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Entre em campo para vencer!

inalizamos o ano de 2013 dentro das expectativas da Fenabrave para o setor. Nada espetacular, 
tampouco trágico. Se considerarmos o desempenho da economia, com PIB de cerca de 2,5%, o 
balanço geral do setor da distribuição automotiva foi razoável,  mesmo com a queda de 2,29% 
para todos os segmentos somados, e de 0,15% se não for considerado o balanço de motocicletas 
–  que sofre desde 2008 com a retração no crédito.

O ainda alto nível de endividamento da população, que ficou em 65% no ano, acabou 
por provocar certa limitação de crédito para a venda de automóveis e comerciais leves e, não 
fosse a manutenção da redução do IPI, a queda acumulada, que ficou em 1,61% para estes 
segmentos, poderia ter sido maior. 

Mas tivemos bons resultados em caminhões, ônibus, implementos, tratores e máquinas agrícolas que, impulsionados 
pelo desempenho da safra agrícola e pelo PSI, oferecido pelo BNDES com taxas deflacionadas, apresentaram aumento 
substancial de crescimento no mercado interno.

Para 2014, um ano atípico por vários fatores, a Fenabrave realizou, junto à MB Associados, estudos que apontam 
para dois cenários possíveis.

Teremos pela frente um ano cercado de desafios à superação. 
Neste primeiro semestre, teremos o Carnaval em março, retardando o deslanche 

da economia. Entre junho e julho, o Brasil acolherá a Copa do Mundo e, com ela, 
uma série de variáveis pode impactar sobre os resultados do setor automotivo, a 
começar pelo menor número de dias de vendas durante os jogos, principalmente, 
quando o Brasil estiver em campo.

No segundo semestre, teremos as Eleições em outubro e, muito provavelmente, 
o retorno do IPI aos patamares originais a partir de julho.

Todos esses fatores, atrelados aos desafios da economia, como inflação, taxas 
de juros, câmbio, entre outros, podem afetar o resultado dos emplacamentos de 
veículos. Podemos ter um ano equivalente ao que tivemos em 2013 ou com alguma 
queda, conforme descrevemos na Matéria de Capa desta edição.

Assim, parece lógico que estejamos focados em aspectos cujo controle está 
apenas em nossas mãos. Não comandamos as decisões do Governo ou do mercado, 
mas podemos, e devemos, comandar nossas empresas, a fim de que não apenas 
sobrevivam, mas que superem os desafios impostos para o nosso setor.

Não devemos ter, ao menos nos próximos anos, períodos tão abastados como tivemos no passado recente, crescendo 
a dois dígitos e muito acima do PIB Nacional.

Nossa realidade agora é outra. 
Devemos encarar margens mais apertadas, disputa mais acirrada, entre mais marcas e por um mercado mais tímido, 

apesar de seu potencial de expansão.
Portanto, a lição que devemos absorver é justamente o trabalho interno. Devemos nos voltar para dentro de nossas 

empresas, administrando bem os custos e investimentos, treinando e capacitando nossas equipes para que possam estar 
preparadas para conquistar e fidelizar os consumidores em áreas como serviços de pós-vendas, peças e F&I, setores que, 
como já dissemos e repetimos nesta edição, podem chegar a absorver quase a totalidade das despesas de nossas concessio-
nárias, se bem trabalhados.

Neste jogo de mercado, que é o que nos interessa afinal, cabe a nós, empresários do setor, entrar em campo para vencer. 
E o maior desafio de superação é conseguirmos superar a nós mesmos!
Entre em campo, domine a bola e vença! Se assim for, o resultado só poderá ser positivo. 
Um bom ano e supere-se!

editorial
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Depois de viver um ano de 2013 com 
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será um ano atípico, em função do 
carnaval em março, do campeonato 
mundial de futebol, eleições e com as 
incertezas no cenário econômico. As 
previsões são mais cautelosas, porém, 
acredita-se que  será possível manter 
uma certa estabilidade no mercado.
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A Fenabrave realizou, em sua sede, em São Paulo, no dia 12 de 
novembro, o Curso de Modelos de Remuneração por Produtivi-
dade e Resultados. A ação, que faz parte do Projeto Educacio-
nal da Federação, foi promovida pela Universidade Fenabrave e 
destinada aos Concessionários de veículos instalados no País e 
seus colaboradores, com o objetivo de atender à demanda das 
Redes sobre o tema. 

O curso que foi gratuito e teve, como objetivo, preparar as 
Redes e seus profissionais para a implantação e gerenciamento 
de programas de remuneração por resultados, dentro de um 
modelo de gestão atual, focado na produtividade.

Ministrado pelo especialista em Recursos Humanos, Celso 
Luiz Thiede, da empresa Thiede Performance,  o curso abordou 
as práticas e tendências em remuneração variável como fator 
estratégico de excelência em resultados; tendências de remune-
ração e práticas de reconhecimento por produtividade; técnicas 
e instrumentos para implantação da Gestão Baseada em Metas 
e Resultado; modelos de gerenciamento e mensuração de resul-
tados e critérios de remuneração vinculados; exigências legais 
definidas na Lei nº 10.101/00, que regula a prática de PLR e traz 
importantes benefícios fiscais para as empresa e análise de casos 
de sucesso para desenvolvimento de programas eficientes.

“Os sistemas de remuneração atuais derivam do planejamento 
estratégico da empresa, plano de negócios e da respectiva visão 
de futuro de seus principais dirigentes, pois todo o desenvolvi-
mento do modelo de remuneração, em sua abordagem, é atrelado 
aos objetivos e metas globais empresariais”, explicou Thiede.

O especialista explicou que todas as áreas da empresa devem 
dar resultado e que é importante existir comprometimento do 
funcionário em sua ação, pois toda corporação tem seus craques 
e são eles que ajudam no resultado final. “O funcionário tem que 
sentir que faz parte da riqueza da empresa. Quando isso acontece, 
a empresa evolui positivamente, o colaborador trabalha motivado 
e ambos ficam satisfeitos. O diferencial de sucesso nos próximos 
anos será o fator humano”, comentou.

Durante o curso, Thiede mencionou dois fatores importantes 
que fazem a diferença no resultado, que são o custo e a despe-
sas. “O custo é o gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na 
produção de outros bens ou serviços. Já a despesa, são bens ou 
serviços consumidos direta ou indiretamente para obtenção de 
receitas”, esclareceu.

Algumas condições de diagnóstico são necessárias na implan-
tação de um modelo de redução de custos dentro da empresa, 
que são: processos e atividades que não agregam valor, indica-

O diferencial de sucesso nos  
próximos anos será o fator humano!

dores que influenciam positivamente a rentabilidade, otimização 
na utilização de recursos e tipos de esforços e comportamentos 
necessários para reduzir custos.

O incentivo da remuneração como fator de motivação humana 
é parte importante do elo entre a estratégia da empresa e a ativida-
de da força de vendas. “As concessionárias devem trabalhar índices 
de valores de comissão para vendedores de carros e novos e carros 
usados. A comissão dos funcionários não deve ultrapassar aos 10%, 
isso valor pago no mercado. Vale ressaltar que, para que todos 
ganhem, independente da venda ser efetiva ou não, o vendedor 
deve dar toda a atenção necessária ao cliente, ou seja, deve estar 
disposto a atender as necessidades do consumidor. A boa comu-
nicação, transparência e modo de implementação são também 
fatores para o sucesso de uma empresa, pois fidelizar e cultivar 
clientes é mais barato que prospectar novos”, enfatizou Thiede.

Para que a empresa apresente rentabilidade, tudo depende 
da capacidade do colaborador, processo de negócio e a lealda-
de do cliente. “Vários fatores contribuem para o sucesso, como 
a responsabilidade empresarial em criar a cultura de feedback 
positivo, programa de desenvolvimento e pesquisa de Clima 
Organizacional. Já a responsabilidade da liderança se enquadra 
em definir metas, estabelecer valores, motivar seus colaboradores, 
analisar o alto e baixo desempenho. Boas práticas de incentivos 
mudam o ambiente de trabalho”, concluiu Thiede.

Celso Luiz Thiede, da empresa Thiede Performance, que ministrou o curso 
de Modelos de Remuneração por Produtividade e Resultados.
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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 

“Decidi participar do curso por conta da necessidade de entender este processo de produtividade 
e levar, para dentro da organização, novas técnicas, desenvolver novos métodos e modernizar o RH 
da empresa e, assim, ter uma liderança eficaz e obter resultados expressivos.

Já começamos  a aplicar o processo de busca por produtividade na Randon com as lideranças 
e, em breve, pretendemos expandir para o operacional.”

Larissa Leite - Coordenadora de RH na Randon Nordeste, Estado da Bahia.

 “Há dois alicerces que aplicamos no RH do Grupo Pirasa. Temos o RH que gera folha de paga-
mento e recolhe impostos, e a outra parte do RH, que trata da gestão de pessoas, responsável por 
contratações, seleção, benefícios, regras, funções diárias e casos de demissões, ou seja, toda ação 
focada no colaborador.

Notamos, nos últimos 10 anos, um resultado expressivo no Grupo e, desde então, os números 
são positivos para a empresa. O novo colaborador passa por um treinamento de 12 horas para saber 
suas atividades e, neste processo, tem um “padrinho”, que o orienta em sua nova função. Temos 
funcionários no Grupo com 40 anos de atividades e nos dedicamos a fazer um bom trabalho com 
gestão de pessoas.

Levarei uma grande bagagem deste curso. Estamos em um processo de crescimento e atentos 
a processos atuais de remuneração com incentivos como bônus e metas, para trazer resultados 
satisfatórios. Pretendo aplicar e estudar as técnicas que aprendi.” 

Roberto Ferreira - Diretor do Grupo Pirasa – Caminhões Mercedes – Benz, Automóveis Toyota e Pneus Michelin.

“Temos uma estrutura de gestão de pessoas alinhada à estratégia de gestão de pessoas da Volvo. 
A Suécia Caminhões, que representa a marca, trabalha em parceria com as diretrizes da montadora, 
com uma estruturação de RH da Rede alinhada ao negócio.

A linguagem do Thiede foi muito clara e objetiva para os negócios, e isso é importante para a 
área de RH. O curso me proporcionou aprender sobre a remuneração estratégica e isso está dentro 
do que queremos aperfeiçoar na Suécia.”

Lelles Alves de Freitas - Gerente de Recursos Humanos da Suécia Veículos S.A.

Opinião de quem aplica a técnica de RH na concessionária
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Agenda

Congresso AutoData Perspectivas 2014

Entre os dias 21 e 22 de outubro, aconteceu em São Paulo, o tra-
dicional Congresso AutoData Perspectivas 2014. Na manhã do 
primeiro dia (21), a Fenabrave esteve representada por Valdner 
Papa, diretor de assuntos com o mercado, que fez abertura do 
painel do evento com o tema “Leasing ressurge como opção à 
seletividade do crédito”. O painel contou, também, com a parti-
cipação de Décio Carbonari, presidente da Anef, e mediação de 
S.Stéfani, diretor da AutoData Editora.

Os representantes do setor automotivo discutiram a política 
seletiva do sistema financeiro na concessão de crédito, e como 
as entidades, juntamente com o Governo Federal, buscam meca-
nismos para reativar as vendas de veículos por meio do leasing, 
especialmente para pessoas jurídicas. 

Participação em evento da CADA, na China

A Fenabrave, representada pelo presidente Flavio Meneghetti, 
participou da CADA 2013 Convention & Expo, que aconteceu 
entre os dias 9 e 11 de novembro, na cidade de Chengdu, China. 
O evento, voltado ao mercado automotivo chinês, considerado o 
maior do mundo, reuniu especialistas de diversos países e líderes 
de Associações de Concessionários. 

Meneghetti foi um dos palestrantes do evento, no painel “Global 
Dealer Industry Panel”, onde falou sobre o mercado brasileiro e 
as perspectivas para 2014.

6º Congresso Fenabrave-
SC premiou jornalistas

Entre os dias 21 e 22 de novembro, a cidade de São José, na Grande 
Florianópolis/SC, foi palco do 6º Congresso Fenabrave-SC, que 
contou com o tema “Pessoas + Tecnologia + Visão = Rentabili-
dade”. No evento, profissionais ligados à área, empresários e co-
laboradores de concessionárias discutiram, junto a especialistas, 
temas relacionados à indústria automotiva e à economia global, 
com ênfase no Brasil. 

O congresso reuniu alguns dos principais representantes 
de marcas e contou com palestras de qualif icação, além 
da troca de informações e conhecimento. Mais de 250 con-
gressistas participaram das atividades durante dois dias de  
intensa programação.

Entre os palestrantes do evento estiveram presentes a especialista 
em marketing digital, Martha Gabriel, que comandou a palestra 
“Estratégias em Mídias Sociais”; a administradora de empresas, Ce-
cília Lodi, com a palestra “Como o RH pode desenvolver a visão de 
negócio na equipe”; o profissional de Marketig Cláudio Tomanini, 
com o tema “Pessoas + Visão + Tecnologia = Rentabilidade. Qual 
é a sua função neste processo?”; e o antropólogo Luiz Almeida 
Marins Filho com a discussão “Um mundo em evolução: Pessoas, 
Visão e Tecnologia”. 

Com o tema “O Cenário atual do Mercado automobilístico no Brasil 
e como a Volkswagen prepara sua Rede de Concessionárias para 
os novos desafios”, os participantes do evento puderam assistir a 
palestra de Valdner Papa, diretor de assuntos com o mercado da 
Fenabrave, além da discussão “Absorção Máxima em Pós-Vendas”, 
mediada pelo consultor Osmar Rodrigues Hildalgo, entre outros. 

“O principal objetivo deste encontro é oferecer aos associa-
dos oportunidades que possam tornar suas empresas cada 
vez melhores, mais dinâmicas e competitivas. Há espaço para 
todas as marcas e concessionárias, portanto, devemos olhar a 
concorrência como oportunidade de crescimento e como um 
setor que busca os mesmos objetivos”, destaca o diretor geral 
regional, Ademir Saorin.

Além dos conteúdos ministrados nas palestras, os congressistas 
puderam conhecer as principais novidades do setor na Feira de 
Negócios, que ocorreu durante o evento, trazendo, como exposi-
tores, as empresas: Banco Itaú, Dealer.Net, Usebens Seguradora, 
Motul, Fiesc/Senai, Comven, Mais Marketing, TV Fenabrave, Auto 
Crivo, Ambientec e Lanet. 

Prêmios e Homenagens – Outras atividades também comple-
mentaram a programação do Congresso, como a segunda edição 
do Troféu Empreendedor. A entrega da premiação simbolizou o 
reconhecimento da categoria à trajetória de vida dos proprietários 
dos grupos Phipasa e Forauto. As lutas, os desafios, as conquistas e 
a visão de futuro dos empresários Altamiro Phillipi e Rubens Costa 

No país que possui o maior 
mercado automotivo do mundo, 
Flavio Meneghetti participou 
como palestrante no “Global 
Dealer Industry Panel”.
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foram destaque por meio de vídeos de homenagens exibidos 
durante a abertura do evento. 

Outra premiação destaque no evento foi o Troféu Fena-
brave-SC de Excelência no Atendimento, criado pela MAIS 
Marketing – Cliente Avaliador®. O 2º Troféu Fenabrave de 
Atendimento Novos foi para a Le Monde Citroen (Veículos 
Novos) – com 91% de satisfação, e para a Breitkopf V WC 
(Caminhões) – com 94%. Já o 1º Troféu Fenabrave de Atendi-
mento Seminovos foi conquistado pela Forauto Ford (Veículos 
Seminovos) - com 84%.

Um momento especial do evento foi a divulgação dos vencedores 
do 2º Prêmio Fenabrave/SC de Jornalismo e a entrega dos prê-

Com o tema “Pessoas + Tecnologia + Visão = Rentabilidade”, o 6º Congresso Fenabrave-SC 
reuniu mais de 250 congressistas e entregou prêmios, como o Troféu Empreendedor, o Troféu 
Fenabrave-SC de Excelência no Atendimento e o 2º Prêmio Fenabrave/SC de Jornalismo.

mios. A condução do evento foi feita pelo jornalista e cerimonialis-
ta Mario Motta que, primeiramente, chamou ao palco os finalistas 
do 2º Prêmio Fenabrave-SC de Jornalismo. O concurso de 2013, 
que angariou 101 inscrições, teve como tema “Educação para um 
trânsito melhor” e cinco jornalistas do estado foram premiados 
por seis trabalhos selecionados. 

O 7º Congresso Estadual Fenabrave-SC promete muitas outras 
surpresas e está marcado para acontecer nos dias 20 e 21 de no-
vembro de 2014, em Jaraguá do Sul. Estiveram representando a 
Fenabrave no evento de 2013, Gláucio Geara, vice-presidente da 
Fenabrave, Paulo Engler, superintendente da Fenabrave e Beatriz 
Rocha, gerente de treinamento da entidade.

9Revista Dealer 



No dia 25 de novembro, a Fenabrave e entidades como ANFAVEA, 
CNT/NTC, Sindipeças, IABr, INESFA, SMABC/DIEESE, ABDI, entre 
outras ligadas ao setor automotivo, se reuniram, em Brasília/DF, 
com membros do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio e BNDES  para discutir a Proposta do Programa Nacional 
de Renovação de Frota, objetivando o acompanhamento do as-
sunto para que este possa avançar em 2014. Durante o encontro, 
as entidades entregaram o texto sugerido para o Projeto. 

A ação, quem tem como Coordenador da Proposta, por parte 
da Fenabrave, Valdner Papa, é resultado do empenho e constante 
atuação da Fenabrave junto ao Governo Federal, que resultou no 
envolvimento conjunto de entidades do setor automotivo em 
prol da criação de um Projeto comum de Renovação de Frota. 
“O Brasil é o quarto maior mercado automotivo do mundo, mas, 
por incrível que pareça, não tem política de reciclagem veicular. 

Fenabrave atua 
na Proposta 
do Programa 
Nacional de 
Renovação de 
Frota

Os veículos aqui têm data de nascimento, mas não têm atestado 
de óbito. O objetivo do Programa é modernizar o país nesse as-
pecto, visto que, inicialmente, serão retirados 30 mil caminhões 
antigos das estradas anualmente, o que dará, ainda, mais fôlego 
à recuperação do mercado de veículos comerciais”, afirma Flavio 
Meneghetti, Presidente dos Conselhos Deliberativo e Diretor  
da Fenabrave. 

A proposta, que poderá ser ajustada até sua versão final, 
contempla, Inicialmente, a disponibilidade de crédito fiscal 
e facilitação no acesso a linhas especiais de financiamento 
para compra de caminhões, seguindo modelos que já vigoram 
em regiões como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e, 
posteriormente, evoluirá para a modernização das frotas cir-
culantes de ônibus e, por último, contemplará os automóveis 
de passeio. 

Outro ponto que se destaca se refere à concessão de um 
crédito tributário ao caminhoneiro autônomo no valor de R$ 30 
mil, sendo que este terá que entregar seu caminhão com mais 
de 30 anos de uso a um centro de reciclagem para que a carcaça 
do veículo seja destinada a sucateamento e aproveitamento na 
produção de aço. 

O crédito disponibilizado poderá ser usado como entrada 
na aquisição de um caminhão novo ou com, no máximo, dez 
anos de uso. O caminhoneiro também terá direito, na operação, 
a condições especiais de financiamento do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que inclui juros 

10 Revista Dealer 

radar fenabrave



Seminário BM&FBOVESPA 
e Apimec-SP

A BM&FBOVESPA e a Apimec-SP – Associação dos Ana-
listas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capi-
tais, realizaram, em dezembro, o seminário “Perspectivas 
para o Setor Automobilístico e de Autopeças”, que contou 
com a palestra de Alarico Assumpção Jr., presidente execu-
tivo da Fenabrave. O tema debatido foi sobre o ‘Panorama 
do setor automotivo e o cenário interno e externo’.

O evento, voltado para o público de analistas de mer-
cado de capitais, intermediários e investidores teve, como 
objetivo, promover o debate das tendências e perspectivas 
do setor automobilístico e de autopeças, além apresentar 
as oportunidades, desafios e estratégias para o crescimen-
to das empresas do setor. 

 Participaram representantes da Federação Nacional 
de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), da 
Apimec-SP, da BM&FBOVESPA, do Sindicato Nacional da 
Indústria de Componentes para Veículos Automotores 
(Sindipeças), da Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU), do Sindicato Interestadual 
da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e 
Rodoviários (Simefre) e das empresas Autometal, Keko  
e Marcopolo.

baixos e prazos longos. Para tanto, o caminhoneiro vai apre-
sentar na concessionária uma certificação comprovando que 
seu caminhão antigo foi destruído, conforme informações da 
Confederação Nacional do Transporte - CNT. “Como pequenos 
caminhoneiros têm, muitas vezes, dificuldades em apresentar 
garantias para acessar as linhas mais baratas do BNDES, a solução 
passaria pela criação de um fundo para garantir o crédito liberado 
pelo banco de fomento”, cita Meneghetti. 

Segundo Meneghetti, a estimativa é de que o número de ca-
minhões em circulação no país com mais de 30 anos seja superior 
a 200 mil, sendo responsável por mais de 7% do total da frota 
e que, com a efetivação da Proposta do Programa, a renovação 
da frota deve ocorrer na próxima década. “No período de dez 
anos, também será possível alcançar uma economia de cerca de 
R$ 5 bilhões na balança comercial brasileira, visto que teremos, 
consequentemente, uma diminuição na importação de diesel”, 
comenta Meneghetti. Ainda, segundo ele, as conversas com o go-
verno apenas começaram e vão envolver o ministério da Fazenda. 
“Teremos, em breve, outras duas reuniões sobre o tema. Levamos 
o programa ‘semi-pronto’ ao Governo e será preciso desenvolver 
mais o Projeto, que é extremamente complexo”, ressalta. 

É importante destacar, ainda, os benefícios do Programa 
Nacional de Renovação de Frota ao meio ambiente, à segurança 
nas estradas e à balança comercial do país, visto que, caminhões 
antigos estão envolvidos em cerca de 25% dos acidentes graves 
nas estradas do Brasil. 
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No último dia 11 de dezembro, aconteceu, na Sede da Fenabrave, 
em São Paulo/SP, a reunião dos Conselhos Deliberativo e Dire-
tor da entidade. O evento, comandado pelo Presidente Flavio  
Meneghetti, contou com a participação do presidente executi-
vo 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, respectiva-
mente, além das perspectivas para 2014. A reunião contou, ainda, 
com palestra do ex-governador de São Paulo, José Serra, que abor-
dou pontos que considera fundamentais para o desenvolvimento 
do Brasil, como saúde, educação, infraestrutura, segurança e eco-
nomia. (Confira matéria completa na seção Economia, página 18).

Durante o encontro, foram apresentados temas de interesse dos 
associados, entre os quais a prorrogação do PSI, vendas diretas, 
reforma do estatuto da entidade, novos ataques à Lei Renato 
Ferrari, Proposta do Programa Nacional de Renovação de Frota, 
CTF – Cadastro Técnico Federal, no IBAMA, Grupo dos 20, Tabela 
Fenabrave - por meio da qual a Federação irá solicitar ao Ministério 
da Justiça que as oficinas das concessionárias sejam enquadradas 
no Simples Nacional-, entre outros assuntos de grande relevância 
para o segmento.

Reunião dos 
Conselhos 
Deliberativo e 
Diretor Fenabrave 

“Estamos focados nas ações fundamentais para o nosso segmen-
to, sempre atentos e envolvidos diretamente nos pleitos junto 
ao Governo e entidades de interesse. Não podemos deixar de 
ressaltar a importância da Proposta do Programa Nacional de 
Renovação de Frota, pleito da Fenabrave e que avançou positiva-
mente este ano”, comentou Flavio Meneghetti.

Também foram discutidos pontos sobre vendas diretas, tributação 
simples para mão-de-obra e margem bruta de peças em garantia. 

Durante a reunião, foi divulgada a realização do 24º Congresso 

Flavio Meneghetti, presidente 
da Fenabrave, discursou durante 
o jantar realizado no The View, 
deixando sua mensagem de 
fim de ano e desejando muito 
sucesso em 2014.

12 Revista Dealer 

radar fenabrave



Reforma do Estatuto 
Durante a reunião dos Conselhos, 
foi apresentada a proposta final da 
Reforma Estatutária da Federação.

A comissão, composta por assessores jurídicos da 
Fenabrave e Associações de Marca, coordenada pelo 
ex-governador Luiz Antonio Fleury Filho e secretariada 
pelo Diretor Superintendente da Fenabrave, Paulo 
Engler, finalizou os trabalhos de revisão do texto sendo 
que, agora, as mudanças sugeridas serão submetidas 
à aprovação do Conselho. “Sugerimos mudanças de 
aperfeiçoamento do estatuto, com foco em atender 
os anseios da entidade na atualidade. O texto 
proposto foi unificado e modernizado, além de estar 
mais democrático”, cita o Presidente dos Conselhos 
Deliberativo e Diretor da entidade,  
Flavio Meneghetti.

Segundo Meneghetti, entre as mudanças propostas está 
a criação do Conselho Consultivo, formado pelos ex-
presidentes da entidade que estão ativos, com o objetivo 
de assessorar a Diretoria nos assuntos estratégicos.  
“Sem dúvida, o novo estatuto permitirá que a  
Fenabrave avance ainda mais nos trabalhos em  
prol do segmento”, conclui.

Em breve, a Federação encaminhará, também, o novo 
texto por e-mail aos associados e, na segunda quinzena 
de fevereiro de 2014, será realizada a Assembleia  
Geral para discussão e aprovação final do novo Estatuto 
da Fenabrave.

Lideranças do setor e convidados da Fenabrave 
confraternizaram na noite do dia 11 de dezembro.

& ExpoFenabrave, que acontecerá nos dias 13 e 14 de agosto de 
2014, em Curitiba/PR, além de apresentadas as novas associadas 
da Fenabrave que, além da recente ABRAFOR - Associação Brasilei-
ra dos Distribuidores Ford (área de caminhões), agora conta tam-
bém conta com a ASSOVOLARE – Associação dos Concessionários 
Volare e a ASSOBRP – Associação Brasileira dos Concessionários 
Rodas e Náutica BRP.

Como parte da programação, à noite, as lideranças se reuniram em 
Jantar de Confraternização no Bar The View, localizado no bairro 
dos Jardins, em SP. 
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A cidade de Curitiba foi escolhida para sediar o 24º Congresso 
& ExpoFenabrave, maior evento da distribuição automotiva da 
América Latina e segundo maior do mundo, que acontece nos 
dias 13 e 14 de agosto de 2014, no Expo Unimed Curitiba. O 
anúncio foi feito no lançamento do evento, que aconteceu na 
Sede da Fenabrave, na Capital Paulista, no dia 28 de novembro.  

O evento, realizado pela Fenabrave e organizado pela Reed 
Exhibitions Alcântara Machado, já foi realizado na capital para-
naense em 2007 e 2008, e volta à cidade com a expectativa de 
receber mais de 3,5 mil pessoas, entre Concessionários de veículos 
e lideranças do setor, como executivos de Associações de Marca, 
entidades internacionais e montadoras instaladas no país.

Com o tema SUPERAÇÃO, o 24º Congresso & ExpoFenabrave 
contará com palestras voltadas à economia mundial e nacional, 
outras específicas a cada segmento do Setor da Distribuição de 
Veículos, além de Seminários que terão, como foco, a Máxima 
Absorção no Pós-Vendas e Controle Financeiro e de Custos nas 
Concessionárias. A programação do evento contemplará, ainda, 
palestras voltadas a Recursos Humanos, Gestão e Tecnologia, com 
maior enfoque no crescimento da utilização da internet e mídias 
digitais dentro do setor.

Paralelamente ao 24º Congresso, acontece a ExpoFenabrave, 
feira de negócios voltada ao Setor da Distribuição de Veículos 
Automotores e que, em 2013, reuniu mais de 100 marcas em 
uma área de 16 mil m². 

Curitiba sediará 
24º Congresso e 
ExpoFenabrave 
em 2014

De acordo com o Presidente dos Conselhos Deliberativo e 
Diretor da Fenabrave, Flavio Meneghetti, o tema ‘Superação’ vem 
ao encontro da realidade do Brasil e do setor automotivo, que 
prevê um cenário desafiador para a superação de resultados em 
2014. “Nosso objetivo é buscar a superação e profissionalização 
crescentes, para termos um setor cada vez mais rentável e prepa-
rado para enfrentar cenários diversos”, disse Meneghetti.

O presidente executivo da entidade e coordenador geral do 
evento, Alarico Assumpção Jr., comenta que o retorno do evento, 
em 2014, para a cidade de Curitiba, foi resultado de uma pesquisa 
realizada pela Fenabrave junto aos Concessionários de veículos, 
que apontaram o desejo de alternar a realização do evento em 
outras localidades além de São Paulo, onde o Congresso Fenabra-
ve e a ExpoFenabrave vêm sendo realizados nos últimos quatro 
anos. “Estamos certos de que a cidade de Curitiba, que hoje é 
a quinta mais rica do Brasil e que reúne, em seu entorno, sete 
montadoras e diversos fornecedores de autopeças, será o local 
ideal para acolher o nosso evento no próximo ano”, esclarece 
Assumpção Júnior.

13 a 14 de AGOSTO de 2014   •   EXPO UNIMED CURITIBA

Em evento realizado na sede da Fenabrave, o presidente executivo 
da entidade e coordenador geral do evento, Alarico Assumpção 
Jr., apresentou as novidades do 24º Congresso & ExpoFenabrave a 
patrocinadores e expositores.
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O início de um novo ano traz consigo uma preocupação adi-
cional para os empresários do Setor da Distribuição de Veículos: 
o planejamento do negócio.

Com os cenários dados, diferentes perspectivas se formam 
para cada segmento, mas é certo que a necessidade de gerir o 
negócio, na ponta do lápis, é comum a todos.

Definir parâmetros para medir o desempenho não é tarefa 
fácil: qual o volume de despesas por funcionário, qual a contri-
buição de cada área de negócio - novos, usados, peças, serviços 
– na formação do lucro bruto da concessionária –, quanto deste 
lucro bruto é consumido pelas despesas e o que sobra no final 
das contas?

O Grupo dos 20 possibilita, aos participantes, o acesso a estes 
e também a inúmeros outros indicadores de desempenho, com 

A importância dos indicadores de  
desempenho no planejamento de negócios

Reunião com Abracaf em  
São Paulo e Curitiba

Francisco Mendes, coordenador do Grupo dos 20, reali-
zou duas reuniões com a Abracaf (Associação Brasileira dos 
Concessionários de Automóveis Fiat) em novembro, nas 
cidades de São Paulo e Curitiba/PR.

Nos dias 18 e 19 de novembro, a reunião foi realizada 
com o Grupo 02 Fiat, na sede da Abracaf, em São Paulo. Já 
nos dias 25 e 26 de novembro, o Grupo 03 da Fiat se reuniu 
em Curitiba-PR, para visita à concessionária Florença.

Por Francisco Mendes
Coordenador do Grupo dos 20 Fenabrave.

formação de série histórica dos próprios dados e em comparação 
com outras empresas do mesmo segmento de atuação.

Se conhecer os cenários futuros e olhar o próprio passado são 
fatores importantes para o plano de negócios, poder comparar o 
desempenho com Concessionários assemelhados é determinante 
para estabelecer parâmetros de excelência.

E mais do que números, participar do Grupo dos 20 dá acesso 
ao “como fazer”.

Ao ser identificado um padrão de desempenho acima da 
média, a forma, as ações, os recursos, os custos, os fatores 
que levaram a este padrão são expostos aos participantes, 
para que as melhores práticas sejam disseminadas e tragam 
ganhos a todos.

Associe-se ao Grupo dos 20. E tenha um bom ano, sempre.
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Novas Associações de Marca 

No dia 18 de outubro, foi realizada Assembleia dos Concessionários 
da marca BRP, em São Paulo/SP, para constituição da Associação 
Brasileira dos Concessionários Rodas e Náutica BRP - ASSOBRP. A 
nova diretoria da entidade, para o biênio 2013-2015, será composta 
pelo presidente Pedro David de Carvalho - MM Náutica (Curitiba/
PR) e por Gerard Andre Vieria de Souza - Villa Náutica (Brasília/DF), 
como vice-presidente.

Em novembro, foi realizada a Assembleia dos Concessionários das 
marcas Marcopolo - Volare, em São Paulo/SP, para constituição da 
Associação Brasileira dos Concessionários Marcopolo-Volare – Asso-
volare. Para o biênio 2014-2015, a nova diretoria será composta pelo 
presidente Marcus Alexandre Pineze, da concessionária Noromak  - 
Araçatuba/SP, e pelo vice-presidente Audemides das Graças Guedes 
da concessionária A.G. Veículos  - Manaus/AM.

Os Concessionários Ford Caminhões passaram a ser representados 
pela Associação Brasileira dos Distribuidores Ford – Abrafor, que 
realizou a primeira reunião com sua Rede no dia 31 de outubro, na 
sede da Fenabrave, em São Paulo. Os empresários da Ford Caminhões 
eram representados junto com os distribuidores de automóveis, 
pela Associação Brasileira dos Distribuidores Ford – ABRADIF que, a 
partir de agora, responde só pelo segmento de automóveis. Paulo 
Matias, vice-presidente da Fenabrave, será o presidente da Abrafor. 
“É uma honra para a Abrafor realizar sua primeira reunião com a Rede 
de Distribuidores Ford Caminhões aqui na Fenabrave”, comentou.

Assokawa tem nova presidência 
para o biênio 2012/2014

Em novembro, Carlos Alberto Vallone Jr., renunciou ao cargo de 
diretor presidente da Assokawa (Associação Brasileira das Conces-
sionárias Kawasaki). Quem assume a posição, até o final da gestão 
2012/2014, será Rodrigo Francesco Di Bisceglie (K10 Comércio e 
Serviços de Motos Ltda.).

Segunda fábrica da Honda 
Automóveis do Brasil 

Flavio Meneghetti, Presidente dos Conselhos Deliberativo e Diretor 
da Fenabrave, e Alarico Assumpção Jr., presidente executivo da en-
tidade, representaram a Federação durante o evento de lançamento 
da Pedra Fundamental da segunda fábrica da Honda Automóveis do 
Brasil, ocorrido no dia 26 de novembro, em Itirapina/SP.
O evento contou com a presença do presidente mundial da Honda, 
Takanobu Ito, do governador do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, do prefeito de Itirapina, José Maria Candido, entre outras 
autoridades, líderes do setor automotivo e executivos da montadora.
 A nova unidade fabril da Honda deve entrar em funcionamento em 
outubro de 2015, e deve gerar 2 mil empregos diretos, produzindo 
carros de alta tecnologia, modernos e competitivos. A fábrica de Iti-
rapina focará na fabricação do novo FIT, além de outros lançamentos, 
utilizando motores e peças produzidos na fábrica de Sumaré/SP.

O prazo limite para o treinamento e a respectiva certificação 
do Correspondente no País, de acordo com a Resolução do  
Banco Central nº 3.954/11- que determina que cada concessioná-
ria deverá ter ao menos um colaborador certificado, terminará em 
24/02/2014. A partir desta data, somente poderão encaminhar 
financiamentos aos bancos os Concessionários habilitados.

No dia 30/11/2013, encerrou-se o formato simplificado de 
certificação oferecido pela FEBRABAN, conhecido como CC1, 
com prazo de 2 anos. A ação alcançou 70% dos Concessionários 
filiados às Associações de Marca participantes da FENABRAVE.

No entanto, um grupo relevante de Concessionários ainda 
precisa da habilitação, sendo que poderão utilizar o formato 
completo de treinamento e certificação, com prazo de 5 anos, 
oferecido pela FEBRABAN, ACREFI e ANEPS.

Existe uma novidade, ainda pendente de definições pelos 
agentes certificadores, que é a possibilidade de o Concessionário 
firmar um contrato com as entidades certificadoras até 24/02/14, 
e realizarem as provas até 01/03/2015, ou seja, o Concessionário 
poderá exercer, sob condição contratual, a função de Corres-
pondente no País desde que se certifique até a data fixada. Esta 
possibilidade foi concedida por meio da Resolução BACEN n° 
4.294, de 20 de dezembro de 2013.

Correspondente no País: prazo para 
Certificação termina em 24/2

XI Encontro Estadual dos 
Concessionários e Distribuidores de 
Veículos de Minas Gerais
Foi realizado, no dia 22 de novembro de 2013, no Hotel Ouro 
Minas Palace, em Belo Horizonte/MG, o XI Encontro Estadual dos 
Concessionários e Distribuidores de Veículos de Minas Gerais, 
organizado pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores 
de Veículos de Minas Gerais – SINCODIV/MG. 

O evento teve como principal objetivo estimular os profissionais 
do segmento para vencer os novos desafios do mercado. O vice-
-presidente da Fenabrave, Elias Monteiro, representou a entidade 
no encontro.

Elias Monteiro, vice-presidente da Fenabrave, Camilo Lucian Udison Gomes, 
sócio diretor Banzai Veículos e Pecas, Paulo Storani, consultor, Mauro Pinto 
de Moraes Filho, presidente do Sincodiv/MG e diretor da regional MG e 
Augusto Britto Conde sócio diretor da ABC Propaganda Integrada.

Reunião da ABRAFOR
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Saiba também:
• A Fenabrave esteve representada no Simpósio Brasileiro de Po-

líticas Públicas para Comércio e Serviços – SIMBRACS 2013. O 
evento ocorreu em 12 de novembro, em São Paulo, e promoveu 
o debate e a disseminação de conhecimento visando o desen-
volvimento dos setores de Comércio, Serviços e Logística.

• No dia 03 de dezembro, aconteceu em São Paulo, a Assembleia 
da AutoHonda (Associação Brasileira dos Distribuidores Honda 
de Veículos Automotores Nacionais e Importados) para os Con-
cessionários Honda Automóveis. O presidente da Fenabrave, 
Flavio Meneghetti, participou do evento e palestrou sobre o 
tema: “Desempenho de 2013 e Perspectivas para 2014”. À noite, 
aconteceu o jantar de confraternização da AutoHonda. O pre-
sidente executivo da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., esteve 
presente representando a entidade.

• No dia 03 de dezembro, aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, 
o jantar de confraternização da Regional Fenabrave/Sinco-
div/ES e a Fenabrave também esteve representada no evento.

• No dia 4 de dezembro, no Rio de Janeiro/RJ, a Federação foi 
representada no jantar de confraternização da Regional Fena-
brave/Sincodiv RJ.

• A Abraciclo – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motoci-
cletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, realizou, 
em 5 de dezembro, no Milenium Centro de Convenções, em 
São Paulo, a entrega dos prêmios os vencedores do prêmio 
Abraciclo de Jornalismo 2013. O vice-presidente da Fenabrave, 
Antonio Figueiredo Neto, representou a entidade na Cerimônia 
de Premiação. 

• No dia 17 de dezembro, o presidente executivo da Fenabrave, 
Alarico Assumpção Jr. participou do III Encuentro Automotor 
Anual AAP “Moviendo al Perú”, organizado pela Asociación 
Automotriz del Perú (AAP), realizado em Lima. O executivo 
foi um dos palestrantes internacionais do evento, que reuniu 
autoridades locais e especialistas do setor. 

• A Abrahy – Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai, 
reuniu mais de 90% de sua Rede em Punta Cana/República 
Dominicana, na realização do seu 5º Encontro. O presidente 
executivo da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., representou a 
entidade no evento, realizado entre os dias 20 e 24 de novem-
bro. Em seu discurso, realizado na reunião do dia 21, o executivo 
destacou o desempenho do setor em 2013, falou dos desafios da 
Rede para 2014, principalmente a importância da capacitação, 
informação e conhecimento dos 
Concessionários para traçarem 
melhor o futuro do negócio da 
distribuição. Para isso, Assumpção 
Jr., convidou a entidade e sua rede 
para conhecer dois projetos da 
Fenabrave que são fundamentais 
para o futuro do negócio da distri-
buição: o Grupo dos 20 Fenabrave 
– programa que segue as diretrizes 
e plataforma tecnológica da N.A.D.A, dos Estados Unidos, e 
a TV Fenabrave. “Como já acontece com associações como a  
Assobrav, Abracaf, Abravo, Assobrasc e outras, criem a sua TV 
ABRAHY ou TV Hyundai”.

O presidente executivo 
da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Jr., em  
discurso durante o  
5º Encontro ABRAHY.

Governo mantém obrigatoriedade 
de ABS e airbag

O ministro da Fazenda Guido Mantega anunciou, no dia 17 de 
dezembro, a manutenção da obrigatoriedade do uso de sistema 
de freios ABS e airbags dianteiros para 100% da produção nacional 
de veículos que, pela resolução 311/2009 do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), que passou a vigorar desde o dia 1º de janeiro 
de 2014. Desde a data, 100% dos veículos produzidos no País de-
vem sair de fábrica com os dois equipamentos de segurança que, 
atualmente, é obrigatório para até 60% da produção.

Mantega afirmou que a indústria promoverá esforços para 
realocação dos empregados das linhas desativadas em outros 
setores das fábricas, evitando ao máximo as demissões. Outro 
ponto que preocupa o Governo é a inflação, pois, segundo o Mi-
nistro da Fazenda, a instalação de airbag e freios ABS encarecerá 
os automóveis em cerca de R$ 1 mil a R$ 1,5 mil, o que poderá 
pressionar os índices de inflação.

Pleito da Fenabrave: PSI é 
prorrogado para 2014

O Ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou em dezem-
bro a prorrogação do Programa de Sustentação do Investimento 
(PSI), que passou a vigorar desde o último dia 1º de janeiro a 31 
de dezembro de 2014.

A taxa de juros para financiamento, que contempla ônibus, 
caminhões, bens de capital e pró-caminhoneiro será de 6% ao 
ano. “Os recursos disponíveis no Programa para o exercício 2014 
é de R$ 80 bilhões, sendo que o valor da entrada para a compra 
do veículo será de 20% para grandes empresas e de 10% para 
pequenas empresas”, comenta Alarico Assumpção Jr., presidente 
executivo da Fenabrave.

Considerando que o Programa de financiamento mantém 
uma taxa de juros deflacionada, que vem fomentando o merca-
do deste segmento, e que o FINAME é o instrumento financeiro 
mais requisitado no mercado, a Fenabrave se empenhou em 
ações junto ao Governo para que este tão importante pleito do 
setor fosse atendido. “Consideramos o Programa fundamental 
para o nosso setor, visto que os recursos do PSI são utilizados 
na aquisição de bens de produção gerador e transportador de 
riquezas, sendo vital para a economia nacional, auxiliando no 
planejamento do escoamento das safras e da produção”, conclui 
o presidente executivo da Fenabrave.

Sancionado projeto que disciplina 
desmanches

O presidente executivo da Fenabrave, Alarico Assumpção 
Jr., participou, no dia 2 de janeiro, no Palácio dos bandeirantes, 
em São Paulo, da solenidade em que o governador Geraldo  
Alckmin sancionou o projeto de lei que disciplina a atividade dos 
desmanches de automóveis no Estado. 

Pelo texto aprovado no Parlamento, as empresas terão de 
manter cadastro no Detran-SP e na Secretaria da Fazenda para co-
mercializarem peças automotivas. A Secretaria da Segurança Pública 
colocará em seu site a lista dos estabelecimentos regulares, além de 
disponibilizar um link para incentivar denúncias de irregularidades. 
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JOSÉ SERRA ANALISA OS 
DESAFIOS DO BRASIL
Em palestra na sede da Fenabrave, no último dia 11 de dezembro, o ex-
governador do Estado de São Paulo, José Serra, apresentou, aos Conselhos 
Deliberativo, Diretor e Regionais da Fenabrave, sua reflexão sobre 
economia, infraestrutura, educação, saúde e segurança no Brasil.



“O 
Brasil vive o final de um ciclo de 
desenvolvimento impulsionado, 
principalmente, pelo consumo, mas 
de baixo investimento. Agora, nos 
falta perspectiva para iniciar uma 
nova etapa de crescimento para o 

País”, afirmou ex-governador de São Paulo, José 
Serra durante a palestra “Desenvolvimento Eco-
nômico Brasileiro e Seus Problemas”, apresentada 
no encerramento da reunião dos Conselhos Deli-
berativo e Diretor da Fenabrave.

O objetivo foi dividir as ideias e preocupações 
políticas do ex-governador com as lideranças do 
setor, para uma reflexão sobre os rumos da econo-
mia nacional. Serra abordou pontos como saúde, 
educação, infraestrutura, segurança e economia.

O ex-governador falou, também, da pobreza re-
lacionada à segurança e do custo Brasil. “A inflação 
brasileira é muito alta em comparação com outros 
países. Temos a carga tributária mais alta do mundo 
entre os países emergentes. Quanto à segurança, a 
responsabilidade não é dos Estados apenas, mas 
também do Governo Federal, que deveria ter um 
plano maior e racional, tendo a responsabilidade de 
fixar padrões e condutas. A pobreza não pode ser 
apontada como principal fator quando falamos da 
questão da segurança. Uma das causas dos proble-
mas relacionados à segurança são as drogas, sendo 
que, hoje, o Brasil é o maior consumidor de cocaína 
do mundo”, citou José Serra.

Na sua opinião, não houve uma política na-
cional, na última década, que favorecesse o in-
vestimento para a competitividade do Brasil. “A 
bonança externa, que proporcionou um cresci-
mento exponencial de divisas ao País, gerando a 
valorização da moeda brasileira, acabou por acelerar 
a desindustrialização, pois não houve ganho de 
produtividade e, ao mesmo tempo, tivemos au-
mento das importações de produtos de maior valor 
agregado”, declarou Serra.

Em sua avaliação, uma série de consequências, 
aconteceram pela elevação do valor do Real em 
relação ao Dólar, incluindo um déficit na área de 
turismo. No setor produtivo, os altos custos de 
financiamento, infraestrutura e tributário foram 
determinantes para a perda de competitividade 
nacional diante do movimento de valorização 
do Real.

Segundo Serra, o déficit corrente do Brasil está 
em torno de 3,7% do PIB - Produto Interno Bruto. 
“Só é possível falar em redução da carga tributária 
mediante o crescimento econômico, pois uma parte 
significativa dos gastos de governo é inflexível, com 

pagamento de pessoal e de juros, sendo que este 
último está em elevação”, afirmou.

Segundo ele, é preciso definir as prioridades 
para o País. “Não existe uma solução mágica, o que 
precisamos é ter prioridade e encontrar as pontas 
dos novelos”, observou.

A saída para o País, na opinião do ex-governa-
dor de São Paulo, passa por uma revisão de priori-
dades, e pela necessidade de reformas nos sistemas 
de Saúde, Educação e da política de combate às 
drogas. “O Estado brasileiro oferece pouca e inefi-
caz assistência à população”, definiu.

Em sua análise, “é exasperante o fato de o 
Brasil não ter uma política comercial com o 
resto do mundo. As parcerias que mantemos são 
irrelevantes e o Mercosul, de certa forma, retira a 
autonomia, a soberania do País para buscar acor-
dos bilaterais que, certamente, poderiam mudar 
o futuro dos negócios para os empreendedores 
nacionais”, criticou Serra.

A situação da saúde e da educação também 
foi exposta. “A quantidade de alunos vem di-
minuindo nas salas de aulas e a saúde precisa de 
continuidade nos investimentos”, concluiu, men-
cionando os projetos alavancados em suas gestões, 
tanto como Governador como enquanto Ministro  
da Saúde. 

José Serra, na sede da 
Fenabrave: “O Brasil 
vive o final de um ciclo 
de desenvolvimento 
impulsionado, 
principalmente, pelo 
consumo, mas de baixo 
investimento. Agora, 
nos falta perspectiva 
para iniciar uma nova 
etapa de crescimento 
para o País”.
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“Os aumentos foram 
devastadores para 
o nosso negócio”, 
declara Flavio Padovan, 
presidente da ABEIVA.
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Importados sofrem com 
aumento do IPI e do dólar

Thomas Schmall

As vendas de automóveis e comerciais leves 
importados pelas 30 marcas associadas à ABEIVA 
registraram queda de 13,7% em 2013 no comparativo 
com 2012, de acordo com dados revelados pela 
entidade no começo de janeiro. Foram emplacadas 
112.897 unidades ante 130.799 do ano anterior.

De acordo com Flavio Padovan, presidente da 
entidade, o mercado de importados veio sofrendo 
quedas sucessivas desde 2011, e que o resultado 
de 2012 “era esperado, uma vez quehouve volumes 
maiores nos três primeiros meses devido às 
vendas dos veículos importados sem a incidência 
do aumento dos 30 pontos percentuais no IPI”.

As projeções iniciais da ABEIVA estimavam 
crescimento de 16% e 150 mil unidades 
comercializadas em 2013. Ao fim do primeiro 
trimestre, com queda de 31,7% nas vendas, as 
projeções foram revisadas para 130 mil, volume 
novamente reduzido em julho, para 120 mil unidades 
– o primeiro semestre fechara em baixa de 23,2%.

A Europa aumentou sua participação na remessa de 
veículos para o Brasil, segundo os dados da entidade. 
De lá vieram 37.418 unidades, crescimento de 36,8% 
em comparação a 2012. Dos países asiáticos foram 
importadas 60.429 unidades, queda de 34,5% no 
comparativo com o ano anterior, e da América Latina 
chegaram 10.485 veículos e comerciais leves, com 
aumento de 49,3% em comparação a 2012. A América 
do Norte contribuiu com 4.519 veículos, o que 

representa aumento de 7,8% sobre o volume de 2012. 
“A variedade de destinos demonstra o compromisso 
das associadas em proporcionar ao consumidor 
brasileiro muitos produtos. Os veículos possuem 
conteúdo tecnológico avançado e já chegam ao 
Brasil equipados com itens de segurança, a exemplo 
de ABS e air bags, que apenas agora passaram a 
ser obrigatórios nos veículos produzidos no País.”

As mudanças na tributação, principalmente o 
aumento de 30 pontos percentuais de IPI, com o 
advento do Inovar-Auto, contribuiu para a queda 
dos resultados dos importadores, apesar de a 
ABEIVA considerar válido o novo regime automotivo. 
“O importante é estimular a competitividade e a 
inovação, porém, o aumento do IPI e a mudança 
de patamar no câmbio foram devastadores para o 
nosso negócio”, afirmou o presidente da entidade.

Para 2014, Padovan está otimista. Os anúncios 
de investimentos em novas fábricas por parte 
dos importadores estimulará a concorrência e, 
segundo o presidente da ABEIVA, poderá ampliar 
as vendas, já que durante a construção das 
plantas, as cotas de importação aumentam. 

Confira, a seguir, a entrevista concedida à 
Revista Dealer, onde o presidente da ABEIVA 
comenta o mercado de importados, as mudanças 
ocorridas no segmento, além da possível 
mudança no estatuto da entidade, que pretende 
abrigar também fabricantes de veículos.
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13,7% em 2013. Portanto, em dois anos, logo 
depois da implantação do aumento do IPI e 
do Inovar-Auto, a queda foi de 43,3%. É uma 
queda bastante significativa.

Revista Dealer – E por que aconteceu isso?
Flavio Padovani – Isso aconteceu, pois além do 
aumento do IPI, houve uma mudança do pa-
tamar do câmbio, no final de 2011. Naquela 
época, o câmbio estava por volta de R$ 1,70 
ou R$ 1,80, e ele virou para a casa dos R$ 
2. E isso é ruim para quem importa. Então, 
o efeito combinado do aumento do IPI e 
o aumento do Dólar, foi devastador para o 
nosso negócio. Foi um golpe muito forte para  
nós, importadores.

Revista Dealer – O Inovar-Auto foi prejudicial 
para os negócios dos importadores de veículos?
Flavio Padovani – O Inovar-Auto é um ins-
trumento válido e que veio para ajudar o 
setor, que estava há 16 anos sem uma regu-
lamentação. Então, foi positivo para o setor 
automotivo, pois veio com o objetivo de 
estimular as fábricas a investirem no Brasil. 
Não temos nada contra o Inovar-Auto. O 
que não precisava era o aumento dos 30 
pontos no IPI nesta medida, mesmo porque 
a mudança do patamar do Dólar já iria inibir 
as vendas dos importados – talvez nem tanto 
quanto foi, pois como comentei, a queda foi 
mais de 40% –, mas é claro que dentro do 
programa tem muita coisa ainda a se discutir 
e a se esclarecer.

Revista Dealer – As cotas para importação tam-
bém contribuíram para a queda nos negócios?
Flavio Padovani – A primeira questão foi o au-
mento dos 30 pontos no IPI, que foi realmente 
um golpe. Na sequência, o governo apresentou 
a cota para aliviar a carga excessiva de aumento 
de IPI, ou seja, de 13% que se pagava de IPI 
em um veículo importado até 2 litros, passou 
a pagar 43%, mais 35% de imposto de im-
portação. Com esta carga tributária excessiva, 
o governo veio com uma cota limitada, com 
o teto de 4.800 veículos por ano, por marca. 

Revista Dealer – Qual o balanço que a entidade 
faz sobre o ano de 2013?
Flavio Padovani – O ano de 2013, para as asso-
ciadas da ABEIVA, fechou com 112.897 veí-
culos comercializados. Este valor representou 
queda de 13,7% em comparação com o ano 
anterior. O período de 2012 foi um ano muito 
difícil para a ABEIVA, que foi logo depois da 
implantação do Inovar-Auto e do aumento 
de IPI. 

Revista Dealer – Quais foram os motivos que 
levaram a esta queda?
Flavio Padovani – Nos últimos dois anos, ou 
seja, em 2011, o volume foi de 199.366 car-
ros, em 2012 foi de 130.799 e, como falei, em 
2013, foi de 112.897 unidades. Então já é ob-
servada uma queda em 2012 de 34,4%, mais 
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Isso é claro que não ajudou a todas as empre-
sas, mas sim as importadoras que tinham um 
volume menor que as chinesas e coreanas, por 
exemplo, que tinham um volume maior de 
importação. Então, a crítica que eu faço é a 
seguinte: em primeiro lugar, não precisava de 
uma carga excessiva de 30 pontos percentuais 
de IPI. E se tivesse que ser assim, que o governo 
concedesse uma cota maior de importação para 
que as empresas pudessem importar. 
Porém, o Inovar-Auto promoveu e estimulou 
as empresas a investirem no Brasil. E isso é 
positivo! Então muitas associadas da ABEIVA 
anunciaram investimentos no País, como 
a Chery, a JAC Motors, a BMW, a Audi, a 
Mercedes-Benz e Jaguar Land Rover. Isso é 
uma forma de sobrevivência, pois investindo 
na fabricação local, a empresa tem alguns in-
centivos, como cotas adicionais de importação, 
enquanto a fábrica está sendo construída – e 
isso ajuda na competitividade –, auxiliando no 
potencial maior de vendas enquanto a empresa 
está construindo a sua fábrica. Ainda há outros 
incentivos. A regra é complexa e ainda gera 
muitas dúvidas, porém é importante salientar 
que ela estimula às empresas importadoras a 
investir no Brasil, além de fazer com que as 
que já operavam no país a cumprir com alguns 
requisitos básicos do programa.

Revista Dealer – De que forma o viés de queda 
nas vendas de importados pode ser revertido?
Flavio Padovani – Já começou uma recupera-
ção no segundo semestre de 2013. A média 
mensal na segunda metade do ano passado 
atingiu 9.930 unidades, enquanto no pri-
meiro semestre a média foi de 9.080 carros, 
ou seja, um aumento de 7% que já mostra 
uma recuperação. E por que isso está acon-
tecendo? Porque algumas empresas que já se 
habilitaram ao Inovar-Auto, começaram a 
ter o benefício das cotas de importação, que 

melhora a competitividade e, consequen-
temente, as vendas. Em 2014, esperamos 
também uma melhora, pois as empresas 
terão um volume ainda maior, além de mais 
empresas que garantirão o direito de cotas 
adicionais de importação sem os 30 pontos do 
IPI, mas isso depende de cada uma, já que a 
cota é proporcional à capacidade de produção 
comprometida no Inovar-Auto.

Revista Dealer – A ABEIVA acredita que mais 
empresas importadoras investirão em fábricas 
no Brasil?
Flavio Padovani – Isso depende muito. Precisa-
mos ainda consolidar estes números que foram 
anunciados. Precisamos entender ainda para 
quanto vai a capacidade de produção de todas 
as empresas instaladas no Brasil. É um pouco 
cedo para dizer isso, mas eu acredito que, com 
a quantidade de empresas que já anunciaram 
investimentos, tanto as de grande volume de 
vendas, como chinesas e coreanas, assim como 
as marcas premium, acredito que no curto 
/ médio prazo seja um volume significativo. 
Ainda não consigo dizer se é o suficiente ou 
não. É muito cedo para dizer isso, pois é preci-
so saber quando que essas empresas começam 
a produzir e qual será o volume. O que foi 
falado até agora é em relação à capacidade de 
produção, mas ela depende muito do plano 
de produção de cada empresa. Nem sempre a 
capacidade instalada é a de início de produção. 
E isso depende da velocidade que cada empresa 
vai atingir esta capacidade.

Revista Dealer – É possível estimar o volume  
de investimentos das associadas da ABEIVA 
em fábricas?
Flavio Padovani – Não consigo dizer isso ainda, 
pois os números divulgados compreendem 
períodos diferentes. Estamos trabalhando nis-
so, mas ainda não temos um número fechado. 

“Em dois anos, logo depois da implantação do aumento do IPI e do Inovar-
Auto, a queda de importados foi de 43,3%. É bastante significativa.”
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Isso depende do período de investimento e 
quando a capacidade anunciada passa a ser 
completamente utilizada. Ainda não temos 
um número final.

Revista Dealer – A ABEIVA confirmou que a 
entidade deve mudar seu estatuto para abrigar 
também empresas que passarão a ter fábricas 
no país. O que motivou a iniciativa?
Flavio Padovani – Antes de falar os motivos, 
vou comentar o status desta situação. Então, 
posso dizer que a mudança do estatuto foi 
aprovada pelos membros associados, ou seja, 
em reunião plenária. Isso significa dizer que 
a ABEIVA deixará de representar exclusiva-
mente os importadores de veículos, mas tam-
bém abrigará fabricantes que operam no país. 
Isso foi aprovado e está em processo de novo 
registro. E o que motivou esta mudança? Isso 
foi uma coisa que nasceu dentro das reuniões 
da associação, como uma oportunidade de as 
empresas que passariam a fabricar no Brasil, 
de ter mais uma opção de representatividade 
que não fosse somente a Anfavea. E esta con-
versa foi amadurecendo até a nossa última 
reunião de 2013, em dezembro, onde foi 
consolidada a intenção de mudar o estatuto 
para que as empresas associadas pudessem 
continuar na ABEIVA, mesmo depois da 
mudança de status de importador para fabri-
cante. Quero deixar bem claro que a intenção 
com esta mudança é a de deixar os associados 
da ABEIVA como associados na mesma en-
tidade, mesmo depois da mudança de status. 
Não queremos fechar portas para ninguém. 
A associada terá livre escolha. Se quiser se 
associar às duas entidades, por exemplo, fica 
a critério da empresa. 

Revista Dealer – A ABEIVA tem alguma previ-
são de percentual de desempenho do mercado 
de importados em 2014?

Flavio Padovani – Já começou uma recu-
peração no 2º semestre de 2013, com 7% 
de aumento de vendas na média mensal. 
Acredito que 2014 deve ser melhor porque 
as empresas que obtiveram habilitação no 
Inovar-Auto e as empresas que estão se ha-
bilitando no programa, poderão importar 
mais veículos sem o impacto do aumento 
do IPI em 30 pontos. Isso significa um au-
mento na competitividade dessas empresas 
e, consequentemente, uma condição melhor 
de aumentar as suas vendas. Nós não vamos 
falar em números, pois é muito cedo ainda, 
mas acredito que o resultado será melhor que 
os últimos 12 meses.
Acredito que este ano será um período de 
grandes desafios para todos os elos do setor, 
inclusive para os Concessionários. É um ano 
de Copa do Mundo; é um ano de eleições 
presidenciais; é um ano que o mercado terá 
forças positivas, negativas e também incertezas 
com relação à inflação e ao câmbio. Então é 
um ano muito difícil de se prever. Pelo lado 
negativo, a Copa do Mundo vai tirar dias úteis 
do calendário mas, por outro lado, o evento 
traz muitos incentivos e estimula as marcas 
a fazerem promoções. Na questão macroeco-
nômica, também é um ano importante, pois 
as eleições trazem apreensões com relação à 
economia. Em ano eleitoral, normalmente, o 
governo acelera a economia. É histórico. E isso 
conta a favor. Porém, do outro lado, há uma 
preocupação com o câmbio e a inflação, que 
podem provocar uma retração. E a volatilidade 
do câmbio é ruim, pois as empresas não conse-
guem se planejar. 
Eu sou otimista. Então espero um ano que 
pode ter alguma melhora, mas não acredito em 
grande mudança em volume de vendas com 
relação ao ano passado (no mercado como um 
todo), mas acredito que o mercado pode ser 
um pouco melhor que 2013. 

“A ABEIVA deixará de representar exclusivamente os importadores de 
veículos, e também abrigará fabricantes que operam no país.”
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apoio jurídico

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.

Paulo Engler e
Helena Menze Hayashida

Legislação estabelece que a venda de veículos faturados  
diretamente com o fabricante seja feita após 12 meses de uso do bem.

A venda direta, quando feita indistintamente 
e fora dos parâmetros legais, pode causar 
um efeito corrosivo no mercado de veículos  
seminovos, principalmente se não houver um 

limite temporal para a revenda. Suponhamos que determi-
nado frotista adquira um enorme lote de veículos, sendo 
agraciado com um desconto pelo fabricante da ordem de 
25%; se estes veículos retornarem ao mercado num prazo 
inferior a um ano, com quilometragem baixa, o seu preço 
poderá ser o mesmo ou até superior ao que o frotista pagou na 
aquisição, o que causará retração de vendas aos Revendedores 
Autorizados e aos Independentes. 

Existem normas - Leis e Decretos - que são válidas, estão 
em vigor, mas não são eficazes. A eficácia jurídica está rela-
cionada com a produção de seus efeitos, com o fato real da 
norma ser efetivamente observada e aplicada.

É o caso do Convênio ICMS n° 64/2006, que estabelece a 
disciplina para a operação de revenda do veículo com menos 
de 12 (doze) meses da data de aquisição feita diretamente da 
montadora.

A grande novidade que este convênio trouxe foi a im-
posição de restrição tributária (“gravame”) por 12 (doze) 
meses, sob pena de recolhimento do ICMS-ST com base 
no preço sugerido de venda. O objetivo do legislador foi, 
para viabilizar esta restrição, que a montadora deveria men-
cionar, na nota fiscal da respectiva operação, a indicação de 
que ocorrendo alienação do veículo antes de um ano da data 
de aquisição, deveria ser recolhido o ICMS com base no 
Convênio ICMS 64/06. Para controle do fisco, no primeiro 
licenciamento, deveria constar a mesma indicação no CRV. 

A intenção do legislador é a de que o adquirente utilize 
o bem na sua atividade fim até a sua exaustão, por exemplo, 
uma locadora utilize o automóvel na sua atividade de daily 
rental ao menos pelo período de um ano. 

O efeito das vendas 
diretas no mercado

Com a celebração do Convênio ICMS 64/2006, 
imaginava-se que as vendas diretas realizadas ao abrigo do 
Convênio ICMS 51/00 (vide Dealer n° 45, p. 37) seriam 
disciplinadas. Todavia, não foi o que aconteceu. Dois Estados 
da Federação - São Paulo e Santa Catarina - o denunciou logo 
após a sua vigência, sendo que os demais Estados o recepcio-
naram em suas legislações próprias.

Na medida em que os Estados implantaram a siste-
mática dos gravames no CRV, alguns frotistas foram ao 
Poder Judiciário questionar a legalidade do Convênio. Há 
decisões dos Tribunais de Justiça na maioria dos Estados 
e, também, transitado em julgado no Superior Tribunal 
de Justiça, que declaram a ilegalidade do Convênio ICMS 
64/06 em face da limitação temporal de 12 (doze) meses 
e a cobrança do ICMS-ST como sanção pelo descumpri-
mento. Por esta razão, na prática, o aludido convênio não 
produz efeitos. 

Três questões incidem diretamente sobre o tema, o que 
ocasiona uma discussão acalorada sobre o assunto, são elas: 
(i) a venda do ativo imobilizado é não incidente do ICMS 
em 25 Estados (exceto RJ e MT); (ii) a Lei Kandir (Lei 
Complementar nº 87/96) não impõe lapso temporal de 
permanência no ativo imobilizado; (iii) as empresas locadoras 
de bens móveis não são contribuintes do IPI, ICMS e ISS, 
e, consequentemente, não estão obrigadas à emissão da nota 
fiscal eletrônica.

As questões elencadas são o grande obstáculo para que 
o CONFAZ consiga celebrar uma norma que não esteja 
eivada de ilegalidade, junte-se ao fato de que em alguns 
Estados da Federação as vendas diretas superam as vendas 
através da Rede Concessionária e, ainda, que em face da 
redução do IPI, a parcela do ICMS (na divisão do Convênio 
ICMS 51/00) para o Estado de destino pode ser superior 
ao ICMS-ST. 



OS DESAFIOS DA

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

POSSÍVEIS PARA
CENÁRIOS

2014

Após passar por 2013 com uma série de incertezas, o setor automotivo, 
no que se refere a automóveis e comerciais leves, encerrou o ano 

praticamente andando de lado. Para os segmentos de caminhões, 
ônibus, implementos, tratores e máquinas agrícolas, o ano foi bastante 

positivo por conta dos incentivos oferecidos pelo BNDES.

Para 2014, um ano atípico em função do Carnaval tardio (em março), 
do campeonato mundial de futebol, eleições e com as incertezas no 

cenário econômico, as previsões são mais cautelosas, porém, acredita-
se que  será possível manter uma certa estabilidade no mercado.
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N
o primeiro ano de vigência do programa 
Inovar-Auto, criado com o objetivo de 
estimular a indústria local, diversos fa-
bricantes anunciaram investimentos em 
novas plantas e também em pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos. Ao 

todo, são mais de R$ 75 bilhões que serão aplicados 
pela indústria até 2017. Além disso, a política de 
estímulo à inovação tecnológica automotiva abriu 
espaço para novos pleitos, como o Inovar-Autope-
ças, capitaneado pelo Sindipeças, e também para o 
programa Exportar-Auto, entregue pela Anfavea 
ao Governo Federal no segundo semestre de 2013.

Considerando o desempenho da economia, 
com PIB em torno de 2,5%, o balanço geral do 
setor da distribuição automotiva no ano passado foi 
razoável, na avaliação da Fenabrave. No acumulado 
de 2013, o resultado global foi de queda de 2,29% e 
0,15% negativo se não for considerado o balanço de 
motocicletas – setor que sofre quedas consecutivas 
desde 2008 em função da retração no crédito.

A Fenabrave, entidade que representa mais de 
7,6 mil concessionários de veículos de todo o Brasil, 
anunciou que o ano de 2013 foi encerrado dentro 
das expectativas, considerando o desempenho 
apresentado pela economia brasileira. As vendas de 
todos os segmentos somados (automóveis, comer-
ciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, im-
plementos rodoviários e outros, como carretinhas 
para transporte) apresentaram queda de 2,29% em 
2013 no comparativo com 2012. Ao todo, foram 
emplacadas 5.458.671 unidades em 2013, ante as 
5.586.525 registradas no ano anterior.

Já a Anfavea comemorou o resultado da produ-
ção em 2013. Depois de perder o fôlego em 2012, 
a produção de veículos retomou a curva de cresci-
mento, com 3,74 milhões de unidades saídas das 
linhas de montagem – expansão de 9,9%, para o 
maior volume já alcançado pela indústria nacional 
em 12 meses. Com isso, o setor teve expansão de 
121,9% em 10 anos. 

O presidente da entidade, Luiz Moan, aponta 
que o desempenho é resultado de três fatores: 
mercado interno, exportações e substituição de 
importados. Segundo ele, o aumento expressivo dos 
volumes é reflexo direto do Inovar-Auto. “Houve 
substituição das importações”, garante. 

Outro fator que contribuiu para o resultado re-
corde foi o crescimento das exportações. Dados da 
entidade que representa os fabricantes de veículos 
instalados no país mostram que o total de carros 

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
gê

nc
ia

 B
ra

sil

27Revista Dealer 



vendidos no exterior, em 2013, superou 563,2 
mil unidades, com expansão de 26,5%. “Houve 
recuperação das economias dos nossos principais 
mercados consumidores”, explica o dirigente  
da Anfavea.

Na opinião do presidente da Fenabrave, Flavio 
Meneghetti, o ainda alto nível de endividamento da 
população, que ficou em 65% no ano, acabou por 
provocar certa limitação de crédito para a venda de 
automóveis. “A manutenção do IPI para automóveis 
e comerciais leves impediu uma queda maior para 
esses segmentos, que somaram resultado 1,61% ne-
gativo no acumulado de 2013 sobre o ano anterior. 
Mesmo com essa ligeira queda, acreditamos que 
os resultados tenham sido bastante razoáveis, pois 
estamos comparando com uma base alta de volume, 
registrada nos anos anteriores”, reforça.

Em função da expectativa de aumento da alí-
quota do IPI em janeiro 2014, as vendas dos seg-
mentos de automóveis e comerciais leves cresceram 
acima da média em dezembro passado, chegando 
a um desempenho 16,57% maior que o registrado 
em novembro. Foram emplacadas 335.948 unida-
des em dezembro ante 288.203 no mês anterior, 
segundo a Fenabrave. “Já esperávamos um aqueci-
mento nas vendas em dezembro, por conta do fim 
do IPI, no dia 31. Estávamos com vendas diárias 
de cerca de 14.000 unidades em novembro e, em 
dezembro, chegamos a atingir 20.000 unidades/
dia em alguns períodos”, argumentou Meneghetti.

Segundo levantamento da Fenabrave, em 2013, 
houve queda da inadimplência, que chegou a 6,8% 
para pendências acima de 90 dias.

Cenários  
para 2014
Representantes da Distribuição Automotiva 
(Fenabrave) e da Indústria (ANFAVEA) 
revelaram, no início de janeiro, suas 
projeções para o ano de 2014.

Considerado um ano atípico pela Fenabrave, 2014 traz possi-
bilidades distintas de desempenho para o setor automotivo. 
Segundo a sócia-diretora da MB Associados (consultoria con-
tratada pela Fenabrave), Tereza Fernandez, alguns fatores, 
como o Carnaval no terceiro mês do ano, a realização da Copa 
do Mundo (que deve provocar queda no número de dias de 
vendas), Eleições, entre outros desafios da economia, como 
inflação, taxas de juros, câmbio, entre outros, podem afetar 
o resultado dos emplacamentos de veículos este ano.

Assim, a Fenabrave elaborou duas projeções, baseadas em 
dois cenários possíveis para o ano. Na primeira hipótese, 
considerado o mais positivo, a soma de todos os segmentos 
do setor automotivo brasileiro deve encerrar 2014 com 
crescimento de 0,21%, totalizando 5.293.899 unidades 
emplacadas. Para automóveis e comerciais leves, espera-
se que o desempenho seja o mesmo de 2013, totalizando 
3.575.935 unidades.

Já o setor de caminhões, destaque na produção e vendas 
em 2013, deverá contabilizar 165.650 unidades até o fim 
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de 2014, com aumento de 6,40% ante o ano passado. O 
mercado de ônibus deve encerrar este ano, de acordo com 
a Fenabrave, com crescimento de 2,80%, totalizando 36.625 
veículos emplacados.

“O crédito ainda é um problema no segmento de motocicle-
tas. Há exceções no segmento de alta cilindrada e também 
no segmento premium, mas a parcela que representa o 
maior volume de vendas ainda sofre com a falta de confian-
ça das instituições financeiras”, complementa o presidente 
executivo da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., projetan-
do que o setor de duas rodas deve encerrar 2014 com o  
mesmo desempenho de 2013, totalizando 1.515.689 unida-
des comercializadas.

De acordo com a sócia-diretora da MB Associados, Tereza 
Fernandez, durante o período de Copa do Mundo, serão 
sete dias úteis a menos no calendário, o que auxilia na 
redução da média diária de vendas, além do período de 
eleições, em outubro, que também contribui na redução de 
dias trabalhados. “Estamos preocupados com a inflação em 
2014, principalmente por conta da volatilidade do câmbio”, 
completou a economista, dizendo que o PIB de 2014 deve 
encerrar entre 2% e 2,5%. “Foram projetados dois cenários, 
pois 2014 será um ano atípico para o Brasil em todos os 
aspectos. Vamos depender muito da economia no primeiro 
trimestre”, disse.

No segundo cenário projetado pela Fenabrave, a soma 
de todos os segmentos do setor automotivo brasileiro 
deve encerrar 2014 com queda de 3,60%, totalizando 
5.092.747 unidades emplacadas. Para automóveis e co-
merciais leves, espera-se que o desempenho seja 3,50% 

Em coletiva de imprensa 
realizada no início 
de janeiro, Flavio 
Meneghetti, Alarico 
Assumpção Jr. e Tereza 
Fernandez, anunciam 
projeções baseadas em 
dois cenários.

Automóveis  0,00%  -4,69% 
Comerciais leves  0,00%  0,51% 
Caminhões  6,40%  2,00% 
Ônibus  2,80%  0,00% 
Motocicletas  0,00%  -4,50%

Previsões da Fenabrave para 
2014 e as variáveis que podem 
influenciar o setor automotivo

  Cenário 1  Cenário 2

menor que em 2013, totalizando 3.450.800 unidades. 
“O setor de caminhões deverá contabilizar 158.808 uni-
dades até o fim de 2014, se considerado este cenário, 
com aumento de 2% ante o ano passado”, acrescentou  
Alarico Assumpção Jr.

Ainda de acordo com esta segunda projeção, o segmento 
de motocicletas deve encerrar 2014 com queda de 4,50%, 
totalizando 1.447.511 unidades comercializadas.

Segundo a Fenabrave, 2014 será um ano atípico. De um lado, as 
variáveis econômicas, como o câmbio, a taxa de juros e a inflação, 

que  podem influenciar, do outro lado, o desempenho do setor
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e do PSI, programa oferecido pelo BNDES com 
taxas deflacionadas. “O mercado de caminhões 
registrou alta de 13,02% na comparação dos 
acumulados de 2013 e 2012. Foram emplacados 
155.691 caminhões no ano passado, ante 137.752 
unidades no mesmo período de 2012, um volume 
bastante positivo”, garante Alarico Assumpção 
Júnior, presidente executivo da Fenabrave. 

Na produção, o setor de caminhões teve evo-
lução expressiva, com alta de 43,1% sobre 2012, 
para 190,3 mil unidades. A fabricação de ônibus 

Para o dirigente da ANFAVEA, o setor cum-
priu o prometido ao Governo Federal, em maio 
de 2012, quando foi anunciada a redução do IPI. 
“Mantivemos e até elevamos o nível de emprego.” 
Na comparação com o ano anterior, houve incre-
mento de 2,7% no número postos de trabalho 
nas montadoras, que passaram a ter 153,5 mil 
colaboradores.

Para caminhões, ônibus, implementos, tratores 
e máquinas agrícolas, o desempenho do ano foi 
bastante positivo, em função da atividade agrícola 

Automóveis até 1.000 CC 2%  3% 

Automóveis de 1.000 a 2.000 cc (álcool e flex) 7% 9%

Automóveis de 1.000 a 2.000 cc (gasolina) 8% 10%

Comerciais leves  2%  3% 

Retomada do IPI para veículos

  31/12/2013 JAN-JUN/2014

Caminhões  0%  0%

  31/12/2013 JAN-DEZ/2014

Luiz Moan, 
aponta que o bom 
desempenho da 
produção, em 
2013, é resultado 
de três fatores: 
mercado interno, 
exportações e 
substituição de 
importados.
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cresceu 9,5% e alcançou 40,1 mil chassis. Já as 
linhas de montagem de automóveis e comerciais 
leves produziram 3,51 milhões de unidades, com 
alta de 8,6%.

Projeções da indústria – A Anfavea também divulgou 
projeções tímidas de crescimento para 2014. A 
entidade que representa a indústria prevê expansão 
de 1,1% das vendas domésticas, para 3,81 milhões 
de automóveis, comerciais leves, caminhões e ôni-
bus emplacados este ano. As exportações devem 
avançar 2,1%, para 575 mil unidades, e 2,6% em 
valores, para US$ 17 bilhões (novo recorde). E a 
produção total deverá atingir 3,76 milhões, em 
alta de apenas 0,7% – porcentual bastante discreto 
em comparação com o aumento de quase 10% 
verificado em 2013. 

Luiz Moan justifica as projeções comedidas em 
função de fatores que devem segurar a expansão de 
vendas internas e exportações em 2014, puxando 
o ritmo das fábricas para baixo. “Teremos muitos 
feriados com pontes no segundo semestre, além da 
Copa do Mundo no meio do ano, o que natural-
mente reduz o número de dias úteis de vendas e de 
produção”, explica. “Também haverá mais cotas de 
importação (sem sobretaxação de IPI, usadas por 
importadores e fabricantes que se habilitaram ao 

Inovar-Auto). Com isso, a substituição de veículos 
importados por nacionais deve ser menor, o que 
não favorece a fabricação local”, acrescenta. 

Para caminhões, o cenário é diferente. “Este 
ano, o setor deve crescer 5%”, estima Luiz Moan, 
destacando que o agronegócio deverá continuar 
aquecido, assim como obras de infraestrutura 
decididas em 2013, que começam a sair do papel 
este ano. “Ainda temos um PSI competitivo com 
a redefinição da taxa em 6% ao ano.” Outro fator 
que deve ajudar o setor será a definição, ainda no 
primeiro semestre, do programa de renovação 
de frota de caminhões, projeto estimulado pela 
Fenabrave em conjunto com a Anfavea e outras 
entidades do setor. 

“Esperamos uma posição do governo até o meio 
do ano”, afirma o vice-presidente da entidade, Luiz 
Carlos Moraes, também diretor de assuntos gover-
namentais e comunicação da Mercedes-Benz. Sobre 
as dificuldades para pôr em prática o programa, ele 
diz: “Primeiro é preciso convencer o caminhoneiro 
a entregar seu veículo, depois desmanchar esse ca-
minhão em uma empresa homologada e dar baixa 
em sua documentação. Outro ponto é como conce-
der o crédito a esse caminhoneiro”, recorda Moraes.

Sobre exportações, após o bom resultado de 
2013 (alta de 26,5% com 563,2 mil veículos 
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exportados), Moan estima que este será um ano 
de “transição para um modelo de competitividade 
maior”. Para ele, só em 2015 serão sentidos os 
efeitos das políticas de incentivos às vendas exter-
nas de veículos, a serem desenvolvidas dentro do 
programa Exportar-Auto, cujo projeto foi entregue 
ao governo já no fim do ano passado. “Depois disso 
ganharemos mais competitividade e aí sim as ex-
portações crescerão com vigor”, aposta o dirigente.

Até agora, segundo Moan, a desvalorização do 
Real diante do Dólar “pouco ajudou” na expansão 
das exportações. “Tivemos muita volatilidade no 
câmbio, com altas e baixas seguidas, isso atrapalha 
o planejamento. Agora, com maior estabilidade das 
cotações, as empresas começam a planejar melhor 
as vendas externas, mas isso só terá reflexos maiores 
em 2015”, diz.

Após a queda de 0,9% das vendas domésticas 
em 2013, Moan aposta que este ano os financia-
mentos voltarão a jogar a favor do crescimento do 
mercado brasileiro. “A seletividade dos bancos nas 
concessões deve continuar, mas o estoque de crédito 

para compra de veículos deve avançar de 4% a 5% 
em 2014, estimulando nossa atividade”, avalia. 

Apesar do cenário atual de baixa das vendas, 
ainda está no horizonte de médio prazo da Anfavea 
a expansão substancial do mercado brasileiro. A 
projeção é atingir vendas de 4,7 milhões de veículos 
em 2017 e chegar a 5 milhões em 2018.

Impacto do IPI e da Lei do ABS/Airbag – Na opinião do 
presidente executivo da Fenabrave, o aumento de 
preço dos veículos, por conta da obrigatoriedade de 
implantação dos sistemas de Airbag e ABS nos au-
tomóveis, terá pouco impacto nas vendas. Segundo 
o que foi apurado pela entidade, o aumento, que 
deve ser de cerca de 5% sobre o valor do veículo de 
entrada (em torno de R$ 1,5 mil), e será diluído 
no financiamento. “Se considerarmos um prazo 
médio de financiamento de 36 meses, o valor da 
parcela subiria em torno de R$ 42,00, o que pode 
ser considerado simbólico em relação aos benefícios 
de segurança que serão agregados”, declarou Alarico 
Assumpção Júnior.

Para o dirigente 
da ANFAVEA, o 
setor cumpriu 
o prometido ao 
Governo Federal, 
em maio de 
2012, quando 
foi anunciada a 
redução do IPI. 
“Mantivemos e até 
elevamos o nível de 
emprego”.
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Já o aumento da alíquota do IPI pode impactar 
mais nos resultados de vendas do setor. “Mesmo 
ainda parcial, o retorno do IPI deve causar efeito 
negativo nos emplacamentos de automóveis e co-
merciais leves, pois o imposto é em cascata e deve 
ser maior do que o percentual reajustado da alíquo-
ta (entre 1% e 2%)”, adverte Assumpção Júnior.

Para Moan, o aumento no também pode se-
gurar as vendas. “Nosso mercado é artificialmente 
pequeno por causa da carga tributária, e isso impe-
de o crescimento maior”, criticou. Segundo seus 
cálculos, desde que houve a primeira desoneração 
do imposto, em maio de 2012, foram vendidos 1,4 
milhão de veículos a mais no País. “Isso comprova 
que com imposto menor as vendas sobem”, enfati-
zou o presidente da ANFAVEA.

Moan destacou, ainda, que, no período de 
19 meses em que o IPI foi reduzido, o governo 
arrecadou R$ 8,2 bilhões a mais nos outros im-
postos incidentes sobre a cadeia, como ICMS e 
PIS/Cofins. O executivo disse que mostrou esse 
número ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega 

mas que, mesmo assim, a tributação voltou a 
subir. “Houve uma decisão política de reduzir a 
desoneração”, explicou.

E, considerando o ano eleitoral, fica a ex-
pectativa dos resultados esperados, desejados e 
possíveis para o Brasil este ano. Vale ressaltar que 
a retomada do IPI para automóveis e comerciais 
leves foi gradual e ainda poderá sofrer nova alta, 
retornando aos patamares originais a partir de 
julho deste ano.  

O aumento de preço dos veículos, por conta da 
obrigatoriedade do Airbag e do ABS, quando diluído 
em um financiamento de 36 meses, chegará a pouco 
mais de R$ 40 na parcela.

 Marcelo Camargo/Agência Brasil

Elza Fiuza/Agência Brasil
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N
um país onde mais de 60% do transporte 
é feito por caminhões, sobre uma malha 
rodoviária à espera de melhorias, o setor 
de reforma de pneus tem uma grande 
contribuição a oferecer. Ao permitir que 
um veículo de carga rode mais tempo com 

os mesmos pneus, preservando suas condições de 
rodagem, as empresas de recapagem proporcionam 
uma grande economia. Não só para as empresas 
transportadoras, mas para toda a sociedade.

Além da diferença de preço entre um pneu 
reformado em relação a um produto novo, as 
vantagens são:
• O pneu reformado oferece rendimento quilométri-

co tão bom ou até melhor do que um pneu novo. 
• O custo da reforma chega a ser 70% menor que o 

de um pneu novo, o que pode proporcionar uma 
redução de 57% no custo/km. 
As vantagens acima fazem diferença, pois o 

pneu está entre o segundo e o terceiro custo do 
transporte rodoviário, segundo dados da Asso-
ciação Brasileira do Segmento de Reforma de  
Pneus (ABR).

Carlos Thomaz, da ABR: 
A reforma repõe no 
mercado mais de 7,6 
milhões de pneus da 
linha caminhão/ônibus, 
proporcionando uma 
economia ao setor de 
transportes em torno de 
R$ 5,6 bilhões por ano.

Atualmente, dois terços dos pneus de carga em 
uso são reformados, e a reposição chega a mais de 
7,6 milhões de pneus da linha caminhão/ônibus, 
proporcionando uma economia de R$ 5,6 bilhões 
por ano ao setor de transportes, segundo a ABR. “Se 
um pneu novo representa um valor 100, o refor-
mado custa somente 40% desse preço estipulado. 
Então, sem dúvida, é um bom negócio”, afirma o 
assessor técnico da ABR, Carlos Thomaz.

Atualmente, utiliza-se 25% do material de um 
pneu novo e, mesmo assim, os especialistas garan-
tem que uma unidade reformada proporciona a 
mesma durabilidade que a de um novo, às vezes 
até maior. “Isso acontece porque o pneu passou por 
um processo inicial de estabilização, o mesmo que 
ocorre com um carro novo, que deve rodar uma 
determinada quilometragem para adquirir uma 
concepção estável”, explica Thomaz.

A reposição da banda de rodagem desgastada 
pelo uso começou a ser empregada como método 
de evitar o desperdício de matéria-prima. Na práti-
ca de reformar pneus, o Brasil já é o segundo país 
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A reforma repõe no mercado mais de 7,6 
milhões de pneus da linha caminhão/ônibus, 
proporcionando uma economia ao setor de 
transportes em torno de R$ 5,6 bilhões por ano, 
sem contar os benefícios sustentáveis com a 
retirada de pneus do meio ambiente. Um pneu 
demora 400 anos para se decompor na natureza.



Meio Ambiente
A reforma de pneus é uma tecnologia desenvolvida na Europa, 
que permite a reconstrução de pneus usados, restituindo as 
características de um produto novo. Trata-se de um produto 
ecológico, que supre o mercado consumidor sem agredir o meio 
ambiente, poupando recursos naturais não renováveis. Cada 
pneu reformado de automóvel, por exemplo, promove a econo-
mia de 20 litros e petróleo e, se for de uma caminhonete, o valor 
salta para 40 litros poupados.

Em primeiro lugar, reciclar pneus usados leva à expansão da utili-
dade do pneu tradicional, o que representa um ativo significativo 
em termos de não-agressão ao meio ambiente, de economia de 
fontes não renováveis, de energia e de divisas. O pneu remoldado, 
produzido de acordo com os mais rigorosos padrões de controle e 
tecnologia, é igual ao tradicional de primeira linha em seus aspectos 
essenciais de segurança, quilometragem e balanceamento.

Vislumbrando o foco ambiental, o pneu remoldado utiliza 2,3 ve-
zes menos energia para ser fabricado, 1,8 vez menos ar, 25 vezes 
menos água e 1,4 vez menos recursos do que o tradicional em 
sua fabricação. As emissões atmosféricas, a poluição da água, as 
quantidades de sobrecarga e os resíduos produzidos são signifi-
cativamente menores do que em pneus tradicionais, reduzindo, 
assim, o impacto ambiental.

Pode-se afirmar que os pneus fabricados com a tecnologia de re-
moldagem irão triplicar sua participação no mercado brasileiro nos 
próximos anos, a exemplo do que ocorreu na Europa, há 10 anos. 
O motivo é simples: o consumidor, cada vez mais bem informado, 
procura por produtos que ofereçam segurança, desempenho, du-
rabilidade e preços competitivos.

do ranking, perdendo apenas para os EUA. Hoje, 
existem em todo o País, aproximadamente, 1.300 
reformadoras regularizadas e 18 fornecedores de 
matéria-prima, sendo 15 nacionais e três multi-
nacionais. Com isso, o segmento fatura cerca de 
R$ 7 bilhões por ano.

De certa forma, o mercado de reforma também 
estimula as fabricantes, isso porque as unidades já são 
produzidas para serem reformadas quando necessário.

Grande parte das fábricas de pneus novos pro-
duzem materiais para reformas, como a Goodyear, 
que fabrica produtos para recauchutagem, como 
bandas de rodagem, cola e cimento. A Bridgestone, 
por meio da marca Bandag, a Continental e a Pirelli 
também têm produtos para reparo e mantêm, no 
Brasil, redes autorizadas para as reformas.

“Os grandes fabricantes apresentam programas 
interessantes para chamar  a atenção do cliente, pois 
sabem que o frotista está com os olhos voltados para 
a reforma. Então as marcas de pneus são, na realida-
de, as mais interessadas, pois sabem que a reforma 
é uma realidade que vem crescendo e que beneficia 
quem compra seus produtos”, explica Thomaz.

Segundo o assessor técnico da ABR, mesmo 
com os benefícios da reforma, é muito comum 
observar caminhões com pneus absolutamente 
desgastados pelo uso excessivo. “O perigo pro-
porcionado pela falta de manutenção é enorme 
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Brasil já é o segundo país em reforma de pneus

Setor fatura R$ 7 bilhões por ano

Dados do setor

pois, além de o motorista correr o risco de perder 
o controle, somente o impacto da explosão e a 
velocidade dos fragmentos da bandagem projetada 
para diversas direções já são capazes de matar uma 
pessoa”, informa Thomaz.

Por isso, para ele, um dos primeiros pontos que 
devem ser abordados na checagem de durabilidade 
é o desgaste máximo do pneu (limite de seguran-
ça), que é de 1.6 mm de profundidade dos sulcos. 
Abaixo dessa medida, ele já passa a ser considerado 
“careca”, e a resolução do Contran 558/80 estabele-
ce que trafegar com pneus abaixo do limite é ilegal, 
e o veículo pode ser apreendido.

Para saber a hora certa de trocar o produto, os 
pneus vêm com ressaltos na base dos sulcos para 
indicar o limite de segurança sem ter que se usar um 
medidor. Por isso, o motorista pode vistoriar o pneu 
periodicamente, sem necessidade de se deslocar a 
um estabelecimento comercial.

Quando o pneu está careca, há um aumento 
da propensão de derrapagens laterais, mesmo 
em pista seca; o espaço necessário para frenagem 
aumenta; não há drenagem adequada de água, 
causando grande instabilidade em pistas mo-
lhadas; cresce o risco de furos e cortes na banda  
de rodagem. 



O
s consumidores do estado da Bahia ti-
veram um motivo a mais para comprar 
veículos ainda com desconto no Imposto 
sobre Produto Industrializado – IPI no 
final de 2013. Entre os dias 7 e 8 de 
dezembro, no Centro de Convenções 
da Bahia, em Salvador, aconteceu a 6º 

edição do Combate das Marcas, evento reúne as 
maiores marcas do mercado, que juntas exibiram 
mais de 200 veículos.

Promovido pela Regional Fenabrave da Bahia, 
nas seis edições do feirão foram vendidos, aproxi-
madamente, 7,8 mil veículos, atraindo público de 

mais de 100 mil pessoas para o espaço, movimen-
tando em torno de R$ 300 milhões.

Segundo Raimundo Valeriano, diretor-geral da 
Regional Fenabrave no estado, a receita do sucesso 
do Combate das Marcas é simples. “Não há segre-
do! Como o próprio nome já diz, as marcas de carro 
entram em combate de forma amistosa e saudável, 
claro, para atrair a clientela. Chovem ofertas e 
sobram oportunidades para o consumidor decidir 
pelo negócio que ofereça mais vantagens para o seu 
bolso”, explica o executivo.

Mensalmente, na capital baiana, 7 mil veículos 
são emplacados, em média. Isso significa que, em 
cada uma das seis edições do Combate das Marcas, 
foram comercializados praticamente 20% do total 
dos automóveis vendidos em um mês em Salvador. 
Durante os dois dias de evento, foram ofertados 
cerca de 1.800 veículos. “Essa leitura que fazemos 
revela o quão expressivo o evento já é para o mer-
cado baiano”, afirma Valeriano.

Três vezes ao ano, milhares de pessoas lotam 
o Centro de Convenções da Bahia para participar 
do feirão. Por conta do sucesso, o “Combate das 
Marcas” já faz parte do calendário oficial de even-
tos da cidade e hoje é eleito, pelos consumidores, 
como a melhor oportunidade de negócio na 
aquisição do zero quilômetro. “Não por acaso, há 
quem aguarde pelo evento antes de concretizar 
a compra do tão sonhado objeto de consumo”, 
revela Valeriano.

“É, sem dúvida, uma ideia fantástica. Todas as 
marcas se reúnem com um único objetivo. Não há 

Em cada uma das seis 
edições do Combate 
das Marcas, foram 
comercializados 
praticamente 20% do 
total dos automóveis 
vendidos em um mês 
em Salvador.
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O “COMBATE  
DAS MARCAS” 
NA BAHIA

case de sucesso

A operação de vendas de carros  
novos chegou à sexta edição na Bahia,  
tornando-se a maior do nordeste brasileiro.



Compra  
garantida
Quem comparece ao “Combate das Marcas”, 
geralmente volta para a casa com a chave do 
carro novo nas mãos. É o que aconteceu, por 
exemplo, em edições anteriores do evento, 
com a autônoma Laura Costa, de 41 anos, que 
conseguiu descontos e adquiriu um carro zero. 
Ela trocou o seu usado por um modelo novo da 
mesma marca. 

Assim como Laura, o carteiro Nivaldo Bastos 
e a manicure Luciene Mota, de 48 e 41 anos, 
respectivamente, saíram de lá com a compra 
concretizada e bastante satisfeitos. Ambos 
já vinham pesquisando preços e acabaram 
fechando negócio durante o evento.

Marcos Cerqueira dos Santos e Tatiane Souza 
Marcelino de Cerqueira, de 32 e 35 anos, re-
spectivamente, também ficaram felizes com as 
condições oferecidas para a compra do veículo. 
“Como as marcas estão próximas umas das 
outras, conseguimos fazer uma avaliação mais 
criteriosa antes de tomarmos uma decisão”, afir-
mou o casal, que conseguiu como brindes itens 
opcionais do veículo normalmente cobrados.

Quem também aproveitou para comprar um 
carro novo foi a nutricionista Estela Masa, de 30 
anos. “A negociação foi muita boa e ainda ganhei 
uma película para o veículo novo”, comemora.

como uma marca se sobrepor à outra, a não ser pelo 
trabalho, pela habilidade da equipe de vendedores. 
É uma competição sadia e que, no final das contas, 
representa um ganho enorme para o consumidor”, 
avalia Luiz José Pimenta, diretor do Grupo MC 
(Ford, Fiat, Renault e Chevrolet). 

Em todas as edições, uma média de 11 marcas 
participam do Combate. Para driblar a concorrên-
cia e abocanhar o cliente, as estratégias de venda 
das concessionárias ficam guardadas a sete chaves. 
“O certo é que o consumidor tem a chance de 
comprar automóveis em condições mais favorá-
veis, graças à quantidade de vantagens oferecidas”,  
comemora Valeriano.

Na disputa por uma clientela cada vez mais 
exigente, o evento agrupa, em um só lugar, di-
versas empresas – montadoras, concessionárias, 
bancos e financeiras –, a fim de que o consumi-
dor verifique as melhores opções e decida pela  
compra imediatamente.

Com o sucesso do “Combate das Marcas”, o ob-
jetivo da Fenabrave-BA é levar o modelo do evento 
para outras cidades e a ideia já foi aprovada por ou-
tros Concessionários. Para Frutos Dias Neto, diretor 
do Grupo Frutosdias (Chevrolet e Motos Yamaha), 
“este evento deve ser exportado para outras praças. 
Afinal, a operação de vendas já está consolidada na 
Bahia e se mantém em uma curva ascendente, seja 
de público, seja de vendas”, ressalta.  

Para 2014, já estão garantidos mais três  
feirões em Salvador, nos meses de março, agosto  
e dezembro. 
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VOLKSWAGEN ABRE  
CENTRO DE TREINAMENTO  
EM SÃO PAULO

Montadora está investindo 
R$ 20 milhões no Brasil em 
estruturas para capacitação 
da Rede. Com a inauguração 
do novo CT que deve treinar 
mecânicos, gerentes de oficina 
e vendedores. A Volks pretende 
se tornar a maior fabricante 
mundial de automóveis até 2018.



F
ocada em vencer os desafios do presente 
e com os olhos voltados para o futuro, a 
Volkswagen comemorou, em 2013, 60 
anos de Brasil. A história começou de forma 
modesta, num galpão alugado no bairro do 
Ipiranga, em São Paulo, no dia 23 de março 
de 1953. A empresa foi logo reconhecida 

pelo mercado por fazer carros duráveis e confiáveis, 
com preço competitivo, facilidade de manutenção 
e alto valor de revenda. 

Em 2013 a Volkswagen comercializou 666,7 
mil automóveis e comerciais leves, e esteve na 
segunda posição no ranking de montadoras, com 
18,64% de participação de mercado, segundo 
dados da Federação Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores – Fenabrave.

E com este ritmo de crescimento, a marca 
alemã, que pretende se tornar a maior fabricante 
mundial de automóveis até 2018, está investindo 
cada vez mais em seus produtos e, como parte de 
um investimento total de R$ 20 milhões em novas 
estruturas de pós-venda, a Volkswagen inaugurou, 
em novembro, em São Paulo, seu maior Centro de 
Treinamento, exclusivo para a marca da América 
Latina. Localizado na zona sul da capital paulista, 
o centro em 7,7 mil metros de área construída e 
infraestrutura compatível com o que o grupo VW 
tem no exterior. Segundo a montadora, é possível 
treinar no espaço 4,4 mil profissionais por mês, ou 
quase 53 mil por ano. 

“A infraestrutura do CT da VW de São Pau-
lo, um dos mais avançados da marca no mundo, 
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Parceiros:  
SENAI e Volkswagen
Em 2013, a parceria entre Volkswagen e SENAI 
completou 40 anos. Juntas, mantém o Centro de 
Formação Profissional Volkswagen SENAI (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial). Inaugurada 
no ano de 1973 na fábrica Anchieta, a escola é a 
primeira do ramo de ensino dual da indústria no 
País e já capacitou mais de 6 mil profissionais, 
sendo um referencial no avanço da qualificação dos 
trabalhadores brasileiros. 

Atualmente, o Centro de Formação Profissional 
Volkswagen SENAI forma em média 60 aprendizes 
por ano, numa estrutura que envolve 12 professores, 
19 salas de aula e laboratórios equipados, onde os 
estudantes participam de aulas teóricas e aplicam 
também seus conhecimentos em atividades práticas. 

permitirá um grande salto de qualidade nos treina-
mentos de nossa Rede”, afirma o diretor de desen-
volvimento de Rede da Volkswagen, Dieter Strass. 
Além dessa unidade inaugurada em São Paulo, a 
empresa já abriu outros quatro CTs, nas cidades de 
Goiânia (GO), São José do Rio Preto (SP), Curitiba 
(PR) e Porto Alegre (RS). 

Para um futuro próximo, estão previstas inau-
gurações dos Centros Regionais em Belo Horizonte 
(MG), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE). “Vamos 
aumentar em 50% nossa capacidade de treina-
mento”, diz Strass. Segundo o executivo esses R$ 
20 milhões são resultado da meta da montadora de 
tornar-se a maior fabricante mundial de automóveis 
nos próximos cinco anos: “Essa é a base de nossa 
estratégia. A Rede precisa ter competência tecnoló-
gica.” A VW possui 658 concessionárias no Brasil, 
segundo dados da Fenabrave.

Este investimento no CT é muito importante 
para montadora que deve treinar colaboradores 
da Rede, como mecânicos, gerentes de oficina e 
vendedores. “A Volkswagen está comprometida 
em garantir o mais alto nível de qualificação dos 
profissionais de sua Rede de Concessionárias. O 
aumento contínuo do grau de qualidade e da quan-
tidade de treinamentos oferecidos pela Academia 
Volkswagen, área da empresa responsável pela 

Concessionários da Rede 
Volkswagen participam da 
inauguração do Centro de 
Treinamento da marca em 
São Paulo.
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Da esquerda para a 
direita: o presidente 
da Assobrav 
(Associação Brasileira 
de Distribuidores 
Volkswagen), Sérgio 
Reze; o diretor de 
Desenvolvimento da 
Rede da Volkswagen 
do Brasil, Dieter Strass; 
a vice-presidente de 
Vendas e Marketing da 
Volkswagen do Brasil, 
Jutta Dierks; e o gerente 
da Academia VW, 
Cláudio Patti.

qualificação da rede, demonstra o foco da marca 
com a satisfação do cliente, desde o momento da 
compra até o pós-venda”, enfatiza Strass.

O objetivo da Volks não é só comercializar be-
los modelos para o mercado automotivo. A marca 
também se preocupa que o profissional esteja bem 
treinado e preparado, para atender bem os clientes 
e assim todos ficarem satisfeitos. “Além de oferecer 
veículos inovadores e com a mais alta tecnologia, 
a Volkswagen do Brasil também quer garantir que 
seus clientes receberão o melhor atendimento do 
mercado. Por isso, está sempre próxima de sua 
Rede de Concessionárias. A infraestrutura do 
Centro de Treinamento, em São Paulo, um dos 
mais avançados da marca no mundo, permitirá 
um salto de qualidade nos treinamentos de nossa 
Rede, que está cada vez melhor preparada”, co-
menta o executivo.

O novo CT da Volkswagen também foi bem 
visto pela Assobrav – Associação Brasileira de 
Distribuidores Volkswagen, que acredita no 
sucesso de todos, principalmente da Rede com 

este novo espaço de treinamento. “A magnífica 
obra que a Volkswagen apresenta neste momen-
to é a quitação de uma ‘dívida’ que ela tinha 
com a Rede, porque, no passado, tínhamos 
que ir a São Bernardo do Campo para receber 
qualquer treinamento, o que para os Conces-
sionários fora da capital se tornava ainda mais 
complicado e dispendioso. Hoje é diferente. 
Este Centro, ultra moderno, com o que há de 
melhor na área de treinamento, é a perfeita 
tradução do Das Auto”, comentou Sergio Reze, 
presidente da entidade.

Reze complementou falando da importância 
em preparar a Rede para o futuro. “Sem treina-
mento, sem educação, não há melhoria nos pro-
cedimentos. É fundamental para a manutenção da 
excelência do atendimento da marca VW o contí-
nuo aprendizado dos profissionais da Rede. E com 
este Centro de Treinamento, que é um exemplo 
para todo o mundo, o que já é excelente se tornará 
ainda melhor. Este é o nosso objetivo, sermos os 
melhores. Sempre!”, enfatizou. 
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lei renato ferrari

Luiz Eduardo Vidigal Lopes da Silva é sócio do escritório Lopes da Silva & Associados, 
integrante da Lexnet, Law Firms Aliance.

Luiz Eduardo Vidigal  
Lopes da Silva

Dizemos atual, porque quando cria-
da, visava buscar algum equilíbrio 
de forças entre as concedentes, 
empresas transnacionais com pode-

rio econômico muitas vezes superior a nações, e 
Concessionários, constituídos em sua esmagadora 
maioria por empresários e empresárias brasileiros, 
com organizações familiares, onde não raramente 
o sustento de toda a família está fundamentado.

Necessária porque o modelo de distribuição de 
automóveis exigido pela lei viabiliza a existência de 
uma Rede de distribuição pulverizada em grande 
parte do território nacional, contribuindo para que 
os consumidores acessem com facilidade produtos 
e serviços das marcas de sua própria escolha.

Aliás, a legislação de regência da atividade é 
muito eficaz na garantia ao pleno acesso dos con-
sumidores aos serviços e produtos que livremente 
escolher. Não obstante, observamos surpresos que 
algumas figuras isoladas e certamente distantes do 
dia a dia do negócio de comercialização de veículos 
novos, peças e serviços, ainda não compreenderam 
conceitos básicos deste micro sistema jurídico  
e a sua profunda dimensão para o empresariado 
nacional e importância para proteção dos consu-
midores brasileiros.

Lei Renato Ferrari: a área 
de atuação no contrato de 
concessão comercial

Neste particular é pertinente destacarmos uma 
das questões que comumente percebemos gerar 
dificuldades de interpretação para aqueles que não 
militam no setor. Referimo-nos a previsão do artigo 
5º da Lei 6.729/79 que veda ao Concessionário 
operar além dos limites de sua área demarcada.

Uma primeira premissa deve ser estabelecida, 
para que o desenvolvimento do entendimento 
sobre o tema não seja maculado no processo her-
menêutico, qual seja:

“Não existe nenhuma previsão na Lei 6.729/79 
que restrinja, limite, vede, prejudique, ou de qual-
quer maneira oponha-se ao total, pleno e ilimitado 
direito do consumidor escolher, conforme seu livre 
discernimento, em qual concessionário pretende 
adquirir o produto ou serviço de sua opção”. 

A concessão comercial entre produtores e distri-
buidores de veículos automotores de via terrestre é 
disciplinada pela citada Lei Ferrari (Lei 6.729/79 
atualizada pela Lei 8.132/90), que ao estabelecer 
os parâmetros do negócio jurídico da distribuição 
de veículos, estabeleceu normas cogentes, ou seja, 
indisponíveis para as partes.

Além das normas cogentes, citado diploma 
legal criou para o mundo do Direito, as categorias 
econômicas da produção e da distribuição que 

A Lei 6.729/79, conhecida como a Lei Ferrari, rege o 
setor automotivo e, em que pese uma peça legislativa 
de 35 anos, é absolutamente atual e necessária.
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podem, conforme o esquema da lei, estabelecer 
um sistema normativo complementar, de natureza 
consensual e corporativa, através das chamadas 
Convenções das Categorias Econômicas e as 
Convenções da Marca.

A área demarcada de atuação, atributo essen-
cial à concessão comercial conforme disposto no  
citado artigo 5º da Lei Ferrari, deve ser compre-
endida como elemento intrínseco ao próprio  
contrato e que guarda coerência com a necessidade 
do desenvolvimento do negócio, que exige altíssi-
mos investimentos.

Portanto, por força de disposições legais ex-
pressas, os concessionários deverão exercer suas 
atividades nos limites de sua área contratual de 
atuação, não podendo, diretamente ou através de 
prepostos, atuar fora de sua área demarcada.

A exceção está prevista no parágrafo 3º do ar-
tigo 5º, que faculta ao consumidor e protege sua 
liberdade – como não poderia ser diferente – para 
a escolha de qualquer Concessionário da marca 
para aquisição de bens e serviços.

Tais regras e disposições legais têm eficácia e 
vigência tão somente entre concessionárias e con-
cedentes, não atingindo o consumidor e em nada 
cerceando seus direitos: ao contrário, os protege e 
beneficia, mesmo porque o ordenamento jurídi-
co brasileiro encontra-se assentado no princípio 
constitucional da legalidade, segundo o qual 
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II, 
da Constituição Federal).

Mais do que isso, o sistema jurídico brasileiro 
e, em especial o de defesa dos direitos do consumi-
dor, prima pela liberdade de contratação, como se 
depreende da análise integrativa do texto constitu-
cional e das várias legislações civis do país mesmo 

antes da codificação dos direitos do consumidor 
pela Lei 8.078/90.

Não seria demais dizer, portanto, que se uti-
lizando de técnica da máxima eficácia dos textos 
normativos, as disposições do § 3º do artigo 5º 
da Lei Ferrari ao reafirmarem o que o sistema 
jurídico dispõe sobre a liberdade de escolha dos 
consumidores, aponta a mais adequada interpre-
tação lógica da possível e pacífica convivência 
dos direitos de livre escolha dos consumidores e 
a fixação de área demarcada para atuação ativa 
dos concessionários.

Assim, obviamente não há lei que obrigue os 
consumidores a adquirirem bens que desejam nesta 
ou naquela concessionária. O que não é admissível, 
e vedado expressamente pela Lei n.º 6.729/79, é 
que uma concessionária envie seus vendedores à 
área de atuação de outra, com o objetivo de ofertar 
seus veículos da mesma marca. É situação absolu-
tamente distinta.

Esta atividade ativa da concessionária fora da 
sua área de atuação é que a lei proibiu e a atuação 
ativa de uma concessionária fora de sua área de-
marcada deverá ensejar efeitos exclusivamente no 
âmbito das relações jurídicas das partes integrantes 
do sistema de distribuição de veículos afetadas por 
tal prática. 

Em nenhuma hipótese, tais efeitos podem impli-
car em qualquer medida, restrições ao consumidor.

Concluindo o que brevemente foi exposto sobre 
o tema, tem-se que:

“O Concessionário não poderá recusar venda 
de produtos ou atendimento de serviços com 
fundamento no fato de o consumidor não residir 
dentro da área que lhe é demarcada pelo contrato 
de concessão, sob o risco de incidir em infração 
aos direitos do consumidor.” 
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INVESTIMENTO EM 
SERVIÇOS E PÓS-VENDAS 

GESTÃO

As Redes de Concessionárias estão voltando cada vez mais seus esforços para as 
áreas de serviços de pós-venda, peças e F&I, assim como já ocorre nos Estados Unidos, 
onde estes setores podem chegar a 75% da absorção de despesas do Dealer. 



Stephan Keese, da 
Roland Berger e 
Daniel Kelemen, da 
ABRAHY: pós-venda 
é fundamental para a 
rentabilidade da Rede.

O 
mercado automotivo brasileiro já vem 
passando por um processo de mudança 
há alguns anos, assim como ocorreu em 
mercados mais maduros, como nos Esta-
dos Unidos, onde a grande concorrência e 
a baixa rentabilidade na venda de veículos 
novos, fez com que as redes adaptassem 

seu modelo de trabalho, focando seus esforços nas 
áreas de pós-vendas e serviços. Naquele país, estes 
departamentos podem representar até 75% da 
absorção das despesas do concessionário.

 No Brasil, a tendência ainda não atingiu os 
patamares estadunidenses, e hoje está na média de 
35% a 40% das despesas absorvidas por estes depar-
tamentos. Mas, diante de um mercado de veículos 
novos mais concorrido, em margens e em volume 
de concorrentes, e com produtos tecnologicamente 
muito parecidos com os norte-americanos, a Rede 
nacional passou a observar, com outros olhos,  
essas áreas. 

O pós-venda, por exemplo, virou negócio atra-
ente e que impulsiona a fidelização de clientes. Na 
opinião de Stephan Keese, da Roland Berger, nessa 
linha de raciocínio, as montadoras vêm desenvol-
vendo ações de melhoria em pós-vendas. “Garantias 
que eram parciais, e de um ano, agora são totais e 
duram mais anos, para a maioria dos veículos. Pe-
ças agora têm valores tabelados. Revisões possuem 
pacote de itens e preço fixo dos serviços básicos. 
Cuidar do carro está muito mais fácil, prático e 
ligeiramente mais barato”, comenta o executivo.

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

O executivo da Roland Berger comenta que 
reverter esta situação depende de diversos fatores. 
Primeiramente, os processos internos devem ser 
revistos com foco no consumidor. Controle de 
estoque de peças, renovação do layout da oficina, 
agendamento online de revisões e controle do tem-
po de serviço (existem revisões feitas em menos de 
4 horas) fazem parte das atividades que colaboram 
para que o serviço fique cada vez mais padronizado, 
profissional e eficiente. “Qualificação técnica tam-
bém é necessária. Com a evolução dos automóveis, 
o mecânico da esquina terá cada vez mais dificul-
dade para executar serviços e, da mesma maneira, 
o mercado terá menos profissionais qualificados. 

A concessionária que tiver a melhor equipe passará 
mais segurança e qualidade ao consumidor”, diz.

Produtos para a Rede – Um recente estudo, divul-
gado pelo jornal Folha de S. Paulo, apontou que, 
no Brasil, entre 25% e 35% da contribuição dos 
lucros de uma Concessionária vêm de produtos 
de pós-venda. Os concessionários brasileiros estão 
dando cada vez mais atenção à venda de seguros e 
produtos financeiros, mas a comparação com os 
benchmarks mundiais, em que o departamento 
chega a contribuir com até 75% da receita de uma 
concessionária, prova que ainda há um grande es-
paço para crescimento no mercado nacional.

Seguindo os passos de outras Associações de 
Marca, como Assobrav, Abracaf, ABRAC e outras, 
e com o objetivo de contribuir com o crescimento 
e ampliação da gama de produtos e serviços ofer-
tados pela Rede Hyundai no País, que conta com 
mais de 170 pontos de vendas distribuídos em 
todo território nacional, a ABRAHY - Associação 
Brasileira dos Concessionários Hyundai, criou a 
ABRAHY Comercial, braço comercial da entidade 
que possui um portfólio completo de produtos que 
serão comercializados exclusivamente na Rede da 
marca sul-coreana.  

Por meio da Abrahy Comercial, os Concessio-
nários Hyundai e clientes passam a ter acesso, com 
exclusividade, a produtos e serviços diferenciados, 
que devem trazer mais rentabilidade aos Concessio-
nários e ampliar o índice de satisfação e fidelização 
dos clientes da marca. “Este braço comercial da 
entidade foi criado para atender à Rede e consu-
midores da marca. Para tanto, contaremos com o 
Consórcio ABRAHY e fechamos parceria com a 
MAPFRE, por meio da qual oferecemos os Seguros 
ABRAHY e Warranty ABRAHY (garantia estendi-
da), além da parceria com a MOC Brasil, empresa 
especializada no fornecimento de equipamentos e 
produtos para oficinas, que auxiliam no aumento 
da oferta e rentabilidade na área de pós-vendas”, 
cita Daniel Kelemen, presidente da entidade.



Segundo Kelemen, a parceria disponibiliza, 
aos segurados, vantagens e benefícios, como carro 
reserva, guincho, reembolso de despesas extras e, 
se o veículo segurado sofrer algum sinistro de in-
denização integral com até 180 dias de aquisição, 
a seguradora garante a reposição pelo valor de um 
0km. “Além disso, o segurado ainda recebe um kit 
de boas-vindas personalizado ABRAHY, e possui 
canal exclusivo para atendimento na seguradora. 
O Concessionário que fizer a cotação, por meio 
do sistema, já tem desconto no valor do prêmio, 
além das vantagens que a MAPFRE oferece ao 
cliente que comprar o Seguro ABRAHY”, comenta, 
mostrando o empenho da entidade em entregar, ao 
Concessionário, produtos competitivos, fazendo 
com que se destaquem no mercado.

Já por meio da parceria com a MOC Brasil, a 
ABRAHY Comercial passa a oferecer, aos Conces-
sionários Hyundai, por comodato, equipamentos 
(até oito diferentes máquinas) para manutenção de 
sistema de arrefecimento, baterias, direção hidráu-
lica, freios, motor, transmissão, além de uma gama 
de produtos desenvolvidos especialmente para a 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Os 
equipamentos e produtos oferecidos são fornecidos 
sob medida, de acordo com as necessidades da 
concessionária. “A MOC e a ABRAHY Comercial 
ainda realizam treinamento gratuito para consulto-
res técnicos e mecânicos, com o objetivo de extrair 
o melhor aproveitamento dos equipamentos e dos 
produtos, reduzindo o retrabalho e ampliando a 
rapidez, as passagens de oficina e, consequentemen-
te, a rentabilidade do Concessionário Hyundai”, 
conclui Kelemen.

A força do consórcio – O Sistema de Consórcio 
é uma alternativa relevante na composição de 
ganhos de uma concessionária, assim como re-
presenta uma força adicional para a fidelização 

de clientes. E este produto tem ganhado cada 
vez mais penetração no mix de vendas da Rede. 
Segundo a ABAC – Associação Brasileira das 
Administradoras de Consórcio, as Redes de Con-
cessionárias representam cerca de 15% do total 
de cotas de automóveis comercializadas no país. 
Com relação às cotas de caminhões e motocicletas, 
a participação ainda é maior, girando em torno de 
60% e 90%, respectivamente.

Na opinião de Pedro Santos, diretor geral do 
Consórcio Canopus, uma das maiores adminis-
tradoras brasileiras não ligada a bancos, o Sistema 
ajuda a rede a criar uma carteira futura de clientes, 
o que auxilia, inclusive, no planejamento do Con-
cessionário. “Ao vender uma cota de consórcio, o 
Dealer sabe que até o fim do plano,  terá não só 
fidelizado o cliente, como também uma venda a ser 
realizada”, comenta, completando que o cliente, ao 
voltar à concessionária para comprar seu veículo, 
terá o dinheiro à vista em mãos. “Quer vantagem 
maior do que esta?”, brinca Santos.

Segundo o executivo, a relação do consórcio 
com as Redes de Concessionárias é sempre muito 
positiva, gerando renda importante para o caixa da 
empresa, com a venda de cotas, além de também 
garantir a venda futura do veículo para o consor-
ciado. “E o consórcio também motiva a equipe 
de vendas a ganhar mais. Pois, com o consórcio, é 
possível ganhar mais de uma vez”, complementa o 
diretor geral do Consórcio Canopus.

Outra estratégia apontada por Santos é a de 
realizar as assembleias de contemplações mensais 
dentro das concessionárias. Segundo o executivo, 
além de propagar a marca da concessionária ao 
mercado, o evento traz o cliente à concessionária e 
potencializa a venda de novas cotas. “Em um evento 
realizado na concessionária, as chances de o cliente 
ou o prospect sair com uma nova cota adquirida é 
grande”, conclui. 

Na opinião de Pedro 
Santos, do Consórcio 
Canopus, o consórcio 
auxilia a Rede a criar 
uma carteira futura  
de clientes.
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Renato Bernhoeft

Os brasileiros maiores de 50 anos representam R$ 917 bilhões para o 
consumo, sendo que R$ 64 bilhões são para o consumo de automóveis.

Não faz muito tempo que a mensagem publicitária 
de uma concessionária de automóveis brasileira 
mostrava um idoso entrando na mesma para 
adquirir um carro. E o cliente demonstrou claro 

entusiasmo por um modelo moderno e esportivo. Mas o ven-
dedor imediatamente o desestimulou, tentando atraí-lo para 
os modelos mais convencionais.

O idoso se irritou pelo fato de o vendedor não ter de-
monstrado nenhuma sensibilidade, além de desconsiderar seu 
gosto pessoal e opinião própria, na qualidade de consumidor. 
Conduta esta reforçada por uma postura preconceituosa no 
trato deste cliente potencial.

Lamentavelmente, episódios como este ainda continuam 
acontecendo, tanto no tratamento que o mundo da publicida-
de, bem como as empresas de serviços ou produtos, dedicam 
ao cliente idoso.

Poucas são as agências de propaganda, meios de comu-
nicação, corporações ou entidades de serviço público que já 
se prepararam para o atendimento deste mercado crescente.

Este atraso e desconsideração são ainda mais graves se 
levarmos em conta que os brasileiros, maiores de 50 anos, 
representam R$ 917 bilhões para o consumo, sendo que R$ 
64 bilhões são para o consumo de automóveis. E que em 
2050, dos previstos 260 milhões de habitantes, 14 milhões 
terão mais de 80 anos.

Vale ressaltar a importância da dissertação de mestra-
do apresentada na PUC (Potifície Universidade Católica), 
pela pesquisadora de gerontologia, Denise Salvador Mo-
rante Mazzaferro, sob o título “A velhice retratada nos  
filmes publicitários”.

Segundo ela, que analisou 13 filmes publicitários produ-
zidos e divulgados recentemente, e que envolviam  produtos 
de beleza, instituições financeiras, laboratórios, farmácias e 
empresas de telefonia, o tratamento ainda é pouco respeitoso 
e de forte conotação preconceituosa.

Mencionando o autor G. Lipovetsky, em seu livro “A feli-
cidade paradoxal”, diz ela que “o marketing sênior divide seus 
alvos em ‘masters’, ‘liberados’, ‘pacatos’, ‘grandes ancestrais’, 

Mercado do idoso cresce 
sem a devida atenção

sendo um marketing hipersegmentado, que cria os novos 
mercados das terceira e quarta idades, completando, assim, a 
ordem turboconsumista.”

E, falando do potencial de consumo desta nova geração 
de idosos, o autor prossegue afirmando que “criados na so-
ciedade de consumo, os seniores viajam, partem para o outro 
extremo do mundo, visitam cidades e museus, fazem cursos 
de informática, praticam esporte, querem parecer ‘mais jo-
vens’. A bulimia consumista já não é mais interrompida pela 
idade: essa geração do vovô-boom mostra-se ávida de evasões 
distrativas, de maior bem-estar, de qualidade de vida associada 
ao consumo de produtos dietéticos, aos prazeres do turismo e 
aos cuidados cosméticos.”

Ou seja, o idoso tem opinião própria, desejos, além de se pre-
ocupar com qualidade de estética. Seja ela interior como exterior.

Na tentativa de mostrar um certo contraponto a toda esta 
segmentação de mercados, vale mencionar a recente men-
sagem publicitária feita pela agência AlmapBBDO, para as  
sandálias Havaianas.

Nela, a avó está repreendendo a neta, de uns 18 anos, por 
estar usando “chinelos” naquele ambiente, ao que a menina 
responde: Deixa de ser antiga vó, não é chinelo, é Havaiana. 
Neste momento, entra no restaurante o ator Cauã Reymond 
– galã de novelas e do cinema – e senta-se em uma mesa 
próxima. A moça cochicha para avó: Viu só, é aquele ator da 
TV! E a vó diz: Pois é, é um desses que você deveria arranjar. 
Ao que a menina retruca: Sei lá, deve ser muito chato casar 
com alguém famoso... E a avó: Quem falou em casar! Eu estou 
falando de sexo! Depois eu é que sou antiga!”.

É evidente que esta mensagem gerou forte polêmica, de 
forma especial em algumas regiões do Brasil, além da igreja 
de maneira geral. Foi inclusive proibida de veiculação pelo 
CADE, o que levou a agência a fazer outra mensagem, que 
procurava interagir e cativar o público que reagiu.

Enfim, a mensagem mais importante é para o mercado, 
que deve olhar este novo consumidor com interesse mas, 
também, com o devido conhecimento e sensibilidade que  
ele merece. 



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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