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A vida e luta do líder que deu origem e nome
à Lei 6.729, que regulamenta e equilibra as
relações entre montadoras e concessionárias
no Brasil. O setor da distribuição
automotiva está em luto pela perda deste
líder, mas a luta pela preservação da
Lei permanece como legado a todos.

Especial: Veja entrevista exclusiva concedida à
Dealer, por Ferrari, em maio de 2012.

23o Congresso Fenabrave e
expofenabrave 2013
Mesa Redonda Internacional
e palestra sobre a internet são
destaques na programação.
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Grupo Saga é a única empresa da
distribuição automotiva na lista
das melhores para se trabalhar da
Great Place to Work.

Quebrar paradigmas
para lucrar mais com
o seguro e garantia
estendida.

editorial

Estamos em
luto, mas a luta
continua
Flavio Meneghetti
Presidente da Fenabrave

O

setor da Distribuição Automotiva está em luto pela inestimável perda recente
do nosso grande mentor da Lei 6.729/79, Renato Ferrari. Ex-presidente da
Fenabrave, advogado talentoso, pai e marido irrepreensível, Ferrari era, acima
de tudo, um homem de princípios e devotado ao perfeccionismo e à perseverança que o tornaram mais do que um líder para o nosso setor. Ele foi, é e
continuará sendo um exemplo de luta por ideais dignos e justos, como foi o
caso da Lei 6.729/79, atual 8.132/90 e que, merecidamente, recebe seu nome.
A Lei Ferrari, como é conhecida, se mantém
viva, pujante e absolutamente necessária para que
exista o equilíbrio nas relações entre concedentes e Concessionários. Como o próprio Renato Ferrari disse, em entrevista
concedida à Revista Dealer, há pouco mais de um ano, esta Lei
“serviu ao construtivismo jurídico, que já se fazia premente,
O NOME DA LEI
não só no setor automobilístico como no interesse do desenvolvimento nacional”.
Assim, equilibrar as relações de direito é, e sempre será, na
visão deste eterno líder, o caminho da justiça. E continuaremos lutando por isso, para que a Lei 6.729 continue em vigor
e seja aplicada, também vigorosamente, neste setor.
Acompanhe, nesta edição, um pouco sobre a trajetória de
Renato Ferrari, traduzida nas declarações de seus familiares,
amigos e companheiros de setor. Merecidamente, este grande
líder recebe nossa homenagem nesta edição especial, editada
com maior número de páginas, assim como dará nome ao Auditório da Fenabrave, que passará a ser denominado “Auditório Renato Ferrari”. Também
no 23º Congresso Fenabrave seu nome será reverenciado em menção honrosa e poderemos,
desta forma, nos empenhar, minimamente, para retribuir a ele o tempo que dedicou a
este setor durante 45 anos de trabalho em prol dos interesses desta Categoria Econômica.
Espero por você no 23º Congresso Fenabrave!
Boa leitura e até breve.
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Flavio Meneghetti é Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave – Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, entidade que representa 7,2 mil concessionárias por meio de 49 Associações de Marca brasileiras.
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Presidente do COAF
participa de entrevista
na TV Fenabrave
Desde o dia 1o de março de 2013, entrou em vigor a Resolução
nº25 do COAF -(Conselho de Controle das Atividades Financeiras),
editada em 16.01.2013, que dispõe sobre os procedimentos a
serem adotados pelas pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo, de alto valor ou que façam intermediação da
sua comercialização.
Os Concessionários de Veículos estão incluídos no rol de
empresas que deverão realizar cadastro ou notificar o Conselho,
de acordo com as transações realizadas. Para esclarecer eventuais
dúvidas, a TV Fenabrave realizou entrevista com o presidente do
COAF, Antônio Gustavo Rodrigues, que foi ao ar no dia 28 de maio,
e que contou com a presença de Paulo Engler, superintendente
da Fenabrave, e do ex-governador do Estado de São Paulo, Luiz
Antonio Fleury Filho.
“O objetivo dessa entrevista com o presidente do COAF é
ajudar a sanar as dúvidas de todos os Concessionários sobre a
aplicabilidade na norma. Esse é um assunto que interessa toda
a Rede de Concessionários, por ser um assunto que envolve o
combate de duas atividades: a lavagem de dinheiro e a questão
do terrorismo. Existem várias formas de transformar esse dinheiro
sujo e ingressá-lo no sistema financeiro brasileiro e, por meio da
Resolução 25, o COAF está regulamentando exatamente o combate a essa situação”, esclareceu o Dr. Fleury.
Toda empresa capaz de realizar a venda, compra ou até intermediação de bens, acima de R$ 10 mil, estão enquadrados na
Resolução 25, mas só devem comunicar ao COAF valores acima de
R$ 30 mil, pagos em espécie. “O Concessionário deve estar informado que toda venda inferior a R$ 30 mil não deve ser comunicada
ao COAF. É necessário apenas manter um cadastro da transação”,
explica Rodrigues.
O presidente do COAF falou da preocupação deste Conselho
em preservar as empresas para que não sejam enganadas. “Todo
o esforço do COAF é o de proteger as empresas para que elas não
sejam usadas por criminosos. Nossa preocupação é que as pessoas de bem não sejam, desavisadamente, usadas por um mau
elemento”, comentou.
Rodrigues também ressaltou a importância de o departamento
financeiro da concessionária estar atento na hora do pagamento,
porém, se o cliente fizer o pagamento do bem adquirido, por meio
do banco, é a instituição que deve informar ao conselho a transação.
“O Concessionário deve ficar atento no ato da compra, pois o cliente
pode ser mal intencionado e querer dar um cheque roubado ou
dinheiro falso, então, se você notar algo estranho, deve comunicar
ao COAF. Uma pessoa pode chegar com uma mala com grande
quantidade de dinheiro e querer comprar um bem à vista. Isso não
é ilegal, mas o dinheiro não é rastreável. Já os pagamentos realizados
6
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Mesa Redonda aborda
Segurança de Informação
No dia 21 de maio, a TV Fenabrave realizou mesa redonda
sobre a “Segurança de Informações”. Mediada pela jornalista
Fátima Turci, a mesa redonda contou com as presenças de
Paulo Engler, superintendente da Fenabrave, Marcos Moreira,
diretor da F&I Brasil e João Daniel, diretor de TI da empresa.
O programa foi transmitido, ao vivo, para mais de 1,2 mil
pontos de recepção da TV Fenabrave, e recebeu diversas
perguntas sobre o tema. A Mesa Redonda recebeu perguntas
que extrapolaram o tema central, e foram abordadas questões
sobre a Responsabilidade dos Correspondentes no País e
Certificação dos Profissionais pelas Concessionárias.

João Daniel, Paulo Engler, Marcos Moreira e Fátima Turci.

em TED ou DOC, correm dentro do sistema financeiro, portanto, são
rastreáveis, e se acontece um pagamento com um valor alto para a
conta da empresa, quem deve tomar as precauções e se responsabilizar em informar ao COAF é o banco”, esclarece.
Segundo o ex-governador Fleury, ao comunicar ao COF operações que julgar suspeitas, ”o Concessionário está cumprindo a
norma legal e isso não significa que está suspeitando da honestidade do cliente. Ele apenas estará se protegendo para que, se
a operação for feita por alguém que está fazendo lavagem de
dinheiro, estará absolutamente coberto na sua ação legítima por
ter feito a denúncia ao Conselho”, explicou.
Rodrigues afirmou que o COAF está preparado para verificar
as 7.200 concessionárias e seus pontos de vendas no Brasil. “Nosso
sistema é moderno e conseguimos fazer um trabalho completo
para verificar essas ações, então, estamos preparados para atender
esse setor. “Todos os Concessionários devem se cadastrar no COAF.
Esse sistema é honesto e não vai atrapalhar os negócios, pois nossa
missão é prevenir problemas, por isso, temos muitas parcerias com
bancos e vamos contar com a parceria também dos empresários
da distribuição”, finalizou.

Luiz Antonio Fleury Filho, Antônio Gustavo Rodrigues e Paulo Engler.

IPI e Inovar-Auto em debate
Foi realizada em São Paulo, no último dia 28 de maio, a mesa
redonda que discutiu a redução do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) para o setor automotivo, e o novo regime
Inovar- Auto. Promovido pela TV Fenabrave, o debate foi mediado
pela jornalista Fátima Turci e contou com as presenças de Valdner
Papa, coordenador educacional da Universidade e TV Fenabrave,
e Celina Ramalho, professora de economia da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), consultora da Fenabrave.
Os convidados falaram sobre os efeitos dessas medidas no
setor automotivo. “No passado, o governo ofereceu incentivos ao
setor, como a redução do IPI na comercialização de veículos, em
função da forte modificação que ocorria no mercado naquele momento, da redução de passagem de loja e da retração do volume
de vendas. E, alerta a esse comportamento do mercado, decidiu
prorrogar o estímulo pois, às vésperas do término do incentivo,
as vendas eram aquecidas, mas depois voltavam a se retrair com
o aumento gradativo do imposto”, disse Valdner Papa, complementando que essa prorrogação, até o fim do ano, possui duas
grandes características: a primeira é que os preços dos veículos,
segundo o consultor, devem se manter até 31 de dezembro. A
segunda, segundo Papa, elimina as antecipações de compras, o
que transforma o mercado, que passará a ter um comportamento
sem altos e baixos, o mantendo mais estável.
Celina Ramalho viu positivamente a prorrogação da redução
do IPI. “Vejo o estímulo do IPI, de uma forma geral, como uma situação favorável ao setor e entendo essa ação do governo como
uma estabilidade ao mercado, além de gerar benefício a todos,
tanto ao consumidor, que pode se programar para comprar, como
para o Concessionário, que sempre terá compradores”, comenta.

Fátima Turci, Celina Ramalho e Valdner Papa.

Os convidados da mesa redonda também elogiaram a ação
do governo em criar o Inovar-Auto, novo regime automotivo, que
vigorará entre 2013 e 2017, e que tem o objetivo de estimular a
inovação tecnológica, reduzir poluentes e ampliar a competitividade do setor automotivo brasileiro. “Pela primeira vez no Brasil
existe uma regra, que foi estabelecida pelo Inovar-Auto. Isso é um
ponto importante para o setor. Outro detalhe é que, aqueles que
produzem no país, terão de cumprir as regras para ficar aqui, e
isso resulta em produtos de melhor qualidade”, argumenta Papa.
De acordo com o consultor, com o Inovar-Auto, surge, no Brasil,
um cenário de novos encontros de marcas e modernização. Para os
próximos anos, ele acredita que o Brasil vá se tornar um país exportador de veículos. “Ou seja, o programa só vai agregar melhorias
ao setor”, complementa o consultor.
O coordenador educacional da Universidade e TV Fenabrave
concluiu o encontro explicando a preocupação da Fenabrave com
o futuro do setor, mas também com o futuro dos Concessionários.
“A Fenabrave levanta a bandeira para mobilidade, mas também
luta pela reciclagem de veículos e pela preservação do Meio
Ambiente. Acredito que a discussão da mobilidade e a discussão
sobre a reciclagem tem sido prioridade nas pautas da entidade e
quem ganha com isso é o Concessionário e o Mercado em geral.
Para Papa, o Inovar-Auto trará novo comportamento de compra no mercado, como por exemplo, a migração do motor 1.0
para 1.4 e 1.6. “Essa motorização representava 60% e, nos últimos
tempos, está representando perto dos 40%. Isso significa que os
clientes estão migrando para outras motorizações”, concluiu.

Novo formato do Curso de Correspondentes
A partir de fevereiro de 2014, ao menos um colaborador de
cada concessionária deverá estar certificado, obrigatoriamente,
como “correspondente no país”. Esta é uma forma de garantir a
legalidade e continuidade nas transações de financiamento realizadas pelas concessionárias junto às instituições financeiras, e
segue a norma regulamentada pelo Banco Central do Brasil.
Engajada em conscientizar e preparar os colaboradores das
Redes para a certificação necessária, a Universidade Fenabrave,
por meio da TV Fenabrave, inovou ao apresentar um novo formato
para o ‘Curso Preparatório para a Certificação de Correspondentes
no País’, que será feito online, permitindo mais flexibilidade e a
interação dos participantes.
O objetivo do curso em novo formato, iniciado em 8 de julho,
é proporcionar, a todas as concessionárias, maior flexibilidade de
formato, sem perda de conteúdo dirigido.

Oferecido pela internet, o curso tem garantidas duas aulas pela
TV Fenabrave (em 8/7 e 12/8), nas quais o professor complementará
o conteúdo e dará dicas importantes para aumentar o aproveitamento dos alunos e melhor preparo para o simulado geral do curso.
O investimento, por pessoa, é de R$300,00 para o curso completo.
Calendário e funcionamento do curso de Correspondente
Primeira aula

realizada em 8/07/2013

Liberação do Módulo I (internet)

8/07/2013 a 22/07/2013

Liberação do Módulo II (internet)

22/07/2013 a 5/08/2013

Liberação do Módulo III (internet)

5/08/2013 a 19/08/2013

Segunda aula (TV Fenabrave ao vivo)

12/08/2013

(esclarecimento de dúvidas e dicas para realizar simulado)

Liberação do Simulado Geral (internet)

19/08/2013 a 23/08/2013

Mais informações pelo telefone: (11) 5582-0045 (Rosana ou Amanda) ou pelo e-mail: universidade@fenabrave.org.br
Revista Dealer
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Saiba também
•
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No dia 7 de maio, a
Fenabrave realizou reunião
com os presidentes das
Associações de Marca do
segmento de motocicletas.

•

Edson Zanetti e Fábio Braz
representaram a Fenabrave, em
8 de maio, na reunião realizada
pela Acrefi e Cetip, sobre o
comportamento do mercado
de financiamento de veículos.

•

A Fenabrave realizou, no dia 15
de maio, o Curso Responsável
Ambiental. Saiba mais detalhes
na seção Sustentabilidade
desta edição, na página 48.

•

Marcello Franciulli, diretor
setorial da Fenabrave,
representou a entidade, no
dia 16 de maio, no 4º Fórum
Mobilidade e Segurança
em duas rodas 2013,
promovido pela Abraciclo.

•

Em 4 de junho, Paulo
Engler, superintendente da
Fenabrave, esteve presente
na Coletiva de Imprensa do
Movimento Brasil Eficiente.

•

No dia 6 de junho, aconteceu,
em Brasília, o lançamento da
Campanha de Prevenção de
Acidentes de Trânsito para
Motociclistas Profissionais,
realizada pelo Ministério das
Cidades. A Fenabrave esteve
representada por Brenno
Alves, assessor de relações
institucionais da entidade.
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Lei das desmontadoras
de veículos é aprovada
na Câmara
Importante passo para a regulamentação de empresas de reciclagem
veicular: a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 23/2011, que cria
regras para o funcionamento e operação de desmontadoras de veículos no
País. O texto, do deputado Armando Vergílio (PSD-GO), sofreu alterações da
redação original após negociações com áreas do governo. A matéria agora foi
encaminhada ao Senado.
Pelo texto, as empresas de desmontagem deverão dedicar-se exclusivamente
a esta atividade, com oficialização por registro no Detran de cada Estado, válido
inicialmente por um ano e, após a primeira renovação, mais cinco anos. As unidades
existentes que trabalham com desmontagem terão três meses para se adequar à
nova lei, que, caso aprovada, entrará em vigor um ano após a publicação.
A União ficará responsável por criar um banco de dados nacional de informações
sobre os veículos desmontados, as atividades exercidas pelas empresas do setor e
as peças e componentes destinadas à reposição, sucata ou reciclagem. Esse banco
será gerido e alimentado pelo Contran, com acesso livre para as polícias.
Também caberá ao Contran definir parâmetros e critérios para as peças usadas – ou seja, quais são seguras para reuso e as proibidas para comercialização. O
consumidor dessas peças deverá receber informações claras sobre a procedência
e condições do produto, segundo o texto da lei.
Os Detrans fiscalizarão as empresas, que serão livres para fixar os preços da atividade. Estas deverão emitir nota fiscal da entrada do veiculo em suas dependências
e em no máximo cinco dias solicitar a certidão de baixa do registro do veiculo. As
desmontagens deverão ser feitas em no máximo dez dias úteis, com mais três dias
úteis para comunicar ao Detran esse fato.
Para o deputado autor da proposta, os benefícios, além da preservação ambiental por evitar o descarte desses produtos de maneira inadequada, beneficia também
a segurança dos cidadãos, por contribuir para a desarticulação de quadrilhas de
roubo de veículos. As informações são da Agência Câmara.

Fenabrave lamenta
morte de consultora
A Fenabrave lamenta o
falecimento da consultora da
TV Fenabrave e Universidade
Fenabrave, Maria Cristina
Moreno, ocorrido em 13 de
maio de 2013. A especialista,
que atuava na reformulação
da TV Fenabrave desde o
ano passado, deixa marido
e filhos em São Paulo.

18ª Pesquisa Fenabrave de
Relacionamento com o Mercado
e Prêmio “Marca Mais Desejada”
A 18ª Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com o Mercado e
o prêmio “Marca Mais Desejada”, foram lançados no dia 27 de
maio. Como nos anos anteriores, a Pesquisa será coordenada por
Luiz Adelar Scheuer, da Scheuer Consultoria, e dividida em três
partes: Geral, Associações de Marca e Segmentos. O resultado
consolidado da parte geral, questões 1 a 25, formará o Índice
de Postura Geral e determinará o Ranking Setorial. O resultado
consolidado das três primeiras perguntas da parte Geral formará
o Índice de Valor.
Desenvolvida com base em perguntas e respostas online, a
execução da Pesquisa é apoiada pela Central de Atendimento, processada pela área de TI e tabulada pelo departamento Econômico,
que assegura confidencialidade total ao conteúdo das respostas
individuais, divulgando somente resultados consolidados.
“A última pesquisa foi um sucesso e esperamos o mesmo nessa
edição que foi reformulada. Então, solicitamos que as Associações
de Marca apoiem a realização da Pesquisa, estimulando os Concessionários a respondê-la. Com base nos resultados poderemos
conhecer melhor o contexto atual da categoria econômica da
Distribuição de Veículos e destacar as Montadoras que melhor trabalham na parceria com suas Redes”, declarou Flavio Meneghetti,
presidente da Fenabrave.
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O trabalho do
Jorge na oficina

EFICIÊNCIA
=
		

O mecânico Jorge tem 8 horas
disponíveis para a Oficina. Durante o
decorrer do dia, ele foi alocado em várias
tarefas por 7 horas. Produziu e vendeu
pelo TMO-tempo padrão de mão de
obra, 8 horas. Qual a sua produtividade
e o aproveitamento do Jorge?
A Mão de Obra da Oficina é o ativo mais
vulnerável da Concessionária. O Veículo
no pátio pode ser vendido a qualquer
momento. A peça na prateleira pode ser
utilizada na semana seguinte. Mas a mão
de obra disponível, se não for vendida
no dia, vira, como uma pedra de gelo,
água, e não pode ser mais aproveitada.

Luiz Adelar Scheuer

O resultado da Pesquisa será divulgado no final de julho às
Associações de Marca, viabilizando sua divulgação e debate durante o Congresso, nas reuniões específicas de cada Marca. Para
efeito de resultados, não serão consideradas Marcas com menos
de cinco respondentes.
As matrizes de cada concessionária já receberam e-mails
com o ID de acesso (senha), para responderem a pesquisa no site
www.scheuerconsultoria.com.br.
As marcas mais desejadas – A premiação da “Marca Mais
Desejada”, para as Montadoras de cada segmento, será efetuada
durante a Cerimônia de Abertura do 23º Congresso Fenabrave,
que acontecerá dia 7 de agosto, a partir das 14h30, no Expo Center
Norte, em São Paulo-SP.
Pelo quarto ano, a premiação dará destaque ao primeiro e
segundo lugar das marcas eleitas, por votação online feita pelos
Concessionários de todas as marcas e segmentos, entre as categorias “Automóveis e Comerciais Leves”, “Caminhões e Ônibus”,
“Motocicletas”, “Tratores e Máquinas Agrícolas” e “Implementos
Rodoviários”.

horas trabalhadas em Ordens de Reparo (OR´s)

7,0

horas disponíveis

8,0

horas vendidas

8,0

horas trabalhadas

7,0

horas vendidas

8,0

horas disponíveis

8,0

Baixo Aproveitamento

88%

= 114%

= 100%

Baixa Produtividade

Falta de boa distribuição de trabalho

Trabalho mal distribuído

Mecânico tendo que procurar trabalho

Espera de peças no local

Falta trabalho

Falta de ferramenta apropriada

Despacho lento das tarefas

Mecânico mal treinado

Possíveis Soluções

=

Possíveis Soluções

Sistema de distribuição fixo

Distribuir tarefas ao mecânico certo

Usar sistema de localização ou motorista

Facilitar o acesso às peças - vendedor da mecânica

Melhorar técnica de venda

Identificar as deficiências - treinamento
Analisar e organizar as necessidades de
equipamentos e ferramentas adequadas

Excesso de Eficiência
Preferência na distribuição • Serviço mal feito (retorno na certa) • Supermecânico
Revista Dealer
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Especial - Homenagem

Wolfgang Sauer:
brasileiro por escolha
Nascido na Alemanha e naturalizado brasileiro, Wolfgang
Sauer, que comandou a Volkswagen do Brasil nas décadas de
1970 e 1980, faleceu no dia 29 de abril. Deixou mulher, duas filhas, três netos e lições valiosas de empreendedorismo, coragem
e liderança.
O nome não negava a origem: Wolfgang Franz Josef Sauer
nasceu em solo alemão, na cidade de Stuttgart, conhecida por
sediar gigantes do mundo automotivo, como Porsche, MercedesBenz e Bosch. Mas, antes mesmo dos 30 anos, já havia iniciado sua
jornada fora do país de origem, vivendo em locais como Portugal,
Venezuela e Argentina. Chegou ao Brasil em 1961, aos 31 anos, e
aqui se naturalizou e viveu até seu falecimento, em 29 de abril de
2013. Considerado um dos pilares da consolidação da indústria
automotiva do País, Sauer deixa uma legião de admiradores.
“Sauer é reconhecido por ter sido o grande líder da indústria
automobilística brasileira por um largo período da nossa história.
Era uma pessoa que, mesmo que contrariasse alguma opinião,
sabia explicar o porquê da negativa, de tal forma que o contrariado
compreendia sua posição e até o ajudava na sua missão”, comenta
Sergio Reze, presidente da Assobrav (Associação Brasileira de
Distribuidores Volkswagen).
A argumentação era intrínseca – e necessária – a Sauer. Até
porque, sem ela, o executivo não teria como convencer seus colegas Volkswagen a tirar de linha o Fusca, um dos ícones da marca
no País, ou mesmo provar que era possível exportar, de maneira
lucrativa, e em plena década de 1980, automóveis para o Oriente
Médio, região que absorveu nada menos que 170 mil veículos
fabricados no Brasil em uma operação comercial que desafiava a
lógica, com pagamentos feitos em petróleo e uma logística idealizada para driblar os conflitos da guerra Irã-Iraque.
A habilidade de Sauer em realizar manobras complexas e, por
vezes, improváveis marcou sua gestão à frente da Volkswagen,
empresa que comandou entre 1973 e 1989. O maior exemplo disso
talvez tenha sido a criação da Autolatina, joint venture que uniu
Ford e Volkswagen, duas das principais montadoras do planeta,
em um projeto de compartilhamento de tecnologias, produtos,
mão de obra e sistemas de controle. A parceria durou até 1996.
Sauer também participou da criação do Consórcio Nacional
Volkswagen, do Banco Volkswagen e do início da linha de produção de caminhões da montadora. Na sua gestão, foram lançados
modelos de sucesso, como Gol, Voyage, Parati, Saveiro, Santana
e Passat. Além disso, conseguiu exportar veículos nacionais para
quase uma centena de países, incluindo o exigente mercado japonês, e levou a fabricação do Santana para a China, onde até hoje
o modelo é produzido.
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Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen do Brasil entre 1973 e 1989.

Fácil trânsito – Outra faceta de destaque de Sauer era o fácil
trânsito, tanto entre membros do governo – era frequentador
constante dos gabinetes presidenciais –, quanto entre funcionários
de fábrica, sendo um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento das relações entre empresas e sindicatos na década de 1980
– acompanhou de perto o nascimento político do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Essa habilidade fez com que conquistasse vitórias políticas
importantes para o setor de automóveis em uma época complicada para a economia do País. “Lembro que, durante o Plano
Cruzado, por conta do congelamento de preços, as montadoras
perderam volumes e não podiam aumentar a produção. Era um
momento de escassez, de cobrança de ágio, e a interlocução do
Sauer com os Concessionários, por meio da Assobrav, foi fundamental para que pudéssemos atravessar aquele momento que
o País vivia. Juntos, equilibramos as necessidades da fábrica e,
por fim, conseguimos fazer com que o governo abrisse mão do
congelamento para o setor. Grande homem, que teve momentos
magníficos”, finaliza Reze.

Paraíba sedia Reunião do
Conselho Diretor e Regionais
Cidade conhecida como “Onde o sol nasce primeiro”, João
Pessoa, capital Paraibana sediou, no último dia 7 de junho, a reunião estatutária do Conselho Diretor e da Diretoria Regional da
Fenabrave. Recepcionados por Paulo Guedes, diretor da Regional/
PB e José Carneiro Carvalho Neto, presidente do Sincodiv/PB e
vice-presidente da Fenabrave, os membros da diretoria e regionais
estiveram ao lado do presidente executivo da Fenabrave Nacional,
Alarico Assumpção Jr., que representou o presidente do Conselho
Deliberativo e Diretor da entidade, Flavio Meneghetti, ausente em
função de uma cirurgia recente.
Na abertura da reunião, estiveram presentes o Secretário
de Estado da Receita Federal da Paraíba, Marialvo Laureano dos
Santos Filho, e o Secretário de Turismo de João Pessoa, Roberto
Brunet. Entre as autoridades, também o Ministro das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro, participou do encerramento do evento, quando
agradeceu e elogiou o apoio da Fenabrave ao Programa Federal
PARADA, voltado a ações por um trânsito mais seguro em todo o
País, e comentou sobre a importância do setor para o crescimento
do Brasil e investimentos de infraestrutura a serem feitos pelo
Governo em breve.
Marialvo Laureano também destacou, aos líderes do setor da
distribuição automotiva, as ações de infraestrutura e as políticas de
desenvolvimento regional da Paraíba para atrair novos investimentos do setor automotivo na região. “Com as obras de pavimentação
das rodovias estaduais, até o final de 2014, mais de 52 municípios
paraibanos estarão integrados na rota do desenvolvimento do Estado, e novos investimentos devem acontecer por meio, também, da
instalação de concessionárias de veículos”, comentou o Secretário,
representando o Governador da Paraíba, Ricardo Coutinho.
Para o vice-presidente da Fenabrave, José Carneiro, “a presença
das autoridades políticas no evento demonstram a importância
do setor automotivo para o Estado, e a iniciativa de realizar parte
das reuniões estatutárias da Fenabrave em outras regiões do País,
que não apenas São Paulo, mostra a capilaridade e importância
regionais que a Federação tem no Brasil”.
Em sua abertura, Alarico Assumpção Júnior fez um balanço
geral do setor no país, apontando para as previsões para o ano,
consideradas positivas mesmo que a previsão do PIB Nacional não

atinja o índice esperado pelo Governo, acima de 3%. O presidente
executivo da entidade comentou, ainda, sobre os problemas
enfrentados pelo setor de motos – ainda atingido pela restrição
de crédito –, e a questão da estocagem de caminhões médios,
mas reforçou a importância do Novo Regime Automotivo, o
Inovar-Auto, para o desenvolvimento de novos produtos.
Na pauta do dia, foram tratados assuntos como a Resolução
25 do COAF, Correspondente no País, Reciclagem Veicular, Nova
Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com o Mercado, Posse
Transitória de Veículos, criação do Comitê de Trabalho em parceria com a ANFAVEA, Formação de Responsável Ambiental nas
Concessionárias, Portal Fenabrave, Universidade Fenabrave/TV
Fenabrave, 23º Congresso Fenabrave/ExpoFenabrave, e outros
assuntos de interesse geral, como Vendas Diretas, tema abordado
pelo Dr. Adalberto Eyng, Coordenador do GESAUTO – Grupo Especialista do Setor Automotivo e Autopeças da 1ª GERFE – Secretaria
de Estado da Fazenda de Florianópolis-SC.
A imprensa noticiou o evento e o presidente executivo da
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, foi destaque no jornal
Correio da Paraíba e em programa ao vivo veiculado pela TV
Tambaú, retransmissora do SBT na cidade de João Pessoa e que
inclui conteúdo simultâneo na rádio Tambaú e Portal.
Além do programa da reunião, os anfitriões ofereceram momentos de descontração e lazer. A região de Cabedelo recebeu a
comitiva para mostrar o belíssimo “Pôr do Sol” ao som do Bolero
de Ravel, tocado pelo tradicional sax do Jurandy. A programação
ainda contemplou passeio de catamarã pela Praia Vermelha e visita
à Campina Grande, onde se realiza, anualmente, a maior Festa de
São João do mundo. Isso sem contar na hospitalidade dos anfitriões, que se preocuparam em organizar refeições típicas, incluindo
a tradicional Gororoba e o Petit Gateau de Goiabada. “A Fenabrave
tem que fazer ao menos uma reunião anual aqui na Paraíba. Se
não for estatutária, que seja extraordinária”, brincou José Carneiro.
Segundo Paulo Engler, durante o 23º Congresso Fenabrave, a
ser realizado entre 7 e 9 de agosto, no Expo Center Norte, em São
Paulo, será realizada uma reunião pela Fenacodiv, com todos os
executivos dos Sincodivs, com o objetivo de trocar experiências e
debater diversos assuntos relacionados a parte sindical da entidade.

Liderança da Fenabrave reunida em João Pessoa.
Ao centro, Ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro.
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23o Congresso Fenabrave: Mesa Redonda
Internacional e palestra sobre a internet
são destaques na programação
O mercado internacional influencia a economia e os negócios automotivos no Brasil. Mais do que isso, a experiência
internacional, de mercados maduros, pode orientar nossos
negócios, alertando para cuidados e apontando caminhos
mais rentáveis e que nos permitam superar dificuldades.
Pensando em como outros países encaram e superam
os desafios do setor de veículos, no dia 7 de agosto, às
11h30, acontecerá a Mesa Redonda Internacional durante o
23º Congresso Fenabrave, tendo como tema “O mercado
automotivo mundial e a visão do Brasil”.
As principais lideranças mundiais do setor da distribuição automotiva, como o presidente da NADA (National
Automobile Dealers Association, David Westcott, e o Economista Chefe da MCVean Trading (EUA), Michael Drury, participarão do evento para mostrar os movimentos automotivos globais e como podem influenciar o comportamento
do mercado no Brasil. Mais do que isso, os especialistas
devem apontar oportunidades ao mercado brasileiro.

De olho na web – Outra palestra que deve chamar atenção dos Concessionários tem como tema ‘Consumidor
informado: como a internet ajuda em cada etapa até a
chegada à concessionária’, que será ministrada por Thiago
Machado, Diretor de Negócios para a Indústria Automotiva,
Google Brasil.
Essa palestra vai abordar as
possibilidades que o mundo
online proporciona para o setor
automotivo, e como é esse caminho entre o lançamento de
um novo modelo até a chegada
do consumidor na concessionária. Em que momento a internet
assume diferentes papeis ao
longo do processo de escolha Thiago Machado, diretor
pelo qual passa um comprador para a indústria automotiva,
do Google Brasil.
de carro?

Confira a Programação Temática completa no site www.congresso-fenabrave.com.br

23º Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave 2013
7 a 9 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo-SP
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Mais incentivos das
Associações de Marca
Com objetivo de incentivar seus Concessionários filiados, as
Associações de Marca estão cada vez mais empenhadas para
que toda a Rede participe do 23º Congresso Fenabrave.

Outras Associações de
Marcas também estão
incentivando suas Redes,
como é o caso da
ABRAC, ABRANOMA,
ABRACAF, AUTOHONDA,
ABRARE e ABRACIT.

A ABRAVO – Associação Brasileira dos Distribuidores Volvo pagará uma inscrição para cada matriz
da Rede Volvo Caminhões. “Entendemos que o Congresso Fenabrave é um evento que, a cada ano,
se consolida e fortalece como um encontro gerador de muita informação de nosso mercado. É uma
grande oportunidade para a troca de experiências a todos que militam no mercado de distribuição de
veículos em nosso País. Esta é a razão que nos motiva a incentivar a participação de todos os dirigentes,
executivos e colaboradores das concessionárias, pois não temos dúvidas quanto ao ganho profissional e
técnico que ele representa”, comenta Ricardo Pamplona, Presidente do Conselho Executivo da ABRAVO.
A ABRADIT – Associação Brasileira de Distribuidores Toyota oferece
30% de desconto nas inscrições para participação da Rede.
A ABRAFORTE - Associação Brasileira de Distribuidores New Holland, adquiriu inscrições e
já reservou sala para reunir sua Rede durante o evento. “Para nós, do segmento de máquinas
agrícolas, a nova proposta e visão da Fenabrave em levar para o Congresso uma abordagem que
contemple as necessidades desse setor, deixa clara a nossa importância no cenário econômico
nacional e representatividade dentro dessa Federação. Entendemos que a participação dos
Concessionários proporciona uma oportunidade ímpar de trazer, para dentro de nossos negócios,
informações e conhecimentos que possam realmente contribuir com o desenvolvimento da
atividade. Para incentivar a participação de nossa Rede, a cada edição, a Abraforte disponibiliza
uma inscrição por Concessionário”, comenta Renato Venturoli Pinese, presidente da ABRAFORTE.
A ASSOBRASC - Associação Brasileira dos Concessionários Scania adquiriu
20 inscrições para participação de seus líderes no evento.
A ABRADIF – Associação Brasileira dos Distribuidores Ford negociou com a Fenabrave
condições especiais para oferecer 30% de desconto nas inscrições. Para utilizar esse benefício, as
concessionárias da marca deverão efetuar suas adesões na Central de Atendimento do Congresso
no telefone: (11) 5582-0091. “O Congresso Fenabrave é obrigatório para os que vivem o dia a dia
de uma concessionária – afinal, é o evento do nosso setor, onde conhecemos novas formas de
trabalhar e gerir o negócio. A ABRADIF tem incentivado os profissionais dos Distribuidores Ford
a participar, por meio de promoção de descontos para as inscrições, além de divulgar o evento
semanalmente, na newsletter da entidade”, declarou Sergio Zardo, presidente da ABRADIF .
A UNIMASSEY- Associação Nacional dos Distribuidores de Massey Ferguson e a
ASSODEERE - Associação Brasileira dos Distribuidores John Deere,
adquiriram cota de inscrições para suas Redes.
A ABCN - Associação Brasileira dos Concessionários NISSAN, está
pagando inscrição de uma pessoa por matriz e, caso mais pessoas queiram
participar, a inscrição adicional terá desconto de 40%.
A ABRACASE - Associação Brasileira dos Distribuidores Case IH do Brasil,
adquiriu inscrições para as matrizes das concessionárias associadas
e já confirmou reunião da marca no Congresso.
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Drops
Assoaudi tem novo presidente
A Associação Brasileira dos Distribuidores Audi – Assoaudi conta
com novo presidente após a renúncia do senhor Aldo Biaseppon
Netto. O vice-presidente da entidade, Carlos Roberto Franco de
Mattos Jr., assume a presidência até dezembro de 2013.

Assomit elege novo presidente
Eleito para o biênio 2013/2015, Rafael Maurício de
Gouveia, é o novo presidente da Assomit – Associação
Brasileira dos Concessionários Mitsubishi.

Associação Argentina de motos visita
a Fenabrave
Em 7 de maio, a Fenabrave recebeu a visita de representantes da
Asociación Argentina de Motovehículos – Mottos, do segmento
de duas rodas. Marcelo Diego Dinitz, presidente da entidade,
Walter Lastra, vice-presidente e Damián Szapkievich, diretor
executivo, foram recepcionados por Alarico Assumpção Jr.,
presidente executivo da Fenabrave, Antonio Figueiredo Netto,
vice-presidente e Marcelo Franciulli, diretor setorial da entidade.

XVII Cenassobrav na Alemanha
O presidente executivo da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr.,
e o superintendente da entidade, Paulo Engler, estiveram
presentes na XVII Cenassobrav – Convenção Nacional da Assobrav
(Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen), realizada
entre os dias 26 e 31 de maio, em Berlim, na Alemanha.

Fenabrave participa de
Automotive Dealer Day
O presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti, participou do Automotive
Dealer Day, que aconteceu entre os dias 14 e 16 de maio, em Verona,
na Itália. Meneghetti participou de uma mesa redonda com David
Westcott, presidente da NADA, Charlotte Ye, diretora Internacional da
CADA (China Automobile Dealers Association) e com Leonardo Buzzavo,
presidente da Quintegia, organizadora do Dealer Day. Esse ano, o evento
contou com 4.350 participantes, 90 empresas do setor automotivo,
além de líderes do setor e a cobertura de mais de 100 jornalistas.

Leonardo Buzzavo, Flavio Meneghetti, Charlotte Ye e David Westcott.
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Reunião Estratégica de
Comunicação e Imprensa
No último dia 26 de maio, a sede da Fenabrave recebeu assessores das Associações de Marca e Regionais
Fenabrave/Sincodiv´s para a Reunião Estratégica de Comunicação, realizada sob a coordenação de Rita Mazzuchini, assessora de comunicação institucional e imprensa
da entidade.
O objetivo do encontro foi discutir o Planejamento Estratégico da Fenabrave 2012-2014, desenvolvido em 2012,
onde foram traçadas estratégias de comunicação que
abrangem as assessorias de imprensa das Associações
de Marca e Regionais. “O foco central foi estabelecer uma
agenda positiva entre nós, estreitando o relacionamento e
alinhando a estrutura e responsabilidades entre os assessores e porta-vozes do setor, conforme os assuntos ligados a
cada segmento, marca ou mesmo em relação ao setor em
geral”, comenta Rita Mazzuchini.
Uma das metas do planejamento, no âmbito de comunicação e imprensa, é fortalecer a imagem do setor junto
ao mercado, dando autonomia e visibilidade a todas as
lideranças, conforme sua capilaridade e representatividade, orientando o papel de cada um neste contexto, como
Fenabrave Nacional, Regionais e Associações de Marca.
Participaram da Reunião: Fenabrave – Rita Mazzuchini,
Daniela Figueira, Paulo Engler, Edson Zanetti e Patrícia
Monrroy, ABRAC – Fiorella Fatio, ABRADIF – Célia Domingues, ABRADIGUE – Karen Cunha, ABRAVO – Francisco
Garcia, ASSODEERE – Ana Carolina e Rejane Hermann,
FENABRAVE DF – Flávio Resende, FENABRAVE ES – José
Francisco Costa, FENABRAVE MS – Paulo Cruz, FENABRAVE PR – Suzane Marie, FENABRAVE RN – João Ferreira,
FENABRAVE RS – Karen Cunha, FENABRAVE SC – André
Andreazza e Bianca Aline – SINCODIV SP – Caio Rinaldi.

economia

Desafios para a
economia brasileira

Antonio Corrêa de
Lacerda

A reação das políticas econômicas brasileiras no período de crise pós 2008
tem vários méritos. No entanto, apesar do inegável acerto na direção
tomada, ainda carecemos de condições de competitividade sistêmicas mais
compatíveis com a realidade em curso na economia internacional.

A

reação das políticas econômicas brasileiras frente
às grandes transformações em curso na economia
mundial no período de crise pós 2008 tem vários
méritos. A adoção de medidas anticíclicas evitou
um maior contágio dos efeitos deletérios da queda de atividade,
primeiro na economia norte-americana e, mais recentemente da
economia europeia, assim como das políticas e ações que têm
sido implementadas por estes países.
Desde então, o governo brasileiro tomou medidas expressivas: introduziu medidas macroprudenciais para melhor
aparelhar a política monetária, adotou medidas de controle de
fluxos de capitais internacionais, reduziu o juros, desvalorizou o
câmbio e adotou medidas de desoneração de tributos e encargos
sobre produtos finais, insumos, como energia elétrica, e folha
de pagamentos.
No entanto, apesar do inegável acerto na direção tomada,
ainda carecemos de condições de competitividade sistêmicas
mais compatíveis com a realidade em curso na economia internacional. Há questões estruturais envolvidas desde a intensificação da globalização das ultimas décadas, agora agravadas com
o excedente de produção em muitos países, as guerras comercial
e cambial em curso.
O quadro descrito intensifica a necessidade de adaptações e
ajustes. Apesar da queda nos juros básicos, por exemplo, os níveis praticados no Brasil continuam tornando o custo do capital,
seja para financiamento ou crédito, muito elevados para padrões
internacionais. Na questão cambial, embora tenha havido uma
desvalorização do Real, outros países também provocaram a
desvalorização da sua moeda.
Além disso, muitas das medidas de desoneração de tributos
e de redução de encargos financeiros têm prazo limitado de
validade, o que contrasta com as condições oferecidas aos nossos concorrentes, especialmente China e Coreia do Sul, países
que adotam políticas de estado de incentivo aos investimentos
produtivos, inovações e exportações.
Também é muito importante ter uma visão estratégica de
mais longo prazo e que contemple um conjunto de políticas e

ações que propiciem melhores condições de competitividade
para a economia brasileira. É isso que vai garantir que o nosso
substancial potencial de consumo gere decisões de investimentos, de incremento do valor agregado local, de fomento
às inovações e ampliação de plataformas de exportação de
produtos industrializados.
Daí a importância da noção de timing dos processos. Muitas
das medidas em curso somente apresentarão resultados de médio
prazo. O baixo crescimento em 2012, quando o PIB apresentou uma elevação de apenas 0,9%, quadro que prevalece neste
primeiro semestre de 2013, acirra a ansiedade dos agentes. No
entanto, é muito importante que a frustração com a ausência de
resultados imediatos não leve a uma reversão da rota em curso.
Em muitos casos, será preciso persistência, especialmente em
face de um cenário internacional tão complexo como o que
estamos vivenciando.
Embora o crescimento econômico de curto prazo esteja
deixando muito a desejar, há em curso o impacto das mudanças
dos macropreços. Depois de um longo período de câmbio persistentemente valorizado e juros excessivamente elevados, toda
a estrutura da economia estava adaptada àquelas circunstâncias.
Trata-se de um movimento natural de sobrevivência dos agentes
que, embora justificável sob o ponto de vista microeconômico, é
insustentável para o País. Embora tenhamos bons indicadores de
solidez dos fundamentos macroeconômicos, o crescente déficit
em conta corrente do balanço de pagamentos, que atinge US$
70 bilhões nos últimos 12 meses, é preocupante, nem tanto pela
sua dimensão absoluta e mesmo relativa, mas pela rapidez do
seu crescimento.
A correção de rota em curso no Brasil traz seus custos, inclusive em prejuízo a um maior crescimento no curto prazo, muitas
vezes combinado com pressões inflacionárias localizadas. Mas, a
partir da nova base, o resultado posterior será de melhor qualidade. Trata-se de um processo dinâmico e contínuo, que não se
exaure por si. É preciso tomar todas as medidas necessárias para
proteger e fortalecer nossas defesas, além de implantar estratégias
ativas de inserção, considerando as novas circunstâncias.

Antonio Corrêa de Lacerda é professor-doutor do Programa de Estudos Pós-graduados em
Economia Política da PUC-SP, doutor pelo IE/Unicamp. E-mail lacerda.economista@gmail.com
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Quarta-Feira | 7 de agosto de 2013
HORÁRIO
08h00

Credenciamento e Abertura da ExpoFenabrave

08h30-10h30

AUTOS
Seminário Especial J.D. Power
Jon Sederstrom, Diretor, J.D. Power Brasil
Palestra internacional
Charles Mills, Vice-Presidente, J.D. Power and Associates, EUA

08h30-13h00

GERAL | SEMINÁRIO F&I
Os impactos das receitas de F&I no resultado do concessionário
Welson Bolognesi, Presidente, Resource Automotive
Como integrar vendas e F&I
Luciano Groch, Diretor, Assurant Solutions
Os caminhos para alta performance em F&I
Daniel Brandão, Diretor Comercial, F&I Brasil
Plano de remuneração de F&I
Carlos Brant, Diretor, JM&A
Os novos produtos de F&I em vendas e pós-vendas
Marcella Verdi, Vice-Presidente, Usebens
F&I na geração Y - Palestra internacional
Tony Dupaquier, Diretor de Treinamento, F&I American Services, EUA

09h00-10h30

TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
O mercado de usados no Brasil: desafios e oportunidades
Marcelo Kozar, Diretor Grupo Via Máquinas

10h30-11h30

Coffee-Break e Visita à Exposição

11h30-12h45

AUTOS | MESA REDONDA INTERNACIONAL
O mercado automotivo mundial - Palestra internacional
Michael Drury, Economista Chefe, MCVean Trading, EUA
Participação: Flavio Meneghetti, Presidente, FENABRAVE
David Westcott, Presidente, N.A.D.A. (EUA)
Charlotte Ye, Diretora, CADA (China)
CAMINHÕES, ÔNIBUS e IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS | NOVOS
BNDES – linhas de crédito
Samy Kopit, Assessor da Diretoria, BNDES
GERAL
Indicadores de RH – oportunidades para aumentar as margens da Concessionária
Francisco Nunes, Consultor, Business Assessoria Empresarial
AUTOS | MESA REDONDA
A importância da internet no mercado automotivo
Moderador: Sylvio Alves de Barros Netto, CEO, iCarros

12h45-14h00

Almoço

14h30

Cerimônia de Abertura Solene

16h00-17h00

GERAL | PALESTRA MAGNA
Talk Show
Vicente Falconi, Conselheiro e Sócio-fundador, Falconi Consultores de Resultado

17h00

Coquetel e Visita à Exposição

19h00

Encerramento

Informações e Inscrições: 11 5582 0091 | congresso2013@fenabrave.org.br | www.congresso-fenabrave.com.br

Quinta-Feira | 8 de agosto de 2013
HORÁRIO
08h00

Credenciamento

08h30-09h45

AUTOS
Mercado de usados: tendências e lucratividade
Jon Lancaster, Consultor, Lexus of Madison e Lancaster Toyota
Valdner Papa, Coordenador Temático do Congresso e Responsável pela Divisão de Educação Corporativa da Fenabrave
GERAL
Caso de sucesso: gestão corporativa e sucessão
Marcos Roberto Cruz, Presidente, Empresas Canopus
Participação: Fernando Curado, Presidente, Msci Governança e Estratégia
Maria Cibele Crepaldi dos Santos, Sócia, Siqueira Castro Advogados
CAMINHÕES, ÔNIBUS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Nova regulamentação da atividade de motorista
Flavio Benatti, Presidente, NTC
GERAL
Uma história de sucesso em um mercado desafiador - Palestra internacional
Edwin Derteano Dyer, Presidente, AAP-Asociación Automotriz del Peru, Peru
GERAL
Tendências e perspectivas para o varejo
Maurício Morgado, Consultor, Fundação Getúlio Vargas
Coffee-Break e Visita à Exposição

09h45-10h30

GERAL | ECONOMIA
Os desafios da transição de modelo de desenvolvimento
Ricardo Amorim, Presidente, Ricam Consultoria
CAMINHÕES, ÔNIBUS e IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
O futuro da logística no Brasil
Paulo Fernando Fleury, Diretor Geral, ILOS - Instituto de Log. e Supply Chain
GERAL
Liderança coaching - razão, alma e coração
José Rafael de Medeiros, Diretor, JRM Inovação Empresarial
AUTOS | SERVIÇOS
Absorção máxima do pós-vendas
Alessandro Soldi, Diretor Comercial, Saga
TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Pós-Vendas: a necessidade do lucro
Francisco Mendes, Consultor, Francisco Mendes Consultoria Automotiva

10h30-12h00

Almoço e Visita à Exposição

12h00-14h00

GERAL
Grupo dos 20: melhores práticas em serviços - Palestra internacional
Lee Harkins, Presidente e CEO, M5 Management Services Inc.
CAMINHÕES, ÔNIBUS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
O futuro da distribuição em caminhões
Alexandre Mendonça de Barros, Sócio-Consultor, MB Agro
Tereza Maria Fernandez Dias da Silva, Diretora, MB Associados
MOTOS
Desafio para rentabilizar o negócio de motocicletas
Francisco Trivellato, Consultor, Trivellato Informações e Estratégias
TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Tendências dos mercados agrícolas no Brasil e mundo no ciclo 2013/2014 e os impactos na produção e demanda de máquinas agrícolas no Brasil
Carlos Henrique Cogo, Sócio-Diretor, Carlos Cogo Consultoria Agroeconômica
GERAL | MIDIA SOCIAL
Consumidor informado: como a internet ajuda em cada etapa até a chegada à concessionária
Thiago Machado, Diretor de Negócios para Indústria Automotiva, Google Brasil

14h00-15h15

Coffee-Break e Visita à Exposição

15h15-16h15

AUTOS
O Futuro da Distribuição de Autos
Thomas Schmall, Presidente, Volkswagen do Brasil

16h15-17h30

CAMINHÕES, ÔNIBUS e IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Meio ambiente e sustentabilidade: oportunidades e desafios
Luiz Carlos Correa Carvalho, Presidente, ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio
GERAL
As novas ferramentas de gestão
Roberto Fontes Philippi, Dealer, Smart Dealer Soluções em Software
GERAL
Liderança natural, a liderança invisível
Wilson Britto, Escritor, Consultor, especialistas em gestão empresarial e formação de lideranças
MOTOS | PEÇAS
Maximizando o lucro em peças
Wagner Kmite, Consultor, Kmite Treinamento e Desenvolvimento Gerencial
17h30

Encerramento

Informações e Inscrições: 11 5582 0091 | congresso2013@fenabrave.org.br | www.congresso-fenabrave.com.br

Sexta-Feira | 9 de agosto de 2013
HORÁRIO
08h00

Credenciamento

08h30-11h00

GERAL | SEMINÁRIO RH
Negociação sindical: como se inicia, pontos relevantes, avaliação dos itens, sugestões
Octávio Leite Vallejo, Presidente, Sincodiv-SP
Recursos Humanos: a visão da montadora
Carlos Morassutti, Vice-Presidente RH, Volvo
Remuneração: importância, cargos e salários, modelo ideal, pesquisa salarial, turnover
Ricardo Mota, Diretor RH, UAB Motors
Qualificação de mão-de-obra
Marcos Magalhães, Presidente, ICE – Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação
O resultado é uma questão de gestão: papel do líder, vender e vender com qualidade
Paulo Carvalho Engler Pinto Jr., Diretor Superintendente, Fenabrave
MESA REDONDA
Alarico Assumpção Jr., Presidente Executivo, Fenabrave
Luiz Edmundo Prestes Rosa, Diretor de Educação, ABRH
Pedro M. Martins, Chairman, Euro American Business School – EABS

10h00-11h00

Coffee-Break e Visita à Exposição

11h00-12h00

GERAL | MIDIA SOCIAL
Caso prático: apresentação Facebook for business
Fabrício Proti, Diretor de Negócios, Facebook
GERAL
Desafios governança corporativa no varejo automotor
Marcelo Prado, Fundador e Sócio, MPrado Consultoria Empresarial
Wanderson Rodrigues da Silva, Consultor, MPrado Consultoria Empresarial
GERAL - MESA REDONDA
Concessionária: um novo negócio
Moderadora: Denise Campos de Toledo, Jornalista
Debatedores:
Flavio Meneghetti, Presidente, FENABRAVE
Jorge Chear Neto, Diretor de Vendas e Marketing, Ford
Roberto Y. Akiyama, Diretor, Honda Automóveis do Brasil
GERAL | PALESTRA MAGNA DE ENCERRAMENTO
Silvio Meira, consultor, palestrante motivacional especializado em criatividade e inovação

12h00-13h00

Concurso Cultural. Premiação de 5 IPads
13h00

Brunch

14h00

Encerramento
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Renato Ferrari

O fiel da
balança
Em maio de 2012, um ano antes de sua morte, Renato Ferrari
concedeu entrevista exclusiva à Revista Dealer, comentando
as motivações pessoais e coletivas que o fizeram se
desdobrar em nome de uma Lei que, segundo ele, “serviu ao
construtivismo jurídico, que já se fazia premente, não só no
setor automobilístico como no interesse do desenvolvimento
nacional”. Equilibrar as relações de direito é, e sempre
será, na visão deste eterno líder, o caminho da justiça.
Confira a seguir a reprodução da entrevista, na íntegra,
concedida por e-mail, por Renato Ferrari à época. Como um
verdadeiro cavalheiro, nem a saúde abalada o impediu de
responder as questões com detalhes e um perfeccionismo
que sempre foi seu traço de perfil. “Desculpe-me, adoraria
recebê-la em casa para essa entrevista, mas não tenho,
infelizmente, condições para tal. Mas jamais deixaria de
atender a seu pedido”, disse dr. Renato Ferrari, ao telefone,
para a editora da Revista Dealer que, como muitos,
se sente honrada por ter conhecido esse verdadeiro e
inesquecível exemplo de liderança e perseverança.
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Revista Dealer – O que motivou
a Fenabrave a lutar pela criação da
Lei 6.729/79?
Renato Ferrari – A primeira providência que se fazia necessária consistia em
dar definição adequada aos exercentes da
atividade, considerando, basicamente, a
sua estruturação. As suas complexidades
comerciais, financeiras, técnicas e administrativas; os seus investimentos e giro de capital expressivos; o encadeamento dos elos
da produção e da distribuição; a distinção
entre produção e distribuição de veículos
automotores novos e respectivas peças e
acessórios, com prestação de assistência
técnica e considerando inúmeros outros
fatores, como a alta contribuição social
de milhares de empregos e das grandes

“Ela (a Lei 6.729) é diploma de um capítulo fundamental
nas relações da economia como um todo, envolvendo
relevantes segmentos. A sua estrutura e objetivos
formam um elemento exemplar no cenário nas relações
entre seus setores e constitui uma força em prol do
consumidor desses bens duráveis e de sua defesa.”
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somas de ordem tributária; e considerando
a evidente diferença entre distribuidores
e comerciantes de veículos automotores
em geral, com atuação de simples venda,
sem as condições e responsabilidades dos
exercentes da distribuição.
Para esta definição, o assunto foi primeiramente levado ao órgão competente,
que deu a definição de Distribuidores de
Veículos Automotores, como Categoria
Econômica de natureza específica, configurando o exercício desta atividade pela
concessão comercial, conforme Resolução
emitida no âmbito do Ministério do
Trabalho sob nº 312.943-75, de 25 de
agosto de 1975.
Assim, foi definida e denominada a Categoria Econômica dos Distribuidores
de Veículos Automotores, caracterizada,
juridicamente, pela concessão comercial,
matéria de que antes não se cuidara.
Revista Dealer – Quais as principais
vantagens/benefícios da Lei para os concessionários de veículos automotores?
Renato Ferrari – A conquista da Lei
exigiu, de nossa parte, contínuo esforço, a
partir de 1975, para terminar no final de
1990, seja no Congresso Nacional, seja no
Poder Executivo. Em seu complexo de normas e cláusulas, o seu princípio fundamental foi o do equilíbrio jurídico entre partes,
que operam pelo contrato de concessão
comercial, diante da acentuada diferença
econômica entre produtores e distribuidores. Não há vantagens, benefícios ou
favorecimentos ao distribuidor, mas apenas
equilíbrio jurídico entre partes.
Revista Dealer – A Lei sofreu pequenas
alterações em 1990, dando origem à Lei
8.132/90. Considera que esta Lei deva merecer outros ajustes ou continua atual?

Renato Ferrari – A Lei sofreu pequenas
alterações introduzidas pela Lei 8.132, de
26 de dezembro de 1990. Foram pequenas modificações e algumas revogações
de alguns artigos. Esse procedimento não
alterou a substância da Lei, tratando-se de
alterações vazias de conteúdo, a mostrar
a falta de necessário conhecimento da
concessão comercial pelo autor ou autores
desse procedimento.
Revista Dealer – Qual a importância de
ser mantida?
Renato Ferrari – A Lei deve ser mantida tal como é, por sua própria natureza
e pela sua relevância sobre a matéria de
que trata, constituindo uma unidade
sistêmica em que todos os dispositivos
são indispensáveis.
Ela é diploma de um capítulo fundamental nas relações da economia como um
todo, envolvendo relevantes segmentos.
A sua estrutura e objetivos formam um
elemento exemplar no cenário nas relações entre seus setores e constitui uma
força em prol do consumidor desses bens
duráveis e de sua defesa.
É impensável que a Lei pudesse deixar de
existir. A sua inexistência resultaria em
uma fonte de danos e prejuízos de diversa
natureza à produção, à distribuição e ao
consumo dos bens em tela, ferindo a sua
unidade sistêmica, com contínuo conflito
entre partes, por falta de regras disciplinares, ditadas pela parte mais proeminente,
como ocorria antes da sua conquista.
Revista Dealer – Entre os artigos da Lei
6.729/79, cite ao menos três que considera
fundamentais e justifique.
Renato Ferrari – Na visão geral da Lei,
todas as suas disposições são fundamentais, caracterizando um complexo de ele-

Em seu complexo de normas e cláusulas, o seu princípio
fundamental (Lei 6.729) foi o do equilíbrio jurídico entre
partes, que operam pelo contrato de concessão comercial,
diante da acentuada diferença econômica entre produtores e
distribuidores. Não há vantagens, benefícios ou favorecimentos
ao distribuidor, mas apenas equilíbrio jurídico entre partes.”

mentos inseparáveis, de modo que seria
inadequado priorizar artigos, além do
que os destaques poderiam ser variáveis
segundo critérios diversos.
Sem embargo, lembram-se dispositivos
conceituais de realce jurídico, como
exemplifica o art. 1º que estabeleceu a
concessão comercial como meio legal
obrigatório da distribuição de veículos
automotores de via terrestre; o art. 2º,
que definiu o distribuidor, entendendo-se
a palavra Distribuidor como elo econômico e o vocábulo Concessionário como
figura jurídica e entendendo-se a palavra
Produtor também como elo econômico
e o vocábulo Concedente também como
figura jurídica; o art. 17, que instituiu a
Convenção das Categorias Econômicas
representadas pelas respectivas entidades associativas dos produtores e dos
distribuidores, e a Convenção da Marca
Revista Dealer
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entre cada produtor e a sua Rede de
distribuição representada pela respectiva
Associação, revestidas todas as convenções
de força de lei.
Revista Dealer – A Fenabrave tem argumentado, há alguns anos, que as vendas diretas, da forma como as montadoras
praticam hoje e que chegam a representar
mais de 30% das vendas do setor, contrariam os preceitos da Lei 6.729 à medida em
que não apenas são realizadas em volume
acima do estabelecido, como também em
preços menores do que os concedidos pelas
montadoras às concessionárias (montadoras chegam a oferecer mais de 25% de des-

“O produtor-concedente oferece, em vendas diretas, enormes
descontos, e tanto a estas tem recorrido que acabou por
criar um canal de distribuição paralelo, que fere a Lei e
a Convenção, com acentuado prejuízo ao distribuidorConcessionário, cuja situação reclama urgente solução.”
24
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contos aos frotistas, contra uma margem
de 11% para Concessionários). O senhor
concorda com o pleito de isonomia da Fenabrave? De que forma as chamadas “vendas diretas” podem ferir a Lei 6.729?
Renato Ferrari – Entre outros dispositivos de cunho operacional, vêm à
colação o art. 15 da Lei e os arts. 1º e
seguintes do Capítulo XVII da Primeira
Convenção de Categorias Econômicas,
de 16 de dezembro de 1983, que, tratando de vendas diretas do produtor ao
consumidor, especificam as exceções e
condições em que podem ser realizadas.
Entre tais condições, avulta o preço que
o produtor-concedente pode praticar em
tais vendas, ficando-lhe vedado oferecer
ao consumidor menor preço e vantagens
que contrariem direitos e interesses do
distribuidor-concessionário.
Tornou-se público e notório que estas
proibições não têm sido respeitadas,
sabendo o mercado que o produtorconcedente oferece, em vendas diretas,
enormes descontos, e tanto a estas tem
recorrido que acabou por criar um canal
de distribuição paralelo, que fere a Lei e
a Convenção, com acentuado prejuízo ao
distribuidor-Concessionário, cuja situação
reclama urgente solução.
Esta síntese não pode descurar da causa
responsável de múltiplos efeitos contra o
instituto da concessão comercial, que consiste em o produtor fabricar quantidades
acima da real capacidade de consumo, e
tantas vezes em grande excesso.
Enquanto este desequilíbrio existir,
ofendendo até a velha lei da oferta e da
procura, não cessará a fonte de dissabores e de danos e prejuízos do segmento
da distribuição, cuja anomalia também
suscita urgente correção.

debate

Mudança cultural
garante lucro
em seguros
Na opinião de empresas
especializadas, Concessionários
devem quebrar paradigmas,
implementar um departamento dedicado
a F&I e dar mais atenção aos produtos
de Insurance, ou seguros, para que
possam aumentar seus resultados.
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N
Travis Mazza,
vice-presidente
da JM&A Brasil,
Paulo Souza Lima,
superintendente
comercial da Resource
Automotive, e
André Luis Cuque,
superintendente de
mercados da
MAPFRE Warranty.

ão é novidade o fato de os Concessionários de veículos trabalharem com margens
cada vez mais reduzidas e enfrentarem
dificuldades para lucrar com produtos
financeiros que outrora respondiam por
parte significativa do lucro da empresa.
Também já é sabido pelos empreendedores do setor
que o ganho com o “I” (insurance) de F&I ainda
não atingiu o pleno potencial nas autorizadas brasileiras. Este cenário pode parecer desolador, mas
deixa um caminho claro a ser percorrido pelos Concessionários que atuam no País: é necessária uma
mudança na cultura da concessionária e um maior
direcionamento de foco para a comercialização de
produtos de Insurance. Ao menos essa é a visão de
três dos grandes players do mercado: Travis Mazza,
vice-presidente da JM&A Brasil, braço nacional
de uma das maiores empresas de financiamentos
e seguros da indústria automotiva dos Estados
Unidos (JM&A Group), Paulo Souza Lima, superintendente comercial da Resource Automotive, e
André Luis Cuque, superintendente de mercados
da MAPFRE Warranty.
“A mudança cultural mais significativa é direcionar os mesmos esforços que são estritamente
focados na venda de carros e do ‘F’ (Finance, ou
Financiamento) aos produtos voltados para ‘I’, mais
especificamente a garantia estendida, que pode
gerar receita adicional. Nossos parceiros têm constatado altas receitas geradas por meio da garantia
estendida. Outro fator-chave para o aumento do
‘I’ é a possibilidade de financiar esses produtos. Os
índices de penetração de vendas aumentam quando
é dada ao cliente a opção de pagamento a longo

prazo”, analisa Mazza, ressaltando que a mudança
exige dedicação ao processo de F&I por parte de
todos os departamentos e equipes.
Cuque avalia que os Concessionários devem
atentar ao fato de, além da possibilidade da
remuneração na comercialização, os seguros poderem ser trabalhados como um valioso instrumento de fidelização, pós-venda e até como catalisador de novos negócios. “Existe a necessidade
de mudança de perspectiva dos Concessionários
pois, muito além da rentabilidade imediata, os
produtos de ‘I’ trazem fidelização do cliente à
empresa, retorno em revisões e movimentação
em toda cadeia de venda de novos e seminovos”,
aponta. “Por exemplo, na venda de uma garantia
estendida, o cliente deverá retornar mais vezes à
concessionária e, com isso, novas oportunidades
de negócio surgem”, completa.
Para o superintendente comercial da Resource
Automotive, Paulo Souza Lima, a nova geração de
empresários do setor da distribuição, que estão
assumindo os negócios da família, já está promovendo mudanças culturais nas concessionárias.
De acordo com o executivo, esses jovens estão
chegando com uma carga cultural maior e com
conhecimento de mercados internacionais. Desta
forma, estão atentos a esta necessidade. “Percebemos que, de dois anos para cá, a mentalidade
da Rede está mudando. A maior comercialização
de produtos do ‘I’ é prova de que já existe uma
mudança cultural”, comenta.
Mazza acredita que, para destravar o potencial de lucratividade em seguros, é ideal implementar um departamento de F&I estruturado,
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disponibilizando treinamento ostensivo aos colaboradores e suporte gerencial de todos os departamentos da concessionária ao setor, além de manter
planos de incentivo aos membros da equipe. A
estrutura física para estabelecer a seção, segundo
ele, é mínima. “O departamento precisa de uma
mesa, um computador, uma impressora e certa
privacidade para o cliente”, diz, lembrando, porém,
que é necessário manter um consultor dedicado
exclusivamente ao F&I. “Se o Concessionário não
fizer esta venda, outro player vai fazer. O dealer é o
principal agente de venda, faz um grande esforço
para conquistar o cliente e, na hora de aproveitar
esta fatia do bolo, pode ser que outro agente o faça.
Se o Concessionário não fizer esta venda, estará
fora do mercado. É inevitável”, completa Lima da
Resource Automotive.
“Esperar que o vendedor realize a transação de
um carro e dê seguimento na venda de financiamento e produtos é muito difícil e pouco efetivo.
O vendedor deve estar focado na venda do carro
e os valores representados pela concessionária.
Bem sucedida a venda, o consultor de F&I pode
auxiliar o cliente com a melhor opção de financiamento e venda de produtos. Concessionários que
continuam solicitando ao seu vendedor que realize
todo o processo têm obtido menos sucesso”, alerta
Mazza, lembrando que o custo do departamento é
facilmente pago com a lucratividade dos produtos
financeiros e de seguros. “O aumento das vendas e a
receita resultante geram um lucro líquido superior
ao custo de estruturar e contratar um departamento
de F&I.”
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Apesar de avaliar como boa a qualidade da informação que chega aos Concessionários sobre as
melhores práticas de F&I, Travis Mazza sugere que
uma consultoria pode ser uma boa alternativa no
momento em que o empresário decidir estruturar
o setor, e cita, como argumento, a própria falta
de experiência do segmento na comercialização
dos produtos. “O mercado nacional não tem
um histórico de experiências bem sucedidas na
venda de garantia estendida para automóveis, algo
que ainda não é disseminado culturalmente, por
exemplo”, diz.
Exemplo dos EUA – O vice-presidente da JM&A
Brasil acredita que ocorre no Brasil um movimento
parecido com o que ocorreu nos Estados Unidos
nos últimos anos: a queda nas margens de vendas
de carros e a diminuição da lucratividade em produtos financeiros. Pela similaridade de cenários, ele
sugere que a experiência norte-americana, que conseguiu restabelecer os lucros por meio de produtos
de F&I, pode ser replicada por aqui. “Enxergamos
um grande potencial nas concessionárias brasileiras para recuperar a margem na venda de veículos
novos e financiamento por meio da implantação
e gerenciamento de processos de venda de F&I
efetivos”, diz Mazza.
Segundo o executivo, o carro-chefe do setor de seguros nos Estados Unidos é a garantia
estendida, seguida de perto pelo GAP (tipo de
seguro para perda total), manutenção pré-paga
e proteção de pneus. Mazza afirma que, no país
norte-americano, os lucros do departamento de
F&I são compostos de 40% a 50% das receitas de
financiamento (F) e 50% a 60% dos lucros gerados
na venda de seguros (I). “Quando consideramos o
número de unidades novas e usadas vendidas no
Brasil, as oportunidades de se alcançar lucros com
o F&I são significativas”, diz.
Para ele, muitos produtos ainda são relativamente novos no mercado e não possuem
a possibilidade de financiamento, fator
que, se alterado, pode alavancar suas
penetrações. “Se os bancos seguirem a
mesma prática adotada em outros países e abrirem financiamento a todos
os produtos de F&I, o País poderá
enxergar importantes saltos nas vendas e índices de penetração e lucro”,
conclui Mazza.
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o homem
da lei!
Renato Ferrari, um dos maiores líderes do setor da Distribuição
Automotiva, inspirador e criador da Lei 6.729/79, que leva seu
nome, foi um empresário determinado e um apaixonado pelo
direito. Lutou bravamente em prol dos interesses do setor,
sempre com muita serenidade, dedicação e determinação.
Em mais de 45 anos de trabalho incessante, dedicou-se a
um só objetivo: o equilíbrio na relação entre fabricantes
e distribuidores de veículos, resultando na Lei que até
hoje regulamenta as relações do sistema de distribuição
automotiva, que envolve Fabricantes e Concessionários.
Falecido em 3 de maio de 2013, aos 88 anos, este verdadeiro
mago do setor deixa família, amigos e a certeza de que
vale a pena lutar por ideais que beneficiem a todos.
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“C
Acima, Renato Ferrari
em encontro com
o então Presidente
da República, João
Figueiredo. Abaixo,
com 25 anos, Ferrari
formava-se advogado
pela Faculdade de
Direito da Universidade
São Francisco (USP).
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umpre aliar-se a sabedoria intelectual ao conhecimento da realidade,
em todas as suas gamas e matizes,
na visão da vivência cada vez mais
compreensivas do homem e da sociedade de que ele é princípio e fim,
averiguando-se, a um só tempo, a
ação das suas perfectibilidades que
conduzem ao aprimoramento e à
atitude das suas imperfeições que,
por vezes, se degradam em primarismos e abusos
de toda ordem. Além do conhecer pelo conhecer,
restrito ao plano puramente contemplativo, deve
concretizar-se o conhecer para agir, no plano
construtivo da civilização, impondo-se descobrir e
solucionar causas acima de apurar e mitigar efeitos,
evoluir e revolucionar estruturas impróprias ao lado
do trabalho de desenvolvimento de conjuntura,
vencer obstáculos impostos por forças adversas e
superar impotências e fragilidades”.
Foi por meio deste pensamento que
Renato Ferrari iniciou seu pronunciamento ao Presidente da República, João Figueiredo, em 28 de
novembro de 1979, durante
o ato solene de sanção da
Lei 6.729 no Palácio do
Planalto. Sempre filosófico e determinado em
suas atividades, o grande
mentor da Lei que leva seu
nome, pautou sua vida no
“conhecer para agir”, como
sugere em suas palavras.
Desde a juventude, Renato
Ferrari era conhecido por ser um
grande idealista. “Meu pai sempre
quis contribuir para o desenvolvimento
do País, por isso, esteve sempre muito presente em
todos os assuntos em que se envolvia. Tenho orgulho por ele ter participado, inclusive, da história do
Brasil”, orgulha-se Rodrigo Ferrari, um dos cinco
filhos do patriarca.
De origem humilde, Renato Ferrari foi considerado um guerreiro e lutador. “Um homem
de muito trabalho”, como descreve Rodrigo. Em
1949, formou-se na faculdade de direito do Largo
de São Francisco (USP), quando a paixão pela área
jurídica o tomou por completo. “O direito sempre foi o seu grande trabalho e desenvolvimento.

Sua vida foi baseada no direito”, declara Rodrigo.
Estudioso, Renato Ferrari tinha uma capacidade
oratória ímpar, assim como uma exemplar facilidade para a redação. “Antes de entrar no setor da
distribuição de veículos, meu pai já era um grande
advogado”, completa o filho.
Rodrigo descreve que, por todos os lugares em
que seu pai passou, sempre teve destaque. Comenta
que, quando Renato Ferrari começou a estagiar
em uma companhia de seguros, ainda estudante,
em pouco tempo, por meio de sua determinação,
inteligência e desenvolvimento profissional, se tornou chefe de departamento jurídico da companhia.
“Meu pai sempre conseguiu alcançar seus objetivos
profissionais. Temos muito orgulho dele e nos espelhamos em sua determinação”, diz.
O espírito de liderança e associativismo também era presente na personalidade de Renato
Ferrari. Depois de formado advogado, constituiu
um escritório em São Paulo, onde atendia grandes clientes, inclusive empresas do segmento de
distribuição de gás liquefeito de petróleo. “Nesta
época, com a ajuda de diversos parceiros, fundou o
Sindigás, instituição que presidiu por alguns anos”,
lembra Rodrigo.
Visionário e com perfil empreendedor, Renato
Ferrari nunca planejou pequenos negócios em sua
carreira. No final da década de 1960, entrou no
segmento automotivo ao abrir, no centro de São
Paulo, uma concessionária Chrysler. “Com esta
visão de idealizar grandes empreendimentos, logo
mudou a concessionária do centro para um grande
imóvel que havia adquirido na Avenida Ibirapuera,
zona sul de São Paulo”, comenta Rodrigo.

Na década de
1960, Renato
Ferrari participa
da inauguração da
sede da ABRAVE,
em São Paulo.

A partir deste momento, Ferrari começou a desenvolver sua participação associativa no segmento
da distribuição de veículos. Nesta época, quando
foi criada a ABRAVE – Associação Brasileira dos
Distribuidores de Veículos, se tornou presidente da
entidade. “Com sua chegada e espírito associativista, meu pai e os demais líderes, fizeram com que a
entidade ampliasse sua representatividade, inclusive
no governo, ganhando corpo para poder debater
com as entidades congêneres, as questões inerentes à
distribuição de veículos no Brasil que, naquela época,
estava em sua fase inicial”, relembra Rodrigo.
Sempre a favor do diálogo e do equilíbrio das
relações, o líder da distribuição, com seu perfil sereno, ponderado e equilibrado, tinha o domínio das
situações. “Ele era a pessoa certa para esta função.
Durante todo o processo, desde a idealização da Lei,
até sua promulgação, em 1979, não me recordo de
meu pai ter perdido seu equilíbrio profissional ou
tê-lo visto irritado”, descreve Rodrigo.
A Assobrav – Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen, a primeira Associação de
Marca constituída no Brasil, reuniu suas lideranças,
como o presidente da entidade, na época, Pedro
Capetto, o então vice-presidente, Sergio Reze,
entre outros líderes, como Mário Megalli e Assis
Pires, para debater a ideia de criação de uma norma
que regulamentasse as relações entre as montadoras e suas redes. “O contrato escraviza e a lei
liberta”, relembra Sergio Reze, atual presidente da
Assobrav e ex-presidente da Fenabrave, ao comentar a célebre expressão de Renato Ferrari para
justificar a criação da Lei. “Esta foi uma luta onde
todo o setor se envolveu, mas o grande mérito é do

grande construtor, que escreveu seus artigos, tanto
que a Lei tem seu nome”, comenta Reze.
De acordo com Reze, a redação da Lei 6.729
foi um importante fragmento de toda a história do
setor. Depois de redigida, era preciso regulamentar
a norma, negociando com as montadoras a criação
das chamadas Convenções de Categoria Econômica. “Toda lei é importante, mas se ela não for
regulamentada, é inaplicável. Tive a felicidade de
ser um dos participantes da criação das Convenções
que o Renato conduziu muito bem”, descreve Reze.
Entre alguns pontos trazidos pela Lei está a
definição da área operacional para o exercício das
atividades do Concessionário, que não pode operar
além dos seus limites; distâncias mínimas entre
estabelecimentos de Concessionários da mesma
Rede, fixadas segundo critérios de potencial de
mercado – as Convenções de Marca passaram a
estabelecer quais as distâncias mínimas.
A luta para a aprovação da Lei – Uma passagem importante na história da Lei 6.729, que foi motivo de grande
frustração para seu idealizador, foi quando o primeiro
Projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado, recebeu diversas emendas em seu escopo, por meio de vetos feitos pelo então presidente
Ernesto Geisel. Na época, Renato Ferrari foi chamado
a Brasília pelo Ministro Chefe da Casa Civil, o militar Golbery do Couto e Silva. “Ao entrar na sala do
ministro, meu pai encontrou um representante das
montadoras. Ali ele entendeu que, por uma questão de
ordem e interesse nacional de investimentos, o Projeto
de Lei deveria sofrer ajustes para atender aos interesses
da indústria”, comenta Rodrigo.
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A partir deste momento, o Ministro Golbery
participou ativamente do processo de ajuste e finalização da Lei, contribuindo para que as mudanças
fossem equilibradas, de acordo com o interesse de
todas as partes. “Registro que o nobre Ministro
Golbery, presente às diversas fases desta longa
jornada e compreendendo-a na sua reconhecida
inteligência e cultura, sempre se mostrou sensível
à Lei, sobretudo, como expressão comum dos segmentos interessados do setor”, descreveu Renato
Ferrari em seu discurso.
Mesmo com este retrocesso no processo de
aprovação da Lei, Renato Ferrari não se abateu, chamou para si a responsabilidade, debateu novamente
com a indústria os pontos que eram necessários ser
modificados e, dentro de uma lógica jurídica, conseguiu fazer com que as alterações não refletissem
na essência do projeto. “Depois disso o Projeto de
Lei foi aprovado novamente em duas votações na
Câmara e no Senado, e promulgado pelo Presidente
Figueiredo em 1979”, relembra Rodrigo que, na
época, tinha apenas 16 anos.
Trabalho voltado à categoria econômica – Para a
criação da Lei 6.729, Renato Ferrari entendia que
os Concessionários de Veículos faziam parte de
uma categoria econômica distinta, por isso, não
poderiam ser considerados simplesmente como
representantes das montadoras.
Em reunião com o Presidente João Figueiredo,
com o Vice-Presidente da República, o Almirante
de Esquadra Rademaker Grunewald e do então
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Ministro da Educação, Senador Jarbas Passarinho,
em 1975, Ferrari levantou o tema que foi o precursor da Lei: a moderna figura jurídica da concessão
comercial, em sua identidade própria e independente de outras formas contratuais previstas pelo
direito. “Em seu tratamento doutrinário, eviden-cia-se, a par de suas características, o problema
básico deste modelo contratual consistente na
acentuada diferença de força econômica entre
concedente e concessionária individualmente
considerada, cuja relação é inaplicável à máxima
da filosofia individualista do século XIX do ‘Pacta
Sunt Servanda’ [os pactos devem ser respeitados, em
Latim] para prevalecer o princípio da justiça contratual do século XX, expresso no equilíbrio jurídico
entre as partes”, conforme descreveu o próprio
Renato Ferrari, em 1979, na promulgação da Lei.
Sergio Reze comenta que a Lei Renato Ferrari
foi o principal marco da distribuição automotiva.
“Estive ao lado de Renato Ferrari, desde o início,
quando ele se comprometeu em criar e implementar para o setor da distribuição uma lei que regulasse
as relações entre montadoras e concessionárias.
Hoje, se não tivéssemos a lei, estaríamos à mercê das
vontades dos fabricantes, dos contratos... Imagine
a dificuldade que seria cada um, dos mais de 7 mil
Concessionários, negociando contratos com as
montadoras. Seria uma tragédia”, comenta Reze.
Eleito o caminho da legislação para normatizar
a complexa realidade da atividade automobilística,
cujas relações entre produtores e distribuidores se
estabeleciam por concessão comercial de contratos

Ricardo, Renato e
Rodrigo Ferrari.
Juntos, administram as
concessionárias GM e
Hyundai do Grupo.

de adesão, foram empenhados anos de estudo e
energia à sua conquista. “Meu pai pensou nos
artigos da Lei, já prevendo a interpretação jurídica para cada discussão. Ele estava com os ideais
acima do seu tempo”, comenta Rodrigo Ferrari,
acrescentando que a Lei criada por seu pai serviu
de inspiração para a regulamentação setorial de
diversos países da América Latina e também para
dois estados norte-americanos, que possuem legislações regionais.
A Lei 6.729, atual 8.132/90 é uma legislação
que veio engrandecer os foros nacionais, de acordo com a descrição do próprio Renato Ferrari.
“Introduziu-se, em nosso ordenamento jurídico,
esta figura obviamente inexistente em nosso código comercial de 1850, assumindo esta introdução
caráter pioneiro, afirmando-se o princípio do
equilíbrio contratual, na expressão do pensamento
jurídico mais avançado”, complementou o líder
setorial à época.
Por meio desta norma, Renato Ferrari cumpriu seu objetivo: o de estabelecer relacionamento
paritário entre as empresas multinacionais, os
produtores de veículos concedentes, e as empresas
nacionais, no caso os distribuidores concessionários, servindo de modelo a outros países. “Este foi
um empreendimento de fundo com extensos e
benéficos desdobramentos de ordem geral. Esta Lei
aprimora estruturas que se revelavam impróprias,
eliminou causas obscurantistas e liberou para novos

“O caminho
da evolução
exige que
permaneçamos
sentados à mesa
das negociações,
da qual temos
a vivência das
dificuldades e dos
desencantos, mas
também a certeza
de que é a via de
prevenção do
desentendimento
sempre
prejudicial, e
devemos neste
caminho acelerar
a velocidade
das tratativas,
sem perder de
vista o direito do
consumidor”.

caminhos”, descrevia Renato Ferrari.
Depois de quatro anos da sanção da Lei 6.729,
foi realizada a primeira Convenção da Categoria
Econômica dos Produtores e da Categoria Econômica dos Distribuidores de Veículos Automotores
– mais uma etapa vencida pelo setor da distribuição
da jornada de regulamentação das relações comerciais entre indústria e Rede.
Considerada tão fundamental quanto a Lei,
a primeira Convenção é formada por diversos
dispositivos, que apresentaram novo patamar na
disciplina conjunta e consensual da produção e da
distribuição de veículos automotores “sem a qual
não haverá paz, nem progresso, nem aprimoramento neste setor complexo e difícil”, comentou à
época, Renato Ferrari, que complementou: “Mas,
o caminho da evolução exige que permaneçamos
sentados à mesa das negociações, da qual temos a
vivência das dificuldades e dos desencantos, mas
também a certeza de que é a via de prevenção do
desentendimento sempre prejudicial, e devemos
neste caminho acelerar a velocidade das tratativas,
sem perder de vista o direito do consumidor”, disse.
Segundo Rodrigo Ferrari, esta sempre foi a premissa seguida por seu pai no processo de elaboração
da Lei: além de garantir os interesses, deveres e
direitos tanto dos Concessionários, como dos fabricantes, Renato Ferrari estava atento aos direitos dos
consumidores, mesmo muitos anos antes da criação
do Código de Defesa do Consumidor.
Renato Ferrari e
Sergio Reze: a união
de líderes a favor do
desenvolvimento do
setor da distribuição
de veículos.
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Diversificação dos negócios – Era sabida a grande
paixão de Renato Ferrari pela área jurídica, tanto
que, mesmo atuando em múltiplas atividades,
nunca deixou de ser um grande jurista, respeitado
pelos colegas e sempre consultado para ajudar em
algum embate ou dúvida de algum caso. “Embora
exercendo outras atividades, meu pai militava não
como um advogado em um escritório, mas sempre
por meio de pareceres, por meio da elaboração
de negócios e de contratos. Nunca abandonou o
direito. Sempre esteve envolvido e se relacionando
com pessoas do meio jurídico”, diz Rodrigo Ferrari.
Além da paixão pelo trabalho como advogado
e pela luta no setor da distribuição de veículos,
Renato Ferrari atuava também em empreendimentos imobiliários. Sua primeira grande conquista
neste setor foi o prédio que abrigou a concessionária
Chrysler, na Avenida Ibirapuera, em São Paulo. “O
Renato acompanhava cada detalhe do projeto de
um empreendimento, visitava com frequência as
obras e palpitava no andamento do processo. Era
uma atividade que ele gostava muito. Se não fosse
advogado, certamente, seria um bom arquiteto”,
diz dona Michelina Ferrari, informando que,
sempre visionário, dr. Renato idealizou o que seria
o primeiro empreendimento no Brasil que alia

apartamentos residenciais com conjuntos comerciais em um mesmo local. O projeto foi executado
também na zona sul de São Paulo.
No setor privado, atuou em empresas distribuição de gás liquefeito de petróleo, e também como
membro de diretorias e conselhos de entidades de
relevantes objetivos sociais, tendo sido presidente
de uma das empresas deste setor. Já na carreira pública, foi Presidente da Fundação Padre Anchieta
(Rádio e Televisão Cultura) e Secretário da Cultura
no Governo Jânio Quadros, quando participou
da completa reforma do Teatro Municipal de São
Paulo. “Ele se envolveu bastante nesta reforma. Ia
todos os dias ao Teatro Municipal acompanhar o
andamento das obras. Temos muito orgulho por ele
ter participado deste marco na cidade”, comenta
dona Michelina.
Apesar desta múltipla gama de atividades,
Renato Ferrari dedicou a maior parte de sua carreira
ao setor da distribuição de veículos. Foi titular da
concessionária Granleste (SP), representante da
marca GM, que possui mais uma filial na capital
paulista e outras no litoral sul do estado. Além disso, possuía duas concessionárias Hyundai Brasil na
capital, hoje dirigidas por três dos seus cinco filhos:
Renato, Rodrigo e Ricardo Ferrari.

Frases de Renato Ferrari
Renato Ferrari era muito conhecido por suas frases
características, que sempre estiveram presentes no
dia a dia deste grande líder e hoje são lembradas,
com carinho, por todos que conviveram com ele.
“Quando eu chegar ao final da minha vida, saberei
que combati um bom combate, completei a corrida
e guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa
de justiça que o senhor Justo Juiz me dará.”
“Uma das grandes prioridades da sua
vida é conhecer os seus direitos.”
“A sabedoria está no equilíbrio.”
“Aprenda com os meus cabelos brancos. Se
você não tem um velho, compre um!”
“Só vou parar de trabalhar depois da minha missa de
sétimo dia, pois ainda terei coisas para resolver.”
“Cada coisa a seu tempo. A paciência é a mãe das virtudes.”
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Família unida: Ricardo, Rodrigo, Patrícia, Roberto, Renato,
Dona Michelina e dr. Renato Ferrari. “Para ele, os dedos
representavam os cinco filhos que, juntos, criavam a
unidade com a palma da mão”, descreve dona Michelina,
exemplificando com suas mãos. “O Renato foi um presente de
Deus para nós”, conclui.

Longa vida à Lei Ferrari – Na década de 90, a Lei
Ferrari foi ameaçada pelo governo brasileiro, após
a mudança da administração. A chegada de novas
marcas, que ampliou a competitividade ao apresentar veículos com maior evolução tecnológica e
maior prazo de garantia, provocou uma revolução
no setor. Nesta época, o volume de concessionárias
encolheu de quase 6 mil para 4,5 mil.
O então Presidente da República, Fernando
Collor de Melo, entendia que a Lei 6.729 feria a
prática de livre mercado em alguns pontos, que a
Fenabrave, na época presidida por Alencar Burti,
acolheu a demanda do governo e trabalhou na
alteração da Lei que passou a receber a numeração
8.132/90. “A Ministra Zélia Cardoso de Melo
entregou um bilhete a um político solicitando o
cancelamento da Lei. Tive conhecimento deste
pedido e, prontamente, ao lado de Renato Ferrari,
e outros líderes do setor, trabalhamos para reverter
a situação e atualizar os pontos de conflito com o
governo”, relembra Burti.
“A mudança mais importante foi no artigo
quinto que prevê, para o consumidor, o direito de
adquirir o bem, objeto da concessão, no local que
melhor lhe convier. Assim, permaneceu vedada, ao
concessionário, a atuação fora de sua área operacional, ou seja, o cliente pode comprar no Concessionário de sua escolha, ficando este sujeito, apenas, à
indenização dos serviços de assistência técnica em
garantia, prestado por seu colega de Rede situado
na região do comprador, conforme seja estipulado
na Convenção de Marca”, complementa Burti.
Mesmo com a mudança do mercado, o crescimento do número de concessionárias, a grande
variedade de modelos e o fortalecimento de grandes
grupos de concessão, a Lei Ferrari continua atual e
na ativa. “As vendas pela internet e a mobilidade do
público consumidor pelo País pode gerar interpretações equivocadas de alguns pontos da Lei, porém,

a Fenabrave acredita que ela está adequada a todas
as operações da distribuição”, explica Paulo Engler,
superintendente da Fenabrave.
Na opinião de Engler, a lei está adequada ao
mercado. “O que falta é informação. O Concessionário deve passar as premissas da Lei para toda a
sua equipe conhecer as normas do setor”, comenta.
“A Lei Renato Ferrari é a norma mais importante do nosso setor, sofisticada, e que traz
segurança jurídica para a distribuição de veículos.
Renato Ferrari foi muito sábio na elaboração desta
norma”, comenta o atual presidente da Fenabrave,
Flavio Meneghetti.
Recentemente, a Fenabrave, por meio de uma
comitiva formada pelo presidente 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, 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 e impunha riscos importantes
à continuidade da Lei Renato Ferrari. “A Fenabrave
defendeu, durante a audiência, a preservação da Lei
que regulamenta o sistema de distribuição de veículos no país. Com argumentos fortes e lógicos, houve
entendimento por parte da Senadora, o Projeto de
Lei foi arquivado e a Lei Ferrari continua vigente”,
comemora Meneghetti.
“Renato Ferrari dedicou uma vida inteira, se
expôs e abdicou de muitas coisas em favor do interesse coletivo dos distribuidores. Exemplos como
ele animam e motivam os distribuidores a trabalhar
em conjunto. Os interesses individuais não devem
prevalecer aos coletivos. Esta é a lição deixada por
ele e será sempre um exemplo para as próximas
gerações”, conclui Meneghetti.

Alencar Burti,
ex-presidente
da Fenabrave, e
Flavio Meneghetti,
atual presidente.
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Garantia Estendida =
Satisfação do Cliente + Lucro

Será?

B

Marcela Verdi Zago,
vice-presidente da
Usebens Seguradora,
Marcos Moreira,
diretor da F&I Brasil, e
Luciano Groch, diretor
da Assurant Solutions
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Próxima de receber uma nova regulamentação, a
garantia estendida pode ser uma excelente fonte
de receita em F&I, mas tem gerado descompasso
entre as expectativas de clientes e empresários.

asta uma pesquisa rápida na internet para
constatar que garantia estendida é um tema
que está longe de ser unanimidade entre os
consumidores. Problemas com a definição
dos itens cobertos, prazos e dúvidas sobre
como proceder em caso de sinistro são comuns, tanto que, recentemente, a Superintendência
de Seguros Privados (Susep) e a Secretaria Nacional
do Consumidor (Senacom) anunciaram estudos
para aperfeiçoamento – e possivelmente uma nova
regulamentação – do produto. Apesar de essa insatisfação acontecer em maior escala no segmento de
eletroeletrônicos, este cenário deixa uma questão
na agenda dos Concessionários de Veículos: como
agradar os consumidores e, ao mesmo tempo, lucrar
com a garantia estendida?
Segundo Marcos Moreira, diretor da F&I
Brasil, a garantia estendida, que é um dos principais
produtos de insurance do setor automotivo dos Estados Unidos, tem um grande potencial de retorno,
tanto para Concessionários quanto para consumidores, mas ainda sofre pelo fato de ser novidade no
mercado. “Os novos produtos de F&I, entre eles a
garantia estendida, constituem novidade para os
profissionais de vendas e para os consumidores. Sua
cultura está em formação. A satisfação dos consumidores vai aumentar gradualmente na medida em
que forem tendo maior contato com o produto e
colhendo os seus benefícios”, afirma.
O executivo reitera que esse tipo de seguro é
algo que deve receber atenção especial dos empresários da distribuição de veículos por conta
da capacidade de oferta – que atinge a totalidade
dos consumidores que concretizarem negócio – e
do próprio valor pago pela venda de apólices. “A
garantia estendida tem a vantagem de poder ser
oferecida para 100% dos compradores, sendo que a

concessionária pode alcançar penetrações de vendas
da ordem de 30% a 35% e garantir uma comissão
de cerca de R$ 400,00 a R$ 500,00 por apólice
vendida”, diz Moreira.
Outra vantagem destacada pelo diretor da F&I
Brasil é que, além da própria remuneração, esse tipo
de seguro pode contribuir para uma maior arrecadação no setor de pós-venda e garantir a fidelização
do cliente em setores lucrativos do negócio, como
os departamentos de serviços e peças. “A garantia
estendida traz importante impacto na atividade
de pós-venda, estimulando as manutenções regulares do veículo na concessionária, com remunerações adequadas de peças e de mão de obra”,
avalia Moreira.
Departamento dedicado – Para extrair o máximo
desse tipo de seguro, no entanto, é recomendável
que os Concessionários invistam no setor de F&I e
promovam a passagem correta do cliente pela área,
instituindo um departamento dedicado para tratar
de produtos financeiros e seguros, com pessoas
bem treinadas sobre o tema. “Tem que ser alguém
preparado para explicar os serviços detalhadamente”, sugere Luciano Groch, diretor da Assurant
Solutions, que defende um modelo em que o consumidor receba o máximo de informação possível
sobre o produto.
Dessa forma, além de aumentar a penetração da
garantia estendida, o Concessionário pode assegurar uma melhor experiência de compra ao consumidor. Isso porque, por meio do setor de F&I, os
compradores terão, à sua disposição, no momento
da contratação, uma apresentação sobre o produto,
com detalhes sobre coberturas, exclusões e procedimentos em casos de sinistro. “E mais, ali mesmo
consegue tirar eventuais dúvidas que possam surgir

a respeito de seu seguro. O local é totalmente
dedicado à correta instrução do segurado, não se
confundindo, por exemplo, com a própria compra
do veículo em questão”, exemplifica Marcela Verdi
Zago, vice-presidente da Usebens Seguradora.
Segundo Groch, cerca de 50% das concessionárias brasileiras já contam com um departamento específico de F&I em operação. E, dessa parcela, boa
parte já trabalha com bons índices de penetração,
conseguindo até mesmo fidelizar consumidores.
“Quando os clientes compram repetidamente é
sinal de maturidade do produto”, avalia o diretor
da Assurant Solutions.
Regulamentação – Outro ponto abordado pelos
especialistas é o grupo de estudo organizado pela
Susep em parceira com o Senacom. As entidades
não divulgam quais ações serão tomadas, mas
especula-se que uma regulamentação que envolve
a certificação de profissionais está por vir. “A expectativa é a de que a Susep faça algo semelhante
ao que fez o Banco Central em relação às operações
de crédito originadas nas concessionárias, criando
uma figura semelhante à do correspondente”,
acredita Moreira, citando a Resolução 3.954/11,

que prevê que, a partir de fevereiro de 2014, apenas
profissionais certificados poderão encaminhar e dar
andamento a pedidos de crédito.
Marcela acredita que, caso isso de fato ocorra,
não causará grandes impactos no dia a dia das operações das concessionárias, já que boa parte delas já
trabalha com estrutura e profissionais adequados.
“A maioria das concessionárias que comercializa os
seguros de garantia estendida (dentre outros produtos securitários) já possui profissionais capacitados,
que estão aptos a explicar e esclarecer as regras
pertinentes aos seguros a todos os clientes”, diz.
A vice-presidente da Usebens Seguradora avalia ainda que este movimento tende a ser benéfico
a todo mercado. “Primeiro, porque garante a
correta instrução do segurado quanto ao produto
que está adquirindo. Consumidor devidamente
instruído contrata mais produtos securitários,
já que passa a enxergar os reais benefícios apresentados pelos produtos (e que não são poucos).
Além disso, o número de reclamações relativas a
sinistros, em razão da desinformação do segurado,
deve diminuir consideravelmente à medida em
que o contratante sabe exatamente quais direitos
pode reivindicar.”

linha de produç ão

Sucesso
( maior que o )
esperado
Hyundai HB20 já é quarto modelo mais vendido no Brasil até maio.
Montadora, que deve iniciar, em breve, o terceiro turno na fábrica de
Piracicaba, se diz próxima do limite da capacidade produtiva e afirma que
objetivo é ser a empresa número um em satisfação do cliente.

R

ecentemente, a Hyundai Motor Brasil
(HMB) anunciou o início do terceiro
turno na fábrica de Piracicaba onde, desde
novembro do ano passado, funciona a linha
de produção da montadora de origem coreana. A empresa não divulga os números
totais de aumento na capacidade produtiva (mantém as estimativas de lançamento da unidade, que
giravam em 150 mil veículos por ano), mas uma
coisa é certa: a família HB20 continuará invadindo
as ruas brasileiras.
Só para ter uma ideia do bom momento da
montadora, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), entre janeiro e maio deste ano, foram emplacados 53.430 hatches HB20 no País. Isso o coloca
como o quarto veículo mais comercializado no
mercado nacional, atrás apenas do líder Volkswagen
Gol e dos modelos da Fiat: Uno e Fiat Palio.
Esses números se tornam ainda mais impressionantes quando se constata que a Hyundai já

está na frente da Renault em venda de automóveis
e comerciais leves novos no ano e que, caso fossem
excluídos do cálculo os números de vendas diretas
e contabilizados apenas os dados de varejo, o hatch
coreano tomaria do Uno a terceira posição e ficaria a
menos de 3 mil unidades do segundo colocado Palio.
“O sucesso tem sido até maior do que esperávamos”, afirma Cássio Pagliarini, diretor de
marketing da Hyundai, que reconhece que a
boa impressão deixada nos últimos 10 anos, por
veículos importados e de segmentos superiores
como Azera, Tucson e i30, tem contribuído para o
bom momento da empresa. “Sem dúvida, saímos
lucrando com a imagem que modelos sofisticados
nos deixaram”, avalia, lembrando, porém, que o
próprio HB20 é oferecido com um pacote de itens
de conforto superior ao da concorrência.
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150 mil automóveis podem ser produzidos por ano
5 mil empregos diretos gerados
Números da Hyundai
em Piracicaba
20 mil empregos indiretos
4 atividades principais: estamparia, carroceria, pintura e montagem
US$ 700 milhões foi o investimento total na unidade

Um detalhe interessante é que a fábrica brasileira da Hyundai, que recebeu investimentos de
US$ 700 milhões, foi idealizada para produzir um
modelo que, de certa forma, vai na contramão da
estratégia de carros globais tão em voga no momento, sendo desenvolvido com foco no mercado
nacional. Para Pagliarini, isso aconteceu por conta
do nível de exigência do mercado local. “Brasileiro
é muito crítico em relação a design, ao painel e a
itens de conforto”, justifica o executivo.
Pagliarini, no entanto, ressalta que diversos
componentes do carro são compartilhados com
outros veículos, em especial peças de motor e
câmbio, que também equipam modelos como
Veloster e i30, mas afirma que a própria estrutura
verticalizada de produção da Hyundai facilita o
desenvolvimento de veículos de acordo com as
necessidades da montadora. “A Hyundai tem uma
siderúrgica, por exemplo. Então, temos possibilidades de desenvolvimento que outras montadoras
não têm”, diz.
Demanda – O sucesso, no entanto, também tem
seus percalços. Um deles foi conseguir suprir a
demanda que a família HB20 apresentou desde
sua apresentação no País. Pagliarini conta, por
exemplo, que a empresa teve de adiar, em cerca
de um mês, o lançamento do HB20S, o modelo
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sedan da família, para estabilizar a entrega do
hatch nas lojas brasileiras.
Outro ponto abordado pelo executivo é o grande pedido por veículos da cor branca que, segundo
ele, responde, em média, por 15% a 20% da produção de modelos no País. No caso do HB20, esse
índice chega a 40%. “Carro com design atraente
fica bonito nessa cor”, justifica.
Pagliarini revela que a fábrica de 69 mil metros
quadrados de área construída já opera perto de
seu limite anual de produção e descarta, inicialmente, a possibilidade de superar a Ford, atual
quarta maior montadora do País e que, segundo
a Fenabrave, detém 8,96% do mercado nacional
– a Hyundai já domina 5,95% dessa fatia. “Não
temos capacidade de produção para isso”, avalia.
“Nosso objetivo é ser a empresa número um em
satisfação do cliente”, ressalta.
Nomeações – Operando próxima ao limite, a
Hyundai não revela se pretende construir mais
uma fábrica no Brasil, conforme tem veiculado a
imprensa especializada. Dessa forma, o número de
concessionárias Hyundai Motor Brasil não deve
continuar a subir no mesmo ritmo nos próximos
meses. Segundo o diretor, as cerca de 150 concessionárias HMB no País são suficientes para distribuir a produção de 150 mil veículos por ano.

GESTÃO

QUANTO custa
vender um
carro novo?
46
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De acordo com cálculo realizado pelo Grupo Tempo, o
custo médio, para a concessionária, de um veículo novo
é de 6,63% sobre o valor total de venda. Equipe enxuta e
compra inteligente ajudam a manter a lucratividade.

O

Grupo Tempo, que tem concessionárias
distribuídas nas cidades paulistas de
Campinas, Americana, Hortolândia,
Indaiatuba, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Valinhos, interior de São Paulo,
realizou um estudo minucioso sobre
qual o custo para se vender um carro
novo e chegou a um resultado que pode
surpreender aqueles que não mantêm um rígido
controle sobre suas operações. De acordo com
Mauricio Queiroz, diretor da empresa, o montante médio aferido é de cerca de 6,63% do valor
de comercialização do veículo. “Os custos estão
vinculados a dois fatores: porte da concessionária e
região de atuação”, resume o executivo.
Queiroz explica que, no cálculo feito pelo Grupo Tempo, que representa as marcas Fiat, Ford e
Volkswagen, é contabilizada toda a cadeia de custos
e despesas – tanto fixas quanto variáveis – como
gastos com pessoal, despesas operacionais, comunicação, tributos, entre outros. Estes custos são parametrizados por departamento e acompanhados de
uma série de indicadores, como porcentagem sobre
a receita bruta, valor das despesas sobre o volume
vendido e representatividade das despesas sobre a
margem de contribuição da operação.
Por meio desse processo, a empresa chegou
a um custo operacional médio de 4,63% sobre a
receita bruta, somados a 1,6% de rateio dos gastos
corporativos, que abrange áreas como tecnologia
da informação, recursos humanos e administração geral, mais 0,4% de rateio de desembolso
com a holding, que reúne despesas de controladoria, contas a pagar e receber, área tributária e
jurídica. O resultado final é um custo médio de
6,63% sobre o valor total de venda em cada veículo
novo comercializado.
Esse valor, é claro, só é atingido por conta da
excelência em controle e gestão das operações da
empresa. Para chegar a esse número, Queiroz afirma que o Grupo Tempo trabalha constantemente
na otimização de seus processos e revela um grande
cuidado com o gerenciamento de estoque da companhia. “É preponderante no nosso negócio manter o estoque ajustado”, explica o executivo, que
afirma que os pilares de lucratividade da empresa
são qualidade do estoque, ações de comunicação
assertiva, equipe enxuta e preparada e gestão severa
nas despesas.

Entre as medidas para se trabalhar a correta
quantidade de veículos no pátio, ele cita a importância de se comprar, de maneira correta, o modelo
e a quantidade de veículos. “Para tanto, o ideal é
investir tempo e recursos na realização dos pedidos
(programas de coletas). É fundamental, também,
desenvolver ferramentas de acompanhamento do
comportamento de vendas levando em consideração as especificações de produto,
como motorização, opcionais e
cor, além de acompanhar os pedidos e ter atuação eficiente nas
variáveis necessárias para ajustes.”
Segundo Queiroz, o ideal é
manter um estoque para lastrear
as operações por um período
entre 21 e 27 dias. Além disso, é
importante estar atento às oportunidades de mercado, como
estratégias pontuais de produtos
específicos ou sazonais. “Em
adicional, não menos importante
é a gestão do setor, o que compreende o acompanhamento diário
dos estoques, com estratégias
eficientes no desenvolvimento
de ações para escoamento de
eventuais gargalos”, completa.
Indicadores – O diretor reforça a
importância do acompanhamento de indicadores de eficiência
por meio de softwares específicos para este fim. Segundo ele,
o Grupo Tempo adota o método matricial de
gestão. Além disso, ele explica que a empresa organiza reuniões mensais focadas em margem de
contribuição e lucro bruto com os gestores de cada
departamento, nas quais são debatidos e divulgados
ações e resultados, e realiza benchmarking com a
Rede de concessionárias, participando também das
Associações de Marcas.
Queiroz acredita que o controle justo de toda
operação da empresa é a maneira mais eficiente
de alcançar a lucratividade no atual cenário da
distribuição automotiva. “É essencial, para nossa
sobrevivência e prosperidade do negócio, ser lucrativo e, para tanto, as margens de compra e venda de
veículos devem ser recuperadas”, conclui.

Maurício Queiroz,
diretor do
Grupo Tempo.
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sustentabilidade

verde na rede

Operar de forma sustentável já é uma necessidade das
empresas brasileiras. Pensando nisso, a Fenabrave realizou,
em 15 de maio, o curso Formação de Agentes Ambientais,
no qual os Concessionários puderam conhecer um pouco
mais sobre a atuação de gestores de meio ambiente.

Leopoldo Charmelo,
professor titular de
meio ambiente e
sustentabilidade do
Centro Universitário
de Caratinga, e Luiz
Henrique Lopes Vilas,
diretor da Ouro Verde
Meio Ambiente e
Negócios Sustentáveis,
ministrando curso na
sede da Fenabrave, em
São Paulo.

A

preocupação com a degradação do
meio ambiente, a importância de
manter projetos verdes e se enquadrar nas normas que regulam os
danos à natureza já são realidade
nas corporações brasileiras. E, para
auxiliar as empresas do ramo da distribuição automotiva a otimizarem
suas gestões em sustentabilidade, a
Fenabrave (Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores) realizou,
no dia 15 de maio, em sua sede, o curso Formação de Agentes Ambientais, ministrado por
Leopoldo Charmelo, professor titular de meio
ambiente e sustentabilidade do Centro Universitário de Caratinga, e Luiz Henrique Lopes
Vilas, diretor da Ouro Verde Meio Ambiente e
Negócios Sustentáveis.

O curso, que teve duração de oito horas e recebeu mais de 85 Concessionários de todo o País,
abordou a importância da presença de gestores
e auditores ambientais internos nas concessionárias de veículos e esclareceu os frequentadores
sobre qual é a função desses profissionais. “O
gestor deve disponibilizar recursos para atender
à legislação e evitar a geração de passivos ambientais, aprovar a capacitação e o treinamento
de seus funcionários, divulgar o programa a
todos os colaboradores, propor planos de ações
necessários para diminuir a geração de passivos
ambientais e acompanhar e se comprometer com
o desenvolvimento do projeto em todos os seus
níveis”, explicou Charmelo.
O professor disse entender que a implantação de um departamento para gerenciar os
projetos de sustentabilidade da empresa tem
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As pessoas presentes no auditório da Fenabrave
puderam conhecer mais detalhes do trabalho
realizado na DVA Veículos e na JSL Concessionária,
apresentados por Sérgio Ricardo R. de Oliveira e
Bruna Cremon, respectivamente.

Lei: Concessionários têm de se
recadastrar no CTF a partir de julho
Um ponto importante abordado no curso Formação de Agentes
Ambientais é a atenção que os Concessionários devem ter quanto
à obrigatoriedade de recadastramento no CTF (Cadastro Técnico
Federal) de atividades potencialmente poluidoras, a partir de 1º de
julho. A exigência é parte da Instrução Normativa Ibama nº 6, de 15
de março deste ano.
O CTF é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente
(Lei Federal 6.938/81) e exige que pessoas físicas ou jurídicas que
se dedicam a atividades potencialmente poluidoras ou extração,
produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente
perigosos ao meio ambiente se cadastrem no organismo.
Dessa forma, e atendendo também à Instrução Normativa IN
31/2009, toda pessoa jurídica que exerce a atividade de troca de óleo
lubrificante, independente do porte e da quantidade de resíduos
gerada deve, obrigatoriamente, ter cadastro no CTF. Aqueles que
não tiverem cadastro ou não fizerem o recadastramento a partir de
1º de julho, estarão sujeitos à cobrança de multas.
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um custo ao Concessionário, mas lembrou que
a adequação às normas ambientais pode evitar
que as empresas tomem multas ou punições dos
órgãos de fiscalização, além de poder reverter em
ganho de imagem para a instituição. “Comece
devagar com a implantação ambiental, mas não
deixe de fazer algo. Não é necessário comprar
uma caixa separadora de óleo muito cara. No
início, use uma com valor baixo, mas tenha iniciativa. Ter a licença ambiental é obrigação do
Concessionário, por isso reforço a obrigatoriedade do CTF (veja box) para as pessoas físicas ou
jurídicas que realizem atividades com potencial
poluidor, ou seja, toda concessionária deve ter
registro”, ressaltou.
Vilas reforçou a eficiência das pequenas ações
nas operações do dia a dia e alertou que muitas
empresas não cumprem a legislação ambiental à
risca. “Nem todas as concessionárias conscientizam seu mecânico sobre a separação de resíduos,
por exemplo. É importante que as empresas incentivem seus funcionários e apliquem cursos de
conscientização, buscando, por exemplo, mostrar
vídeos sobre ações ambientais”, explicou o diretor
da Ouro Verde.

Quem faz a diferença – Sabendo que o cuidado com
o meio ambiente vai além de um conjunto de leis
a ser respeitado, mas também pode contribuir
para uma melhora na qualidade de vida e para a
preservação dos recursos naturais para as próximas
gerações, algumas concessionárias brasileiras já
possuem gestores ambientais em seus quadros
de colaboradores.
Um exemplo é a DVA Veículos (Mercedes-Benz), de São José (SC), empresa que já ganhou
até prêmio da montadora pela diminuição do
passivo ambiental. “Recebemos uma vez por
ano a visita de um auditor da Mercedes-Benz e
ganhamos a certificação ouro por conta da diminuição do passivo ambiental e da conscientização
da equipe”, afirmou Sérgio Oliveira, técnico de
segurança e gestor ambiental da companhia,
lembrando que a ação faz parte do Star Class, um
programa de certificação nacional de qualidade
do fabricante.
Para chegar a esse resultado, além de programas de conscientização, a empresa mantém
diversas ações de preservação do meio ambiente.

Untitled-1 1

“Reutilizamos a água da chuva para lavagem
de veículos e fazemos a destinação correta do
óleo e dos resíduos perigosos, além de realizarmos a reciclagem de papéis, vidros, plásticos e
metais”, disse.
Outra empresa que já trabalha com foco nas
melhores práticas de sustentabilidade é a JSL
(Fiat, Ford e Volkswagen), de São Paulo. Segundo
a analista de meio ambiente Bruna Cremon, a
empresa aposta em um projeto de conscientização
que vai além do local de trabalho. “Procuramos
deixar clara a preocupação da empresa com o
meio ambiente e com o futuro do planeta, pois,
não adianta só reciclar no ambiente de trabalho,
é preciso se preocupar com a questão até mesmo
em casa”, afirmou a analista.
A Fenabrave terá, como parte de seu stand na
ExpoFenabrave (7 a 9 de agosto, no Expo Center
Norte, em SP), uma sala voltada à Sustentabilidade, contando com a presença de consultores
para conversar com os Concessionários interessados em implantar processos sustentáveis em s
uas empresas.
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case de sucesso

investimento em
pessoas

Com programas de capacitação,
comunicação aberta e intensiva, e
valorização das pessoas, o Grupo
Saga é a única empresa do setor da
distribuição automotiva a figurar na
lista das melhores empresas para se
trabalhar da Great Place to Work.
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Eventos de integração e treinamento técnico aos colaboradores
fazem do Grupo Saga uma das melhores empresas para trabalhar.

U

m recente estudo realizado pela
ManpowerGroup, multinacional especializada em recursos humanos, apontou
que 68% dos empresários brasileiros
encontram dificuldades para preencher
posições abertas em suas companhias.
O resultado é apenas a comprovação de
um fenômeno que vem preocupando
empreendedores dos mais variados setores: o mundo vive uma crescente escassez de talentos.
O problema, no entanto, pode ser combatido com
investimentos na atração e retenção de profissionais
e criando um ambiente de satisfação aos colaboradores. E é isso que vem fazendo o Grupo Saga, único
representante do setor da distribuição automotiva a
figurar na lista de 2012 das 100 melhores empresas
para se trabalhar da Great Place to Work.

“A Saga constrói sua estratégia por meio de
pessoas. E é esse diferencial a forma de construir e
fortalecer os laços entre colaboradores, empresa e
clientes, que alicerça nossos valores. Por isso, acreditamos e investimos na área de recursos humanos
pois, somente por meio das pessoas, conseguiremos
atingir nossos objetivos”, afirma a diretora de gente
e gestão da empresa, Lilian Castro, que conta que o
grupo, fundado há 40 anos, agrega 3.051 funcionários distribuídos em 36 concessionárias localizadas
em diversas regiões do Brasil.
Lilian explica que um dos principais geradores de satisfação entre os membros da equipe é o
fato de a empresa estimular, constantemente, a
participação de seus colaboradores em tomadas
de decisão e lhes dar liberdade para apresentar
soluções aos desafios enfrentados pelo grupo.
Revista Dealer
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Colaboradores
são estimulados a
participar de atividades
sociais. Programas de
treinamentos, efetuados
pea Unisaga, auxiliam
no desenvolvimento dos
funcionários para uma
melhor prestação de
serviços e atendimento.

“Em nosso ambiente de trabalho, todos são
incentivados a ter autonomia e paixão pelo que
fazem. Incentivamos o crescimento pessoal e
profissional. Investimos em desenvolvimento
e reconhecemos e celebramos as conquistas dos
nossos colaboradores. Além disso, as práticas
que promovem a excelência são amplamente
disseminadas e aperfeiçoadas”, diz.
A diretora ressalta, ainda, a importância de
uma comunicação aberta e intensiva em todos
os níveis das unidades de negócios da empresa.
“Consideramos a informação e a disseminação
das nossas estratégias como fatores essenciais
para o comprometimento de todos. O cuidado
com a comunicação, o fácil acesso aos meios e a
clareza das mensagens garantem o alinhamento
e o desdobramento de todas as informações,
tornando as estratégias conhecidas por todos
os colaboradores.”
Atração e desenvolvimento – Além da boa comunicação e do ambiente estimulante de trabalho,
Lilian conta que, para atrair e reter talentos das
mais diversas áreas, a empresa oferece programas
de qualidade de vida, benefícios atrativos, remuneração agressiva, oportunidades de carreira e
um extenso programa de treinamento e desenvolvimento de habilidades, com destaque para
a Unisaga (Universidade Corporativa Saga), que
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não é um programa formal de graduação superior,
mas sim, um conjunto de cursos de extensão de
curta e média duração.
O projeto nasceu em 2005, como uma capacitação em gestão em concessionária, na qual cerca
de 30 colaboradores participaram de um curso de
oito meses em que estudavam temas como contabilidade, gestão de pessoas e gestão de varejo. Em
2010, a Unisaga passou por uma reformulação e
adotou um modelo que pudesse atingir o maior
número de pessoas possível, com grades voltadas
às suas áreas de trabalho. Hoje é o carro-chefe da
área de treinamento e desenvolvimento do grupo.
“A Unisaga tem, como objetivo, sustentar e consolidar as várias etapas da aprendizagem dentro da
organização”, avalia Lilian.
Após a reformulação, a Unisaga passou a
contar com um modelo bastante customizado de
operação. Primeiro, os líderes de área realizam um
estudo sobre quais treinamentos serão necessários
ao longo do ano. Depois, com base na pesquisa de
clima organizacional, são avaliadas quais as necessidades apontadas pelos colaboradores. Com base
nessas duas pesquisas, o setor de gente e gestão faz
as propostas de treinamento que chegam à diretoria
para validação. Neste novo modelo, a grade da Unisaga é formulada anualmente e, graças ao eficiente
processo de comunicação entre todas as áreas da
empresa, mantém-se sempre atualizada.

RH estratégico – A área de recursos humanos possui
um papel estratégico nos negócios do Grupo Saga,
já que, por meio de capacitação e desenvolvimento, os colaboradores absorvem, de maneira eficaz,
a cultura e o modo de operação da empresa. Como
exemplo, Lilian conta que o setor tem grande importância no modelo de gestão da companhia, que
adota o sistema de consultoria interna para prestar
assistência às unidades de negócio, o que possibilita maior proximidade, agilidade e alinhamento
e parceria entre diferentes áreas. “Ressaltamos
esse modelo de atuação em todos os subprodutos
da área de gente e gestão e nas atividades de suporte”, afirma.
De acordo com a executiva, a implantação do
sistema nasceu da necessidade de se criar estratégias para alavancar resultados por meio da gestão
de pessoas, processos e rotinas descentralizadas
e focadas em desenvolver e adotar ferramentas
de acompanhamento e análise de produtividade
e eficiência. “Esse modelo permite uma atuação

baseada em estratégias de negócios que direcionam e garantem os resultados da organização”,
completa a diretora.
Os resultados da empresa, por sinal, são incontestes: além de estar na lista de 2012 das 100
maiores empresas para se trabalhar da Great Place
to Work, o Grupo Saga esteve, por três anos consecutivos (2008, 2009 e 2010), na lista da pesquisa
das 150 melhores empresas para se trabalhar da
Editora Abril, e é, há 10 anos, a concessionária
Volkswagen mais lembrada pelos consumidores do
estado de Goiás, de acordo com o jornal O Popular.
Além disso, é certificada pela Toyota como uma das
30 maiores concessionárias do Brasil por meio do
programa Dealer Evaluation.

Entidade assistida pelo
Grupo Saga recebe
comemora a entrega
de doações feita por
colaboradores.

DESEJAMOS RIMAR COM SUA EMPRESA

Peças Injetadas (Die Casting)
Ética, tecnologia, pessoal, segurança, meio ambiente, qualidade, produtividade,
rentabilidade, reinvestimento e geração de novos empregos são os mandamentos da Rima.
Uma empresa 100% brasileira e líder de mercado.
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lanç amentos

Comerciais leves em destaque
Duas novidades no segmento de comerciais leves devem agitar o mercado: a primeira
é a nova geração do Toyota RAV4, que chega com motorização 2.0 e 2.5, preparada
para brigar, diretamente, com os SUVs Honda CR-V, Hyundai IX-35 e Kia Sportage.
A primeira picape média da Volkswagen, a Amarok, também foi apresentada
em nova versão, com maior potência no motor (ganhou 18 cv, o que
elevou sua potência para 140 cv), que será oferecida em configuração de
cabine simples (com tração 4x2 ou 4x4) ou dupla (tração 4x4).
Além dessas novidades, foram apresentadas a nova linha de tratores
Agrale e também a nova custom, da DAFRA, a Horizon 250. Confira!

toyota
A Toyota lançou, no mercado brasileiro, o Novo RAV4,
utilitário esportivo urbano que desembarca no país, em sua
quarta geração, e que representa o início de uma nova era
para a marca neste segmento.
O Novo RAV4 está disponível em três versões: a de
entrada com motor 2.0 l, Dual VVTi, com tração 4x2 (R$ 96,9
mil); a intermediária com motor 2.0 , Dual VVTi, com tração
4x4 (R$ 109,9 mil); e a topo de linha, com motor 2.5 , Dual
VVTi, com tração 4x4 (R$ 119,9 mil).
Além dos novos motores, o modelo vem com a uma
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transmissão do tipo CVT, e a versão 2.5 4x4 oferece câmbio
automático de seis marchas. O novo modelo traz itens
de série como ar-condicionado, direção hidráulica, CD
player com conexão Bluetooth, USB e auxiliar; volante com
comandos do rádio, airbag duplo, faróis de neblina, sensor
de estacionamento e ABS com distribuição eletrônica
de força de frenagem (EBD) e sistema de assistência em
frenagem de emergência (BAS).
Entre os concorrentes, o modelo vai disputar mercado
com os rivais Honda CR-V, Hyundai iX35 e Kia Sportage.
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volkswagen
A Volkswagen Amarok passou a contar com mais
potência em suas opções de entrada. O motor quatrocilindros 2.0 TDI com um turbocompressor, que equipa a
versão S da pick-up – oferecida em configuração de cabine
simples (com tração 4x2 ou 4x4) ou dupla (tração 4x4) –
ganhou 18 cv, o que elevou sua potência para 140 cv.
A Amarok é oferecida em sete opções de configuração,
entre carroceria cabine simples e cabine dupla, transmissão
manual de seis marchas ou automática de oito marchas. O
motor 2.0 biturbo diesel, que equipa as versões SE, Trendline
e Highline, permanece com potência de 180 cv.
As vendas da Amarok vêm crescendo continuamente
no mercado brasileiro. A primeira pick-up média da

Volkswagen, que começou a ser comercializada no Brasil,
em maio de 2010, teve, em 2012, o seu melhor ano de
vendas de sua história. O utilitário registrou 19.825
unidades comercializadas no mercado nacional, o que
representa crescimento de 93,8% sobre as vendas
em 2011.
De janeiro a maio de 2013, a Amarok acumulou 9.819
unidades vendidas no País, volume 76% maior do que
o registrado no mesmo período de 2012, quando foram
comercializadas 5.568 unidades da pick-up. Somente em
maio de 2013, foram vendidas 1.933 unidades da Amarok,
um incremento de 74% em relação ao mês de maio de 2012
(1.106 unidades).
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agrale
A Agrale participou da 5º Horti Serra Gaúcha, entre
22 e 25 de maio, no Centro de Eventos do Parque da Festa
da Uva, em Caxias do Sul/RS, e apresentou sua nova
Linha 500 de tratores, além dos tradicionais modelos das
famílias 4000, 5000 e 6000 da marca. Recém-lançado, o
trator 575.4 Compact recebeu o Troféu Ouro na divisão
Agricultura Familiar do Prêmio Gerdau Melhores da Terra
2013, maior distinção da América do Sul para o setor de
máquinas e equipamentos agrícolas.
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O trator Agrale 575.4 Compact tem, como principais
características, a robustez e o baixo custo operacional,
além de avançada tecnologia. O modelo é capaz de atingir
velocidade extremamente reduzida, chegando a até 0,24
km/h – muito menor do que a alcançada por outros tratores
compactos do mercado. Isso permite o trabalho em culturas
perenes, que exigem uma operação mais lenta. O trator
possui reversor, que dá agilidade na inversão de sentido da
máquina, facilitando as manobras em pequenas áreas.

Turbine

Se

A Serasa Experian tem um pacote de soluções especial para
turbinar a rentabilidade de concessionárias e revendedores
independentes, desde a venda de veículos até a prestação de
serviços de manutenção.
Breque os prejuízos de inadimplência e fraudes, acelere suas
vendas, turbine-Se com a Serasa Experian.

Para saber mais, acesse
serasaexperian.com.br
ou ligue para 0800 773 7728



F&I - Aumente sua RPU, revendendo
serviços Serasa Experian



Distribuição de Peças - Conquiste
clientes com maior probabilidade de
compra



Veículos Novos - Localize o melhor
cliente para cada tipo de veículo



Usados - Consulte detalhes sobre a
situação de veículos usados
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Jeep
O luxuoso Grand Cherokee CRD (sigla para Common
Rail Diesel, alusiva à injeção eletrônica de duto único) foi
apresentado oficialmente pela Jeep em março. O modelo
turbodiesel está disponível apenas na configuração
topo de linha Limited e tem preço sugerido de R$ 219,9
mil. O modelo disputa mercado com as versões diesel de
Mitsubishi Pajero Full e Land Rover Discovery 4.
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A tecnologia Multijet II do novo propulsor V6 3.0 rende
241 cavalos de potência. Segundo a Chrysler, os números
de desempenho estão, em média, 10% superiores ao da
geração anterior. Construído pela italiana VM Motori,
o motor gasta e polui menos. Os números de fábrica
apontam um consumo urbano de 9,7 km/l e rodoviário
de 13,9 km/l.

dafra
A DAFRA apresentou, no inicio de junho, a nova
integrante da família: o modelo Horizon 250, motocicleta de
estilo custom que amplia a oferta da marca brasileira nessa
faixa de cilindrada, que conta, ainda, com a street Next 250
e a esportiva Roadwin 250R. O modelo terá como principal
concorrente a motocicleta Kasinski Mirage 250.
“Hoje, nossa linha 250 oferece um produto para cada
estilo de motociclista. Porém, todas possuem importantes
características em comum, como ótima ergonomia,
especialmente para quem utiliza a moto diariamente,
design mais moderno e diferente do que há no mercado e,
principalmente, um completo pacote de equipamentos”,

afirma Mauro Ferraz, gerente nacional de vendas da
DAFRA Motos.
A nova Horizon 250 traz motor de 250,2 cm3, quatro
tempos, DOHC (Double Overhead Camshaft, duplo comando
de válvulas no cabeçote), quatro válvulas, sistema de injeção
eletrônica e de arrefecimento líquido. Alcança potência
de 23,1 cv a 8.000 rpm e torque máximo de 21,7 N.m a
7.000 rpm. “Buscamos uma configuração diferenciada
para o motor da Horizon, com novo comando, circuito
de arrefecimento e mais centímetros cúbicos, tudo para
garantir maior torque”, explica Victor Trisotto, diretor de
engenharia da DAFRA.

Revista Dealer

61

apoio jurídico

O que é a guerra fiscal?
Nos últimos meses, estamos assistindo, no Senado da República, à
discussão sobre a unificação do ICMS e o fim da guerra fiscal. Tratase de mais um capítulo da tentativa de reforma tributária que,
infelizmente, não prospera. Mas, enfim, o que é a guerra fiscal?

A

s diferenças, sob o aspecto econômico e
social, dentre as diversas regiões do Brasil
são gritantes. Possuímos áreas prósperas
e abastecidas de todos os bens e serviços
indispensáveis para o crescimento. Em contraposição,
existem outras que vivem muito próximas da miséria
absoluta, causando enormes distorções sociais. Infelizmente, a nação brasileira ainda não encontrou uma
fórmula que possibilite o desenvolvimento dos meios
de produção e o acesso à educação.
Sob o pretexto de fomentar a industrialização, vários Estados e o Distrito Federal passaram a conceder
incentivos fiscais para que empreendedores se instalassem em seus territórios, criando a possibilidade de
gerar empregos e distribuir riqueza para a população
local. Em que pese a nobre causa e as boas intenções
dos Administradores Públicos, essa situação criou várias
distorções, especialmente no que se refere à arrecadação
de impostos, pois o excesso de oferta dos chamados “benefícios fiscais” causou a queda da arrecadação tributária
nas regiões mais industrializadas e, conseqüentemente,
aumentou o desemprego e, ainda, não representou um
aumento de riqueza nas regiões carentes, descaracterizando a função precípua de levar para todos os cantos
do país o desenvolvimento industrial e a melhoria da
capacitação técnica do seu povo.
O custo tributário no Brasil é elevadíssimo, tanto
para as pessoas jurídicas quanto para as pessoas físicas,
vivemos sob uma das maiores cargas fiscais do planeta
aliado a um conjunto de obrigações instrumentais que
exigem muito tempo e esforço do contribuinte para o
cumprimento das formalidades inerentes. A busca por

Paulo Carvalho
Engler Pinto Júnior

economia na conta de tributos a recolher fez com que
as empresas utilizássem, como alternativa operacional,
a transferência de parte do seu parque fabril para as diversas regiões do País, geralmente, onde havia benefícios
fiscais atraentes.
A chamada “guerra fiscal” é a concessão de incentivos fiscais pelos Estados, no tocante ao ICMS, IPVA,
ITCMD, aliado ao financiamento ou à facilitação para
infra-estrutura na instalação de parques fabris. O emprego do termo “guerra” dá-se porque a briga entre os
Estados para atrair indústrias não se restringe apenas aos
novos investimentos, mas também em retirar, dos entes
vizinhos, empresas já instaladas. Nos últimos 20 anos,
a movimentação das plantas industriais, em busca dos
incentivos, foi intensa.
Exemplificando: Vamos imaginar que um fabricante de veículos, instalado num determinado Estado,
possua o incentivo fiscal de financiamento do saldo
devedor do ICMS em 120 meses, com carência de 60
meses. Na venda interestadual, do Fabricante para o
Concessionário Autorizado, ocorrem dois fenômenos: (i) o Concessionário Autorizado paga a fatura na
íntegra; e, (ii) o Estado de destino permite o crédito
integral do ICMS para o cálculo da substituição tributária. Assim, o valor do “ICMS operação própria”
fica no caixa do fabricante (que somente pagará, aos
cofres do Estado de origem, muitos anos depois), e
o “ICMS substituição tributária” para o Estado de
destino é afetado negativamente (porque não houve
pagamento na origem).
E o consumidor final paga por tudo isso.
A guerra fiscal precisa acabar imediatamente.

Paulo Carvalho Engler Pinto Jr 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.
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Aumente sua rentabilidade
com as soluções de F&I
de quem mais cresce
no mercado automotivo.
Palavra de Especialista

10 ANOS DE BRASIL

• Garantia Estendida para
Veículos, Eletroeletrônicos e Móveis
• Proteção Financeira
• Acidentes Pessoais
• Seguro contra roubo e furto para
celular, tablet e notebook

Expandir negócios
com seguros massificados
é a especialidade da
Seguradora Assurant Solutions.

• Seguro contra perda e roubo de cartão
Auto • Varejo • Bancos • Telecom

11 4197.9400 | assurant.com.br

DM9

Sujeito a análise de crédito.

Ajude seu cliente
a escolher bem.
Porque opções
de crédito no
Itaú ele já tem.
Itaú Financiamento
de Veículos. O crédito mais rápido
e consciente do mercado.
O Itaú é o patrocinador máster do XXIII
Congresso Fenabrave pelo sexto ano
consecutivo. Nosso objetivo é acompanhar de
perto os movimentos do mercado para
continuar oferecendo soluções de crédito que
vão fazer seu cliente sair de carro novo,
inclusive nos fns de semana. E você pode
contar ainda com a nossa parceria para
aproveitar novas oportunidades de negócio:
divulgue os carros da sua revenda no iCarros
para milhões de compradores on-line.
www.itau.com.br

Aproveite e divulgue os
carros da sua revenda
no iCarros para milhões
de compradores on-line.
www.icarros.com.br

Itaú. Feito para você.

