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COMPETITIVIDADE

A competitividade
acirrada do mercado
tem mudado a forma de
atuação da indústria e
da Rede, não apenas no
desenvolvimento de novos
produtos, mas também na
forma de se relacionar com
o consumidor, que está
cada dia mais exigente
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Ministro das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro,
comenta os resultados do
Programa PARADA.

Ferramenta de CRM faz com que a
Marte Veículos acompanhe o cliente em
toda vida útil de seu carro. Amplie sua
rentabilidade por meio desta ferramenta.

Inovação e
criatividade no
trabalho aumentam a
produtividade.

editorial

Reciclando ideias e ideais!
Flavio Meneghetti
Presidente da Fenabrave

E

stamos chegando ao final de 2013 e mais do que nunca, devemos avaliar desempenho e reavaliar
metas, estratégias e traçar planos futuros. Este ano trouxe bons resultados para os setores de
caminhões, ônibus, implementos rodoviários, tratores e máquinas agrícolas, impulsionados
pela safra agrícola e pelo programa do BNDES (PSI). Já para automóveis e comerciais leves, o
mercado andou de lado, mantendo estabilidade sobre as vendas registradas em 2012, porém,
com margens mais apertadas, tanto para a indústria como para nós, Concessionários. E, para
motocicletas, infelizmente, os problemas de crédito continuaram, o que manteve o mercado
em curva descendente, tendo, no Sistema de Consórcios, seu principal agente financeiro.
Com essa radiografia do mercado e algumas incertezas para 2014, devemos olhar para o retrovisor do setor e de nossas
empresas para podermos avaliar conquistas, desafios e traçar metas assertivas de futuro.
Como representante do setor da distribuição, a Fenabrave atuou fortemente em 2013, tanto em nível político como
empresarial. Pleiteamos, e fomos ouvidos pelo Governo, sobre a continuidade do Programa PSI pelo BNDES, que fomentará negócios no próximo ano, com taxas atrativas. Também empreendemos
esforços, iniciados em 2012, sobre a retomada da discussão de um Programa de
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Reciclagem Veicular, o que resultou em sucessivas audiências com os governantes
envolvidos e culminou na última reunião, realizada durante a 19. Fenatran, entre
Fenabrave, Anfavea, Ministério das Cidades e outros órgãos e entidades envolvidas
para que, desta iniciativa conjunta resulte numa proposta única do setor a ser levada
ao Governo Federal.
A Fenabrave conseguiu gerar a vontade política para colocar, finalmente em
marcha, tão importante e estratégico programa. Por nossa iniciativa, conseguimos
sensibilizar a Casa Civil, por meio da ministra Gleisi Hoffmann, que passa a ser a
coordenadora da iniciativa como governo.
Também conseguimos, mais uma vez, neutralizar iniciativas que ameaçam a
Lei 6.729, desta vez pela Procuradoria Geral da União, assim como estabelecemos
contato com o IBAMA para a solução do CTF nas concessionárias. Da mesma
forma, o Comitê conjunto, criado pela Fenabrave e Anfavea, continua atuando
para a solução de problemas comuns como as Vendas Diretas, entre outros temas que afetam nossos negócios.
No âmbito empresarial, além dos projetos e ações diretas da Fenabrave que, por meio do 23º. Congresso Fenabrave
e ExpoFenabrave, do Grupo dos 20 ou da Universidade Fenabrave, levaram tendências e ferramentas de gestão aos
Concessionários, também reforçamos nossa comunicação junto às Redes, por meio das Associações de Marca, sobre a
necessidade de focarmos mais as atividades de pós-vendas (serviços e peças), F&I e seminovos, como forma de aumentar
o índice de absorção das despesas de nossas empresas a patamares equivalentes aos obtidos em mercados mais maduros,
como o norte-americano, onde este índice supera 70%.
Em 2014, teremos, certamente, a continuidade dos desafios enfrentados em 2013 e novos cenários para os quais
devemos estar preparados para atuar. Mas, seja como for o desempenho da economia, o cenário político eleitoral ou o
andamento dos negócios em época de Copa do Mundo, já temos elementos para planejar a nossa tarefa diária de ser
Concessionário, com ferramentas e possibilidades que podem e devem ser bem trabalhadas por todos internamente e
junto ao mercado.
Desejo um ótimo final de ano, e que 2014 seja recebido por você com a empolgação, otimismo e comprometimento
de um empresário que atua num setor que, afinal, representa sozinho quase 6% do PIB Nacional.
Boa leitura e excelentes negócios! Lembre-se: Em 2014, continuaremos unidos, na mesma direção!
Outubro/Novembro
2013
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Desenvolver a criatividade e a inovação no trabalho pode gerar mais
resultados à empresa, além de motivar a equipe a ampliar produtividade.
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sustentabilidade
Instituto General Motors completa 20 anos com nova diretoria.
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Baixe em seu tablet ou
smartphone, esta edição
da Revista Dealer!

Colaborou nesta edição: Paulo Engler e Helena Menze Hayashida
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Salão Duas Rodas e FENATRAN apresentam
as principais novidades para o segmento de
motocicletas e caminhões, respectivamente.
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A alta competitividade faz com que a indústria
inove na concepção de novos produtos, atendendo a
expectativa do consumidor, que está cada vez mais
exigente e busca veículos completos a preços competitivos

Entrevista 24

entrevista

O Ministro das Cidades, Aguinaldo
Ribeiro, comenta os resultados e desafios
do Projeto PARADA – Um pacto pela
vida, apoiado pela Fenabrave.

ERRATA
Na matéria publicada na Revista Dealer, edição 44, página 64, foi
informado que o palestrante da NTC & Logística, Narciso Figueiroa Junior, comentou em sua apresentação que “a lei diz que o alcoolismo é uma
doença”. No entanto, o palestrante disse apenas que “tal entendimento tem
prevalecido na jurisprudência trabalhista, daí a importância da prevenção”.
Além disso, foi publicado que, dentre as novidades da lei do motorista,
está “o adicional noturno de 20%, entre 23h e 5h da manhã, considerando
a hora noturna de 52 minutos”. De acordo com o palestrante, a informação
correta, descrita no parágrafo 5º, do art.235-C, com a redação dada pela Lei
12.619/2012, dispõe que se aplica o artigo 73 da CLT, ou seja, considera-se horário noturno aquele realizado entre as 22h de um dia e 5h do dia
seguinte, com adicional de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna, sendo
a hora noturna computada como de 52 minutos e 30 segundos.

Por fim, quando a matéria trata das viagens de longas distâncias, superior a 24h, foi afirmado que “A lei não define o tempo
de descanso, mas entendemos ser razoável um mínimo de 10 minutos”. Segundo o palestrante, na referida hipótese, é obrigatório
um intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso a cada
4 (quatro) horas de tempo ininterrupto de direção, podendo ser
fracionados o tempo de direção e o de intervalo de descanso, desde
que não completadas as 4 (quatro) horas ininterruptas de direção
(art.235-D, inciso I), sendo certo que há regra idêntica no artigo
67-A, do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela
Lei 12.619/2012.
A equipe da Revista Dealer se desculpa pelo equívoco nas
informações publicadas.
Revista Dealer

5

radar fenabrave

Caminhões e
Implementos
Rodoviários
em pauta
No dia 16 de julho, a TV Fenabrave realizou uma mesa redonda
sob o tema “Tendências nos Mercado de Caminhões e Implementos Rodoviários”. Mediada pela jornalista Fátima Turci, o encontro
contou com as presenças de Alarico Assumpção Jr., presidente
executivo Fenabrave, Marco Antonio Saltini, diretor da MAN Latin
America e Vanei Geremia, diretor comercial da Randon.
Dois segmentos extremante importantes da economia brasileira dividiram opiniões dos convidados, que falaram sobre o
futuro do modelo de distribuição de caminhões e implementos
rodoviários, discutindo a tendência de permanência do atual
modelo monomarca ou formação de grupos econômicos multimarcas. “Acredito que, por um bom tempo, vamos trabalhar com
o sistema monomarca. O mercado brasileiro está mais adequado
a este tipo de operação. Acho que é necessário mudar algumas
conjunturas para mudarmos o modelo de negócio existente,
porém, será necessária uma transformação grande para partir
para um mercado de multimarcas”, opinou Saltini.
Para o diretor comercial da Randon, multimarcas é um processo bem diferente do que se tem hoje nas empresas. “É muito
cedo para falar de multimarcas, pois quando falamos em distribuição junto com a fábrica, vemos que toda parte de estratégia
e mercado é muito junto com sua Rede de Concessionárias”,
comentou Geremia.
O presidente executivo da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, falou sobre o assunto, dando sua visão com relação a todos
os setores. “Hoje se vê a fusão e a interação de grandes grupos
econômicos industriais - marcas assumindo marcas. Embora nossa
cultura ainda esteja arraigada na monomarca, a mudança deve
ocorrer em virtude das aquisições e fusões das companhias. As
marcas estão se entrelaçando”, comentou.
Na ocasião, Saltini alertou que, para que as fabricantes venham a ser multimarcas, é necessário que exista estrutura para o
cliente. “É importante que a marca crie uma estratégia de venda
de um produto. O cliente precisa estar certo que ele vai encontrar
a peça que ele precisa, no local que ele precisa e no tempo que
ele precisa. Por isso, acho que temos que mudar algumas coisas
antes de partimos para multimarcas”, explicou.
Custo Brasil e Perspectivas – Outro assunto abordado na mesa
redonda foi o “Custo Brasil”, principalmente como o conjunto de
dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas encarecem o
investimento no país, dificultando o desenvolvimento, também,
6
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Marco Antonio Saltini, Vanei Geremia, Alarico Assumpção Jr. e Fátima Turci.

dos setores de Caminhões e Implementos Rodoviários. “O Custo
Brasil é muito pesado para os nossos segmentos. Como exemplo,
posso utilizar a parte da safra, que é um dos principais itens do
agronegócio e é extremamente importante para o Brasil e para
o nosso negócio. Hoje, o gargalo já começa no porto, pois os
caminhoneiros não conseguem descarregar os produtos. Temos
portos sem eficiência no País. Temos que abrir mais canais de
escoamento da nossa safra, que é uma safra maravilhosa. Atualmente, a rotatividade é imensa, pois todo esforço na fazenda
acaba se perdendo nas exportações. Outro problema bastante
grave são as estradas precárias do País por onde circulam os
caminhões com os produtos”, comentou Vanei.
Tanto caminhões quanto implementos rodoviários são bens
de capital que geram retorno financeiro a seus proprietários.
Os convidados opinaram sobre o futuro dos segmentos. “Passamos, nos últimos anos, por períodos diferenciados no setor de
caminhões. No ano 2000, o mercado chegou a emplacar 75 mil
unidades. Os anos passaram e o mercado começou a crescer,
quando em 2008 surgiu a crise econômica mundial. Em 2012
ocorreu a mudança da tecnologia de Euro3 para Euro5, o que
fez uma grande antecipação de compra no ano anterior (2011)”,
explicou Saltini.
O diretor da MAN Latin America comentou as vendas da
marca no país. “Em 2012, tivemos uma média de 10 mil unidades
emplacadas mensalmente e a taxa de juros para financiamento
iniciou o ano em 10% e finalizou em 2,5%. Porém, notamos que,
em 2013, o mercado começou a reagir e passamos a emplacar
em média 14 mil unidades mensais. Esperamos que a MAN cresça
este ano entre 7% e 10%, ou seja, uma média de 150 mil unidades.
Então, acredito que para os próximos anos o setor melhore e venha a crescer, já que entre 70% e 80% dos negócios são gerados
por meio do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), no
âmbito do BNDES”, concluiu Saltini.
O diretor comercial da Randon também está otimista para o
fechamento de 2013 no segmento de implementos rodoviários.

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

“Crescemos no primeiro semestre 25% comparado com o mesmo
período de 2012. Notamos que, nos últimos anos, este setor está
em crescimento, assim como a agricultura, infraestrutura, entre
outros. Portanto, para 2013, esperamos fechar em 62 mil unidades
vendidas, o que poderá ser o melhor ano para este setor. O ideal
é que todos os segmentos caminhem juntos”, explicou Geremia.
O presidente executivo da Fenabrave aproveitou a oportunidade para comentar o papel da Fenabrave perante o governo
para sempre trazer melhorias aos setores. “Temos trabalhado
junto ao governo e instituições de classes para dar atenção ao
setor. Buscamos sempre nos reunir e passar as condições atuais
de todos os segmentos que representamos. Porém, temos um
grande problema de infraestrutura no País, o que dificulta parte
do transporte de cargas, uma vez que 70% das riquezas do Brasil
são transportados por caminhões. Vale ressaltar que se a economia vai bem, o setor de caminhões também vai bem, pois ambos
caminham juntos”, finalizou Assumpção Jr.

Motivação
humana como
fator de
rentabilidade
Promovida pela TV Fenabrave em 26 de setembro e, mediada
pela jornalista Fatima Turci, a mesa redonda que debateu o tema
“Motivação Humana Como Fator de Rentabilidade”, contou com
a participação de Paulo Engler, Superintendente da Fenabrave,
e do especialista em Recursos Humanos da empresa Thiede
Performance, Celso Luiz Thiede.
Sem dúvida, a gestão participativa, o trabalho em equipe
e a motivação influenciam diretamente nos resultados de uma
corporação, sendo o melhor processo para se construir, com
solidez, uma história de sucesso dentro de qualquer empresa,
independente do segmento de atuação e representatividade.
Hoje é fato que a eficiência de capital financeiro e físico começa
a ficar muito mais clara quando associada à boa gestão do desempenho humano. Diante disto, pode-se dizer que as premissas
até então usadas no mundo empresarial, não fazem mais sentido
num contexto no qual executar a estratégia passou a ser uma responsabilidade muito mais das pessoas, principalmente, quando
estas estão motivadas.
“E, para que se alcançar objetivos concretos, é preciso que as
empresas implantem Sistemas de Gestão de Desempenho, pois
as pessoas se motivam quando sabem o que será feito e o que
será recebido em troca do trabalho desenvolvido com excelência,
pois, assim, pode-se mensurar até onde será possível chegar em
relação às conquistas profissionais. Nesse processo, a disciplina

Paulo Engler, Celso Luiz Thiede e Fátima Turci.

tem papel fundamental, pois produtividade não se estabelece
sem disciplina, sendo primordial o acompanhamento das ações
de casa indivíduo”, afirma Thiede.
Segundo o especialista, o processo da excelência organizacional passa agora a ser um trabalho de equipe de alto desempenho
para traduzir anseios empresariais em objetivos específicos do dia
a dia, com pessoas desempenhando o seu papel de maneira eficaz
e sincronizada. “Ao estabelecer metas financeiras, as empresas
devem alinhar áreas e funcionários em modelos de desempenho,
desenvolvimento e reconhecimento, caso contrário, não haverá
comprometimento ao nível desejado e necessário. O desempenho
da gestão organizacional precisa estar extremamente associado
a fazer melhor e sempre”, comenta Thiede.
Para o Superintendente da Fenabrave, Paulo Engler, o reconhecimento é importante para o bom desempenho do profissional e ajuda a diminuir o Turn Over. “O empresário tem que ter
boa comunicação e bom relacionamento com seus funcionários.
O colaborador tem que sentir que todo seu esforço diariário é
reconhecido por parte da empresa. Outro fator importante para
a rentabilidade e o sucesso de todos é a diminuição do turn over
dentro da corporação. Assim é trabalhada a motivação e todos
obtêm sucesso”, comentou.
Para Thiede, a combinação inteligente de intenção empresarial com modelo de gestão de recursos humanos é o que vai ser
o diferencial das empresas nos próximos anos. É o que podemos
classificar como “Conceito Integrado e Dinâmico de Buscar Rentabilidade”. “Rentabilizar é ter pessoas engajadas para fazer o certo
da primeira vez, atender o cliente de maneira única e de processar
informações de maneira correta e com velocidade. Para chegar ao
estágio de equipes de alto desempenho, as empresas precisam
criar ambientes de meritocracia, pois só produz mais quem é reconhecido e tratado bem. Nós damos o que recebemos”, completa.
Segundo o especialista em motivação, pode-se afirmar que
a falta de qualificação humana pode interferir, positivamente ou
negativamente, em até 30% nos resultados de uma organização.
Revista Dealer
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Prêmio “Marca Mais Desejada” é
entregue em evento na Suécia

Agenda
Fenabrave visita Facebook
No dia 21 de agosto, Flavio Meneghetti, presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr.,
presidente executivo da Fenabrave, e os vice-presidentes José
Carneiro de Carvalho Neto e Elias Monteiro, visitaram os executivos do Facebook, em São Paulo. Os dirigentes foram muito bem
recebidos por Fabrício Proti, diretor de negócios (palestrante no
23º Congresso Fenabrave), Renata Dantas e Renato Domingue.

2º Prêmio de Jornalismo Fenabrave-SC
Em sua segunda edição, o Prêmio de Jornalismo Fenabrave-SC foi
lançado no final de agosto e será concluído em novembro. Este
ano, o prêmio terá o tema “Educação para um trânsito melhor!”.
A iniciativa tem por objetivo incentivar a imprensa a abordar a
conscientização e educação no trânsito. O concurso premia os
trabalhos jornalísticos produzidos para jornais, revistas, televisão,
rádio e web, sediados em Santa Catarina, que tenham como foco o
cuidado e segurança no trânsito.
O diretor regional da Fenabrave-SC, Ademir Saorin, destacou que
“todos sabemos dos problemas
que se apresentam em nosso
trânsito. Somam-se à falta histórica de investimento em infraestrutura e logística de transporte,
a impaciência e a irresponsabilidade de alguns motoristas, o fato
de não possuirmos penas severas
com relação às imprudências causadas no trânsito e nossa cultura
de não respeito ao coletivo. O
resultado disso se traduz em um
trânsito caótico e perigoso, por
muitas vezes, fatal”. O diretor pediu o apoio de toda a imprensa
catarinense neste trabalho de conscientização afirmando que
é por meio da educação que o estado terá mais segurança nas
estradas e, consequentemente, a redução dos acidentes.
A Fenabrave nacional foi representada pelo seu vice-presidente,
Gláucio Geara, que elogiou a iniciativa da regional catarinense
e afirmou que o crescimento na venda de automóveis não é o
grande vilão de um trânsito caótico, mas uma soma de fatores. “As
cidades se desenvolveram, mas não houve planejamento para dar
conta da mobilidade urbana”, argumentou.

Entre os dias 10 e 18 de agosto, a Volvo Caminhões realizou
convenção internacional na Suécia e na Rússia, onde executivos
da marca encontraram-se com o
presidente e CEO do Grupo Volvo,
Olof Person. O objetivo do evento foi
planejar o futuro da marca e conhecer
a realidade do transporte de cargas na
Rússia, País emergente e que enfrenta
desafios semelhantes aos do Brasil.
A Volvo foi escolhida a “Marca Mais
Desejada” de caminhões e ônibus,
Olof Person e
por meio da 18ª Pesquisa de RelacioAlarico Assumpção Jr.
namento com o Mercado, realizada
pela Fenabrave, com concessionárias de todas as marcas e em
todo o País. E, durante jantar, no dia 11 de agosto, no Castelo de
Rossared, propriedade da Volvo Mundial, localizado a 50 km de
Gotemburgo (sede da Volvo), Alarico Assumpção Jr., presidente
executivo da Fenabrave, entregou, pessoalmente, ao presidente e
CEO do Grupo Volvo, Olof Person, o troféu Fenabrave “Marca Mais
Desejada” na categoria caminhões e ônibus.
“Fomos muito bem recebidos e o Sr. Person ficou feliz com a
premiação conquistada pela marca no Brasil”, comentou Alarico.

2º Congresso FENAUTO
Entre os dias 11 e 13 de setembro, aconteceu, em Campinas, São
Paulo, o 2º Congresso FENAUTO, (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), evento voltado
para os lojistas multimarcas do segmento de seminovos e usados.
Durante o encontro, em que a Fenabrave esteve representada
por executivos, foram debatidos diversos aspectos do mercado de revendedoras de veículos no atual cenário econômico,
reunindo presidentes de todas as Associações Regionais, além
de centenas de participantes entre proprietários, executivos de
revendas, autoridades e empresas fornecedoras do setor. “A proposta deste novo encontro foi a de incentivar os proprietários de
revendedoras a buscarem melhorias para o negócio, por meio da
utilização de informações estratégicas e ferramentas operacionais. O número de participantes este ano no evento já superou o
do ano passado, confirmando que o mercado está carente desse
tipo de encontro para discutir seus rumos e oferecer oportunidades de aprimoramento para empresários e empresas do setor de
revendas”, destacou Ilídio G. dos Santos, Presidente da FENAUTO.

A assessora de comunicação institucional e imprensa da
Fenabrave Nacional, Rita Mazzuchini, fará parte do júri que elegerá
os vencedores da premiação.
Executivos da Fenabrave debateram sobre o mercado de
revendedoras de veículos no atual cenário econômico.
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Nova campanha de trânsito no DF
O Ministério das Cidades lançou, em Brasília-DF, a nova campanha de trânsito com o tema “Álcool, outras drogas e a segurança
no trânsito: efeitos, responsabilidade e escolhas”. O evento, que
aconteceu no dia 17 de setembro, e contou com a presença do Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, do Ministro da Previdência,
Garibaldi Alves, do então Diretor do Departamento Nacional de
Trânsito, Antônio Cláudio Portella, e do Presidente Executivo e do
Superintende da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior e Paulo
Engler, respectivamente, além de outros convidados. Na ocasião,
foi exibido o vídeo da campanha, que conta histórias de vítimas
de acidentes automobilísticos.
A ação fez parte da Semana Nacional de Trânsito 2013, que aconteceu de 18 a 25 de setembro e também do Pacto Nacional Pela
Redução de Acidentes (Parada: Um Pacto pela Vida), iniciativa do
Governo Federal que visa reduzir em 50% o número de acidentes,
entre 2011 e 2020, e que conta com o apoio da Fenabrave.

Fenabrave participa de
evento da ABLA em SP
No último dia 18 de setembro, Alarico Assumpção Júnior, presidente executivo Fenabrave, e Paulo Engler, superintendente da
entidade, participaram da Cerimônia de Abertura do XI Fórum
e Salão Nacional da Indústria de
Aluguel de Automóveis representando a Federação.
Promovido a cada dois anos,
o Fórum e Salão Nacional da
Indústria de Aluguel de AutoAlarico Assumpção Jr., presidente
móveis é considerado o mais
executivo da Fenabrave, fez
pronunciamento na cerimônia
importante do setor na América
de abertura do XI Fórum e Salão
Latina, pois reúne profissionais
Nacional da Indústria de Aluguel
e empresários do setor com o
de Automóveis.
objetivo de debater temas que,
de alguma forma, afetam as atividades do segmento, além de
apresentar as novidades da indústria automotiva.
O ciclo de palestras do evento integrou o chamado Fórum ABLA.
Nele, os participantes tiveram acesso às mais recentes informações do setor, em assuntos como oportunidades de negócios,
tendências, cenário econômico, questões jurídicas, qualificação
profissional, entre outros. Apresentados por especialistas, os temas ajudam a orientar rumos e tomadas de decisão nas empresas
do setor.
Em paralelo ao Fórum, aconteceu o Salão ABLA,
que é a área de exposições onde ocorre o contato
direto entre os empresários. A feira reúne montadoras e expositores de produtos e serviços diversos, em uma espécie de “mini” Salão Automotivo.

Movimat 2013 Transporte &
Logística e VUC EXPO
A Fenabrave esteve representada, no dia 17 de setembro, em
São Paulo, da cerimônia de abertura e corte da fita inaugural da
28º Movimat (Feira Internacional de Intralogística), Transportes &
Logística e VUC EXPO (Salão Internacional de Veículos Urbanos de
Cargas) e XVII Conferencia Nacional de Logística, promovida pela
ABRALOG (Associação Brasileira de Logística).
O evento aconteceu entre 17 a 19 de setembro, e recebeu cerca de
40 mil profissionais dos setores de transporte e logística. Em sua
28º edição, a Movimat reuniu 20 marcas dos principais representantes dos setores. Já a VUC Expo, que foi realizada pela primeira
vez, teve 80 expositores apresentando as novidades ao público.

8ª Convenção Internacional da ABRACAF
A ABRACAF (Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat) realizou, entre os dias 11 e 22 de setembro, nas
cidades de Viena (Áustria), Praga (República Tcheca) e Berlim
(Alemanha), a 8ª Convenção Internacional da entidade. Flavio
Meneghetti, presidente do Conselho Diretor e Deliberativo da
Fenabrave, foi convidado para participar do evento, que reuniu
Concessionários, parceiros e convidados.
A ABRACAF vem trabalhando intensamente, por meio das comissões de trabalho e da diretoria executiva, no sentido de maximizar
os lucros, reduzir despesas e criar novas fontes de receitas para
a Rede. “Estamos em estudos avançados para uma parceria com
um consórcio e vários pretendentes já se apresentam. Inclusive o
Banco Fiat se mostrou muito interessado em estar junto conosco
nessa empreitada”, comentou em seu discurso Guido Benedito
Viviani, Presidente da Associação.
Viviani agradeceu a presença de Meneghetti na convenção e citou
sua importância para a entidade. “Convido Flavio Meneghetti,
nosso eterno presidente de nossas convenções, e que mesmo
sem oficialmente presidir este evento, foi decisivo para todas as
escolhas feitas pela organização deste grande encontro”.
Em seu pronunciamento, o Presidente da Fenabrave comentou
que “assim como o Congresso Fenabrave, Convenções como a
da ABRACAF são muito importantes para nosso setor. Nesses
encontros, nos reunimos com parceiros e amigos de longa data e
assim, trocamos experiências”, enfatizou Meneghetti.
Durante a viagem, o presidente da Fenabrave também visitou o
Salão de Frankfurt.
Executivos de diversas
entidades ligadas ao
setor automotivo e
também de locação de
veículos, participaram
da abertura do evento
promovido pela ABLA.

Entre os palestrantes do evento, Valdner Papa,
especialista no mercado automotivo e consultor
da Fenabrave, abordou as questões que envolvem a venda de carros usados pelas locadoras,
em sua palestra.
Revista Dealer
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Agenda
Conselhos Diretor e Regional da
Fenabrave se reúnem em SP
A Fenabrave realizou reunião dos Conselhos Regional e Diretor,
em sua Sede, em São Paulo/SP, no último dia 26 de setembro, para
debater questões de interesse do segmento automotivo. Sob o
comando do presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da
entidade, Flavio Meneghetti, e do presidente executivo Alarico
Assumpção Jr., foram abordadas a reunião convocada pela Fenabrave com a Ministra Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, no
dia 24 de setembro, sobre a nova ameaça à Lei 6.729 por parte do
Ministério Público Federal, onde o procurador-geral da República,
Roberto Gurgel, encaminhou, à Ministra, ofício solicitando a revogação da Lei Renato Ferrari, que protege as relações no mercado,
beneficiando, também, o consumidor.
Outro ponto apresentado foi a reunião da Fenabrave e Anfavea
- Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
com o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre conjuntura
econômica, realizada no dia 17 de setembro. “Os encontros
demonstram a importância da Fenabrave junto ao Governo e
o envolvimento da entidade em questões fundamentais para o
nosso setor”, citou Flavio Meneghetti.
Na reunião, também foram abordados assuntos como a importância do Grupo dos 20 e como essa ferramenta pode ajudar no
desempenho das Concessionárias. Na pauta, Vendas Diretas e a
inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/
APP também foram discutidas.

Reunião estatutária do
Conselho Deliberativo
No último dia 9 de outubro, o Conselho Deliberativo da Fenabrave
se reuniu na Sede da entidade, na Capital Paulista, para discutir temas de interesse dos associados. Sob o comando do Presidente do
Conselho Deliberativo e Diretor da entidade, Flavio Meneghetti,
a reunião contou com a participação do presidente executivo da
Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., do ex-governador de São Paulo,
Luiz Antonio Fleury Filho, e da sócia-diretora da MB Associados,
Tereza Fernandez, que debateram pontos importantes relacionados à situação política e econômica nacional e internacional,
respectivamente.
No encontro, Meneghetti detalhou a audiência realizada com o
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, além de comentar o avanço
das tratativas com o Governo sobre a reciclagem veicular. “A Senadora Kátia Abreu se comprometeu a nos ajudar neste projeto,
tramitando internamente este assunto e nos informando da evolução de acordo com o que for acontecendo em Brasília”, comentou
o presidente da Fenabrave.
Durante a reunião, também foram abordados assuntos relacionados ao Grupo de Trabalho Fenabrave e Anfavea - Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos, que tem, como objetivo,
discutir questões de interesse do setor automotivo. “Assuntos
como vendas diretas e a nova Convenção de Categoria Econômica
estão na pauta de discussão desse Grupo de Trabalho das entidades. Consideramos que essa iniciativa é de extrema importância,
em função da necessidade da parceria e harmonia entre concessionários e montadoras”, comentou Meneghetti.
Outro tema apresentado na reunião foi a reforma do Estatuto da
entidade, que conta com comissão de advogados, coordenada
pelo ex-governador Luiz Antonio Fleury Filho, e pela superintendência da Fenabrave. Outros assuntos abordados pelo superintendente foram o CTF – Cadastro Técnico Federal, no IBAMA, e o
status da Certificação de Correspondentes na Rede.
O Presidente Executivo da entidade, Alarico Assumpção Jr., falou
sobre o setor de caminhões, tratores e máquinas agrícolas, beneficiados com a extensão do PSI, pelo BNDES, para 2014, mesmo
ainda sem a definição das taxas.

Reunião dos Conselhos Regional e Diretor,
na Sede da Fenabrave, em São Paulo/SP.
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Valdner Papa, Coordenador Temático do Congresso Fenabrave,
apresentou um balanço final do 23º Congresso, que contou com
3,5 mil pessoas, demonstrando a participação, por marca, dos
inscritos no evento.
O ex-governador de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho discorreu sobre as perspectivas da política para 2014, em cenário de
Eleições, e a sócia-diretora da MB Associados, Tereza Fernandez,
apresentou um panorama macroeconômico mundial e brasileiro,
especificamente para o setor automotivo e suas tendências para
o final deste ano e início de 2014. Conforme avaliação da MB
Associados, o ano de 2014 deve ser melhor para o setor do que
este ano, porém, moderadamente e muito dependente do PIB
Nacional, projetado, inicialmente, para 2,5% a 3%.

Prêmio ‘Moto do Ano 2014’
Na noite de 9 de outubro, em cerimônia realizada no Salão Duas
Rodas, a big trail inglesa Triumph Tiger Explorer 1200 recebeu o
título de ‘Moto do Ano 2014’. A
16ª edição da eleição organizada pela revista Duas Rodas
conferiu o título mais prestigiado do setor após avaliações
de jornalistas especializados
em pista de testes. A Tiger
Explorer obteve a maior nota
média de sete quesitos avaliados (Motor, Freios, Suspensões, Conforto, Agilidade, Design e Custo-benefício), à frente de outras 55 concorrentes.
A Fenabrave foi representada e
fez a entrega do prêmio ‘Moto do Ano 2014’ na categoria Scooter,
para Creso Franco, presidente da Dafra Motos.

As motos premiadas
Sport

Ducati 1199 Panigale

Sport-touring

Kawasaki Ninja 650

Naked até 1200cc

Honda CB 1000R

Naked até 800cc

Triumph Street Triple

Custom

Harley-Davidson Night Rod Special

Big Trail até 1200cc

Triumph Tiger Explorer

Big Trail até 800cc

BMW F 800 GS

Trail

Honda XRE 300 Flex

Street até 300cc

Kawasaki Ninja 300

Street até 150cc

Honda CG 150 Titan

Scooter

Dafra Citycom 300i

Notas de falecimento
Stefan Ritschel Filho
A Fenabrave lamenta a morte do executivo da Disal
Administradora de Consórcios, Stefan Ritschel Filho,
que faleceu em 4 de setembro, em São Caetano do Sul.
Stefan exercia do cargo de Conselheiro da Organização
na Disal e já atuava na entidade há 25 anos. Na ABAC,
foi Conselheiro e Diretor, contribuindo para que a entidade se tornasse
uma das mais respeitáveis instituições brasileiras no Sistema de Consórcios.
Deixou esposa, filhos e netos, a quem era muito ligado.

José Carlos Librelato
Faleceu, em 15 de setembro, José Carlos Librelato, diretor da Anfir (Associação Nacional dos Fabricantes de
Implementos Rodoviários). Além de atuar na entidade,
Librelato também presidia a Librelato Implementos
Agrícolas e Rodoviários, com sede em Orleans (SC). O
executivo foi vice-prefeito do município de Orleans, presidente do Conselho Curador da Febave – Fundação Educacional Barriga Verde. Librelato
manteve participação ativa na ANFIR por mais de 10 anos, sempre presente
em todas as discussões buscando a melhoria constante do setor produtor
de implementos rodoviários e de sua associação. Empresário, conceituado
nacionalmente, nasceu em Orleans e recebeu o apelido de Lussa na infância
e assim ficou conhecido. O executivo deixou esposa e duas filhas.

Abrahy realiza evento em Punta Cana
O 5º Encontro ABRAHY, realizado pela entidade que representa os Concessionários Hyundai, este ano teve como tema
“Juntos, para infinitas possibilidades”, e foi realizado entre
os dias 20 e 24 de novembro, em Punta Cana, na República
Dominicana, com programação exclusiva direcionada a todos
os Concessionários da marca no país.
O cenário escolhido para acolher o evento foi o Hard Rock
Resort, reconhecido como um dos mais belos e aprazíveis
paraísos turísticos da atualidade e um dos locais que mais
tem atraído visitantes da América Latina. “Escolhemos Punta
Cana por ser uma das regiões mais visitadas no Caribe, além
de termos, à disposição no Hard Rock Resort, toda a estrutura
necessária para a realização do nosso encontro”, comenta o
presidente da ABRAHY, Daniel Kelemen.
O programa do encontro foi
especialmente elaborado
para equilibrar trabalho,
descanso, lazer e muita
confraternização entre a
família ABRAHY. “Pensamos em um evento onde
poderemos falar sobre trabalho, aliado a um clima
descontraído, propício ao
networking e à confraternização entre os Concessionários, suas famílias e também
representantes da Hyundai”, detalha Kelemen, destacando a
visita à Ilha Saona, um dos paraísos mais cobiçados do Caribe
e visitado pelos participantes do evento.
“Fomos reconhecidos como a Marca Mais Desejada na
premiação concedida pela Fenabrave, e tendo, também a
ABRAHY, sido a Associação Melhor Avaliada dentro da 18ª
Pesquisa de Relacionamento de Mercado, igualmente realizada pela Federação. Com a evolução da marca no mercado
nacional, temos razões para comemorar e para planejar o
futuro juntos”, reforçou o presidente da ABRAHY.
O Presidente Executivo da Fenabrave, Alarico Assumpção
Júnior, que também é Concessionário Hyundai, participou
do 5º Encontro ABRAHY.

Convenção da Asociación
Argentina de Motovehículos
Entre os dias 12 a 14 de agosto, a Argentina sediou a 4ª
Convención Nacional de Concecionarios de Motovehículos (Associação que representa as concessionárias de motocicletas no
país). A quarta edição do encontro reuniu delegações de quatro
países da América Latina, como Peru, Chile, Brasil e Argentina,
onde seus representantes ministraram palestras sobre o setor
automotivo em seus países.
A Fenabrave esteve representada por Marcelo Franciulli, diretor
setorial, que ministrou palestra sobre o tema: Cenário do mercado
de motos no Brasil e a Regulamentação da lei Ferrari no setor de
duas rodas.
Revista Dealer
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Fenabrave em Ação
• O presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti, esteve, no dia
29 de agosto, no Banco J.P. Morgan, em São Paulo, e participou
de uma palestra sobre “Expectativas para a evolução da
frota de veículos no Brasil para os próximos 3 anos”.
• A Fenabrave esteve representada no Workshop Desafios da
Legislação Automotiva 2014 – Inovar Auto, realizado pela
Automotive Business, no dia 9 de setembro, em São Paulo.
• A Fenabrave foi apoiadora Institucional do ‘I Fórum
da Qualidade Automotiva’, realizado pela Automotive
Business, no dia 23 de setembro, em São Paulo.
• No dia 7 de outubro, a Fenabrave participou do
22º Congresso e Mostra Internacionais SAE Brasil
de Tecnologia da Mobilidade, que aconteceu
no Expo Center Norte, em São Paulo.

• Aconteceu, no dia 15 de outubro, em São Paulo, o IX
Fórum de Sustentabilidade, realizado pelo Sindipeças
(Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para
Veículos Automotores). O tema discutido foi o Programa do
Sindipeças de Divulgação de Projetos de Sustentabilidade.
Na ocasião, além da Fenabrave, autoridades governamentais,
jurídicas, empresariais e acadêmicas debateram também
sobre a gestão dos resíduos sólidos nas empresas.
• No dia 17 de outubro, o hotel Renaissance, em São Paulo,
sediou o 8º SIAC - Seminário Internacional Acrefi. O
evento teve como tema “Crise, Crédito e Crescimento”,
assuntos de relevância para o País e contou com a
participação da Fenabrave. Especialistas brasileiros
e estrangeiros estiveram reunidos e debateram as
tendências do crédito na economia brasileira e mundial.

• A Google no Brasil realizou,
no dia 13 de setembro,
um evento sobre o setor
automotivo. Representando
a Fenabrave estiveram
presentes Alarico Assumpção
Jr, presidente executivo
da entidade, José Carneiro
de Carvalho Neto, vicepresidente, e Marcelo
Franciulli – diretor setorial
da Fenabrave (foto ao lado).

• No dia 24 de setembro, a Fenabrave,
representada por Flavio Meneghetti,
presidente da entidade, Alarico
Assumpção Jr., presidente executivo,
Luiz Romero C. Farias e Melchior Luiz
Duarte de Abreu, vice-presidentes,
Luiz Antonio Fleury Filho, exgovernador do estado de São Paulo
e assessor jurídico da Fenabrave, e
Valdner Papa, diretor institucional
da Fenabrave, e indicado para
coordenar o projeto, participaram
de uma audiência em Brasília, com
a Senadora Katia Abreu e com a
Ministra-chefe da Casa Civil - Gleisi
Helena Hoffman. Na pauta, os
dirigentes debateram sobre a Lei
6.729 e a Reciclagem Veicular.
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Flavio Meneghetti, a Senadora
Katia Abreu e Melchior Luiz
Duarte de Abreu em
audiência em Brasília.

Questões de
sobrevivência

Grupo dos 20 se reúne
com associados

Por Francisco Mendes
Coordenador do Grupo dos 20 Fenabrave.
A geração de lucro em nível adequado para o volume de investimento feito é
condição de sobrevivência de qualquer empresa, e isto é válido para o Setor
da Distribuição de Veículos. Embora este conceito não necessite de explicação,
vale lembrar que sem lucro, e sem rentabilidade adequada, a capacidade de
reinvestimento e crescimento é inviabilizada. É, portanto, tarefa diária do gestor
buscar a maximização do lucro e do retorno.
Além de lidar com o mercado, o gestor necessita saber como está o seu
negócio e, principalmente, ter segurança de que está atingindo o melhor
resultado possível. Esta segurança somente é alcançada se o gestor possui
indicadores confiáveis para comparar com seu próprio desempenho – e aqui
entra o Grupo dos 20 Fenabrave.
O programa permite a construção e apuração de indicadores para todas as
áreas de negócio das concessionárias, desde o seu total, passando pelos departamentos, até o nível do funcionário. Ou seja, é possível medir o desempenho
na gestão do negócio de maneira simples, direta e eficiente.
Além disto, a facilidade de um sistema totalmente online, com acesso
exclusivo, que permite ao Concessionário analisar seus resultados a qualquer
tempo, com os indicadores que escolher e comparando com a totalidade dos
integrantes do grupo, com a média, com os melhores resultados ou ainda com
Concessionários específicos dentro de seu grupo.
Os resultados já começam a aparecer entre os participantes, como melhoria
do desempenho nas diferentes áreas de negócio, aumento da capacidade de absorção de despesas, melhoria de lucratividade, redução de estoques e despesas.
Como todos sabem, ganhar ou perder está nos detalhes. O Grupo dos 20
Fenabrave é um detalhe que faz a diferença.
Associe-se e seja bem-vindo.

O Grupo dos 20 da Fenabrave, coordenado
por Francisco Mendes, realizou duas reuniões
com Associações de Marcas. A primeira foi
realizada com o Grupo 02 da Abracaf (Associação
Brasileira dos Concessionários de Automóveis
Fiat), em Campinas, São Paulo, nos dias 26
e 27 de agosto. Na ocasião, os participantes
deste Grupo, além da reunião, realizaram visita
técnica a uma concessionária do Grupo Tempo.

Nos dias 10 e 11 de setembro, em
Campinas, São Paulo, aconteceu a
reunião com a Associação Brasileira dos
Distribuidores John Deere (Assodeere).

Correspondentes: certificação com validade de 2 ou 5 anos
Segundo a Resolução do Banco Central nº 3.954/11, a partir de fevereiro de 2014, cada concessionária deverá ter, obrigatoriamente, ao
menos um colaborador certificado como Correspondente no País.
Os Concessionários podem optar por um dos dois tipos
de Certificação disponíveis, ou seja, com validade de 2 anos oferecida pela FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos, ou
a certificação com validade de 5 anos, realizada pela ACREFI Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento
e Investimento ou pela ANEPS - Associação Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País. “Em
função do pouco tempo restante para o término da data limite
para a Certificação dos Correspondentes, é fundamental que
os Concessionários escolham o formato que mais se adequa às

suas necessidades, dentro do prazo estabelecido pela Resolução
do Banco Central, visto que, após fevereiro de 2014, quem não
tiver um Correspondente certificado não poderá operar com
financiamentos dentro da concessionária”, cita Paulo Engler,
Superintendente da Fenabrave.
Segundo Engler, a Fenabrave suspendeu a realização do
Curso Programa Preparatório para Certificação Profissional, para
que não haja duplicidade de esforços, e a entidade orienta que
os Concessionários tenham ao menos dois profissionais habilitados em seu quadro de colaboradores. “Orientamos que os
Concessionários certifiquem, no mínimo, dois funcionários, pois
na ausência de um deles, a empresa continuará com o suporte
necessário”, conclui Engler.
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Mercado

Entidades debatem
perspectivas para o
setor de transporte
Antecedendo a Fenatran - 19º Salão Internacional do
Transporte, em outubro, foi realizado um encontro
com a imprensa, com o objetivo de discutir, entre os
líderes setoriais, as principais perspectivas do segmento
de caminhões.
Participaram do encontro Paulo Octávio Pereira de
Almeida e Rodrigo Rumi (vice-presidente e diretor de
portfólio da Reed Exhibitions Alcantara Machado), Flávio Benatti (presidente da NTC&Logística), Luiz Moan
(presidente da ANFAVEA), Alcides Braga (presidente da
ANFIR) e Antônio Carlos Bento de Souza (Conselheiro do
Sindipeças), que explanaram sobre as tendências, novas
leis, mão-de-obra, renovação de frota e sobre o futuro do
segmento de pesados.
A evolução do setor, que pretende encerrar 2013 com
12,1% a mais na comercialização de veículos, foi conseguida graças aos incentivos e políticas de redução de juros
praticados no PSI ao longo do ano.
A manutenção das taxas deflacionadas no Programa de
Sustentação do Investimento, em 2014, contribuiria para
o bom desempenho do segmento no mercado. Este é um
pleito feito pela Fenabrave, em parceria com a Anfavea,
junto ao Governo Federal, que foi atendido e anunciado
pelo Ministro Guido Mantega, em entrevista a uma rede
de TV, no início de outubro. “Atualmente, esta é a principal
ferramenta de financiamento de caminhões, ônibus e máquinas e equipamentos agrícolas”, comemora o presidente
executivo da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr.
O programa, que estava previsto para ser encerrado
em 31 de dezembro, será prorrogado em 2014, mas ainda
sem divulgação das taxas de financiamentos. Os juros cobrados atualmente se situam entre de 3,5% e 4,5% ao ano.
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Inovar-Máquinas é
levado ao MDIC
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea) apresentou ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) no último dia 10 de setembro,
em Brasília, o Programa de Desenvolvimento da Indústria de
Máquinas Autopropulsadas, o Inovar-Máquinas.
A proposta prevê a melhoria da competitividade do segmento de máquinas agrícolas, rodoviárias e de construção com
incentivos à produção local. Com o programa, o presidente da
Anfavea, Luiz Moan, acredita na possibilidade de modernização
do setor: “Se o projeto de novas tecnologias de propulsão, entregue em julho, foi a primeira missão impossível realizada por
esta gestão da Anfavea. Esta, definitivamente, é a segunda missão
impossível que conseguimos cumprir. A proposta para que o
segmento possa se reindustrializar é um consenso entre nossas
associadas e também temos concordância formal da Abimaq”.
De 2007 a 2012 a participação dos importados nas vendas
internas de máquinas de construção e rodoviárias registrou
taxa anual de crescimento de 46% e hoje representa um terço
do total das comercializações. De acordo com estimativa feita
pela Anfavea e Abimaq, se esse ritmo fosse mantido, em 2018 a
participação seria de mais de 50%.
Movimento semelhante, de aumento das importações, foi notado também no segmento de máquinas agrícolas – tratores de
roda – e, somado a isso, está ainda o fato de que o setor perdeu
competitividade para exportar e que os planos de investimentos
de novas empresas indicam tendência para produção com CKD.
“O Brasil é hoje o segundo maior mercado de colheitadeiras do
mundo, mas ainda é preciso melhorar os índices de competitividade para atrair novos investimentos e garantir produção local
completa, que permitirá o desenvolvimento não só do segmento,
mas de toda sua cadeia produtiva”, explica Moan.
A proposta do Inovar-Máquinas foi baseada no Inovar-Auto
e prevê o aumento da aquisição de insumos e peças brasileiras,
incentivo ao investimento e crescimento das compras de máquinas industriais.
O setor de máquinas agrícolas, rodoviárias e de construção
faturou US$ 10,3 bilhões em 2012, realizou investimentos na
ordem de R$ 1,2 bilhão e teve participação de 2% no PIB industrial brasileiro. Hoje são 21 unidades fabris instaladas em cinco
unidades federativas, que empregam 21,6 mil colaboradores e
comercializam seus produtos nas mais de 1,1 mil concessionárias
em todo o País.

20% do crédito liberado no Brasil é destinado para ajudar o brasileiro a realizar o
sonho do carro novo. A Cetip ajuda a acelerar a análise e a aprovação de
financiamentos com agilidade e segurança, graças ao Sistema Nacional de Gravames
(SNG), base eletrônica integrada que reúne informações sobre restrições financeiras
de veículos. Atualizada em tempo real e acessível a agentes financeiros e órgãos de
trânsito de todo o país, o SNG leva Eficiência Operacional para todo o mercado,
liberando crédito de um jeito simples e seguro.

Segurança que
move o mercado.

Declaração de exoneração de responsabilidade: o presente material foi emitido pela Cetip S.A. – Mercados Organizados (“Cetip”). A Cetip é um mercado de balcão organizado autorizada a funcionar pela
CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e regulado tanto por esta quanto pelo Banco Central do Brasil. A contratação dos serviços contidos no presente material é de responsabilidade exclusiva dos
participantes, não sendo a Cetip responsável, sob qualquer pretexto, por perdas decorrentes do uso direto, indireto ou consequencial do presente material. A Cetip se isenta a qualquer responsabilidade de
fornecer qualquer recomendação específica de natureza legal, tributária, regulatória ou outras que não estejam no seu escopo de trabalho. A responsabilidade pela eventual contratação dos serviços contidos
no presente material é exclusiva dos clientes, cabendo a este tão somente a função comunicativa de lançamento dos produtos e/ou serviços. Os exemplos aqui porventura presentes simbolizam situações
simuladas e hipotéticas, meramente ilustrativas. Seu comportamento pode não representar as situações reais de mercado, não cabendo à Cetip qualquer responsabilidade por tais casos e/ou pelo desfecho
de casos reais. Nada constante aqui restringe ou exclui qualquer responsabilidade legal cabida ao cliente, de acordo com a legislação e normas regulatórias. Este material é de propriedade da Cetip, sendo
expressamente proibida a reprodução de parte ou da totalidade de seu conteúdo, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização, nos termos das Leis sobre Propriedade Intelectual.
Conforme previsto na Instrução CVM nº 461, de 23 de outubro de 2007, no Regulamento da Cetip, e demais normas aplicáveis em vigor, em função das características dos mercados que atende, a Cetip
não possui fundo garantidor ou outros mecanismos de ressarcimento de perdas, razão pela qual não é cobrada qualquer taxa ou contribuição com esse objetivo.
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Com o aumento da concorrência, indústria
automotiva teve que inovar, trazendo ao
consumidor produtos cada vez mais completos
e por preços competitivos. Saiba quais são
os desejos de seus clientes, quais são as
tendências do mercado e amplie suas vendas!

H

á pouco mais de 20 anos, os consumidores
brasileiros não contavam com a variada
gama de modelos e suas diversas versões
que hoje estão disponíveis nas milhares
de concessionárias distribuídas pelo País.
Ao contrário, naquela época, o Brasil era
apenas o 12º maior mercado de automóveis do
mundo e estava longe de ser prioridade para as
multinacionais do setor. Nesse ambiente, algumas
inovações da indústria, como o câmbio automático,
levavam mais de 30 anos para chegar ao País.
Com a abertura do mercado para a importação
de veículos, no início da década de 90, os brasileiros
começaram a se dar conta de que, em termos automotivos, não haviam saído dos anos 70. As coisas
começaram a melhorar nas décadas seguintes e o
grande símbolo da indústria automotiva nacional
foi o carro “popular”, com motor 1.0 e sem opcionais, como ar-condicionado e direção hidráulica.
A história tem mostrado uma grande mudança
no setor, e o aumento da competição na última
década está transformando o mercado brasileiro.
Há 20 anos, existiam seis marcas no país. Em
2010, o número aumentou para 15, e a previsão é
chegar a 2017 com 23 montadoras, totalizando 6,6
milhões de unidades produzidas, correspondendo
à média de 183 mil veículos por marca. Hoje, os
brasileiros têm um leque de opções que inclui mais
de 1000 modelos. “Se o País mantiver uma média
de crescimento de 3% por ano, podemos chegar a
uma frota de quase 80 milhões de veículos em 10
anos”, comenta a sócia-diretora da MB Associados,
Tereza Fernandez.
O ciclo de investimentos na indústria automotiva brasileira, iniciado nos últimos anos e com
previsão de chegar a R$ 73,1 bilhões até 2017,
poderá contribuir na melhora da qualidade dos
veículos comercializados por aqui. De acordo com
Jorge Mizerani, gerente de qualidade da Fiat, está
ocorrendo, na indústria brasileira, uma integração
mercadológica entre os países. Isso significa que
as melhores práticas, aplicadas em todo o mundo
pelas subsidiárias das empresas são unificadas a
favor da maior satisfação do cliente. “O importante

é ouvir sempre o consumidor. Não bastam apenas
bons produtos. Todo o ciclo, desde o desenvolvimento, até os processos para comercialização têm
que estar de acordo com as necessidades do cliente”,
comentou o executivo durante o Fórum de Qualidade Automotiva promovido pelo IQA – Instituto
da Qualidade Automotiva, ocorrido no final de
setembro, e que contou com o apoio da Fenabrave.
Na opinião de Mônica Azzali, diretora de qualidade da GM, os atributos do produto, evidenciados
ao consumidor, são essenciais para a geração da
fidelidade. “Com as devidas proporções, é como
comprar uma camisa. O vendedor mostra os diferenciais do produto e atesta sua durabilidade.
Ausência de defeitos e longevidade são diferenciais
importantes no veículo”, aponta.
O brasileiro está mais exigente. Segundo uma
pesquisa do setor automotivo, elaborado pela
consultoria Gfk, 93% dos consumidores brasileiros priorizam o conforto na hora de escolher um
carro e 71% desejam um veículo com tecnologia
inovadora. São percentuais mais elevados do que
no exterior. A média global mostra que 80% têm
o conforto como prioridade e 64% não abrem
mão da inovação. Lá fora, os consumidores dão
como certo que seu carro virá completo. Portanto, quando pensam em inovação, têm na cabeça
produtos distantes, como carros elétricos ou que
dirigem sozinhos.
Muita coisa conspirou a favor do desenvolvimento do mercado brasileiro. A crise de 2008, que
abalou os Estados Unidos, e a recessão que ainda
atinge a Europa derrubaram as vendas de carros
nesses mercados em até 25%. Para continuar a
crescer, as montadoras foram obrigadas a olhar com
mais atenção os países emergentes – e o Brasil virou
a bola da vez da indústria. A expansão da renda e o
acesso ao crédito fizeram a venda de carros crescer
37% no país nos últimos cinco anos.
O maior símbolo dessa nova fase é o lançamento do hatch HB20, da coreana Hyundai, em
outubro do ano passado. Mais de 148 mil unidades
foram emplacadas de lá para cá: é o terceiro carro
mais vendido na categoria de hatches pequenos,
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segundo o que foi apurado pela Fenabrave. Com
air bag, direção hidráulica, computador de bordo e
outros itens tecnológicos de série, o carro se tornou
um fenômeno no mercado nacional. “O segredo
está em não subestimar o consumidor. Os coreanos estão entendendo o recado”, diz Letícia Costa,
sócia-diretora da Prada Consultoria, especializada
no setor automotivo.

Antonio Carnelli,
da área de
desenvolvimento de
produtos da VW,
Alexandre
Guimarães, diretor
de engenharia
elétrica da GM e
Ricardo Reimer,
presidente da
seção brasileira
da sociedade
de engenheiros
automotivos, a SAE.
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Acelerando na conquista do consumidor – Apesar de
o atraso nas versões disponíveis no Brasil estar diminuindo na comparação com os carros vendidos
na Europa e nos Estados Unidos, a distância pode
ser considerada grande. Enquanto os brasileiros
só agora começam a se acostumar com itens tidos
como básicos, no resto do mundo, há décadas,
americanos e europeus têm acesso a mimos como
controle de voz ou estacionamento automático.
Um dos limitadores para a chegada dessas
tecnologias ao Brasil é o preço. Aqui, o volume de
impostos equivale a mais de 30% do preço final
de um carro. Enquanto isso, países como México
(18%), Alemanha (16%), Japão (9%) e Estados
Unidos (5,7%) convivem com taxas menores.
Por este motivo, o desafio da engenharia
automotiva nacional é integrar as melhores

tecnologias e soluções à realidade brasileira. Este
conceito ficou evidente no 22º Congresso SAE
Brasil, que reuniu em São Paulo, mais de 10 mil
pessoas, entre os dias 7 e 9 de outubro. Dentre
os temas debatidos nos workshops programados,
esteve em destaque a questão da competitividade
dos produtos.
Segundo Antonio Carnelli, da área de desenvolvimento de produtos da Volkswagen, a indústria
voltou suas atenções para o mercado global. De
acordo com o executivo, a ideia não é pensar apenas
em uma localidade, mas sim integrar expertises
mundiais e adaptar os produtos às particularidades.
“O futuro da indústria é buscar produtos globalizados”, comenta. Na sua opinião, o programa
Inovar-Auto contribui com o desenvolvimento de
novas tecnologias por conta das metas de eficiência
energética e, principalmente, por estimular investimentos em P&D. “Um exemplo é a padronização
de plataformas com pontos variáveis, que podem
servir em diversos modelos, de qualquer lugar
do mundo. Chamamos de arquitetura flexível”,
explica. De acordo com Carnelli, até 2016, a VW
vai investir mais de R$ 9 bilhões em aumento da
capacidade produtiva e em novos produtos em
todo o mundo.

Na Fiat, assim
como em outras
montadoras,
ouvir o cliente é
fundamental para o
desenvolvimento de
novos produtos.

Um exemplo da integração internacional está
na General Motors. De acordo com o diretor de
engenharia elétrica da montadora, Alexandre
Guimarães, a competitividade acaba elevando o
nível de excelência dos engenheiros que, para isso,
precisam se aprimorar com seus pares de outros
países. “Um dos nossos desafios hoje está em
contratar engenheiros bons. Por isso investimos
muito em capacitação e intercâmbio, desde a
universidade”, detalha.
Guimarães comenta que os engenheiros da
General Motors Brasil têm interação total com
os colegas os outros três centros mundiais da empresa, nos Estados Unidos, Alemanha e Coreia do
Sul. “Um exemplo de adaptação está nos veículos
Spin, Cobalt, Sonic e Prisma, que estão na mesma
plataforma, inclusive em outros países, porém com
detalhes desenvolvidos pela engenharia coreana
para cada realidade. Isso também acontece com
veículos desenvolvidos em outros países, que têm
detalhes adaptados pela expertise da engenharia
brasileira”, diz.
“O Brasil é o quarto maior mercado automotivo do mundo, portanto, atrai o interesse mundial
de fabricantes de veículos e componentes. Com
essa escala, é natural que novas tecnologias sejam
introduzidas”, avalia Ricardo Reimer, presidente
da seção brasileira da sociedade de engenheiros
automotivos, a SAE.
Apesar dos sobressaltos da economia brasileira,
Reimer está otimista quanto ao desenvolvimento da indústria. Para ele, o incremento do valor
agregado aos veículos feitos no Brasil, por meio da
introdução de inovações tecnológicas, será questão

de pouco tempo. Mais importante, ele garante que
a comunidade brasileira de engenharia automotiva
está preparada para lidar com o desafio de desenvolver carros mais bem equipados sem elevação de
custo exagerada. “É preciso lembrar que o molho
não pode custar mais que a carne”, brinca.
Reimer avalia que as modernas tecnologias, que
agregam funções autônomas aos carros, como piloto automático adaptativo, frenagem automática ou
direção autônoma, também vão chegar aos carros
brasileiros, ainda que com maior espaço de tempo
em relação aos países desenvolvidos. Para ele, a política industrial desenhada para o setor automotivo,
o Inovar-Auto, incentiva a introdução de novas
tecnologias por meio das exigências obrigatórias
de investimento em pesquisa, desenvolvimento e
engenharia. “Temos aqui um corpo de engenheiros
capacitados a fazer aqui a inovação que a indústria
precisa”, reforça.
O presidente da SAE Brasil diz que a indústria
de autopeças deverá voltar a acompanhar o crescimento das montadoras no Brasil, como novos
investimentos. Com o dólar em alta, existe o incentivo natural de produzir mais localmente, em vez
de importar, e de aproveitar a oportunidade para
elevar as exportações.
Consumidor dita mudança – A indústria automotiva
precisa mudar o foco de suas estratégias para garantir a construção de diferencial. Em um mercado
altamente competitivo, oferecer apenas características técnicas não garante mais o devido destaque.
Apesar de temas relacionados ao meio ambiente
estarem presentes no discurso dos consumidores,
Revista Dealer
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A qualidade
também está
presente na
inspeção
realizada antes
de os veículos
saírem da
fábrica.
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este ainda não é um fator determinante na hora
de escolher um veículo. Por outro lado, existem
oportunidades para as marcas oferecerem experiências diferenciadas e conveniência ao seu público.
Engajar o comprador e criar vínculos emocionais
com ele são caminhos para garantir sua preferência.
Na opinião do presidente da Volkswagen do
Brasil, Thomas Schmall, o índice de confiança do
consumidor está em uma tendência de alta. Segundo o executivo, isso é benéfico para o setor. “Até
2015, mais de 13 milhões de famílias vão emergir
para a o consumo, agregando um poder de compra
anual, aproximado, de R$ 3 bi”.
De acordo com Schmall, o Brasil se consolidou
como um grande player do mercado global automotivo. No Grupo VW, por exemplo, o Brasil é a
segunda maior subsidiária no mundo.
O consumidor atual está mais interessado em
veículos que se adequem ao seu estilo de vida e que
tenham uma conexão com a sua personalidade.
Outro ponto é que as estratégias de marketing precisam levar em consideração também os passageiros
e não apenas os motoristas, pois este grupo pode
ter grande influência na decisão de compra e na
própria experiência vivida no interior do veículo.
Portanto, quais mudanças nas atitudes e comportamentos dos consumidores influenciarão na escolha
dos carros no futuro?
Esta resposta é dada por meio do estudo GfK Roper Reports Worldwide, realizado

pela consultoria GfK, que aponta 12 grupos de
tendências: Segurança, Ecocidadania, Redefinição
de Valor, Experiência, Casa para Lar, Satisfação,
Consumo Consciente, Sentimento de Bem-Estar,
Presente em Toda Parte, Somos todos influenciadores agora, Aerodinâmico, e Identidade.
“Mundialmente, o consumidor quer pagar
mais por produtos e serviços que façam com
que ele se sinta mais seguro, não só fisicamente,
mas com ‘paz de espírito’. As empresas terão que
provar, cada vez mais, que podem oferecer isso.
E deverá ser segurança com praticidade, já que o
mundo acelerado faz com que as pessoas premiem
companhias que as ajudem a economizar tempo.
Aliás, como boa parte do tempo é passada dentro
do carro, é preciso pensar em como tornar essa
permanência mais agradável, disponibilizando
recursos que diminuam o impacto do ato de
dirigir sobre o corpo e a mente, como bancos
com massageador”, ressalta Don Deveaux, Líder
Global do Setor Automotivo da GfK.
“As pessoas querem se conectar com outras que
têm a mesma paixão e uma ideia é que os fabricantes apoiem a criação de clubes e ‘aventuras’ onde
os proprietários participam de atividades trocando
histórias sobre seus amados veículos, como fez
a Jeep com os entusiastas do jipe. Além disso, se
podemos colocar cada dia uma capa diferente no
nosso smartphone, por que não podemos fazer
o mesmo com nosso carro? A necessidade que o

Engenheiros da
VW se dedicam à
melhoria contínua
da qualidade
dos produtos
desenvolvidos,
também por meio
de modelos em
miniatura em seus
laboratórios.

consumidor tem de cocriação é algo que as empresas devem levar a sério. Ele quer um carro que
reflita quem ele é, então, poderíamos pensar em automóveis que se adaptem ao humor, número e tipo
de passageiros, dia e localização. Isso poderia ser
refletido em mudanças na iluminação, firmeza do
assento, música, cheiros etc.”, completa Deveaux.
Tradicionalmente, as fabricantes sempre destinaram todo o seu esforço de marketing para
conquistar o motorista: se ele estava confortável
no veículo, se a experiência de direção era boa e se
os recursos estavam todos ao seu alcance. Porém,
uma das tendências globais identificadas pela Gfk é
que, cada vez mais, o passageiro deve estar na mira
das marcas.
Quem vai no carro, normalmente, é influenciador na escolha do veículo e na experiência que
se tem com ele, mas não recebe muita atenção das
empresas. “Este é um descuido, pois os passageiros
têm papel fundamental. Portanto, este é um dos
caminhos para criar diferencial competitivo. Outro ponto é que as pessoas querem se sentir mais
produtivas dentro do automóvel. Além da conectividade, eles podem desejar um suporte para
colocar o seu laptop, por exemplo, ou estrutura
para fazer vídeo conferência. Toda esta tecnologia
e estes recursos já existem e estão chegando ao
interior dos carros. Porém, as marcas precisam
trabalhar para torná-los mais simples e aproximá-los das pessoas”, diz Don Deveaux.
Como as pessoas passam cada vez mais tempo
no trânsito, quanto mais as montadoras tornarem o
ambiente interno do veículo confortável e atrativo,

mais pontos ganham com os usuários. Melhores
sistemas de filtragem de ar e bancos com sistemas
automáticos de massagem são alguns benefícios
desejados pelos consumidores. “Todos os pontos
ligados a conforto, tecnologia e segurança são itens
que não podem faltar, são básicos. Os fabricantes
devem buscar a diferenciação por outros caminhos”, complementa Deveaux.
Como pensam os brasileiros? – Três tendências, entre
as 12 levantadas pelo estudo mundial, têm maior
peso no Brasil: Ecocidadania, Redefinição de Valor
e Satisfação, como explica Meire Waki, Diretora da
área de Automotivo no Brasil e Líder Regional do
Setor na América Latina, da Gfk.
De acordo com Meire, os consumidores brasileiros tendem a enfatizar o seu poder de compra e
se mostram altamente dispostos a migrar de marca
caso não fiquem satisfeitos com um produto ou serviço. Os consumidores querem ser tratados como
“reis” e recompensam com fidelidade as empresas
que atendem ou superem suas expectativas. “O que
sabemos, mas esquecemos, é que satisfação é percepção. Brasileiros buscam novas experiências com
as marcas que propiciem diversão e entretenimento:
47% dos consumidores daqui dizem que estão
sempre em busca de novidades e diversão, mesmo
em produtos do dia-a-dia, uma demanda acima da
média global (31%) e norte-americana (32%). Brasileiros desejam sentir-se recompensados: 51% concordam que ‘é importante fazer o que me satisfaz
regularmente’, versus 40% média mundial e 25%
média norte-americana. É crucial recompensar o
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global fica em 20% dos entrevistados, no Brasil é
de 32% e nos EUA 11%. Segundo Meire, qualidade é prioridade: 45% dos brasileiros dizem sim à
pergunta “prefiro ter menos itens, mas de melhor
qualidade”, contra 39% de consumidores globais
e 34% de norte-americanos.

Pesquisa realizada pela Gfk revela que 93% dos consumidores
brasileiros priorizam o conforto na hora de escolher
um carro e 71% desejam um veículo com tecnologia
inovadora. São percentuais mais elevados do que no
exterior. A média global mostra que 80% têm o conforto
como prioridade e 64% não abrem mão da inovação.
Como as pessoas passam cada vez mais tempo no trânsito, quanto
mais as montadoras tornarem o ambiente interno do veículo
confortável e atrativo, mais pontos ganham com os usuários.
“Os Concessionários não precisam de grandes investimentos
para se diferenciar no mercado. Apesar da presença digital
ter crescido, o fator humano ainda é um item necessário para
se relacionar com o consumidor”, , aponta Meire, da Gfk.

consumidor, não só financeiramente, mas também
proporcionando momentos de realização, por
exemplo, gerando surpresa e encantamento no
produto, no momento da compra, na entrega, no
pós-venda e no ambiente online”, destaca Meire.
De acordo com a executiva, os consumidores
brasileiros conhecem cada vez mais o custo real
dos produtos e buscam o melhor retorno para seus
gastos. Eles querem exercer o direito de escolha, ter
flexibilidade para decidir sobre os itens do veículo
e montar o produto que desejam, sem precisarem
pagar por supérfluos. Mas, também são consumidores que gastam um pouco mais quando percebem
valor no produto. Essa visão pode e deve ser comunicada pelo segmento automotivo, por exemplo,
oferecendo pneus que durem mais ou que sejam
resistentes a furos, mesmo que custem um pouco
mais. Segundo a pesquisa, marca continua sendo
importante para os brasileiros: enquanto a média
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O papel da Rede – As Redes de Concessionárias têm
posição importante na definição e escolha do consumidor, tanto na hora de comprar o veículo, como
realizar serviços de manutenção. Para cativar cada
vez mais os potenciais clientes, as equipes das concessionárias devem estar preparadas para atender
o novo público. “Na hora de comprar um carro, a
primeira fonte de pesquisa é a internet, portanto,
o consumidor chega a uma concessionária muito
mais informado”, aponta Meire.
De acordo com a diretora da Gfk, são necessários treinamentos e maior conhecimento da equipe
de vendas e pós-vendas, não apenas da marca que
ela representa, mas também do mercado como um
todo. “O vendedor precisa estar por dentro de todo
o mercado, principalmente para saber argumentar
com o cliente os principais diferenciais da marca
que representa frente aos concorrentes”, diz.
Com a presença digital cada vez mais comum,
Meire destaca que é preciso inovar também no
atendimento pós-venda. “Os Concessionários não
precisam de grandes investimentos para se diferenciar no mercado. Apesar da presença digital ter
crescido, o fator humano ainda é um item necessário para se relacionar com o consumidor”, destaca
Meire, exemplificando o agendamento de revisões
pela internet. “Apesar de ser uma facilidade, se nenhuma pessoa ligar para o cliente para confirmar o
agendamento, o serviço cai em descrédito. O consumidor fica desconfiado de que a concessionária
nem recebeu a solicitação”, detalha.
Na opinião da diretora da Gfk, graças à certa
padronização dos produtos e serviços, pequenos
detalhes podem fazer a diferença na fidelização
do cliente. “Mostre ao cliente o serviço que foi
efetuado. Não deixe que ele desconfie se o que ele
solicitou foi realmente feito. Transparência acima
de tudo!”, completa Meire.
Com relação a um item bastante valorizado
pelo brasileiro, a ecocidadania, a diretora da Gfk
aponta que a Rede deve aplicar ações em seu dia a
dia e mostrar isso ao consumidor. “Ações relacionadas ao tema devem ser destacadas como diferenciais
para o consumidor. Isso pode gerar mais credibilidade e fidelidade na rede”, conclui.
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Na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), realizada em março de 2010, foi aprovada a Resolução
A/64/L.44, que declara o período de 2011-2020, como a
Década Global de Ação para a Segurança no Trânsito. Esta
iniciativa da ONU resulta da declaração de situação de
pandemia mundial a sinistralidade rodoviária, por parte
da Organização Mundial de Saúde, que passará, em breve
de 9ª para 5ª principal causa de morte da humanidade.
A resolução foi elaborada com base em estudos da OMS, que
estimou, em 2009, cerca de 1,3 milhões de mortes por acidente de
trânsito em 179 países. Para os países membro, que inclui o Brasil,
foi recomendada a elaboração de um plano diretor para guiar as
ações nessa área no decênio, tendo como meta de estabilizar e
reduzir em até 50% os acidentes de trânsito em todo o mundo.
Deve-se ressaltar que o Brasil aparece em 5º lugar entre os países
recordistas em mortes no trânsito, precedido pela Índia, China,
EUA e Rússia. Dados do Ministério da Saúde e do Ministério das
Cidades registraram, em 2008, a ocorrência de, aproximadamente,
39 mil óbitos e 619 mil vítimas não fatais, muitas com sequelas
irreversíveis, decorrentes de acidentes de trânsito.
Como parte de um esforço permanente para a redução desses
índices catastróficos, o Ministério das Cidades lançou, em maio
de 2011, o chamado Pacto Nacional pela Redução de Acidentes
(PARADA – Um Pacto Pela Vida), que visa, por meio de campanhas
de conscientização e de parcerias com a iniciativa privada,
ONGs, associações de classe, entre outros membros integrantes
da sociedade brasileira, diminuir as mortes e os acidentes em
ruas e rodovias. O programa é composto por ações em quatro
eixos: legislação, educação, comunicação e fiscalização.
A Fenabrave é apoiadora deste projeto e divulga à Rede, por
meio das Associações de Marca que representa, as ações do
governo que já têm efeitos positivos: desde o início do programa,
caiu em 4% o número de mortes ocasionadas por acidentes.
Dessa forma, a Revista Dealer ouviu o Ministro das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro, para conhecer mais detalhes do projeto,
além de seus objetivos e resultados, não apenas para a
redução das mortes e acidentes de trânsito, mas também para
conhecer as iniciativas do governo com relação à melhoria
da mobilidade. Confira a entrevista, na íntegra, a seguir.
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Revista Dealer – O Ministério das Cidades lançou o
Programa Parada, um Pacto pela Vida, que visa
a redução de acidentes no trânsito. O que prevê
este programa?
Aguinaldo Ribeiro – O Pacto Nacional pela Redução
de Acidentes (PARADA - Um Pacto pela Vida) é a
resposta brasileira à Resolução A/64/L44 da Organização das Nações Unidas (ONU), publicada no
dia 02 de março de 2010, que instituiu o período
de 2011 a 2020, como a “Década de Ações de Segurança no Trânsito”.
A resolução foi elaborada com base em pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), em 179 países, que estimou que, em 2009,
aconteceram cerca de 1,3 milhão de mortes por
acidentes de trânsito. A resolução recomenda, aos
países-membros, a elaboração de um plano de ação
para guiar as ações nessa área, tendo, como meta,
estabilizar e reduzir o número de mortes no trânsito
em todo o mundo.
Desde 2011, o Ministério das Cidades promoveu campanhas publicitárias sazonais para
a redução de acidentes de trânsito no país. No
entanto, os técnicos do Ministério observaram
a necessidade de desenvolver uma campanha
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permanente de mobilização para que os números
de vítimas fatais no trânsito não caiam apenas
durante as iniciativas sazonais – férias, feriados e
datas comemorativas.
Por este motivo, a presidente da República,
Dilma Rousseff, e o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, lançaram, no dia 21 de setembro
de 2012, no Palácio do Planalto, uma campanha
permanente de conscientização no trânsito para
reduzir o número de mortes nas estradas e ruas
do País. O PARADA é composto por ações em
quatro eixos: legislação, educação, comunicação
e fiscalização.
Atualmente, o pacto é considerado o principal
movimento do País para a redução de acidentes.
De 2011 a 2013, foram produzidas 23 campanhas
com os temas: bebida e direção, motociclista, festa
junina, lei seca, ultrapassagem perigosa, pedestres,
ciclistas, motoristas profissionais e transporte
clandestino e segurança no trânsito. A última campanha foi lançada no dia 17 de setembro, com três
casos reais de pessoas que sofreram acidentes, para
abordar o tema álcool, outras drogas e a segurança
no trânsito: efeitos, responsabilidade e escolhas.
Além das campanhas, três aplicativos para celular
foram criados para reduzir duas das principais causas de acidentes no trânsito: distração pelo uso do
telefone móvel ao volante e direção após o consumo
de bebidas alcoólicas. Os aplicativos são: “Mãos
no Volante”, “Onde tem táxis aqui?” e “Amigos
do Parada”.
Revista Dealer – Quais os índices de acidentes de
trânsito nas estradas e vias públicas no Brasil?
Aguinaldo Ribeiro – Os dados utilizados são do
Ministério da Saúde. Em 2011, 43.256 pessoas
morreram no trânsito. O maior crescimento foi
em acidentes envolvendo motos, que são cerca
de 11.433 mortes por ano. O número de mortes
envolvendo motociclistas triplicou nos últimos dez
anos, aumentando 39% nos últimos cinco anos. O
número de mortes envolvendo veículos motorizados, em 2011, chegou a 11.154.
Os gastos com internações de saúde com motociclistas eram R$ 43 milhões em 2007, 37% do

“Os Concessionários de veículos são o ponto de contato do brasileiro com o seu sonho
de consumo ou objeto do desejo. Com isso, desde a abordagem do vendedor précapacitado com pequenas instruções sobre direção defensiva, passando por descontos
promocionais para motoristas que não têm pontos na carteira, por exemplo, são
ações de fácil aplicação e que podem auxiliar na redução de acidentes no trânsito.”

custo total do País. Em 2010, os custos dobraram:
R$ 85,5 milhões, 45% do total.
Já nas rodovias federais, segundo a Polícia
Rodoviária Federal, de março de 2011 a fevereiro
de 2012 aconteceram 191.117 acidentes, 8.577
mortes e 463.047 acidentes sem vítimas fatais.
Revista Dealer – Quem participa do PARADA?
As empresas privadas podem contribuir? De
que forma?
Aguinaldo Ribeiro – O PARADA é aberto à participação de toda a sociedade. Cada cidadão, ao cumprir com a obediência das regras de trânsito, está
contribuindo com o Pacto pela Vida. Entretanto,
é importante que entidades representativas, como
ONGs, congregações religiosas, empresas privadas
e associações colaborem com a sua capacidade de
multiplicação das mensagens de conscientização.
Atualmente, o PARADA tem uma rede social corporativa com os Detrans e órgãos municipais. Mas
é necessário o envolvimento de todos os governos
e da sociedade como um todo.
Revista Dealer – Qual a importância das ações realizadas pelo governo, entidades privadas e ONGs
para um trânsito mais seguro?
Aguinaldo Ribeiro – As ações têm o mérito de considerar o tema apropriável por todos. O objetivo é
que essa bandeira não seja apenas do Governo, e
sim, uma vontade de todos para que o número de
acidentes no trânsito diminua.
Revista Dealer – Qual a expectativa do Programa Pacto Nacional pela Redução de Acidentes
de Trânsito?
Aguinaldo Ribeiro – A Organização Mundial de
Saúde (OMS) estabeleceu a meta de reduzir em
50% os acidentes de trânsito no país. No entanto,
nenhum número é ideal quando se trata de morte e
sofrimento das pessoas. A expectativa do Ministério
das Cidades é trabalhar incessantemente, enquanto
houver mortes evitáveis no trânsito.
Revista Dealer – Qual é o alcance e os primeiros
resultados do programa “Parada”?

Aguinaldo Ribeiro – Atualmente, o Ministério das
Cidades dispõe dos dados atualizados das operações
da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo
com o levantamento, há reduções em todos os feriados comparáveis com os anos anteriores, conforme
a tabela ilustrada nestas páginas.
Após o lançamento da campanha permanente, em
2012, a PRF registrou uma redução absoluta de 4%
em óbitos nas estradas, mesmo com um aumento
de quase 10% na frota do País, que passou de 70,54
milhões de veículos, em 2011, para 75,18 milhões
em 2012. O número de motociclistas quase triplicou nesse mesmo período.
Revista Dealer – Qual o maior desafio do Ministério
das Cidades para alcançar o índice de redução
em 50% das mortes provocadas pelo trânsito
no Brasil?
Aguinaldo Ribeiro – É preciso que os esforços do
Governo Federal passem também a ser uma prioridade da sociedade brasileira. Acho que só é possível
mudar o comportamento da população no trânsito
por meio da educação. Por isso, estamos em acertos
com o Ministério da Educação para inserir uma
disciplina sobre segurança no trânsito no currículo
escolar. Ao educar as crianças formaremos motoristas responsáveis. É urgente despertar a consciência
da população para que ocorra uma mudança de
atitude ao volante. Não podemos mais admitir
conviver com o elevado número de mortes nas ruas
e estradas do país.
Revista Dealer – Qual seria a solução para reduzir o
número de acidentes de trânsito no país?
Aguinaldo Ribeiro – Não há solução única para o
problema. Os governos e a sociedade devem estar
sensíveis a essa questão, que passa primordialmente
pela conscientização coletiva.
Revista Dealer – De que forma os Concessionários de
veículos podem contribuir para a redução do índice
de acidentes?
Aguinaldo Ribeiro – Os Concessionários de veículos
são o ponto de contato do brasileiro com o seu
sonho de consumo ou objeto do desejo. Com isso,
Revista Dealer
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É de extrema importância que os parceiros de produção e
distribuição de veículos estejam engajados com o PARADA. Essa é
a única possibilidade de contato interpessoal entre o motorista e
o distribuidor, o que faz da Fenabrave um parceiro especial.

desde a abordagem do vendedor pré-capacitado
com pequenas instruções sobre direção defensiva,
passando por descontos promocionais para motoristas que não têm pontos na carteira, por exemplo,
são ações de fácil aplicação e que podem auxiliar
na redução de acidentes no trânsito. Além disso, os
Concessionários poderiam incluir dicas sucintas
em material audiovisual ou impresso na entrega
dos automóveis.
Revista Dealer – A Fenabrave é apoiadora do
PARADA. Qual a importância para o Ministério
em realizar parcerias como esta?
Aguinaldo Ribeiro – É de extrema importância que
os parceiros de produção e distribuição de veículos
estejam engajados com o PARADA. Essa é a única
possibilidade de contato interpessoal entre o motorista e o distribuidor, o que faz da Fenabrave um
parceiro especial.
Revista Dealer – Quais são as ações do Ministério com
relação à melhoria da estrutura das grandes cidades, visando uma melhor mobilidade das pessoas?
Aguinaldo Ribeiro – A modernização do transporte
público nas grandes cidades pressupõe a implantação de infraestrutura de transporte e mobilidade,
além de políticas locais de gestão e operação dos
sistemas implantados. O Governo Federal tem
contribuído para a implantação dessa infraestrutura. Além das obras, adquirimos equipamentos e
modernizamos linhas de metrô, visando a aumentar
a eficiência do transporte e o conforto do usuário.
Porto Alegre, Belo Horizonte, Natal, João Pessoa,
Fortaleza e Recife são exemplos de cidades que estão
recebendo trens e VLTs modernos para o transporte
sobre trilhos. Outras modalidades contempladas
são corredores de ônibus, BRTs, aeromóvel, metrô,
monotrilho e teleféricos.
O Governo Federal financia e repassa recursos
do Orçamento Geral da União (OGU) para a realização de 177 empreendimentos de mobilidade
urbana executados por estados e municípios. Além
desses, nove são obras executadas diretamente pelo
Governo Federal, oito são realizadas como contrapartida de Estados e Municípios e três são realizadas
pelo setor privado, totalizando uma carteira de 197
empreendimentos, cujo valor total é de R$ 89,9
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bilhões. As seleções recentes totalizam R$ 41,1
bilhões em investimentos: R$ 32,5 bilhões foram
selecionados em abril de 2012, no PAC Mobilidade
Grandes Cidades e R$ 8,6 bilhões em março de
2013, no PAC Mobilidade Médias Cidades. Do
total da carteira de mobilidade, 83 empreendimentos, ou 42%, estão em obras ou concluídos,
totalizando investimentos de R$ 42,7 bilhões, ou
47% dos recursos.
Uma importante contribuição foi a sanção
da Lei de Mobilidade Urbana (12.587/12), pela
presidente Dilma Rousseff, em janeiro de 2012. A
lei estabelece os princípios, as diretrizes e os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana,
além de definir as atribuições da União, estados e
municípios. Conforme a Lei, cabe aos municípios
o planejamento e a execução da Política de Mobilidade Urbana, que inclui o sistema tarifário.
Contudo, o Governo Federal já tomou medidas que impactaram 7,23% na tarifa de ônibus e
13,75% nas tarifas de metrô e trem. As desonerações totalizam R$ 3 bilhões, por ano. Além disso,
desonerou o IPI para ônibus e congelou as tarifas
de metrôs e trens operados pelo Governo Federal
desde 2003 (João Pessoa, Maceió e Natal R$ 0,50
– Belo Horizonte R$1,80).
Revista Dealer – Alguns acreditam que os “automóveis são vilões da mobilidade e poluição urbana”.
Qual a sua avaliação sobre o assunto?
Aguinaldo Ribeiro – Dentre as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana é destaque a prioridade
dos modos de transporte não motorizados sobre os
motorizados e dos serviços de transporte público
coletivo sobre o transporte individual motorizado. A
aquisição de um automóvel é um direito do cidadão.
Entretanto, o uso do automóvel pode ser regulado
pelo poder público para melhorar a mobilidade da
população. Experiências de políticas de controle de
estacionamentos e de pedágio urbano se mostram
eficientes quando se tem a opção de um transporte
coletivo de qualidade nos municípios.
O Ministério das Cidades tem investido na
implantação de infraestruturas de sistemas de transporte público coletivo urbano de média e grande
capacidade. O objetivo é oferecer ao cidadão um
transporte coletivo rápido, eficiente e de qualidade
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aumenta, os acidentes
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para que não dependa exclusivamente do carro.
Trajetos com maior demanda poderão ser feitos
com a utilização do transporte coletivo, evitando,
assim, congestionamentos. A intenção dos investimentos é promover a inclusão social no transporte
oferecido pelas cidades.
Revista Dealer – Programa intenso de educação no
trânsito ou projeto de reciclagem veicular poderiam
atenuar os grandes engarrafamentos?
Aguinaldo Ribeiro – Os grandes engarrafamentos
estão relacionados ao uso prioritário do automóvel. Para redução dos engarrafamentos, a
recomendação é utilizar instrumentos de gestão,
conforme descrito na Lei 12.587/12, que define
os princípios, objetivos e diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana com prioridade
para o transporte público coletivo.
Revista Dealer – Quanto, em recursos, está disponível
no orçamento do governo para atender aos planos
de mobilidade das cidades brasileiras?
Aguinaldo Ribeiro – Os investimentos do Governo
Federal em Mobilidade Urbana somam cerca de
R$ 93 bilhões destinados à construção de metrôs,
monotrilhos, aeromóveis, VLTs, BRTs, corredores
de ônibus e teleféricos nas principais capitais,
grandes e médias cidades brasileiras. Neste total,
estão incluídos R$ 13,5 bilhões dos projetos
selecionados que integram o Pacto da Mobili-
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dade Urbana, anunciado pela presidente Dilma
Rousseff em junho deste ano. O investimento
totaliza R$ 50 bilhões.
Revista Dealer – Algumas cidades estão inovando em
transporte, como o Rio de Janeiro, com o Teleférico
do Alemão; Porto Alegre, com as barcas rápidas no
Guaíba; em Recife, com seu planejado sistema de
barcos/ônibus; e em São Paulo, com a ampliação dos
corredores de ônibus, além das obras do metrô. Há
algum estímulo para inovações como essas?
Aguinaldo Ribeiro – O Ministério das Cidades tem,
como prioridade, selecionar propostas de transporte coletivo urbano, com alta e média capacidade. Estas propostas devem apresentar soluções
de caráter metropolitano. Entretanto, cabe aos
estados e municípios definirem a melhor solução
de transporte a serem aplicadas de acordo com a
realidade local.
Revista Dealer – Além de trens, metrôs, BRTs e
VLT, há alguma linha de financiamento para a
implantação de sistemas de ciclovias e de bicicletas
compartilhadas nas cidades?
Aguinaldo Ribeiro – Os sistemas cicloviários podem
ser apoiados de forma integrada junto às obras de
infraestrutura de transporte público coletivo, como
metrô e BRT. Além disso, o ministério possui uma
ação orçamentária de apoio a sistemas de transporte
não motorizados.
Revista Dealer
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GRUPO LIBERTY EXPANDE ÁREA DE
ATUAÇÃO E LEVA A RESPONSABILIDADE
AOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Clientes recebem sementes no kit de
boas-vindas ao efetivar seu seguro.

A

Liberty Seguros, Seguradora Oficial da
Copa do Mundo da FIFA 2014™, está no
mercado brasileiro desde 1996, quando
adquiriu a tradicional Companhia Paulista
de Seguros. Com a estratégia de ser multicanal, a seguradora adquiriu, em 2008, a
Indiana Seguros, pioneira na venda de seguros para
concessionárias com forte atuação nas Associações
de Marca que incluem ABRAC, ASSOBRAV,
ABRADIF, ABRACAF, Banco PSA (Peugeot –
Citroën) e RCI Banque (Renault – Nissan), além
de concessionárias de outras Marcas. Atualmente
o Grupo Liberty está entre os cinco maiores grupos
seguradores do país.
Especialista em seguros de automóveis, a
Indiana também é pioneira na emissão de apólices
instantâneas e assinatura digital. “Nossa meta é buscar a excelência no atendimento, com uma equipe
comercial totalmente dedicada e oferecer seguros
mais competitivos”, afirma Paulo Russo, diretor do
Canal Concessionárias da Liberty Seguros.
Dentro das iniciativas desenvolvidas para o
Canal Concessionárias está o Kit Sustentável,
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implantado em 2012 com o objetivo de reduzir o
uso de papel na emissão de seus documentos. Com
isso, o cliente passou a receber um folder de boas
vindas impresso, constando o cartão de assistência
24 horas, com os dados da apólice e um cartão
semente que pode ser plantado. Os demais documentos (Apólice e Manual do Segurado) estão disponíveis no “Meu Espaço”, ambiente on-line criado
para o segurado acompanhar abertura de sinistros,
status de pagamentos, entre outros. Com a ação, a
companhia registrou a economia de 54 toneladas
de papel por ano. “Quando o Kit Sustentável foi
proposto à aceitação foi unânime, já que um dos
objetivos da seguradora é promover e incentivar
atitudes responsáveis. Passamos essa preocupação
também aos nossos segurados, para que se conscientizem e passem a ter iniciativas que colaborem com
o meio ambiente”, comenta o executivo.
Seguradora Oficial da Copa das Confederações e
Copa do Mundo – Em 2011, a Liberty Seguros se
tornou a seguradora oficial da Copa do Mundo
da FIFA 2014™, com o objetivo de ampliar o

conhecimento da marca no país, expandir sua
atuação e estar mais próxima de seus clientes
e corretores.
Para estrelar nossas campanhas escolhemos o
ex-capitão da Seleção Brasileira Cafu, protagonista
do pentacampeonato e que personifica os valores
da marca. É responsável, otimista, carismático
e especialista no que faz. É o jogador que representa o Grupo Liberty e a paixão do brasileiro
pelo futebol.
Durante a Copa das Confederações, o Grupo
Liberty proporcionou aos torcedores e seus principais públicos (corretores, clientes, parceiros,
funcionários e terceiro setor) experiências com a
marca, por meio de interações lúdicas utilizando
o embaixador Cafu e chamando atenção para os
produtos e valores da seguradora.
Uma das experiências com a marca foram os
guinchos nas seis cidades-sede, que percorreram o
entorno dos estádios e tinham a função de retirar
as pessoas, clientes ou não, de situação de perigo e
colocá-las em uma zona segura. Foram mais de 230
atendimentos.
Em Belo Horizonte, o Grupo Liberty disponibilizou carrinhos elétricos que faziam o transporte
de pessoas com dificuldade de locomoção, grávidas

e idosos até a entrada do estádio Mineirão. O serviço ajudou quase 8 mil torcedores.
Como forma de proporcionar uma experiência única aos clientes, funcionários e corretores
a companhia preparou um programa especial de
hospitalidade para os jogos de abertura, semifinais
e final. Mais de 500 convidados participaram de
uma série de atrações turísticas nas cidades-sede,
além de desfrutar do espaço exclusivo dentro dos
estádios, com a presença do Cafu.
Além disso, mais de 3 mil pessoas, entre clientes, corretores, funcionários e ONGs, tiveram a
oportunidade de participar deste grande evento.
Todos foram premiados por meio de inúmeras
campanhas promocionais e ações sociais realizadas
pela seguradora.
As ações de marca para a Copa das Confederações
2013 integram a campanha de patrocínio da Copa
do Mundo da FIFA 2014™, que traz, como mote, a
responsabilidade, o privilégio e orgulho dos brasileiros em fazerem parte do maior e mais importante
evento esportivo do mundo. “Acreditamos em cada
uma das pessoas responsáveis por fazer a Copa
acontecer. Todos os brasileiros podem ser capitães
e colaborarem para que esta Copa seja a melhor de
todos os tempos”, finaliza o executivo.

Paulo Russo, diretor do
Canal Concessionárias
da Liberty Seguros.

economia

MUDANÇAS NO LEASING
BENEFICIAM SETOR AUTOMOTIVO
Com a alteração do artigo 285-B, do Código de Processo Civil, que dispõe
sobre o leasing pessoa jurídica, o devedor ou arrendatário não se exime mais
da obrigação de pagamento dos tributos, multas e taxas incidentes sobre os
bens vinculados. A medida, entre outras, deve estimular o mercado.

D

iante da política seletiva do sistema financeiro na concessão de crédito, entidades do
setor automotivo buscam, juntamente com
o governo federal, criar mecanismos para
reativar as vendas de veículos por meio do
leasing, especialmente para pessoas jurídicas.
As tratativas foram expostas por Valdner Papa, diretor
de assuntos com o mercado da Fenabrave, na abertura
do Congresso AutoData Perspectivas 2014, realizada
em São Paulo.
Alguns resultados já são observados no mercado.
Uma das primeiras medidas já adotadas é a impossibilidade de o cliente ficar sem pagar a parcela do leasing
enquanto discute, judicialmente, o valor ou taxas do
financiamento. Com as medidas, o valor principal da
parcela deve ser depositado na Justiça para que o bem
não seja retomado.
No início de outubro, o Plenário do Senado aprovou a Medida Provisória 619/2013, que estabelece
ações para ampliar e melhorar a capacidade de armazenagem de grãos no país, entre outros temas. Dentre os
assuntos tratados na MP, foi acrescentado no Projeto de
Lei 25/2013, a modificação do artigo 285-B do Código
de Processo Civil, que altera, em seu segundo parágrafo,
a forma de relacionamento entre o consumidor e o arrendatário de veículos por meio do leasing financeiro,
modalidade que teve parcela significativa nos créditos
concedidos para a venda de automóveis e comerciais
leves a partir de 2007, e que perdeu, consideravelmente,
sua participação no volume de financiamentos. “Esta
mudança elimina a insegurança jurídica por parte do
arrendatário, evitando que o veículo rode sem o pagamento de taxas, multas e tributos”, comemora o presidente da ABEL – Associação Brasileira das Empresas
de Leasing, Osmar Roncolato Pinho. “Resolvida esta
etapa, o leasing se tornará, novamente, instrumento
interessante para o financiamento de veículos”, completou Valdner Papa.
De acordo com o presidente da ABEL, esta
modalidade de financiamento chegou a 38% de
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participação no mercado em 2008, mas hoje, segundo
dados da ANEF – Associação Nacional das Empresas
Financeiras das Montadoras, o leasing correspondeu
a apenas 2% do total de veículos financiados no
primeiro semestre de 2013. “Ao longo dos anos, o
leasing financeiro foi perdendo força gradualmente
e, um dos fatores que contribuiu para esta queda foi a
insegurança jurídica com relação aos pagamentos de
taxas, multas e tributos, que eram de responsabilidade
das empresas arrendadoras”, detalha Pinho. “Esta
mudança incentivará as empresas a comercializarem
mais por meio do leasing”, completa.

Mudança no cenário financeiro – Luiz Montenegro,
vice-presidente da ANEF - Associação Nacional das
Empresas Financeiras das Montadoras, destacou que
a atual política conservadora do sistema financeiro
chegou ao seu limite e projetou para este ano crédito
total em carteira para veículos na casa de R$ 235 bilhões, abaixo dos R$ 256 bilhões de 2012. Para 2014,
a estimativa é de crescimento para R$ 260 bilhões.
Como alternativa para compensar a seletividade
dos bancos, as montadoras criaram campanhas subsidiadas. No entanto, com a elevação dos juros os
subsídios ficaram caros, o que obrigou o segmento
a exigir entrada de 40% do consumidor. “Com esta
medida, sobrou pouco espaço para concessão de
crédito”, diz Montenegro.
Valdner Papa observou que, diante da seletividade, as concessionárias tiveram de adotar medidas
criativas para atrair os consumidores. Papa afirmou
que a exigência de maior entrada limita a ação do setor
e diminui o potencial do mercado.
O vice-presidente da ANEF lembrou que, a partir
de 2008, quando o crédito se tornou abundante para
a nova classe média, a inadimplência deu um salto e
chegou a 10% do total de valores financiados. “Como
foi sua primeira experiência com crédito, esta camada
da população se atrapalhou”. As saídas que o sistema
teve, segundo Montenegro, forçou as instituições

financeiras a absorverem o prejuízo ou tornar-se mais
seletivas, opção escolhida”. O executivo assinalou que,
em 2003, o crédito representava 24% do PIB. Neste
ano chegará a 55%.
Os números de financiamentos de veículos deram
sinais de retração no mês de agosto (mais recente período apurado). Com queda de 0,4%, a soma das carteiras de CDC e Leasing atingiu queda total de 4,9%,
no período de doze meses. Segundo dados da ANEF,
em agosto de 2012 o saldo era de R$ 245 bilhões,
enquanto no mesmo mês deste ano, R$ 233,3 bilhões.
Com esse cenário, a projeção de crescimento da
ANEF para 2013 passou de 6% para 2%. Para Décio
Carbonari de Almeida, presidente da entidade, o
momento é de indefinições em todo o mercado, mas
a queda no saldo da carteira também é reflexo de campanhas de taxas promocionais de juros, que implicam
no aumento do valor de entrada. “Basta observarmos
que a quantidade de bens financiados não sofreu
queda. Mas o esforço das próprias montadoras para
manter as vendas aquecidas, durante os últimos meses,
teve como estratégia principal o uso de campanhas,
como as de taxa zero de juros. Isso, obviamente, reduz
o ticket médio dos veículos financiados, o que impacta
diretamente em toda a carteira”, avalia o executivo.

Perspectivas – Com as mudanças na legislação e a
expectativa de crescimento do leasing no Brasil, a
ABEL aposta também no fortalecimento do Leasing
Operacional, modalidade muito comum em países da
Europa e, principalmente, nos Estados Unidos. De
acordo com o presidente da entidade, o fortalecimento
da economia e a redução do juro real são condições

favoráveis ao Leasing Operacional. “Mas isso ainda
depende de condições mais estáveis para o mercado
secundário, ou seja, uma recuperação do mercado de
veículos usados para que os operadores deste tipo de
contrato tenham melhor custo-benefício na hora de
devolver ao mercado o veículo usado, que volta ao fim
dos contratos”, completa Pinho.
Para o Presidente do Conselho Deliberativo e
Diretor da Fenabrave, Flavio Meneghetti, a mudança nas regras do sistema de leasing é positiva e abre
caminho para a estruturação do Leasing Operacional
no Brasil. De acordo com Meneghetti, por meio do
leasing, o consumidor tem condições de pagar uma
parcela menor que a do CDC, pois não há a incidência de IOF no custo do financiamento. “O ideal
seria a criação de um Leasing Operacional, onde o
consumidor daria cerca de 10% a 15% de entrada,
cerca de 60% valor do bem dividido em 36 parcelas
(incluindo serviços de manutenção periódica na
Rede de concessionárias, seguro e impostos), com
um residual ao final, de 30%, em média. Quando
chegar nesta etapa, o consumidor escolhe se devolve
o bem e renova o contrato, ou se paga o residual e se
torna o proprietário do veículo”, argumenta.
De acordo com o presidente da Fenabrave, apesar de ser mais uma modalidade disponível à Rede
para a concessão de crédito, o grande desafio será o
valor residual do fim do contrato, já que a taxa de
juro real está alta. “A vantagem é que o leasing tem
outra regra de tributação, o que pode beneficiar
empresas sob o regime de lucro real. O valor das
parcelas entram como despesa em seu balanço”,
complementa Meneghetti.

Na foto maior,
Valdner Papa discute as
mudanças no leasing na
abertura do Congresso
AutoData Perspectivas
2014. Acima, Decio
Carbonari, presidente
da ANEF.
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FAIXAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS:
SOLUÇÃO DE MOBILIDADE?
Segundo especialistas, ações emergenciais podem até gerar resultados,
mas no longo prazo são necessários projetos mais sólidos e bem elaborados
para resolver a situação da mobilidade nas grandes cidades.

N

o mesmo mês em que se comemorou a
Semana da Mobilidade e o Dia Mundial
sem carro, a cidade de São Paulo foi protagonista de um assunto discutido por toda
sua população. Por conta dos inúmeros
congestionamentos, que não param de
bater recordes, a Prefeitura colocou em prática um
projeto que foi promessa de campanha do prefeito
Fernando Haddad, e que indiretamente, causou
grande frustração por parte dos motoristas.
Trata-se da implantação das faixas exclusivas de
ônibus, em diversas ruas e avenidas da cidade que
visa possibilitar, aos usuários do transporte público, viagens de ônibus em menos tempo, com mais
conforto, menor tempo de espera e maior eficiência
de todo o sistema, gerando maior economia. A
ampliação das faixas tem sido uma das principais
estratégias da gestão do Prefeito para melhorar o
trânsito da cidade e, em especial, o deslocamento
de quem utiliza o transporte público.
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A CET – Companhia de Engenharia de Tráfego
– órgão de trânsito de São Paulo, inaugurou novas
faixas exclusivas em 12 vias da capital paulista. Essa
ação faz parte do projeto “Operação Dá Licença
para o Ônibus” que visa dar maior agilidade aos
coletivos públicos.
Segundo Luiz Vicente Figueira, professor e
especialista em trânsito, inaugurar novas faixas
exclusivas de ônibus, a priori, é uma contribuição
à utilização do transporte público, especialmente
com o deslocamento mais veloz, de forma segura e
redução de tempo de condução. “Antes da implantação das faixas de ônibus, precisa entender que a
pessoa que utiliza diariamente o transporte privado,
diga-se o automóvel, perceba uma melhoria na
qualidade das condições do transporte público e
uma integração entre o ônibus, metrô e trem de
modo que naturalmente, esta população se sinta
desestimulada em utilizar o transporte privado pelo
menos durante a semana”, explica.

Segundo dados da CET, já foram implantados
na cidade de São Paulo 224,6 km de faixas exclusivas à direita para ônibus, superando a meta inicial
da Prefeitura, que era implantar 220 km até o final
de 2013. “Os dados divulgados da Prefeitura da
Cidade de São Paulo, apontam que foram criadas
mais de 220 km de faixas exclusivas para os ônibus.
“Acredito que, inicialmente, a aceitação foi positiva,
mesmo para aquelas pessoas que conduzem o automóvel diariamente”, comenta Figueira.
As faixas de ônibus ajudaram as pessoas que
dependem do transporte público a ganhar mais
tempo nas idas e voltas do trabalho para suas residências, pois a velocidade média atingida pelos
ônibus ampliou consideravelmente, de acordo
com a Prefeitura. Porém, especialistas advertem
que esta ação ainda deve ser bem trabalhada para
o retorno ser positivo tanto para os usuários do
transporte público como para os motoristas. “Para
ter sucesso nesta ação é preciso neste momento
equalizar a quantidade, frequência e destino dos
ônibus, principalmente nos pontos que tem integração com o metrô e trem, caso contrário, teremos
mais descontentamentos com os gargalos criados
nas transferências do transporte público. Como

por exemplo, conhecendo o número de pessoas e
o período de tempo que saem das estações destes
tipos de transportes e de acordo com os horários,
disponibilizar os ônibus de modo que não tenha
longas filas de espera, motivo este, acredito, que
foram criadas as faixas exclusivas de ônibus”, acrescenta Luiz Vicente Figueira.
As faixas exclusivas de ônibus são aprovadas
por quase a totalidade dos paulistanos, revela pesquisa do Ibope divulgada no dia 16/09. Segundo o
levantamento, encomendado pela Rede Nossa São
Paulo, 93% dos 805 entrevistados disseram ser a
favor do mecanismo. A pesquisa que foi realizada
entre os dias 20 e 27 de agosto, revela ainda que
69% dos paulistanos consideram o trânsito na
cidade ruim ou péssimo. Cada pessoa gasta, em
média, 2 horas e 15 minutos no trânsito da capital
paulista, diariamente.
Esses dados divulgados refletem que aumentou
no número de pessoas dispostas a não usar o carro,
caso haja uma boa alternativa de transporte público. A edição de 2012 da pesquisa sobre mobilidade
urbana mostrou que naquele ano 44% “deixariam o
transporte privado com certeza”. Agora, a porcentagem subiu para 61%.

Luiz Vicente Figueira,
professor e especialista
em trânsito.

mobilidade

Para o especialista em trânsito, a mobilidade na
metrópole paulistana depende fundamentalmente
da melhoria do transporte público coletivo. “Sem
dúvidas se acontecer uma melhoria no transporte
público haverá mobilidade na cidade, pois mais
que uma ação de cidadania, contribui na redução
da poluição na metrópole, considerada pela OMS
(Organização Mundial de Saúde) a quinta mais
poluída do mundo”, explica Figueira.
Bons exemplos mundiais – Outros países também
sofrem com a mobilidade, porém, projetos bem
elaborados contribuem com o deslocamento em
grandes cidades, evitando os congestionamentos.
“A cidade de Bogotá, na Colômbia, foi um projeto
bem sucedido inicialmente que, de certa forma,
forçou as pessoas a mudarem para o transporte
público com as inclusões de faixas duplas nas vias
públicas, porém com o crescimento populacional
sofre com as filas de espera nos horários de pico,
mesmo assim melhorou a qualidade do ar.

Qual a diferença entre
corredores e as faixas
exclusivas de ônibus?
Corredores de ônibus (à esquerda) - Os corredores de ônibus
são destinados à circulação exclusiva dos coletivos em período
integral, possuem paradas maiores e são instalados à esquerda
da via, onde não há compartilhamento com os veículos que vão
fazer conversão nos cruzamentos. O corredor é compartilhado
com táxis em qualquer dia e horário desde que o veículo esteja
com passageiro. Além dos táxis, viaturas policiais, ambulâncias,
bombeiros, viaturas de manutenção e fiscalização do sistema
de transporte também podem circular pelas vias. Os veículos
de passeio podem circular pelo corredor das 23h às 4h durante
os dias úteis, das 15h de sábado até as 4h de segunda-feira, e
da 0h de um dia de feriado às 4h do dia seguinte.
Faixas exclusivas para ônibus (à direita) - Já a implantação das
faixas exclusivas, regulamentadas à direita das vias, faz parte da
“Operação Dá Licença para o Ônibus”, que tem como objetivo
aumentar a fluidez do transporte coletivo na cidade. O período
de ativação da faixa exclusiva varia de acordo com cada local e é
regulamentado com placas instaladas ao longo de cada trecho.
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Outro exemplo mencionado por Figueira
acontece em Tóquio, no Japão, em que as crianças não podem ser levadas pelos pais, de carro, à
escola. Os japoneses podem fazer o percurso a pé,
bicicleta ou ônibus escolares como alternativas,
de modo que a matrícula escolar é direcionada
na proximidade das residências. “Além disso, na
capital japonesa, você só pode comprar um veículo
se puder comprovar que tem garagem. Na cidade
do México, outro exemplo, houve um foco na
construção do metrô, que começou junto com
a cidade de São Paulo no início da década de 70,
porém, a malha do metrô da cidade do Mexicana
tem um pouco mais de 200 quilômetros, total de
11 linhas e 175 estações, enquanto o paulistano
tem pouco mais que 70 quilômetros, ponto este,
que se fosse semelhante à cidade do México, iria
contribuir ainda mais com a integração dos ônibus”, exemplifica o professor.
Para o especialista, se fosse, efetivamente, realizada uma renovação de frota, principalmente em
veículos movidos a diesel, a poluição e os transtornos causados por caminhões, por exemplo, no
trânsito, melhorariam consideravelmente. “Veículos com mais de 20 anos devem sair de circulação.
Desta forma, a redução dos riscos de acidentes e
quebras durante o percurso, assim como um veículo
com melhor consumo de combustível e consequentemente, baixas emissões de poluentes, contribuiria
com maior fluidez nas vias públicas e na qualidade
do ar”, comenta Figueira.
Segundo o professor, se existisse a consciência
das pessoas em deixar o automóvel em casa e passar
a utilizar mais o transporte público, certamente,
os problemas de mobilidade seriam reduzidos.
“As pessoas precisam ter consciência que, além do
transporte publico poder melhorar a qualidade de
vida do paulistano, também é uma ação de saúde
pública. Na cidade do México, além do investimento no transporte público com os metrôs, houve
maior cobrança quanto ao transporte privado,
obrigando-os a realizar a inspeção veicular duas
vezes ao ano para que a manutenção dos veículos
fique em dia. Em São Paulo, algo que confunde o
paulistano está na falta de padronização dos horários das faixas exclusivas de ônibus, como hoje é
feito no rodízio, pois muitos deixam de usar esta
faixa fora do horário com o receio de serem multados. Segundo a Prefeitura, em torno de 200 radares
serão instalados nestas faixas exclusivas até o final
deste ano, com o intuito de punir quem não estiver
respeitando”, explicou.

apoio jurídico

Vendas diretas
do fabricante ao
consumidor final

Paulo Engler e
Helena Menze Hayashida

Muito se fala em vendas diretas ao consumidor final,
mas qual é o seu histórico e seu suporte legal?

N

o início da década passada, as Montadoras
começaram a desenvolver um canal de vendas,
para automóveis e comerciais leves novos,
por meio da internet. Em linhas gerais, o
interessado acessava a homepage do fabricante, pelo menu
de opções, escolhia o modelo e a versão que desejava, e até
inseria itens de conforto, nomeava o Distribuidor Autorizado de sua preferência para a retirada do veículo e concluía
o negócio.
Em que pese essa modalidade de vendas ser comum nos
EUA, Europa e Japão, para se implantar a sistemática no
Brasil havia um entrave de ordem tributária. A legislação,
que amparava a substituição tributária para o ICMS, não
contemplava tal possibilidade, exigindo que a etapa do varejo
fosse realizada, exclusivamente, pelo Concessionário.
Para que a operação de venda de veículos novos, por meio
da internet, fosse possível, o CONFAZ celebrou o Convênio
ICMS nº 51 de 2000, que recepcionou a hipótese na legislação nacional.
Em linhas gerais, o Convênio 51/00 é um método de partilha do ICMS, entre o Estado produtor do bem e o Estado
destinatário do mesmo bem, a forma de aferição do valor do
imposto a ser repartido acontece por meio da alíquota do
IPI incidente, cujos percentuais estão prescritos no próprio
texto normativo.
Há uma característica atenuante sob o aspecto da carga fiscal: o ICMS incidente na operação de venda direta,
ao abrigo do Convênio 51/00, não é o preço sugerido de
venda, mas o preço da nota fiscal do Fabricante para o
consumidor final. Na prática, é um preço inferior, consequentemente, um ICMS menor para ambos Estados, se
compararmos com a operação de substituição tributária
com preço sugerido de venda.

O Convênio 51/00 determina que o veículo novo, adquirido na modalidade vendas diretas, seja entregue por um
Distribuidor Autorizado.
A Lei Renato Ferrari, no capítulo XVII, da Primeira Convenção das Categorias Econômicas, prescreve as vendas diretas de veículos realizadas pelo produtor, independentemente
de atuação ou pedido do distribuidor e aquelas realizadas por
intermédio da Rede de Distribuição. A referida Lei especifica
quem são os compradores especiais, quais são os limites destas
vendas diretas, e que a entrega dos veículos novos objeto das
vendas diretas seja efetuada em obediência às regras previstas
em Convenção de Marca, responsabilidade pela garantia e
revisão destes veículos, entre outros.
A interpretação conjunta das prescrições da Lei Ferrari
e do convênio em apreço, conclui-se que os consumidores
finais indicados no Convênio ICMS 51/00, são: (i) a pessoa física ou jurídica que adquira o veículo diretamente
do fabricante, exclusivamente pela internet; (ii) o frotista,
sendo aquela pessoa exercente de atividade econômica
que, na realização desta e no cumprimento do respectivo
objeto social, seja proprietária ou arrendatária de quantidade mínima de veículos ou não o sendo, adquira ou tome
em arrendamento, de uma só vez, quantidade mínima de
veículos da mesma marca.
As vendas diretas, ao abrigo do Convênio 51/00, equivalem, na média, a 25% das vendas totais nos últimos 05
(cinco) anos. Em alguns Estados, os percentuais se equivalem
ao da Rede de Distribuidores Autorizados.
As operações de vendas diretas, nos termos do Convênio
51/00, a pessoas físicas (que não forem por meio da internet),
e a produtores rurais (que não forem caracterizados como
frotistas), são ilegais e passíveis de serem questionadas pelo
Fisco Estadual.

Paulo Engler é advogado, Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP, Juiz Contribuinte
do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, e Diretor Superintendente da
Fenabrave. Helena Menze Hayashida é advogada e assessoria jurídica da Fenabrave.
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case de sucesso

CRM PADRONIZA PROCESSOS E
ATRAI CLIENTES À CONCESSIONÁRIA
Na Marte Veículos, Concessionária VW em São Paulo, um software
de gestão de clientes padronizou os processos de vendas e pósvendas e tem auxiliado na conquista de consumidores.

Na Marte Veículos,
CRM contribui
para que a
concessionária
acompanhe todo
o ciclo de vida do
veículo adquirido.
O sistema atua
desde a primeira
visita do cliente à
loja, até a venda
do carro.
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O

mesmo sistema utilizado para realizar campanhas mercadológicas, pode ser utilizado,
também, para gerenciar, de forma mais
eficiente, as relações com o cliente. No
chamado CRM - Costumer Relationship
Managemant (Gerenciamento de Relações
com o Cliente, em português), o objetivo não é apenas conhecer melhor o cliente mas, principalmente,
buscar, de forma incessante, o atendimento de suas
necessidades para que a sua satisfação se transforme
em fidelidade à empresa. “Muitas empresas que
investiram pesadamente em sistemas de CRM e
não obtiveram o retorno esperado, porque ficaram
apenas na primeira parte do processo: automatizaram processos, obtiveram as informações de forma
sistematizada, mas não se utilizaram dessas informações para gerar mais valor efetivo para o cliente”,
explica o mestre em administração de empresas pela
Fundação Getúlio Vargas, Dailton Felipini.
Na opinião de Felipini, para um CRM eficaz,
o conhecimento do cliente não é um fim, mas um

meio para deixá-lo mais satisfeito, de forma que ele
não “voe” para o concorrente ao menor estímulo.
“Na era da Internet, o concorrente está, literalmente, a um clique de distância”, completa.
O CRM é um software especializado, que trabalha com o gerenciamento do relacionamento com os
clientes por meio do conhecimento de seus hábitos,
preferências, necessidades de consumo e expectativas. Baseadas nisso, as empresas obtêm esse sistema
para interagir melhor com o cliente de forma personalizada. Assim, todos os departamentos podem ter
acesso a várias informações detalhadas sobre quem
é o cliente, qual cidade reside, seus gostos, preferências e exigências, suas dúvidas e reclamações, suas
sugestões, suas compras e outras informações que são
muito valiosas para qualquer segmento de negócio.
Os elementos fundamentais do CRM são a identificação, diferenciação e interação com o cliente. A
capacidade de trabalhar com esses elementos de forma sistêmica possibilitam o fechamento do processo
com a personalização, contribuindo para o aumento
da rentabilidade das empresas por meio do fortalecimento da relação com o cliente. Porém, é muito
importante manter a lealdade do relacionamento que
se estabeleceu com o cliente, a fim de alcançar, cada
vez mais, os objetivos da empresa. “Uma questão
central no CRM é fazer com que cada contato sirva
como um aprendizado sobre o cliente, com o objetivo de conhecer cada vez mais suas características e
necessidades”, descreve Felipini.
Na Marte Veículos, concessionária Volkswagen
localizada na cidade de São Paulo, foi implantado
um sistema que tem auxiliado os técnicos de vendas
e em todo o processo do cliente na loja. A partir
do momento em que o consumidor entra no showroom, é criada uma base de dados pela recepcionista, que alimenta o sistema e inicia todo o processo.
“Neste contato inicial, já temos as informações

básicas daquele cliente, que é encaminhado diretamente ao vendedor. O sistema nos ajudou a ter
maior controle de fluxo de loja, atendimento, ciclo
de vendas, controle de clientes e, principalmente,
o resgate daqueles que fizeram apenas uma visita”,
explica o assessor de projetos contratado pela Marte
Veículos, Daniel Pavanelli Buscariolo.
De acordo com o especialista, depois do atendimento feito pelo vendedor, o fluxo no sistema
segue para duas variáveis: a concretização da venda
ou a saída do cliente da loja. No primeiro caso, o
software cria eventos a diversas áreas, apontando as
ações que devem ser tomadas como, por exemplo,
o agendamento da entrega, a venda de acessórios,
a pesquisa de qualidade e satisfação, entre outras
atividades que são realizadas entre o fechamento
do negócio até a entrega do veículo. “Desta forma,
conseguimos gerenciar o trabalho com o cliente,
pois o sistema deixa programadas as atividades para
cada departamento”, detalha Buscariolo.
Se o cliente sai do showroom sem concretizar
a compra, o sistema emite alertas aos vendedores e
as equipes de acompanhamento que fazem contato
com ele depois de até dois dias. “Por meio deste
contato, conseguimos trazer cerca de 10% dos consumidores, mas temos potencial de atingir 25%”,
comenta o assessor.
Também na área de pós-venda, os benefícios
do CRM, implantado em 2009, têm trazido bons
resultados para a Marte Veículos. Segundo Buscariolo, todo o processo de entrega, que passa pela
checagem e revisão total do veículo que chega do
pátio, o acerto da documentação e da parte financeira, além da instalação de acessórios ou outros
itens comprados a parte, são lançados no software
que organiza o fluxo, permitindo o agendamento
de entrega. “O sistema permite toda uma organização de fluxo de serviços na oficina”, diz.

E o trabalho não acaba quando o cliente sai da
concessionária com seu novo carro. “Depois que é
feita a baixa na entrega, o sistema gera uma mensagem ao cliente agradecendo e parabenizando pela
compra”, comenta o assessor, explicando que o CRM
ainda cria eventos na área de pesquisa, que entra em
contato com o cliente, além de o próprio entregador fazer novo contato para saber se restou alguma
dúvida com relação ao bem adquirido. “Quando a
pessoa sai da concessionária com o carro novo, ela
está muito influenciada pela emoção e, muitas vezes, nem ouve direito as explicações. Depois de um
tempo, ainda podem surgir dúvidas e este é o efeito
surpresa que proporcionamos. Com isso, cativamos
e fidelizamos o cliente”, argumenta Buscariolo.
Segundo o assessor, mesmo depois de uma ou
duas semanas da entrega do veículo, o sistema continua emitindo alertas à equipe da Marte Veículos.
Desta vez, o CRM volta a acionar a equipe de vendas,
que entra em contato com o cliente para checar se ele
tem alguma indicação. “Todos os contatos que são
feitos também servem para a atualização dos dados
no sistema. Então sabemos a quilometragem, por
onde ele anda, qual o percurso, entre outros detalhes
importantes para a área de serviços”, informa.
E é na área de serviços que a fidelização aumenta. Com base nas informações cadastradas,
o software avisa os responsáveis que o veículo de
determinado cliente está chegando perto de fazer as
revisões programadas. Com isso, é feito o agendamento e a confirmação do serviço. “Depois de todos os processos, a área de qualidade entra em ação
para medir a satisfação e o resultado. O processo se
fecha, mas o trabalho continua”, complementa Buscariolo, informando que sempre manterão contato
com aquele cliente. “Mesmo que ele venda o carro,
vamos realizar um trabalho para trazê-lo novamente
à loja e, assim, o ciclo se renova”.

Também na área
de pós-venda, os
benefícios do CRM
têm trazido bons
resultados para
a Marte Veículos.
Todo o processo de
entrega, que passa
pela checagem e
revisão total do
veículo que chega
do pátio, o acerto
da documentação e
da parte financeira,
além da instalação de
acessórios ou outros
itens comprados a
parte, são lançados no
software que organiza
o fluxo, permitindo
o agendamento de
entrega.
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linha de produç ão

AUDI APOSTA EM SOLO
BRASILEIRO

Almejando vender mundialmente mais de dois milhões de carros da marca, e
alcançar a liderança do segmento premium até o ano de 2020, a Audi planeja
investir um total de 11 bilhões de Euros nos próximos dois anos. No Brasil, a
marca alemã irá investir, até 2015, mais de R$ 500 milhões com a proposta de,
nos próximos sete anos, entregar mais de 30 mil unidades aos clientes do País.
A ideia é, no mesmo ano, alcançar a liderança do mercado nacional.

O

s ventos estão soprando a favor da marca
alemã Audi, que formalizou, em meados
de setembro, um investimento de R$
504 milhões para retomar a produção de
veículos no Estado do Paraná. Durante
audiência com o governador Beto Richa,
no Palácio do Iguaçu, sede do governo paranaense,
em Curitiba, os dois principais executivos da companhia, Rupert Stadler, presidente mundial e Bernd
Martens vice-presidente, ressaltaram a importância
do Governo do Paraná na decisão da empresa de
instalar nova fábrica no País.
“O Brasil é um mercado muito interessante
para nós e escolhemos a cidade de São José dos Pinhais/PR para realizar esse investimento, que é um
marco em nosso caminho em direção ao crescimento e internacionalização”, afirmou Rupert Stadler.
O Estado do Paraná foi escolhido como a
melhor opção por meio do estudo de viabilidade
realizado pela Audi. A marca possui um histórico de
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fabricação de modelos nacionais de 1996 até 2006
neste local e a Volkswagen manteve sua linha de
produção até hoje. “Desta forma, a fábrica em São
José dos Pinhais já está em pleno funcionamento,
o que inclui um parque de fornecedores disponível.
Isso a torna uma vantagem competitiva para nós.
Além disso, a localização oferece vantagem em relação ao escoamento da produção para o território
nacional”, afirmaApós o anúncio da instalação da
fábrica em solo brasileiro, foi confirmado que os
modelos A3 Sedan e o Audi Q3, serão produzidos
no local. A Audi pretende expandir este mercado de
veículos premium, que ainda é pequeno no Brasil.
Inicialmente, a marca produzirá o novo A3 Sedan
já a partir de setembro de 2015, sendo que a produção do Audi Q3 será iniciada no segundo semestre
de 2016. “As projeções de crescimento para este
segmento são otimistas. As pesquisas apontam que
o mercado premium brasileiro irá quase triplicar
de tamanho até 2020. Essa tendência também é

Em audiência com a presidente Dilma Rousseff, board da Audi anuncia investimentos de
mais de R$ 500 milhões no Estado do Paraná, para a fabricação de veículos.

esperada para o mercado automotivo, que, em sete
anos, deve alcançar 100 mil carros vendidos anualmente. Nós estamos nos preparando e focando
nossos investimentos para atrair a maior parcela
destes clientes e alcançar a liderança do segmento”,
explica o executivo.
Outras marcas que também oferecem veículos
premium, como BMW e Mercedes-Benz, já anunciaram investimentos no Brasil. Como estratégia,
a Audi vem investindo altamente para obter cada
vez mais os clientes deste segmentos e desbancar
as concorrentes. “Nossos clientes brasileiros estão
cada vez mais exigentes e nós queremos atendê-los da melhor forma possível, por isso, temos um
perfil agressivo no sentido de lançamento de novos
modelos. Em 2012 e 2013 trouxemos para o nosso
portfólio brasileiro 28 carros e outros cinco lançamentos estão previstos para 2014. A Audi também
trabalha na expansão da Rede de Distribuição, com
o objetivo de dobrar o número de concessionárias
até 2020. Além disso, a empresa investe alto na
criação de novos designs e no desenvolvimento de
tecnologia de ponta para trazer aos clientes o que
há de mais moderno”, comemora o CEO.
A retomada da fabricação dos modelos Audi
no Brasil poderá incentivar a produção local de
peças e acessórios. O modelo A3 sedan, será um
dos que poderão ter peças nacionalizadas. “Não
apenas com a chegada da Audi, mas com todos os
investimentos anunciados para o País. Um exemplo
é que, para a produção do A3 sedan, nós queremos
comprar vários componentes localmente e, portanto, pretendemos estabelecer relações estreitas com
os fornecedores brasileiros, já no estágio inicial”,
argumenta Hofmann.
Apesar de a classe média brasileira estar crescendo, a marca não pretende no momento produzir

veículos para este público. “Não está no nosso
DNA a produção de carros populares. A Audi atua
dentro do segmento de carros premium e se apoia
nos pilares esportividade, sofisticação e progressividade. Nós trabalhamos com o desejo das pessoas
e entregamos o carro dos sonhos, que vai além da
simples tarefa de ir e vir”, comenta o executivo.
Até 2015, a montadora pretende investir 175
milhões de Euros no Brasil para a preparação da
produção na unidade fabril e alcançar a liderança
do mercado nacional. “Nos próximos sete anos,
nós planejamos vender mundialmente mais de dois
milhões de carros da marca e alcançar a liderança
do segmento premium. Para isso, a Audi planeja
investir um total de 11 bilhões de Euros, até 2015,
em todo o mundo. Os planos para Brasil não
serão diferentes e os planos de investimentos, até
2015, são mais de R$ 500 milhões na operação
local, com a proposta de, em 2020, entregar mais
de 30 mil unidades aos clientes do País. Com a
fábrica, deveremos oferecer 300 empregos diretos
e mais 900 indiretos com o aumento do número de
Concessionários e das vendas”, destaca Hoffman.
Em sua primeira declaração como novo presidente, Hofmann dirigiu-se a toda a equipe da Audi
Brasil. “A Audi irá fechar o período de 2012 e 2013
com 32 novos modelos no portfólio brasileiro e,
assim, atrairá cada dia mais fãs para a marca das
quatro argolas. Estou entusiasmado para escrever o
próximo capítulo da história de sucesso da Audi no
Brasil, com uma equipe forte e uma Rede dedicada
de Concessionários”. Hofmann também expressou
sua gratidão a Leandro Radomile, que conduziu a
organização de forma interina durante o último
ano e que continuará na companhia como diretor
de operações para alavancar o plano de crescimento
da Audi.

Jörg Hofmann,
Presidente & CEO da
Audi do Brasil.
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GESTÃO

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NO
TRABALHO: PRATIQUE ESTA IDEIA
Exercitar a criatividade e transformar a empresa em um
ambiente com clima inovador, estimula colaboradores
e amplia as oportunidades de negócios.

U
Janine Kieling Monteiro.
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ma empresa bem aparada de tecnologia
nem sempre é aquela mais inovadora
e eficiente. De acordo com diretor
de empresa do grupo iTunes México,
Jesús Cochegrus, as ferramentas mais
avançadas de TI são apenas garantia
de melhoramento de processos, não de
maior produtividade. “Se uma companhia quer ser inovadora, ela deve considerar outros
aspectos”, afirma Cochegrus.
Para ele, é necessário entender de onde vem a
inovação e em que ambiente é criada. Para que ela
venha, a empresa precisa quebrar barreiras e antigos
processos. “Os funcionários não podem ficar presos
a rotinas, mas ter contato com uma atmosfera laboral que convide os outros a palpitarem. Portanto,
o chefe que não escuta os funcionários ou que não
lhes dá abertura para que eles ofereçam novas sugestões, pode estar cortando ideias valiosas”, alerta
o especialista.
Na avaliação de Cochegrus, a criatividade é
uma característica preciosa para a inovação, um
bem considerado valioso hoje em dia na maioria
das organizações. Isso porque pensar de modo
original para enfrentar os problemas que surgem
no cotidiano de uma empresa requer olhar as
coisas sob um ponto de vista diferenciado. Não é
fazer poesia, é fazer diferença no dia a dia. É olhar
as dificuldades como desafios, é “fazer do limão
uma limonada”.
“Sabemos de um caso de condutores de metrô
que tinham uma rotina extremamente rígida. Eles
simplesmente adoeceram, pois as normas com que
trabalhavam era muito fortes e não permitiam

um mínimo de iniciativa pessoal”, conta Janine
Kieling Monteiro, Doutora em Psicologia do
Desenvolvimento pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul e professora da Graduação em
Saúde do Trabalhador na Faculdade de Psicologia
da Unisinos. “Esses trabalhadores não conseguiam
colocar nada de si mesmos em seu dia a dia. O
fato de uma profissão ou rotina oferecer espaço
à aplicação da inteligência prática – a sua ‘marca
pessoal’ – é muito importante para desenvolver a
criatividade”, conta.
Segundo a professora, não adianta ter originalidade e ideias novas e não saber aplicá-las objetivamente. A inteligência, é claro, conta muito,
mas o contexto pode restringir a disseminação e a
aplicação de novas ideias, como foi o caso dos condutores de metrô. “Muitos estudiosos relacionam a
criatividade à inteligência porque, para solucionar
muitos desafios que alcancem êxito, precisamos de
ambas”, diz Janine. Ela, porém, faz uma ressalva:
“Há pessoas que podem ter ótimas ideias, mas em
um contexto em que elas não são tão aceitas ou
compreendidas”. Por sua vez, “a inteligência não se
restringe à criatividade somente, também abrange
outras questões”.
Essa abrangência alcança, por exemplo, a
produtividade. Segundo Janine, a criatividade é
uma característica que “pode auxiliar as pessoas
a serem mais produtivas, se a pessoa tiver boas
ideias que tragam bons resultados”. Isso não
significa tão somente ter ideias diferentes do
padrão, mas que se “mostre muitas possibilidades
de alternativas em que alguma delas traga êxito”,
afirma a professora.

Como inovar?

Grandes desafios, porém divertidos
Num jogo, se ele for fácil demais, as pessoas se entediam; se ele for difícil demais, se frustram. As empresas têm que oferecer desafios aos
seus funcionários, contanto que estes tenham ferramentas e conhecimento para enfrentar os obstáculos e, finalmente, possa crescer.
Motivação

Trabalhamos melhor quando estamos motivados e é obrigação da empresa fazer com que o funcionário se
sinta desta maneira. Esta dose de satisfação não necessariamente tem que ser realizada em dinheiro, mas por
meio de um chefe que reconheça o desempenho do trabalhador e dê suporte a ele nas atividades cotidianas.

Capacitação

Um chefe que oferece aos seus empregados a possibilidade de crescer tem funcionários
que lutarão pelas metas da empresa e vestirão a camisa dela. Ter um plano de
capacitação é a melhor forma de visualizar o futuro de uma companhia.

Ambiente com regras simples

Não é todo funcionário que conhece as regras da empresa. Um ambiente de inovação exige que a equipe
conheça os alinhamentos do trabalho e os objetivos do lugar onde está. O empregado necessita saber
responder a 3 perguntas: onde você está parado? Que objetivo você deve seguir? Qual é o plano de ação?

Flexibilização

Uma empresa com horários rígidos, em que o funcionário tem que passar muitas horas no escritório,
não é um bom lugar para a inovação. É necessário promover esquemas com horários flexíveis
que não afetem a produção e aumentem o rendimento. Com menos rigidez no calendário, os
empregados se sentem menos “sufocados” e mais incentivados a trabalhar melhor e inovar.

Multidisciplinaridade

Em qualquer situação, quanto mais versada em várias áreas for a pessoa, mais ideias criativas
ela terá. A empresa não precisa ter Einstein’s para inovar, mas, sim, funcionários que conversam
entre si e trocam seus conhecimentos. Assim, eles se envolverão em projetos grandes e cada
um dará a sua contribuição, de acordo com a própria área, na abrangência da nova ideia.

sustentabilidade

INSTITUTO GENERAL MOTORS
COMPLETA 20 ANOS
Com inúmeros projetos, entre eles vários focados na educação,
o Instituto General Motors, braço social da GM do Brasil,
completa 20 anos e elege nova diretoria.

N

o mês de novembro, o Instituto General Motors - IGM, criado em 1993,
completa 20 anos, e comemora esta
marca importante com nova diretoria,
empossada no início do mês de setembro. O Conselho Mantenedor passa a
ser presidido por Marcos Munhoz e o
IGM passa a ser presidido por Pedro
Luiz Dias, que já vinha ocupando o cargo de vice-presidente da Instituição.
“O IGM é o braço social da General Motors
do Brasil na coordenação e incentivo a projetos
educativos, ambientais e filantrópicos nas comunidades próximas às fábricas e instalações comerciais
da empresa. A instituição atua com o objetivo de
resgatar a cidadania de jovens e adultos de comunidades carentes, por meio da área educacional”,
destaca Marcos Munhoz, vice-presidente da GM.
Nestas duas décadas de Instituto, muitos
projetos foram realizados, dentre eles, a maior
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parte educacional, executados em todo o Brasil. “A
maior atuação dos projetos educacionais do IGM
aconteceram no Norte e Nordeste. Nestas regiões,
os projetos foram voltados para jovens e adultos não
alfabetizados e desenvolvidos com a contribuição
do AlfaSol (Alfabetização Solidária), com quem
mantivemos parcerias por anos, acrescenta Pedro
Luiz Dias, novo presidente do IGM.
Desde a criação do Instituto, os projetos na área
educacional e programas de auxílio já beneficiaram
milhares de pessoas nas localidades onde a GM
mantém suas unidades operacionais, dentre eles
o Projeto FOCO (Formação com Competência),
executado em São Caetano do Sul, em parceria com
o Sindicato dos Metalúrgicos e a Prefeitura da cidade. “Este projeto social foi muito bem sucedido e o
estendemos também para a cidade de Gravataí. Já
tivemos até agora mais de 10 mil alunos preparados
profissionalmente para o mercado de trabalho nas
duas cidades”, comenta Dias.

O presidente do Instituto explica como funcionam as parcerias nos projetos. “Recebemos
propostas de projetos, onde são analisadas e depois
de muito bem avaliadas, se aprovadas, definimos
onde atuaremos. Após essa atenção começa todo o
processo”, explica.
A nova diretoria executiva do IGM recebeu
também novos objetivos para impulsionar projetos
de forma que eles alcancem a autossustentabilidade.
Os novos projetos estão em fase de análise e, quando aprovados pelo Conselho Mantenedor, serão
implementados em breve.
Ações sócioambientais – A sustentabilidade também
faz parte das atividades da General Motors, no
Brasil. A empresa tem se dedicado a inúmeras
iniciativas sustentáveis em suas unidades de forma
intuitiva e natural, onde a somatória de ações desenvolvidas simultaneamente, em médio e longo
prazos, traz resultados significativos, antecipando-se às demandas legais e ambientais, com objetivo, de acordo com a montadora, de superar as
necessidades de mercado, segurança e retorno dos
acionistas, comunicação e diálogo com stakeholders
e manutenção da integridade e perenidade dos
recursos naturais.
A GM possui um departamento composto por
Engenheiros Ambientais de Planta (SEEs), locados
em cada unidade de manufatura, responsáveis pela
manutenção dos Sistemas de Gestão Ambiental,
atendimento às licenças de instalação, operação e
requerimentos corporativos, desenvolvimento de
programas de educação ambiental, acompanhamento de novos projetos, trabalhos de redução de
insumos, dentre outros.

“Muitas das atividades que fazermos em relação
à sustentabilidades são engajadas com as ações próprias da GM. A atitude proativa quanto às questões
ambientais vai além dos benefícios advindos do
cumprimento imediato às leis e regulamentos ambientais. A cultura sustentável dá uma vantagem
competitiva à GM do Brasil uma vez que recursos
são poupados (água, energia, insumos, matéria prima, outros), desperdícios são minimizados (resíduos, emissões e custos de tratamento) e muitas vezes
restrições legais são antecipadas”, comenta Dias.
Outro programa de sucesso é o “Fábrica de
Cabides”, realizado durante vários anos, seguidos
em todas as unidades da empresa no Brasil e até
mesmo em Rosário, na GM Argentina. Conhecido
também como “Empreendedores do Futuro” ou
“Jovens Empreendedores”, ele permite aos alunos
o aprendizado, além da constituição e a administração de uma ‘mini empresa’, e também como
produzir e vender um produto, no caso, cabides
para roupas.
O programa oferece a alunos de escolas da rede
pública municipal e estadual, entre 14 e 17 anos,
a oportunidade de conhecer, na teoria e prática,
como se constitui uma empresa e como é o seu dia
a dia. Este projeto foi implantado em 1989, em São
Caetano do Sul e, depois, estendido para as outras
fábricas. Atualmente, o projeto é executado para
filhos de empregados na unidade da GM em São
José dos Campos.
“Todos os projetos são importantes para o
IGM, porém, o fundamental pra nós é quando
conseguimos transformar pessoas. Nosso objetivo
é mostrar aos jovens a importância dos estudos
e como é possível empreender desde cedo. Mostramos cada área de uma empresa e os deixamos
montar a sua fictícia. Jovens de 15 a 25 anos participam destes projetos. Isso transforma e estimula a
formação profissional dos jovens”, orgulha-se Dias.
Outra ação muito interessante que acontece
no IGM é a participação dos funcionários que
completam 30 anos de atividades na empresa. No
chamado “Clube dos 30”, os funcionários que atingem este período de trabalho na empresa e desejam
ser voluntários, podem participar na organização
dos eventos e atividades dos IGM. “O Clube dos
30 é um lugar de alegria e descontração e, juntos,
os participantes viajam, passeiam, interagem e se
divertem. Atualmente, temos seis mil associados no
Clube dos 30. Parte deles são voluntários no IGM.
O mais bacana é que eles atuam com o coração. Isso
é gratificante”, conclui o executivo.

Pedro Luiz Dias, novo
presidente do IGM,
e Marcos Munhoz,
novo presidente do
Conselho Mantenedor
do Instituto.
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lanç amentos

Salão Duas Rodas

Motocicletas modernas e altamente
tecnológicas roubaram a cena
no Salão Duas Rodas 2013

ançamentos mundiais, campeonatos test-rides, atrações
interativas, entre outras ações que fazem o imaginário
dos aficionados por motocicletas, foram os principais atrativos da 12ª edição do Salão Duas Rodas, que
aconteceu entre os dias 8 e 13 de outubro de 2013, no
Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.
O evento, promovido pela Reed Exhibitions Alcântara Machado, recebeu cerca de 260 mil visitantes, que puderam
‘paquerar’ as 516 motocicletas e lançamentos de 450 empresas
participantes. O presidente executivo da Fenabrave, Alarico
Assumpção Jr., esteve presente na cerimônia de abertura do
evento, no dia 8 de outubro, e participou do corte da fita
inaugural.
Este ano, a feira recebeu um público 30% maior que a última
edição, o que contribuiu para o bom desempenho dos negócios.
Fora os aficionados, a organização estima em 12 mil profissionais
o número de compradores credenciados, visitantes que fazem
parte da cadeia produtiva e comercial do setor duas rodas, dos
quais 72% participam diretamente do processo de compra.
A Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares,) foi
a principal apoiadora do Salão Duas Rodas de 2013. Segundo
levantamento da entidade, o setor de duas rodas fechou o mês
de setembro com 150.121 motocicletas fabricadas, 14,6% superior que o registrado em 2012 (130.940). No mesmo período,

as vendas no atacado subiram 10,7%, passando de 129.011
unidades para 142.871. “Podemos atribuir o crescimento da
produção aos lançamentos do ano. Mesmo diante da crise
vivida pelo setor desde o ano passado, as montadoras investem
na inovação da indústria de motocicletas, acompanhando as
tendências mundiais no que se refere a design, performance e segurança”, afirmou Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo.
O Brasil figura atualmente entre os cinco maiores produtores mundiais, com uma frota de mais de 20 milhões de motocicletas – média de uma moto para cada 10 habitantes. A cadeia
produtiva direta emprega mais de 20 mil pessoas na indústria
de todo o país e mais de 100 mil indiretamente, segundo dados
da Abraciclo.

L

Atrações – Em um espaço de 110 m², o maior evento de motos
no ano proporcionou test-rides oferecidos pela Honda, Ducati,
Yamaha e Keeway, que aproximaram os presentes de sonhos de
consumo sobre rodas. Outra opção foi o Giro 360º do Grupo
Ipiranga, onde o visitante pôde experimentar as emoções de um
looping a, aproximadamente, cinco metros de altura. Aqueles
que procuravam uma atividade mais contemplativa também
puderam observar a exposição de veículos exóticos, coordenada
pela Federação de Moto Clubes de São Paulo. As crianças tiveram espaço garantido no Salão Duas Rodas, com o Kid Cross,
dentre outras atrações.
Fotos divulgação.

BMW
As duas principais novidades que a BMW levou ao evento
ficou por conta da C 600 Sport, que marca a estreia da
empresa no segmento de scooters, e a F 800 GS Adventure,
versão mais radical.
As maxi scooters da BMW são equipadas com motor
de 647 cc, bicilíndrico, de 60 cv de potência. Elas contam
com freios ABS, bagageiro expansivo, luz traseira em
LED, cavalete lateral, aquecimento de banco e manoplas,
entre outros equipamentos. Os modelos devem chegar às
concessionárias somente no próximo ano. “Tem a potência
de uma motocicleta e a utilidade de um scooter”, diz Federico
Alvarez, diretor da BMW Motorrad, a divisão de motos da
montadora.
Já a bigtrail F 800 GS Adventure leva motor bicilíndrico
de 798 cc, que entrega 83 cv de potencia, e é acoplado a uma
sistema de transmissão de seis velocidades. O modelo chega
em novembro por R$ 47.900.
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DAFRA
Projetado para ter melhor desempenho em estradas, a
scooter urbana Maxsym 400i foi principal novidade da Dafra
no Salão Duas Rodas 2013. O novo modelo, fabricado pela
taiwanesa Sym, usa motor de 400 cm³ e rodas de 15 e 14
polegadas, na dianteira e na traseira, respectivamente. O
preço ainda será definido.
Para completar a linha dos scooters, a marca
também lançou o Cityclass 200i, modelo voltado para
uso praticamente urbano. A moto estará nas lojas
em maio de 2014. “Acompanhando o crescimento da
categoria, precisamos de produtos adequados para nosso
consumidor. Neste cenário, lançamos dois novos produtos,
um intermediário e outro de maior desempenho. Com
opções de 125 cc até os 400 cm³, estamos numa posição de
destaque no segmento”, comenta Creso Franco, presidente
da Dafra do Brasil.

Maxsym 400i

DUCATI
Expondo 16 modelos, sendo três lançamentos, a Ducati
apresentou a 1199 Panigale S Senna. Em série limitada, o
modelo homenageia o ex-piloto de Fórmula 1 e tricampeão
Ayrton Senna, morto em 1994.
Serão feitas apenas 161 unidades da motocicleta –
referência ao número de corridas disputada por Senna na
carreira. As vendas serão exclusivas a clientes brasileiros, a
partir do segundo semestre de 2014. A motocicleta ainda
não tem preço definido. “A 1199 Panigale S Senna é a
primeira versão especial topo de linha de um modelo feito
exclusivamente para o Brasil, e o lançamento que nos dá
mais orgulho”, disse o diretor mundial de vendas da Ducati,
Roberto Righi.

1199 Panigale S Senna

HARLEY DAVIDSON
A Harley-Davidson apresentou as novidades para sua
linha 2014 no Brasil. Entre os modelos estão a nova linha
Touring, apresentada mundialmente em agosto passado,
com a chegada da Ultra Limited, com inédito motor misto
de refrigeração líquida e a ar. Ainda nesta linha, a empresa
mostrou as renovadas Street Glide e Road King Classic.
Outro destaque é a CVO Limited, descrita pelo gerente
de marketing, Julio Vitti, como melhor modelo da marca
no mundo. A moto tem Bluetooth, navegação e atende a
comandos de voz.
Ainda no pacote de lançamentos está a nova Fat-Bob,
que acabou de ser renovada, e Forty-Eight XL 1200X, inédita
no Brasil. Todas as novidades chegam ao Brasil entre o final
de 2013 e o começo de 2014. A Harley anunciou ainda que
toda a sua linha passa a contar com freios ABS.

Ultra Limited
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HONDA
Com um stand recheado de novidades e, precisamente, 29
motocicletas expostas, a Honda apresentou os modelos
da nova família CB500, representada por CB500 F, CB500
R (versão carenada) e CB500 X (versão trail). A única com
preço definido é a versão F, que já está disponível na Rede
de concessionárias da marca e parte de R$ 22 mil, sem

os freios ABS. Com a tecnologia, o preço passa para R$
23.500. A CB500X está prevista para chegar às lojas no
primeiro semestre de 2014, enquanto a CB500 R poderá
ser comprada em novembro deste ano. A nova família da
campeã de vendas, Honda CG, também foi exibida no stand
da marca.

KAWASAKI
A Kawasaki fez o lançamento mundial da
nova versão da Ninja 1000. A fabricante
afirmou que o modelo deve chegar ao
mercado brasileiro ainda no primeiro
semestre de 2014. De acordo com a
Kawasaki, o preço não deve ter muitas
alterações quanto ao da atual versão
(R$ 53.990).
A versão 2014 da Kawasaki Ninja 1000
vem equipada com motor tetracilindro de
1.043 cilindradas. A moto ainda recebeu
a adição da sexta marcha, o que faz com
que as rotações do motor caiam, mas
o desempenho seja mantido, trazendo
economia de combustível. De série, o
modelo vem equipado com sistema de
controle de tração, freios ABS, pára-brisas
de ajuste manual, entre outros.
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Ninja 1000

SUZUKI
O destaque da Suzuki no evento ficou por conta da Inazuma 250. O modelo
tem como objetivo competir com a Honda CB 300R e com a Yamaha Fazer
250. Outro destaque da marca no stand foi a superesportiva Hayabusa com
freios ABS, que passa a ser vendida por R$ 59.900, além da grande novidade,
a custom Boulevard M1800R.
A esperada Inazuma 250, que no exterior também é conhecida como
GW 250, chegará às concessionárias da marca no segundo trimestre de
2014, ainda sem preço definido, assim como o modelo Boulevard M1800R.
Já a mítica Hayabusa com o início das vendas programado para novembro,
custará R$ 59 900, nas cores amarela, branca ou preta.

Inazuma 250

TRAXX
Com a Rede de 97 concessionárias concentradas atualmente no Nordeste,
Norte e Centro-Oeste, a Traxx pretende ampliar sua Rede também no
Sudeste e Sul, e anunciou a chegada de novas motocicletas da marca no
Brasil. Os lançamentos, que serão apresentados ao longo de 2014, devem
ampliar a gama de opções oferecidas pela fabricante chinesa, atualmente
focada em modelos de baixa cilindrada. A primeira novidade será a Fly
150, disponível no primeiro trimestre do ano que vem. Em seguida aparece
a Vector 150, um modelo street que chegará no segundo trimestre por
um preço de R$ 5,2 mil. Já no segundo semestre, a Traxx comercializará a
esportiva TRS 250 e uma versão de 230 cc da Fly.

Fly 150

TRIUMPH
A britânica Triumph marcou presença no evento e apresentou sete
novidades para o mercado brasileiro. Entre os destaques, estão as inéditas
Thruxton, Trophy e Tiger Explorer XC.
Ao anunciar os lançamentos, a empresa comemorou os resultados do
seu primeiro ano de atuação no Brasil, com 2 mil motos comercializadas.
“Atualmente, há sete concessionárias da marca no País e, até o fim do ano,
o número deverá subir para 12”, comentou Fernando Filie, gerente de
marketing da Triumph.
A montadora também anunciou que 12 de seus modelos serão
nacionalizados. A partir de novembro, a Tiger Explorer, que atualmente é
importada para o Brasil, será produzida em Manaus. As vendas da moto
nacionalizada começam em dezembro e o preço parte de R$ 54,9 mil.

Thruxton

YAMAHA
A Yamaha trouxe ao Brasil a T-Max. De acordo com a marca japonesa, esta foi a
scooter mais vendida da Europa no ano passado. O modelo tem motor de dois
cilindros paralelos, de 530 cm³, e sua potência máxima é de 46,5 cv a 6.750 rpm.
Será vendida no País a partir de dezembro, por R$ 42.500.
Outro lançamento da marca no Salão Duas Rodas, foi a V-Max 2014, que possui
motor V4 de 1.679 cm³, que gera 200 cv de potência. O modelo chegará em março
por R$ 99 mil.

T-Max
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Fenatran 2013
A 19ª Fenatran – Salão Internacional do
Transporte – organizado e promovido
pela Reed Exhibitions Alcantara
Machado, e realizado pela Anfavea,
aconteceu entre os dias 28 de outubro e
1o de novembro de 2013, no Parque de
exposições do Anhembi, em São Paulo.
O evento, que foi palco de modelos altamente tecnológicos,
apresentou novidades em produtos e investimentos que devem
impulsionar o mercado de transporte de carga nos próximos
anos. A Fenatran comprovou que não há mais dúvidas de que
o setor de caminhões se recuperou e assimilou a introdução da
tecnologia Euro 5 nos veículos pesados.
Um dos fatores que impulsionaram o setor em 2013, foi o
bom desempenho da safra de agronegócios, o que fez as marcas
venderem mais veículos pesados. “As taxas de juros reduzidas
no programa PSI do BNDES para a aquisição de caminhões
contribuiu para o resultado positivo do setor. E o anúncio
da manutenção das condições nos faz acreditar que o ano de
2014 seja também positivo. Para 2013, esperamos aumento
de 12,10%”, comentou o presidente executivo da Fenabrave,
Alarico Assumpção Junior.
Segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores), o mercado de caminhões registrou crescimento na comparação dos acumulados
de 2012 e 2013. Foram emplacados 115.942 caminhões até
setembro deste ano, ante 100.115 unidades no mesmo período
de 2012 – aumento de 15,81%. Ao comparar setembro deste
ano (12.966 unidades) e setembro de 2012 (8.471 unidades),
o segmento registrou crescimento de 53%. Este ano, o setor de
caminhões deve crescer 12,10%.
Durante a cerimônia de abertura da Fenatran, representantes da indústria automotiva brasileira e políticos, participaram
da solenidade e do corte da fita inaugural. Estavam presentes
no evento, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Luiz Alberto
Figueiredo Machado, a Secretária do Desenvolvimento da
Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Heloisa Menezes, o Secretário de Política
Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Holland, o
Presidente da Confederação Nacional do Transporte, Clésio
Andrade, o Diretor do Denatran, Morvan Cotrim Duarte, o Presidente da Anfavea, Luiz Moan, o Presidente da
NTC&Logística, Flávio Benatti, o Presidente da Fenabrave,
Flavio Meneghetti, acompanhado do Presidente executivo
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Flavio Meneghetti
participou da
cerimônia de
abertura da Fenatran,
que contou com
a presença de
empresários do setor,
como Roger Alm,
presidente da Volvo,
na foto ao lado, entre
Meneghetti e Alarico
Assumpção Jr.

da entidade, Alarico Assumpção Jr., e Juan Pablo De Vera,
Presidente da Reed Exhibitions Alcantara Machado.
Em discurso, Alckmin, destacou pontos importantes
para setor de pesados, como investimentos em infraestrutura,
além da importância do evento e da participação de todos os
envolvidos na cadeia produtiva. Informou, também, que 45%
da indústria de caminhões do País está instalada no Estado de
São Paulo, e destacou o empenho do programa de combate
ao roubo de cargas no Estado. “Todas as DIGs (Delegacias de
Investigações Gerais) do Estado, terão um núcleo para apurar
o furto, o roubo e o desvio de cargas. Queremos chegar até os
receptadores”, disse Alckmin. Segundo ele, haverá uma ação
especial em Campinas, devido a uma ocorrência maior desse
tipo de crime na região.
Sobre a Renovação de Frota neste segmento, o Governador
explicou que o programa “Renova São Paulo”, realizado em Santos, foi bem aceito e ajudou os caminhoneiros a adquirem novos
veículos, e que a única exigência para participação no programa
para conseguir taxa zero na aquisição de veículos novos, foi a
entrega do veículo antigo para a reciclagem. “Temos intenção
de expandir este programa para outras cidades”, esclareceu.
O presidente Anfavea, Luiz Moan, aproveitou a oportunidade e fez um apelo ao secretário de Política Econômica do
Ministério da Fazenda, Márcio Holland, para que o Programa
de Sustentação do Investimento (PSI) seja prorrogado além de
2014. O governo já anunciou que o programa será estendido.
Estava previsto para ser encerrado em 31 de dezembro e será
prorrogado em 2014, mas ainda sem divulgação das taxas de
financiamentos. “Sobre o PSI, queremos que o programa permaneça não só para 2014 porque é um incentivo à produção
de bens de capital para o País”, disse Moan, ressaltando que,
com a ajuda do financiamento do PSI, o setor de caminhões
teve aumento de 14% nas vendas e de 50% na produção, entre
janeiro e setembro de 2013, em relação a igual período de 2012.
A Fenabrave atuou, fortemente, no pleito junto ao governo
para a prorrogação do PSI pelo BNDES, atualmente, principal
ferramenta de financiamento de caminhões, ônibus e máquinas
e equipamentos agrícolas.

NOMA
A Noma apresentou ao público, a primeira carroceria aberta
para carga seca 100% confeccionada em alumínio da linha
Fenix. O projeto, que nasceu há dois anos na Associação
Brasileira do Alumínio (Abal), é uma tentativa de aumentar
e promover o uso do metal leve em produtos destinados ao
setor de transporte.
Uma das maiores fabricantes de carretas da América
do Sul, a Noma chegará ao final deste ano com uma
significativa ampliação de 37% em suas vendas em relação
a 2012, colocando no mercado 7.600 novos produtos.
O faturamento da empresa também atingirá o mesmo
percentual do acréscimo em vendas, encerrando o ano acima
dos R$ 480 milhões.

IVECO
A principal atração da Iveco na Fenatran foi o modelo Hi-Way,
extrapesado premium que chegou ao mercado nacional no
segundo semestre deste ano. Na feira, foi anunciado por Marco
Borba, vice-presidente da montadora, que do total de € 1 bilhão
que a Iveco planeja investir em todo o mundo durante o período
2012 a 2014, € 350 milhões serão destinados ao Brasil com foco
em diversificação e modernização de portfólio. “Toda a produção
do Hi-Way deste ano, algo como mil unidades, já foi vendida em 2
meses. Na Fenatran, iniciamos a formação da carteira de vendas
para 2014”, comentou.
Sobre o mercado para 2014, Borda acredita em crescimento,
mas não revelou estimativas. “Teremos um cenário econômico
e político pouco mais atribulado em 2014, o que não permitirá
dar continuidade a índice de crescimentos muito expressivos.
O mercado de caminhões deverá ficar estável, mas ainda assim,
projetamos crescimento para nossa marca”, enfatizou. Este ano,
a Iveco estima crescer 12% sobre o ano anterior.

Hi-Way

SCANIA
Os quatros modelos da linha SteamLine com as
configurações R 440 6x2 , R Highline 480 6x4, G 400 6x2 e
R 620 6x4 Highline, foram o grande destaque da Scania na
Fenatran 2013. Com objetivo de vender não só um caminhão,
mas sim um pacote completo de serviços para permitir
a melhor utilização possível ao transportador. Segundo
Eronildo Santos, diretor de vendas de veículos Scania no
Brasil, desde setembro, foram vendidos 200 Streamline no
mercado nacional. “Nossa meta é chegar a 100% das vendas
do Streamline com pacotes de manutenção flexível, o que
deve ser conseguido aos poucos. Em 2014, prevemos que a
nova gama Streamline responderá por 30% das vendas dos
caminhões rodoviários da marca”, comentou.

SteamLine
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MERCEDES-BENZ
Com uma ampla gama de modelos, a Mercedes-Benz exibiu
sua linha de caminhões e de utilitários, da Sprinter ao Actros,
incluindo a versão 4160 SLT, que possui capacidade de
tração de 250 toneladas, puxada por motor V8. O modelo,
importado da Alemanha, realiza o trabalho equivalente
a três cavalos-mecânicos e foi adquirido pela MegaTranz,
especializada em transporte super-pesado.
Com objetivo de ser a marca principal de vendas no
Brasil, a empresa alemã anunciou investimento de R$1

bilhão em suas operações brasileiras até 2015. “Entre 2010 a
2015, nossos investimentos em caminhões e ônibus no Brasil
somarão R$ 2,5 bilhões”, calculou Stefan Buchner, presidente
da Mercedes-Benz Trucks.
De janeiro a setembro, as vendas da marca superaram 30
mil unidades, deixando a subsidiária brasileira na segunda
colocação dentre os países em que a Mercedes-Benz
possui produção (o Brasil é superado apenas pela matriz,
na Alemanha).

MAN LATIN AMERICA
Com otimismo, graças à perspectiva de crescimento para o
setor de caminhões, em 10% para 2014, a MAN Latin America,
do grupo Volkswagen, apresentou o extrapesado MAN TGX
29.480 6x4 na feira. Para a montadora, o bom desempenho
da safra foi um dos principais fatores para a ampliação
de portfólio da fabricante. “Os extrapesados têm grande
aplicação no agronegócio e as projeções são ainda superiores
à última safra. No ano passado, o segmento representava 23%
das vendas e hoje chega a 30%. Com previsão de novo recorde
de safra, continuação do PSI, retomada de investimentos em
infraestrutura, projetos de renovação de frota, as vendas
de caminhões podem aumentar 10% ante as 150 mil deste
ano, que será o terceiro melhor da história. Estou otimista”,
comemorou Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America.
Dos 14 modelos expostos, também foi apresentada a linha
de caminhões VW Constellation 420, formada pelos modelos
19.420, 25.420 e 26.420 e os modelos destinados a distribuição
urbana: VW Delivery 10.160 Plus e VW Worker 17.230 4x2 e
23.230 6x2.
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MAN TGX

DAF
Com investimento de US$ 320 milhões, a DAF, marca de
caminhões do grupo Paccar, apresentou o extrapesado
XF105, produzido em Ponta Grossa/PR. O modelo chega às
concessionárias em novembro, e a DAF também anunciou a
inauguração de mais de 20 concessionárias até o final deste
ano, sendo oito na região Sul, seis no Sudeste, duas no
nordeste, três no Centro-Oeste e uma no Norte. Segundo
Michael Kuester, diretor comercial, a venda do modelo este
ano está estimada em 100 unidades. Para 2014, a meta é de

dois mil caminhões comercializados, já com a incorporação
do segundo modelo, o CF, que será apresentado em
maio/2014. O diretor adiantou que a montadora tem
estratégia de produção do LF, para 2016. Para Marco
Antonio Davila, presidente da DAF Brasil, nos próximos
cinco anos, a marca deve obter a fatia de 10% do segmento
de extrapesados. “Em 2018, a marca estima crescer 5% ao
ano e aposta que o segmento deverá atingir entre 120 mil e
140 mil unidades”, comentou.
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VOLVO
Comercializado por R$ 1 milhão e já com encomendas de clientes,
a Volvo apresentou o modelo FH16, novo membro da família de
extrapesados FH e considerado o mais potente do mundo, capaz de
gerar 750 cv. “Já temos pedidos para este modelo no Brasil. Para o
futuro, também temos planos de produzir modelos da família FH no
País”, revelou Roger Alm, presidente da Volvo na América Latina.
Ao apresentar o modelo, Alm disse que o Brasil é um dos mais
importantes mercados para a Volvo Trucks. “Além da quarta geração
da família VM, trazemos da Europa o mais potente e avançado
caminhão neste segmento. A principal novidade que temos este ano
está aqui no evento e ele levará o transporte de carga no Brasil para
um novo patamar”, declarou. Este ano, a montadora prevê vendas
totais de 105 mil unidades contra as 87 mil vendidas em 2012. Alm
reforçou que a marca ganhou fatia significativa do mercado. “Em
cinco anos, nossa participação passou de 12,8%, em 2008, para
20,2% em 2013”, informou.

FH16

COMERCIAIS LEVES
A Fenatran foi palco para a apresentação não apenas
de caminhões e veículos pesados. Os comerciais leves
também tiveram espaço e mostraram que as empresas
estão preocupadas em levar, a seu público, modelos com
baixo custo de manutenção e motores eficientes, principais
exigências dos que utilizam os veículos como ferramenta
para o trabalho. Dentro da categoria VUC (Veículo Urbano
de Carga) e furgões, ambos os modelos têm permissão para
transitar em cidades onde o tráfego de veículos de carga é
restrito devido à legislação.
A Hyundai Caoa apresentou o
caminhão HD78 4x4, equipado com motor
Euro 5, ainda na forma de conceito, foi um
dos principais atrativos da marca coreana.
A Renault, que tem forte atuação no
segmento comerciais leves, apresentou
dois modelos: o Novo Master e o Kangoo.
O Novo Master possui quatro versões
(Minibus, Furgão, Chassi-Cabine e Vitré). Já
o Kangoo está disponível em duas versões
de série, com e sem porta lateral, e duas
opções de transformações: ambulância
simples remoção, com porta lateral, e
isotérmico, sem porta lateral.
A Fiat exibiu o Novo Uno Furgão, que
foi apresentado na edição de 2011 como
veículo-conceito, e o Novo Fiorino. Outro
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destaque da marca é o recém-lançado Fiat Strada, com sua
inovadora terceira porta, que foi apresentado pela primeira
vez ao público.
A nova Transit 2014 chamou atenção de quem passou
no stand da Ford Caminhões. A montadora também exibiu
o Cargo 1119, além do modelo Cargo 816. A linha Ford de
caminhões foi representada também pelos novos astros
da marca: os extrapesados Cargo 2842 e Cargo 2042, que
acabam de chegar ao mercado brasileiro.
Novo Master

HD78
Transit

Itaú

