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O compromisso  
de todos nós!
+ Resultado + Caixa + Fenabrave = + Brasil

sta edição da Revista Dealer é especial por algumas razões. A primeira delas é que a 
publicação circula durante os maiores eventos do Setor da Distribuição da América 
Latina, o Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave, que este ano chegam à sua 23ª 
edição com mais razões para que Associações de Marca, seus Concessionários filia-
dos e respectivos colaboradores, Montadoras, Empresas  e outros representantes do 
setor compareçam. De 7 a 9 de agosto, estaremos juntos, em São Paulo, reunidos 
no Expo Center Norte, para avaliar nosso setor, conferir tendências e novas formas 
de agregar mais resultados e rentabilidade para as concessionárias, o que implica 
num ciclo virtuoso, que também incide sobre a indústria, mercado e, acima de 
tudo, sobre a economia do País. É por isso que o 

tema deste ano não poderia ser mais apropriado. Quando falamos 
em “+ Resultado + Caixa + Fenabrave”, condensamos mais do 
que metas ou objetivos; traduzimos um compromisso que cabe 
a todos assumir.

Diante de um cenário indefinido sobre o desempenho po-
lítico e econômico do País, e que resvala na comercialização de 
veículos, o ano de 2013 e os seguintes, certamente, demandarão 
muito comprometimento e união para que obtenhamos bons 
resultados em nossos negócios. E não faremos isso estando isola-
dos. Ao contrário, quando dizemos que é preciso ser + Fenabrave, 
estamos nos referindo à união de nosso setor, de nossa categoria 
econômica, para que estejamos bem representados politicamente, 
e para que possamos, juntos, descobrir melhores caminhos de 
gestão para alcançar o desenvolvimento e aumento de lucrativi-
dade em nossas empresas.

Assim, para quem não participou deste evento este ano, e que 
também recebe esta revista, esperamos que repense e que, em 2014, junte-se a nós, para que possa-
mos estar mais fortes e capazes de superar barreiras e prosperar em maior número em nosso setor.

Esta edição de Dealer é especial, ainda, porque estamos discutindo assuntos de interesse 
comum e de comprometimento equivalente, como é o caso da Mobilidade Urbana, mote de 
manifestações populares e que tem estado na esteira das prioridades, também, da Fenabrave e do 
setor automotivo em geral.

Não podemos fechar os olhos diante de uma realidade latente e que nos compromete, quer 
queiramos quer não. Porque a mobilidade é um interesse comum, de toda a população brasileira 
e que também nosso, para que possamos continuar comercializando veículos sem que sejamos 
vistos como vilões.

Assim, prezado Concessionário, mobilize-se para melhorar o seu negócio; mobilize-se para 
melhorar o seu País. Participe da Fenabrave, esteja engajado em ações e eventos que, como o 
Congresso Fenabrave, só podem fazer bem a você e à sua empresa.

Seja bem-vindo a este compromisso! Um compromisso de todos nós, para que possamos ter 
+ Resultado + Caixa + Fenabrave. E, acima de tudo, + Brasil.

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 48 Associações de Marca.
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radar fenabrave

Em pareceria com o Instituto Febraban de Educação - INFI, 
o Curso Preparatório de Correspondente já está em sua 5ª. 
turma. A Fenabrave tem reforçado às Redes sobre a urgência 
e necessidade de cada concessionária contar, até fevereiro 
de 2014, com ao menos um colaborador certificado como 
“Correspondente no País”, como forma de garantir a legalidade 
e continuidade nas transações de financiamento realizadas 
junto às instituições financeiras.

5ª Turma do Curso Preparatório 
para Correspondente

Estúdio no Congresso 
Fenabrave
Com objetivo de fazer a cobertura do 23º Congresso  
Fenabrave e ExpoFenabrave, a TV Fenabrave foi um dos 
pontos de destaque do estande da entidade na ExpoFe-
nabrave, realizada entre os dias 7 e 9 de agosto, no Expo 
Center Norte, em São Paulo.

No estúdio, planejado para receber convidados, palestran-
tes do evento, patrocinadores e expositores, a jornalista 
Fátima Turci foi a âncora convidada para a realização de 
entrevistas, abordando os principais fatos e informações 
sobre o evento.

Para mais informações sobre a TV e 
Universidade Fenabrave, basta entrar em 

contato com a equipe da Universidade 
Fenabrave/TV Fenabrave, pelo telefone: 
(11) 5582-0045 (Rosana ou Amanda) ou 
e-mail: universidade@fenabrave.org.br 

Parceria com 
renomadas 
instituições de ensino

Com objetivo de aprimorar cada vez mais o conheci-
mento de seus alunos, a Universidade Fenabrave fechou 
parcerias com as melhores instituições de ensino de São 
Paulo, como a Fundação Getúlio Vargas - FGV, Fundação 
Dom Cabral – FDC, Escola Superior de propaganda e 
Marketing - ESPM, que elaboram cursos e programas de 
capacitação exclusivo para as Redes, desde cursos de 
Extensão, passando pela Especialização, e chegando à 
Pós-Graduação e MBA.

Além das parcerias, a Universidade Fenabrave benefi-
ciará o setor de distribuição automotiva com um programa 
de cursos pioneiro, que conta com uma metodologia inova-
dora, rico conteúdo de especialistas, líderes e instituições 
de renome mundial. Chamado de Escalada do Conhecimen-
to – Fenabrave, o programa é realizado em parceria com a 
MindQuest, que possibilita ao participante investir em seu 
desenvolvimento profissional, por meio de conteúdos que 
podem ser aplicados em seu dia a dia. 

O primeiro módulo do programa aborda os temas Ne-
gociação / Princípios de Liderança e Liderando Equipes. O 
curso é oferecido 100% via web e teve início em 31/07, com 
término em 31/10. Os participantes terão três meses para 
concluir o curso. 

Para que todas as concessionárias possam participar, permitin-
do maior flexibilidade de formato sem perda de conteúdo dirigido, 
desde o dia 08 de julho, o curso de ‘Correspondente no País’, está 
sendo oferecido pela internet.

Vale lembrar que este curso é preparatório para a Certificação 
obrigatória e que, após concluído, o próximo passo a ser dado 
pelas concessionárias, é a realização do teste elaborado pelas 
entidades certificadoras existentes no país.
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O que não está 
funcionando e ainda 
está por fazer

Agenda

Fenabrave se reúne 
com a Hyundai

No dia 3 de junho, o presidente da Fenabrave, 
Flavio Meneghetti, se reuniu, em São Paulo, 
com o presidente da Hyundai Motor Brasil, 
William Lee, e com Antonio Sérgio Rodrigues, 
diretor executivo de vendas e Marketing da 
montadora coreana.

Sindipeças apresentou 
‘Instituto Sindipeças de 
Educação Corporativa’

Em 13 de junho, Paulo Butori, presidente do Sindi-
cato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores - Sindipeças e Abipeças, 
apresentou, no Clube Monte Líbano, em São Paulo, 
o Instituto Sindipeças de Educação Corporativa. O 
Instituto tem, como objetivo, capacitar profissio-
nais do setor de autopeças, oferecendo cursos, de 
curta e longa duração, e palestras para elevar a 
competitividade e a sustentabilidade das empre-
sas. Paulo Engler, superintendente da Fenabrave, 
prestigiou o evento representando a entidade.

Reunião com Câmara 
do CONTRAN

A CET/SP realizou, nos dias 4 e 5 de julho, em 
São Paulo, uma reunião da Câmara Temática 
de E s forço Legal – C TEL, do CONTR AN. A 
Fenabrave participou da reunião, represen-
tada por Breno Alves, assessor de relações 
institucionais da entidade.

São Paulo sedia 
reunião dos Conselhos 
Deliberativos e Diretor

A Fenabrave reuniu, na tarde do dia 27 de junho, 
em São Paulo, membros dos Conselhos Delibe-
rativo e Diretor da entidade para abordar temas 
de interesse do setor. Participaram o diretor do 
Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave, 
Flavio Meneghetti, o presidente executivo da 
Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., e assessores 
da Federação, como Luiz Antonio Fleury Filho 
e a sócia-diretora da MB Associados,  Tereza 
Fernandez, que traçaram um panorama político 
e econômico do País. Diversos assuntos foram 
discutidos na reunião, como Correspondente 
no País, Lei do Coaf, Vendas a Frotistas, partici-
pação das marcas na 18º Pesquisa Fenabrave de 
Relacionamento com o Mercado, 23º Congresso 
Fenabrave, entre outros. 

Por Diego Alvarez
Coordenador do Grupo dos 20

Fenabrave se reuniu com BNDES
No dia 8 de julho, a Fenabrave - Fede-

ração Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores, se reuniu com o BNDES 
- Banco de Desenvolvimento Econômico 
e Social, em sua sede, no Rio de Janeiro, 
para solicitar a manutenção da atual taxa 
de juros para os setores de caminhões, 
ônibus, carretas, reboques, semirreboques, 
tratores, máquinas agrícolas e implemen-
tos rodoviários.

Na oportunidade, a Fenabrave tam-
bém solicitou ao BNDES uma linha de 
crédito com condições específicas para 
apoio a capital de giro. Foi verificado pela 
entidade, que uma parcela significativa 
dos Concessionários Autorizados de Veículos não estão conseguindo investir em seu negócio na velocidade 
exigida pelo mercado, o que acaba retraindo a atividade e limitando a atuação. 

Representando a Fenabrave, estiveram no encontro Flavio Meneghetti, presidente do Conselho Delibera-
tivo e Diretor, Alarico Assumpção Jr., presidente executivo, Paulo Matias, vice-presidente e Marcelo Franciulli, 
diretor setorial. Pelo BNDES, participaram o presidente Luciano Coutinho, o diretor Mauricio Borges Lemos, 
e Claudio Bernardo, superintendente da área de operações indiretas – Finame.

Claudio Bernardo, superintendente da área de operações 
indiretas – Finame, Mauricio Borges Lemos, diretor do BNDES, 
Luciano Coutinho, presidente do BNDES, Flavio Meneghetti, 
presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., presidente 
executivo da Fenabrave, Paulo Matias, vice-presidente da 
Fenabrave e Marcelo Franciulli, diretor setorial da Fenabrave.

Comentei em edição anterior que cabe aos executivos e suas equipes definirem quais serão os 
Indicadores-chave de Desempenho, ou melhor, os “KPI´s” em inglês “Key Performance Indicators” que 
irão apoiar os diagnósticos e as oportunidades de destrave, e que apoiarão os resultados potenciais de 
Lucratividade do Negócio.

Quero, também, referendar os KPI´s como métricas compatíveis e disponibilizadas no “Grupo dos 
20” para comparar desempenhos das empresas participantes. As que apresentam os melhores indica-
dores servirão de “Benchmark” para as outras que desejam estar alinhadas com as melhores práticas e 
processos no mercado. 

Com a parceria da Fenabrave com a NADA, nos EUA, pudemos, por meio do Programa GRUPO 
dos 20, desenhar alguns Indicadores de Performance que fornecem visibilidade de desempenho das 
diferentes áreas da Concessionária. Entre eles, escolhi este para discorrer e examinar com mais detalhes:

 Índice de absorção = Lucro bruto gerado pelas áreas de usados e serviços para cobrir todas as despesas operacionais.
IA = LB/DO

onde  IA = índice de absorção; LB = lucro bruto (usados + pós-vendas) e DO = total de despesas operacionais

O primeiro passo para falar sobe o Índice de Absorção é saber onde você está e onde deveria estar 
para alcançar todo o potencial de suas áreas de serviço. A razão disto é que você está procurando atin-
gir o melhor índice de retorno – lucro líquido operacional antes do IR, para o investimento realizado.

Para isso, as despesas operacionais desses departamentos estão proporcionais ao lucro bruto 
gerado. Como uma regra de êxito, todas as despesas de pessoal dessas áreas que aparecem no seu 
demonstrativo financeiro devem pesar de 45% a 50% do lucro bruto gerado. Outras despesas, incluindo 
a absorção das administrativas, devem estar em torno de 25% a 30%, de tal maneira que o resultado 
final desses departamentos deverá atingir, no mínimo, 20% líquido.   

O Índice ou Taxa de Absorção é um dos mais importantes medidores da força do negócio e trata-se 
em calcular o lucro bruto gerado pelos "departamentos fixos" – mecânica, funilaria & pintura e peças 
& acessórios e mais o do departamento de usados. Usamos, dentro deste projeto do Grupo dos 20 no 
Brasil, o mesmo Guia da NADA que inclui estas áreas produtivas absorvendo 100% de todas as despesas 
operacionais (todas) da Concessionária.  

Benchmark = 100%, sendo: Usados=30%; Mecânica=35%; Funilaria&Pintura=10%; Peças&Acessórios=25%

Com isto podemos afirmar que todo o lucro bruto gerado pela área de Veículos Novos torna-se o 
resultado líquido do negócio. A Absorção, importante índice em qualquer clima das vendas, torna-se 
crítico quando elas deslizam e estão fora de nosso controle. Diferentemente do que chamamos de 
"departamentos fixos", que independentemente dos bons e maus momentos do mercado, a frota esta 
rodando e dependendo de nossa habilidade de gestão em trazê-la para o nosso negócio.

Este "benchmark" de 100% é valido para Automóveis e Comerciais leves. Para Caminhões e Trato-
res temos como Guia uma absorção de 130% dado ao valor agregado nas áreas de mecânica e peças.
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bem-vindos à 
expofenabrave 2013

O Congresso e a ExpoFenabrave têm se consagrado como os principais 
eventos do setor da distribuição de veículos na América Latina. A cada 

ano, mais congressistas podem conferir a programação temática 
elaborada com diversos temas de interesse dos Concessionários, além 
de terem a oportunidade de visitar a exposição que reúne os principais 

players do mercado, que sempre trazem novidades e soluções para ajudar 
na melhoria de gestão e no aumento da lucratividade das Redes.

Nesta edição da Revista Dealer, que está encartada no material 
entregue aos congressistas, foi elaborado um guia, que apresenta as 

principais novidades de produtos e serviços trazidos à ExpoFenabrave 
2013, feira realizada de 7 a 9 de agosto, no Pavilhão Azul do Expo 

Center Norte, em São Paulo. Simultânea ao 23º Congresso Fenabrave, 
a feira reuniu mais de 100 marcas em uma área de 15 mil m².

Confira as novidades apresentadas na feira e realize bons negócios!

8 Revista Dealer 
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Iniciativas que 
consolidam 
investimento e 
crescimento
“Em todas as nossas ações, ambicionamos ser o 
banco de melhor performance, liderando a evolução 
da indústria de financiamento automotivo no Brasil. 
Financiar veículos exige ininterrupto aprimoramento 
de estratégias e distribuição. Buscando a excelência 
em nossas práticas e ofertas, procuramos estar o mais 
próximo possível dos nossos parceiros, pois quando 
há comprometimento e preocupação mútua em 
prosperar, inevitavelmente bons frutos são colhidos. Ser 
Patrocinador Máster do Congresso Fenabrave, pelo sexto 
ano consecutivo, consolida a estima do Itaú Unibanco 
à cadeia automotiva, apoiando e agregando valor e 
conhecimento ao setor. Participar deste Congresso 
nos impulsiona a desenvolver estratégias capazes 
de enriquecer ainda mais nossa cadeia produtiva.

Os elos do setor e a economia automotiva e suas 
tendências estarão presentes em nossas ações. 
O mercado brasileiro de automóveis tem um 
comportamento muito atrelado ao cenário econômico 

nacional, portanto, temos uma expectativa de 
investimentos em infraestrutura e logística por parte 
do Governo, de modo a pavimentar o crescimento 
sustentável ao longo do tempo. Abordaremos este 
tema no Congresso por meio da palestra “Os desafios 
da transição de modelo de desenvolvimento”, que 
será ministrada pelo economista Ricardo Amorim.

Diante desta convergência de assuntos, a internet não 
poderia ficar de fora das nossas ações. Esta ferramenta 
se solidificou como definitiva na pesquisa e decisão por 
compra de veículos. Promovida por Sylvio de Barros, CEO 
do portal iCarros, proporcionaremos aos presentes uma 
Mesa Redonda com o tema “A importância da internet 
no mercado automotivo”. Neste debate, algumas das 
pessoas mais influentes no segmento discutirão, dentre 
outras coisas, o rumo que a internet está dando para 
este mercado, quais desafios estão por vir e como esta 
ferramenta pode aumentar as vendas e atrair clientes.

Ainda contaremos com um stand na área principal da 
ExpoFenabrave, aonde apresentaremos aos parceiros 
e clientes as vantagens da diversificada gama de 
produtos do Itaú Unibanco, que inclui, dentre outros, 
Financiamento de Veículos, Consórcio, iCarros, 
Seguros, Cartão de Crédito, Corporate e Private Bank. 
Temos certeza que o evento 
agregará conteúdo a todos os 
Concessionários, executivos, 
lideranças e profissionais do 
setor de distribuição de veículos 
que estiverem presentes. Mais 
uma vez, estamos convictos no 
sucesso do Congresso e 
da ExpoFenabrave”.

Patrocinador Máster

Luis Fernando Staub – Diretor-Executivo do Banco Itaú Unibanco

10 Revista Dealer 
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Patrocinadores Gold

“A Assurant Solutions, multinacional americana especializada na implantação e 
gestão da área de F&I (Finance and Insurance) nas concessionárias, estará presente 
na 23ª edição da ExpoFenabrave, principal evento do setor de distribuição de 
veículos do Brasil, de 7 a 9 de agosto, no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em 
São Paulo. A empresa apresentará ao público seus principais produtos focando 
o F&I Convergente, que consiste na combinação de diversos serviços para o 
Concessionário oferecer aos seus clientes, planejar vendas de acordo com os 
seus perfis para que o seu negócio seja mais efetivo e convertido em receita. 

Serei um dos palestrantes no Seminário F&I, no dia 7 de agosto, a partir das 8h30. 
Em minha apresentação, debaterei o tema “Como Integrar vendas e F&I”, abordando 
qual a melhor maneira de garantir a qualidade no atendimento de vendas de uma 
empresa, como maximizar as oportunidades de venda sem desgastar a relação 
com o cliente, como reduzir o tempo do atendimento para tornar o processo de 
venda mais produtivo, entre outros. O objetivo nessa apresentação é a venda 
mais assertiva, se baseando no perfil do cliente e utilizando métodos efetivos.

A Assurant Solutions está presente em todas as regiões do Brasil, com 
estruturas locais dedicadas integralmente aos Concessionários parceiros, 
que integra mais de 300 pontos de vendas, além de parcerias com 
montadoras e bancos. Os tradicionais produtos da Assurant Solutions 
também serão apresentados, entre eles garantia estendida proteção 
financeira e acidentes pessoais, em nosso estande da ExpoFenabrave”.

Luciano Groch 
Diretor Comercial
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“Em 2013 será o sexto ano que a F&I Brasil participa como 
empresa expositora no Congresso, embora tenha um 
histórico antigo de participação no evento. Há mais de 10 
anos que participamos realizando palestras no Congresso. 
A F&I Brasil foi a primeira empresa a apresentar o tema 
‘F&I’ nos Congressos da Fenabrave. As palestras foram 
fundamentais para que as concessionárias iniciassem um 
trabalho de desenvolvimento do F&I business em todo Brasil.

Tendo sido a pioneira em programas de F&I no país, 
nossa expectativa é a de conseguir, a cada Congresso, 
consolidar a imagem da F&I Brasil como uma das 
principais empresas do setor, em virtude da sua 
destacada posição na venda dos produtos de F&I e no 
fornecimento do software de F&I mais avançado do país.

Um dos maiores desafios da atividade de F&I é conseguir 
construir e sustentar um modelo de operação que 
assegure ganhos para a empresa, ganhos para os 
vendedores de veículos e para os profissionais de F&I. 
Este ano, em nosso stand, a F&I Brasil estará dando foco 
neste tema que trata da construção de plataformas 
de vendas de produtos de F&I e no uso de tecnologia 
como suporte das vendas e na gestão da atividade.

Uma concessionária pode ganhar cerca de R$ 1.380,00 em 
agregados e F&I para cada veículo vendido. Mostraremos no 
Congresso que ainda é possível ganhar cerca de 3% a 4% 
de rentabilidade sobre os volumes financiados, que a venda 
de acessórios se constitui no principal item dos agregados 

Marcos Moreira 
Diretor da F&I Brasil

e que se pode ganhar cerca de R$ 400 a R$ 650 por apólice 
vendida nos produtos de SPF e Garantia estendida.

A atuação da F&I Brasil se diferencia das demais empresas 
do mercado em função da abrangência que damos 
na performance de vendas de todos os produtos de 
F&I e agregados (fornecidos ou não pela F&I Brasil) 
e por oferecermos soluções completas por meio do 
fornecimento dos produtos de F&I, do Software de F&I 
e dos serviços de Consultorias e Treinamentos”.
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Patrocinadores Gold

Paulo Russo – Diretor do canal 
Concessionária da Liberty Seguros

“A Liberty Seguros, Seguradora Oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014™, 
participará da 23ª edição do Congresso Fenabrave, que acontece de 07 
a 09 de agosto, na cidade de São Paulo. A companhia estará presente 
no evento por meio da Indiana Seguros, empresa pioneira na venda de 
seguros no canal Concessionárias, incorporada ao Grupo Liberty, em 2008.

A Indiana Seguros tem forte atuação em programas de seguros 
para as principais marcas automotivas, que incluem GM, Volks, 
Ford, Fiat, Peugeot, Citroën, Renault, Nissan e Chery. Especialista 
em seguros de automóveis, a seguradora também é pioneira na 
emissão de apólices com impressão instantânea e assinatura digital. 
Nossa meta é buscar a excelência no atendimento, com uma equipe 
comercial totalmente dedicada e seguros mais competitivos.

Além da presença de Marcos Machini, vice-presidente Comercial, 
e Paulo Russo, diretor do canal Concessionária, participarão 
superintendentes regionais e gerentes de filiais da empresa. 
A participação da Indiana Seguros no evento conta, ainda, 
com um estande para visitas de amigos e parceiros”.
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“Participar, pelo terceiro ano consecutivo, da ExpoFenabrave, 
significa, para a JM&A Brasil, acima de tudo, investir no 
relacionamento e na confiança que temos no setor da 
distribuição. Somos uma empresa ligada a uma corporação que 
carrega a tradição de sucesso em F&I nos Estados Unidos há 
mais de 35 anos, e estamos absolutamente convictos de que 
as concessionárias brasileiras estão cada vez mais conscientes 
da importância do F&I para incremento de suas atividades, sua 
lucratividade e, acima de tudo, para a fidelização de seus clientes. 
Isso nos dá a garantia que precisamos para intensificar aqui o 
trabalho que já realizamos, com extremo sucesso, no altamente 
competitivo mercado norte-americano, onde contamos com 
mais de 3 mil concessionários em nossa carteira de parceiros.

As dificuldades e mudança de realidade enfrentadas nos 
Estados Unidos pelos Concessionários são extremamente 
similares às encontradas hoje no Brasil. Assim, acreditamos 
que, com o planejamento adequado, os processos certos, o 
treinamento preciso e o acompanhamento incondicional de 
uma consultoria especializada como a oferecida pela JM&A 
Brasil, os empresários brasileiros poderão contar com resultados 
acima de suas expectativas, principalmente em produtos e 
serviços ainda pouco explorados, como é o caso da garantia 
estendida, manutenção pré-paga, entre outros que podem 
significar mais de 50% de rentabilidade em suas operações.

Para isso, no entanto, é preciso mais do que promessas de um 
programa sistematizado. É preciso, acima de tudo, ter a confiança 
depositada em quem pode avaliar seu potencial de lucratividade, 
pode ajudá-lo a implantar e desenvolver uma área e uma 
equipe afinada e capacitada a gerar, sempre, mais resultados.

Esse é o grande diferencial da JM&A Brasil, que 
atrela a experiência bem sucedida em um mercado 
altamente competitivo à realidade brasileira, 
humanizando processos, estando sempre próxima dos 
Concessionários e gerando, certamente, + lucros.

Travis Mazza 
Vice-Presidente JM&A Brasil

Os nossos esforços estão direcionados em mostrar nosso 
principal ativo: pessoas. A JM&A Brasil oferece um diferencial 
que pode ser visto nas técnicas de treinamento. Além disso, 
utilizamos a mais efetiva e reconhecida forma de se fazer 
negócios: fazendo treinamentos e investimentos em pessoas 
com o propósito de torná-las aptas a criar e consolidar bons 
relacionamentos de vendas. Como todos sabemos, para se 
concluir um bom negócio, nada substitui o contato pessoal e 
a segurança em ter uma empresa em que se pode confiar. 

Venha nos visitar no stand E30 do Pavilhão Azul do Expo 
Center Norte, entre os dias 7 a 9 de agosto, em São Paulo. 
Venha conhecer o que a JM&A Brasil pode fazer por seu 
negócio. Queremos passar muito tempo a seu lado e, 
para isso, teremos surpresas bastante interessantes em 
nosso espaço de convivência da ExpoFenabrave. Afinal, 
excelência vem do que conquistamos com o passar 
do tempo. Se você deseja + Resultados + Lucros, nós 
fazemos +por você. JM&A Brasil. Muito + do que F&I”.
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Patrocinadores Gold

“O sucesso da ExpoFenabrave 2012 já criou novas 
expectativas para a edição de 2013, pois, para nós, é uma 
excelente oportunidade de trocarmos experiências com 
nossos clientes, de estreitarmos relacionamentos, além 
de trazermos novidades e expectativas do setor por meio 
dos nossos profissionais especialistas no assunto.  

Nós da Resource Automotive, temos como missão 
entregar sempre mais aos nossos clientes, por isso somos 
diferentes, pois atendemos todas as necessidades dos 
Concessionários em uma única empresa, ou seja, cuidamos 
da implantação do F&I da concessionária de ponta a ponta.

Nesta edição, a Resource Automotive apresentará 
os seguintes produtos: Seguro Extensão de Garantia 
Diferenciada para Automóveis e Motos, Programas de 
Certificação de Automóveis, Seguro Proteção Financeira, 

Welson Bolognesi – Presidente 
da Resource Automotive Brasil

GAP, Pneus e Rodas, Programas de Manutenção ou Revisão 
de Veículos, Assistência 24 Horas Veicular e Treinamento.

A empresa procura ter produtos com diferenciais, a Resource 
Automotive entrega mais. Por que entregamos mais? 
Temos mais know-how, somos os criadores do F&I, temos 
o time mais preparado, sabemos fazer porque isso faz 
parte do nosso DNA, oferecemos soluções customizadas 
para o  negócio do Concessionário, que acaba atingindo 
conosco as maiores margens e, por último ensinamos 
vender mais, além de  termos mais tempo no negócio.

O que diferencia a Resource Automotive de outras empresas 
é que disponibilizamos plataforma de vendas online e 
treinamento tanto para capacitação de vendedores como de 
gestores, oferecemos um portfólio completo de produtos e 
serviços, somos uma seguradora, temos processo e histórico 
de implantações, além de equipe capacitada, com presença 
regional e acompanhamento de campo constante e eficiente.

A empresa trabalha para sempre oferecer o melhor 
oferece aos seus clientes com união de pessoas, processos 
e produtos para gerar resultados; Disponibiliza uma 
única estrutura tecnológica; Canais de comunicação 
dedicados; Treinamento com conteúdo diferenciado; 
Acompanhamento frequente da produção e desempenho 
da operação e busca recursos para Potencializa lucros.

A Resource Automotive participa da ExpoFenabrave 
desde 2008, ou seja, em 2013 marcará presença 
pelo sexto ano consecutivo no evento”.
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“Tudo o que fazemos e acreditamos é desafiar as oportunidades 
de rentabilizar o negócio das Concessionárias Brasileiras. 
Nós acreditamos em blindar a tradição da cultura do 
Concessionário brasileiro e pensar de forma diferente para 
buscar as oportunidades que existem dentro do negócio.

A forma que desafiamos rumo às oportunidades é a nossa 
obsessão por inovação dos produtos de F&I, a maior variedade 
de produtos de F&I que atenda as diferentes marcas e 
regiões do País, a melhor tecnologia integrada e a consultoria 
com experiência no ‘dia a dia’ da concessionária.

Com simplicidade e transparência, inspirados na tradição da Família 
Verdi, Empresas Rodobens, que conta com mais de 65 anos de 
atuação e experiência no Setor de Distribuição de Veículos no Brasil.

Nessa 23º edição do Congresso Fenabrave, estaremos motivados a 
apresentar ao Setor a nossa visão pautada pela nossa vivência e pelas 
lições aprendidas junto aos nossos Parceiros do OIAPOQUE AO CHUI!

Parabenizamos a Fenabrave por incentivar, investir e 
evoluir, constantemente, esse rico encontro”.Carlos Gustavo Zago 

CEO da Usebens Seguradora
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Patrocinadores Silver

“A Central de Serviços e Proteção 
ao Seguro – Ceser, um dos braços 
operacionais da Fenaseg, é responsável 
por desenvolver projetos que aumentam 
a eficácia do mercado de segurador 
e melhoram a qualidade dos serviços 
prestados. Os projetos contemplam 
bancos de dados, sistemas e serviços 
que são operacionalizados por meio de 
convênios e contratos com entidades 
públicas, privadas e com o próprio 
mercado. A Ceser também presta serviço 
a instituições financeiras que realizam 
operações de compra/venda de veículos 
a prazo, agilizando, por meio de envio 
de informações aos Detrans, as funções 
de gravame e de registro de contratos 
de financiamento de veículos, que são 
de responsabilidade destes órgãos”.

“Esta é a segunda participação da Cetip 
no Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave, 
que consideramos um importante espaço 
de discussão sobre o futuro do segmento 
automotivo no Brasil. Acreditamos que 
a Cetip tem muito a contribuir para o 
desenvolvimento do setor por meio de 
nossos produtos, como o SNG – Sistema 
Nacional de Gravames e o Sircof. Estas 
soluções viabilizam a concessão de crédito de 
maneira ágil, eficiente e segura, impedindo 
que o processo de financiamento de veículos 
seja suscetível a fraudes sistêmicas. Por 
meio do SNG, a Cetip reúne o cadastro das 
restrições financeiras de veículos (carros, 
motos e caminhões) dados como garantia 
em operações de crédito em todo o Brasil. 
Diariamente, cerca de 28 mil operações de 
gravames passam pelos sistemas da Cetip”.

Iroilton Medeiros - 
Diretor Comercial e de 
Produtos da Unidade 
de Financiamentos 
da Cetip

Júlio de Souza Avellar 
Neto, Superintendente 
Geral da Central 
de Serviços e de 
Proteção ao Seguro
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“Para DealerNet, a ExpoFenabrave é fundamental 
para aproximar seus serviços dos clientes, dando 
visibilidade para as inovações que ajudam as 
concessionárias a otimizar seus processos e aumentar 
os lucros. Estamos presentes em nove edições do 
evento, sempre levando boas práticas e partilhando 
com o mercado os avanços que projetamos para o 
presente e para o futuro do negócio automotivo.

Esse ano, apresentaremos o DealerNet Workflow, 
sistema baseado em fluxo em que o usuário é 
integrante do processo e auto-guiado dentro das 
atividades. Sabemos que um dos problemas das 
concessionárias é o Turn Over, por isso, nosso sistema 
auxilia na curva de aprendizagem do novo colaborador, 
já que as atividades são totalmente guiadas.

Entre outras vantagens do Workflow, podemos 
destacar, também, a plataforma WEB e o modelo 
SaaS (Software as a Service) como diferenciais, onde 
a DealerNet disponibiliza toda a estrutura necessária 
para a o funcionamento do sistema (servidores, 
conectividade, cuidados com segurança da informação, 
backups, licenciamento e atualização de software, 
etc.) e o cliente utiliza o solução via internet”.

“O Grupo Disal tem 
participação consolidada 
no Congresso e na 
ExpoFenabrave. Como 
expositores, consideramos 
estar aqui uma excelente 
oportunidade para nos 
aproximarmos dos tomadores 
de decisão: Concessionários 
e seus sucessores. Este é o 
segundo ano de participação 
do www.carclick.com.br – 
uma tecnologia que otimiza a 
presença das concessionárias 
no ambiente digital, 
voltada para o mercado 
de seminovos. O CarClick 
traz benefícios inovadores 
como busca inteligente 
e atualização online dos 
veículos, além de ofertar 
procedência e garantia 
para os consumidores”. 

Apoio

NTC & Logística
A NTC & Logística (Associação Nacional de 
Transporte de Carga e Logística) será uma das 
empresas apoiadoras do 23º Congresso Fenabrave e 
ExpoFenabrave, mas não terá stand no evento.

Sergio Reze, Presidente 
Assobrav/Grupo Disal

Regis Braga - Diretor 
Técnico da DealerNet
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Expositores

Márcio Claro
Diretor Comercial 
da Aqua

“É a primeira participação da Aqua no evento. Temos certeza do 
sucesso, pois há grande interesse em inovação nesse setor. Somos 
uma empresa de soluções interativas, especialista em equipamen-
tos e aplicativos touchscreen. Nosso principal produto é o Showca-
se, uma plataforma de apresentação de veículos. 

Em uma tela touchscreen multitoque, clientes e vendedores podem 
manusear fotos, vídeos e informações sobre os automóveis de sua 
marca. Todas as cores, todos os modelos e tudo que precisa para 
surpreender, informar e faturar mais. Showcase é a ferramenta 
perfeita para ajudar nas vendas!”

Pedro Santos 
Diretor Geral do 
Consórcio Canopus

“O Consórcio Canopus participa pela segunda vez da ExpoFena-
brave e, dentro desse evento que reúne um setor tão significativo 
como o da distribuição de veículos, tem como objetivo estreitar o 
relacionamento com os seus parceiros, que lá estarão presentes, 
além de poder mostrar, a todo o setor, os produtos diferenciados 
e a excelente prestação de serviços com geração de negócios e 
rentabilidade, que tem a oferecer para os distribuidores de veículos, 
que fazem do consórcio uma importante ferramenta de vendas e 
de fidelização dos consumidores para a sua marca. 

O distribuidor, na parceria com o Consórcio Canopus, contará com 
o apoio de uma equipe experiente em vendas de consórcio, com 
planos de diversos prazos e formatos, condições de agregar, além 
do faturamento dos veículos contemplados, uma rentabilidade 
adicional e importante no seu F&I”.

Mauro Mendes 
Gerente de 
Desenvolvimento  
de Novos Negócios

“Pelo terceiro ano consecutivo no Congresso Fenabrave, a Constru-
tora Tempo apresentará aos visitantes da feira novas tecnologias 
construtivas de concessionárias. Participar mais uma vez do evento 
reforçará nosso relacionamento com os nossos clientes e ajudará em 
novos contatos”.

Laércio Geronasso 
Diretor do Consórcio 
Tradição

“O Consórcio Tradição é uma Administradora que atua no mercado 
de Motos desde 2002 e, a partir de 2010, iniciou suas atividades com 
Autos. Neste ano, formou seu primeiro Grupo de Imóveis. Nestes 10 
anos de existência, adquiriu um know-how muito grande fazendo 
parcerias com Concessionárias de Autos e Motos por todo o Brasil. 
A pedido de vários Dealers, conhecemos a ExpoFenabrave, e essa 
será a primeira vez que vamos participar do evento”.

Luís Carlos Neca 
Diretor de Serviços 
e Varejo

“O Grupo DEKRA Brasil marca presença há mais de uma década na 
ExpoFenabrave, considerado um dos mais importantes eventos do 
setor automotivo. Na edição de 2013, o destaque é o estande total-
mente personalizado, em linha com os principais valores da marca: 
Segurança e Imparcialidade. A DEKRA é líder mundial em serviços 
para o mercado automotivo, garantindo a segurança e a idoneidade 
nas transações que envolvem a compra e venda de bens móveis e 
imóveis. Nosso principal objetivo com a ExpoFenabrave é aproxi-
mar a marca DEKRA e seus produtos dos visitantes da exposição, 
para o desenvolvimento de novas parcerias com o mercado. Toda a 
diretoria e equipe comercial estarão à disposição, apresentando e 
detalhando os benefícios e funcionalidade dos serviços oferecidos: 
DEKRA Garantido, Vistoria de Transferência, Serviços Especializados 
para Caminhões, Negócios de Consultoria, Checkauto e JOPEMA”.

Sergio Honório 
de Freitas
Diretor de Vendas 
e Apoio ao Cliente

“Esta é a primeira vez que a Falconi participa da ExpoFenabrave. A 
experiência de estar junto com o setor de distribuição de veículos 
é muito ao que a Falconi já presenciou nos seus 30 anos de convívio 
com setores da economia como o alimentício, siderúrgico e químico. 
A nova economia exige das empresas uma maior atenção ao conhe-
cimento gerencial. E isto se inicia quando uma empresa aprende a 
definir as suas metas e os caminhos para atingi-la. A ExpoFenabrave 
é considerada uma das maiores referências em eventos do mercado, 
não só pela representatividade das empresas que participam, mas 
pela oportunidade de sinergia que se constrói ao colocar de forma 
clara os desafios inerentes da atividade. Destes desafios, talvez o de 
construir um sistema de gestão focado em resultados seja a variável 
mais importante para garantir a competitividade destas empresas. 
Para o evento, a empresa reservou a presença de importantes con-
sultores da sua equipe para compartilhar das experiências que tem 
sido implementadas nas mais diversas empresas atendidas no Brasil 
e no exterior. Além do mais, na abertura do evento, contaremos 
com a palestra do Professor Falconi, que estará compartilhando as 
suas experiências em liderança e gestão para o público presente”. 

20 Revista Dealer 



Expositores

João Carlos 
Pecinini - Diretor

“Já participamos algumas vezes da ExpoFenabrave. Nossa expec-
tativa neste evento é mostrar para os Concessionários que nossa 
empresa tem as soluções que geram os melhores resultados para 
os seus negócios. Mostraremos o sistema convencional à granel 
e automatizado, sistema para o descarte correto de óleo usado, 
transferência de fluídos, peças, partes e acessórios em geral para 
reposição dos referidos equipamentos. Nosso diferencial é traba-
lhar com o foco na inovação, atuando nos segmentos de Pintura e 
Lubrificação oferecendo soluções tecnológicas de alta qualidade. 
Assim, transmitimos aos nossos clientes o que há de mais eficiente 
no mercado de manuseio de fluídos”.

Tej Soni
Presidente da 
izmocars

“A izmocars fornece a Plataforma Digital Comercial Multilíngue 
mais avançada do mundo aos Concessionários, incluindo Web sites 
de Concessionários, Search Engine Marketing, Portais de Carros 
Usados, CRM & Web sites Móveis. A izmocars está sediada em São 
Francisco, CA, e conta com mais de 10 anos de experiência no for-
necimento de tecnologia de ponta para Concessionários em todo 
o mundo. Procuramos por parceiros para representar a izmocars 
e levar as nossas soluções para a indústria automotiva no Brasil.”

Rafael Galea
Gerente de Marketing 
e Produtos

“Todos os anos, a LEONE prepara lançamentos que levam ao Con-
cessionário a oportunidade de rentabilizar cada dia mais sua oficina, 
seja por equipamentos que tragam novos serviços ou otimizem o 
tempo, bem como, produtos que reduzam custos operacionais e 
aumentem o controle das atividades. Buscamos também soluções 
que atendam o cliente em sua necessidade mais particular, com o 
desenvolvimento de projetos de redes de ar, óleo ou graxa e tam-
bém com soluções CHAVE NA MÃO, onde recebemos do cliente o 
galpão e lhe entregamos uma oficina em funcionamento. 

Para a LEONE, participar da ExpoFenabrave é a certeza de reencon-
trar clientes e desenvolver novas oportunidades de negócio, além 
de nos atualizar com os assuntos mais importantes do segmento 
automotivo no Congresso. Aguardamos vocês para verificarem 
todas estas possibilidades em nosso estande!”

Dario Gouvêa
Diretor do 
Segmento DMS

“A edição 2013 da ExpoFenabrave será a terceira participação da 
Linx, mas já fazemos parte do evento há mais de uma década por 
meio das empresas adquiridas Dia System, CNP e Spress. Queremos 
reforçar nosso compromisso de oferecer inovações e inteligência 
tecnológica ao mercado de concessionárias, contribuindo para o 
desenvolvimento do setor com nossos softwares de gestão opera-
cional e estratégica. Apresentaremos o que há de mais moderno em 
sistemas DMS, contemplando soluções e serviços que proporcio-
nam mobilidade e integração às revendas e montadoras. 

A LINX é a maior fornecedora de soluções em gestão para conces-
sionárias do Brasil, sendo a empresa que possui o maior número de 
homologações e certificações de montadoras, e a única a ter DMS 
em todas as marcas de todos os subsegmentos (automóveis, mo-
tocicletas, caminhões, tratores e máquinas agrícolas). Atualmente, 
cerca de 3.500 concessionárias utilizam nossos softwares”.

Mário Panelli Filho
Diretor da Lupus

“Esta é a segunda participação da Lupus na ExpoFenabrave. Espe-
ramos repetir o sucesso que obtivemos em 2012, onde tivemos 
contatos importantes que nos rederam excelentes frutos. A Lupus 
terá em exposição modelos de Troca de Óleo à Granel, Descarte 
de Óleo Usado e uma linha completa de recicladora de gases para 
Ar-condicionado, onde podemos ter uma visão de como esses pro-
dutos são indispensáveis para o dia a dia de uma concessionária, 
deixando-os dentro das normas ambientais e com uma visão mais 
limpa e organizada do local. 

Além disso, teremos o lançamento de alguns novos produtos, 
como troca de óleo de câmbio, troca de fluído de arrefecimen-
to, alinhamento e balanceamento. Temos parcerias exclusivas 
com as melhoras marcas mundiais na linha de lubrificação e 
abastecimento, e agora também, na linha automotiva. Além 
de possuir uma excelente equipe de atendimento e assistência  
técnica especializada”.
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Salvador 
Benchimol Neto
Diretor da Lus 
Ferramentas e 
Equipamentos

“O intuito de participar da ExpoFenabrave é expor a Lus Ferramentas 
à Rede de Concessionários e montadoras. Também queremos mostrar 
o trabalho já efetuado com grandes montadoras e desta forma espe-
ramos gerar novas oportunidades de negócios no evento. Com mais 
de 30 anos de experiência no mercado de ferramentas automotivas, 
está homologada como fornecedora de montadoras como Hyundai, 
Renault, Nissan, entre outras. O trabalho da empresa refere-se às gran-
des montadoras no processo de desenvolvimento e padronização dos 
carros, ferramentas para mecânicos e equipamentos a serem utilizados 
nas Redes de concessionárias, visando com isso agilizar o trabalho de 
seus técnicos, além de transmitir aos seus cliente uma imagem de 
organização e excelência nos serviços executados”.

Marcelo Lazarim
Diretor Executivo da 
MicroWork Softwares

“Na edição 2013 da ExpoFenabrave, a MicroWork Softwares lançará 
sua nova geração de softwares na nuvem (CLOUD COMPUTING) para a 
gestão completa de sua concessionária em qualquer lugar e por  meio 
de qualquer dispositivo (computadores, tablets, etc). Desenvolvido 
no modelo SaaS (software como serviço), esta solução em nuvem 
permitirá aos nossos clientes baixo investimento, mais produtividade 
e aumento dos lucros. Estaremos também à disposição dos distribui-
dores e montadoras para demonstrar nosso portfólio de soluções para 
o segmento, sendo: comercial, financeiro, relacionamento (CRM), fiscal, 
contábil, pessoal, BI, website e mobile. Sabemos o potencial das empre-
sas que atendemos e as necessidades de nossos clientes, por isso inves-
timos no desenvolvimento de softwares inovadores, comprovados por 
1.350 clientes e mais de 17.000 usuários dos sistemas, que entendem 
a importância de um parceiro forte e inovador que há mais de 18 anos 
atua no segmento e desponta como um dos principais DMS do país”.

Mauricio Bozzi
Gerente Operacional

“A MOC participará da ExpoFenabrave pelo terceiro ano consecutivo. 
Nossa expectativa é fixar nossa marca como a principal referência no 
fornecimento de programas F&I para o departamento de Pós-Venda 
de concessionárias. A MOC irá apresentar máquinas, produtos e pro-
gramas para aumentar a produtividade e o lucro na área de Pós-Venda. 
Temos, como principais diferenciais, a qualidade nos produtos e 
serviços oferecidos aos nossos clientes, além de trabalharmos única e 
exclusivamente com concessionárias, o que nos torna especialistas no 
segmento, proporcionando às concessionárias vários diferenciais com 
relação aos outros segmentos”.

Antonio Orione
Diretor Comercial da 
NBS Informática

“A NBS, atualmente, está entre os três maiores DMS do Brasil, com 
mais de 1400 clientes. Participamos desde 2009 da ExpoFenabrave 
e, novamente, estaremos presentes em 2013, com um stand maior 
para melhor atender os nossos clientes e visitantes. 

A nossa expectativa é sempre muito positiva, pois é uma excelente 
oportunidade para mostrar novos produtos e conceitos que a NBS 
desenvolve. Lançaremos na feira o “CRM-GOLD”, que é uma platafor-
ma JAVA que integra: Fluxo de loja, Test Drive, Seminovos, Seguros 
e Mesa de F&I completa, com Simulador, Pacote de Vantagens, 
Garantia Estendida, SPC e Kits integrados. O “CRM GOLD” unifica 
toda operação de Venda, de forma simples e intuitiva, pensando 
na verdadeira experiência do usuário. 

Outro produto que mostraremos é a Avaliação de Seminovos em 
Tablet e O Painel de Gestão com mais novidades. Acesse o site  
www.nbsi.com.br e acompanhe o andamento da ExpoFenabrave e o 
stand a NBS! Aguardamos sua visita em nosso Stand!!”

Fernando Alves Ribeiro
Assistente de 
Marketing

“A nossa primeira participação na Fenabrave nos traz muitas 
expectativas positivas, pois estaremos reunidos com um público 
altamente qualificado para conhecer melhor o trabalho de rema-
nufatura de transmissões automáticas que a Pat Paulicéia, pionei-
ramente, desenvolve. Nos destacamos por ser uma empresa de 
reconhecimento internacional, credenciada pela ZF Saarbrücken, 
da Alemanha. 

Prezamos por obter altos índices de qualidade e, para isso, inves-
timos fortemente em equipamentos e em qualificação de nossos 
profissionais. Também somos a única empresa da América Latina a 
possuir um Dinamômetro Computadorizado, que simula as condições 
de um veículo para poder fazer todos os testes necessários com a 
transmissão automática. 

Na feira apresentaremos com maiores detalhes o nosso modelo de 
negócios e disponibilizaremos nossos consultores técnicos para sanar 
quaisquer dúvidas de nossos clientes”. 
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Marcos Nascimento
CEO da Quantium 
Soluções Corporativas

“Esta será nossa primeira participação na ExpoFenabrave e nossa 
expectativa é trazer aos Concessionários novas tecnologias e novas 
visões para aperfeiçoarem seus negócios. Lançaremos, em primeira 
mão na feira, um dos aplicativos móveis mais revolucionários da 
indústria automotiva: o MYCONNECTCAR, conectando o motorista, 
o veículo e as concessionárias de forma inteligente e interativa. 

Além disso, nosso portal traz para o mercado um novo conceito de 
gestão de soluções e resultados para melhorar o desempenho e 
reduzir custos, de forma simples e eficiente, com os melhores par-
ceiros do mercado, funcionando como um marketplace de soluções 
práticas para as concessionárias brasileiras. Nosso objetivo é trazer 
inovação para aperfeiçoar processos e reduzir custos, oferecendo 
produtos de otimização estrutural, melhorias operacionais, e prin-
cipalmente capturar oportunidades de serviços, relacionamento 
e fidelização de clientes. Nossa missão é facilitar os negócios das 
concessionárias e de seus clientes”.

Rafael Nascimento
Gerente de Projetos 
e Cliente

“A ExpoFenabrave é o evento mais importante do ano para o setor 
automobilístico, onde se reúnem os principais nomes do segmento. 
Nesta primeira participação como expositor, a Quest inteligência 
apresentará aos Concessionários e montadoras suas ferramen-
tas profissionais para Pesquisa CSI / ISC, Contato Pós-Venda e  
Pós-Compra, Monitoramento da Satisfação do Cliente com ferra-
menta otimizada para a melhora dos índices de satisfação e reten-
ção, entre outros produtos que contribuem para o aumento das 
vendas e satisfação dos clientes com o concessionário e a marca”. 

José Geraldo de 
Barros Coscelli
CEO da ReachLocal 
Brasil/ LATAM

“A ReachLocal é uma empresa multinacional líder mundial em 
marketing online para PMEs e parceira mundial Premium PME 
do Google AdWords. Esta é a primeira vez que participamos da  
ExpoFenabrave, e estamos com grandes expectativas, pois acredita-
mos no potencial do segmento automobilístico. A nossa participa-
ção na feira, tem como objetivo a apresentação dos nossos serviços 
e soluções em marketing online com foco na geração de negócios 
via internet para o incremento de vendas do setor automobilístico. 
Oferecemos uma solução única por meio de tecnologia própria, que 
une campanhas de marketing, busca e rastreamento de clientes via 
internet num pacote de baixo custo para empresas de todo o setor”. 

Marcio Webber
Diretor de Novos 
Negócios

“A Sascar participa pela segunda vez do evento e traz uma oportuni-
dade de negócio para os empresários do setor. Siggo é a mais nova 
solução de monitoramento de veículos voltado à pessoa física e já 
chega com a expertise de uma das maiores empresas do segmento. 
Nossa tecnologia e operação robusta permitem que, tenhamos clien-
tes em todo território nacional, sem restrição geográfica. 

De uma maneira diferente e inteligente, Siggo chega com a pro-
posta de estar sempre junto, permitindo ao cliente monitorar seu 
veículo pela web como também pelo seu smartphone. Além da alta 
tecnologia, estamos presentes também naquelas horas inesperadas, 
oferecendo pacote assistências 24h com: serviço de guincho, troca 
de pneu, assistência residencial, e outros. Siggo, por onde você for!”

Rodrigo Borges
Gerente de Marketing 
STANLEY Ferramentas 
Manuais

“Esta é a primeira vez que participamos da ExpoFenabrave. Nossa 
presença no evento marca também a forte parceria que temos com 
a Lus Ferramentas, importante fornecedor de ferramentas para a 
indústria automotiva. A feira é, com certeza, uma grande e excelente 
oportunidade para divulgarmos as novidades da nossa empresa, mun-
dialmente reconhecida pela qualidade e tecnologia que empregamos 
na fabricação de ferramentas e que agora chega ao mercado nacional 
para se consolidar entre as líderes no fornecimento de soluções em 
ferramentas manuais de alta tecnologia e qualidade insuperável. 

Prova disso é que já conquistamos, em parceria com a Lus, duas gran-
des montadoras instaladas no Brasil e temos a certeza, de que o evento 
será um ótimo canal de novos negócios e também de networking, 
aproximando a marca de outras grandes companhias”.

Rodrigo Huidobro
CEO da Safe Master

“Em 2013, a Safe Master começou uma estratégia de internaciona-
lização dentro da América Latina, tendo sido nominada represen-
tante exclusiva das marcas KeyPer Systems, General Electric Se-
curity, Booster Pac e Truck Pac. Oferecemos uma contribuição na 
excelência operativa da indústria entregando altos benefícios na 
otimização de recursos. A ExpoFenabrave é a nossa porta de entrada 
para apresentação de nosso produtos na America Latina. Esperamos 
surpreender o mercado automotivo com produtos incrivelmente 
inovadores, como controle de chaves e ferramentas”.
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Anfitriã
Aurélio Bardou Martins 
Diretor Executivo

“Esta será a quinta participação consecutiva da Syonet CRM & Ges-
tão de Clientes na feira. Com mais de 700 clientes em todo o Brasil, 
líder nacional em CRM/Gestão de clientes para concessionárias de 
veículos, motos e caminhões e, em comemoração aos seus 10 anos 
de vida, a Syonet, mais uma vez, vai apresentar sua solução inova-
dora: a plataforma de CRM que realmente dá retorno. 

Já tivemos depoimentos reais e espontâneos de titulares, diretores 
e gerentes dizendo como eles estão ganhando mais com o Syonet 
CRM. Visite nosso stand e veja na prática como o Syonet CRM pode 
aumentar a rentabilidade da sua concessionária”.

José Antônio Praxedes
Presidente da 
TeleCheque

“A TeleCheque participará pelo terceiro ano consecutivo da ExpoFe-
nabrave. A empresa apresentará suas principais soluções de crédito 
para concessionárias, que auxiliam os revendedores de veículos, 
aumentarem as vendas e reduzirem ou eliminarem a inadimplência 
por meio da segurança no recebimento dos cheques. 

A empresa tem mais de 29 anos de atuação, e a cada dia aperfeiçoa 
seus serviços para que seus clientes possam expandir suas vendas 
e a oferta de crédito a seus consumidores, com total segurança. São 
mais de 13 mil clientes pessoas jurídicas utilizando os seus sistemas 
em mais de mil municípios do Brasil. A TeleCheque pretende aumen-
tar o seu número de clientes e parceiros, mostrando as suas soluções 
de crédito e demonstrando as vantagens no uso do cheque”.

Cláudio Santos
Gestor do segmento 
Varejo da TOTVS

A TOTVS participa da ExpoFenabrave pelo terceiro ano consecutivo 
e, a cada edição, amplia seus investimentos na feira, que é uma 
das principais do setor de concessionárias no Brasil. Neste ano, 
apresentará soluções DMS e de mobilidade, que tem como objetivo 
aumentar a eficiência operacional dos Concessionários, além de 
depoimentos de clientes que já usufruem dos produtos. 

A fabricante brasileira de software oferece hoje soluções de TI es-
pecializada para o setor automotivo, que são completas, robustas, 
integráveis com outros sistemas de gestão, flexíveis e que estão 
prontas para rodar na nuvem”.

O espetáculo  
da Fenabrave
O estande da Fenabrave, anfitriã do evento, foi 
elaborado para receber os participantes, apresen-
tando, também, seus produtos e serviços voltados 
ao setor da distribuição automotiva. O espaço, 
que segue o conceito de “Espetáculo”, apresenta-
do na Cerimônia de Abertura do evento, abrigará, 
além de estúdio para a TV Fenabrave, onde serão 
realizadas entrevistas pela jornalista Fátima Turci, 
também uma Sala da Sustentabilidade, onde dois 
consultores estarão à disposição dos interessados 
em conhecer melhor os processos e leis ambien-
tais que envolvem o setor, assim como áreas 
destinadas à divulgação de produtos e serviços 
oferecidos pela entidade, como Universidade 
Fenabrave/TV Fenabrave, Grupo dos 20, Revista 
Dealer, Inteligência de Mercado  e PAC – Programa 
de Administração Cooperada.

Além desses espaços, este ano o ambiente abrigará 
a Sala dos Palestrantes e o International Lounge, 
este último um espaço destinado a receber as de-
legações estrangeiras convidadas para o evento. 

Ambiente acolhedor e inovador, que atraíram 
centenas de participantes na edição do evento, 
em 2012, serão mantidos, com surpresas que pro-
metem encantar os visitantes, como acontece nos  
bons espetáculos.
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Todos os anos, entidades apoiam o Congresso Fenabrave e se 
juntam aos expositores. Na edição 2013 da ExpoFenabrave, estarão 

presentes o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social), Anfir (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos 

Rodoviários) e IQA (Instituto da Qualidade Automotiva).

Entidades Participantes

Munhoz Lima Projetos e Assessoria

Untitled-3   1 19/07/2013   16:38:11
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Fox Blue Motion

Conscientes da importância em manter e aprimorar o relacionamento 
junto às suas Redes de Distribuição e ao setor como um 

todo, montadoras de veículos participam da ExpoFenabrave 
a cada ano. Confira as participantes da edição 2013:

“A DAF Caminhões Brasil marca presença nesta edição da ExpoFenabrave, 
mesmo ano em que inicia suas operações no Brasil. Estão sendo investidos 
US$ 320 milhões no País, o que inclui a construção de uma fábrica em 
Ponta Grossa (PR), com previsão de ser finalizada no segundo semestre 
de 2013, e o desenvolvimento de uma Rede de Concessionários de Classe 
Mundial, responsável por atender regiões estratégicas no território nacio-
nal. A participação no evento é muito importante para a DAF Caminhões, 
pois é uma oportunidade de contato com parceiros e com as novidades 
do mercado automotivo.” 

Michael Kuester
Diretor Comercial da DAF Caminhões Brasil

DAF CF

“Desde que assumiu as operações no Brasil, esta é a primeira vez que 
a Chery está participando da ExpoFenabrave, evento de grande repre-
sentatividade para o mercado automotivo brasileiro. 

Com certeza, a presença da Chery é muito importante para estreitar-
mos ainda mais os laços de parceria com o nosso público-alvo, já que 
o evento é um excelente canal de comunicação entre a marca e seus 
Concessionários. Assim, sem dúvida, será uma grande oportunidade 
de o mercado conferir de perto o quanto estamos investindo por aqui 
e ver que o Brasil é prioridade para a Chery no mundo. Prova disso, é 
que estamos construindo uma nova fábrica em Jacareí, com capacidade 
150 mil unidades/ano, que começará a operar no primeiro trimestre de 
2014. Com ela, ofereceremos maior garantia aos nossos consumidores 
e também reforçaremos a proposta de que a Chery veio ao Brasil para 
oferecer produtos de qualidade e competir em pé de igualdade com os  
nossos concorrentes. 

Também vamos mostrar os planos de expansão da Chery para a nossa 
Rede de Concessionários por todo o Brasil, além de apresentar o nosso 
último lançamento: o Novo Tiggo, um SUV completo”. 

Luis Curi 
CEO e Vice-Presidente, Chery Brasil 

Chery Tiggo

Fotos divulgação.
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“A Fenabrave é de grande importância para a 
Fiat. Durante o evento, temos a oportunidade de 
apresentar os lançamentos da marca, interagir 
com nossa Rede de Concessionários, além de 
estabelecer contato com grupos possivelmente 
interessados em nossa marca. Sem dúvida, o for-
mato (Feira/Congresso) do evento, facilita muito 
nossa participação”.

Lélio Ramos 
Diretor Comercial da Fiat Automóveis

Novo Punto 1.4

“A Volkswagen, ao longo dos anos, tem partici-
pado tradicionalmente da ExpoFenabrave, pois 
considera mais uma excelente oportunidade 
de expor seus novos produtos e fortalecer o 
relacionamento com sua ampla Rede de con-
cessionárias.  Este ano, daremos destaque ao 
nosso conceito BlueMotion, que abrange os 
veículos com maior eficiência energética. O prin-
cipal lançamento deste ano é o motor 1.0 de três 
cilindros, o mais moderno propulsor produzido 
pela Volkswagen no País, que vem equipar o Fox  
BlueMotion. Inovação, veículos modernos e eco-
nômicos combinados com a força de nossa Rede 
de concessionárias formam um dos principais 
diferenciais da marca Volkswagen”.

Dieter Strass 
Diretor de Desenvolvimento de Rede da VWB

Fox Blue Motion
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Estruturas mais 
Enxutas E distribuídas 
rEgionalmEntE
Os altos custos administrativos e também de investimentos em 
novas instalações têm levado as Redes de Concessionários a um 
novo modelo de distribuição: montar uma loja plena em ponto 
estratégico e distribuir, regionalmente, estruturas mais enxutas.

30 Revista Dealer
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E
m tempos de margens mais apertadas, 
investir grandes cifras em uma nova 
estrutura pode soar como loucura para 
o empresário. Mesmo assim, com a 
necessidade de padronização das con-
cessionárias e, com a grande concorrên-
cia, empresários do setor veem, como 
necessidade, o investimento em novos 
pontos de venda. Os altos custos de 
investimentos, principalmente para a 

compra ou o aluguel de um imóvel, tem feito com 
que algumas Redes se voltem para uma tendência 
de mercado já apoiada pelas montadoras: montar 
uma concessionária plena em um ponto estratégico 
de sua região e distribuir pontos de vendas menores 
em cidades do entorno. Por meio desta ideia, a Rede 
de Distribuidores continuará prestando assistência 
a seus clientes e terá um representantes cada vez 
mais próximos de seus públicos. 

Na edição de 2013 da convenção da NADA 
- National Automobile Dealers Association, enti-
dade que representa os concessionários norte-ame-
ricanos, o presidente David Westcott criticou a 
pressão feita pelos fabricantes aos Concessionários 
estadunidenses para realizar altos investimentos 
em infraestrutura. Mesmo com um mercado em 
recuperação, em que o lema do “menos é mais”, 
a relação entre fabricantes e distribuidores ficou 
conturbada. “Todos os fabricantes têm progra-
ma de imagem de marca. É certo que algumas 
concessionárias estavam velhas e precisavam de 
mudanças, mas é muito caro fazer isso e é preciso 
ter flexibilidade para negociar. Os fabricantes 
devem conversar com suas Redes. Se fizermos 
investimentos de, por exemplo, US$ 5 milhões, e 
tivermos aumento proporcional nas vendas, então 
tudo bem, mas não temos esse retorno sobre o 
investimento”, finalizou Westcott.

A entidade norte-americana criou o NADA 
Facilities Programs Project, com o objetivo de 
estudar e discutir os prós e contras desses progra-
mas. Glen Mercer, responsável pelo programa na 
entidade, realizou uma apresentação na última 
NADA Convention, questionando os processos 
adotados, atualmente, para o tema, que apresenta 
fases de padronização e modernização dos pontos 
de venda. “Realmente isso tem sentido? Para 
realizar este investimento é preciso uma série 
de fatores, como previsões realistas de vendas, 
estabilidade de mercado entre outros pontos. 
Economistas e profissionais de marketing veem 
isso como negativo”, completou.

Como exemplo, Mercer apresentou o caso de 
algumas lojas da Apple, distribuídas em diversos 
mercados. Nas imagens projetadas, o conceito 
arquitetônico dos pontos de venda são diferen-
tes, porém, os processos e a operação são iguais. 
“Todas são iguais na teoria, mas têm particula-
ridades. Os especialistas não entendem como 
padronizar se cada mercado tem sua diferença 
regional”, comentou.

Na sequência, o palestrante mostrou a evo-
lução desta discussão, por meio de estudos de 
caso que comprovam os argumentos da NADA. 
De acordo com Mercer, a ampliação da área de 
serviços, por exemplo, pode ajudar a trazer o 
dinheiro do investimento de volta em alguns 
anos. “Nós incentivamos os Concessionários a 
terem mais criatividade em encontrar soluções 
para novas instalações. Exemplos como inovações 
em serviço, formatos alternativos para pequenas 
concessionários ou mesmo novos formatos de lojas 
urbanas podem ser aplicadas com o retorno sobre 
o investimento, num prazo menor”, diz o repre-
sentante da NADA, que complementa: “Pensamos 
que está na hora de as montadoras trabalharem 
com os Concessionários em projetos de lojas que 
não são apenas modernas e atraentes, mas que são 
facilmente remodeladas a um custo baixo”.

O que acontece por aqui... – No Brasil, algumas mon-
tadoras identificaram esta necessidade de redução 
de custos de investimentos e passaram a adotar 
padrões mais modernos, porém, com método 
construtivo mais simples. “Com as revisões feitas, 
os padrões de construção ficaram mais simples, mas 
com impacto visual maior”, argumenta Luciano 
Martinelli Imperatori, sócio diretor da Hochheimer 
Imperatori Arquitetura (Hiarq). 

O boom imobiliário ainda trouxe reflexos nos 
custos de mão de obra, que está cada vez mais escas-
sa nas grandes cidades. Como exemplo, Imperatori 
informa que, na cidade de São Paulo, o custo da 
obra gira em torno de R$ 2,2 mil o m² e cerca de 
R$ 5 mil o preço do metro quadrado do terreno. 
Estes valores são cerca de 30% maiores do que os 
praticados há 3 anos. 

De acordo com empresário, existem casos em 
que o projeto teve de ser totalmente adaptado para 
espaços menores. Com isso, está se iniciando uma 
nova tendência de construção, que é a “verticali-
zação” das concessionárias. “As montadoras estão 
cientes desta necessidade e estão mais flexíveis com 
relação aos projetos. A identidade visual não pode 

Estruturas mais 
Enxutas E distribuídas 
rEgionalmEntE
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se perder, mas temos de trazer soluções para adap-
tação às dificuldades locais”, explica.

Ao mesmo tempo em que o custo de construção 
ficou mais em conta, o boom imobiliário brasileiro 
encareceu bastante o custo dos terrenos. Desta 
forma, a equação fechou no mesmo resultado dos 
padrões arquitetônicos praticados há 4 ou 5 anos. 
“O custo do terreno ainda é muito caro. Houve 
aumento de preços em todas as cidades”, diz  
o executivo.

A opinião de Imperatori é compartilhada 
pelo presidente da ABRACIT – Associação Bra-
sileira dos Concessionários Citroën, Luiz Carlos  
Bianchini. De acordo com ele, as montadoras es-
tão mais conscientes da necessidade de se reduzir 
custos com a construção de novas instalações. 
O presidente da ABRACIT comenta, como 
exemplo, o que ocorre atualmente na Rede Ci-
troën, formada por mais de 170 concessionárias. 

“Quando uma concessionária vai adaptar suas 
instalações às novas identidades visuais da marca, 
já ajusta a loja de acordo com a necessidade de 
custos menores”, acrescenta Bianchini.

Segundo o presidente da ABRACIT, o que 
ocorre hoje no setor é a tendência de se construir 
concessionárias menores em pontos estratégicos 
no entorno da matriz, que normalmente possui 
conceito showroom e está localizada em lugares 
de grande fluxo de pessoas. “Instalamos lojas 
maiores e completas em avenidas principais e, 
num raio de até 80 quilômetros, montamos 
pontos de venda com áreas de serviço menores”, 
descreve, informando que o investimento de uma 
concessionária, dentro do conceito “showroom”, 
pode custar até 25% do total de investimentos 
para uma concessionária chamada “plena”. “Na 
Citroën, em cidades de até 200 mil habitantes, 
com volume médio de vendas de até 400 veículos 

As concessionárias da Citroën, 
ao adaptar instalações à nova 
identidade visual da marca, 
ajustam a loja de acordo com a 
necessidade de custos menores.

Luiz Carlos  
Bianchini, 
presidente 
da ABRACIT 
– Associação 
Brasileira dos 
Concessionários 
Citroën. 
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por mês, uma concessionária com até 700 m² de 
área construída está de bom tamanho”, completa, 
enfatizando:“A montadora apoia este conceito. 
Com isso, podemos cobrir boa parte do território 
nacional, ampliar nossos negócios, não deixar o 
cliente sem assistência e ainda diminuir os custos 
de investimentos”, finaliza Bianchini.

Um recente estudo, realizado pela NADA 
com a Rede norte-americana, apontou que os 
altos investimentos feitos pelos Concessionários, 
na construção de seus pontos de venda, não dão 
“pay-back”, ou o retorno do investimento aplicado. 
“A rentabilidade dos Concessionários diminuiu, o 
que não permite investimentos nesta modalidade”, 
comenta Valdner Papa, consultor especializado no 
setor automotivo.

Segundo Papa, a obrigação do Concessionário 
é de investir em capital de giro para operar seu 
negócio, graças à alta concorrência e à necessidade 

de se vender cada vez mais. Para ele, é complica-
do o empresário realizar investimentos de baixo 
retorno ou nenhum, em alguns casos. “Isso tem 
limitações. Depois de algum tempo de operação, 
antes de ter o retorno sobre o investimento das 
instalações, o Concessionário é obrigado, por 
uma demanda de mercado, a reconstruir suas 
instalações”, diz.

Na opinião de Papa, com o mercado cada vez 
mais competitivo, as montadoras buscam diferen-
ciais para se sobressair frente às demais. E um deles 
é manter pontos de venda e atendimento atraentes 
para o público. “Este é o desafio para as montado-
ras, Redes e para as empresas de arquitetura: com-
patibilizar o investimento, encontrando formas de 
ajustes de estrutura a custos mais baixos, sem sair do 
padrão visual. Esta flexibilidade deve ser conquis-
tada com diálogo para limitar os investimentos ao 
fôlego da Rede”, conclui. 

Valdner Papa, 
consultor especializado 
no setor automotivo.
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No ano em que completou 60 anos de Brasil, a Volkswagen se orgulha 
de ter produzido mais de 20 milhões de veículos no país, que foram 
distribuídos por meio de mais de 600 concessionárias. São muitas 
histórias e, principalmente, veículos que fizeram parte da história do País, 
como o Fusca, a Kombi, entre outros produtos que marcaram época.

Para contar um pouco mais sobre esta trajetória de sucesso e 
também sobre os rumos que a marca pretende trilhar no Brasil, 
a Revista Dealer ouviu o presidente da Volkswagen Brasil e 
palestrante do 23º Congresso Fenabrave, Thomas Schmall.

O executivo também comentou o relacionamento da montadora 
com os Concessionários, investimentos e seus planos de 
crescimento, destacando a importância do Brasil dentro da 
meta da multinacional alemã em se tornar a maior, e mais 
inovadora, fabricante de automóveis do mundo até 2018.

Revista Dealer – Neste ano, a VW do Brasil come-
morou seu 60º aniversário no país. Na sua opinião, 
qual foi o segredo do sucesso da marca, sempre bem 
posicionada no mercado?
Thomas Schmall – A Volkswagen tem sua história 
no Brasil pautada pelas inovações e pioneirismos, 
que fizeram da marca uma empresa dos brasileiros. 
Aliado a esse fato, temos aqui um time de Design 
que é referência mundial no grupo, fator que, 
aliado a outros, possibilitou que a empresa de-
senvolvesse e lançasse no Brasil, veículos com as 
características que o brasileiro mais valoriza em 
um produto: qualidade, segurança e credibilidade.
Nesse País, a Volkswagen construiu uma história 
de seis décadas acumulando marcas que traduzem 
o tamanho da empresa e seu compromisso com esse 
País, como: 20 milhões de veículos produzidos no 
Brasil; 60 anos de atividades no Brasil; primeiro 
País a receber uma fábrica da marca fora da Ale-
manha; 3 milhões de veículos exportados para 147 
países; 23 mil empregados trabalhando atualmente 
nas 4 fábricas; mais de 1,6 milhão m2 em fábricas 
(área construída); mais de 600 concessionárias; 
mais de 8 milhões de motores produzidos na fábrica 
de São Carlos.

Revista Dealer – Qual é a estratégia da VW com rela-
ção à nacionalização de produtos? O que diferencia 
o mercado brasileiro dos demais países emergentes?
Thomas Schmall – A Volkswagen é, historicamente, 
a maior fabricante de veículos do País. Também é 
a maior exportadora do setor, com mais de 3 mi-
lhões de veículos enviados a 147 países desde 1980. 

Em 2012 tivemos o melhor ano da história da 
Volkswagen, com recordes em produção e vendas. 
Enquanto o mercado cresceu 6,1%, a Volkswagen 
cresceu 10% no ano. 

Revista Dealer – Quais são os pontos principais da 
estratégia da VW de se tornar, em 2018, a maior 
montadora de automóveis do mundo? Que papel 
exerce o Brasil nesta estratégia?
Thomas Schmall – O Brasil está contribuindo para 
a estratégia global do Grupo. Para continuar cres-
cendo no País, a Volkswagen já anunciou um ciclo 
de investimentos no Brasil, da ordem de R$ 8,7 
bilhões até 2016, sendo 2/3 destinados  ao desen-
volvimento de novos produtos e 1/3 a expansão 
da capacidade produtiva. Após as fases de reestru-
turação das operações e renovação do portfólio de 
produtos na última década, a empresa iniciou a 
fase de globalização tecnológica, resultado de uma 
maior sinergia entre o Brasil e a Alemanha e na 
utilização de plataformas mundiais e novos motores 
do Grupo Volkswagen. 

Revista Dealer – Em Wolfsburg, o senhor anunciou, 
para o final de 2013, o fim da produção da Kombi 
no Brasil. Como será o modelo substituto?
Thomas Schmall – Atualmente, a Kombi continua 
em produção na fábrica da Anchieta e mantém um 
bom desempenho de vendas dentro do segmento 
de veículos comerciais leves. Em 2014, a nova 
legislação brasileira obrigará que todos os veículos 
produzidos no Brasil sofram ajustes técnicos, po-
rém, em relação à Kombi, nesse novo contexto, a 

35Revista Dealer



Volkswagen do Brasil não comenta assuntos estra-
tégicos de produto.
O modelo tem atributos exclusivos no mercado na-
cional. A Kombi já superou a marca de 1.500.000 
de unidades produzidas na fábrica da Volkswagen 
do Brasil, em São Bernardo do Campo (SP) e 
acumula mais de 1.400.000 unidades vendidas no 
País desde 1957. 

Revista Dealer – O Gol se configurou como líder no 
mercado brasileiro por muitos anos. Quais são os 
planos para este produto?

Thomas Schmall – O Gol, líder no mercado bra-
sileiro há 26 anos consecutivos, continua na 
preferência do consumidor brasileiro também 
no primeiro semestre de 2013. Com 121.356 
unidades comercializadas no período, o Gol está 
25.235 unidades à frente do segundo modelo mais 
vendido do mercado e mantém 9,2% de partici-
pação nas vendas totais de automóveis no Brasil. 
Com mais de 7 milhões de unidades produzidas 
no País, sendo mais de 6 milhões de unidades 
comercializadas no mercado nacional e mais de 1 
milhão de unidades exportadas para mais de 60 
países, o Gol é o carro mais querido pelos brasi-
leiros e que acumula marcas que nenhum outro 
modelo já alcançou aqui no Brasil.

Revista Dealer – Diversas montadoras tiveram de 
fazer adaptações em suas estruturas para se enqua-
drar nas regras do Inovar-Auto. A VW importa 
modelos tanto do México como da Alemanha. De 
que forma vocês atuaram para se encaixar nas 
regras do novo regime automotivo?
Thomas Schmall – A Volkswagen do Brasil apoia e 
acredita que o programa Inovar-Auto vai incen-
tivar ainda mais o desenvolvimento de produtos 
no País, agregando investimentos, tecnologia e 
infraestrutura aos processos já existentes. Temos 
uma forte atuação no desenvolvimento de produtos 
para o mercado local e seus principais mercados  
para exportação.

Revista Dealer – Por falar em México, o volume 
importado está dentro das cotas estipuladas ou a 
empresa teria potencial de importar mais? 
Thomas Schmall – A Volkswagen do Brasil planejou 
seus volumes de acordo com as cotas de importação 
de carros provenientes do México, as quais foram 
renovadas em 19 de março de 2013. 

Revista Dealer – Quais são suas perspectivas com 
relação ao mercado neste ano? 
Thomas Schmall – Para 2013, o mercado nacional 
deve crescer em torno de 2% a 3% em comparação 
com os resultados de 2012. A Volkswagen prevê um 
crescimento semelhante ao do mercado nacional.

Para continuar crescendo no País, a Volkswagen já anunciou um ciclo de 
investimentos no Brasil, da ordem de R$ 8,7 bilhões até 2016, sendo 2/3 destinados  
ao desenvolvimento de novos produtos e 1/3 à expansão da capacidade produtiva.

Nossos Concessionários são aqueles que representam a marca junto 
aos clientes. Eles são fundamentais para que a Volkswagen seja 

referência em prestação de serviços e satisfação do cliente.

Os 60 anos de sucesso da Volkswagen no Brasil somente  
foram possíveis devido ao trabalho em conjunto com os 

Concessionários e também com os fornecedores!
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Revista Dealer – Qual segmento de mercado acredita 
que a VW tem mais potencial de crescimento?
Thomas Schmall – A Volkswagen está presente 
nos principais segmentos do mercado nacional 
e na maioria deles os produtos Volkswagen são 
referências. Estamos sempre atentos às demandas  
do mercado.

Revista Dealer – A VW foi considerada a Marca 
Mais Desejada pelos Concessionários brasileiros 
por três anos consecutivos. A que o senhor atribui 
este sucesso?
Thomas Schmall – O sucesso da Volkswagen no 
Brasil é atribuído ao crescimento sustentável da 
marca no País. Para que uma empresa mantenha 
seu sucesso é preciso sempre inovar, ter um time 
vencedor e trabalhar em equipe. Para isso, a 
Volkswagen do Brasil tem produtos atraentes e 
um time engajado. Além disso, o ano de 2012 foi 
o melhor da história da Volkswagen no Brasil. A 
marca atingiu recordes históricos nos volumes de 
vendas (768.395 unidades) e produção (852.086 
veículos); consolidou a posição de maior fabrican-
te de veículos do País, além de maior exportadora 
do setor. Atualmente, tem o maior portfólio de 
produtos do mercado (22 modelos entre nacionais 
e importados).

Revista Dealer – Como é o relacionamento entre a 
VW e sua Rede?
Thomas Schmall – A Volkswagen possui uma rede 
de mais de 630 concessionárias, a maior do País, 
o que nos permite atuar em todas as regiões. Em 
maio desse ano, a Volkswagen do Brasil premiou as 
concessionárias de nove Estados brasileiros no even-
to “Gold Pin”. A tradicional premiação acontece 
anualmente e se trata de uma iniciativa da matriz 

Para continuar crescendo no País, a Volkswagen já anunciou um ciclo de 
investimentos no Brasil, da ordem de R$ 8,7 bilhões até 2016, sendo 2/3 destinados  
ao desenvolvimento de novos produtos e 1/3 à expansão da capacidade produtiva.

da Volkswagen, na Alemanha, que participa da de-
finição das concessionárias que  serão reconhecidas 
pela excelência do trabalho realizado.
No evento, os titulares das empresas premiadas 
receberam o Gold Pin – um pin de ouro com o logo 
da Volkswagen –, e um certificado. 
As concessionárias destacaram-se em 2012 em 
fatores como a parceria, o engajamento e o alinha-
mento  com os valores e diretrizes da marca, além 
de obterem uma performance diferenciada nos 
indicadores de Vendas, Pós-Vendas e Satisfação 
do Cliente. 
Nossos Concessionários são aqueles que repre-
sentam a marca junto aos clientes. Eles são funda-
mentais para que a Volkswagen seja referência em 
prestação de serviços e satisfação do cliente.  
Os 60 anos de sucesso da Volkswagen no Brasil 
somente foram possíveis devido ao trabalho em 
conjunto com os Concessionários e também com  
os fornecedores!
A satisfação do Cliente Volkswagen é um assunto 
que diz respeito a toda a empresa e não apenas àque-
les que estão em contato direto com o cliente final. 
Nossas ações focam a preocupação com esse tema 
e de que maneira cada colaborador pode contri-
buir para manter a satisfação dos clientes em níveis  
de excelência.
Estamos sempre atualizando nossas ferramentas 
para que a Rede seja capaz de gerenciar a satis-
fação do consumidor de uma forma cada vez  
mais dinâmica.

Revista Dealer – Há planos de expansão da Rede VW? 
Thomas Schmall – A Volkswagen tem a maior rede 
de concessionárias do País e os planos estão sempre 
na direção de atender a cada perfil de consumidor 
dentro das nossas lojas. 

Nossos Concessionários são aqueles que representam a marca junto 
aos clientes. Eles são fundamentais para que a Volkswagen seja 

referência em prestação de serviços e satisfação do cliente.
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Os desafiOs da
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Mesmo com o crescimento da frota circulante no Brasil e a 
consequente arrecadação de impostos, ainda faltam políticas 

públicas de mobilidade, indicando que os automóveis não 
são os vilões do trânsito nos grandes centros do País.

até porque mexe com a confiança do consumi-
dor. Mas vamos superar esse momento. A grande 
vantagem das manifestações - as pacíficas -, foi 
fazer as autoridades ouvirem”, comenta. Segundo 
Moan, a nova gestão da Anfavea já havia detectado 
a necessidade de ouvir a sociedade. “Até porque, se 
não ouvíssemos estaríamos fechados em copas e, 
em pouco tempo, seríamos o vilão número um da 
sociedade brasileira. E não queremos ser o vilão. 
Muitos não sabem que a Anfavea não representa 
apenas montadoras de automóveis, mas também 
caminhões, ônibus, máquinas agrícolas. Portanto, 
somos a favor do desenvolvimento do transporte 
urbano coletivo. Somos a favor da integração dos 
vários modais, incluindo carro, metrô, ônibus, 
trem, moto, bicicleta. Precisamos de uma mobili-
dade inteligente”, completa.

Segundo levantamento apresentado pela  
Anfavea, o Brasil ainda tem uma taxa de motoriza-
ção considerada incipiente, de 5,5 habitantes por 
veículo, por isso, continua atraindo investimentos. 
Na Europa, a relação é de 1,9 habitante por veículo 
e, nos EUA, de 1,6. “Nessas regiões, há transporte 
coletivo eficiente e as pessoas continuam consu-
mindo automóveis. Costumamos olhar muito para 
a cidade de São Paulo, cuja taxa de motorização é 
de 2 habitantes por veículo. Estamos perto da frota 

A
s recentes manifestações ocorridas em di-
versas cidades brasileiras trouxeram à tona 
um tema importante para a discussão da 
sociedade: os desafios da mobilidade urbana 
e a necessidade de investimentos em obras de 

infraestrutura e transporte público. 
De acordo com o Denatran – Departamento Na-

cional de Trânsito, a frota circulante brasileira passou 
de 50 milhões de veículos, em 2008, para mais de 
77 milhões, em maio deste ano. Isso representa um 
aumento de quase 40% em apenas cinco anos. A in-
dústria automobilística está preocupada com a ima-
gem de vilã que parte da sociedade está atribuindo 
aos veículos que transitam pelas ruas e estradas. Os 
congestionamentos constantes nas grandes cidades 
transformaram o setor em alvo de críticas.

Para sair desse foco, a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
comandada desde abril por Luiz Moan, vai ofe-
recer ajuda ao governo para agilizar um plano de 
mobilidade urbana. “Somos a favor da integração 
dos vários modais, incluindo carro, metrô, ônibus, 
trem, moto, bicicleta”, diz Moan. “Não queremos 
ser o vilão número um da sociedade”, declarou.

De acordo com o presidente da Anfavea, as 
manifestações populares, indiretamente, podem 
afetar a indústria. “Sem dúvida, há um impacto, 

mObilidade urbana
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se congelar e de termos uma situação parecida com 
a Europa, de um mercado apenas de substituição”, 
comenta Moan.

Para evitar que o caos no trânsito se instale em 
grandes cidades como São Paulo, que já tem uma 
frota circulante de quase 7 milhões de veículos, 
a Anfavea sugere a criação de bolsões de estacio-
namento em terminais de transporte público de 
grande movimento. A ideia é que as pessoas deixem 
seus carros, motos e bicicletas estacionados e sigam 
seu trajeto de ônibus, trem ou metrô. “Mas a ação 
mais forte de política setorial da Anfavea tem sido 
a de defender vantagens fiscais para a aquisição de 
veículos de transporte individual”, diz.

“O Brasil tem uma política tributária altamente 
restritiva ao comércio de veículos. Temos a maior 
carga tributária do mundo. Mesmo com a redução 
de impostos, ainda somos os campeões mundiais 
em tributação. Representamos 23% do PIB in-
dustrial, 5% do PIB total e 13% da arrecadação 
tributária. Geramos impostos numa escala sem 
precedentes. Nosso setor sustentou a alta do PIB”, 
alerta o presidente da Anfavea.

Muitos brasileiros conseguiram comprar au-
tomóveis nos últimos anos, mas ainda há muitas 
pessoas que aspiram esse bem. Além da renda 
maior das famílias, o preço relativo dos carros caiu 
de forma acentuada nos últimos 10 anos. O IPCA 
de 2003 a 2013 foi de 81%. O preço do carro no 
período subiu 6,3%. Nos últimos 12 meses, o IPCA 

ficou em 6,49% e o preço do carro caiu 2,8%.
Dados preliminares de um estudo realizado pela 

Anfavea mostram que 900 veículos são licencia-
dos, por dia, na cidade de São Paulo, mas 600 são 
transferidos para outros municípios. Outros 100 
carros têm perda total em acidentes e outro tanto é 
roubado e não recuperado. Com isso, a frota cresce 
entre 100 e 150 veículos por dia. “Sabendo disso, 
é perfeitamente factível fazer um planejamento 
inteligente de mobilidade”, destaca Moan.

Desde sua posse, em abril, Luiz Moan comenta 
que a Anfavea procurará o governo, especialmente 
os ministérios do Transporte, da Ciência e Tecno-
logia, das Cidades e outras entidades para discutir 
propostas de mobilidade. De acordo com Moan, 
a entidade tem diversas propostas. “Uma das 
preocupações é com os veículos de carga, que têm 
idade média de 18 anos, o que significa que tem 
caminhão com 30 anos rodando, poluindo, com 
grau de insegurança grande e consumo de com-
bustível inadequado. Trabalhamos num projeto de 
renovação de frota, com participação do governo, 
Confederação Nacional dos Transportes (CNT) 
e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A ideia de 
renovação é recorrente, mas nunca foi adiante”, 
explica o presidente da Anfavea que complemen-
ta: “Antes, cada entidade ia sozinha falar com o 
governo, com propostas díspares. Agora faremos 
uma proposta única, de consenso. Não pode ser 
um programa que crie bolhas de consumo. Por 
exemplo, é preciso selecionar faixas para fazer uma 
renovação gradativa”.

Planejamento – O valor da passagem de ônibus, que 
desencadeou a série de manifestações, não é o único 
fator que dificulta a mobilidade urbana na capital 
paulista. O paulistano passa cerca de 80 minutos 
por dia no transporte público, sendo que 25% desse 
total é gasto só na espera dos ônibus, cerca de 3 dias 
do ano. Os dados são do aplicativo para celulares 
Moovit, que permite ao usuário compartilhar in-
formações em tempo real.

O alto tempo gasto também está relacionado 
ao fato de as pessoas morarem longe do trabalho. 
“O chamado modelo de crescimento periférico foi 
alavancado pela possibilidade do transporte público 
levar enormes contingentes de trabalhadores diaria-
mente das periferias para seus postos de trabalho”, 
explica a professora Regina Maria Prosperi Meyer, 
uma das coordenadoras do Laboratório de Urba-
nismo da Metrópole (Lume) da FAU (USP). Para 
ela, o problema seria atenuado com a “criação de 

Luiz Moan, 
presidente da 
Anfavea: “Nosso 
setor sustentou a 
alta do PIB”.
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novas centralidades em toda a cidade, de forma a 
diminuir a necessidade de grandes deslocamentos.

O planejamento também influencia no tipo de 
transporte a se investir. A professora Maria Cristina 
Leme, coordenadora do Laboratório de Planeja-
mento Urbano e Regional da FAU, explica que, na 
década de 30, foi feito o Plano de Avenidas para a 
cidade. “Foi o momento em que se estava definindo 
entre o transporte sobre trilhos e sobre pneus, e a 
decisão foi pelo sobre pneus”, conta. Esse sistema foi 
implantado até a década de 60 e complementado pe-
las vias expressas –  como as Marginais. O problema é 
que houve pouco investimento no transporte de alta 
capacidade, como o trem e o metrô, e muito no de 
baixa, como os ônibus e os automóveis.

Para enfrentar a demanda atual, Regina Meyer 
acredita que é preciso investir na multimodalidade 
– ônibus, metrô, trem e bicicleta – funcionando de 
forma articulada. A professora Maria Cristina tam-
bém ressalta a necessidade de uma rede de trans-
porte que tenha um alcance metropolitano, e não 
apenas municipal. Ela acredita que o investimento 
no transporte de alta capacidade é a melhor solução. 
“Os ônibus vão continuar existindo. Podem haver 
formas mais eficientes, como os corredores, mas 
eles não resolvem o caso de São Paulo. Esses meios 
devem coexistir”, defende a especialista.

No entanto, ela explica que o transporte 
sobre trilhos exige um planejamento a longo 
prazo, dado o alto investimento e a infraestrutura 
estática. A curto prazo, a coordenadora do Lume 
ressalta os corredores de ônibus e os recentes 
investimentos no metrô. “Sobretudo a Linha 6 
(laranja), que terá 32 quilômetros de extensão. 
Ela cruzará áreas centrais e precárias quase nas 
mesmas proporções, aliviando o principal eixo 
de demanda”, comenta Meyer.

Em um de seus artigos, denominado “A crise 
da mobilidade urbana em São Paulo”, o fundador 
e primeiro presidente da Companhia de Enge-
nharia de Tráfego de São Paulo (CET), Roberto 
Scaringella, ressaltava, à época, que “vem se veri-
ficando o aumento do grau e da extensão da área 
de deterioração do trânsito na cidade, o que acaba 
contribuindo para a degradação urbana”. Em 
menos de cinco anos (entre 1992 e 1997) a média 
de quilômetros de congestionamento medido 
pela CET no sistema viário principal da cidade 
passou de 40 km na hora de pico da tarde para 
120 km. No artigo de Scaringela, falecido este 
ano, a avaliação do trânsito da época sinalizava o 
caos atual: “Há congestionamentos significativos 
em corredores da mais longínqua periferia e em 
todos os quadrantes”, afirmava.

Outro aspecto importante, considerado por 
Scaringela, refere-se à existência do que chamava 
de duas realidades urbanas bem distintas: “temos 
a São Paulo oficial e a clandestina, irregular, com-
pletamente fora da lei e de controle. As ocupações 
irregulares, favelas de alvenaria surgem numa velo-
cidade e extensão assustadoras, gerando mobilidade 
clandestina, sem planejamento e sem controle. 
Aliás, o planejamento urbano é um processo pra-
ticamente inexistente. O que se propõe é sempre 
atrasado e vai a reboque da realidade incontrolada 
que se implanta apesar de ao arrepio da lei”, enfa-
tizou em seu texto.

Fenabrave em ação
A Fenabrave, que desde o ano passado encampa a retomada do 
assunto que envolve a reciclagem e a criação de uma Desmonta-
dora de Veículos, já procurou o Ministro Fernando Pimentel, do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
para propor a criação de uma agenda positiva e de uma comissão 
multidisciplinar que envolva Governos, empresas e entidades 
relacionadas ao assunto, como Anfavea e Sindipeças.

“Toda a sociedade sofre com a frota envelhecida e que causa 
acidentes, mortes e acelera o caos no trânsito das cidades. É 
preciso agir e rápido”, declara Flavio Meneghetti, presidente 
da Fenabrave. A entidade, que representa mais de 7,2 mil Con-
cessionários de veículos no Brasil e que juntos respondem por 
5,7% do PIB e pela geração direta de mais de 391 mil empregos 
no país, também trabalha com comissão específica relacionada 
à Mobilidade Urbana. Como parte da atuação da entidade está o 
apoio e envolvimento ao Parada – Programa pela vida nas estra-
das, lançado pelo Ministério das Cidades, sob o atual comando 
do Ministro Aguinaldo Ribeiro.

Flavio Meneghetti, presidente  
da Fenabrave, em discurso no  
22o Congresso Fenabrave.
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Para ele, o sistema metroviário, de grande 
eficiência, tem 65 km de rede mas deveria ser, no 
mínimo, 10 vezes maior, pela escala da cidade, na 
opinião do engenheiro. Um modelo de assenta-
mento de áreas-dormitório, próximas a postos de 
trabalho, era outra sugestão citada por Scaringela 
para minimizar o caótico trânsito da cidade. “É 
uma questão que muito se fala e pouco se faz e, 
mesmo que em escala relativamente pequena, o 
impacto no trânsito seria significativo”, analisou.

Transporte público afeta a saúde – Os efeitos negativos 
de um transporte público caro e de má qualida-
de não estão restritos à questão da mobilidade 
urbana. Prejudicam, também, outras áreas vitais 
para o cidadão, como saúde, educação, finanças e 
cultura. Especialistas e integrantes do Movimento 
Passe Livre (MPL) consultados pela Agência Brasil, 
avaliam que a mobilidade urbana está diretamente 
relacionada à qualidade de vida, além de ser um dos 
maiores causadores de estresse da vida das pessoas. 
“É um trauma para todo mundo. Principalmente, 
para quem fica em pé, duas horas, crucificado, 
com alguém tentando pegar bolsa, apalpar. Não é 
à toa que as pessoas estão preferindo usar motoci-
cletas, mesmo que isso represente risco a própria 
integridade física por causa dos acidentes, e não é 
à toa que essas manifestações conseguiram tantas 
adesões”, disse à Agência Brasil o doutor em polí-
ticas de transporte pela Universidade Dortmund, 
na Alemanha e professor do Departamento de 
Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de 
Brasília (UnB), Joaquim Aragão.

As manifestações citadas pelo especialista foram 
iniciadas pelo MPL, em São Paulo. O movimento 
tem, como um de seus interlocutores, o professor 
de história Lucas Monteiro. “Defendemos Tarifa 
Zero porque, além de ser a única forma de as pes-
soas terem acesso à cidade, o transporte público 
beneficia áreas vitais como saúde e educação. Por 
isso, já imaginávamos que nossa luta se espalharia 
pelo País, mas não que iria alcançar a dimensão que 
alcançou”, disse à Agência Brasil.

Segundo Monteiro, a falta de condições para 
custear os transportes também afeta o direto e a 
qualidade da educação. “Frequentei muitas escolas 
públicas. É comum alunos faltarem aulas por não 
terem dinheiro para ir à escola. Além do mais, direi-
to à educação não está restrito a apenas ir à escola. 
Os estudantes precisam ter acesso à cultura, a visitar 
museus. E, sem circular, não há como ter acesso a 
isso. A grande maioria não vai ao centro da cidade, 
museus, centros culturais para complementar sua 
formação”, disse Monteiro.

Também para Joaquim Aragão, dificuldades 
para mobilidade urbana afetam diretamente o 
rendimento escolar de jovens e crianças, que ficam 
cansados e com o sono sacrificado. “É um fator a 
mais a prejudicar o rendimento, além da qualidade 
de instalações do ensino público”, disse o especia-
lista, que complementa: “A falta de mobilidade 
bloqueia, inclusive, a vida social do cidadão de 
baixa renda, que fica sem acesso a entretenimento, 
cultura e lazer. Esses são privilégios das pessoas 
motorizadas. Uma família de quatro pessoas, que 
queira se deslocar da periferia até um parque no 

A presidente 
Dilma Rousseff 
lança a campanha 
“Pela Consciência 
no Trânsito”, do 
Pacto Nacional 
pela Redução de 
Acidentes, em 
cerimônia no Palácio 
do Planalto.
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centro da cidade, gastará R$ 24, caso a passagem 
unitária custe R$3. Para quem recebe salário míni-
mo, isso é impossível”, disse.

Arquiteto, urbanista e especialista em transpor-
te público, Jaime Lerner diz que, por trás das mani-
festações iniciadas pelo MPL está o descrédito nas 
políticas públicas e a falta de respostas à sociedade, 
sobre os diversos serviços públicos prestados a ela. 
“E tudo fica mais fácil em todas as áreas quando 
se tem um bom transporte público”, disse o ex-
-prefeito de Curitiba (PR), cidade conhecida pela 
modernidade e eficiência em transporte público.

Para ele, “muitas das mobilidades foram anun-
ciadas sem sequer estudar a própria cidade”, avalia 
Lerner, para quem é importante entender a cidade 
como um sistema de estrutura de vida, trabalho, 
movimento e mobilidade juntos. “No fundo”, 
acrescenta, “faltam decisões políticas e, em geral, es-
sas decisões são voltadas para soluções mais caras. O 
Brasil é rápido em fazer a coisa errada e demorado 
em fazer a coisa certa”, dispara Lerner ao concluir 
que “Sustentabilidade é equação entre o que você 
poupa e o que você desperdiça. Portanto, se tiver de 
se deslocar por distâncias cada vez maiores, é óbvio 
que a coisa não vai funcionar”.

Ministério das Cidades – O ministro das Cidades, 
Aguinaldo Ribeiro, falou em audiência pública, na 
Câmara dos Deputados, em junho, sobre os temas da 
mobilidade urbana, saneamento, o programa Minha 
Casa, Minha Vida e obras da Copa do Mundo, que 
contam com recursos do Ministério das Cidades. 
Segundo ele, é importante debater temas da área de 

infraestrutura do País. “É uma pasta complexa, com 
diversas áreas temáticas e diversificadas. Essa é uma 
ótima oportunidade para debater e, assim, aprimorar 
programas importantes que tratam as quatro secre-
tarias do Ministério das Cidades, principalmente 
habitação, mobilidade urbana, e a melhoria do uso 
de ocupação do solo”, disse.

Durante a audiência, o ministro afirmou que a 
pasta tem investimento de mobilidade em todas as 
cidades brasileiras. “Antes não tínhamos políticas de 
investimento na área de mobilidade urbana. Ago-
ra, estamos investindo pesado na área. São R$ 60 
bilhões em obras em contratação ou que já foram 
selecionadas para serem contratadas”, informou. 
Ele também explicou que o foco principal dos 
programas de mobilidade são as médias cidades,  
que “ainda não têm os problemas dos grandes 
centros brasileiros”.

Questionado sobre a execução das obras de 
mobilidade, principalmente as da Copa das 
Confederações e do Mundo, de 2014, Aguinaldo 
Ribeiro esclareceu que esses empreendimentos são 
intervenções complexas que levam tempo para 
serem executadas. “Tem demora na elaboração do 
projeto, no licenciamento ambiental, e isso contri-
bui para a demora do início da obra, dificultando 
a própria execução. Mas essas obras não são para os 
turistas, são para os donos da casa. O legado é para 
o povo”, afirmou.

O ministro ressaltou que as obras que saíram 
da Matriz de Responsabilidade da Copa do Mundo 
continuam no calendário de execução das obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. 

O ministro das Cidades, 
Aguinaldo Ribeiro, fala 
durante lançamento 
da Operação Integrada 
de Enfrentamento à 
Violência no Trânsito.
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“Não houve perda do investimento. Estamos man-
tendo o investimento, mas em outro calendário. 
Temos uma necessidade de melhorar a qualidade 
do transporte público, para que as pessoas tenham, 
além de qualidade dos veículos, também qualidade 
do sistema”, disse.

Mais saúde e menos poluição – A bicicleta é um 
importante meio de deslocamento urbano que 
integra saúde, sustentabilidade e custo. Muitos 
países vêm trabalhando sua integração com 
os modos coletivos de transporte por meio de 
construção de bicicletários nas estações de trem. 
Mas o Brasil ainda caminha a passos lerdos em 

relação a essa forma de transporte, que ainda é 
visto por muitas pessoas como “um objeto de 
classes sociais baixas”.

Para a jornalista Renata Falzoni, a bicicleta é 
uma solução para transporte, para saúde e para a 
qualidade de vida. “É o único meio de transporte 
autossustentável que existe, sem falar que é mais 
eficiente do que qualquer outro modal, em distân-
cias de até 6 km”, assegura. 

Países como Holanda, Suécia e Dinamarca têm 
uma grande tradição de ciclismo urbano, assim 
como a China, que tem a bicicleta como o mais 
importante meio de transporte. “Mundialmente, a 
bicicleta ocupa espaço de destaque na mobilidade 
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alternativas 
de transporte: 
bicicletas, metrô 
e ônibus.
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urbana das grandes cidades, em especial na Eu-
ropa, independentemente do tipo de terreno ou 
número de habitantes da cidade”, afirma Renata, 
que é fundadora do Night Bikers, grupo de ciclis-
tas que faz passeios noturnos por São Paulo, além 
de difundir a educação e a segurança dos ciclistas 
e suas bicicletas.

Visto ainda como uma forma de lazer, o 
ciclismo tem, timidamente, ganhado espaço 
nos centros urbanos. “Há que se ter uma opção 
na política pública de mobilidade para que a 
bicicleta entre como um modal de transporte 
de forma séria”, analisou Renata, que critica 
a falta de visão dos governos para os meios de 
transportes que não sejam automóveis. “Isso 
também acontece com os pedestres. As rotas dos 
pedestres inexistem, as calçadas são truncadas 
por ruas e avenidas e nem sempre existem faixas 
de pedestres que garantam a segurança destes ao 
cortar a malha viária”, enfatizou. 

Para ela, enquanto a política pública de mobili-
dade tiver olhos apenas para os veículos motoriza-
dos, nada acontecerá de eficiente para pedestres e 
ciclistas. “Não é uma questão de espaço ou dinhei-
ro, é uma opção política a ser adotada, uma quebra 
de paradigma”, finalizou a jornalista. 

O economista e vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
Marcos Cintra, o engenheiro e cientista chefe do Centro de Estudos 
e Sistemas Avançados do Recife (Cesar), Silvio Meira (também pa-
lestrante do 23º Congresso Fenabrave), e o mestre em engenharia 
pela Universidade de São Paulo (USP), Horácio Augusto Figueira, 
indicam quais as possíveis alternativas para a melhora da mobili-
dade urbana nas grandes cidades.

Tecnologia
• Uma rede de sensores que identificaria problemas com semáfo-

ros, alagamentos e vias congestionadas. A solução possibilitaria 
à engenharia de tráfego do município intervir em tempo real no 
trânsito para criar rotas alternativas;

• Sensores instalados em pontos fixos da malha viária da cidade 
e também em objetos móveis, como os veículos dos órgãos mu-
nicipais de trânsito que circulam pela cidade. Isso daria maior 
alcance ao monitoramento das autoridades competentes;

• Uma central para receber todas as informações coletadas por 
meio da rede de sensores e as transmitir em tempo real. Nesse 
local trabalhariam técnicos que teria subsídios para solucionar 
os problemas de tráfego.

Finanças
• Pedágio urbano. A solução não se trata da criação de um imposto, 

mas de uma tarifa por uso – paga quem quiser trafegar de carro 
pelas vias pedagiadas. A adoção desse sistema traria receita para 
subsidiar ainda mais o transporte coletivo e seria uma medida 
que traria resultados de curto prazo e já conhecidos (a cidade de 
Londres aderiu a essa proposta);

• Política de garagens privadas e proibição de veículos estaciona-
dos em vias públicas. Com isso, seria possível criar mais faixas 
exclusivas para o transporte coletivo, aumentando a eficiência e 
criando condições de tarifas menores;

• Revisão de contratos. Um “pente-fino” nos atuais contratos para 
encontrar desperdícios e ineficiências contribuiria, a longo prazo, 
para redução nas tarifas do transporte coletivo.

Engenharia de tráfego
• Desestimular o transporte individual. Adotar medidas como 

a proibição de tráfego de carros em duas ou até três faixas de 
grandes avenidas abriria espaço para maior fluidez dos ônibus;

• Fim do sistema de pagamento por hora para estacionar em via 
pública. Com a extinção da chamada “zona azul”, os veículos de 
transporte coletivo mais uma vez seriam privilegiados em detri-
mento do transporte individual;

• Aumento da frota de ônibus. Maior oferta de veículos de trans-
porte coletivo atenderia melhor à demanda;

• Prioridade para investimento em ônibus, metrô e trens urbanos. 
O metrô seria uma solução para um segundo momento, devido a 
sua menor capilaridade e custo mais alto de investimento.

Especialistas elencam 
alternativas para a melhora 
da mobilidade urbana
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economia

Ricardo Amorim é apresentador do Manhattan Connection da Globonews, colunista da revista IstoÉ, presidente da Ricam 
Consultoria, único brasileiro na lista dos melhores e mais importantes palestrantes mundiais do Speakers Corner e economista mais 

influente do Brasil segundo o Klout.com. É um dos destaques entre os palestrantes do 23º Congresso Fenabrave deste ano.

Ricardo Amorim

Em time que está ganhando não se mexe. 
E em time que está perdendo? Não, nada 
a ver com a seleção do Felipão. Refiro-
me à nossa política econômica.

No ano passado, em toda a América Latina, o 
crescimento brasileiro superou apenas o do 
Paraguai. Em 2011, nosso crescimento já tinha 
decepcionado e no primeiro trimestre deste ano, 

nova desilusão. Para piorar, a inflação anual está em elevação 
desde julho, nosso déficit de transações correntes - o mais 
importante indicador da saúde das contas externas – vem 
aumentando desde setembro, e nosso déficit público cresce 
desde agosto de 2011.

 Com tantas variáveis macroeconômicas piorando, por 
que a insistência do governo em seguir por um caminho que 
não tem trazido bons resultados? A explicação é política e 
econômica. Até agora, o mau desempenho macroeconômico 
não afetava a popularidade da Presidenta Dilma, porque o 
desemprego continuava em queda, causando elevações de 
salários. Salários mais altos somados ao crescimento da oferta 
de crédito geravam maior poder de compra para boa parte da 
população, e satisfação com o governo.

 Algo começou a mudar. Entre as surpresas negativas dos 
recentes dados do PIB, a maior foi a expansão pífia do con-
sumo das famílias, até aqui o principal pilar de sustentação 
de nosso crescimento. A elevação dos preços e altos níveis de 
comprometimento de renda com pagamento de prestações 
de dívidas já estão minando a capacidade dos brasileiros de ir 
às compras e a própria popularidade da Presidente.

 Não por acaso, o governo deu sinal verde ao Banco Cen-
tral para enfrentar a ameaça inflacionária, acelerando a alta de 
juros. Os juros ainda terão de subir mais, talvez muito mais, 
até porque, na falta de medidas compensatórias, a desvalo-
rização do Real frente ao dólar, aos níveis mais fracos desde 
2009, colabora para a aceleração da inflação.

 Se for significativa, a alta dos juros pode debelar o risco 

Ponto de ruptura

inflacionário, só que encarece o crédito e esfria o consumo. 
Por outro lado, se não for acompanhada de medidas de 
estímulo à expansão da capacidade produtiva  - estímulos a 
investimentos e produtividade - ela transformará o PIBinho 
em PIBúsculo, com crescimento do desemprego e quedas 
de salários.

 Para crescer de forma sustentada, a longo prazo, um país 
necessita de expansões também sustentadas tanto da oferta 
de bens e serviços quanto da demanda por eles. Se o consu-
mo não se ampliar  -  como tem ocorrido em tantos países 
europeus nos últimos anos  -  a economia não se expande. Se 
a oferta não acompanhar a alta do consumo, o crescimento 
econômico será limitado e a inflação subirá, como tem ocor-
rido, recentemente, no Brasil.

 Entre 2004 e 2010, foi possível evitar este truísmo 
econômico porque partimos de um desemprego alto e uma 
utilização limitada da infraestrutura existente. De lá para cá, 
incorporamos milhões de pessoas ao mercado de trabalho e o 
desemprego caiu aos níveis mais baixos da história. Com par-
cos investimentos, o atual gargalo de infraestrutura é óbvio. 
Para completar, políticas voltadas para reduzir as margens de 
lucro nos setores financeiro, elétrico, de mineração e petro-
lífero afugentaram investimentos, limitando o crescimento 
da oferta de produtos e serviços.

 Uma mudança no modelo de desenvolvimento do país 
é inevitável, política e economicamente. Não dá mais para 
estimular a demanda sem impulsionar o crescimento da 
oferta. O governo parece ter percebido isto. Recentemente, 
elevou a remuneração para investimentos no setor ferroviário 
e aprovou a nova lei dos portos. Para o bem do país, e até 
das pretensões eleitorais da Presidenta, mudanças adicionais 
terão de ser rápidas, amplas e profundas. 
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A 
utilização de plataformas e arquiteturas 
globais no desenvolvimento de veículos 
é, atualmente, a estratégia de melhor 
custo/benefício para as montadoras, pois 
possibilita aumentar o volume de pro-
dução, como também a qualidade dos 
produtos lançados, graças à padroniza-
ção e reutilização de componentes entre 

veículos de uma mesma família (e até entre famílias 
diferentes). Essa é a conclusão da engenheira Catia 
da Silva Ferreira, mestre em Engenharia Automo-
tiva pela Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (Poli/USP), que estudou o assunto para sua 
tese de Mestrado. Ela confirma que as montadoras 
têm conseguido, com os veículos globais, reduzir o 
tempo de lançamento de produtos e o investimento 
em novos projetos de desenvolvimento.

De acordo com a acadêmica, o consumidor é 
um dos maiores beneficiados com esta estratégia. 
“Os resultados esperados pelas montadoras refletem 
em vantagens para o consumidor, ou seja, veículos 
de menor custo e maior qualidade, globalização de 
produtos antes disponíveis apenas em mercados 
específicos, e também a padronização de uma parte 
dos componentes. Há a possibilidade de naciona-
lizar o restante dos subsistemas e componentes 
(motor e itens relacionados ao design do veículo, 
por exemplo), garantindo, assim, o atendimento 
das necessidades dos consumidores locais”, diz a 
engenheira, para quem o conceito de plataforma 

deixará de existir, prevalecendo a arquitetura 
global, que passou a ser adotada pelas montadoras 
mais recentemente, desde o início desta década. 
“Os dois conceitos buscam a padronização dos 
veículos, porém, a arquitetura global valoriza a 
diferenciação dos componentes específicos para 
determinado mercado e também a padronização 
dos componentes que compõem a base estrutural e 
funcional do veículo. Por isso, é mais adequada para 
o mercado automotivo atual, que requer veículos 
modernos com design diferenciado e custo com-
petitivo. Já o conceito de plataforma não apresenta 
essa flexibilidade”.

A engenheira identificou três aspectos evi-
dentes da evolução do mercado automotivo 
mundial. “Primeiramente, o perfil do consumidor 
mudou muito; antes ele buscava apenas um meio 
de transporte, e hoje ele quer um veículo com 
funções para trabalho, diversão e segurança. Em 
seguida, vem o aumento de recursos eletrônicos 
(eletrônica embarcada), como injeção eletrônica e 
freios anti-blocante (ABS), que tornou os veículos 
mais sofisticados em segurança, funcionabilidade, 
entretenimento, estética e conforto. E, por fim, a 
maior preocupação das montadoras, consumidores 
e governo com o meio ambiente, que resultou no 
desenvolvimento de veículos com novas fontes de 
energia, como o biodiesel e as células combustível, 
além do uso de materiais com descarte não agressivo 
ao meio ambiente”.
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plaTaFormas globais e 
invesTimenTos exTra-pesados
Com maior concorrência e a busca por menores custos, montadoras 
desenvolvem plataformas destinadas a modelos globais. Alguns, inclusive, 
foram desenvolvidos no Brasil. A Ford não só investe em plataformas 
mundiais, com lançamentos quase simultâneos em várias partes do globo, 
como aposta no segmento de caminhões extra-pesados para crescer.



Ford New Fiesta
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8.797 veículos a cada dia

367 veículos a cada hora

6 veículos a cada minuto

1 veículo a cada 10 segundos

350 milhões 
de veículos produzidos em

109 anos



Dessa forma, engenheiros de diversas partes do 
globo, se dedicam a criar novos modelos baseados 
em plataformas que possam ser úteis em diversos 
mercados e também que podem ser aplicadas em 
uma gama imensa de modelos. 

Estratégia Ford – A Ford saiu na frente com esta ten-
dência e passou a desenvolver parte de sua linha de 
produtos baseada em plataformas globais. Segundo 
a montadora, o plano One Manufacturing da Ford 
permitirá que mais de 85% do volume de veículos 
da marca sejam produzidos a partir de nove plata-
formas básicas, ainda em 2013, dando sequência, 
ao mesmo tempo, ao lançamento de novos produ-
tos em um ritmo sem precedentes. Nos próximos 
quatro anos, a Ford terá a linha de veículos global 
mais atualizada do mundo, com 168% do portfólio 
de produtos renovado até 2016.

Com o aumento da demanda mundial de 
automóveis, a Ford planeja usar essa abordagem 
para expandir suas vendas mundiais em aproxi-
madamente 50%, para 8 milhões de veículos até 
meados da década, em várias partes do mundo. 
A Ásia pode responder por um terço ou mais das 
vendas da marca nos próximos anos.

Em 2012, a empresa anunciou que, até 2015, 
pretende ter no Brasil sua linha de modelos toda 
baseada em plataformas globais. Isto significa que 
os brasileiros terão à sua disposição as mesmas 
versões de carros vendidos em outros países. “No 
Brasil, teremos a renovação de toda a linha, com 
produtos globais nos próximos três anos”, anunciou 

o vice-presidente de Assuntos Corporativos da 
empresa, Rogélio Golfarb.

Segundo o executivo, a estratégia permitirá que 
a Ford ganhe vantagem em um mercado globaliza-
do. De acordo com Golfarb, hoje o consumidor 
tem mais acesso a informação e sabe quais modelos 
são vendidos em outros países. O objetivo é que o 
brasileiro tenha acesso ao mesmo veículo que vê 
sendo vendido na Europa ou Estados Unidos.

A Ford utilizou, como exemplo dessa integra-
ção, o novo EcoSport. O modelo, desenvolvido 
pela equipe de engenheiros da montadora no 
Brasil, possui as mesmas características do veículo 
comercializado nos Estados Unidos, na Europa, 
e em outros países em que a empresa atua. “O  
EcoSport será vendido na Europa, além  de países 
da Ásia, como China, Índia e Tailândia, e na Amé-
rica Latina. É um automóvel global, que demonstra 
toda a sua capacidade técnica, padrão de qualidade 
e segurança  para atender exigentes mercados com o 
mesmo produto . É, realmente, um veículo de classe 
mundial”, disse Steven Armstrong, presidente da 
Ford Brasil.

De acordo com Armstrong, a Ford tem como 
meta dobrar no mundo a sua produção anual de 
veículos nos próximos anos para 8 milhões de 
unidades, e os carros compactos têm um papel 
importante dentro desse objetivo. Considerando 
apenas os veículos Ford do chamado segmento 
B, entre os quais o Novo EcoSport, este volume 
deve atingir uma produção total de 2 milhões de 
unidades em 2015.

O executivo falou sobre o pioneirismo da 
Ford em instalar a sua fábrica em Camaçari, na 
Bahia, criando o primeiro polo automobilístico do 
Nordeste brasileiro, que hoje abriga também um 
dos oito centros globais de criação de produto da 
Ford no mundo. “Nosso desafio, hoje, vai além da 
produção. É criar uma engenharia global, capaz de 
inovar e desenvolver novos produtos para o mun-
do”, declarou Armstrong.

Além do EcoSport, a montadora norte-ame-
ricana está transformando a linha de produtos 
comercializados no Brasil em uma coleção de  
modelos baseados em plataformas globais. O 
recém-lançado New Fiesta, o Novo EcoSport, a 
Nova Ranger e o Novo Fusion, além dos caminhões 
da linha Cargo, são exemplos dessa transformação, 
ponto alto de uma história iniciada há exatamente 
94 anos, quando Henry Ford aprovou a instalação 
da primeira montadora de automóveis no Brasil, 
em 24 de abril de 1919.

Novo Ford 
EcoSport, cuja 
plataforma, 
comum em 
diversos países, 
foi desenvolvida 
no Brasil. Abaixo, 
o vice-presidente 
de Assuntos 
Corporativos  
da empresa, 
Rogelio Golfarb.

Fotos divulgação

50 Revista Dealer

linha de produç ão



Untitled-2   1 19/07/2013   16:24:58



A Ford vem desenvolvendo também novas 
linhas globais de caminhões. Este ano, apresentou 
o seu novo caminhão para o segmento de extrape-
sados, lançado no Brasil. Ele complementa a linha 
Cargo, que foi totalmente renovada na cabine, nos 
motores e introduziu a opção de freios ABS, entre 
outros equipamentos.

O Brasil é uma parte importante dessa estra-
tégia global da marca, que prevê o lançamento de 
veículos com um intervalo máximo de seis meses 
entre os diversos mercados mundiais. 

Caminhão global – A Ford celebrou a produção do 
primeiro Cargo extrapesado na fábrica de São 
Bernardo do Campo, no ABC paulista, no final de 
junho. Apesar de já estar sendo produzido em série, 
o modelo, responsável por colocar a marca neste 
segmento, só estará disponível nas concessionárias 
em setembro. O novo diretor de operações de 
caminhões da Ford América do Sul, Guy Rodri-
guez - que substitui Oswaldo Jardim, conta que a 
capacidade produtiva da unidade não foi alterada 
para antecipar as vendas. 

“Temos cerca de 700 funcionários trabalhan-
do em um turno, durante cinco dias, o que nos 
capacita a produzir tanto o extrapesado como a 
nova Série-F, que começa a ser fabricada no ano 
que vem. Atualmente, a planta é capaz de fazer 
160 caminhões por dia, volume ao qual temos nos 
aproximado”, comentou Rodriguez. 

Algumas alterações foram feitas na unidade 
para receber o novo caminhão. Uma das mudanças 
foi a elevação do teto e dos transportadores aéreos 
para acomodar a cabine de tamanho maior. A Ford 
diz que a linha de montagem também recebeu 

novos equipamentos para garantir o nível de 
qualidade e produtividade, mas não revela quais. 

Tanto o desenvolvimento do Cargo, que é o 
primeiro caminhão global e também o primeiro 
extrapesado da marca, quanto a adaptação da fábri-
ca, foram realizados com parte do investimento de 
R$ 670 milhões, que tem sido aplicado pela Ford 
Caminhões no período 2011-2015 para ampliar a 
sua participação no segmento de comerciais. 

O maior entre todos os modelos Cargo, segun-
do Oswaldo Jardim - que participou de todo o seu 
projeto-, começou a ser desenvolvido em 2009, em 
parceria com a Ford Turquia, onde já é vendido des-
de janeiro deste ano. É equipado com motorização 
FPT de 420 cavalos de potência tanto para o mo-
delo com tração 6X2 (configuração Cargo 2042) 
quanto para o 6X4 (Cargo 2842). A capacidade 
máxima de carga é de 56 toneladas. 

A Ford ainda não revelou detalhes técnicos e 
nem preço do Cargo extrapesado brasileiro (os 
preços do segmento giram de R$ 350 mil a R$ 
400 mil), mas Jardim assegura que o modelo 
tem índice de nacionalização acima de 60% e, 
portanto, poderá ser financiado pelas taxas atra-
tivas do BNDES Finame/PSI, de 4% a partir do 
segundo semestre. 

Parte das unidades produzidas no País, se-
gundo o vice-presidente Rogelio Golfarb, serão 
exportadas à América do Sul, e a Argentina será o 
principal cliente. 

A montadora não dá pistas de quanto está pro-
duzindo do novo Cargo e muito menos de quantas 
unidades pretende vender. Mas deixa claro que a 
sua aposta é alta no segmento de extrapesados, 
que vem crescendo no País: em 2009, foram ven-
didas 20,5 mil unidades (20,5% do mercado); 
em 2011, quase 40 mil (23%); e em 2012, 33,7 
mil (24,6%). “2013 é o ano de caminhões para 
o Brasil. E entrar no segmento de extrapesados 
representa muito para Ford, que agora passa a ter 
uma linha completa de caminhões. As vendas dos 
modelos extrapesados somaram mais de R$ 10 
bilhões em 2012 e continuarão a crescer em 2013 
com a safra recorde. Estamos confiantes de que 
o Cargo atenderá as necessidades do mercado”, 
declarou o presidente da Ford Brasil e Mercosul, 
Steven Armstrong. 

Diante da ascensão dos extrapesados, a Ford 
prevê que o mercado total de caminhões fechará 
2013 com 152 mil unidades vendidas, com cres-
cimento de 8% sobre 2012, e os modelos deverão 
responder por cerca de 40 mil unidades. 

Ford Focus: o 
terceiro carro da 
montadora norte-
americana a ser 
construído sob 
uma plataforma 
global. 

Foto divulgação
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U
m estudo realizado pelo instituto de pesquisas 
uSamp, a pedido da harmon.ie, provedora 
de software para redes sociais, conclui que 
a “proliferação de ferramentas de colabora-
ção e mídia social está custando às empre-
sas milhões de dólares, por ano, em perda  

de produtividade”.
Segundo a pesquisa, são três as principais causas 

da perda de tempo durante o expediente. A primeira 
delas é a constante interrupção do profissional. O 
levantamento, realizado com 515 usuários de e-mail 
que trabalham em diferentes empresas dos Estados 
Unidos, revela que cerca de 60% das interrupções de 
trabalho envolvem o uso de ferramentas como e-mail, 
redes sociais, mensagens de texto e mensagens ins-
tantâneas. Na verdade, prossegue o estudo, 45% dos 
funcionários trabalham apenas 15 minutos ou menos 
sem serem interrompidos, e 53% dos colaboradores 
perdem uma hora por dia devido aos tipos diversos 
de distrações.

O segundo ponto apresentado pela uSamp é a 
tentação de dar “uma espiada na rede” durante o 
expediente. Para os organizadores do estudo, ter o 

seu foco interrompido já é ruim, mas, no caso de 
alguns funcionários, que optam por parar o trabalho 
para mergulhar em suas redes sociais, a situação é 
pior ainda. Segundo a pesquisa da uSamp, dois em 
cada três entrevistados disseram que “interrompem 
uma reunião para se comunicar com outra pessoa 
digitalmente, respondendo e-mail (48%), ligações 
no telefone celular (35%), conversando via Instant 
Messenger (28%), atualizando seu status em uma rede 
social (12%) ou no Twitter (9%)”.

Constantes interrupções não apenas reduzem o 
tempo dos funcionários no ambiente de trabalho, 
como também têm impacto negativo sobre a qua-
lidade dos pensamentos do profissional. As pessoas 
simplesmente não podem se concentrar se estiverem 
o tempo todo desviando a atenção, voluntariamente 
ou não. Pensamento profundo exige concentração 
sustentada. “As pessoas pensam em proibir o acesso, 
assim como já ocorreu com o telefone celular. Em 
alguns lugares foram criados, inclusive, modelos de 
uso, como um período de acesso liberado”, comenta 
o diretor da Triad Ps Consultoria, especializada em 
produtividade, Christian Barbosa.

Equilíbrio ou prejuízo na carreira – Não há dúvidas de que 
ferramentas de comunicação social chegaram ao mun-
do corporativo para ficar. As empresas que bloqueiam 
o acesso a redes sociais e a sites não comerciais (quase 
metade limita o acesso, segundo a pesquisa) correm o 
risco de alienar os funcionários e perder muitas van-
tagens criadas pela revolução social. Provavelmente, o 
melhor a se fazer é focar na eficácia do profissional, e 
não desperdiçar tempo e a energia com uma repressão 
moral. “A necessidade, neste caso, é o de conscientizar 
as pessoas de que o uso demasiado pode atrapalhar a 
produtividade. A melhor forma de uso é: terminou 
uma tarefa, pode usar uma rede social por um deter-
minado período”, completa Barbosa.

“Os jovens que passam horas navegando pelas 
redes sociais durante o horário de trabalho, podem 
prejudicar seu futuro profissional”. Quem faz o 

Insta
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Redes sociais podem  
compRometeR pRodutividade

GESTÃO

Especialista diz que utilizar sites de relacionamento em excesso pode 
atrapalhar no desenvolvimento da carreira. Como resolver esta questão 
e transformar as mídias sociais em ferramentas de avanço profissional?

• Utilizar a rede para estratégia de Marketing 
• Ampliar a rede de relacionamento
• Receber comentários ou elogios de pessoas antenadas 
• Utilizar as redes como ferramenta de pesquisa sobre empresas
• Participar de grupos de interesse/área de formação/trabalho
• Ser referência em algum assunto (blogs de trainees, moda, 

meio ambiente, tecnologia etc).

O que não 
é legal 
fazer na 
rede

• Falar mal da empresa ou dos colegas/chefes
• Divulgar informações confidenciais (faturamento, clientes etc)
• Expor os concorrentes
• Postar fotos internas (festas, confraternizações)
• Publicar comentários pejorativos   
• Tornar público conteúdo muito pessoal

Para não 
fazer feio



Christian Barbosa, 
diretor da Triad 
Ps Consultoria, 
especializada em 
produtividade.

alerta é Manoela Costa, gerente da Page Talent, 
unidade de negócios da Page Personnel, dedicada ao 
recrutamento de estagiários e trainees. Segundo ela, 
jovens que não sabem utilizar o Facebook, Twitter, 
LinkedIn e outras redes de forma equilibrada, po-
dem comprometer sua trajetória profissional. “As 
redes sociais fazem parte do cotidiano desses jovens. 
A maioria acessa diariamente pelo smartphone ou 
pelo computador. O que tem de ser ponderado é a 
quantidade de horas que esses profissionais passam 
conectados às redes durante o horário de trabalho. 
Muitos perdem a concentração, o foco e acabam 
deixando de realizar ou atrasando a entrega de pro-
jetos importantes. O jovem precisa ficar atento ao 
uso das redes para que isso não seja um entrave no 
desenvolvimento de sua carreira”, sugere. 

Por meio de um levantamento realizado nacional-
mente, no final de 2012, com cerca de 200 estagiários 
e trainees, a Page Talent procurou entender se os jovens 
utilizavam as redes sociais e por quanto tempo ficavam 
conectados nesses sites. Quase metade dessa amostra 
(46%) afirmou que checa as redes sociais durante o 
horário de trabalho. E 42% desse mesmo público con-
fidenciou que passa ao menos uma hora por dia ligado 
nas redes de relacionamento durante o expediente. 

Segundo Manoela, a produtividade de um pro-
fissional em suas horas de trabalho é um quesito 

muito utilizado em avaliações periódicas. “Os 
gestores sempre avaliam o que você conseguiu 
produzir dentro das horas de trabalho que cum-
priu. Os que trabalham em carga horária regular 
e não conseguem alcançar suas metas, desde que 
plausíveis e normalmente atingidas pelo restante 
da equipe, geralmente são os que têm a tendência 
de acessar as redes com maior frequência – ou os 
que estão sempre conectados no celular”, afirma a 
especialista. “Claro que não podemos generalizar. 
Há outros fatores que influenciam na produti-
vidade dos jovens profissionais, como falta de 
autonomia, de conhecimento, de experiência e 
de uma gestão bem direcionada que influenciam 
muito nos resultados finais apresentados por cada 
profissional”, completa. 

Para ela, as redes sociais são benéficas e também 
podem aliadas no ambiente profissional. “Com elas, 
há a possibilidade de se conectar com pessoas-chave 
do seu negócio, de se manter informado sobre as 
empresas relacionadas ao seu ramo de atuação e até 
mesmo levantar informações relevantes a respeito de 
qualquer aspecto do dia-a-dia de trabalho no Brasil. 
Para os que não conseguem deixar de acessar suas re-
des durante o expediente, faça isso com inteligência. 
Assim, pode melhorar sua produtividade ao invés de 
prejudicá-la”, ensina Manoela.  



A 
partir de fevereiro de 2014, todas as con-
cessionárias do Brasil deverão ter, ao menos 
um colaborador certificado como Cor-
respondente no País. Será por meio desta 
pessoa que os Concessionários poderão 
encaminhar propostas de financiamento de 

veículos às instituições financeiras. Esta obrigatorie-
dade está prevista na Resolução 3.954/11 (alterada 
pela 3.959/11) do Banco Central. Para obter tal 
certificação, o colaborador deve realizar uma prova 
aplicada por um agente certificador (FEBRABAN, 
Acrefi ou Aneps), porém, é observado que, grande 
parte das pessoas que realizaram o curso prepara-
tório da Universidade Fenabrave, por meio da TV 
Fenabrave, ainda não fizeram a prova. “As pessoas 
confundem o certificado de conclusão de curso 
com a certificação propriamente dita. O curso é um 
preparatório para que o candidato realize a prova do 
agente certificador”, explica Paulo Engler, diretor 
superintendente da Fenabrave.

De acordo com a Universidade Fenabrave, 
2,3 mil pessoas participaram das cinco primeiras 
turmas do Curso Preparatório para Certificação. 
Este volume está muito abaixo do potencial, já que 
existem mais de 7,2 mil concessionárias no Brasil. 
“A Resolução obriga ter ao menos um funcionário 
certificado por concessionária, mas a Fenabrave re-
comenda a certificação de mais de um colaborador 
pois, caso um deles tenha que se ausentar, o outro 
cobre sua função”, comenta Engler.

Não há números exatos que indiquem quantas 
pessoas já estão certificadas na Rede de Conces-
sionárias (os agentes certificam colaboradores 
de diversos setores), porém, segundo o que foi 
apurado com as entidades que aplicam a prova, 
cerca de 300 pessoas realizaram o teste. O número 
está muito abaixo do necessário e, de acordo com 

a Resolução, quem não estiver habilitado, não 
poderá encaminhar pedidos de financiamento. 
“O processo de certificação demanda tempo. Se 
deixar para a última hora, talvez não haja prazo 
hábil”, afirmou Engler, que reforça: “É essencial a 
certificação. A partir de fevereiro de 2014, não será 
possível encaminhar um pedido de crédito se você 
não for certificado. É uma condição que não tem 
prorrogação”, enfatizou

Clareza e transparência na oferta de taxas – Entre os itens 
sobre os quais o Concessionário deve manter aten-
ção, destaca-se a necessidade de se apresentar propos-
tas de financiamento com taxas e condições claras e 
a obrigatoriedade de indicar, em local visível, com 
quais instituições financeiras a empresa trabalha. 

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

Novo formato do curso – O curso preparatório para 
Certificação de Correspondentes no País, mi-
nistrado pela Universidade Fenabrave, está com 
novo formato, permitindo mais flexibilidade de 
horários aos colaboradores da Rede, sem perda 
de conteúdo dirigido. Iniciado em julho, o curso 
é oferecido pela internet, além de duas aulas rea-
lizadas pela TV Fenabrave, por meio das quais o 
professor complementará o conteúdo e oferecerá 
dicas importantes para aumentar o aproveitamen-
to dos alunos e propiciar um melhor preparo para 
o simulado geral. 

Paulo Engler, diretor 
superintendente da 
Fenabrave.
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Prazo final Para certificação está 
Próximo. faça o curso PreParatório 
e a Prova de certificação!
De acordo com a resolução 3.954/11, a partir de fevereiro de 2014, apenas profissionais certificados 
poderão encaminhar e dar andamento a pedidos de crédito nas concessionárias do País.  Fique 
atento: a realização do curso preparatório não significa que o colaborador já esteja certificado.



Como é feita a inscrição para a prova?
Entre no site: www.certificacaofebraban.com.br, no campo “Quero me certificar”, 
clique no item “Correspondente” e, na próxima tela, clique na modalidade “Crédito 
e Financiamento de Veículos”. Onde você deverá fazer a sua inscrição e emissão do 
boleto. Após dois dias do pagamento receberá um e-mail com login e senha para 
agendar o local e data do exame!

Como faço o agendamento e onde são realizados os exames?
Após receber o e-mail confirmando o pagamento, o candidato entra no site clicando 
no mapa do Brasil, depois no estado e escolhe a cidade mais próxima. Nesta área, o 
candidato escolhe a data e horário disponível, além de conhecer o endereço do local 
do Centro de Teste (CT). São 67 pontos distribuídos em todo o Brasil.

Quando recebo meu Certificado?
Após a divulgação da aprovação, o candidato receberá seu Certificado, 
eletronicamente, em até 15 dias úteis, em seu e-mail.

Quem precisa ter a Certificação?
De acordo com a resolução, ao menos uma pessoa, por concessionária, deverá estar 
certificada para encaminhamento de pedido de crédito para financiamento. Apenas 
esta pessoa estará habilitada para isso. A Fenabrave recomenda a certificação de, ao 
menos, mais uma pessoa, para substituição em caso de falta ou férias.

Tire suas 
dúvidas
Para obter mais informações 
sobre o curso oferecido pela 
Universidade Fenabrave, entre 
em contato pelo telefone: (11) 
5582-0045 (falar com Rosana ou 
Amanda) ou pelo e-mail:  
universidade@fenabrave.org.br 

Sobre a certificação, a  
FEBRABAN explica como os 
candidatos podem agendar e 
realizar a prova. Confira!



C
om mais de 40 anos de atuação no mer-
cado, as Empresas Canopus têm passado 
por um momento de crescimento em seus 
negócios. Desde a abertura da primeira 
loja de autopeças, em 1973, na cidade 
de Mirassol D’Oeste, no Mato Grosso, o 
conglomerado de empresas diversificou 

suas áreas de atuação e hoje conta com mais de 
três mil funcionários, distribuídos em estados do 
Centro-Oeste e Norte do Brasil. 

Depois de estruturada a pequena loja de auto-
peças, as atividades se expandiram para a capital 
Cuiabá e Várzea Grande e para mais quatro cida-
des do interior do estado: Cáceres, Juína, Juara e 
Tangará da Serra. Atualmente, são 34 empresas 
do grupo que atuam em 27 cidades distribuídas 
em oito estados e mais o Distrito Federal. Mato 
Grosso, sede do grupo, possui 14 empresas, entre 

concessionárias de automóveis e motocicletas, uma 
corretora de seguros, empresa de crédito, adminis-
tradora de consórcio e uma entidade filantrópica, 
o Instituto Canopus.

“Além nos negócios em estados da Região 
Centro-Oeste, a Canopus possui, no estado de 
Rondônia, por exemplo, cinco empresas. No Ama-
zonas mais três, no outro vizinho, o estado do Pará 
são mais quatro concessionárias, já no Maranhão 
são duas empresas Canopus. Palmas, a capital do 
Tocantins, também possui uma concessionária. O 
Grupo de Empresas Canopus se tornou um dos 
mais reconhecidos no seguimento de veículos, por 
introduzir no Mato Grosso e em outros estados, 
marcas consagradas da indústria automobilística 
como a japonesa Toyota e a alemã BMW”, detalha 
o presidente Marcos Roberto Cruz.

O grupo também representa as marcas chinesas 

Galaxie Motors: primeira 
concessionária BMW e 
MINI inaugurada pela 
Canopus em Cuiabá.
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EmprEsas Canopus ampliam 
nEgóCios E invEstEm no soCial

case de sucesso

A diversificação de negócios e o fortalecimento da gestão fazem  
das Empresas Canopus um exemplo de excelência administrativa.  
O grupo se desenvolveu fortemente a partir da região central do País.



Marcos Roberto Cruz, 
presidente do  
Grupo Canopus.

JAC Motors e Chery, a coreana Kia Motors, a cobi-
çada Mini Britânica, além das motocicletas Honda. 
Só em 2012, o grupo comercializou 32 mil veículos 
novos no Brasil. “A expansão do Grupo Canopus 
para o resto do País foi graças ao nosso sucesso em 
Mato Grosso. Nesses 40 anos, somos gratos pela 
confiança e credibilidade junto aos nossos clientes 
mato-grossenses”, comemora Marcos Cruz. O gru-
po já prevê novos investimentos para 2014 com a 
abertura de mais concessionárias no estado.

Com o crescimento médio de 15% ao ano, as 
Empresas Canopus, mesmo sendo de origem fami-
liar, já possuem gestão profissionalizada. De acordo 
com Cruz, pensando na perenidade do conglome-
rado, criou um conselho de administração e um 
conselho de família, que reúne herdeiros, familiares 
e sucessores dos principais executivos. “Investimos 
na preparação dos sucessores. Todos aqueles que 
têm interesse em dar continuidade nos negócios 
estão se preparando nas melhores universidades 
para que entrem na empresa capacitados para seguir 
com inteligência o legado deixado por nós. Para 
fazer parte, têm que cumprir algumas exigências 
mínimas, como ter curso superior, inglês fluente 
e experiência de, no mínimo, três anos em outra 
empresa”, complementa.

Segundo Cruz, existe, inclusive, um código 
de conduta elaborado pelos próprios sucessores, 
que determina diversos direitos e deveres de cada 

familiar que assumir uma posição nas empresas. 
“Os herdeiros diretos, de acordo com o código, já 
têm posições definidas, salários e as principais ativi-
dades que vão exercer. Com isso, evitamos qualquer 
tipo de briga ou disputa entre os integrantes da fa-
mília”, explica o presidente das Empresas Canopus.

Consórcio Canopus – O primeiro negócio de Marcos 
Cruz fora da distribuição automotiva, porém, com 
alguma relação, foi o Consórcio Canopus. Criado 
em 1984, inicialmente comercializando cotas para 
motocicletas Honda, sua maior rede, hoje já possui 
posição de destaque no mercado e uma estrutura 
que o permite vender planos de automóveis, moto-
cicletas, caminhões, imóveis e até aviões. “Até 1995, 
comercializávamos apenas Consórcio Nacional 
Honda. A partir daquele momento, e devido ao 
sucesso e à experiência que adquirimos, foi natural 
a expansão deste mercado, com a entrada em outros 
segmentos e a configuração de uma administradora 
própria”, diz o executivo.

Hoje, o Consórcio Canopus vende cerca de 25 
mil cotas mensalmente e cresce a uma taxa média 
de 15% ao mês. De acordo com Cruz, isso só foi 
possível com a profissionalização de sua estrutura, 
que trouxe mais fôlego para as vendas, realizadas em 
sua maioria na própria rede de concessionárias do 
grupo, além da ampliação para concessionárias par-
ceiras. “Outro ponto importante que destaco são as 

Canopus Honda em 
Coari/AM.
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chamadas assembleias de contemplação itinerantes. 
Por meio delas, todos os meses, escolhemos uma 
cidade que recebe a nossa equipe para a realização 
da assembleia de contemplação”, explica.

Nessas assembleias, os representantes e o Con-
cessionário anfitrião, convidam clientes e pros-
pects para acompanharem, ao vivo, o sorteio dos 
grupos. No evento, além da retirada das dezenas, 
são realizados sorteios de prêmios que motivam 
cada vez mais os consorciados. “Aproveitamos os 
eventos para vender mais cotas. Esta é uma receita 
que estamos aplicando desde 2010 e tem dado 
muitos resultados”, resume Cruz, explicando que, 
em quase três anos, o Consórcio Canopus cresceu 
mais de 1000%. “Investimentos e novas ideias são 
necessários para criarmos novidades que auxiliam 
no desenvolvimento”, completa.

Capacitação profissional e atividades sociais – Por falar 
em investimentos, as Empresas Canopus inovaram 
ao oferecer, a seus funcionários, um canal de conhe-
cimento e capacitação profissional. A Universidade 
Canopus foi criada há pouco mais de quatro anos, a 
partir de uma ideia do consultor Francisco Nunes, 
que criou projetos de conhecimento para geren-
tes das Empresas. Por meio desta ideia inicial, os 
profissionais passavam por cursos de capacitação 
de um ano, em aulas ministradas a cada quinzena. 
“Hoje, já temos estrutura para aulas presenciais e 
também para aulas a distância, por meio da inter-
net”, completa Cruz.

De acordo com o presidente das Empresas 
Canopus, as atividades desenvolvidas para a 
capacitação e desenvolvimento profissional, em 
primeiro lugar, visam o crescimento do funcionário 
da empresa. Em segundo lugar, o grupo tem como 
premissa auxiliar, também, no desenvolvimento 

da família do colaborador e da comunidade do en-
torno. “Para uma empresa crescer, é necessário que 
as pessoas também cresçam. Por isso, investimos 
bastante em projetos educacionais e de cunho so-
cial. Isso já faz parte do DNA da empresa”, explica 
Marcos Cruz.

Com este espírito filantrópico, o presidente das 
Empresas Canopus fundou, em 1991, o Instituto 
Canopus. Pensado, inicialmente, para atender fa-
mílias de baixa renda em alguns bairros de Cuiabá, 
hoje já está presente com atividades filantrópicas 
em todos municípios onde as Empresas Canopus 
possuem negócios.

O Instituto Canopus possui projetos de ca-
pacitação e assistência às comunidades carentes, 
por meio de atividades que capacitam pessoal e 
profissionalmente os envolvidos, além de trabalhar 
assuntos familiares, financeiros, de responsabili-
dade ambiental e desenvolvimento profissional. 
As atividades acontecem por meio de 5 mil vo-
luntários, que são preparados em um programa 
de treinamentos especial. “Os voluntários e os 
funcionários da empresa que desejam fazer parte do 
Instituto Canopus, passam três dias em um retiro, 
assistindo cerca de 15 palestras, que os ensinam a 
disseminar o conhecimento para auxiliar as pessoas 
que necessitam. Hoje, já temos um grupo muito 
expressivo de voluntários, o qual tenho orgulho”, 
comenta Marcos Cruz.

Além do trabalho nas regiões em que atua, o 
Instituto Canopus também realiza atividades espe-
ciais de ajuda. Cruz explica, dando como exemplo, 
o trabalho de arrecadação feito para auxiliar as ví-
timas do tsunami, no Japão. “Arrecadamos mais de 
R$ 1 milhão para ajudar na reconstrução de casas e 
também para a compra de roupas e mantimentos”, 
detalha. As vítimas do terremoto que devastou o 

À esquerda, 
colaboradores 
de uma das 
concessionárias 
Chery do grupo 
acompanham o 
pronunciamento 
de Marcos Cruz, 
em evento de 
comemoração 
dos 40 anos das 
Empresas. À direita, 
funcionários e 
clientes plantam 
árvore durante 
a campanha 
promovida pelo 
Instituto.
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Haiti e dos desabrigados nas enchentes da região 
serrana do Rio de Janeiro, também obtiveram 
ajuda dos voluntários do Instituto Canopus. Por 
meio dos seus voluntários, foram arrecadados 
mais de três aviões de mercadorias, com o auxílio 
do Exército Brasileiro, além de roupas e manti-
mentos, que foram doados às vítimas das duas 
tragédias, respectivamente.

“São realizados, também, trabalhos em hospi-
tais e creches. Nossos voluntários auxiliam jovens 
carentes na inserção ao mercado de trabalho. Da-
mos orientação, ensinamos como fazer um bom 
currículo, oferecemos dicas de comportamento, 
entre outros pontos para que cheguem às empresas 
com o mínimo de preparo”, completa Cruz.

Com o slogan “40 anos proporcionando fe-
licidade”, criado por meio de um concurso entre 
os colaboradores do grupo Canopus, o presidente 
da organização lançou, em São Paulo, uma grande 
campanha de responsabilidade ambiental, ações de 

incentivo à realização da Copa do Mundo de fute-
bol em Mato Grosso e de educação para o trânsito. 
Durante um ano, para cada veículo comercializado 
pelas Empresas Canopus será plantada uma árvore.

Segundo o presidente das Empresas Canopus, a 
meta é plantar 40 mil árvores de espécies nativas e 
ornamentais. Taxistas e garçons, profissionais estra-
tégicos para bem receber os turistas da Copa, serão 
patrocinados com cursos de inglês. Os clientes en-
volvidos na campanha do plantio de árvores, tam-
bém ganharão cursos de educação para o trânsito. 
“Vamos compartilhar com nossos colaboradores, 
clientes e as comunidades onde atuamos, o nosso 
ideal de fazer negócios protegendo o meio ambiente 
e tornando as cidades mais humanas”, lembra o 
empresário Marcos Cruz, que completa: “Para isso, 
contaremos com a colaboração de todos os nossos 
voluntários, principalmente os colaboradores das 
Empresas Canopus, que se envolvem cada vez mais 
nas ações do Instituto”. 
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O público brasileiro está cada vez mais exigente com relação aos seus hábitos de consumo, 
principalmente no momento de escolher um carro novo. Mais itens de conforto, maior 
potência em motor e, aliado a isso, melhor desempenho e baixo consumo de combustível. 
Confira as novidades do mercado e que pretendem atender a essa crescente demanda.

Chery
Atuando no mercado brasileiro desde 2009, a Chery 

comercializa modelos de diversos segmentos tendo, como 
carro-chefe, o compacto QQ. Outro modelo de grande 
sucesso da montadora chinesa é o SUV Tiggo, apresentado 
recentemente, com uma série de novidades.

Com preço sugerido de R$ 51.990, o novo Tiggo traz o 
mesmo motor do anterior, um 2.0 de 16V a gasolina, que 
gera 138 cv de potência, com transmissão manual de cinco 
velocidades e tração 4x2 dianteira. De série, equipamentos 
como ar-condicionado, acionamento elétrico de vidros, 
travas e retrovisores automatizados, CD player com entrada 
USB, entre outros equipam o veículo. 

O novo modelo da Chery está inserido em um segmento 
que concorre com outros veículos de grande sucesso no 
mercado, como o Citroën Aircross, o Renault Duster e o Ford 

Ecosport. A empresa projeta vendas de 350 unidades por 
mês ou quatro mil por ano. “É um volume que representará 
uma participação de 3,7% no segmento de SUV”, comenta 
João Carlos Rodrigues, diretor de vendas da Chery.

Segundo o executivo da marca, o novo modelo vai 
acompanhar o crescimento que a empresa prevê para 
seus negócios nos próximos anos no Brasil. Para 2013, 
espera entregar 20 mil unidades no mercado interno, um 
crescimento de 5% sobre as 17 mil unidades de 2012. Desse 
total, o QQ será responsável pela metade das vendas, 
seguido pelo Celer, com 4 mil unidades, e o Face, com 2 mil. 
“Na medida em que a Chery iniciar a produção no Brasil e 
for bem mais difundida e conhecida, o Tiggo e os demais 
modelos aumentarão naturalmente seus volumes de 
vendas”, comenta Luis Curi, CEO da Chery.

Novo Tiggo.

Fotos divulgação.
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miNi
A MINI apresentou, em junho, seu mais novo modelo 

para o mercado brasileiro. O sétimo modelo da gama é 
o esportivo Cooper S Paceman, uma mistura de coupé 
compacto premium com SUV, que já está disponível nas 
concessionárias da marca no Brasil. Em única versão, o novo 
membro da família Mini, marca do Grupo BMW, chega ao 
Brasil pelo preço sugerido de R$ 139.950,00.

Segundo o diretor de vendas e marketing da Mini no 
Brasil, Paulo Manzano, a empresa projeta vendas de 30 a 
40 unidades, por mês, no mercado nacional, volume que 
poderá sofrer ajustes. “O Mini Cooper S Paceman chama 
a atenção pela esportividade e elegância. Acredito que a 
receptividade do cliente brasileiro, que é exigente e atraído 
pela qualidade e design, será muito positiva. Esses volumes 
poderão ser ajustados sim, mas vamos esperar a reação do 
mercado para reavaliar”, afirmou.

A queda das vendas de 2012, devido ao aumento do 
IPI para importados, fez com que a marca enxugasse as 
atividades de campanha para vendas. Para 2013, a MINI 

prevê superar o resultado negativo do ano passado, 
com aumento de 46% nas vendas, para pouco mais de 3 
mil unidades, sustentada pela redução de preços, pelo 
lançamento do S Paceman, pelo retorno agressivo das 
ações de marketing, além da abertura de mais cinco 
concessionárias, entre o fim deste ano e o início do 
próximo, nas cidades de Sorocaba e São José dos Campos 
(SP), Maceió (AL), São Luís (MA) e João Pessoa (PA).  
“Hoje, um cliente em potencial se surpreende quando 
percebe que pode adquirir um MINI por menos de R$ 80 
mil”, comenta.

O S Paceman também é uma das principais apostas 
não só da MINI, mas do Grupo BMW, para incremento das 
vendas globais. Manzano informa que a projeção para 
vendas mundiais do modelo está entre 16 e 20 mil unidades 
em 2013, incluindo o volume previsto para o Brasil. Desde 
seu lançamento, em meados de março deste ano na Europa 
e Estados Unidos, a marca já vendeu mais de 3 mil unidades 
do modelo.

Mini Cooper S Paceman.
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jaC
O modelo J3 2014 já chegou às concessionárias JAC 

Motors de todo o País. Com modificações externas e internas 
importantes, o modelo tem preço sugerido de R$ 35.990,00, 
e o sedã, chamado J3 Turin, de R$ 37.990. 

As carrocerias receberam uma dianteira renovada 
em todos os elementos: capô, faróis, grade, para-lamas e 
pára-choque. A traseira do sedã foi revista. A alteração mais 
perceptível está nas lanternas, que se estendem agora sobre 
a tampa do porta-malas. O motor é 1.4 a gasolina capaz de 
atingir 108 cv de potência.

As mudanças foram criadas na Itália e executadas 
pelos chineses, mas teriam sido ditadas pelo Brasil: “O 
caminho agora é inverso. Eles (os chineses) já assimilam 
mais aquilo que pedimos”, afirma o gerente de qualidade e 

engenharia experimental, Clayton Máximo. Os responsáveis 
pelo produto na China estariam mais maleáveis e menos 
reativos que no período inicial, até porque o convívio com os 
brasileiros tem sido intenso.

Até o fim do ano, a empresa pretende vender 24 mil 
unidades de toda a família JAC, que inclui os J3, o compacto 
J2, o sedã J5, a minivan J6 e uma nova van de luxo para sete 
pessoas chamada T8, a ser apresentada em outubro. Sobre o 
mercado para 2013, a marca chinesa acredita em alta de 2% 
a 5% sobre o ano passado. 

merCedes-beNz
Em julho, a Mercedes-Benz apresentou ao mercado 

brasileiro a 9ª geração do Classe E, com novidades no 
design e na motorização. As duas versões do sedã, E 250 
TurboAvantgarde, de 211 cv, e 350 Avantgarde, V6 de 306 
cv, assim como o cabriolet e o coupé, já estão disponíveis 
nas concessionárias da marca em todo o País. Os modelos 
terão, como principal rival o BMW Série 5. O sedã E 250, o 
mais barato da família, sai por R$ 229.900. O 350 é vendido 
por R$ 284.900. O coupé esportivo, de duas portas e quatro 
lugares, custa R$ 239.900, e o cabriolet, R$ 299.900. 

O gerente de vendas e marketing da Mercedes-Benz, 
Dirlei Dias, acredita que o brasileiro será seduzido pelas 
novidades tecnológicas e requinte que os carros oferecem.

O executivo prevê que serão vendidas 450 unidades da 
Classe E apenas nesse segundo semestre de 2013 no País. No 
ano que vem, a Mercedes pretende bater 900 unidades no 
mercado interno para conquistar a liderança brasileira entre 
as marcas premium. “Esperamos que 50% desse volume 
sejam do sedã E 250, 30% do sedã E 350, 10% do coupé e 
10% restantes do cabriolet”, estima Dias.

J3 Turin

Mercedes-Benz Classe E
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agrale
A Agrale atingiu a produção de 100 mil veículos, no mês 

de junho, contabilizados desde a primeira unidade, um 
caminhão modelo TX 1100, construído em 1982. A unidade 
de número 100 mil é um chassi MA 10.0 para micro-ônibus, 
adquirido por Magnus Isse, operador de transporte coletivo 
de Porto Alegre, RS.

Para Hugo Zattera, diretor-presidente da Agrale, o 
número é emblemático, especialmente considerando o fato 
de a empresa, no início, operar modestamente na fabricação 
de veículos. Magnus Isse lembrou ser cliente da Agrale há 
três décadas – atualmente, contabiliza 46 unidades da marca 
em sua frota. “Percebemos duas grandes características nos 
veículos: o baixo custo de manutenção e a durabilidade”, 
atesta Isse.

A Agrale iniciou atividades em 1962, com a fabricação de 
microtratores de duas rodas. Em 1982, lançou seus primeiros 
caminhões e, em 1996, chassis de ônibus, seguidos pelos 

veículos utilitários Agrale Marruá, em 2004. Atualmente 
produz caminhões, chassis para ônibus, utilitários, tratores e 
motores diesel.



lanç amentos

ford
A Ford apresentou a sua nova linha de caminhões Cargo 

para o segmento de veículos extrapesados, inaugurando 
a sua entrada nesta faixa de mercado no Brasil. As duas 
primeiras unidades do tipo cavalo-mecânico, formadas 
pelos modelos Cargo 2042 e Cargo 2842, deixaram a linha 
de montagem da fábrica de caminhões da Ford em São 
Bernardo do Campo, SP. Além da apresentação inicial da 
nova linha, a Ford anunciou o relançamento dos caminhões 
F-350 e F-4000, no segmento de semileves e leves, 
respectivamente, previsto para 2014.

Com capacidade de até 56 toneladas, a linha de 
extrapesados Ford é formada por dois modelos: o 
Cargo 2042 com tração 4x2 e o Cargo 2842 com tração 
6x2. São modelos totalmente novos de classe global 
que já circulam na Europa desde o primeiro trimestre 
deste ano. Ambos são equipados com motor de 420 cv. 
Destinados principalmente ao setor de transporte de 

carga de longa distância, o Cargo 2042 e o Cargo 2842 
foram desenvolvidos em conjunto pelos times de design e 
engenharia da Ford do Brasil e da Turquia. 

Os investimentos na fábrica de caminhões da Ford têm 
sido significativos nos últimos anos. Hoje ela conta com 
cerca de 700 empregados e tem uma produção diária acima 
de 150 veículos. “A Ford vem investindo R$ 670 milhões no 
setor de caminhões desde 2009. Os novos extrapesados 
fazem parte de uma estratégia que inclui o lançamento de 
15 modelos, além dos caminhões da Série F”, disse Steven 
Armstrong, presidente da Ford Brasil.

A operação de veículos comerciais é estratégica 
para a Ford América do Sul. A marca está entre as três 
líderes de vendas de caminhões na região. Em 2012, teve 
uma participação de 21,1% no Brasil, considerando os 
segmentos de até 46 toneladas nos quais a marca até então 
estava presente.

Ford Cargo 2842
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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 
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inclusive nos fns de semana. E você pode
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