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Com a economia registrando baixos 
índices de crescimento e o setor 
automotivo ainda necessitando 
de incentivos governamentais, 
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estimam que os rumos do 
mercado, em 2013, ainda são 
incertos. Realizar investimentos 
pode ser o caminho para  
boas notícias no futuro.



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
QR Code em seu celular
e aproxime o telefone

do código para baixar o
ringtone da campanha.
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Flavio Meneghetti 
Presidente da Fenabrave

3Dealer 

Hora de investir

sta edição da Revista Dealer reflete o momento que estamos vivendo e que nos sinaliza 
tanto para as incertezas em relação à economia do País - que reflete em nosso setor-, 
como, principalmente, nos aponta caminhos que, como bem destaca a matéria de 
capa, estão focados nos investimentos necessários para que tenhamos crescimento e 
desenvolvimento desta Nação e, consequentemente, das empresas aqui instaladas.

Alguns desses investimentos são atribuições governamentais, outros corporativos. 
Muitos não dependem de nós, Concessionários, que não comandamos os investi-
mentos em infraestrutura ou na produção industrial do País. Contudo, posso dizer, 
com total clareza, que há sim investimentos que precisamos assumir em nosso setor.

Investimentos em treinamento de pessoal, em projetos de sustentabilidade, mobilidade 
urbana e, principalmente, em gestão eficiente e multifocada, 
orientando nossos resultados para atividades além da venda de 
veículos novos, como já disse no último editorial de Dealer. Nesse 
momento, surge a necessidade de investir para que possamos 
obter melhores e maiores resultados e caixa também em usados, 
serviços, pós-venda e F&I. E esses investimentos caberão a nós, 
Concessionários, realizar.

Mas devemos ter em mente que não basta ter a consciência 
da necessidade de investir. É preciso agir e rápido. Assim deve 
acontecer com a questão da certificação dos correspondentes 
no País, que passará a ser obrigatória a partir de fevereiro do 
próximo ano mas que, até agora, não foi obtida por mais do 
que 15% das concessionárias brasileiras. Sim, até o momento, 
poucas concessionárias contam com profissionais certificados 
em suas empresas, mesmo sabendo que, muito em breve, sem tal 
certificação não será possível atuar como correspondente, o que 
impossibilitará a intermediação dos financiamentos de veículos 
por nossas empresas.

Esses e outros exemplos nos mostram que devemos nos mobilizar para que possamos 
realizar, rapidamente, os investimentos que nos cabem para, depois, poder obter os resultados 
que almejamos.

A Fenabrave, ciente disso, também tem realizado investimentos importantes para oferecer, 
às Associações de Marca e seus filiados, todo o suporte político e empresarial possível para a 
manutenção e desenvolvimento das atividades da distribuição automotiva no País. Estamos 
inovando na TV Fenabrave, que agora passará a ser mais interativa; aprimoramos a progra-
mação do nosso Congresso Fenabrave, contemplando temas voltados também à capacitação 
das equipes das Concessionárias; desenvolvemos e ampliamos o Grupo dos 20, amplificando 
as melhores práticas entre as Redes; e, da mesma forma, chegamos até você por meio de nossa 
revista, portal ou presença nas redes sociais, como meio de nos comunicar, mais e melhor, com o 
nosso setor e com o mercado. Estamos mais presentes nas discussões governamentais que afetam 
a distribuição de veículos. Ganhamos mais espaço na mídia nacional. Somos mais ouvidos, pois 
temos investido tempo e conhecimento para que possamos estar sempre bem representados, 
assumindo posturas fortes e alicerçadas por argumentos incontestes. Exemplo claro visto na 
recente ameaça sobre a Lei Renato Ferrari, onde nossa rápida ação convenceu as autoridades 
envolvidas a retirar o Projeto de Lei que seria extremamente danoso às nossas atividades. 

Pense nisso. Invista em seu negócio. Provoque e participe das mudanças necessárias em 
sua concessionária e, acima de tudo, participe da Fenabrave e das iniciativas e ações que esta 
entidade promove investindo em você.

Boa leitura e um abraço.

editorial
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Radar Fenabrave 6
TV Fenabrave debate certificação de correspondentes em mesa 
redonda. Associações de Marca estimulam participação de suas 
Redes no Congresso, que já tem a confirmação de workshop 
ministrado pelo presidente da VW, Thomas Schmall.
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Paulo Engler, diretor superintendente da Fenabrave, alerta 
que Lei Ferrari está sob o risco de alterações indevidas.

Debate 12
As redes sociais se tornaram a voz do consumidor na divulgação 
de problemas com produtos ou atendimento. Saiba como a 
concessionária deve proceder para não afetar sua imagem.
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para a certificação de correspondentes.

Sustentabilidade 30
Indústria utiliza materiais reciclados na fabricação de peças e componentes.

Case de Sucesso 36
Conheça a Lapônia, rede de concessionárias Volvo caminhões 
do interior de São Paulo, que desenvolveu a excelência em 
gestão focando sua atuação em pós-venda e peças.
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General Motors inaugura fábrica em Joinville com produção 100% sustentável.
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Mercado competitivo indica que investimento em pós-venda 
garante mais rentabilidade e fidelização de clientes.

Economia 54
Marcelo Ranieri Cardoso, economista da FGV debate o 
crescimento real para PIB brasileiro em 2013.
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Baixe em 
seu tablet ou 
smartphone, 
esta edição da 
Revista Dealer!
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GESTÃO

Errata
De acordo com a Resolução 275 do CONAMA, que determina o código 
de cores para coletores, identificando o destino para os diferentes tipos de 
resíduos recicláveis, os recipientes vermelhos devem ser utilizados para 
resíduos plásticos e os amarelos para metais. Portanto, diferente do que foi 
publicado na imagem da página 44, da Revista Dealer, edição 39.
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em São Bernardo do Campo. Volkswagen comemora 60 
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Mesa redonda alerta sobre prazo de 
certificação de correspondente

No dia 4 de abril, a TV Fenabrave realizou mesa redonda 
sobre a regulamentação da Resolução 3.954/11 (alterada pela 
3.959/11) do Banco Central, que normatiza e regula a função dos 
profissionais de crédito no Brasil. O encontro, que foi transmitido 
ao vivo para mais de 1,2 mil pontos de recepção da TV Fenabrave, 
debateu os principais tópicos da norma, esclareceu dúvidas dos 
Concessionários sobre as mudanças e alertou sobre a necessidade 
de certificação dos profissionais que atuam como correspondentes 
no País. A partir de fevereiro de 2014, só pessoas certificadas pode-
rão encaminhar e dar andamento a pedidos de crédito no Brasil.

A mesa redonda foi mediada pela jornalista Fátima Turci e 
contou com as presenças de Paulo Engler, superintendente da 
Fenabrave, Luiz Eduardo Vidigal Lopes da Silva, consultor jurídico 
da entidade, Paulo Pellegrini, consultor jurídico de Associações de 
Marca, Cleide Simões, titular da Concessionária Marte Veículos (São 
Paulo), e Gustavo Marrone, diretor de autorregulação da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban).

Em cerca de duas horas, os convidados alertaram os Conces-
sionários sobre a importância de antecipar as certificações, já que 
a norma, que já está em vigor, proíbe pessoas não certificadas de 
atuarem como profissionais de crédito a partir de fevereiro de 
2014. Segundo um levantamento preliminar da Fenabrave, até o 
mês de abril, menos de 15% dos Concessionários haviam inscrito 
profissionais no curso.

Para auxiliar os Concessionários, a Fenabrave e o Instituto de 
Educação Febraban desenvolveram um programa específico de 
capacitação para a obtenção da certificação a seus associados. O 
curso chama-se “Programa Preparatório para Certificação Profis-
sional – Módulo Crédito Veículos” e aborda a legislação pertinente; 
conceitos sobre crédito; conhecimentos gerais sobre o Sistema 
Financeiro Nacional; tipos de operações e seus riscos; Código de 
Defesa do Consumidor - CDC; ética e representatividade e finan-
ciamento de veículos. As aulas podem ser feitas integralmente 
à distância (confira cobertura completa na seção F&I, página 28 
desta edição). 

Além do tema central da mesa redonda, os participantes tam-
bém abordaram as resoluções 24 e 25 do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (Coaf ), que dispõe, entre outros itens, 
sobre a necessidade de notificação de transações superiores a R$ 
30 mil realizadas em espécie.

Concessionários terão  
TV Interativa 

A partir de junho, a TV Fenabrave disponibilizará, aos 
Concessionários e Associações de Marca, a TV Interativa, que 
contará com uma grade voltada ao desenvolvimento pro-
fissional da Rede. A programação, que será veiculada de se-
gunda a sexta-feira, das 7h às 21h, terá diversos cursos, como 
treinamento de vendas, pós-vendas, peças, F&I, matemática 
financeira, temas comportamentais e lideranças. 

Cada dia da semana os telespectadores poderão acompa-
nhar uma grade organizada por áreas profissionais e funções 
e, em todos os cursos da TV Interativa, os professores apresen-
tarão um “Caso de Boas Práticas”, no qual será exemplificada 
uma situação real em que o conteúdo pode ser aplicado de 
forma prática. Às segundas-feiras, por exemplo, o tema abor-
dado será “vendas”.

Além da TV Interativa, a TV Fenabrave vai realizar, ao longo 
do ano, mesas redondas com temas sobre todos os segmen-
tos, como correspondentes, impactos das mudanças do IPI, 
mercado de caminhões e implementos rodoviários, mercado 
de motocicletas, mercado de tratores, máquinas agrícolas e 
implementos rodoviários, mercado de autos novos e usados, 
RH, entre outros.

Paulo Pellegrini, Luiz Eduardo Vidigal Lopes 
da Silva, Paulo Engler, Fátima Turci. Na foto em 
destaque, Cleide Simões e Gustavo Marrone.
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Shineray Automóveis amplia 
atuação no Sul do País

 Atuando desde abril de 2012 na comercialização de veículos 
comerciais, a Shineray Automóveis está ampliando suas operações 
no Sul do Brasil. Em Santa Catarina, onde a marca é representada 
pelo Grupo Fratello, já existem unidades funcionando nas cidades 
de Florianópolis, São José e Camboriú. “Nas três lojas, esperamos 
vender perto de 300 veículos da Shineray até o final deste ano”, 
afirma Luiz Fratello, diretor da concessionária.

A empresa tem como meta conquistar a liderança do segmento 
de veículos comerciais até o próximo ano. Para isso, pretende atingir 
um volume de 3 mil unidades em 2013 e dobrar o desempenho no 
ano seguinte. Atualmente, a empresa é a única do setor a comercia-
lizar veículos da linha 2013 no mercado nacional – as demais ainda 
vendem modelos 2012. “Este é um mercado muito promissor, que 
vai crescer ainda mais com o final da produção da Kombi (previsto 
para 2014)”, diz Clairto Acciarto, diretor da empresa.

Para atender tal demanda, a rede Shineray, que conta atu-
almente com 30 Concessionários, alguns ainda em fase final de 
instalação, pretende investir na Rede e ampliar suas operações 
em todo o País. “Até dezembro deste ano, nossa meta é somar 50 
concessionárias completas (com showroom e oficina) nas princi-
pais cidades brasileiras”, garante Marcelo Leoni, diretor de novas 
nomeações da empresa. 

Foton Aumark busca  
investidores no Brasil

A Foton Aumark do Brasil, representante da Beiqi Foton Motor 
Co. no País – maior montadora de caminhões da China e, em vo-
lume, a maior do mundo – procura interessados em representar 
a marca no Brasil. Algumas cidades e regiões de interesse da 
empresa são a grande Belo Horizonte, Juiz de Fora, Pouso Alegre, 
Vitória, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Ponta Grossa, 
Londrina, Cascavel, Maringá, Criciúma, São José, Videira, Cuiabá, 
Goiânia, Campo Grande, Brasília, Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa 
Maria e Pelotas.

De acordo com Ricardo Mendonça de Barros, diretor de desen-
volvimento da Rede de Concessionárias, o investidor terá como 
atrativo a chance de crescer junto com a marca no País. “Trata-se de 
uma das melhores oportunidades do setor. O investimento inicial 
será pequeno, compatível com a empresa em início de atividades 
no País e que precisa criar seu parque circulante. É um modelo mui-
to diferente do praticado no mercado por marcas já estabelecidas, 
que exigem milhões de reais em prédios e garantias financeiras e 
que bloqueiam o patrimônio do investidor sem o retorno esperado 
a médio e longo prazos”, afirma Barros.

 Segundo Barros, o conceito de revendas da marca no Brasil 
estabelece instalações menores, práticas e eficientes em vendas 
e pós-venda. “Como nessa fase inicial nossos caminhões estão 
segmentados entre 3,5, 6,5 e 8,5 toneladas, as instalações das 
concessionárias precisam estar localizadas em áreas urbanas. 
Sabemos das dificuldades em se encontrar imóveis maiores bem 
localizados e decidimos privilegiar a capilaridade, ou seja, insta-
lações menores, eficientes, com custos iniciais menores também. 
Com o investimento de uma concessionária tradicional, nossos 
investidores podem abrir três ou quatro unidades Foton, cobrindo 
um território maior”, diz o diretor.

Em abril, o portal iCarros comemorou 
cinco anos de existência e a consolidação 
da liderança do segmento automotivo na 
internet. Com cerca de 14 milhões de visi-
tas mensais, o portal, que abrange as seg-
mentações iCarros, iMotos e iCaminhões, 
possui audiência 23% superior ao segundo 
colocado, de acordo com o ranking da 
comScore, empresa de pesquisa e análise 
do mundo digital.

“Apesar de sermos um dos players 
mais novos neste mercado, consegui-
mos, com o empenho da nossa equipe e 
muito foco em desenvolvimento tecno-
lógico, alcançar a liderança isolada entre 
os portais automotivos”, afirma o CEO da 

Mercado

empresa, Sylvio de Barros. “Nossa estra-
tégia, para os próximos anos, será conti-
nuar investindo em nossas plataformas 
mobile e em big data para transformar 
nossos dados em informações estratégi-
cas para o mercado”, completa.

Segundo Barros, as informações ob-
tidas nas pesquisas realizadas no portal, 
como comparativo de carros novos e 
busca de ofertas por região, podem ser 

iCarros comemora 5 anos

de grande utilidade aos Concessionários. 
“De posse destes dados, nossos clientes 
corporativos conseguem ter uma visão 
muito mais clara de como devem montar 
seus estoques, já que podem saber quais 
são os modelos mais buscados e os preços 
médios praticados no mercado”, avalia.

Além das ferramentas de pesquisa de 
preço e comparação de modelos, o portal 
possui cerca de 120 mil anúncios de veí-
culos anúncios publicados mensalmente. 

O iCarros foi lançado em 2008 por Syl-
vio de Barros, Helder Siqueira e Fernando 
Ortenblad, tendo como sócio o Itaú, que 
é Patrocinador Master do 23º Congresso 
Fenabrave e ExpoFenabrave. 

Picape Shineray
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Drops

Presença no 35º Conac

A Fenabrave, representada por seu presidente executivo, 
Alarico Assumpção Jr., participou entre os dias 10 e 12 de 
abril, no Hotel Transamérica da Ilha de Comandatuba, 
do 35º Conac (Congresso Nacional de Administradoras de 
Consórcios), realizado pela Abac (Associação Brasileira 
das Administradoras de Consórcio).  O evento contou 
com palestras, workshops e painéis sobre as perspectivas 
para o setor, ferramentas estratégicas e relevantes na 
comercialização de cotas, além de assuntos relacionados 
ao Sistema de Consórcio. O local ainda foi palco da 20ª 
ExpoConac, que aconteceu simultaneamente ao Conac 
e ofereceu aos visitantes produtos e serviços para as 
administradoras de consórcios.

Audiência sobre alterações 
na Lei Renato Ferrari 

A Fenabrave, por meio de uma comitiva formada pelo 
presidente do Conselho Deliberativo e Diretor, Flavio 
Meneghetti, pelo presidente da Assobrav e ex-presidente da 
Fenabrave, Sergio Reze, pelo vice-presidente da entidade, 
Melchior Luiz Duarte de Abreu, e pelo ex-governador de São 
Paulo e consultor da Fenabrave, Luiz Antônio Fleury Filho, 
realizou, no início de março, uma audiência com a senadora 
Ana Amélia, no Senado da República. O encontro teve o 
objetivo de debater o Projeto de Lei nº 402/2012, de autoria 
da senadora, que propôs diversas alterações na Lei nº 6.729 
/ 79 – Lei Renato Ferrari. A Fenabrave defendeu, durante a 
audiência, a preservação da Lei que regulamenta o sistema de 
distribuição de veículos no país. O Projeto de Lei foi arquivado e 
a Lei continua vigente.

Reunião do Sincodiv de  
Santa Catarina

Representada por seu presidente, Flavio Meneghetti, e por 
seu superintendente, Paulo Engler, a Fenabrave participou, 
no dia 27 de fevereiro, de reunião regional no Sincodiv-SC 
(Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos 
no Estado de Santa Catarina). O encontro aconteceu na 
cidade de Itajaí (SC).

Seminário de Mobilidade 
Urbana

No dia 15 de março, o superintendente da Fenabrave, Paulo 
Engler, participou do Seminário de Mobilidade Urbana, 
realizado pelas publicações “O Dia” e “Brasil Econômico”, 
do Grupo Ejesa. O evento, que teve ainda patrocínio da 
Fiat, debateu as soluções viáveis para os problemas de 
mobilidade urbana no Brasil.

Comemoração dos 60 anos 
da Volkswagen no Brasil

Flavio Meneghetti, presidente da Fenabrave, foi um dos 
convidados da festa de comemoração dos 60 anos da 
Volkswagen do Brasil, em evento que aconteceu no dia 20 
de março, na Sala São Paulo, no centro da capital paulista. A 
comemoração contou com as apresentações da cantora Ana 
Carolina e da Orquestra Júlio Medaglia.

Reunião de Tratores e 
Máquinas Agrícolas 

No dia 20 de março, a Fenabrave realizou, em sua sede, uma 
reunião do segmento de Tratores e Máquinas Agrícolas. 
Participaram do encontro lideranças do segmento como 
Paulo Costabeber (vice-presidente da Fenabrave), Marcello 
Franciulli (diretor setorial da Fenabrave), lideres de 
Associações de Marcas do segmento, além de executivos 
da Anfavea, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco CNH 
Capital e Banco John Deere.

Fórum da Indústria 
Automobilística

No dia 1º de abril, Paulo Engler, superintendente 
da Fenabrave, e Edson Zanetti, assessor econômico, 
representaram a entidade no 4º Fórum da Indústria 
Automobilística, promovido por Automotive Business. 
O evento teve, além do fórum de debates, palestras, 
workshops e feira de tecnologia. O tema principal da edição 
deste ano foi “Novas estratégias para competir – Vencendo 
os desafios do Inovar-Auto”.

Encontro de líderes

Marcelo Franciulli, diretor setorial da Fenabrave, 
participou do encontro Summit Entre Líderes 2013, 
realizado no dia 9 de abril. O evento organizado pela 
MindQuest teve como destaque a palestra “Como construir 
equipes eficazes na era do conhecimento”, ministrada 
por Amy Edmondson, professora de liderança e gestão na 
Harvard Business School.

Moto de Ouro 2013

No dia 9 de abril, foi realizado o evento de premiação da 
15ª edição do prêmio Moto de Ouro, realizado no Centro de 
Cultura Judaica, na cidade de São Paulo. Marcelo Franciulli, 
diretor setorial da Fenabrave, representou a entidade no 
evento, que teve como grande vencedora a Honda, que 
foi premiada em cinco categorias. Os modelos CBR 250R, 
Biz 125 e CRF 450X foram escolhidos como os melhores 
representantes para as categorias “City”, “Cub” e “Moto 
Verde”, respectivamente, e a marca foi premiada como 
“Melhor Negócio” e “Qualidade”, junto aos clientes.

Reeleição no Sincodiv  
de São Paulo

No dia 11 de abril, Octavio Leite Vallejo foi reeleito por 
mais três anos presidente do Sindicato dos Concessionários 
e Distribuidores de Veículos no Estado de São Paulo 
(Sincodiv-SP), em pleito que teve como presidente Paulo 
Engler, superintendente da Fenabrave. O vice-presidente 
do Sincodiv para o período 2013-2016 é Álvaro Rodrigues 
Antunes de Faria.

Renovação de convênio  
Fenabrave-Denatran

No dia 9 de abril, a Fenabrave e o Denatran formalizaram a prorrogação 
do convênio firmado em 1998, que prevê o fornecimento de dados 
de emplacamentos pelo Denatran, e a utilização dessas informações 
pela Fenabrave em seus relatórios e análises sobre a distribuição automotiva, por meio da Inteligência de Mercado. A 
assinatura do acordo aconteceu em Brasília e teve as presenças de Flavio Meneghetti, presidente da Fenabrave, Ricardo 
Lima,  Morvam Cotrim Duarte (chefe de gabinete) e Antônio Portella (presidente do Denatran – foto). 

11ª Automec

A Fenabrave, representada pelo diretor setorial da 
entidade, Marcelo Franciulli, participou da cerimônia de 
abertura da 11ª Automec, feira que reuniu 1,2 mil empresas 
de autopeças e reparação automotiva e mais de 70 mil 
visitantes, entre os dias 16 e 20 de abril, no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi, em São Paulo.

Posse no Sindipeças

O superintendente da Fenabrave, Paulo Engler, representou 
a entidade na posse dos membros das administrações do 
Sindipeças e Abipeças. O evento aconteceu no dia 11 de 
abril, no Clube Monte Líbano, em São Paulo.

Luiz Moan assume Anfavea 
e pede incentivo às 
exportações

No dia 22 de abril, o 
economista Luiz Moan Yabiku 
Jr. tomou posse da presidência 
da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) e do 
Sindicato Nacional da Indústria 
de Tratores, Caminhões, 
Automóveis e Veículos 
Similares (Sinfavea) para o 
triênio 2013-2016. Moan comentou sobre as metas e 
os desafios que terá à frente da entidade que congrega 
empresas responsáveis por 23% do PIB industrial 
brasileiro e anunciou que defenderá projetos que 
estimulem a exportação brasileira, sugerindo até um 
nome para a iniciativa: Exportar-Auto.

“Nossa meta é atingir um volume de 1 milhão de veículos 
exportados por ano”, disse, lembrando que atualmente 
apenas 420 mil veículos produzidos no Brasil são vendidos 
no mercado internacional. O economista afirmou que 
sua gestão terá como foco ainda o fortalecimento do 
mercado interno, o aumento da capacidade produtiva da 
indústria e a preocupação com a sustentabilidade. “Temos 
consciência que somos parte do problema ambiental, 
mas sabemos também que somos parte da solução dele”, 
afirmou Moan, que prometeu que a Anfavea participará 
dos debates e apresentará soluções aos problemas de 
mobilidade urbana.

O presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti, fez parte 
da mesa diretora na solenidade de posse, ocorrida no 
Clube Monte Líbano, em São Paulo (SP). O presidente 
executivo da entidade, Alarico Assumpção Jr, a diretoria 
da Federação e seus vice-presidentes, também 
participaram do evento.
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Destrave o potencial 
de lucratividade  
do seu negócio

Por Diego Alvarez
Coordenador do Grupo dos 20 
da Fenabrave

Cabe aos executivos e suas equipes definirem quais serão os 
indicadores-chave de desempenho, ou melhor, os “KPI´s”, em inglês 
“Key Performance Indicators”, que apoiarão os diagnósticos e as 
oportunidades de destrave e apontarão os resultados potenciais 
de lucratividade do negócio chamado concessionária.

KPI´s ou Indicadores são métricas visíveis, “veículos de co-
municação” que permitem aos executivos transmitir a missão e 
a visão da empresa a todos os níveis da organização, envolvendo 
colaboradores internos e até externos (clientes) na realização dos 
objetivos estratégicos do negócio.

Outro fator importante na definição dos KPI´s é que, com as 
métricas compatíveis e disponibilizadas, como no Grupo dos 20, 
podemos comparar desempenhos com as empresas participantes. 
As que apresentam os melhores indicadores servirão de “bench-
mark” para as outras que desejam estar alinhadas com as melhores 
práticas e processos do mercado.

 Com a parceria da Fenabrave com a NADA, nos Estados Unidos, 
podemos, por meio do Programa Grupo dos 20, desenhar alguns 
indicadores de performance que fornecem visibilidade de desem-
penho das diferentes áreas da Concessionária.

Fórmula, definição e guia para as  
execuções do Concessionário em 2013

Utilização dos ativos
Venda total anualizada dividida pelo ativo total

benchmark = mínimo guia 5 para 1

UA =
 VT aa

AT

UA = utilização dos ativos
VTaa = venda total anualizada
AT = ativo total

1

Retorno do LAIR sobre os ativos
Representa % de retorno suficiente para justificar as operações

R LAIR =
LAIR a

AT

R LAIR = Retorno do LAIR sobre os ativos
LAIRa = Lucro antes do IR anualizado
AT = Ativo total

2

benchmark = guia de 15% a 20%

Capital congelado
Caixa comprometido

CC  = CXc + R60 + Estoque
CC = Capital congelado
CXc = Caixa comprometido
R60 = Recebíveis > 60 dias

4

Índice de liquidez corrente 
Definido como “a habilidade para pagar as contas”

benchmark = 1,5 até 2,0, ou melhor

ILC =
 ATC

PC

ILC = Índice de liquidez corrente
ATC = Ativo circulante
PC = Passivo circulante

3

Índice de absorção
Lucro bruto gerado pelas áreas para cobrir as despesas operacionais

benchmark = 100%
(usados, 30%; mecânica, 35%; funilaria e pintura, 10%; peças e acessórios, 25%)

IA =
 LB

DO

IA = Índice de absorção
LB = Lucro bruto (usados + pós-vendas)
DO = Total de despesas operacionais

5

Meses em estoque de peças
Relação entre volumes do estoque com o custo médio mensal de vendas

EPm = Meses em estoque de peças
EPA = Estoque de Peças & Acessórios
CMV = Custo médio mensal de vendas

6

EPm =
 EPA

CMV

benchmark = 1,5 até 2 meses que representam um 
“turnover” de 8 até 6 vezes de giro por ano

Perfil do inventário de peças
Peso pela idade das peças em estoque 

benchmark (meses): (até 3) 60% – (4 a 6) 25% – (7 a 12) 10% – (+12) 5%

PIP = Pe PIP = Perfil do inventário de peças
Pe = Peso

7

A mão de obra de serviços é o ativo mais vulnerável da concessionária. O veículo 
no estoque pode ser vendido a qualquer momento. A peça na prateleira pode ser 
utilizada na semana seguinte. Mas se a mão de obra disponível naquele dia não for 
vendida, assim como uma pedra de gelo, vira água e não pode ser mais aproveitada.

Aproveitamento, produtividade e eficiência
Horas disponíveis e trabalhadas na área de serviços

Ap = Aproveitamento
HTos = Horas trabalhadas em ordem de serviço
Pd = Produtividade 
Ef = Eficiência

8

Ap =
HTos

HD

Eficiência  
HD = 100%

HD = Horas disponíveis
HV = Horas vendidas
HT = Horas trabalhadas

Pd =
 HV

HT
Ef =

 HV

HD

Aproveitamento  
HD = 80%

Produtividade 
HT = 120%
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radar fenabrave

O futuro do segmento de distribuição automotiva e sua visão de 
mercado do setor serão o tema do workshop de Thomas Schmall, 
presidente da Volkswagen do Brasil, previsto para acontecer durante 
a 23ª edição do Congresso Fenabrave, que ocorre entre os dias 7 e 9 
de agosto, no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo (SP). 
Além de Schmall, o Congresso tem confirmadas as presenças de Jon 
Senderstrom e Charles Mills, executivos da J.D. Power.

O workshop de Schmall, que também acaba de ser eleito pre-
sidente da Câmara Brasil-Alemanha, acontece no segundo dia do 
evento, 8 de agosto. Na edição 2012 do Congresso Fenabrave, a 
Volkswagen ganhou o 1º lugar do prêmio “A Marca Mais Desejada” 
nos segmentos de automóveis e comerciais leves. A premiação é 
realizada pela Fenabrave e conta com votação pela internet de 
Concessionários de diversas marcas.

Já a J.D. Power, empresa norte-americana de pesquisa de 
mercado, se encarregará das palestras matutinas do primeiro dia 
do evento. A partir das 8h30, os congressistas poderão assistir 

a um seminário especial sobre o setor de automóveis com Jon  
Senderstrom, diretor geral da empresa no Brasil. No horário seguin-
te, Charles Mills, vice-presidente da J.D. Power, abordará pesquisa 
sobre consumidor brasileiro e o setor da distribuição automotiva. 
Além disso, os congressistas presentes no evento poderão conhe-
cer melhor o trabalho desenvolvido pela J.D. Power mundialmente.

Presidentes da VW e 
J.D. Power participam 
do evento

Thomas Schmall, presidente da Volkswagen do Brasil e  
Jon Senderstrom, executivo da J.D. Power.

As Associações de Marcas reconhecem que o 23º Congres-
so Fenabrave e ExpoFenabrave 2013, que serão realizados 
entre os dias 7 e 9 de agosto, no Pavilhão Azul do Expo Center 
Norte, em São Paulo, são valiosas oportunidades de reciclagem, 
troca de experiências e conhecimento das melhores práticas do 
setor. Prova disso é que algumas entidades vêm estimulando 
seus Concessionários filiados a participar e enviar represen-
tantes aos eventos.

A Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis 
Fiat (Abracaf ), por exemplo, arcará com o custo de uma inscri-
ção individual por cada matriz. A ação dará direito a participar 
dos três dias de evento e acesso aos seminários de RH e F&I. 
“A Abracaf, como de costume, incentiva seus associados com 
o custeio de uma inscrição por cada matriz. A Rede Fiat estará 
presente em massa no evento”, comentou Guido Viviani, pre-
sidente da Abracaf.

Na Associação Brasileira dos Distribuidores Honda de 
Veículos Automotores (Autohonda), que mantém um pro-
grama de incentivos ao Congresso há cerca de 10 anos, o 
incentivo é parecido, com uma inscrição por concessionária, 
custeada pela entidade. “É uma oportunidade valiosa de, em 
poucos dias, receber um volume de informações pertinente 

Associações de Marca estimulam 
participação no Congresso

e as indicações de tendências do setor de distribuição de 
automóveis”, diz Vergílio Juliani Neto, diretor executivo  
da Associação.

Já a Associação Brasileira dos Concessionários Renault 
(Abrare) oferece, além da inscrição gratuita de uma pessoa, 
por grupo da Rede Renault, descontos aos demais funcioná-
rios da Rede. “Acreditamos que este é um dos eventos mais 
importantes do setor, além de ser uma forma muito interes-
sante da Rede participar. Sem contar que o retorno é sempre 
positivo e o Concessionário tem a oportunidade de se reciclar 
e usar novidades no cotidiano”, diz Victor Hara, presidente da 
Abrare, que recomenda a participação de mais de uma pessoa 
por grupo. “Acho importante a participação também de ges-
tores e não só de Concessionários. Assim, todos se reciclam.”

A política de descontos para toda a Rede também será 
adotada pela Associação Brasileira dos Concessionários 
Citroën (Abracit), que arcará com parte das inscrições dos 
interessados em participar do evento. “O Congresso Fenabra-
ve é muito importante para se ampliar conhecimentos dos 
negócios do setor e também mostrar a força da Fenabrave 
como entidade representativa”, diz Luiz Carlos Bianchini, 
presidente da Abracit. 
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apoio jurídico

Paulo Carvalho Engler Pinto Júnior é advogado, Mestre em Direito Tributário pela PUC-
SP, Juiz Contribuinte do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, e Diretor 

Superintendente da Fenabrave.

Paulo Carvalho  
Engler Pinto Júnior

Faz tempo que a sociedade brasileira debate a seguinte questão: por 
que os veículos importados e os fabricados no Brasil são tão caros 
se comparados com os preços dos mesmos no exterior?

Inicialmente, é necessário nominar alguns fatores que 
contribuem para os altos preços. São eles: a insana 
burocracia estatal, a excessiva carga tributária incidente 
no faturamento e sobre a folha salarial, a cotação do 

dólar comercial, o preço das commodities no mercado inter-
nacional, a falta de rastreabilidade das autopeças nacionais e 
importadas, a margem de lucro das Montadoras e o custo logís-
tico nacional (uma vez que o modal ferroviário e a cabotagem  
ainda engatinham).

Há dois fatores incidentais que afetam diretamente o custo 
e o lucro nas operações com veículos novos, especialmente em 
favor dos fabricantes. Trata-se da venda direta e dos voluptuosos 
incentivos fiscais estaduais. Mas isso é matéria para outras edições.

Podemos afirmar, com certeza absoluta, que a etapa de comer-
cialização dos automóveis e comerciais leves, por meio das Redes 
de Distribuidores Autorizados, não contribui significativamente 
com incremento no preço ao consumidor final, pelo simples fato 
que o valor do bem ao consumidor final é sugerido pelo fabricante 
e a margem bruta do Concessionário é estipulada pela Montadora. 
Tudo está preestabelecido no nascedouro.

Por meio do Projeto de Lei nº 402/2012, a eminente sena-
dora Ana Amélia de Lemos (PP-RS), propôs várias alterações na 
Lei nº 6.729 / 79 – Lei Renato Ferrari –, sob o pretexto de que a 
margem de lucro agregada na fase de comercialização aumenta 
sobremaneira o preço dos veículos ao consumidor final.

As alterações propugnadas no PLS nº 402/2012, em linhas 
gerais, foram as seguintes: (I) o Concessionário obriga-se a 
comercialização de veículos fora da sua área demarcada; (II) o 
Concessionário obriga-se a divulgar o preço de comercialização 
dos veículos acrescido do somatório dos preços das peças que 
compõem o pacote básico de reparo de colisão, valor estimado 
de litros de combustível a ser consumido no período de cinco 
anos, porcentagem estimada de depreciação no valor de venda 
do veículo após um ano, valor do somatório das revisões básicas 
a serem executadas de acordo com o manual do proprietário 
calculado com base no período de cinco anos para a rodagem 
mínima de 60 mil; dentre outros dispositivos.

Lei Ferrari sob o risco 
de alterações indevidas

Durante o trâmite do PLS nº 402/2012, foi realizada uma 
audiência pública no Senado Federal sendo convidados a Anfa-
vea, Sindipeças, MDIC, Ministério da Fazenda e Procuradoria 
Geral da República. Por uma falha inescusável, a Fenabrave 
não foi convocada, curiosamente quem, em tese, dá causa 
à questão em debate não fora chamada a discussão. Tal fato 
causou-nos espécie e entramos em campo para sermos ouvidos 
pelas autoridades.

Os companheiros do Sincodiv-RS mantiveram contatos 
pessoais com a equipe da senadora Ana Amélia, prestando 
esclarecimentos e tomando conhecimento dos motivos enseja-
dores do PLS nº 402/2012. Abrindo o caminho para a solução 
da questão.

A Fenabrave foi ao encontro da senadora Ana Amélia, em 
4 de março, no próprio Senado da República, para debater o 
assunto de forma franca e aberta, munida com os seus dados de 
mercado, explicações sobre a composição tributária dos veículos, 
detalhamento das políticas de vendas, dos descontos concedidos 
no dia a dia e, acima de tudo, consubstanciada na experiência 
de quem conhece profundamente o assunto. Tive o privilégio 
de acompanhar a comitiva, composta pelos preclaros: Flavio 
Meneghetti, Sergio Reze, Melchior Luiz Duarte de Abreu e Luiz 
Antônio Fleury Filho.

Durante o encontro, ficou patente o equívoco que levou a 
propositura do PLS nº 402/2012. A senadora Ana Amélia pas-
sou a conhecer a história da distribuição de veículos no Brasil e 
a sua importância para o País, o conteúdo dos contratos de con-
cessão, as relações das Associações de Marca com as Montadoras, 
as práticas e políticas do setor. Ao final do encontro, saímos con-
victos que conseguimos passar a verdadeira radiografia do setor.

Em 26 de março, o relator do PLS nº 402/2012, senador Ivo 
Cassol (PP-MT), em seu relatório, propôs a rejeição do feito. 
Indiscutivelmente, uma enorme vitória da Fenabrave.

O tema dos altos preços dos veículos no Brasil continuará 
sendo debatido no Congresso Nacional mas, a partir de agora, 
com a certeza de que o setor da Distribuição não interfere ne-
gativamente no valor. 
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Internet e mídIas 
socIaIs

debate

Os meios digitais de comunicação, se não forem bem trabalhados, podem transformar 
o que seriam soluções baratas de relacionamento e vendas em verdadeiros vilões 
para a imagem da concessionária. Nesse espaço, ainda pouco conhecido para muitos 
empresários, transparência e cuidados redobrados podem garantir a imagem corporativa 
no mercado e conquistar clientes. Trabalhar bem o site da empresa e responder, de 
forma rápida e transparente a questionamentos feitos pelo Facebook, por exemplo, 
são ações essenciais para quem pretende ter sucesso na exposição online.

a exposIção é InevItável... e os cuIdados também!



A 
consultoria Capgemini, por 
meio dos resultados apurados 
na pesquisa Cars Online 2012, 
divulgou que o papel da in-
ternet durante o processo de 
compra de um veículo está se 
tornando mais importante. De 
acordo com o estudo, realizado 
com consumidores de diversos 
países, incluindo Brasil, 94% 

dizem fazer uma pesquisa na web antes da com-
pra, e 71% dos entrevistados, provavelmente, 
comprariam um veículo se tivessem observado 
comentários positivos postados em redes sociais. 
O levantamento destaca, ainda, que 67% dos 
brasileiros gostariam de comprar um carro pela 
internet e que usariam qualquer canal de refe-
rência sobre o novo veículo, diferente dos outros 
países que buscam por fontes seguras.

O comportamento dos consumidores na inter-
net e o aumento do uso de tablets e smartphones 
são fatores que estão cada vez mais impactando o 
processo de decisão na hora de comprar um veículo. 
Para eles, informações sobre o produto, preço e 
demais orientações continuam sendo características 
primárias pesquisadas na web. O estudo aponta 
uma crescente dependência da mídia social e do 
conteúdo gerado pelo usuário como fonte de infor-
mação sobre o produto e a concessionária no que 
se refere às últimas opiniões e resenhas de outros 
experts em automóveis e clientes.

Na opinião de Fabio Sayeg, sócio diretor da 
WROI, empresa especializada em performance 
online, a internet se tornou o canal de comunicação 
que mais cresce no Brasil. Isso se deve, segundo ele, 
especialmente no setor automotivo, por uma de-
manda do consumidor. “Porém, este assunto ainda 
é complicado para boa parte dos Concessionários, 
que ainda têm cultura voltada para a parte offline 
do negócio. Como a maioria tem clientes cativos, 
e trabalha em regiões geográficas muito específicas, 
o relacionamento pessoal ou por meios mais tradi-
cionais ainda é comum”, comenta.

Segundo o especialista, com a chegada de uma 
geração mais nova na gestão das concessionárias 
ou com a contratação de gerentes com perfis mais 
dinâmicos, movimento que tem acontecido nos três 
últimos anos, a internet tem ganhado papel impor-
tante no plano de negócios das empresas. “É neces-
sário entender que o site de uma concessionária, 

por exemplo, é tão importante quanto a loja física”, 
explica Sayeg.

De acordo com pesquisas feitas pela WROI e 
também pelo que tem vivenciado com as Redes 
de Concessionárias, Sayeg comenta que o perfil 
de consumidor mudou e, muitas vezes, esta trans-
formação não foi acompanhada nas empresas. De 
acordo com ele, há cerca de cinco anos, o consu-
midor chegava à concessionária sabendo o que 
queria, mas a sua base de informações era formada 
pela média que obtinha do mercado. “Hoje, com a 
internet, o cliente primeiro pesquisa o modelo de 
sua preferência no site da montadora e, em seguida, 
procura pelo site da concessionária mais próxima 
de seu trabalho ou residência. Quanto mais infor-
mações o empresário da distribuição disponibilizar 
em seu site, maiores serão as chances de um contato 
do cliente interessado”, ensina.

Após este primeiro processo, a equipe comercial 
da concessionária deve estar preparada para receber 
o consumidor. De acordo com o especialista, ao 
chegar ao showroom, a abordagem já deve ser feita 
com base no conhecimento do cliente. “Às vezes, ele 
chega sabendo até o preço. Se o vendedor começa o 
processo de vendas do zero, o consumidor vai ficar 
entediado, então as chances de se fechar o negócio 
diminuem”, completa. Na opinião de Sayeg, a 
primeira abordagem do atendimento deve ser com 
o objetivo de tentar identificar se aquele consumi-
dor já interagiu com a concessionária de alguma 
forma. “Uma ferramenta de CRM auxilia nesta 
abordagem, pois o vendedor terá acesso ao perfil 
do cliente, identificará se ele entrou em contato por 
meio do site, qual modelo que ele busca, se ele já 
simulou financiamento, entre outras informações 
importantes que proporcionam o melhor atendi-
mento possível”.

Na opinião de Sayeg, as redes sociais se tor-
naram ferramentas de apoio para o levantamento 
de informações para o consumidor. Por meio do 
Facebook, por exemplo, é possível saber quem mais 
já comprou daquela concessionária e quais foram as 
suas impressões. “Pelo YouTube, por exemplo, ele 
pode ver se algum cliente publicou um vídeo mos-
trando atributos do carro que ele está pesquisando, 
entre outros tipos de pesquisa”, diz.

O sócio diretor da WROI comenta que este 
processo de pesquisa até a efetivação do negócio 
pode demorar entre quatro e cinco semanas. “O 
processo de compra é longo, pois o cliente pesquisa 
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diversos modelos, colhe opiniões e decide o que vai 
realmente fazer. Por isso, é importante e fundamen-
tal ter um site bem informativo e um atendimento 
eficaz. Um site bem feito gera o que chamamos de 
‘lead’, que é o cadastro de contato”.

Redes sociais – As redes sociais vêm ganhando cada 
vez mais força no papel de voz do consumidor. Se 
esta área não for bem trabalhada, o que poderia 
ser uma ferramenta de ampliação de contatos com 
clientes, pode se tornar a vilã para a construção da 
imagem de uma corporação.

No setor da distribuição automotiva, cada 
vez mais concessionárias têm aderido às mídias 
sociais, mas todo cuidado é pouco. “A rede social 
serve como canal de comunicação e atendimento. 
É preciso ter planejamento e equipe preparada 
para trabalhar este canal”, comenta Fabio Sayeg, 
dizendo que não adianta entrar nas mídias sociais 
simplesmente por moda ou “apenas estar ali”. “É 
preciso se dedicar”, completa.

Com a popularização das redes sociais e a 
entrada de empresas com perfis corporativos, o 
consumidor encontrou neste canal um meio de 
tornar seus problemas públicos, como forma de 
protesto, seja por mal atendimento ou qualquer 
tipo de reclamação que ainda não foi respondida 
pela empresa. “Em muitos casos, o cliente não tem 
a resposta adequada. É importante para o Conces-
sionário tornar pública, também, a sua resposta”, 
ensina Sayeg.

O especialista explica que muitos Conces-
sionários preferem não ter perfil em rede social 
ou simplesmente ignorar a solicitação do cliente. 
“Esta é uma forma de ampliar o problema”, alerta. 
“Todos têm de ter perfis mas, antes de mais nada, 
é necessário entender a forma como isto deve ser 
feito”, completa o sócio diretor da WROI.

No entendimento de Sayeg, a Rede deve realizar 
investimentos em estrutura própria ou contratar 

empresa especializada para cuidar da área digital 
da concessionária. A estrutura básica, segundo o 
especialista, é formada por um coordenador ou 
gerente, uma pessoa responsável pelo conteúdo e, o 
mais importante: a contratação de uma ferramenta 
que monitora a empresa na internet. “Esta equipe, 
além de estar altamente preparada para atender às 
demandas do consumidor, deve se reportar direta-
mente para a diretoria da empresa. Com isso, ganha 
agilidade nas decisões”.

Um dos pontos mais importantes para este 
“SAC 2.0”, de acordo com o especialista, é manter 
uma comunicação transparente com o usuário 
que interage em redes sociais. Se uma reclamação 
é apresentada na página da empresa, de forma 
pública, Sayeg recomenda que o Concessionário 
responda na própria página, e rapidamente. Com 
isso, segundo ele, outros clientes que visitam a 
rede social da empresa, veem que o empresário 
está preocupado em solucionar o problema e 
está acompanhando o caso. “A marca ganha em 
imagem. O empresário consegue transformar o 
reclamante em patrocinador positivo de sua mar-
ca”, diz. “Se conseguir apresentar solução de forma 
rápida, esta será a publicidade mais barata do 
Concessionário, ainda mais se for compartilhada 
pelo cliente”, completa.

Além da resolução de possíveis problemas, as 
redes sociais também são grandes meios de desen-
volvimento da comunicação da empresa com seus 
clientes. Dessa forma, o empresário deve atualizar 
sua página com conteúdo relevante e atual e que 
vá de encontro com as necessidades do consu-
midor. “Por que você quer tantos seguidores se 
não sabe o que fazer com eles?”, pergunta. Sayeg 
completa dizendo que, se as informações foram 
de agrado do usuário, a marca da concessioná-
ria estará na mente daquele consumidor e, na 
primeira oportunidade, entrará em contato para 
comprar um carro novo ou realizar algum serviço 
na oficina. 

Fabio Sayeg, sócio 
diretor da WROI, 
empresa especializada 
em performance online.
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TV Fenabrave ensina
Se o Concessionário estiver interessado em aprender um 
pouco mais sobre mídias sociais e como trabalhar este canal 
de comunicação, a TV Fenabrave realizará curso “Performance 
na internet”, em abril, no qual será possível aprender o que 
fazer na internet, como fazer e como mensurar resultados. As 
datas ainda não foram fechadas, mas o curso terá duração de 
duas horas, divididas em dois dias. 
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Mercado é  
promissor  
a médio e  
longo prazos

entrevista

Luiz Moan

Luiz Moan, 57 anos, 
sucessor de Cledorvino 
Belini na presidência da 
Anfavea para o triênio 2013-
2016, é economista e diretor 
de Assuntos Institucionais 
da General Motors. Atua 
há mais de 30 anos no 
setor automotivo, tendo 
passado por Volkswagen 
e pela própria Anfavea, 
como diretor executivo da 
entidade. Há três anos é o 
primeiro vice-presidente 
da associação, como 
representante da GM.
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Recém-eleito presidente da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) para o triênio 
2013-2016, Luiz Moan Yabiku Júnior, 57, acredita que o setor 
automotivo brasileiro deve continuar em ritmo de crescimento 
nos próximos anos e chega a projetar um mercado interno 
próximo de 5 milhões de veículos por ano em 2020.

Moan, que vai comandar pelos próximos três anos uma associação 
que congrega 56 fábricas espalhadas por 40 municípios e responde 
por 23% do PIB industrial nacional, ainda chamou a atenção para 
as demandas do consumidor brasileiro, cada vez mais exigente em 
termos de design, conforto e tecnologia no momento de comprar o 
veículo e da necessidade de a indústria se adaptar à essa realidade.

Para o executivo da General Motors, outro ponto importante para 
que toda a cadeia automotiva continue em crescimento sustentado 
é a integração entre fabricantes e distribuidores de veículos. 
“Inclusive já iniciamos entendimentos entre Anfavea e Fenabrave 
para a criação de um grupo permanente para o acompanhamento 
de assuntos comuns à indústria e ao mercado distribuidor.”

Confira a seguir a entrevista concedida pelo 
novo presidente da Anfavea à Dealer.

Revista Dealer – Como executivo da GM, já atuava 
na Anfavea nos últimos anos. Isso, certamente, faz 
com que conheça melhor a entidade e seus desafios. 
Em sua avaliação, quais os principais projetos e 
desafios da Anfavea em sua gestão?
Luiz Moan – A indústria automobilística é um setor 
de ponta na economia brasileira, ao representar 
23% do PIB industrial e 5% do PIB nacional. Por 
isso, é um setor com múltiplos efeitos em inúmeros 
setores econômicos e sociais da vida do País. Temos 
desafios próprios do setor e também desafios no 
contexto do País. O fortalecimento da cadeia au-
tomotiva, o desenvolvimento do mercado interno, 
a expansão das exportações serão prioridades da 
Anfavea nos próximos anos.

Revista Dealer – Como avalia o Inovar-Auto após 
mais de três meses de seu início? Todas as montado-
ras aderiram e estão se adaptando? 
Luiz Moan – Todas as montadoras associadas à 
Anfavea já se habilitaram ou estão em processo de 
habilitação. Outras marcas de importados também 
informam interesse em aderir ao Inovar-Auto, algu-
mas inclusive com projetos de investimentos para 
produzir no País. Ao todo, 40 empresas estariam 
habilitando-se ao programa, até o momento.

Revista Dealer – Quais as principais mudanças e 
investimentos previstos no geral? Em sua opinião, 
quais as principais vantagens e desvantagens  
do Inovar-Auto?
Luiz Moan – O Inovar-Auto é uma política industrial 
para o setor automotivo, mas ao mesmo tempo esta-
belece contrapartidas para as empresas, exigindo in-
vestimentos em inovação, maior conteúdo de matérias 
nacionais na produção automotiva e maior eficiência 
energética veicular. Isso resultará em uma indústria 
mais tecnológica, mais inovadora e com produtos de 
maior valor agregado. Os investimentos anunciados 
por empresas no período 2013-17 já ultrapassam  
R$ 63 bilhões. Serão destinados ao aumento da 
capacidade instalada, novos produtos, inovação e 
tecnologia. Somente para cumprir o mínimo exigi-
do de investimentos em P&D e Engenharia serão 
necessárias inversões de R$ 14 bilhões no período. 
Entretanto, acreditamos que os investimentos nessa 
área serão bem maiores que o mínimo exigido.

Revista Dealer – Qual a projeção de desempenho do 
mercado automotivo em 2013?
Luiz Moan – O IPI foi prorrogado nas bases atuais 
até 31 de dezembro, o que nos dá a expectativa de 
obtermos uma expansão do mercado este ano de 
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3,5% a 4,5% no ano. A médio e longo prazos o 
mercado automotivo brasileiro é promissor. Vimos 
crescendo continuadamente há nove anos e tudo 
nos indica que essa tendência deverá continuar 
nos próximos anos. A expansão do mercado que dê 
suporte e escala aos investimentos em produção, em 
produtos e em inovação e tecnologia que se proje-
tam para o futuro deve ser uma prioridade do setor. 

Revista Dealer – Quais as expectativas para auto-
móveis e comerciais leves; caminhões e ônibus; e 
tratores e máquinas agrícolas?
Luiz Moan – As nossas projeções para 2013 indicam 
um mercado da ordem de 3,9 milhões de veículos, 
com todos os segmentos apresentando-se em expan-
são. Automóveis e comerciais leves devem crescer, de 
3,5% a 4,5%; caminhões, de 7% a 8%; e máquinas 
agrícolas, em torno de 5% de crescimento.

Revista Dealer – Nas projeções da Anfavea, qual 
deverá ser o volume de produção até 2017?
Luiz Moan – Os estudos indicam um potencial de 
mercado interno superior a 5 milhões de veículos/
ano por volta de 2020. A capacidade instalada 
atual da indústria é de 4,5 milhões de veículos/ano 
e deverá superar os 5,5 milhões de unidades nos 
próximos anos. O volume de produção correspon-
derá à concretização das perspectivas de expansão 
do mercado interno, com o bom comportamento 
da economia nacional, e da expansão, das expor-
tações, com fortalecimento de nossa capacidade 
competitiva do exterior.

Revista Dealer – Em sua avaliação, como serão as 
exportações nos próximos três anos?
Luiz Moan – Nossas exportações apresentam-se em 
queda desde 2006, devido à perda da competitivi-
dade em um mercado internacional que se torna 
cada vez mais competitivo e acirrado. Em 2005, 
exportamos perto de 900 mil veículos e agora proje-
tamos 440 mil em 2013. Temos de buscar políticas 
que retomem a nossa capacidade exportadora nos 
próximos anos.

Revista Dealer – As novas plantas industriais que 
estão sendo anunciadas, especialmente no Nordeste 
do País, trarão, em sua opinião, uma nova distri-
buição geográfica na fabricação de veículos? Tal 
fato contribui, positivamente, na logística e custo 
dos veículos em geral?

Luiz Moan – A indústria automobilística brasileira 
produz em 40 municípios de nove estados e as 
novas fábricas projetadas descentralizarão ainda 
mais a produção, com a criação de novos polos 
em Pernambuco e Santa Catarina, por exemplo. 
Essa interiorização da indústria é extremamente 
positiva para o País, uma vez que o investimento 
automotivo modifica radicalmente, e para melhor, 
o meio socioeconômico onde se instala. Os custos 
logísticos e de infraestrutura no País são um sério 
entrave ao desenvolvimento e isso também nos afe-
ta. Um ataque eficiente ao chamado “custo Brasil” é 
condição “sine qua non” para o futuro do País como 
produtor automotivo global e inserido no mercado 
internacional com produtos fabricados aqui.

Revista Dealer – Como avalia a importância do re-
lacionamento entre montadoras e concessionárias? 
Esta relação tem mudado? Como?
Luiz Moan – Montadoras e concessionárias são irmãs 
gêmeas. E não poderia ser diferente, porque uma 
depende da outra. O diálogo aberto entre indús-
tria e concessionárias é fundamental na busca de 
políticas para o desenvolvimento do mercado e da 
produção automotiva do País. Montadoras, auto-
peças e distribuição são o tripé de sustentação da 
indústria automobilística, também com o suporte 
de uma engenharia automotiva forte.

Revista Dealer – Qual a importância da Lei 6.729 
(atual 8.132) para o equilíbrio do sistema de dis-
tribuição de veículos no país?
Luiz Moan – A Lei 6.729 mostrou-se positiva para 
a organização do comércio automotivo, evitando 
conflitos concorrenciais e também adequando 
relações entre marcas e suas Redes de Distribuição.

Revista Dealer – A competitividade entre marcas está 
cada vez mais acirrada. No entanto, o volume de 
lançamentos por fabricante ou a performance de 
vendas sem lucratividade não parece mais um divi-
sor de águas para a liderança. O que determinará a 
liderança do mercado nos próximos anos?
Luiz Moan – O mercado brasileiro cresce em todas 
as faixas de consumidores, da base ao topo da pi-
râmide social. O mercado torna-se cada vez mais 
competitivo e o consumidor está cada vez mais 
consciente e exigente, em produtos e em atendi-
mento. O mercado automotivo brasileiro é hoje 
disputado por mais de 50 marcas, entre nacionais e 

A Lei 6.729 mostrou-se positiva para a organização do comércio 
automotivo, evitando-se conflitos concorrenciais e também 

adequando relações entre marcas e suas Redes de Distribuição.
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Já iniciamos entendimentos entre Anfavea e Fenabrave para a 
criação de um grupo permanente para o acompanhamento de 

assuntos comuns à indústria e ao mercado distribuidor.

importadas, oferecendo mais de 1.500 produtos em 
modelos e versões ao consumidor. A ampliação do 
mercado é condição essencial para o futuro do setor.

Revista Dealer – Como avalia a abertura de capi-
tal de grupos de concessionárias? E a entrada de 
investimentos estrangeiros no setor, a exemplo do  
Grupo 1 Automotive?
Luiz Moan – O mercado é livre, portanto aberto a in-
vestimentos, tanto internos quanto do exterior, desde 
que realizados dentro das regras vigentes. É salutar 
para a democracia de mercado o equilíbrio da Rede 
entre pequenos, médios e grandes Concessionários.

Revista Dealer – Em sua opinião, haverá maior dis-
tribuição de participação do mercado por marcas?
Luiz Moan – Com o ingresso de novas marcas no 
mercado, como tem acontecido, isso reflete na 
participação de mercado. O importante é que o 
mercado cresça como um todo para dar escala ao 
negócio automotivo.

Revista Dealer – Acredita que, para ser forte, uma 
Rede deva ser lucrativa? 
Luiz Moan – O lucro é a razão de ser das atividades 
empresariais em qualquer ramo. Temos sempre de 
maximizar nossa produtividade. Em um mercado 
acirrado, os resultados dependem crescentemente 
de políticas de custos e de aumento de produti-
vidade, uma vez que os preços estão mais e mais 
limitados pela intensa concorrência.

Revista Dealer – Como analisa a importância de 
serviços de pós-vendas, peças e F&I nas Redes  
de Distribuição?
Luiz Moan – Os serviços de pós-vendas são um 
diferencial para a fidelização do cliente à marca, 
principalmente em um mercado concorrido como 
o automotivo, assegurando qualidade e confiabili-
dade ao consumidor.

Revista Dealer – A internet e redes sociais têm, cada 
vez mais, importância para o mercado automotivo 
nacional. Qual sua percepção sobre os investimentos 
e aprimoramentos feitos pelas marcas nesse sentido?
Luiz Moan – O mundo dos negócios estará cada vez 
mais integrado e dinamizado pela internet e redes 
sociais e se tornam essenciais também para negócio 
automotivo. São uma vertente revolucionando 
padrões de comportamento e de consumo.  O 

consumidor, que é o senhor do mercado, estará 
cada vez mais atento à pesquisa de mercado para 
sua decisão de compra. Não se compra mais por 
impulso. A internet já é uma ferramenta estratégica 
nas relações de consumo.

Revista Dealer – Anfavea e Fenabrave têm estado 
lado a lado em várias situações de mercado e de 
negociações governamentais sobre o setor. Em sua 
gestão, pretende fortalecer este relacionamento entre 
as entidades?
Luiz Moan – Manteremos canais permanentes com 
nossas entidades parceiras do setor de distribuição, 
e também com o setor fornecedor, no tratamento 
de temas comuns às nossas atividades. Inclusive 
já iniciamos entendimentos entre Anfavea e  
Fenabrave para a criação de um grupo permanente 
para o acompanhamento de assuntos comuns à 
indústria e ao mercado distribuidor.

Revista Dealer – Como a Anfavea avalia projetos 
como o da Reciclagem Veicular, reavivada pela 
Fenabrave desde o ano passado? Acredita que a in-
dústria esteja preparada para avançar e se envolver 
nessa proposta?
Luiz Moan – Os produtos automotivos atuais são 
recicláveis em proporções da ordem de até 90%, 
de uma maneira geral. Há, portanto, possibilidades 
de se viabilizar uma nova e importante cadeia de 
negócios no universo automotivo, que ainda não 
avançou no Brasil devido a problemas de legisla-
ção. A cultura da reciclagem é positiva econômica, 
ambiental e socialmente.

Revista Dealer – Em sua avaliação, quais os princi-
pais desafios do mercado em relação à indústria e 
às Redes de Distribuição?
Luiz Moan – O consumidor brasileiro torna-se cada 
vez mais exigente em termos de tecnologia, desem-
penho, conforto, design e custo de uso do veículo. 
Isso quer dizer que a indústria deve caminhar 
atenta a essas novas características do mercado. Na 
parte da distribuição, o desafio são os investimen-
tos permanentes em suas estruturas operacionais, 
mantendo-se em constante evolução, qualidade e 
sofisticação nas suas relações com os consumidores. 
O futuro de nossa cadeia econômica é recriá-la per-
manentemente em produtos e serviços, nas melho-
res relações de custo-benefício, sempre buscando a 
fidelização do cliente. 
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O 
setor automotivo brasileiro começou 
o ano de 2013 com uma série de 
incertezas sobre o seu caminho, de-
pois de passar por diversas oscilações 
durante 2012.Alguns segmentos, 
como automóveis, comerciais leves, 
caminhões e motocicletas, necessi-
taram de intervenções do governo 
e, como resultado, a comerciali-
zação de automóveis e comerciais 
leves cresceu acima do esperado, 

ampliando em 6,11% no comparativo com 2011, 
totalizando 3.634.421 unidades vendidas. “A re-
dução do IPI foi fundamental para o crescimento 
destes segmentos. Esperávamos ampliar 4,8% ante 
o ano de 2011,  e o resultado de 6,11% mostrou 
que o trabalho conjunto entre governo, Anfavea, 
Fenabrave e todas as lideranças do setor automo-
tivo e financeiro trouxeram benefícios ao mercado 
e à economia nacional”, comenta o presidente da 
Fenabrave - Federação Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores, Flavio Meneghetti.

Apesar do bom resultado registrado para auto-
móveis e comerciais leves, a soma de todo o setor, 
que inclui caminhões, ônibus, motocicletas, im-
plementos rodoviários, máquinas agrícolas e outros 
veículos, como carretinha para transporte, registrou 
queda de 2,4% no comparativo entre 2011 e 2012.

Ao todo, foram emplacadas 5.439.340 uni-
dades em 2012, contra 5.573.375 registradas em 
2011. “Os setores de caminhões e motocicletas 
influenciaram no resultado geral, mas estamos 
confiantes que, em 2013, estes dois segmentos 
retornem à curva de crescimento”, diz o presidente 
da Fenabrave.

Ao anunciar estes resultados, em janeiro, a 
Fenabrave também apresentou quais eram as 

Com o mercado andando de lado, mesmo com 
incentivos governamentais, especialistas 
afirmam que o crescimento pelo consumo 

não tem mais espaço na economia brasileira 
e, principalmente, no setor automotivo. 
Para que o mercado siga o caminho do 

crescimento, são necessários investimentos.

perspectivas para o mercado para este ano. Segundo 
o presidente da entidade, as previsões de cresci-
mento do PIB em 3% e da retomada da economia, 
além da manutenção do nível de empregos e renda 
familiar, o mercado de veículos automotores aponta 
para um aumento global de 1,93%. Segundo a 
entidade, serão emplacadas 5.544.215 unidades 
este ano. 

Porém, o cenário esperado mudou em fevereiro. 
O retorno gradual do IPI no início do ano e o fim 
dos estoques de veículos com a alíquota reduzida, 
fez com que o segundo mês de 2013 tivesse um 
resultado aquém do esperado. O setor automotivo 
global (todos os segmentos somados) registrou 
baixa de 2,03% no primeiro bimestre de 2013, se 
comparado ao mesmo período de 2012. Entre os 
meses de fevereiro e janeiro 2013, a retração foi 
de 22,62% e, na comparação entre o mês de feve-
reiro/2013 e 2012, a queda foi de 11,75%. Para 
os segmentos de automóveis e comerciais leves, 
o mês de fevereiro apresentou queda de 25,05% 
nos emplacamentos em relação a janeiro. Foram 
emplacadas 222.496 unidades em fevereiro contra 
296.842 no mês anterior. Também houve retração 
de 5,65% na comparação entre fevereiro de 2013 e 
o mesmo período de 2012.

“No caso dos automóveis e comerciais leves, 
as razões da diminuição das vendas têm outros 
fatores além do menor número de dias úteis. Em 
janeiro, os Concessionários ainda tinham estoque 
de carros sem a incidência do IPI e, em fevereiro, 
essa situação não se manteve. Com a volta do IPI, 
ainda que gradativa, houve reajuste de preço, o 
que gerou impacto psicológico sobre o consumi-
dor.Também tivemos problemas na área de usa-
dos, cujas avaliações ainda estão instáveis, o que 
faz com que os clientes não estejam oferecendo o 
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não puxa o aumento. É necessário aumentar o 
investimento”, explica, ponderando que ainda não 
há um cenário apropriado no Brasil para se investir.

Atualmente, o setor de veículos é um dos mais 
importantes para o desempenho da economia 
nacional. Apenas o setor da distribuição participa 
com 5,9% do PIB brasileiro e emprega, diretamen-
te, 391 mil pessoas (três vezes mais que todas as 
montadoras instaladas no país, somadas). Por toda 
esta grandiosidade que representa na economia 
nacional, o setor automotivo é um dos que mais vai 
investir. De acordo com a Anfavea - Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veículos Automotores, as 
montadoras associadas aplicarão, de 2013 a 2017, 
R$ 63 bilhões no País, destinados ao aumento da 
capacidade de produção, novos produtos, inovação 
e engenharia, graças ao programa Inovar-Auto.

Mesmo com os investimentos da indústria 
automotiva, Mendonça de Barros pondera que são 
necessários aportes públicos, principalmente rela-
cionados à infraestrutura. O economista defende, 
ainda, que investimentos privados, aliados aos do 
governo podem ser importantes para o crescimen-
to. “Crescer 3% depende do sucesso relativo das 
concessões”, acrescenta.

Segundo as previsões da MB Associados, mes-
mo com a recuperação da economia mundial, o 
Brasil ainda vai crescer a taxas menores do que as 
registradas anos atrás. “Nosso desafio é crescer mais 
em qualidade. Não dá para continuar aumentando 
salários acima da produtividade”, alerta Mendonça 
de Barros, informando que os investimentos, hoje, 
representam cerca de 20% do PIB Nacional (18,5% 
em 2012). Na sua opinião, para o País crescer 5%, 
de forma sustentável, são necessários investimentos 
na ordem de 24% do PIB.

Letícia Costa, da Prada Consultoria, tem opi-
nião parecida com a de Mendonça de Barros. De 
acordo com a especialista, o mercado automotivo 
precisa ampliar a oferta de produtos (quantidade e 
qualidade), para que as empresas consigam chegar a 
novos patamares de preços, sem perder as margens.

Na opinião de Letícia, a perspectiva do mercado 
é incerta, pois a economia também é. Segundo a 
executiva, o setor automotivo não tem espaço para 
crescer este ano, graças à antecipação de demanda 
ocorrida em 2012 por conta dos incentivos governa-
mentais. “O crescimento da renda, que perdeu velo-
cidade, e o crédito, que continua restrito, criam uma 
fórmula desfavorável para o setor crescer”, comenta.

Para a diretora da Prada Consultoria, mesmo 
com a manutenção do desconto do IPI até o fim do 

seu usado na troca por um carro zero km”, avalia 
Alarico Assumpção Júnior, presidente executivo 
da Fenabrave, lembrando que a alta inadimplência 
é outro fator complicador para o setor. Segundo 
Assumpção Jr, a inadimplência, que chegou a 
5,6% em fevereiro, contra 5,9% em janeiro, 
apesar de apresentar viés de queda, ainda refreia a 
concessão de crédito no mercado.

A luz de alerta foi acesa diante deste resultado. 
A volta gradual do IPI impactou o mercado e, como 
consequência, o governo brasileiro, no final de mar-
ço, anunciou a manutenção do desconto até o final 
do ano. A partir de 1º de abril, o imposto voltaria 
a subir até que, em julho, voltaria aos patamares 
originais. Entretanto, a fim de estimular o setor, 
a redução foi estendida até dezembro deste ano, o 
que representou uma renúncia de arrecadação de, 
aproximadamente, R$ 2,2 bilhões por parte do 
governo, entre abril e dezembro de 2013.

Na opinião de José Roberto Mendonça de Bar-
ros, sócio diretor da MB Associados, o Brasil deixou 
de crescer estimulado pelo consumo. Para ele, esta 
fórmula foi eficiente há alguns anos, mas sua manu-
tenção fez com que a economia perdesse força. “O 
consumo não nos fará crescer mais em 2013. Acre-
ditamos no crescimento, mas o consumo, sozinho, 

Como fica o IPI
Considerando-se os veículos de motor 1.0 (gasolina e flex), a 
alíquota continuará em 2%, em detrimento ao aumento de 
3,5% previsto para abril. Já os veículos de motor 1.0 a 2,0, as 
alíquotas permanecerão em 7% para carros flex e em 8% para 
carros movidos à gasolina (caso não houvesse a prorrogação, 
as alíquotas passariam para 9% e 10%, respectivamente). Os 
veículos com motor acima de 2.0 permanecerão com a alíquota 
em 18% para carros flex e 25% para carros movidos à gasolina. 
Por fim, os caminhões continuarão com a alíquota nula.

Letícia Costa e José 
Roberto Mendonça 
de Barros.
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Mais de R$ 60 bi 
devem ser investidos 
na indústria 
automotiva até 2017, 
principalmente 
em P&D, novas 
tecnologias, 
processos produtivos 
e novas instalações.

ano, o mercado deve ser igual ao de 2012. “Cres-
cer 2% ainda está dentro da margem de erro das 
previsões”, completa, informando que a economia 
está abaixo da expectativa e a confiança do consu-
midor não tem crescido como deveria. “Na hora de 
financiar, o consumidor pensará mais nos riscos de 
assumir uma dívida”, alerta Letícia.

Diante deste cenário, os especialistas afirmam 
que os Concessionários devem diversificar o seu 
negócio com o objetivo de ampliar a rentabilidade. 
Focar seus resultados nas operações de pós-venda 
pode ser o caminho adequado na busca de margens 
melhores. “O Concessionário precisa aprender a ter 
o pós-venda a seu favor”, diz. 

Ainda na avaliação da especialista, as Redes 
multimarcas poderão se beneficiar no mercado, 
pois podem trabalhar lançamentos de determinada 
marca, ampliando sua atuação, em detrimento de 
outra, que não está no mesmo ritmo de lançamen-
tos. “Com isso, o Concessionário tem uma margem 
para trabalhar. Uma marca pode segurar a operação 
de outra”, finaliza a diretora da Prada Consultoria.

Inovar-Auto no crescimento do País – Se a palavra de 
ordem é investimento, o programa Inovar-Auto 
foi criado com o objetivo de ampliar a competi-
tividade do setor, por meio de investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica 

e a redução de emissão de gases. De acordo com o 
que já foi anunciado, mais de R$ 60 bilhões serão 
destinados a este fim, além de incluir a construção 
de novas fábricas, já que há uma obrigação mínima 
de componentes locais inseridos nos veículos.

Na opinião dos especialistas ouvidos por  
Dealer, esta dose de investimento é bem-vinda, 
mas ainda não será o suficiente para mudar o setor 
automotivo brasileiro. Letícia Costa, por exemplo, 
comenta que toda esta tecnologia já existe fora 
do País e que, portanto, o conceito de pesquisa 
e desenvolvimento não seria aplicado no Brasil. 
“Acho o programa válido, porém, tenho dúvidas 
em alguns pontos. O desenvolvimento tecnoló-
gico, por exemplo, é um deles”, comenta Letícia, 
completando que os efeitos do novo regime serão 
vistos apenas em 2015. 

José Roberto Mendonça de Barros afirma que 
o governo brasileiro também precisa ter a sua dose 
de investimentos para garantir o desenvolvimento 
do setor automotivo e da economia. “Ampliar a in-
fraestrutura, as condições de circulação das cidades, 
entre outros pontos que são de responsabilidade 
dos governantes, garantiriam, junto com os investi-
mentos no setor, a ampliação do mercado de forma 
sustentada”, analisa Barros, que também identifica 
sinais de mudança de posição do governo no sentido 
de atrair investidores privados. “A edição de editais 
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de concessão de prestação de serviços públicos 
(aeroportos e rodovias, por exemplo) indica que a 
administração pública quer atrair o capital privado. 
Porém, mudanças nas regras estabelecidas e baixas 
taxas de retorno diminuem o interesse das empresas 
em participar desses negócios”, critica o economista.

Para Cledorvino Belini, ex-presidente da  
Anfavea e presidente da Fiat, o Inovar-Auto vai per-
mitir que os veículos fabricados no Brasil, em 2017, 
estejam no mesmo patamar ou até melhores que os 
estrangeiros. “A estratégia da competitividade faz 
com que a indústria aumente sua produção, e este 
crescimento atrai investimentos”, diz o executivo, 
acrescentando que a indústria agora tem o grande 
desafio de atingir metas impostas pelo governo e os 
objetivos do Inovar-Auto.

“O novo regime também impõe muitos de-
safios. Um deles é que toda a cadeia de supri-
mentos tem de ser forte e, para tal, precisa atrair 
investimentos”, disse o Belini. Embora alguns 
pontos ainda demandem regulamentação, e ela não 
aconteça do dia para a noite, para Belini, o Inovar- 
Auto implica aumento no custo de produção e, 
consequentemente, em um primeiro momento, 
em repasse para o consumidor final. “Mas, como a 
meta principal do regime é aumentar a competiti-
vidade, haverá o equilíbrio”, argumenta. 

No momento, o mercado interno está aqueci-
do e a previsão da Anfavea é de encerrar 2013 com 
crescimento nas vendas entre 4% e 5%, sobretudo 
com a manutenção do IPI reduzido até o fim 
do ano. E mercado potencial amplo e aquecido  
atrai investimentos.

Um indicador de que o Brasil continua na mira 
dos fabricantes é a chegada de novas montadoras ao 
País. Se tudo ocorrer conforme anunciado, o Brasil 
verá aumentar de 18 para 25 o número de fábricas 

de automóveis e comerciais leves entre 2013 e 
2015. Também, até 2015, passará de oito para 15 
o número de fábricas de caminhões – incluindo a 
transferência da unidade da Navistar International, 
que saiu Caxias do Sul e desceu a Serra Gaúcha para 
Canoas, onde começa a funcionar em maio.

Autopeças – Paulo Butori, presidente do Sindipeças 
- Sindicato Nacional da Indústria de Componen-
tes para Veículos Automotores, reconhece que o  
Inovar-Auto trará benefícios ao segmento de auto-
peças, como a adoção da rastreabilidade de origem 
dos componentes e o programado aumento de 
compras locais de itens. “Equacionar a rastrea-
bilidade é a questão fundamental para o setor de 
autopeças dentro do programa Inovar-Auto”, disse. 
A solução, de acordo com o executivo, pode ser 
simples: a autodeclaração feita pelos próprios pro-
dutores de peças. Contudo, isso esbarra em um pro-
blema fora das fronteiras brasileiras: a Argentina.

Butori citou uma pesquisa que indica que, 
para cada carro feito na Argentina, há a presença, 
em valores, de US$ 16,5 mil em componentes 
importados. Todavia, o preço médio dos carros 
na Argentina é de US$ 15 mil. Assim, a conta não 
fecha e indica que esses componentes têm, como 
destino final, o mercado brasileiro, maior compra-
dor de veículos produzidos no país vizinho. “Veri-
ficar a aplicação da rastreabilidade na Argentina é 
uma questão a ser resolvida”, afirma o presidente  
do Sindipeças.

Manter a informação de origem de maneira a 
permitir o cálculo correto do índice de nacionaliza-
ção é possível e existe na América do Norte. Letícia 
Costa diz que, no Nafta - tratado norte-americano 
de livre comércio -, há um sistema de rastreabili-
dade que funciona dessa maneira. Ou seja, os 10% 

Cledorvino Belini, 
ex-presidente da 
Anfavea a presidente 
da Fiat, e Paulo 
Butori, presidente do 
Sindipeças.
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de presença de componentes importados, por 
exemplo, seguem ao longo de toda a cadeia para a 
formação do índice de nacionalização final.

A demora em fazer a regulamentação do pro-
grama (adiada de 1º de abril para 1º de junho) 
teria relação com o fato, revelou o presidente do 
Sindipeças, de o Governo Federal estar tomando 
muito cuidado na formulação da regulamentação 
por temer ações da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC). Butori acredita que o Inovar-Auto 
deveria ser posto logo em prática. Os problemas 
que surgissem, segundo o presidente do Sindipeças, 
seriam corrigidos com rapidez. 

Regulamentar significa também fornecer, a 
novos investidores, um norte para atuar no País, 
oferecendo oportunidades de competição em di-
versas direções. Para Butori, a presença de novos 
players pode mudar o atual mapa, onde cinco 
empresas dominam cerca de 80% do mercado. “As 
novidades que vêm da Ásia – China e Coreia do 
Sul – contribuirão para essa mudança”, afirma. Para 
o setor de autopeças, surgirão mais oportunidades 
para negócios, a despeito do fato de essas empresas 
trazerem boa parte de seus fornecedores do exterior.

A questão da competitividade é uma preocu-
pação constante deste setor. Butori lembra que 
existem vários fatores externos que prejudicam as 
empresas e outros que também poderiam alavancar 

negócios. “A variação cambial é uma delas. Com o 
dólar a R$ 4, todas as empresas se tornariam com-
petitivas da noite para o dia, sem nenhum novo 
investimento”, exemplifica Butori.

O investimento dos fabricantes de autopeças, 
estimado pelo Sindipeças para este ano, é de US$ 
1,44 bilhão. O número é aproximadamente 24% 
inferior ao de 2012. Em 2014, cairá um pouco 
mais, para US$ 1,39 bilhão, segundo estimativas 
feitas pelo sindicato. 

O presidente do Sindipeças defende que 
seja criado um programa dedicado a incentivar 
o setor produtor de componentes, com o nome 

O Brasil pode aumentar de 18 para 25 fábricas de 
automóveis e comerciais leves até 2015. Também, até 
2015, passará de oito para 15 o número de fábricas 
de caminhões. Com isso, a produção deve passar de 5 
milhões de unidades até 2020.

 Marcelo Camargo/ABr
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Shirley Luiza O. Leal, diretora da Belcar, Rede 
de concessionárias goiana que representa as 
marcas Yamaha, VW e Mitsubishi.

Inovar-Peças. Mas Butori é realista: “A ideia não vai 
andar por enquanto porque o Inovar-Auto ainda 
não foi regulamentado”, diz ele. Butori crê, porém, 
na necessidade de um programa dedicado ao setor 
e que já contaria com a simpatia das autoridades 
federais. “O governo é simpático ao Inovar-Peças e 
ele pode sair na sequência do Inovar-Auto. Não há 
prazo. Mas o Sindipeças tem esperança”, conclui.

Caminhões crescem – O segmento de caminhões 
possui perspectivas de crescimento para 2013. De 
acordo com a Fenabrave, o aumento pode chegar a 
10% este ano ao alcançar 151.488 unidades. Ainda 
segundo a entidade, a manutenção do Programa 
de Financiamento do BNDES, o PSI 4, com taxas 
deflacionadas, beneficiará este segmento. “No ano 
passado, o mercado de caminhões caiu muito graças 
à antecipação de compras ocorrida com a mudança 
de tecnologia (EURO 3 para EURO5). Este ano, o 
mercado deve se recuperar”, afirma Letícia Costa, 
apostando que, mesmo com a economia abaixo 
das expectativas, a previsão de bons resultados na 
agricultura incentiva a venda destes veículos.

Apesar do fraco desempenho no comparativo 
do primeiro trimestre deste ano com o mesmo 
período do ano passado (queda de 7,27%), o 
resultado registrado no mês de março foi 23,27% 
superior que o mês de fevereiro. Ao todo, foram 
emplacadas 12.343 unidades ante 9.976 no mês 
anterior. Apesar do desempenho fraco entre os tri-
mestres, Cledorvino Belini continua otimista com 
o mercado de caminhões para este ano.  “O começo 
foi difícil, agora há uma melhora nas carteiras de 
pedidos e a tendência é de crescimento. Temos con-
dições para isso: o PSI com taxas de juros reduzidas, 
ambiente favorável para os financiamentos e oferta 
de crédito”, comenta. Entretanto, o ex-presidente 
da Anfavea assinalou que a inadimplência do setor 
está um pouco maior do que a de veículos leves, mas 
não soube detalhar o índice.

De acordo com a entidade que representa os 
fabricantes instalados no país, a produção de cami-
nhões subiu consideráveis 39,1% nos três primeiros 
meses do ano na comparação com igual período do 
ano passado, devido à baixa atividade do setor em 
2012, quando as montadoras só poderiam montar 
modelos da nova geração Euro 5, conforme dita a 
nova legislação de emissões Proconve P7. Enquanto 
em 2012 as linhas produziram 31,3 mil caminhões, 
entre semileves, leves, médios, semipesados e pesa-
dos, este ano, em três meses, a indústria montou 
pouco mais de 43,5 mil unidades, com destaque 

para o segmento de semipesados, cuja produção 
atingiu 17,2 mil unidades no período, alta de 
34,1% na mesma base de comparação.

Motos ainda dependem de crédito – O mercado de 
duas rodas ainda continua amargando índices nada 
animadores. Em 2009, o setor registrou queda de 
16,42%, que foi recuperada nos anos de 2010 e 
2011, mas entrou em novo declínio no ano passado. 
Os patamares de vendas, que chegavam a quase 2 mi-
lhões de unidades comercializadas por ano, encerrou 
o ano passado em cerca de 1,6 milhão. 

A dificuldade de obtenção de crédito continua 
sendo o principal entrave para a recuperação do 
segmento de motocicletas no Brasil. Em março, o 
setor apresentou mais uma forte queda de 25,26% 
sobre março de 2012, e de 20,43% na comparação 
entre trimestres. “Ainda estamos com apenas duas 
aprovações cadastrais a cada 10 fichas para financia-
mento. O que tem beneficiado o setor é o consórcio 
que, em 2012, respondeu por 35% das vendas deste 
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segmento no País”, alerta Alarico Assumpção Jr., 
presidente executivo da Fenabrave.

Segundo Assumpção Jr., apenas os financia-
mentos das motocicletas de alta cilindrada não 
apresentam problemas. “O perfil do consumidor 
dessas motos é diferente e, normalmente, não tem 
problemas para ter aprovação cadastral”, revela.

Case de sucesso – Na Belcar, Rede que representa as 
marcas Yamaha, Volkswagen e Mitsubishi, em Goi-
ás, a dificuldade de crédito para o financiamento 
de motos foi superada por uma solução encontrada 
dentro de casa. De acordo com a diretora Shirley 
Luiza O. Leal, a Belcar passou a financiar as com-
pras de seus clientes, criando uma carteira própria 
de crédito que, segundo a diretora, mantém um 
perfil saudável e garante cerca de 40% das vendas 
das quatro concessionárias Yamaha. “Normalmen-
te, nós financiamos metade do valor da moto em 
até 25 parcelas. Hoje, temos uma carteira fiel de 
clientes que compra conosco por meio do nosso 
financiamento”, comenta Shirley, completando 
que a taxa de inadimplência nesta modalidade está 
abaixo de 2%.

Além de financiar a aquisição de motos novas 
e usadas, a Belcar ainda financia os custos do con-
sumidor com os serviços. “Com isso, conseguimos 
atrair mais pessoas para a realização de revisões e 
manutenção dentro das nossas concessionárias. 
Ainda temos parceria com as oficinas independen-
tes da região, que têm em estoque peças nossas, 
originais, em comodato, garantindo maior giro de 
nosso estoque”, comenta Shirley.

De acordo com a titular, a Belcar pretende 
ampliar sua capacidade de financiamento, ainda 
mais com a aposta da Yamaha no mercado brasileiro 
com o desenvolvimento de novos produtos, mais 
atrativos e que agregam mais tecnologia. 

Por falar em crédito...
O saldo de crédito para o financiamento de veículos recuou 
2,8% em fevereiro na comparação com igual período do ano 
passado, para R$ 238,4 bilhões, segundo dados divulgados, 
em abril, pela Associação Nacional das Empresas Financeiras 
das Montadoras (Anef). De acordo com a entidade, que tem 
por base as informações do Banco Central, o valor apurado, 
composto por crédito direto ao consumidor (CDC) e leasing, 
corresponde a 5,3% do PIB no mês e 10% do total do crédito 
do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

No comparativo mensal, de fevereiro contra janeiro, o recuo 
foi de 0,9% no saldo das carteiras. Durante o primeiro bimes-
tre, a liberação de recursos para financiamento foi de R$ 16,8 
bilhões, 7,1% menos que o valor de igual período do ano 
passado. Deste total, R$ 16,3 bilhões foram CDC, contra os R$ 
17,2 bilhões de um ano antes. Já para leasing, o sistema liberou 
R$ 430 milhões e, há um ano, o valor era de R$ 900 milhões. 

Em fevereiro, as taxas médias de financiamento praticadas 
pelos bancos das 14 marcas associadas foram mantidas com 
os mesmos valores de dezembro de 2012: 1,25% ao mês e 
16,08% ao ano, enquanto que a média das taxas praticadas 
pelo mercado, entre bancos e varejo no financiamento de 
veículos, seguiu em 1,57% ao mês e 20,5% ao ano. “As taxas 
de juros das associadas da Anef costumam ser menores por 
ser, em grande parte, subsidiadas pelas próprias montadoras, 
atingindo melhores condições e valores mais competitivos, 
inclusive com a possibilidade, em algumas situações, de ofe-
recer a opção da taxa zero”, explica o presidente da associação, 
Décio Carbonari. 

Para o presidente da Anef, o recente anúncio da prorrogação do 
IPI reduzido na taxa atual até o fim deste ano deve sustentar e 
dar maior fôlego ao mercado, com reaquecimento das vendas 
e, por consequência, para o setor de financiamentos. “Assim, 
será possível que o saldo de financiamentos apresente uma re-
ação mais rápida em 2013”, avalia. A necessidade das obras de 
infraestrutura, que deve movimentar o setor de caminhões, é 
outro fator apontado pelo executivo. “As concessões de portos 
e aeroportos, além da proximidade de grandes eventos geram 
uma necessidade emergencial por caminhões, ônibus e carros 
para frotas”, completa. 

Os atrasos nos pagamentos de contratos de financiamentos 
acima de 90 dias (inadimplência) se manteve estável em fe-
vereiro, no caso de pessoas físicas, fechando o mês em 6,4% 
dos contratos de CDC. Sobre o mesmo mês do ano passado, a 
inadimplência recuou 0,2 ponto porcentual. 

Os planos mais longos oferecidos pelos bancos continuaram 
em 60 meses durante fevereiro e o prazo médio também foi 
mantido em 43 meses, o mesmo de janeiro. Há um ano, o prazo 
médio de financiamento era de 46 meses.
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A 
Resolução 3.954/11 (alterada pela 3.959/11) do Banco Central foi 
publicada em 2011 e concedeu um prazo de três anos para que os 
correspondentes buscassem a certificação profissional – que se torna 
obrigatória a partir de fevereiro de 2014. Um levantamento preliminar 
da Fenabrave, no entanto, apontou que, até abril deste ano, apenas 
15% da Rede contava com profissionais habilitados a encaminhar e dar 

andamento a pedidos de crédito. “O processo de certificação demanda tempo. 
Se deixar para o segundo semestre, talvez não haja prazo hábil”, afirmou Paulo 
Engler, superintendente da Fenabrave em uma mesa redonda transmitida pela 
TV Fenabrave no dia 4 de abril.

O encontro, que foi mediado pela jornalista Fátima Turci, contou, ainda, 
com as presenças de Luiz Eduardo Vidigal Lopes da Silva, consultor jurídico 
da Fenabrave, Paulo Pellegrini, consultor jurídico de Associações de Mar-
ca, Cleide Simões, titular da Concessionária Marte Veículos (São Paulo), e  
Gustavo Marrone, diretor de autorregulação da Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban). “É essencial a certificação. A partir de fevereiro de 2014, não será 
possível encaminhar um pedido de crédito se você não for certificado. É uma 
condição que não tem prorrogação”, enfatizou Engler.

Além de alertar para o fim do prazo para a adequação da norma, os convi-
dados esclareceram algumas das principais dúvidas dos Concessionários acerca 
do tema. Para Pellegrini, a resolução não deve ser temida. “A atividade acontecia 
na informalidade. A resolução normatizou-a. Vieram obrigações, mas também 
surgiram direitos, como a remuneração adequada do serviço”, disse o consultor 
jurídico, lembrando que a contrapartida tem de ser adequada ao investimento 
realizado pelos Concessionários em treinamentos e afins.

Entre os itens sobre os quais o Concessionário deve manter atenção, os con-
vidados destacaram a necessidade de se apresentar propostas de financiamento 
com taxas e condições claras e a obrigatoriedade de indicar, em local visível, 

Quem sai na frente 
tem mais tempo 
para se adequar
Parte dos 15% daqueles que já possuem 
profissionais certificados na concessionária, 
Cleide Simões, titular da Marte Veículos 
(São Paulo), acredita que antecipar a capa-
citação dos correspondentes é importante 
para entender o funcionamento e buscar as 
melhores formas de se trabalhar sob o novo 
regime. “Quem sai na frente tem mais tempo 
para se adequar”, avalia.

Cleide conta que, na Marte Veículos, cerca de 
45% das vendas são financiadas em uma das 
cinco instituições financeiras com as quais 
trabalha. Ela recomendou o curso para dois 
colaboradores. “É importante ter sempre 
alguém pronto a atender o consumidor”, diz, 
citando ocasiões em que a pessoa certificada 
está ausente da concessionária, casos de 
férias, faltas ou até mesmo desligamento 
da empresa.
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Prazo limite Para 
certificação de 
corresPondentes está 
se aProximando
Resolução 3.954/11 prevê que, a partir de fevereiro de 2014, 
apenas profissionais certificados poderão encaminhar e dar 
andamento a pedidos de crédito. Levantamento preliminar aponta 
que apenas 15% das Redes possuem a certificação exigida.



ATENÇÃO! 
Informações  
ao Coaf
Outro item abordado no encontro foi a aten-
ção que os Concessionários devem ter em 
relação às normas 24 e 25 do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (Coaf), 
que preveem, entre outros itens, a necessi-
dade de se manter registros ou informar ao 
órgão determinados tipos de operação. “A 
legislação que aborda a ocultação de bens 
e lavagem de dinheiro incluiu a comercia-
lização e intermediação de artigos de luxo 
e alto valor (aqueles acima de R$ 10 mil) 
como uma atividade que deveria fornecer 
informações ao Coaf. Todo o segmento está 
inserido nisso”, alertou Vidigal. Segundo o 
consultor, deve-se manter os registros de 
transações acima de R$ 10 mil e notificar o 
Coaf sobre atividades financeiras suspeitas, 
como operações acima de R$ 30 mil realiza-
das em dinheiro.

Cleide Simões, Gustavo 
Marrone, Paulo 
Engler e Fátima Turci. 
Em destaque, Paulo 
Pelegrini e Luiz Eduardo 
Vidigal Lopes da Silva.

com quais instituições financeiras a empresa trabalha (a Fenabrave já enviou 
um painel de acrílico para os membros da Rede). Além disso, foi reiterada a 
necessidade de se ter, no mínimo, um profissional certificado por loja – lem-
brando que a certificação é pessoal e não transferível. “Por isso, a Fenabrave 
recomenda a certificação de mais de um funcionário, pois caso um deles tenha 
que se ausentar, o outro o cobre sua função”, completa Engler.

Apesar da lista de obrigações previstas na resolução, Marrone entende que 
a norma é benéfica para o Concessionário já que define, de maneira clara, os 
papéis na relação entre instituições financeiras e correspondentes. “A respon-
sabilidade é muito simples. Toda a avaliação do crédito é responsabilidade do 
banco. O correspondente é apenas um intermediário”, afirmou. 

Para auxiliar os Concessionários, a Fenabrave e o Instituto de Educação 
Febraban desenvolveram um programa específico de capacitação a seus asso-
ciados. O curso chama-se “Programa Preparatório para Certificação Profis-
sional – Módulo Crédito Veículos” e aborda a legislação pertinente; conceitos 
sobre crédito; conhecimentos gerais sobre o Sistema Financeiro Nacional; 
tipos de operações e seus riscos; Código de Defesa do Consumidor - CDC; 
ética e representatividade e financiamento de veículos. As aulas podem ser 
feitas integralmente à distância. 
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A
s ações pela sustentabilidade 
começam a ultrapassar as fron-
teiras das grandes corporações. 
Motivadas pela oportunidade de 
apresentarem um diferencial no 
mercado, muitas empresas estão 
adotando medidas para diminuir 
os impactos negativos sobre o 

meio ambiente, e apresentam, cada vez mais, 
modelos sustentáveis. Essa preocupação com 
a sustentabilidade ganhou força também nos 
diferentes segmentos automobilísticos.

A adoção de materiais recicláveis em pe-
ças que equipam diversos veículos se tornou 
comum na fabricação de automóveis no 
Brasil. Garrafas PET, por exemplo, podem se 
transformar em tecido que reveste os bancos  
dos automóveis. 

A Renault do Brasil é uma empresa que tem 
investido em ações sustentáveis e está engaja-
da na ampliação de soluções que contribuam 
para proteção do meio ambiente. “Prova dis-
so é a eficiência de nossas fábricas que, além 
de garantir uma produção ecologicamente 
responsável também contribui significativa-
mente com a preservação do meio ambien-
te”, afirma Olivier Murguet, presidente da  
Renault do Brasil.

O Complexo Ayrton Senna, onde estão 
localizadas as fábricas da Renault (São José dos 
Pinhais/PR), é composto por três unidades 
que produzem automóveis (Duster, Sandero, 
Logan e Grand Tour), comerciais leves (furgão 
Master) e motores que abastecem os mercados 
nacional e internacional.
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O reaproveitamento 
de materiais na 

fabricação de 
peças utilizadas 

em veículos reduz 
custos, protege o 
meio ambiente e 
torna a indústria 

automotiva cada vez 
mais sustentável.



No Complexo Ayrton Senna 100% dos resí-
duos são gerenciados: 95% são enviados para reci-
clagem e 5% são reprocessados. Em 2012, 64 mil 
toneladas de materiais como isopor, borra de óleo, 
papel branco, madeira, papelão, plástico e lodo da 
pintura foram reciclados. “Elementos como óleo de 
motor, papel, papelão, madeiras e isopor ganham 
destinação adequada enquanto outros, como o 
aço e alumínio, voltam para a cadeia produtiva”, 
explica Murguet.

O objetivo da marca é garantir que todos os veí-
culos produzidos nas fábricas apresentem tecnologias 
acessíveis ao consumidor e bons resultados ao meio 
ambiente. Os modelos Renault Sandero e Logan, 
produzidos no Brasil, já são fabricados seguindo os 
critérios estabelecidos pelo Eco2, que determina que 

os veículos devem ser produzidos em uma fábrica 
certificada pela ISO 14.001 e emitir menos de 120 
g CO2/km ou ser movido a biocombustível, além 
de conter uma quantidade de plástico proveniente 
de reciclagem superior a 7% da massa total deste 
componente. A regra diz, ainda, que o veículo deve 
ser “valorizável” à ordem de 95% de sua massa em 
fim de vida. “Na Renault do Brasil, a produção de 
alguns modelos como Sandero e Logan até supe-
ram os critérios estabelecidos pela Eco2”, explica  
Valdeni Lopes, chefe de meio ambiente da Renault.

A italiana Fiat também está preocupada com a 
sustentabilidade. A montadora possui uma área de-
nominada “Ilha Ecológica”, local onde são encami-
nhados todos os resíduos que serão reaproveitados 
e/ou reciclados (isopor, papel, papelão, madeira, 

Vista aérea do 
Complexo Ayrton 
Senna, onde são 
fabricados o Duster, 
Sandero, Logan, 
Grand Tour e o furgão 
Master, da Renault.
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metais etc.). No local, segundo a montadora, é dado 
o destino adequado a cada resíduo. 

A “Ilha Ecológica” é um centro pioneiro de reci-
clagem de isopor, que é processado e transformado 
em matéria-prima para a produção de diversos 
materiais e utensílios, como vasilhames, solas para 
calçados, corpo de caneta e embalagens.

A busca por carros eficientes vai além dos mo-
tores, e é um processo que envolve a descoberta de 
novos materiais, mais verdes e mais leves. Exemplo 
disso é o Uno Ecology, lançado em 2010, um exem-
plo de carro-conceito que apresentou ao mercado 
uma série de soluções, muitas das quais estão sendo 
estudadas por pesquisadores da Fiat, guiados pelo 
desafio de viabilizar a aplicação dessas inovações 
nos veículos comerciais. “Desde 2000, as pesquisas 

estão a todo vapor, com resultados que posicionam 
os veículos da Fiat em patamares cada vez mais 
ecológicos”, explica Julio Souza, analista sênior de 
Engenharia de Produto da Fiat.

Atualmente, a Fiat já dispõe de uma série de 
tecnologias e materiais verdes empregadas nas mais 
diversas funções do veículo, como, por exemplo, a 
adoção de óleo de soja na produção das espumas 
dos bancos, presente em toda linha de automóveis 
da marca. “Além de reduzirmos o consumo de 
recursos naturais, contribuímos, também, para 
diminuir a quantidade de resíduos gerados e que 
necessitam de tratamento final”, comenta Souza.

As inovações não param por aí e as fibras de 
madeira são usadas como reforço em componentes 
de acabamento plástico, como o porta-pacotes na 

Todo o aço e o 
alumínio que sobram 
da produção são 
reciclados e voltam para 
a linha de montagem. 
Outros materiais são 
processados e ganham 
destinação adequada.
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aplicação no Palio Fire. Já os materiais reciclados 
estão presentes nos isolamentos acústicos, feitos de 
desfiado de brim (resíduo da indústria da moda), 
nas proteções do vão de roda e nos reparos aerodi-
nâmicos, produzidos com polipropileno (plástico) 
reciclado. “O resultado desse esforço tem impacto 
direto nos índices de reciclabilidade e recuperabi-
lidade dos veículos. O Novo Uno alcançou taxa 
de reciclabilidade de 88,3% e recuperabilidade 
de 99,5% - números que extrapolam os limites da 
Diretiva 2005/64/CE, que é a norma vigente na 
Europa”, detalha Souza.

Outra montadora que se preocupa com 
aspectos ambientais e ecológicos é a Volkswa-
gen, que também utiliza materiais recicláveis 
na composição de suas peças. A marca aplica a 

Os copos plásticos, 
por exemplo, podem 
ser reciclados e 
reutilizados na 
construção de peças 
para veículos. O 
processo exige 
algumas etapas para 
a reciclagem.

tecnologia de tecidos à base de PET reciclado, 
para revestir bancos e painéis de portas de seus 
automóveis, que estreou no Novo Gol e Novo 
Voyage. A tecnologia protege o meio ambiente 
e faz parte do objetivo estratégico da empresa 
de desenvolver sustentabilidade como princí-
pio de gestão. Exclusividade da Volkswagen no 
Brasil, os tecidos à base de PET reciclado para 
revestimentos aplicados no Novo Gol e Novo  
Voyage são altamente tecnológicos e a matéria-
-prima bruta é fornecida por empresas certificadas 
por órgãos ambientais internacionais. 

Em 2012, durante a Rio+20, a montadora 
apresentou sua iniciativa global “Think Blue”, 
que incorpora o objetivo de criar soluções e pro-
dutos ecologicamente corretos. Com isso, a marca 

1 2

3 4
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estabelece o compromisso com o desenvolvimento 
sustentável e apresenta suas práticas ligadas aos três 
pilares de sustentabilidade: o ambiental, o social e 
o econômico.

O conceito “Think Blue” tem como proposta 
tornar a mobilidade mais eficiente e sustentável, 
acessível a todos, e se aplica em tecnologias am-
bientais, como por exemplo, o desenvolvimento de 
carros mais eficientes, e na redução de emissões na 
produção de veículos, por meio do conceito “Think 
Blue. Factory.” Por meio dessas ações, a marca busca 
motivar todos os públicos, sejam funcionários, 
consumidores, comunidade ou sociedade, a terem 
um comportamento cada vez mais consciente em 
relação ao meio ambiente, contribuindo para um 
futuro sustentável.  

Sustentabilidade 
sobre duas rodas
Não são apenas as montadoras de automóveis que se preocupam 
com a preservação do meio ambiente. O setor de duas rodas também 
se empenha para se destacar no quesito sustentabilidade. Novas 
atitudes, ações do governo e de empresas que compõem esse setor 
têm surtido efeito em prol da redução de emissões por motocicletas.

Segundo a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares),  
atualmente o Brasil possui um dos programas de controle de emis-
sões de poluentes para motocicletas mais rigorosos do mundo. 
Trata-se do Promot (Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Motociclos e Veículos Similares), instituído pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama) em 2002. A Abraciclo calcula que, desde 
a criação do programa, que está em sua terceira fase, a redução dos 
índices de emissões de monóxido de carbono foram de mais de 80%.

A Dafra adota iniciativas relacionadas à gestão ambiental em seu 
Polo Industrial em Manaus (AM), uma unidade fabril que possui 
170 mil m² de terreno, sendo 35 mil m² de área construída, como 
uma estação de tratamento de efluente sanitário e uma central de 
coleta seletiva.

A estação de tratamento de efluentes sanitários, por exemplo, recebe 
todo o efluente gerado pelas caixas de gordura do restaurante, dos 
banheiros e vestiários da unidade. Periodicamente, esse efluente é 
coletado e analisado por um laboratório externo, levando a geração 
de um laudo que, posteriormente, é encaminhado ao Instituto de 
Proteção Ambiental do Amazonas – Ipaam para comprovar a quali-
dade do tratamento efetuado pela Dafra.

Já a central de coleta seletiva da fábrica recebe, separa, prensa e 
encaminha para reciclagem, processamento ou reaproveitamento 
de 81,5% dos resíduos gerados na unidade. Materiais como papelão 
são prensados e utilizados na fabricação de papelão reciclado, o ferro 
é prensado e enviado para reciclagem, enquanto o plástico segue 
para uma empresa parceira onde, após reciclagem, é transformado 
em sacolas plásticas. O óleo contaminado passa por um processo 
chamado de re-refino em uma empresa especializada e licenciada 
para esta atividade.

Ainda falando sobre destinação correta de materiais, em 2009 a 
Dafra firmou parceria com a Associação dos Ceramistas do Estado 
do Amazonas (Aceram), localizada na cidade de Iranduba (a 25 
quilômetros de Manaus), conhecido polo industrial cerâmico e de 
olaria da região. O acordo envolve a reciclagem de madeira, origi-
nária das embalagens de componentes recebidos pela empresa, 
que é periodicamente doada pela Dafra para a Aceram, servindo 
para alimentação de fornos na produção de tijolos, blocos e telhas.

O isopor também é processado e 
reutilizado na produção.
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Com oito concessionárias distribuídas 
no interior de São Paulo, a Lapônia, 
representante da marca Volvo, se destaca 
na atuação de pós-venda e serviços.



H
á mais de 30 anos, a Lapônia, concessio-
nária Volvo de caminhões e ônibus, com 
pontos localizados nas cidades de Sorocaba 
(matriz), Ourinhos, Presidente Prudente, 
São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São 
Manuel, Araraquara e Araçatuba, possui 

um modelo de gestão eficiente que tem gerado bons 
resultados para a empresa. Além da comercialização 
de caminhões e ônibus da marca sueca, a Lapônia se 
destaca pela excelência em serviços e também pela 
comercialização de peças.

Atualmente, a empresa conta com 550 fun-
cionários, responsáveis pelo faturamento de  
R$ 800 milhões, realizado em 2012. A concessio-
nária comercializa mais de 2 mil caminhões novos 
por ano, entre pesados e semipesados, cerca de 250 

Além de investir em 
treinamentos com 
a equipe, a Lapônia 
compartilha suas 
metas com todos os 
funcionários, por 
meio de reuniões 
semanais, onde 
são realizados 
diagnóticos e planos 
de ação.

caminhões seminovos e 150 ônibus. “Temos uma 
atuação muito forte com a Michelin na distribui-
ção de pneus. Comercializamos cerca de 1,5 mil 
pneus por mês”, destaca Oswaldo Schmidt, diretor  
da Lapônia.

A empresa iniciou suas atividades com uma 
gestão familiar. Hoje, está 100% profissionalizada, 
porém, membros da família atuando na Lapônia 
não são considerados um problema na opinião 
de Schmidt. Isso acontece, pois os familiares são 
contratados por meio do processo seletivo conven-
cional e não podem atuar como gestor de outro 
familiar. “Inclusive, nós incentivamos as indicações 
de funcionários, oferecendo salários extras de pre-
sente para aquele colaborador que contribuir com 
indicações”, comenta.
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De acordo com o executivo, a gestão da empresa 
está balizada em estudos realizados pela Volvo e 
também por pesquisas internas, tanto com relação 
à satisfação de clientes, como clima organizacio-
nal. Com três objetivos bem claros destacados por 
Schmidt a todos os colaboradores, a empresa con-
quistou a participação de 10% nas vendas totais da 
marca, se classificando entre os três maiores grupos 
empresariais da Volvo. “Nosso primeiro objetivo 
é ampliar a satisfação do cliente. Fomos, pelo ter-
ceiro ano consecutivo, a concessionária que teve a 
maior nota no Brasil. Em seguida, definimos que a 
Lapônia deve ser uma empresa lucrativa, para assim 
chegarmos ao terceiro ponto: aumentar nosso ne-
gócio”, enumera Schmidt, informando que atingiu 
32% de participação no segmento de caminhões 
pesados na Volvo. Com share de 12% no segmento 
de semipesados, o diretor da Lapônia já traça como 
meta atingir a liderança, também neste segmento, 
em até quatro anos.

Pesquisas norteiam gestão – Oswaldo Schmidt expli-
ca que a gestão da Lapônia é baseada com resultados 
de pesquisas feitas tanto pela Volvo, como pesquisas 
internas, que identificam índices de satisfação de 
clientes, clima organizacional, vendas, rentabili-
dade, pós-venda, aproveitamento de oficina, entre 
outros itens. “Com isso, conseguimos manter uma 
melhoria contínua em nossa operação”, comenta.

No caso da pesquisa interna de satisfação de 
funcionários, a Lapônia se orgulha por manter uma 
relação aberta com todos os 550 colaboradores. 
Por meio do questionário que é respondido anoni-
mamente, são classificados os conhecimentos dos 
funcionários, a preocupação deles com a empresa 
em diversos setores, são feitas avaliações das lide-
ranças (incluindo seu envolvimento e cooperação 
no trabalho), da estrutura e de benefícios, seguindo 
padrões mundiais difundidos pela montadora. Os 
resultados são divulgados a todas as equipes e, por 
meio de reuniões semanais, são realizados diag-
nósticos e um plano de ação para corrigir possíveis 
problemas. “Na última avaliação, por exemplo, 
identificamos que os funcionários gostariam de ter 
sessões de ginástica laboral. Já estamos avaliando 
alguns fornecedores para tentar preencher esta 
necessidade”, explica Schmidt.

A gestão das concessionárias é focada em um 
plano de trabalho, criado com base em plano or-
çamentário. Todos os meses são realizados encon-
tros para discussão de metas e de resultados, que 
identificam a eficiência nas operações de vendas, 
a participação de mercado, a rentabilidade da em-
presa, o aproveitamento da equipe de mecânicos, 
o tempo de espera dos clientes na oficina e o aten-
dimento de peças. “Nossa estrutura é sistematizada 
e os gestores têm controle, em tempo real, do que 
está acontecendo na operação. Assim, temos a 
chance de mudar diretrizes no meio do caminho se 
identificamos que algum ponto não está de acordo 
com o que foi acertado nas reuniões”, detalha o 
diretor da Lapônia, informando que o sistema de 
remuneração é feito com base na meritocracia. Por 
isso, a transparência na divulgação de informações e 
as métricas estabelecidas para a operação, motivam 
cada vez mais os colaboradores. “Todo ano, se a 
empresa tem um bom resultado, os funcionários 
recebem um bônus”, conclui.

Peça sua peça – “A peça mais cara é a que a 
concessionária não tem”. Esta é a definição de 
Oswaldo Schmidt para resumir sua atuação no 
setor de peças. Segundo o diretor da Lapônia, um 
caminhão parado, quebrado, custa mais caro do 
que qualquer peça vendida na concessionária. 
Desta forma, a empresa investiu em seu estoque 
de peças de reposição. Hoje, com mais de R$ 30 
milhões em estoque, distribuído nos oito pontos 
de venda, a Lapônia consegue girar seis vezes, por 
ano, suas peças de reposição. “Temos uma média 
de 96% de atendimento imediato no balcão de 

Oswaldo Schmidt, 
diretor da Lapônia: em 
2012, a empresa faturou 
R$ 800 milhões.
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peças. Isso significa que o cliente sempre terá 
disponibilidade em estoque. O que não encontra, 
conseguimos trazer da fábrica em até 24 horas”, 
orgulha-se Schmidt.

Com este trabalho, a Lapônia já possui 75% 
de índice de fidelização em pós-venda. Por meio 
de uma excelente estrutura de dados, criada 
pelo próprio Schmidt, é possível ter controle 
total do mercado em que atua. “Sei exatamente 
o tamanho do mercado, o quanto eu vendi e 
quanto a concorrência vendeu. Assim consigo 
calcular o meu potencial de pós-venda para traçar  
metas”, explica.

No departamento de pós-venda, a Lapônia pos-
sui uma estrutura invejável a qualquer empresário. 
Os indicadores incidentes sobre todas as atividades 
da área norteiam a operação. Com isso, a Lapônia 
já consegue chegar a 90% de nível de ocupação de 
seus mecânicos e possui, segundo Schmidt, uma 
das maiores coleções de ferramentas especiais, 
desenvolvidas pela Volvo, que facilitam o trabalho 
sem danificar componentes. 

Todos os diagnósticos feitos nos veículos da 
oficina são realizados por meio eletrônico, em 
software atualizado permanentemente pela monta-
dora. “Possuímos cinco máquinas com esta tecno-
logia”, explica. Além do atendimento na oficina, a  
Lapônia possui 40 picapes preparadas para realizar 
diagnósticos e reparos in loco. “Por meio do Dyna 
Flitt, sistema de diagnósticos online, a montadora 
consegue identificar, à distância, qual o problema 
do caminhão. Esta informação chega até nós, que 
prestamos socorro onde o veículo estiver e, muitas 
vezes, já com a peça de reposição para o reparo”, 
explica Schmidt, detalhando que os veículos mais 
modernos não param com tanta facilidade como 
os de antigamente. Além disso, as peças já são 

desenvolvidas para transmitir diagnósticos por 
meio da central.

Hoje, em cada ponto de venda da Lapônia, são 
abertas cerca de 40 ordens de serviço diariamente. 
Schmidt destaca que 80% dos clientes que vão às 
oficinas têm espera menor que uma hora para aten-
dimento. “Quando percebemos que vai demorar, 
realizamos o agendamento do serviço”, completa. 

Relacionamento gera fidelidade – Além do trabalho de-
senvolvido com o pós-venda, a Lapônia possui gran-
de performance por meio do consórcio. Em 2012, 
conseguiu comercializar 350 cotas para aquisição de 
caminhões Volvo, garantindo uma carteira futura de 
clientes. “Cerca de 98% dos clientes que compram 
consórcio conosco, após a contemplação, voltam à 
concessionária para comprar seu bem”, explica.

Com alto índice de fidelização, a Lapônia 
ainda promove encontros sociais com seus 3 mil 
clientes ativos, envia malas diretas, participa de 
feiras e exposições nas regiões em que atua e ainda 
visita seus clientes com o objetivo de manter o re-
lacionamento. “Nós já levamos mais de 300 clien-
tes para a Europa e Estados Unidos por meio do 
nosso programa de fidelização”, conta Schmidt, 
complementando que essas ações bem-sucedidas 
contaram com o envolvimento de todos os fun-
cionários da empresa. “Dividir objetivos, não 
esconder informações e manter relacionamento 
próximo com os clientes e os funcionários nos 
levou a ter sucesso nas operações. Não é uma 
receita de bolo, basta ter metas claras, processos e 
motivação”, conclui.

Para este ano, a Lapônia espera ampliar em 10% 
seus resultados em relação a 2012, crescer 20% nas 
vendas de semipesados e manter a participação de 
32% no mercado de caminhões pesados.  

Com excelente estrutura de dados, a Lapônia 
consegue mapear o mercado que atua e traçar metas 
de pós-venda. Picapes especiais realizam trabalho 
em campo.
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produção 100% 
sustentável

linha de produç ão

A General Motors do Brasil inaugurou, em Joinville (SC), em fevereiro, uma das fábricas mais 
sustentáveis do mundo. De suas linhas industriais saem motores 1.0 e 1.4 litro e cabeçotes de 
alumínio. Sua capacidade instalada de produção é de 120 mil unidades de motores e 200 mil 
de cabeçotes por ano, destinados às fábricas da GM de Gravataí (RS) e Rosario (Argentina).



C
om investimentos de R$ 350 milhões 
e previsão de faturamento anual de  
R$ 250 milhões, a nova fábrica da General  
Motors, localizada na cidade de Join-
ville (SC), é a primeira a implantar um 
conjunto de sistemas pioneiros na área 
de eficiência energética e proteção ao 
meio ambiente, com destaque para a 

energia fotovoltaica - gerada a partir da luz do sol 
-, reciclagem de água industrial por meio de osmose 
reversa e tratamento inédito de efluentes e esgotos 
por meio de jardins filtrantes. 

As iniciativas, que fazem dela uma fábrica 
sustentável, incluem processos que a tornam uma 
das primeiras do Brasil a ter 100% dos resíduos 
industriais reciclados. Pelo programa “Zero Aterro”, 
todos os resíduos do processo produtivo serão reu-
tilizados, reciclados ou co-processados. “O objetivo 
principal do nosso projeto em Joinville consiste 
em termos um processo construtivo que respeite o 
meio-ambiente e, por isso, a nova unidade incorpo-
ra um conjunto de sistemas pioneiros nas áreas de 
eficiência energética e de proteção ao meio ambien-
te”, destaca José Eugenio Pinheiro, vice-presidente 
de Manufatura da GM América do Sul. 

Os sistemas pioneiros nas áreas de eficiência 
energética e proteção ao meio ambiente creden-
ciam a fábrica da GM, em Joinville, à certificação 
global do Leadership in Energy and Environmental 
Design – LEED -, que já está na fase de processo 
de obtenção. No Brasil o LEED é representado 
pela Green Building Council Brasil – GBC Brasil, 
ligada à US GBC (United States Green Building 
Council), mais importante organização global na 
avaliação de edifícios sustentáveis em termos de 
eficiência energética e proteção ao meio ambiente.

Os motores produzidos na fábrica da GM são 
os novos SPE/4 (Smart Performance Economy / 4 
cylinders) 1.0 e 1.4 litro, que equipam os automó-
veis Chevrolet Onix (hatchback) e Prisma (sedã) 
– os dois modelos resultantes do Projeto Onix – o 
primeiro lançado em outubro de 2012 e o segundo 
no final de fevereiro. 

A fábrica tem capacidade instalada de 120 mil 
motores e 200 mil cabeçotes por ano. “Todos os 
motores se destinam à unidade de Gravataí (RS) 
e, dos cabeçotes, 60% (120 mil) se destinam aos 
próprios motores ali montados, enquanto 40% 
(80.000) vão para a fábrica da GM em Rosario, na 
Argentina”, destaca Pinheiro.
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Projeto estratégico – A construção da nova fábrica 
de Joinville revela a importância estratégica que 
a região e o País possuem para o crescimento da 
GM no mundo. Jaime Ardila, presidente da GM 
América do Sul e da GM do Brasil, destaca o papel 
da nova unidade, necessária para atender a forte 
demanda do mercado brasileiro nos últimos anos 
e também às exportações. “A nova fábrica é uma 
das mais modernas da GM na América do Sul 
e no mundo, incorporando os mais avançados 
processos de tecnologia automotiva e de sustenta-
bilidade. A produção de motores e componentes 
em Santa Catarina tem como objetivo ajudar a 
alavancar o crescimento da GM em toda a região, 
que ganhou mais importância ainda dentro da 
companhia com a criação da divisão GM América 
do Sul”, afirma Ardila. 

Para Marcos Munhoz, vice-presidente da GM 
do Brasil, a escolha de Joinville para a implantação 
do novo projeto da companhia ocorreu em função 
de a cidade oferecer condições favoráveis à execução 
e desenvolvimento da iniciativa. “Joinville possui 

excelente infraestrutura e mão de obra bastante 
qualificada, além de contar com a proximidade 
de cinco portos no estado de Santa Catarina, o 
que favorece e muito seu desempenho do ponto 
de vista estratégico de nossas operações”, relata. 
Joinville está localizada a 530 quilômetros da cida-
de de São Paulo e a 600 quilômetros da cidade de 
Porto Alegre. 

Munhoz acrescenta que a empresa “tem muito 
orgulho em implementar um conjunto de tecno-
logias inovadoras, que fazem parte de uma fábrica 
sustentável. A GM tem um compromisso muito 
forte com o meio ambiente. Isso faz parte do DNA 
da companhia”, enfatiza. 

Segundo Luiz Moan, diretor de Assuntos 
Institucionais da GM do Brasil, que participou da 
implantação do projeto desde a fase de prospecção e 
sua viabilização, a montadora teve a melhor recepti-
vidade possível, tanto do governo estadual de Santa 
Catarina, quanto da Prefeitura de Joinville. “Senti-
mos essa disposição bastante favorável também da 
própria comunidade catarinense”, destaca. 
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A nova unidade da GM ocupa uma área total de 500 mil m², sendo, 
aproximadamente, 30 mil m² utilizados nas instalações da fábrica pro-
priamente dita e também suas facilidades auxiliares, incluindo pátios e 
áreas de estacionamento. Parte da área (200 mil m²) foi reservada para 
a preservação ambiental. 

Assim como as demais unidades da empresa no Brasil, esta foi construída 
dentro dos mais avançados conceitos de sustentabilidade, em linha 
com a política mundial de preservação ao meio ambiente adotada pela 
GM. Todas as condições foram acompanhadas de perto pelo Comitê de 
Sustentabilidade, criado pela empresa em abril de 2011. 

A fábrica da GM em Santa Catarina beneficiará o meio ambiente com 
12,6% de redução total de energia em comparação à ASHRAE (American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) - nor-
ma norte-americana que é referência mundial para sistemas de energia. 

A empresa deixará de emitir, anualmente, 119 toneladas de CO2, obterá 
redução de 20% no consumo de água potável e reutilizará 26 mil m³ 
por ano de água, volume equivalente ao abastecimento de 95 casas. 

Dentre os inúmeros programas ambientais previstos para a unidade de 
Joinville, destacam-se a gestão ambiental ISO 14.001, gerenciamento 
químico de resíduos, de efluentes líquidos, monitoramento de recursos 
hídricos e dos níveis de ruído. 

João Sidney Fernandes, diretor de “Facilities” da GM América do Sul, 
destaca a energia fotovoltaica como um “exemplo de eficiência energética”. O inédito sistema 
a ser implantado na unidade da GM em Joinville, prevê a instalação de 1.280 módulos foto-
voltaicos e estes painéis ocuparão uma área de 2.115 m2, que gerará energia para o circuito 
de iluminação de toda a unidade industrial e também para as suas áreas administrativas. Não 
haverá integração com o processo produtivo. A energia gerada por este sistema equivale ao 
consumo de 285 casas, e evitará a geração de 10,5 toneladas de CO2 por ano. 

O sistema de aquecimento solar na unidade de Joinville fornecerá 15 mil litros de água quente 
por dia, o equivalente ao consumo de 750 pessoas e suficiente para atender a 80 casas popu-
lares. A economia prevista por ano é de 8.800 m3 de gás natural – ou ainda, ou 7.190 kg de GLP 
ou 96.100 kWh -, evitando a geração de 17,6 toneladas de CO2 por ano. Esta iniciativa suprirá 
as necessidades dos vestiários e cozinha.

 Este sistema de aquecimento solar tem como principais vantagens: 
• O uso de combustíveis não renováveis é pequeno ou nulo; 
• O sol fornece um combustível de custo zero; 
• O aquecimento solar é sustentável e renovável; 
• Libera o uso da energia elétrica para outras utilizações mais nobres como iluminação e 

movimentação nos processos de produção; 
• A geração de CO2 durante a operação é nula ou mínima; 
• Pode ser usado tanto para indústria, comércio e em residências; 
• Pode ser instalado em áreas onde não exista energia elétrica. 

Também no uso racional da água, a tecnologia de tratamento de água por osmose reversa 
produz uma água de excelente qualidade, de acordo com a GM, muitas vezes superior à da água 
de origem, que permite aplicação industrial irrestrita, com baixa salinidade e condutividade e 
isenta de micro-organismos. Ele permitirá o reuso de até 19 mil m3 por ano de água, evitando 
o consumo de água potável suficiente para abastecer o equivalente a 70 casas populares. 
Portanto, será possível fornecer 100% do consumo de água não potável da fábrica de motores 
por meio do sistema. A água tratada, com elevado teor de pureza, será utilizada para fins 
não potáveis, como processo industrial, sanitários, irrigação, jardinagem e lavagem de pisos.

Fábrica sustentável  
e certificada
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Pós-venda garante 
rentabilidade e 

fidelização 

GESTÃO



O 
mercado automotivo brasileiro está pas-
sando por um processo de mudança. Esta 
história já foi vista em mercados mais 
maduros, como nos Estados Unidos, por 
exemplo, onde a grande concorrência e a 
baixa rentabilidade, forçou a Rede a traba-

lhar com excelência o departamento de pós-venda 
das concessionárias. “Durante a NADA Conven-
tion, conseguimos observar Concessionários que 
obtêm uma média de 90% de retorno sobre o 
pós-venda. Em alguns casos, este índice ultrapassa 
os 100%”, relata Diego Alvarez, coordenador do 
Grupo dos 20, da Fenabrave.

De acordo com o especialista, o Brasil está 
começando agora a vivenciar um mercado mais 
competitivo e, por isso, deve aplicar esforços sob 
o mesmo foco e com os mesmos procedimentos 
realizados pelos norte-americanos anos atrás. “Por 
isso, os brasileiros têm ampliado a participação em 
eventos promovidos pela NADA. É uma forma de 
eles aprenderem o que os americanos já fazem há 
mais de 50 anos”, complementa Alvarez.

Estimativas da Prime Action, consultoria espe-
cializada em canais de marketing, vendas e serviços, 
indicam que os negócios com veículos novos repre-
sentam 75% do faturamento das concessionárias e 
60% do lucro bruto. No caso de veículos usados, 
a relação é de 15% e 10%, respectivamente. Mas a 
proporção muda bastante quando se trata das peças 
de reposição, que trazem apenas 7% do faturamen-
to geral, mas contribuem com 20% do lucro bruto. 
No que diz respeito a serviços, a relação é também 
da ordem de três para um (3% e 10%). Ou seja, a 
rentabilidade de peças e serviços torna esses dois 
itens de pós-vendas bastante atrativos, merecendo 
maior atenção estratégica. 

Serviços rápidos, atendimento em casa, agen-
damento de consertos, segmentação de mercado, 
compartilhamento de estoques de peças e monta-
gem de boutiques de marca são algumas das armas 
usadas por montadoras e concessionárias para fisgar 
o consumidor antes da troca do veículo. 

Encarado até pouco tempo atrás como um 
“mal necessário”, o pós-venda virou negócio atra-
ente e que impulsiona a fidelização de clientes. Na 
opinião de Stephan Keese, da Roland Berger, as 
montadoras vêm desenvolvendo ações de melhoria 
em pós-vendas. “Garantias que eram parciais, e de 
um ano, agora são totais e duram mais anos, para 
a maioria dos veículos. Peças agora têm valores 
tabelados. Revisões possuem pacote básico de itens 
e preço fixo dos serviços básicos. Cuidar do carro 
está muito mais fácil, prático e ligeiramente mais 
barato”, comenta o executivo.
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Trabalhar bem o pós-vendas, 
oferecendo serviços e preços 
adequados, pode significar 
a conquista de clientes e o 
aumento da lucratividade das 
concessionárias. O desafio é 
manter o cliente no período 
de garantia e ir além.



Mulheres no  
pós-venda
Alguns Concessionários, com o objetivo de diversificar o atendi-
mento, passaram a trabalhar com mulheres, que se destacam em 
um ponto mais valorizado, principalmente no pós-vendas, quando 
grande parte dos atendimentos são relacionados a consertos: elas 
sabem como lidar com os clientes.

Rodrigo Cabral, gerente de vendas da Globovel Coqueiros, repre-
sentante Ford, em Florianópolis, afirma que oito dos 23 funcio-
nários da concessionária são mulheres. Ele percebeu uma maior 
inserção feminina no mercado automotivo há quatro anos, quando 
as mulheres começaram a se imaginar no meio e comprovar que 
o trabalho em uma concessionária “é como colocar o homem em 
um salão de beleza”.

A atendente de pós-vendas da Globovel Coqueiros, Léa Fernan-
da Fernandes Burigo, trabalha há um ano no ramo automotivo. 
Há poucos meses na empresa atual, ela recepciona clientes que 
chegam ao estabelecimento para fazer a revisão ou consertar o 
carro. Antes de tudo, Léa é uma boa ouvinte: escuta as descrições 
de barulhos feitos pelo carro, os supostos problemas que os 
clientes identificam e converte tudo em linguagem técnica para 
o mecânico da concessionária verificar. “Eu era atendente do 
estacionamento da concessionária. E o cliente, quando chega na 
oficina, geralmente, está mais estressado, porque vem até aqui 
por algum problema no carro. Foi aí que meu chefe viu que eu era 
mais dinâmica, que sabia conversar com eles, e passei a trabalhar 
no pós-vendas”, explica.

Cabral diz que, para ser contratada, a vendedora precisa ter conhe-
cimento básico sobre os produtos que irá vender, assim como em 
qualquer outra loja do ramo varejista. Na avaliação do gerente, o 
diferencial das mulheres é que elas explicam melhor aos clientes 
os detalhes do veículo e fogem das características técnicas, o que 
torna a venda mais interessante.

Na avaliação de Keese, porém, grande parte das 
montadoras ainda não aderiu a essa onda de padro-
nização e alguns dos programas anunciados não são 
cumpridos. “O pacote básico de manutenção pode 
não incluir altos valores de mão de obra. A garantia 
de cinco anos pode não cobrir as principais peças. 
O consumidor, cada vez mais informado, não per-
doa. Ou mantém a relação com a marca e a conces-
sionária apenas até o fim da garantia e somente para 
serviços básicos ou assume, desde a compra, que 
a manutenção será feita pelo chamado mecânico 
de confiança ou por uma das redes independentes 
de serviços automotivos, em plena expansão nos 
grandes centros urbanos”, alerta. 

Para ele, as concessionárias ainda não aprovei-
tam o potencial de rentabilidade do pós-vendas. 
“Ter um pós-vendas lucrativo pode salvar os 
negócios de um distribuidor. Lembrando que 
lucratividade não quer dizer maiores preços, e sim 
mais qualidade, aliada ao aumento do volume de 
serviços”, completa.

O executivo da Roland Berger comenta que 
reverter esta situação depende de diversos fatores. 
Primeiramente, os processos internos devem ser 
revistos com foco no consumidor. Controle de 
estoque de peças, renovação do layout da oficina, 
agendamento online de revisões e controle do 
tempo de serviço (existem revisões feitas em menos 
de quatro horas) fazem parte das atividades que 
colaboram para que o serviço fique cada vez mais 
padronizado, profissional e eficiente. “Qualificação 
técnica também é necessária. Com a evolução dos 
automóveis, o mecânico da esquina terá cada vez 
mais dificuldade para executar serviços e, da mes-
ma maneira, o mercado terá menos profissionais 
qualificados. A concessionária que tiver a melhor 
equipe passará mais segurança e qualidade ao con-
sumidor”, diz. 

Stephan Keese, da Roland Berger.
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Lançamentos de compactos, sedan, SUV e até reformulação de pacotes de 
equipamentos. As montadoras seguem renovando suas linhas de produtos em 
diversos segmentos. A Peugeot, por exemplo, apresentou, oficialmente, o 208, modelo 
alinhado com o mercado externo e que a marca espera vender 55 mil unidades ainda 
este ano. Kia, Volkswagen, Ford, Chery e Jeep também têm novidades. Confira!

Peugeot
Em fevereiro, a Peugeot apresentou, oficialmente, no 

mercado brasileiro, o modelo 208. O veículo, que é fabricado 
na unidade da PSA Peugeot Citroën em Porto Real (RJ), tem 
preços sugeridos de R$ 39.990 na versão Active, R$ 45.990 
(Allure) e R$ 50.690 na versão Griffe, topo de linha. O objetivo 
da Peugeot é vender 55 mil unidades no decorrer de 2013, 
sendo 50% deste volume na versão intermediária Allure. 

O modelo conta com duas opções de motor 1.5 flex e 
1.6 16 válvulas. O primeiro desenvolve entre 89cv (etanol) 
e 93cv (gasolina). Já o propulsor EC5 1.6 de 16 válvulas gera 
entre 115cv (gasolina) e 122cv (etanol), e oferece partida a 

frio, ou seja, dispensa o tanquinho de gasolina. É o mesmo 
que equipa o hatch médio 308. 

Todas as versões são equipadas com câmbio manual de 
cinco velocidades e contam com diversos itens de conforto, 
como ar-condicionado, direção com assistência elétrica, 
airbags frontais, freios com ABS (antitravamento), vidros 
dianteiros elétricos, computador de bordo e chave-canivete.

A fábrica de Porto Real, que demandou um investimento 
de cerca de R$ 800 milhões, é a única fora da Europa a produzir 
o 208. O modelo não vai substituir o 207, que continuará como 
modelo de entrada no portfólio da Peugeot.
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Novos modelos ampliam a 
competição no mercado

lanç amentos



volkswageN
Sexagenária no Brasil, a Volkswagen passou a adotar a 

nomenclatura global Highline para designar as versões topo 
de linha de Novo Gol, Fox e Novo Voyage. Dessa maneira, os 
modelos Prime (linha Fox), Power e Comfortline (Novo Gol e 
Novo Voyage) deixam de existir.

Além da nova nomenclatura, os modelos Fox e CrossFox 
têm nova arquitetura eletrônica, que possibilita a utilização 
de recursos tecnológicos inéditos em seu segmento e 

disponíveis apenas em modelos de categorias superiores. 
Um exemplo é a possibilidade de adquirir como opcional o 
rádio RCD-320 (o mesmo que equipa o Jetta Comfortline), 
com CD Player MP3, entradas USB, SD-Card e Auxiliar, 
Bluetooth integrado e interface para smartphone. Outro 
destaque da linha é o opcional PDC (Parking Distance 
Control) ou controlador de distância ao estacionar, que avisa 
sobre a existência de obstáculos próximos ao veículo. 
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Concorrente direto do Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e 
Peugeot 208, o Ford New Fiesta agora é fabricado no Brasil. 
A montadora inaugurou no dia 25 de março a linha de 
produção do modelo hatch, na fábrica de São Bernardo do 
Campo, no ABC paulista. Até então o New Fiesta hatch era 
importado do México.

“Este é o segundo carro global da Ford produzido 
no Brasil. Investimos R$ 800 milhões na fábrica”, disse o 
presidente da filial nacional, o inglês Steven Armstrong.  
O outro modelo global produzido 
no País é o EcoSport, feito em 
Camaçari (BA).

O modelo brasileiro, que 
parte de R$ 39.990, é equipado 
com motores 1.5 e 1.6. A versão 
topo de linha conta agora com 
câmbio automatizado de  
dupla embreagem. 

ford
Segundo a montadora, o New Fiesta brasileiro tem 75% 

de componentes nacionais, para atender às regras do novo 
regime automotivo, o Inovar-Auto. A nova transmissão 
automatizada, porém, é importada do México e é a mesma 
que equipa o EcoSport. Com a entrada do Brasil na estratégia 
global da Ford para carros de segmento B (compactos), a 
montadora espera vender 2 milhões de veículos deste porte 
no mundo em 2013.

50 Dealer





kia
A briga não será fácil, mas a Kia está confiante de que 

o novo Cerato pode conquistar uma fatia do concorrido 
mercado de sedans médios, segmento que tem Honda Civic, 
Toyota Corolla e Chevrolet Cruze como principais expoentes. 
A expectativa da marca é comercializar cerca de 10 mil 
unidades em 2013.

O novo Cerato tem preço inicial sugerido de R$ 67.400, 
na versão manual de seis marchas, que conta com um 
motor já conhecido do consumidor brasileiro: o Gamma II, 
1.6, 16v, também utilizado em outros modelos coreanos, 
como o Kia Soul e o Hyundai HB20. O propulsor é o único 
disponibilizado aos compradores do Cerato  e gera 128 
cavalos de potência. 

Quem optar pela versão automática, que deve responder 
por até 85% das vendas do novo Cerato, deve estar disposto 
a pagar a partir de R$ 71.900 e levará para casa uma caixa de 
câmbio de automática também de seis velocidades.

lanç amentos

52 Revista Dealer



chery
A Chery apresentou em março o Celer. Oferecido em duas 

versões, hatch e sedan, o modelo é equipado com motor 1.5 
16V flex, transmissão manual de cinco velocidades e tem 
preço sugerido entre R$ 35.990 e R$ 36.990. A Chery espera 
vender de 6 mil a 7 mil unidades do modelo ainda este 
ano (75% na configuração hatch, mais barata, com os 25% 
restantes para o sedã), o que representa metade de tudo o 
que emplacou em 2012. 

O novo modelo da marca chinesa terá 
como concorrentes os modelos 
Hyundai HB20, Chevrolet 
Onix e o Toyota Etios, 
além dos tradicionais 

Volkswagen Gol e Fiat Palio. A montadora oferece três 
anos de garantia no Celer e mais dois anos para motor e 
transmissão, sem limite de quilometragem.  O modelo 
é importado da China, mas no futuro será produzido na 
fábrica da montadora em Jacareí (SP).

yamaha
A Yamaha lançou a segunda geração da Factor 125, 

modelo que tem como foco oferecer uma excelente relação 
custo-benefício aos seus compradores. Para isso, a empresa 
fixou o preço de entrada da Factor em R$ 5.390, além da 
opção de compra com parcelas que partem de R$ 104,55 
pelo Consórcio Nacional Yamaha.

O modelo tem motor monocilíndrico de 124 cilindradas, 
com 10,2cv de potência, e deve brigar em uma fatia 
bastante disputada de mercado. Entre os atrativos, 
destaque para as revisões programadas, que permitem ao 
consumidor saber exatamente quanto vai gastar até os 18 
mil quilômetros.
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economia

Prof. Dr. Marcelo Ranieri Cardoso, doutor em Economia pela FGV, atua como 
professor de Economia no Mackenzie e na PUC-SP.

Marcelo Ranieri 
Cardoso
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É difícil dizer ou apostar em algum número depois de inúmeras e  
recorrentes revisões, e pior, depois de fecharmos com 0,9% em 2012.

Evidentemente, pelo Brasil e pelo mundo, a crise 
financeira de 2008 ainda gera reflexos e efeitos 
colaterais. A mais simples e direta noção deste fato 
está na falta de crescimento expressivo e consistente 

do PIB mundial, que teve diferentes fases desde 2008. Após 
dois primeiros anos de grandes ajustes dos contratos futuros, 
nos preços das ações e demais valores mobiliários e seus deri-
vativos, observamos uma sucessão de crises de endividamento 
pela Europa, motivadas justamente pela queda do crescimento 
e consumo global. E hoje, qual deve ser o crescimento real ou 
possível para o Brasil em 2013? É difícil dizer ou apostar depois 
de inúmeras e recorrentes revisões, e pior, depois de fecharmos 
com 0,9% em 2012.

O Brasil não enfrentou nenhum problema de endivi-
damento, como Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda e Itália, 
porque, desde o governo FHC, mantivemos uma política de 
controle do gasto público e geração de superávit primário para 
obtenção de uma relação Dívida/PIB que, junto com outros 
fatores, nos trouxesse a classificação de investment grade. 
Obtivemos essa medida de país bom para investimento em 
abril de 2008, mas, em setembro do mesmo ano, o mundo 
mergulhou numa turbulência e recessão que repercutem até 
hoje na economia real, na economia que produz bens e serviços 
e que ainda não voltou a acelerar apesar de diversas e variadas 
políticas de reativação.

Para mantermos a demanda interna aquecida e diminuir as 
consequências para o consumo e para a produção das indústrias 
instaladas no Brasil, foi adotada por inúmeras vezes a solução 
de redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), 
principalmente para automóveis e linha branca. Tecnicamente 
a adoção de estabilizadores automáticos, como alíquotas pro-
gressivas e gastos assistenciais, mantém no curto e médio prazo 
a economia operando sem sentir a diminuição, por exemplo, 
do consumo externo. Houve, por muitas vezes, a discussão de 
por que então favorecer apenas os segmentos automotivos e o 
de fabricação de eletrodomésticos. Parece razoável pensar no 
efeito transbordamento que esses setores geram para serviços e 
indústria de peças, apenas para justificar. 

Qual o crescimento real 
e possível para o Brasil?

Mas, dentro de um universo de impostos e alíquotas que 
atravancam a economia e geram um nível menor de serviços 
e produção de bens no Brasil, precisaríamos de muito mais 
mudanças para conseguir aproveitar o cenário de crise mundial 
e crescer com mais vigor. Alterar o IPI ajuda, mas não resolve. 
Precisamos de mudanças mais profundas e de longo prazo. 
Infelizmente, o governo não fez investimentos necessários em 
infraestrutura portuária, de estradas e ferrovias e nunca enfren-
tou o problema da reforma tributária. 

Então, a conclusão – não desejada – é que não conseguimos 
obter um PIB crescendo a taxas relevantes (5% ou mais ao ano). 
E pior, existem economistas que avaliam que crescimentos em 
torno de 7% para o Brasil gerariam apagão elétrico e um caos 
para a exportação nos portos. 

Como forma de manter o otimismo aceso, o Governo se 
esforça em fazer previsões superestimadas do PIB pela simples 
lógica de que divulgar uma notícia de expectativa positiva é me-
lhor do que ser realista e gerar uma desaceleração da economia. 
Em 2012, essa forma de se comunicar com o mercado se trans-
formou em vexame e descrença. No início do ano, a previsão era 
da ordem de 4,5% a 5%. O mercado ajustou ao longo do ano a 
previsão para baixo. O Governo foi mais resistente informando 
3,5%, 3% e por fim menos de 2% para o PIB. Conclusão: na 
apuração final, tivemos 0,9%, o que é crescimento pífio perto 
do potencial da sétima economia do mundo. Atualmente, o 
Brasil está logo atrás de Reino Unido e França. Como a distân-
cia é pequena, nós podemos saltar para a quinta colocação caso 
consigamos crescer de forma sustentada e com vigor.

Agora, em 2013, temos a inflação dando sinais de alerta em 
nível acima do centro da meta, que é 4,5%, e se aproximando 
por algumas medidas do teto da meta, que é 6,5%, o que gerará 
aumento da taxa básica de juros, Selic. O PIB deve ser nova-
mente afetado negativamente. O mercado tem previsto desde 
o início do ano um PIB ligeiramente acima de 3% para este 
ano e de 3,5% para 2014. É impossível afirmar sobre o PIB 
dos próximos anos, mas se conseguirmos obter esses números, 
apesar de pequenos, podemos ter um começo de uma fase mais 
vigorosa de crescimentos.  
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