.Flex, com opções de transmissão manual e 
automática – esta última de seis velocidades – e em duas 
versões de equipamentos e acabamento: LT e LTZ. Além do 
mercado brasileiro, o Chevrolet Spin será comercializado 
em outros países da América do Sul, assim como na Ásia. A 
produção inicialmente será na fábrica de São Caetano do 
Sul, em São Paulo. “Ele já foi desenvolvido pensando em 
todas as variações necessárias para isso. Terá, em alguns 
países, direção do lado direito e mais três opções de motor 
para outros mercados, como Indonésia e Argentina, que 
já confirmaram a comercialização do modelo”, completa 
Pedro Manuchakian, vice-presidente de engenharia da GM 
América do Sul.

Equipado com motor 1.8 Econo.Flex, o Chevrolet 
Spin utiliza diversas tecnologias para trazer aos clientes 
versatilidade com conforto, baixo custo de manutenção e 

CHEVROLET APRESENTA SPIN
economia de combustível. O motor desenvolve 108 cavalos 
com etanol e 106 cavalos com gasolina, ambos a 6.200 
rpm. O torque é de 17,1 kgf.m com etanol e 16,4 kgf.m com 
gasolina, sempre nas 3.200 rpm. Vale ressaltar que 90% do 
torque está disponível entre 2.500 e 4.700 rpm, garantindo 
força e elasticidade e conferindo excelente dirigibilidade.

O Chevrolet Spin será comercializado nos mais de 
600 pontos de vendas e serviços e assistência técnica da 
Chevrolet no Brasil em oito diferentes cores: Branco Summit, 
Preto Global, Bege Desert, Azul Macaw, Prata Polaris, Cinza 
Mond, Cinza Rusk e Verde Lotus.
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A Sinotruk Brasil, apresentou, ao mercado brasileiro, 
sua nova família de caminhões Premium A7, que foi 
desenvolvida para atender às mais exigentes operações 
de transporte. Vocacionados para o transporte de longa 
distância, de distribuição e fora de estrada, os veículos 
foram projetados para aplicações rodoviárias pesadas, 
como as composições articuladas, caso do bitrem, 
rodotrem ou treminhão. 
“Os caminhões A7 são 
produzidos na fábrica 
da Sinotruk em Jinan, na 
China, com métodos de 
produção e controle de 
qualidade que asseguram 
aos veículos o mais alto 
padrão de qualidade 
em todas as etapas 
produtivas, conferindo 
aos veículos Sinotruk 
destacada presença 
em diversos mercados 
do mundo”, diz Joel 
Anderson, diretor geral da 
Sinotruk Brasil.

Entre as vantagens da 
família A7 estão o projeto que utiliza componentes de 
última  geração e a produção verticalizada, com grande 
parte dos componentes produzidos nas instalações da 
Sinotruk China, garantindo total qualidade do processo, 
com consequentes ganhos de escala e redução de 
custos. “Os caminhões A7 têm como missão garantir ao 
transportador melhor desempenho, economia, conforto e 

SINOTRUK LANÇA FAMÍLIA A7
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baixos níveis de emissões de poluentes”, 
explica Anderson.

A família A7 chega com motor Sinotruk  D12 (Euro 
V), turbo intercooler, de gerenciamento eletrônico, 
equipado com sistema de injeção do tipo common rail, 
proporcionando alta potência, elevado torque, baixos 
níveis de emissões em total conformidade com as exigências 

das normas de emissões 
Proconve P-7 ou Euro V. 
A linha conta, ainda, com 
o sistema SCR (sigla em 
inglês que significa Redução 
Catalítica Seletiva) de 
pós-tratamento de gases, 
mediante a utilização 
do componente Arla 32. 
Trata-se de um sistema já 
adotado pela maioria das 
fabricantes de caminhões 
instaladas no Brasil e seu 
bom desempenho foi 
comprovado em milhares de 
testes realizados em outros 
países. A utilização da SCR 
reduz de forma drástica a 

emissão de óxido de nitrogênio e proporciona economia 
de combustível. Isso sem ser necessário realizar mudanças 
significativas no motor.

A família A7 será comercializada em quatro versões: 
Cavalo-mecânico A7 380 4x2, Cavalo-mecânico A7 420 6x2, 
Cavalo-mecânico A 7 460 6x4 (os três modelos com versões 
de teto alto e baixo) e A7 420 8x4 (chassi rígido).
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Renato Bernhoeft

A vulnerabilidade da vida privada dos usuários contumazes 
de tecnologia está aumentando a cada dia, na direta 
proporção em que a mesma evolui do ponto de vista da 
abrangência e amplia suas facilidades de acesso.

Exemplo deste risco crescente é a ação iniciada 
pelas duas maiores redes de cartões de crédito 
dos Estados Unidos – com presença no mercado 
mundial – que estão ingressando em uma nova 

área de atuação: usar suas informações sobre compras, com 
cartão de crédito, para tentar alcançar seus usuários com 
anúncios e mensagens on-line.

Segundo noticiário do “The Wall Street Journal”, esses pla-
nos, se implementados na plenitude do projeto em discussão, 
podem representar não apenas uma proeza tecnológica – vin-
cular a vida das pessoas na internet às suas compras com cartão 
– mas também uma completa erosão de anonimato na rede.

É bastante claro que, todos estes estudos para novos pro-
dutos e serviços, têm, como base, os estudos e análises sobre 
a própria conduta das pessoas, que a cada dia expõem mais a 
sua vida privada. E isto acontece tanto por meio da criação de 
‘personagens’, baseados naquilo que gostariam de ser, como por 
aquelas que imaginam que tudo o que fazem no seu quotidiano 
possa ser do interesse dos demais. Seja isto de forma anônima 
ou mesmo pública.

Segundo o documento interno do estudo de uma destas 
operadoras, “você é o que você compra”. O que admite, e 
prevê, na essência, que este comportamento consumista é 
uma conduta crescente. E, com base nesta tendência, será 
cada vez mais possível manipular as decisões das pessoas em 
várias áreas da sua vida.

Um dos exemplos mencionados é que é possível emitir 
um anúncio de produtos sobre perda de peso para uma pessoa 
que acaba de passar seu cartão em uma lanchonete de comi-
da rápida – e em seguida monitorar se a pessoa comprou os 
produtos anunciados.

O grande objetivo do processo é vincular os usuários da 
internet a informações sobre seus comportamentos reais de 
compra, a fim de segmentar os anúncios e publicidade.

Avanço tecnológico exige 
administrar privacidade

Ou seja, disponibilizar, utilizar e divulgar, conhecimentos 
detalhados sobre a vida das pessoas, que não se encontram 
amplamente disponíveis em outros meios de comunicação 
ou propaganda.

Para que se possa ter uma dimensão dos impactos deste 
projeto, basta verificar que estas duas operadoras processaram, 
apenas no ano de 2010, 68 bilhões de transações. Todas elas 
acompanhadas das respectivas informações sobre o dia, hora, 
valor, nome e endereço onde a operação foi realizada. 

   Estão incluídas aí também as possibilidades de acessar e 
utilizar “informações de sites de rede social, dados de agências 
de crédito, de buscas na internet, pedidos de seguros, bancos 
de dados e até DNA”.

Para os publicitários consultados, todo este conjunto de 
informações foi considerado uma verdadeira “mina de ouro”, 
porque lança luzes sobre o orçamento da pessoa, aonde ela 
compra e como ela usa e passa o seu tempo livre.

Além de já percebermos, em alguns casos, de que a 
tecnologia pode distanciar as pessoas – o celular, de acordo 
com seu uso, pode aproximar os distantes e afastar os próxi-
mos -, agora também se intensifica o desafio de administrar 
a privacidade.

Portanto, não se deve atribuir, de uma forma muito sim-
plista, à moderna tecnologia as dificuldades em administrar 
melhor nosso tempo e também nossa privacidade.  

Basta ter a capacidade de desligar todo o aparato que 
escolhemos para nos acompanhar, de forma a proteger nossas 
relações com os demais, bem como também nossa preciosa 
intimidade.

Afinal, interrupções de bips, sons e músicas repetitivas 
pode ser assunto de educação ou falta de respeito aos demais. 
A fixação das prioridades, bem como os limites na privacidade, 
são responsabilidades de cada um. Não podem ser delegadas 
ou transferidas. 
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