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4 Revista Dealer

Por Flavio Meneghetti

Momento de superação!

rezado leitor da Revista Dealer! Se você está lendo este editorial e esta revista é porque atua ou se interesse pelos 
rumos da Distribuição de Veículos no Brasil. Sendo assim, estou certo de que pretende ter uma análise competente 
e transparente sobre a nossa realidade, principalmente, sendo você um Concessionário.

Algumas previsões distintas, sobre os rumos do setor automotivo, têm sido divulgadas no mercado, mas a 
Fenabrave, como única e legítima representante de todo o setor da distribuição de veículos no país, tem a obrigação 
e o compromisso de realizar uma análise ponderada e realista de nosso cenário. Ser otimista sem razão ou pessimista 
de plantão não faz o estilo desta entidade. Nunca fez e acredito que jamais fará. 

Assim, iniciamos o ano reunindo a imprensa nacional, para a qual revelamos dois cenários possíveis para este 
ano. Um mais positivo, ainda que demonstrasse crescimento zero ou estabilidade sobre o ano passado. Outro, 

com vertente mais crítica e que considerava os reflexos mais negativos dos aspectos avaliados, como o menor número de dias 
de vendas, crescimento econômico abaixo do esperado, entre outros complicadores já mencionados. Fizemos isso, pois não 
tínhamos elementos concretos para uma análise mais assertiva.

Pois bem. Passados cinco meses do ano, já podemos ter uma visão mais clara e 
objetiva de nossos horizontes para 2014. E, infelizmente, o que vemos pela frente não 
é, parodiando um ex-executivo da indústria, muito “alvissareiro”.

Apesar dos esforços da Fenabrave, que tem conseguido obter a atenção do governo 
e dos pares do setor, no sentido de promover ações que incrementem a comercialização 
de veículos no país, ainda temos problemas que repercutirão, desfavoravelmente, no 
balanço geral deste ano, impactando até sobre segmentos que, como o de caminhões 
e tratores, tinham perspectivas iniciais de crescimento.

O PSI Simplificado foi tardiamente aprovado e, efetivamente viabilizado, o que 
comprometeu os investimentos advindos do período de safra agrícola, que se encerra 
em junho, reduzindo a performance de vendas de caminhões.

Os automóveis, que vêm sofrendo retrações já esperadas, diante do aumento de 
preços originado pela retomada gradativa do IPI, inclusão do airbag e ABS, ainda terão 
de passar pelo desafio da Copa do Mundo e da provável volta do IPI aos patamares 
originais, o que também deve causar impacto sobre as vendas no segundo semestre, 
que ainda guarda as incertezas das Eleições.

O segmento de motos, ainda que com sinais de recuperação, não conquistou o impulso ideal para acelerar suas vendas, e 
depende, atualmente, do Sistema de Consórcios para complementar o que falta em financiamentos, quando ambos os sistemas 
poderiam ser somados.

Assim, prezado leitor, não estamos sendo pessimistas, mas sim realistas e transparentes, diante de um cenário que se com-
prova, a cada dia, mais e mais desafiador.

Teremos, portanto, que estruturar nossas empresas, que juntas geram mais de 400 mil empregos, para que nossas estruturas 
sejam mantidas e estejam preparadas para que possamos superar momentos mais áridos. Superação, que é o tema de nosso  
24º Congresso & ExpoFenabrave, será a chave para que possamos agir para obter rentabilidade e a satisfação de nossos clien-
tes, focando no pós-vendas, no F&I, e em outras fontes e recursos de lucratividade, aumentando os índices de absorção em  
nossas empresas. 

Sejamos realistas. É tempo de Superação. E, como retrata a Matéria de Capa desta edição, precisamos capacitar, cada vez 
mais e melhor, nossas equipes para que possamos alcançá-la.

Boa leitura e sucesso!
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Os participantes do 24º Congresso & ExpoFenabrave, que será 
realizado nos dias 13 e 14 de agosto, no Expo Unimed Curitiba, 
na capital paranaense, terão a oportunidade de assistir à Palestra 
Magna, em formato de talk show, que será realizada no primeiro 
dia do evento, com o CEO da BMW do Brasil, Arturo Piñeiro.

Ao apresentar a visão do mercado sob o ponto de vista da 
BMW do Brasil, Piñeiro, que comandará o início da 

produção da marca alemã no Brasil, na cidade 
de Araquari/SC, comentará aspectos merca-

dológicos, agora como um novo fabricante 
instalado no país.

Presidente da BMW Brasil 
fará Palestra Magna

Com previsão de iniciar suas operações fabris em outubro 
deste ano, a BMW lançará primeiro seu modelo mais vendido 
no Brasil – e no mundo – o Série 3. A marca alemã, que brigará 
diretamente com sua conterrânea Audi – ambas querem 30% 
do mercado premium – completará a gama nacional com o X1, 
Série 1, X3 e Mini Countryman, nesta ordem. “Nossa estimativa 
é ter de 3 a 4 meses de intervalo entre um lançamento e outro”, 
revela Piñeiro. O CEO afirma que não haverá diferenças entre 
os modelos vendidos no mundo: “Se tivéssemos que produzir 
um carro diferente para o Brasil, não teríamos fábrica aqui. O 
brasileiro terá o mesmo carro, com a mesma qualidade que é 
oferecida na Alemanha”.

Para Piñeiro, a maior aposta da BMW no Brasil é o potencial 
de mercado: “Quando se projeta uma fábrica, se pensa sempre no 

longo prazo, e o Brasil tem um potencial de mercado Premium, 
que justifica o investimento”, argumentou. Sua perspecti-

va é de que, na virada da década, o País triplique o 
volume de vendas dos modelos premium, para 

algo entre 100 mil a 120 mil unidades. “Para se 
consolidar, tem que investir hoje e não daqui 
a 10 anos”, concluiu o palestrante.

13 a 14 de AGOSTO de 2014   •   EXPO UNIMED CURITIBA

Eduardo Giannetti e Roberto Rodrigues.

Na grade de programação do 24º Congresso & ExpoFenabrave, 
os congressistas poderão conferir workshops promovidos por 
renomados profissionais da economia e do setor, tanto brasileiros, 
como internacionais. É o caso de dois workshops voltados para a 
área econômica, que serão ministrados por Eduardo Giannetti da 
Fonseca, professor do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais 
- IBMEC São Paulo e membro do Conselho Superior de Economia 
da FIESP, e por Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e 
coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio 
Vargas (GV Agro).

Giannetti da Fonseca já declarou que 2014 é um ano “cheio 
de distrações e incertezas” para a economia nacional, frente à 
Copa do Mundo e às eleições. Por essa visão e por sua renoma-
da reputação como economista, Giannetti apresentará dados 

 Arturo Piñeiro, CEO da BMW do Brasil.

Cenário econômico para o 
mercado de autos e agrobusiness

sobre o mercado de autos e alternativas para os empresários e 
profissionais do setor automotivo superarem a produtividade e 
os resultados projetados para este ano.

Já a experiência de mais de 50 anos de carreira de Roberto 
Rodrigues, grande parte dedicada ao agronegócio, aponta este 
como principal nome para apresentar, aos participantes do 
evento, as tendências, oportunidades e desafios para este setor.

Produtividade, oportunidades de expansão, investimentos 
nacionais e estrangeiros e avaliação de riscos para a economia 
e agrobusiness no Brasil são alguns dos pontos que serão apre-
sentados por este palestrante, conhecido também por defender 
a “estratégia agrícola”.

Confira outros destaques da Programação Temática no site: 
www.congresso-fenabrave.com.br 
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Agenda

Cenário político e econômico em foco 

Com o objetivo de discutir o cenário econômico e 
político nacional atual, a Fenabrave realizou, em São 
Paulo, no dia 8 de abril, reunião com os presidentes das 
Associações de Marca e Regionais da entidade.

O encontro, conduzido pelo Presidente dos Conselhos 
Deliberativo e Diretor da Fenabrave, Flavio Meneghetti, e 
pelo Presidente Executivo, Alarico Assumpção Jr., contou, 
também, com a presença do Presidente da ANFAVEA – 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, 
Luiz Moan, 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 
seus possíveis impactos sobre o setor automotivo.

Carlos Henrique Ferreira, Gláucio Geara,  
Oliver Murguet, Flavio Meneghetti, Victor Hara 

e Melchior Luiz Duarte de Abreu.

Presidente da Renault 
participa de café da 
Manhã na Fenabrave

Na manhã do dia 20 de março, o 
presidente da Renault do Brasil, Olivier 
Murguet, foi recepcionado com um 
café da manhã por Flavio Meneghetti, 
presidente da Fenabrave. Participaram 
do encontro, Carlos Henrique Ferreira, 
diretor de comunicação da Montadora, 
Melchior Luiz Duarte de Abreu e 
Gláucio Geara, vice-presidentes 
da Fenabrave, além de Victor Hara, 
presidente da Associação Brasileira dos 
Concessionarios Renault – ABRARE.

CNC e Fenabrave 
debatem o tema eSocial

Flavio Meneghetti, presidente da 
Fenabrave, se reuniu no dia 31 de 
março, em Brasília, com Adelmir 
Santana, vice-presidente da CNC - 
Confederação Nacional do Comércio, 
para debater questões referentes 
ao eSocial - Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas, que 
começa a vigorar a partir de outubro 
deste ano. Paulo Costabeber, 
vice-presidente da Fenabrave, 
também participou do encontro.Paulo Costabeber, Adelmir Santana e Flavio Meneghetti.

VI Encontro Regional de 
Concessionários de Veículos

A Fenabrave-PR e o Sincodiv-PR, entidades que congregam 
mais de 720 concessionárias de veículos do Paraná, 
realizaram, no dia 5 de abril, em Curitiba, o VI Encontro 
Regional de Concessionárias de Veículos.

A programação contemplou o momento das diretorias 
regional e nacional, dados de mercado, treinamento 
e capacitação - com a participação da Universidade 
Fenabrave-, palestra jurídica, apresentação da 
pesquisa Cliente Avaliador (que premia as empresas 
melhores avaliadas), e palestra magna. 

A Fenabrave Nacional foi representada pelo 
presidente Flavio Meneghetti, além de outros 
executivos e colaboradores da entidade.
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Novas sedes de Associações de Marca

• No dia 13 de março, o presidente do Conselho Diretor e Deliberativo 
da Fenabrave, Flavio Meneghetti, e o presidente executivo da 
entidade, Alarico Assumpção Jr., visitaram a nova sede da Associacão 
Brasileira dos Concessionarios Citroën – ABRACIT, em São Paulo.

• A ABRAFOR – Associação Brasileira dos Distribuidores Ford Caminhões, 
inaugurou sua nova sede, em São Paulo, em 23 de abril.  
O presidente executivo da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., prestigiou o evento.

• No dia 8 de maio, a ASSODEERE – Associação Brasileira dos Distribuidores John 
Deere, inaugurou sua nova sede, em São Paulo (foto).

Na agenda de visitas

No dia 9 de abril, Flavio Meneghetti recepcionou, na sede da Fenabrave, em São Paulo, 
Renato Sarzano, presidente da Continental Pneus do Brasil Produtos Automotivos.

Quem também visitou a entidade neste dia foi Arturo Piñeiro, 
CEO da BMW do Brasil e Sr. Oswaldo Scheer Filho, presidente da 

ABBM- Associação Brasileira dos Concessionários BMW.

Agenda

Fenabrave realiza 
reunião itinerante de 
caminhões da Ancive

A ANCIVE- Associação Nacional dos 
Concessionários Iveco, foi a sede 
oferecida para mais uma reunião 
do setor de caminhões, ônibus e 
implementos rodoviários. A Fenabrave 
conduziu a reunião por meio de 
seu presidente executivo, Alarico 
Assumpção Jr., contando com a 
participação dos representantes das 
Associações de Marca dos segmentos. 
O encontro aconteceu no dia 9 de abril, 
em São Paulo, e abordou assuntos 
de interesse dos segmentos.

Entre as entidades representadas, 
estiveram presentes o Diretor Executivo 
da ANCIVE, Anderson Maciel, e 
representantes da ABRADA – Associação 
Brasileira de Distribuidores Agrale, da 
ABRADIGUE – Associação Brasileira dos 
Distribuidores Guerra, da ABRADIR – 
Associação Brasileira de Distribuidores 
Randon, da ABRANOMA – Associação 
Brasileira dos Representantes NOMA, 
da ACAV – Associação Brasileira dos 
Concessionários MAN Latin America, 
da ASSOBENS – Associação Brasileira 
dos Concessionários Mercedes-
Benz, da ASSOBRASC – Associação 
Brasileira dos Concessionários Scânia 
e da ASSOVOLARE – Associação 
dos Concessionários Volare. 

Renato Sarzano e Flavio Meneghetti.

Flavio Meneghetti e Valentino Rizziolli.

Valentino Rizziolli 
visita a Fenabrave

O sr. Valentino Rizziolli, presidente 
da CNH para América Latina, foi 

recepcionado pelo presidente da 
Fenabrave, no dia 3 de abril, na sede 

da entidade. Na ocasião, Meneghetti 
oficializou o convite para que o 

executivo participe da abertura oficial 
do 24º Congresso & ExpoFenabrave, 

que se realiza no próximo dia 
13 de agosto, no Expo Unimed 

Curitiba, na capital paranaense.
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Fenabrave participa de  
reunião no MDIC
Representantes da cadeia produtiva do setor automotivo esti-
veram no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), no dia 24 de abril, em Brasília, para apresentar, ao 
ministro Mauro Borges, uma proposta do Programa para Renova-
ção da Frota de caminhões. Segundo o ministro, há interesse do 
Governo em discutir o programa, que possui grande potencial e 
conta com a simpatia da presidente Dilma Rousseff.

Na proposta apresentada, a meta é retirar de circulação os 
caminhões com idade superior a 30 anos de fabricação, com a 
reciclagem de, aproximadamente, 30 mil veículos por ano, a partir 
de 2017. Até lá, o sistema seria progressivo, com mil unidades em 
2014, cinco mil em 2015 e 15 mil em 2016.

De acordo com o projeto, coordenado por Valdner Papa pela 
Fenabrave, a Renovação da Frota desses veículos vai trazer como 
vantagens: economia nos custos de acidentes com participação de 
caminhões, redução das emissões - atendendo as metas da Política 
Nacional sobre a Mudança do Clima (Lei 12.187/09) -, e redução do 
consumo de diesel de até 10%, com estimativa de impacto positivo 
na Balança Comercial Brasileira.

Esta foi a primeira reunião do grupo com o ministro Mauro Borges 
e a secretária de Desenvolvimento da Produção do MDIC, Heloisa 
Menezes. O presidente executivo da Fenabrave, Alarico Assump-
ção Jr., representou a Fenabrave na audiência.

• A Fenabrave participou, no dia 9 de abril, da solenidade de premiação 
da 19ª edição do Best Cars 2014, em São Paulo/SP, realizada pela 
Revista CARRO e pelo site Carro Online, da Motorpress. O Best Cars 
2014 elegeu, por voto direto do leitor, 18 categorias com os melhores 
automóveis do mercado brasileiro, incluindo as melhores marcas 
em atributos de imagem como: Melhor Qualidade, Meio Ambiente, 
Maior Emoção, Melhor Negócio, Melhor Publicidade e Clientes Mais 
Satisfeitos.  Na ocasião, também aconteceu a Premiação Best Brands, 
que revelou as melhores cinco marcas do setor de autopeças em 
quesitos fundamentais para o consumidor, como Filtros, Lâmpadas, 
Lubrificantes, Pneus e Som Automotivo. 

• Na mesma data, a entidade esteve representada na abertura da 
36ª Edição do CONAC - Congresso Nacional de Administradoras 
de Consórcios, organizado pela ABAC – Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios. O CONAC, maior evento do Sistema 
de Consórcios, reúne, anualmente, empresários e executivos para 
participarem de palestras, workshops e paineis de debates sobre 
temas atuais e de interesse do setor. 

• A Federação também apoiou, no dia 10 de abril, em São Paulo/
SP, a entrega do Prêmio Lotus 2014, promovido pela Editora Frota 
– que edita FROTA&Cia. A premiação é destinada aos fabricantes 
e encarroçadores de veículos comerciais, cujas marcas e modelos 
conquistaram a preferência dos transportadores brasileiros em 
2013, com base nos números de licenciamentos do Renavam. 

• No dia 15 de abril, o Presidente Executivo da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Jr., participou do Encontro Anual 2014 da ANFIR – 
Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, 
realizado em São Paulo/SP. Na ocasião, Alarico ministrou palestra 
sobre Renovação de Frota, projeto capitaneado pela Fenabrave e 
coordenado pelo diretor da entidade, Valdner Papa. “O objetivo 
do Programa é modernizar o País, 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", citou Alarico Assumpção Jr. em sua apresentação.

• Na noite de 29 de abril, a Fenabrave esteve representada na 
premiação da 16ª edição MOTO DE OURO, que elegeu as melhores 
marcas e modelos de motocicletas do Brasil. Realizada pela Revista 
MOTOCICLISMO e pelo site Motociclismo online, da Motorpress, 
o evento contou com a participação -dos principais dirigentes de 
montadoras, importadores e associações de classe do segmento. O 
MOTO DE OURO 2014 elegeu, por voto direto do leitor, 10 categorias 
com as melhores motos do mercado brasileiro, incluindo ainda as 
melhores marcas em atributos como: Qualidade, Meio Ambiente, 
Emoção, Melhor Negócio, Publicidade e Cliente Mais Satisfeito.

• No último dia 3 de maio, representantes de Associações de 
Marcas dos segmentos de Caminhões, Ônibus e Implementos 
Rodoviários, sob a coordenação do vice-presidente da Fenabrave, 
Teodoro Silva, se reuniram na sede da entidade para debater 
assuntos ligados aos setores. Além da pauta geral do segmento, 
a reunião teve uma etapa para discussão específica com técnicos 
do setor de Implementos Rodoviários, sobre o realinhamento da 
subsegmentação, que contou com a coordenação do Cláudio 
Montagna, Presidente da ABRANOMA - Associação Brasileira dos 
Representantes Noma.

• Na mesma data, em Brasília, aconteceu uma audiência sobre 
a Renovação da Frota de Caminhões, com a Secretária do 
Desenvolvimento da Produção do MDIC, Heloisa Menezes. O 
objetivo do encontro foi para dar continuidade ao planejamento 
do programa. Participaram da reunião, Valdner Papa, diretor de 
relações com o mercado e Ricardo Lima, presidente da AutoHonda 
– Associação Brasileira de Concessionários Honda de Veículos 
Automotores Nacionais e Importados.

• No dia 14 de maio, o presidente executivo da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Jr., esteve em Santiago, no Chile, para 22º ASAMBLEA 
DE ALADDA (Asociación Latinoamericana de Distribuidores de 
Automotores), para prestigiar a posse do novo presidente da 
entidade, Edwin Derteano Dyer, que é o atual presente da AAP - 
Asociación Automotriz del Perú.

• Alarico Assumpção Jr. e Paulo de Tarso Costabeber, vice-presidente 
da entidade, responsável pelo segmento de Tratores e Máquinas 
Agrícolas, estiveram presentes na sede da ABIMAQ, em São Paulo, 
em 21 de maio, no evento em que o Ministro da Agricultura, Neri 
Geller, anunciou o novo Plano da Safra 2014/2015.

• A sede da Fenabrave, em São Paulo, recebeu, no dia 22 de maio, 
representantes de Associações de Marcas dos segmentos de 
Tratores e Máquinas Agrícolas, em reunião que contou com 
a participação de Milton Rego, representante da Anfavea – 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, 
para discutir a situação do mercado, estoques e produção, 
financiamentos.

 Na tarde do mesmo dia, a Fenabrave reuniu o Conselho Diretor 
e Diretores Regionais, para uma palestra com o tema: Brasil – 
Conjuntura Econômica e Política, conduzida por Zeina Latif, 
economista chefe da empresa XP Investimentos e por Daniel 
Cunha, também executivo da empresa.

Participação em Eventos
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A Universidade Fenabrave, por meio da TV Fenabrave, aprimorou, 
mais uma vez, seu conteúdo e lançou a TV Interativa Fenabrave, 
um novo conceito que contempla uma programação completa de 
cursos, disponível das 07h às 21h. A nova programação, com foco no 
desenvolvimento profissional e no negócio da distribuição automotiva, 
foi lançada no último dia 7 de abril.   

Com a TV Interativa, a Universidade Fenabrave passou a oferecer, 
diariamente, cursos nos períodos da manhã, tarde e noite, das 7h às 
10h, com reprise das 13h às 16h e das 17h às 20h, permitindo maior 
flexibilidade para que as concessionárias participem dos cursos, visto 
que podem escolher o melhor horário para se aprimorar. Atualmente, 
existem cursos com duração de 2, 4 e 6 horas e, aos poucos, serão 
introduzidos novos cursos, novos formatos, dentro do conceito da  
TV Interativa. 

O novo formato contempla, também, a construção de uma 
grade específica para cada função, de acordo com o dia da semana, 
com cursos comportamentais, da DTCOM, e cursos específicos para 
formação ou para agregar valor à carreira profissional. 

Na segunda feira, por exemplo, o foco é a área de vendas, com 
temas variados, como trabalho em equipe, venda para caminhões 
e vendas pela internet. Na terça-feira, a programação é voltada 
para pós-vendas e peças, abordando gestão de estoque, melhores 
práticas e marketing de serviços, além de organização e processo. Na 
quarta-feira, o conteúdo está voltado para Recursos Humanos: como 
recrutar um profissional e como fazer uma avaliação de desempenho. 
Já na quinta-feira, o foco é Liderança, com cursos que discutem a 
comunicação para contato com clientes, como ser o melhor, motivação 
e a arte de inspirar.  E, na sexta-feira, a programação é especial, com 
conversas com especialistas, mesas redondas, etc.

“Por meio da TV Interativa Fenabrave e as parcerias com 
instituições educacionais nacionais e internacionais, a Universidade 
Fenabrave tem proporcionado o aperfeiçoamento contínuo dos 
profissionais da Rede, resultando em benefícios reais para os 
Concessionários. As empresas participantes dos cursos oferecidos 
pela Universidade Fenabrave estão fazendo parte do ciclo de 
desenvolvimento profissional que a instituição está oferecendo, com 
exclusividade pela TV Interativa”, cita Valdner Papa, coordenador da TV 
e Universidade Fenabrave.

A TV Fenabrave possui, atualmente, mais de 1.500 antenas 
instaladas em todo o País, sendo responsável pela formação de 
mais de 70 mil profissionais ligados às Redes de Concessionárias em 
todo o território nacional, além de estar entre as cinco maiores TVs 
corporativas do Brasil, o que demonstra a sua abrangência dentro de 
um dos setores mais importantes da economia.

TV Fenabrave lança nova 
programação da TV Interativa

Para mais informações sobre a TV e Universidade Fenabrave, 
entre em contato pelo telefone (11) 5582-0045 (Rosana ou 

Amanda) ou e-mail: universidade@fenabrave.org.br 

Parcerias importantes  
em 2014

A Universidade Fenabrave firmou recente 
parceria com a EABS - Euro American Business 
School, escola de negócios “world class”, para a 
oferta de MBA e cursos de capacitação às Redes 
de Concessionárias de todo o Brasil. Ao realizarem 
cursos presenciais e por e-learning- elaborados 
pela CEGOC (maior empresa desenvolvedora de 
conteúdo para este tipo de curso no mundo)-, os 
alunos receberão certificados internacionais. 

Com a parceria, as entidades desenvolverão 
um MBA customizado sobre Gestão Estratégica, 
Comercial e Operacional de Concessionárias, além 
de quatro cursos de atualização customizados, 
sendo um curso avançado sobre “Gestão da 
Rentabilidade da Concessionária”, cursos de 
“Ferramentas de aprimoramento do CRM – 
Potencial Telefone”, curso avançado sobre “Gestão 
de Desempenho e Remuneração por Resultados”, 
além de um curso sobre “Marketing Digital, SEO e 
Redes Sociais”. 

Voltados para a gestão de concessionárias, os 
cursos serão presenciais e ministrados no Campus 
da EABS, em São Paulo. Os concessionários e 
colaboradores das redes participantes receberão 
certificados internacionais, reconhecidos em mais 
de 50 países. 

MBA com FGV – Por meio da parceria junto à 
FGV – Fundação Getúlio Vargas, a Universidade 
Fenabrave desenvolverá um MBA customizado 
do curso “Master em Gestão Estratégica em 
Varejo”, que será o primeiro da história do setor 
automotivo personalizado para o varejo.  

Ministrado de forma presencial, no campus da 
FGV, em São Paulo, o curso também será voltado 
para a gestão de concessionárias e terá início no 
segundo semestre deste ano. A parceria ainda 
trará, para as Redes de Concessionárias, uma série 
de cursos com foco em Vendas e Marketing, que 
serão transmitidos pela TV Interativa Fenabrave. 

A Universidade Fenabrave também dará 
continuidade ao Programa Escalada do 
Conhecimento, desenvolvido em parceria com 
a empresa MindQuest e que oferece conteúdos 
da Harvard Business. Em 2013, a Universidade 
realizou cursos de Negociação e, em breve, novos 
conteúdos serão disponibilizados.
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Qual o tamanho de sua 
concessionária?

Por Francisco Mendes
Coordenador do Grupo dos 20 Fenabrave.

No negócio de distribuição de veículos no Brasil, são 
frequentes conversas comparando volumes de venda, sejam 
quantitativos sejam monetários, sendo este o parâmetro mais 
utilizado para definir o tamanho de uma operação.

Da mesma forma, comparam-se despesas como percentual 
sobre as vendas. Tome-se o exemplo de duas concessionárias 
com o mesmo valor de faturamento, como no caso a seguir:

Reunião Fiat
O Grupo dos 20, coordenado por Francisco Mendes, realizou 
reunião com o Grupo 3 da Fiat, nos dias 17 e 18 de março, na 
sede da concessionária Tempo Veículos, em Campinas-SP. 

 Quando a base de comparação tomada é o valor do Lucro 
Bruto, fica evidente a diferença de eficiência, com a conces-
sionária BBB consumindo uma parcela menor do Lucro Bruto 
gerado com gastos de propaganda. O que realmente garante 
a capacidade de cobertura das despesas da concessionária é 
a sua geração de Lucro Bruto e não seu faturamento.

No Grupo dos 20, busca-se identificar as práticas que 
trazem maior eficiência ao negócio, utilizando-se, para análise 
de despesas, e mesmo de resultado operacional, a sua relação 
percentual com o Lucro Bruto.

A utilização deste conceito possibilita não somente a rá-
pida identificação das concessionárias com melhores práticas, 
como também a percepção das despesas sob uma ótica de 
geração de resultados. Afinal, 1% pode parecer pouco, mas 
12,5% pode ser um ponto de atenção.

Mude sua forma de pensar o negócio. Venha para o 
Grupo dos 20!

 Com estes parâmetros, pode-se dizer que a eficiência dos 
gastos com propaganda é a mesma para ambas as conces-
sionárias. Mas, e se estas geram valores diferentes de Lucro 
Bruto? Segue-se o exemplo:

Empresa AAA BBB
Vendas líquidas 1.000.000 1.000.000
Despesas com propaganda 10.000 10.000
% sobre vendas 1,0% 1,0%

Empresa AAA BBB
Vendas líquidas 1.000.000 1.000.000
Lucro bruto 80.000 120.000
Despesas com propaganda 10.000 10.000
% sobre vendas 1,0% 1,0%
% sobre o lucro bruto 12,5% 8,3%

Mesa Redonda ao vivo  
com foco no eSocial

Para debater sobre o que é e o que envolve o eSocial, Sistema 
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas, a TV Fenabrave realizou, em 1 de abril, uma Mesa 
Redonda sobre o tema, que contou com a participação do Presi-
dente do Sescon – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, 
Sérgio Approbato Machado Jr., do diretor da Fenabrave, Paulo 
Engler, e da jornalista Fátima Turci, âncora da Record News e da 
TV Fenabrave. 

Quem não conseguiu acompanhar a transmissão ao vivo da 
Mesa Redonda, pôde rever o programa graças aos novos recursos 
da TV Interativa, que reprisou a Mesa Redonda nos dias 11 e 25 
de abril, com exibição em três horários: 10h, 14h e 17h. 

O eSocial, projeto do governo federal, vai unificar o envio de 
informações, pelo empregador, em relação aos seus colaborado-
res, e está sendo desenvolvido em conjunto pela Caixa Econômica 
Federal, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério da 
Previdência Social (MPS), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), compondo 
a Agenda de Ações para Modernização da Gestão Pública, con-
duzida pelo Ministério do Planejamento, envolvendo a Câmara 
de Gestão, Desempenho e Competitividade e outros Ministérios.

Para o diretor da Fenabrave, Paulo Engler, os Concessionários 
precisam conhecer bem todo o processo que envolve o eSocial, 
juntamente com o apoio das Associações de Marca e Sincodivs, 
para que possam trabalhar e mostrar as dificuldades do sistema. 
“É preciso que, além do empregador, o trabalhador também 
tenha conhecimento sobre o eSocial, pois as informações forne-
cidas sobre o colaborador precisam, também, estar em harmonia, 
sendo que toda e qualquer alteração cadastral deverá ser comuni-
cada/solicitada com antecedência. A iniciativa é boa, no entanto, 
é preciso atenção de todos, pois o prazo para implantação é 
curto e o modelo criado se baseou em empresas que possuem 
organograma bem definido, o que não é a realidade da maioria 
das empresas do País que, em muitos casos, não possuem o 
departamento de recursos humanos, por exemplo”, cita Engler.       

De acordo com o Presidente do Sescon – Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis, Sérgio Approbato Machado 
Jr, com a implantação do eSocial haverá ganhos, até mesmo de 
competitividade de mercado. “A implantação desse projeto mu-
dará a gestão das empresas, o que resultará na sofisticação do 
gerenciamento. Sem dúvida, é uma mudança bastante radical e 
o governo precisa colaborar com as organizações para que isso 
aconteça, operando de maneira adequada para atingir esse grau 
de comunicação com o contribuinte, criando suporte tecnológico 
e facilitando a vida deste”, comenta.

A implantação do projeto, maior e mais ambicioso do SPED 
- Sistema Público de Escrituração Digital, será em outubro de 
2014 e contempla a entrega de todas as declarações, resumos 
para recolhimento de tributos oriundos da relação trabalhista 
e previdenciária, além das informações relevantes referentes ao 
contrato de trabalho. Para o Governo, a entrega única facilitará 
a busca e crítica de irregularidades, tais como prazos desrespei-
tados, erros de cálculo e declarações inconsistentes.
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entrevista

Luiz Moan
Presidente da Anfavea

Foto Joao Luiz Oliveira-Tecnifoto
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Impostos e seletividade 
no crédito são  
entraves para o setor
Queda nas exportações, mais seletividade para 
a concessão de crédito e alta carga tributária. 
Esses são os principais problemas apontados pelo 
presidente da Anfavea, Luiz Moan, que impedem o 
bom desempenho do setor nos últimos meses, tanto 
em vendas, como em produção. 

Apesar da queda observada, mês a mês, desde 
janeiro, os emplacamentos de autoveículos, em 
abril, apontam elevação de 21,8% sobre o resultado 
de março, mês do Carnaval. De acordo com a 
entidade, as vendas de automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus somadas, saltaram de 
240.808 unidades em março para 293.240 em abril. 
No comparativo com abril de 2013, é vista uma 
queda de 12,1% nos negócios. E, no acumulado do 
ano (1,1 milhão de veículos vendidos em quatro 
meses), a retração é de 5% em relação ao primeiro 
quadrimestre do ano passado. “Essa queda de 5% 
representa algo como 60 mil veículos a menos, em 
torno de quatro dias de emplacamentos. Esse é o 
impacto. Não estou reduzindo a crise, mas ainda 
temos um grande mercado aqui e um nível alto de 
vendas”, minimizou Moan.

Durante o último encontro com jornalistas, quando 
divulgou os resultados de abril e do quadrimestre, 
o presidente da Anfavea reforçou a importância 
da manutenção do desconto do IPI para o mercado 
automotivo. Segundo Moan, no Brasil, é paga a 

maior carga tributária no mundo para automóvel. 
“Durante o período de redução de IPI, foram 
comercializados mais veículos. Com isso, o governo 
conseguiu arrecadar R$ 8,2 bilhões a mais em 
tributos”, destacou, porém, afirmando que existem 
“sinalizações muito fortes por parte do governo de 
que a alíquota de IPI vai aumentar em primeiro de 
julho”, como previsto.  

De acordo com o presidente da entidade que 
representa os fabricantes de veículos, a concessão 
seletiva de crédito também tem contribuído para 
a queda nas vendas. Dessa forma, a Anfavea tem 
feito diversas reuniões com o governo e com as 
instituições financeiras no sentido de encontrar uma 
forma de reduzir a seletividade. Uma das soluções 
apontadas pela Anfavea é a criação de um fundo, 
que auxiliaria os bancos em casos de inadimplência. 
“Foram apontadas cerca de 12 alternativas e o fundo 
garantidor foi uma delas. A rede bancária está 
estudando qual delas é a mais viável”, comentou.

Além de trabalhar a questão do crédito, a entidade 
tem atuado em outras frentes, como a negociação 
com o governo argentino, objetivando o aumento 
das exportações para aquele país. Em entrevista à 
Revista Dealer, Luiz Moan comentou as expectativas 
para o setor este ano e quais as principais ações da 
entidade para reverter o viés de queda do mercado. 
Confira a seguir.
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Se nós pegarmos, por exemplo, a última redução de IPI, (...) nós tivemos um incremento 
das vendas superior a 1,5 milhão de veículos, o que significou, para o sistema tributário 

brasileiro, uma perda de R$ 4,9 bilhões em IPI, mas representou um ganho de R$ 5,6 
bilhões em PIS e Cofins, R$ 6 bilhões adicionais em ICMS, e R$ 1,5 bilhão em IPVA.

Revista Dealer – Na sua opinião, qual será o 
principal desafio do setor automotivo este ano? 
O mercado e a economia estão reagindo como 
a Anfavea previa?
Luiz Moan – O grande desafio deste ano é reto-
mar a normalidade nas exportações que, neste 
primeiro quadrimestre, para autoveículos, 
tiveram uma queda acentuada, e também 
trabalhar sobre a seletividade do crédito para 
o mercado interno.

Revista Dealer – A alíquota de IPI está voltando 
gradativamente na tributação dos automóveis 
comercializados no Brasil e, até julho, deve 
retomar aos patamares originais. O senhor 
acredita que a retomada do imposto prejudi-
cará o desempenho das vendas? 
Luiz Moan – Eu não tenho nenhuma dúvida 
que o desempenho das vendas poderá será 
prejudicado com o retorno do IPI às alíquotas 
normais, até porque nós temos aqui no Bra-
sil a maior carga tributária do mundo sobre 
veículos. Então nós sempre consideramos a 
possibilidade, e vamos sempre trabalhar, para 
a redução desta carga tributária.

Revista Dealer – Para cada percentual de au-
mento do IPI, quanto se projeta de queda nas 
vendas ao mercado interno?
Luiz Moan – Nós temos, basicamente, para cada 
1 ponto de aumento de IPI, um aumento de 
preços de 1,1% a 1,2%, dependendo do mo-
delo. E uma queda correspondente a 1,7% a 
cada 1 ponto de IPI reduzido. 

Revista Dealer – Mesmo diante desse enfraque-
cimento do mercado, a indústria recompôs 
margens dos produtos e teve de agregar a estes 
itens como freios ABS e Airbags, o que impac-
tou nos preços dos veículos. Como essas questões 
têm influenciado nas vendas?
Luiz Moan – Na verdade, nós não recompusemos 
o total do custo de produção. O que aconteceu 

este ano foi o repasse do aumento da alíquota 
de IPI ocorrido em janeiro, e a incorporação de 
equipamentos obrigatórios como o Airbag e o 
ABS. No nosso custo de produção nós temos 
outros fatores de aumento: aço, plástico, o 
custo da mão de obra, entre outros. Infeliz-
mente, pelo mercado competitivo, a indústria 
não conseguiu segurar esses preços. Com isso, 
estamos sofrendo com uma forte redução  
da margem.

Revista Dealer – De acordo com as reuniões 
que têm ocorrido entre a Anfavea e o governo, 
acredita na possibilidade de se manter o IPI 
nos patamares atuais ou até mesmo retornar 
aos percentuais de 2013, com maior isenção? 
Qual a sua opinião a respeito? Outro pacote de 
incentivos deve ser anunciado? Qual a expec-
tativa da Anfavea nesse sentido?
Luiz Moan – Nós temos sinalizações muito fortes 
por parte do governo de que a alíquota de IPI 
vai aumentar em primeiro de julho. O que 
nós estamos trabalhando com o governo é um 
diagnóstico que nós fizemos, mostrando que a 
rede bancária está muito seletiva na concessão 
de crédito. É neste ponto que estamos traba-
lhando agora.

Revista Dealer – A Anfavea tem estudo que de-
monstra que a redução do IPI trouxe aumento 
de arrecadação para o Governo, e não queda. 
Pode comentar esses dados?
Luiz Moan – Se nós pegarmos, por exemplo, a 
última redução de IPI, que ocorreu em maio de 
2012, e ficou em vigor até o dia 31 de dezem-
bro de 2013, nós tivemos um incremento das 
vendas superior a 1,5 milhão de veículos, o que 
significou, para o sistema tributário brasileiro, 
uma perda de R$ 4,9 bilhões em IPI, mas re-
presentou um ganho de R$ 5,6 bilhões em PIS 
e Cofins, R$ 6 bilhões adicionais em ICMS, e 
R$ 1,5 bilhão em IPVA. Ou seja, neste perío-
do, no líquido, geramos mais de R$ 8,2 bilhões 
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a mais de tributos, o que é uma prova definitiva 
de que, se nós tivéssemos uma carga tributária 
adequada, teríamos crescimento de mercado.

Revista Dealer – Então a carga tributária pode 
ser apontada como uma das principais razões 
para que os preços dos veículos no Brasil sejam 
tão mais altos do que em outros países? Qual 
a média de impostos que um veículo carrega 
na carona?
Luiz Moan – Eu não tenho dúvidas. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, a média do imposto é 
de 8%, que incide sobre o preço líquido do 
automóvel. No Brasil, se colocarmos na mes-
ma base do sistema de cobrança feita pelos 
norte-americanos, a nossa carga tributária é 
de 43%, mais cerca de 9% de impostos não 
repassáveis sobre o custo de produção. Eu cito 
um exemplo claro. Quando nós compramos 
alimentação para os nossos funcionários, os 
impostos incidentes sobre estes produtos, não 
conseguimos compensar. Portanto, a cadeia 
produtiva vai acumulando impostos não 
compensáveis. Então, se juntarmos os 9% com 
os 43%, vamos para uma carga monstruosa, 
acima de 50%.  

Revista Dealer – A alta nos juros pode ser a 
razão da alta seletividade de crédito para 
financiamento de veículos? Como a Anfavea 
tem trabalhado esse assunto junto aos bancos?
Luiz Moan – Sem dúvida nenhuma o aumento 
de juros, para nós, provoca um impacto ex-
tremamente negativo para as vendas do setor. 
O que estamos trabalhando neste momento é 
na elaboração de medidas, junto com a rede 
bancária, que possibilite o retorno de mais 
concessão de crédito. As medidas ainda estão 
sendo discutidas e propostas pelos bancos. 
Portanto, eu prefiro esperar para saber quais 
seriam as medidas viáveis para que a gente 
possa implementar. A proposta da Anfavea é 
a de que os bancos sugiram o que é necessário 

para se reduzir o atual nível de seletividade na 
concessão de crédito. 

Revista Dealer – O senhor tem comentado sobre 
a necessidade de se estimular o desenvolvi-
mento do Leasing. É uma alternativa para 
incrementar o setor?
Luiz Moan – Neste momento, nós estamos traba-
lhando no Leasing Financeiro voltado à pessoa 
jurídica. Nós acreditamos que, neste momen-
to, seria um instrumento importantíssimo de 
financiamento para as empresas. 

Revista Dealer – Em sua avaliação, por que  a 
participação do Leasing Financeiro perdeu 
força nas vendas de veículos?
Luiz Moan – Este percentual foi caindo em fun-
ção de insegurança jurídica, que hoje nós já 
conseguimos retirar. No final do ano passado, 
tanto o IPVA como a multa, caso o arrenda-
tário não pague, passou a fazer parte do valor 
incontroverso do financiamento. E há cerca de 
um mês, o STJ – Superior Tribunal de Justiça, 
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decidiu que o ISS, incidente sobre as operações 
de Leasing, seja pago ao município da sede da 
instituição financeira, não à cidade em que está 
o arrendatário.

Revista Dealer – Em sua opinião, o Leasing 
Operacional tem espaço no Brasil?
Luiz Moan – Sem dúvida nenhuma. Porém, pre-
cisamos entender que nós ainda estamos com 
uma taxa de juros bastante alta, o que causa, 
neste momento, dificuldades para o sucesso 
imediato desta modalidade de financiamen-
to. Acho que precisamos ter primeiro taxas  
mais adequadas.

Revista Dealer – Quais são as previsões da en-
tidade diante de um cenário mais incerto este 
ano? A Anfavea acredita que o setor passe por 
momentos de baixa também em 2015? Quais 
os segmentos mais e menos afetados?

Luiz Moan – Estamos trabalhando fortemente 
na tentativa de manter as previsões feitas no 
início deste ano pela Anfavea, onde o mer-
cado interno teria um crescimento de 1,4%. 
Neste momento, sabemos da dificuldade de 
atingirmos esta previsão, mas não é a hora, 
ainda, de a alterarmos em função da volatili-
dade que temos. Como volatilidade, indico, 
claramente, a questão das exportações para 
a Argentina e também a seletividade do cré-
dito para o mercado interno. Então, depois 
de as medidas serem analisadas e decididas, 
poderemos fazer uma previsão mais ade-
quada. Esperamos que isso aconteça o mais  
rápido possível.

Revista Dealer – Algumas fábricas já anunciam 
paralisações e demissões. Qual a previsão para 
a redução de postos de trabalho na indústria 
para este ano?
Luiz Moan – Nós não temos esta previsão. O 
que as montadoras estão fazendo, devido aos 
nossos funcionários terem alta qualificação e 
com alto investimento em treinamento, é de 
utilizar todos os mecanismos possíveis para 
manutenção do nível de emprego.

Revista Dealer – Se o mercado continuar retraí-
do em 2015, novos cortes devem ser feitos?
Luiz Moan – Eu não acredito nesta hipótese, 
pois espero que, no ano que vem, teremos um 
mercado crescente. 

Revista Dealer – Em sua avaliação, em perí-
odos de retração, as vendas diretas tendem  
a crescer?
Luiz Moan – Na minha avaliação, vendas diretas 
são um segmento importante do mercado, 
independentemente se o mercado está retraí-
do ou em crescimento. Acho que cabe a cada 
montadora, junto com sua Rede de Concessio-
nários, administrarem todos os segmentos de 
consumo. Há um crescimento sim de algumas 

Até 2018, temos uma previsão de investimentos de R$ 75,6 bilhões, que serão 
aplicados não somente em novos modelos e na melhoria de eficiência energética 
mas, também e em especial, no desenvolvimento da engenharia aqui no Brasil.

Fo
to

 Jo
ao

 L
ui

z O
liv

ei
ra

-T
ec

ni
fo

to

16 Revista Dealer



empresas, assim como em outras há uma re-
tração. Isso depende da política individual de 
cada empresa. 

Revista Dealer – Como avalia a expansão da 
participação da internet/mídias sociais na 
comercialização de veículos?
Luiz Moan – Acho que é um instrumento impor-
tante. Nós temos que atender bem a todos os 
segmentos de consumo e, sem dúvida nenhu-
ma, um dos grandes segmentos hoje é o dos 
consumidores que pesquisam seu veículo na 
internet, seja nos sites das próprias montadoras 
ou em qualquer outro meio eletrônico.

Revista Dealer – A Anfavea tem realizado di-
versas reuniões com o governo para equacio-
nar o comércio de veículos com a Argentina. 
O que tem sido discutido e quais os pleitos  
da entidade?
Luiz Moan – Nesta questão do Brasil e Argenti-
na, nós temos uma integração produtiva. Nem 
um e nem outro simplesmente vende. Temos 
produtos complementares, produzidos nos 
dois países e atendendo aos dois mercados. 
E nós estamos trabalhando no reforço desta 
integração produtiva e para que este fluxo de 
comércio aumente. No ano passado represen-
tou US$ 21 bilhões e queremos que cresça. Eu 
acredito fortemente que o mercado argentino, 
neste ano, deva sofrer uma redução em relação 
a 2013. Mesmo assim, é um mercado extrema-
mente importante para o Brasil, que está em 
torno de 700 mil unidades. E é em cima deste 
volume que iremos trabalhar.

Revista Dealer – Considerando o cenário com a 
Argentina, a Anfavea vislumbra abrir frentes 
de negócios com outros países?
Luiz Moan – Sem dúvida! Estamos trabalhando 
na extensão do acordo com o México, no 
aprofundamento do acordo com a Colômbia 
e com os demais países andinos. Estamos 

trabalhando, ainda, com o governo brasileiro,  
de o Mercosul ofertar um acordo com a  
União Europeia.

Revista Dealer – Como está a evolução do 
Inovar-Auto na visão das montadoras? O pro-
grama está dentro do cronograma apontado 
pelo governo?
Luiz Moan – Ainda nos ressentimos da falta 
de uma regulamentação final, mas o pro-
grama já mostra resultados. Um deles é o 
fortalecimento do setor de autopeças que, 
em 2013, apresentou um crescimento real 
de faturamento, em torno de 7%. Além 
disso, observamos um crescimento nos in-
vestimentos da indústria. Até 2018, temos 
uma previsão de investimentos de R$ 75,6 
bilhões, que serão aplicados não somente em 
novos modelos e na melhoria de eficiência 
energética mas, também e em especial, no 
desenvolvimento da engenharia aqui no 
Brasil. No Inovar-Auto, no mínimo, cerca 
de R$ 14 bilhões deverão ser investidos na 
área de engenharia automotiva.

Revista Dealer – Em sua avaliação, as Eleições/ 
definição política prevista para este ano no 
Brasil deve influenciar nos resultados do setor 
automotivo?
Luiz Moan – Nós somos uma entidade absolu-
tamente apartidária, e acreditamos que as elei-
ções, para o mercado, trazem oportunidades, 
inclusive de aumento das vendas, especialmen-
te das realizadas às locadoras. Portanto, vamos 
trabalhar dentro da possibilidade de aumentar 
o mercado.

Revista Dealer – Para enfrentar desafios e chegar 
à Superação de resultados, como avalia que 
deve ser o relacionamento entre montadoras e 
concessionárias?
Luiz Moan – Este relacionamento deve ser o de 
parceria ao extremo!

Até 2018, temos uma previsão de investimentos de R$ 75,6 bilhões, que serão 
aplicados não somente em novos modelos e na melhoria de eficiência energética 
mas, também e em especial, no desenvolvimento da engenharia aqui no Brasil.

17Revista Dealer



OS DESAFIOS DA
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É A HORA DE
CAPACITAR!
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C
onsiderado um ano atípico pela Fenabrave, 2014 
traz possibilidades distintas de desempenho para o 
setor automotivo. Segundo a sócia-diretora da MB 
Associados (consultoria contratada 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.

Diante deste cenário, especialistas acreditam que o ano será 
um período em que os empresários deverão investir cada vez mais 
em treinamento e desenvolvimento (T&D). Esta tendência é 
confirmada pela ABTD – Associação Brasileira de Treinamento 
e Desenvolvimento, que apresentou a pesquisa “O Retrato do 
Treinamento no Brasil”, no final de 2013. “O mercado, quando 
fica mais competitivo, faz com que as empresas não possam perder 
oportunidades de vendas. Por isso, a capacitação é importante, 
pois prepara melhor as equipes para uma melhor conversão”, argu-
menta o coordenador da Universidade Fenabrave, Valdner Papa. 

O estudo realizado pela ABTD apontou a retomada dos 
investimentos em Treinamento e Desenvolvimento como ação 
estratégica. Entre 2012 e 2013, o valor médio investido no setor 
pelas organizações cresceu 6%. A expectativa para o crescimento 
entre 2013 e 2014 é de 9%. 

“As empresas devem trabalhar, cada vez mais, a questão da pro-
dutividade, que é consequência do treinamento. Na área técnica 
das concessionárias, por exemplo, uma melhor competência gera 
menos erros e, assim, maior ganho com produtividade na oficina”, 
alerta Valdner Papa.

O uso de mais tecnologias, mídias sociais e conexões está 
contemplado no estudo feito pela ABTD. A pesquisa apontou 
que 21% do investimento anual de T&D estão diretamente 
relacionados à utilização de algum recurso tecnológico, como 
treinamento a distância assíncrono ou por videoconferência e 
e-learning. Na pesquisa anterior, este número era de 18%. “Além 
disso, o consumidor tem, à disposição na internet, uma infi-
nidade de informações e opiniões sobre os produtos. O cliente 
chega numa concessionária já sabendo tudo sobre o modelo. Se 
o vendedor não estiver preparado, pode gerar descrédito, tanto 
para a marca como para a concessionária e também para o pro-
fissional. Os recursos tecnológicos estão aí para auxiliar também 
neste processo de conhecimento”, complementa o coordenador 
da Universidade Fenabrave que, este ano, inova no formato e 
na grade de cursos oferecidos às concessionárias, seja por meio 
presencial ou a distância.

Pensando em 2014, 80% das empresas ouvidas na pesquisa 
realizada pela ABTD informaram que o desenvolvimento de 
lideranças será prioritário. Entre os temas que serão parte dos 
programas de treinamento, cinco se destacam como prioridades: 
Liderança (81%), Comunicação e feedback (58%), Qualidade e/
ou atendimento ao cliente (39%), Segurança e/ou treinamento 
obrigatórios (22%) e Tecnologia da informação (17%). 

Mesmo que a regra 
seja reduzir custos por 

conta das incertezas 
de mercado, os 

investimentos em 
treinamento e 

desenvolvimento 
profissional devem 

ser cada vez maiores 
em 2014. Preparar 
profissionais para 

a maior competição 
de mercado deve 

ser fator-chave para 
se diferenciar.
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Fenabrave em Ação – A Fenabrave, sempre engajada 
em levar aos Concessionários capacitação e trei-
namento em diversas áreas, criou, há 15 anos, a 
Universidade Fenabrave que, em 2008, ampliou 
sua abrangência ao lançar a TV Fenabrave.

Por meio de um canal via satélite exclusivo, a 
entidade transmite programação especial às Redes, 
com cursos voltados à área de vendas, atendimento, 
assuntos segmentados, além de realizar, periodica-
mente, mesas redondas com o objetivo de levar, aos 
Concessionários, uma programação rica em infor-
mações de interesse da distribuição. “O nosso maior 
objetivo é o desenvolvimento profissional com foco 
no negócio”, explica Valdner Papa, coordenador da 
Universidade e TV Fenabrave.

A TV Fenabrave possui, atualmente, mais de 
1.500 antenas instaladas em todo o País, sendo 
responsável pela formação de mais de 70 mil pro-
fissionais ligados às Redes de Concessionárias em 
todo o território nacional, além de estar entre as 
cinco maiores TVs corporativas do Brasil, o que 
demonstra a sua abrangência dentro de um dos 
setores mais importantes da economia.

Recentemente, a programação da TV Fenabrave 
passou por uma evolução, com o lançamento da TV 
Interativa. O novo conceito visa ampliar a grade de 
cursos já existente na Universidade e TV Fenabrave 
e vai além do que existe hoje, com novos formatos 
e grades segmentadas, como cursos específicos, 
voltados a comportamento e de interesse geral, 

além dos já existentes na grade da Dtcom, parceira 
tecnológica da Fenabrave. Com o novo formato, 
os treinamentos poderão ser realizados das 7h às 
21h, permitindo, assim, que as concessionárias e 
seus colaboradores escolham o melhor horário para 
se aprimorar.

A nova grade vai oferecer cursos de diversas 
áreas, como vendas, peças, liderança, recursos 
humanos, entre outros. Essa programação será 
disponibilizada em dias específicos, em três perío-
dos diferenciados. “A Universidade Fenabrave está 
em constante evolução, e nosso objetivo é levar, às 

Mesas Redondas 
periódicas, 

realizadas pela TV 
Fenabrave, levam 

aos Concessionários 
assuntos de interesse 

para ampliação dos 
negócios.
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Exemplo norte-
americano
A NADA – National Automobile Dealers Association, entidade que 
representa os Concessionários norte-americanos, possui um extenso 
programa de treinamentos direcionados à Rede. Por meio da NADA 
University Online, o braço de treinamento online da NADA, Conces-
sionários têm acesso a uma variedade de recursos e treinamentos, 
com soluções que visam ajudar a melhorar as operações e a renta-
bilidade do negócio, mantendo os colaboradores atualizados sobre 
temas que partem desde atendimento telefônico, F&I e internet, até 
cursos voltados ao aprendizado da legislação que regulamenta a 
atividade da distribuição naquele país.

Além dos cursos, que podem ser feitos online, a entidade disponibiliza 
um grande acervo de material de apoio, além de vídeos com palestras 
e workshops, que podem ser comprados no site da NADA University.



Redes, treinamentos e cursos que possam agregar 
mais resultados no dia a dia do Concessionário”, 
comenta Valdner Papa.

Para ampliar a oferta de conhecimento às 
Redes, a Universidade Fenabrave possui parcerias 
com instituições de ensino renomadas no mercado 
brasileiro. Além da FGV, ESPM e Trevisan, por 
exemplo, recentemente, firmou acordo com a 
EABS - Euro American Business School, escola de 
negócios “world class” que, segundo o Prof. Pedro 
M. Martins, da EABS, “veio dar a oportunidade dos 
brasileiros realizarem Pós Graduações e Cursos de 
Educação Executiva de alto padrão internacional 
sem sair do Brasil”.

Por meio da parceria, a Universidade Fenabrave 
e a EABS desenvolverão um MBA customizado, 
que deverá ser iniciado ainda este ano, e será volta-
do às Redes de Concessionárias de todo o Brasil, re-
presentadas pela Fenabrave. O curso será presencial, 
ministrado no campus da EABS, em São Paulo, e 
será voltado para a gestão de concessionárias. “Os 
Concessionários que participarem desses cursos, 
por meio da parceria com a EABS, terão acesso a 
certificados reconhecidos em mais de 50 países”, 
detalhou Valdner Papa, explicando que estes 
certificados são emitidos pelo IBS - International 
Board of Standards, AAFM - American Academy of 
Financial Management, AAPM - American Acade-
my of Project Management e IMCB International 
Management Consultants Board.

De acordo com o coordenador da Universidade 
Fenabrave, estão previstos, também para este ano, 
outros quatro cursos de especialização, desenvolvidos 
de acordo com as necessidades dos Concessionários 

e que terão como temas: “Gerenciamento da Co-
municação de Telefonemas Recebidos”; “Internet e 
Mídias Sociais”; “Gestão de Rentabilidade da Con-
cessionária”; e “Critérios de Remuneração – Gestão 
de Desempenho Para Resultados”. “Serão cursos de 
curta, média e longa duração. Todos aqueles que 
ultrapassarem 45 horas/aula, terão a certificação 
internacional”, complementa.

Além dos cursos de MBA e especialização, 
a parceria ainda trará, para as Redes, cursos 
e-learning, elaborados pela CEGOC, que é a 
maior empresa desenvolvedora de conteúdo para 
este tipo de curso no mundo. “Esta parceria dará, 
à Universidade Fenabrave, a oportunidade de levar 
às Redes uma quantidade significativa de conteúdo 
por meio do e-learning, que poderá ser acessado 
via internet”, complementou o coordenador da 
Universidade Fenabrave.

Mais treinamentos nas Redes – As montadoras de 
veículos também têm ampliado parcerias com suas 
Redes em programas de treinamento, tanto na área 
de vendas como técnica. Com o crescimento de 
algumas marcas e segmentos, a estratégia é forma 
de ampliar a fidelização à marca e a rentabilidade do 
Concessionário, por meio de melhor atendimento 
e diminuição de falhas na manutenção.

A MAN Latin America, por exemplo, alcança 
um número expressivo para melhoria de atendi-
mento aos seus clientes. A empresa treinou 11,5 
mil profissionais da Rede, formada, atualmente, 
por 157 concessionárias, em 26 estados brasileiros. 
O negócio, que cresce uma média de 20% ao ano, 
engloba as áreas administrativa, vendas, peças e 

Na MAN Latin 
America, mais 

de 11,5 mil 
profissionais da 

Rede já passaram 
por treinamentos 

realizados pela 
fábrica.
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assistência técnica de concessionárias no Brasil e 
importadores da marca localizados na América 
Latina, Oriente Médio e África.

A marca projeta um grande volume de negócios 
de pós-vendas para 2014. “A capacitação é uma ação 
fundamental neste processo. Com profissionais 
preparados e atualizados, os clientes sempre terão o 
direcionamento mais adequado sobre os produtos, 
com o melhor custo-benefício para suas operações. 
Não só quem está à frente da venda, mas todos os 
envolvidos devem entender do negócio”, comenta 
Sérgio Beraldo, gerente executivo de pós-vendas da 
MAN Latin America. 

Com aulas práticas e teóricas, os treinamentos 
dos Concessionários são ministrados no centro de 
treinamento exclusivo da marca, em São Bernardo 

Com a implantação 
de oito Centros 
de Treinamento 
voltados à Rede, 
VW aumentará em 
50% o volume de 
treinamentos em 
relação a 2011.

do Campo (SP), nas unidades credenciadas do 
Senai, nas concessionárias e também nas empresas 
dos clientes. Para este ano, a novidade inclui o 
início de treinamentos online, que contribuirá para 
uma capacitação mais abrangente e rápida.

A Volkswagen também tem realizado grandes 
investimentos na área de capacitação. Ao todo, a 
empresa investiu R$ 20 milhões em novos Centros 
de Treinamento direcionados, especialmente, para 
a Rede de Concessionários. 

Dois deles foram inaugurados no final de abril, 
nas cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 
Segundo a VW, cada um custou R$ 2 milhões. 
As instalações vão orientar profissionais de 138 
concessionárias nessas duas regiões (a Rede VW 
tem cerca de 650 pontos de venda). Com o total 
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Carlos Morassutti, da 
Volvo e Ivan Witt, da 
Steer RH: é necessário 
treinar, mas sempre 
de olho nos custos.

de oito unidades de treinamento, a VW aumentará, 
em 50%, o volume de treinamentos da Rede em 
relação a 2011, antes do início das inaugurações. 

Como reproduzem, fielmente, o ambiente das 
concessionárias, seguindo os padrões mundiais 
da marca, tanto em relação à tecnologia disponí-
vel, quanto à identidade visual, os oito espaços 
permitirão formar e qualificar os cerca de 27 mil 
profissionais de vendas e assistência técnica de toda 
Rede com excelência e foco na satisfação do cliente. 

Na opinião de Cláudio Patti, gerente da Acade-
mia Volkswagen, área responsável pelo treinamento 
da Rede, “a compra de um veículo pode repre-
sentar a realização de um sonho. Nesse cenário, 
é fundamental oferecermos o mais alto nível de 
qualificação aos profissionais da Rede de Conces-
sionárias, para que eles garantam um atendimento 
de excelência, desde o momento em que o cliente 
entra na concessionária até o pós-vendas”, afirma.

Corte de custos podem afetar investimentos – Na opi-
nião de Carlos Morassutti, vice-presidente de RH 
e Assuntos Corporativos da Volvo América Latina, 
períodos como este devem ser levados com cautela, 
principalmente com relação a custos. “Capacitação 
é uma variável altamente estratégica em qualquer 
negócio e extremamente importante em qualquer 
momento. E, no nosso negócio, não é diferente. 
A capacitação tem que ser trabalhada como uma 
atividade permanente e com um olhar a curto, mé-
dio e longo prazo. Em momentos de incertezas ou 
de economia rodando em patamares mais baixos, 
normalmente, todas as ações de uma empresa são 
revistas e ajustadas, inclusive os investimentos em 
capacitação. Esse exercício, no entanto, deve ser feito 
com a visão do todo, sem comprometer os negócios 
e sem perder o foco naquilo que é essencial para a 
organização”, disse o executivo da Volvo.

Com relação aos custos e o corte de investimen-
tos, Morassutti diz que “cortar custos é como cortar 
unha: deve ser feito constantemente. Logicamente 
que, em momentos como este, é essencial rever os 
investimentos e priorizá-los. Não vamos ser hipó-
critas e dizer que os investimentos em capacitação 
devem ser mantidos a qualquer custo, pois sabemos 
que na vida real não é assim. A meu ver, cada em-
presa precisa avaliar, criteriosamente, o conjunto 
dos investimentos de acordo com sua realidade, 
suas ambições e suas necessidades”, diz o executivo. 

Em sua avaliação, talvez algumas empresas 
acabem optando pela desaceleração das ações de ca-
pacitação, enquanto outras decidam intensificá-las. 
Em qualquer um dos casos, segundo o executivo, 
a decisão tem que estar alinhada ao plano maior 
da organização e gerar os benefícios esperados. 
“Muitas vezes, a capacitação não está atrelada a 
grandes investimentos, e sim à criatividade”, con-
clui Morassutti.

Para Ivan Witt, diretor da Steer RH, empresa 
de recursos humanos focada no setor automotivo, 
historicamente, períodos turbulentos significam 
redução de custos, inclusive na área de treinamen-
tos. “Mas este não é o caminho correto. Cortar 
treinamentos vai gerar falta de competitividade das 
empresas”, diz.

Na opinião de Witt, o mercado passará por 
transformações. Segundo o especialista, o emprego 
de mais tecnologia nos produtos e também na pro-
dução, fará com que o mercado reduza o número de 
pessoas nas fábricas, ampliando a automatização de 
processos. “Para que você atinja níveis maiores de 
competitividade, é necessário aumentar a tecnologia 
das fábricas no Brasil. Agora, temos gente preparada 
para navegar neste mar agitado?”, questiona o espe-
cialista, complementando que as pessoas deverão 
estar preparadas para este avanço. 

23Revista Dealer 



24 Revista Dealer

Cláudio Tomanini

espaç o aberto

Com a grande competitividade no mercado atual, seguir alguns 
caminhos pode ajudar o profissional a atingir o sucesso.

No mundo de hoje, competir no mercado global 
exige mais conhecimento e habilidade do profis-
sional. A evolução é um processo implacável, a 
começar pela mão de obra, por exemplo. O 0-800 

dos Estados Unidos é atendido na Índia, o biquíni do Brasil é 
fabricado na China, entre outros casos que posso citar.

Tudo é possível com foco e determinação. Pensar no futuro 
abre a mente e a torna mais eficaz. As 8 leis fundamentais do 
sucesso é um caminho eficiente que todas as pessoas que usaram 
o obtiveram em algum momento de suas vidas. Quem busca 
estar à frente tem mais “sucesso”. Pessoas e empresas que bus-
cam, continuamente, a superação, são profissionais imbatíveis.

1. Pensar grande – Cientificamente, o “pensar grande” ativa as áre-
as do cérebro superiores. A ambição é uma virtude espiritual e, 
portanto, positiva. Quem pensa grande e estabelece objetivos de 
longo prazo chega mais longe profissionalmente e pessoalmente.

A competição é grande e cada dia mais complexa. Se ficar 
com a cabeça no passado vai ser ultrapassado sem perceber. A 
produtividade aumenta a passos largos, principalmente com 
a automação tornando a mão de obra atividades simples, sem 
raciocínio e repetitivas.

As crianças de hoje vão ultrapassar o líder empresarial mais 
avançado atual do mercado, porque elas estão com o pensamen-
to correto: “o futuro”.

Com esta globalização, pensar apenas no país é algo obsoleto. 
Uma fábrica de biquíni no Brasil pode ficar feliz e comemorar por 
ter tido um ganho de produtividade de 20%, no entanto, pode 
falir porque outra na China teve ganho maior, de 50%. Estar à 
frente é uma decisão de caráter e não depende das circunstâncias. 
O caráter determina o destino (Efésio: filósofo grego).

2. Objetivo – O objetivo determina a percepção das oportunida-
des e capacitação. Quando você estabelece um objetivo, você 
realinha o corpo e a mente. O objetivo altera a visão. Faça a ex-
periência: se uma pessoa está no 20º andar de um edifício, acima 
de uma avenida com engarrafamento de trânsito, se ela tem o 
objetivo de comprar um carro X e ela vê vários deles embaixo, 
apesar da quantidade superior de carros Y e Z ela não os enxerga.

No entanto, se alguém chama a atenção para um carro Z, 
a pessoa imediatamente muda de percepção e vê. Isso mostra o 
benefício e o perigo da influência. Cientificamente, só vemos o 

8 leis fundamentais do 
sucesso profissional

que pensamos. Isso mostra que as oportunidades estão sempre 
à nossa frente, e depende apenas de nossa visão (objetivo define 
percepção) para enxergá-las.

O objetivo deve ser concreto “quero ser isso” e não abstrato, 
como o sonho. A partir daí, a pessoa deve ter um caderno para 
desenvolver a estratégia “como alcançar o objetivo”. O poder 
do projeto: se queremos realizar um objetivo, devemos fazer um 
projeto, assim como se faz uma casa, um edifício e uma ponte, 
e dá menos margem à dispersão.

3. Planejamento – Um estudo em Harvard mostrou, num acom-
panhamento de mil alunos, por 10 anos, que apenas 2% das 
pessoas faziam um planejamento por escrito para as suas vidas. 
O resultado: esses 2% tinham mais riqueza do que os 98% 
restantes. Eles tinham mais alegria no que faziam, bem casados, 
melhores relacionados com os filhos, e tinham uma vida social 
mais ativa.

Por isso, eu digo a todos os meus alunos: fazer um plane-
jamento escrito aumenta em muito à produtividade. A mente 
humana é dispersa e um plano destes elimina grande parte das 
ações irrelevantes. Sabendo onde queremos chegar precisamos 
de varias ações para nos preparar. Planeje a meta final, o objetivo 
do ano, do mês e a agenda do dia.

4. Meta e disciplina – avaliação – Saber refletir e tomar boas deci-
sões é a tarefa mais difícil para qualquer ser humano. Manter o 
foco é muito difícil, e a conquista de seus sonhos é sempre um 
processo complexo, por isso exige objetividade para dar resul-
tado. O planejamento e a meta organizam a mente para a ação, 
treinar a mente para ter disciplina é a virtude mais importante 
para qualquer profissional. É fundamental uma sequência das 
atividades e ter um check list à mão. É importante no planeja-
mento qualificar a importância e urgência das tarefas.

O mundo está em evolução e precisamos constantemente 
atualizar e inovar. Todos querem mais tecnologia, beleza e ca-
pacidade produtiva.

O principio da liderança é estar com o pensamento sempre à 
frente, a empresa precisa funcionar bem, ter bom conhecimento 
do mercado, dos competidores, dos produtos, tendo amostras 
e usando, além de promover a integração das funções internas, 
automação de processos (piloto automático) e gerar integração 
com o mundo.
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5. Preparação e empenho – A pessoa que cumpre com suas obri-
gações, que tem um objetivo de longo prazo bem definido, que 
tem planejamento para alcançar suas metas, com organização e 
disciplina, tem muita sorte. Esse é o segredo da bola de cristal.

A competição tem uma natureza feroz. A evolução é um 
processo impessoal e implacável. O tempo é justo e igual para 
todos. O conhecimento científico é a essência da evolução, e se 
tirarmos todo o conhecimento científico do mundo voltamos 
para a idade da pedra.

O Brasil se acha independente, mas toda a tecnologia do país 
vem de fora: lâmpadas, turbinas de avião, televisores, internet, 
usina nuclear, satélite... O que fez o homem sair do modelo 
social de tribo, para império, para o capitalismo e agora para o 
governo planetário, foi o nível de tecnologia reinante.

Quem quer ser médico precisa estudar medicina. Nada cai 
do céu. Em toda a atividade, é fundamental ter, como objetivo, 
o conhecimento acima da média para fazer a diferença e atingir 
a meta. Nesse momento, estão ocultas milhares de pessoas se 
preparando para se superarem.

Todos dão preferência ao mais competente, quem tem 
mais conhecimento, que sabe fazer com maestria e tem uma 
atitude positiva, interessada e responsável. Precisamos orga-
nizar nosso aprendizado, o formal das escolas, a leitura diária 
e as notícias relevantes.

No dia a dia, a preparação para uma reunião, uma apre-
sentação de negócio, um fechamento de contrato. Tudo acaba 
tendo um melhor resultado com preparação. Devemos ter a 
fé do piloto de avião, mas, independente da reza, ele confere o 
avião todo, vê o combustível, a potência, vai para a cabeceira 
da pista e aciona a manete de potência ao máximo. E a tecno-
logia associada ao trabalho primoroso em cima das leis da física 
criadas por Deus, o avião decola. A segurança na aviação é forte 
exatamente por isso, porque é norma fazer um check list e exigir 
que tudo esteja em ordem.

6. Atitude – Quem você gostaria de encontrar? Uma pessoa 
entusiasmada que conhece muito o seu negócio ou alguém que 
está ali apenas para cumprir tabela? Uma pessoa organizada e 
que conhece muito o seu trabalho deixa você falar à vontade e 
ouve com interesse e atenção, ou o contrário? Dá mais prazer 
encontrar com alguém que tem muito conhecimento do seu 
assunto e ama o que faz, ou o contrário?

Nós trabalhamos para a evolução do planeta. Um milionário 
sozinho na floresta vai ser miserável. O seu ganho é em função 
do conjunto da sociedade, funcionários e consumidores, tecno-
logia e educação das pessoas, até mesmo os concorrentes fazem 
parte do seu negócio.

A mente pensando com o espírito correto aumenta sua 
eficácia. A reflexão no cotidiano sobre a necessidade objetiva 
das empresas, dos consumidores, dos métodos de inovar e 

aprimorar. O mundo está em evolução e as crises são pontuais.
É importante para o bom funcionamento da mente se sentir 

bem. A física quântica já provou que se temos raiva, as moléculas 
de água do corpo ficam pontiagudas como cristais. Se sentimos 
amor e bem estar, elas fluem como um peça de balet.

7. Relacionamneto – O melhor da vida são os relacionamentos. 
Profissionalmente, cada pessoa é um elo na organização social. 
As pessoas ao redor precisam conhecê-lo (saber que existe) e 
conhecer a sua competência. Isso gera uma cadeia produtiva 
com confiança. O importante é saber respeitar as pessoas, saber 
que todos querem crescer e que, sozinhos, não fazemos nada. 
Principalmente, precisamos sempre ter ou fazer parte de um 
time para termos um faturamento regular e crescente.

No mundo corporativo, não precisamos ser amigos íntimos, 
mas precisamos ser uma fonte humana agradável de casos, no-
vidades e informação. E mais: temos de ter consciência de que 
todos querem se sentir amados. Assim como você deve planejar 
seus fins de semana. Até nos relacionamentos podemos ter uma 
caderneta com fatos e casos interessantes.

O amor é usar as leis naturais para o bem estar da humani-
dade. A gravidade atua na superfície da represa, o magnetismo 
transforma a força das turbinas em energia, que aciona a luz e 
os elevadores na cidade. Amar é transformar as leis naturais em 
trabalho útil para a sociedade.

8. O estilo pessoal – A pessoa, para se realizar, precisa ter caráter. 
As empresas fashion de maior valor do mundo tem um caráter: 
Ralph Loren é raiz nobre; Gucci é “I am a star”; Donna Karan é 
zen urbano; Louis Vuitton é formal moderno; Victoria Secrets é 
Era vitoriana. Style, caráter e espírito são facetas da essência do ser.

Style é espírito com integridade de caráter. Imagina todo 
mundo com a mesma cara como se fossem clones de Adão e Eva. 
O caráter e não as circunstâncias é que determinam o destino, 
mas sim a origem da percepção e da motivação.

Se você perguntar a uma criança de 2 anos se ela prefere um 
hambúrguer ou uma bolsa de estudos de PhD na Inglaterra, 
ela prefere o hambúrguer. A essência do caráter é o espírito: o 
espírito aventureiro, o espírito conservador, o espírito esportivo, 
o espírito clássico, o espírito científico, o espírito empreendedor, 
o espírito rebelde, o espírito idealista, entre outros.

Assuma o seu caráter e o assuma como fazem as empresas 
de moda. Você terá muito mais sucesso, mas tome cuidado 
porque o style exige coerência. O guarda não pode colocar 
o nariz de palhaço, e nem o palhaço uma arma na cintura. A 
pessoa sem caráter não tem vontade própria. Ela é como um 
robô e pode ser trocada facilmente. A personalidade forte 
tem instinto, desejos e gosto pela vida. As pessoas preferem se 
relacionar com profissionais que tenham projetos próprios e 
gosto pela vida. 



GARANTIA ESTENDIDA 
PARA AUTOMÓVEIS 
CRESCE NO PAÍS
De acordo com a Susep – Superintendência de Seguros Privados, foram 
emitidos quase R$ 61 milhões em prêmios em 2013. Com 19,3% a 
mais que em 2012, setor mostra força no mercado automotivo, mas 
ainda está longe de alcançar os patamares norte-americanos.
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O 
mercado de seguros especiais e assistên-
cia para automóveis ainda é pequeno 
no Brasil, mas vem crescendo de forma 
acelerada. De acordo com levanta-
mento feito pela Susep – Superinten-
dência de Seguros Privados, no Brasil, 
a garantia estendida para automóveis 
tem crescido a passos largos nos últi-

mos anos. Entre 2011 e 2012, o salto foi de 4,8%, 
porém, entre 2012 e o ano passado, o crescimento 
chegou a 19,3%, com quase R$ 61 milhões em 
prêmios. Os dados, que são os mais recentes divul-
gados pela Susep, ainda não contemplam o último 
mês de 2013.

Na opinião de Marcos Moreira, diretor da F&I 
Brasil, a garantia estendida é um dos produtos mais 
importantes para a composição da rentabilidade do 
F&I. De acordo com o especialista, o F&I pode ser 
ofertado para 100% dos compradores dos veículos 
novos e usados, enquanto que o Seguro de Proteção 
Financeira (SPF), que é um produto de ótimo custo 
benefício para o consumidor - de fácil oferta e acei-
tação-, pode ser oferecido apenas para clientes que 
compraram o veículo por meio do financiamento. 
“O ticket médio da garantia estendida permite co-
missões em torno de R$ 400,00 a R$ 500,00, por 
apólice, mesmo nível alcançado pelo SPF”, detalha.

Nos EUA, onde a cultura de compra de veícu-
los com F&I é mais tradicional, cerca de 50% das 
vendas são feitas com a garantia estendida, mes-
mo considerando que a maior parte dos veículos 
possuem garantia de fábrica de três anos ou mais. 
“Naquele país, tanto os veículos novos quanto os 
usados possuem elevado nível de penetração de 
vendas, e a rentabilidade da concessionária alcança 
US$ 700,00 por apólice emitida”, garante Moreira.

De acordo com as projeções do especialista, no 
Brasil, apenas 2% dos veículos vendidos incluem a 
garantia estendida, mostrando que ainda há muito 
espaço para crescer no mercado. Mesmo assim, o 
diretor da F&I Brasil acredita que não é esperado 
crescimento no número de apólices deste tipo 
de produto emitidas no primeiro semestre deste 
ano. “Porém, para o segundo semestre de 2014, 

comparado com o mesmo período de 2013, espe-
ramos um crescimento de 25%”, prevê.

A iniciativa da Fenabrave e da Anfavea, junto 
ao Governo Federal, no sentido de eliminar algu-
mas inseguranças jurídicas, que inibem os bancos 
de aumentar a exposição ao risco de crédito, deve 
favorecer a garantia estendida. “As novas medidas 
deverão favorecer a inclusão dos produtos de F&I 
no valor financiado. De forma especial, estas medi-
das deverão favorecer a venda do produto garantia 
estendida, uma vez que o SPF tem sua inclusão no 
financiamento mais facilitada”, comenta.

Espaço para crescer – Para André Luís Cuque, supe-
rintendente comercial da MAPFRE Assistance, se 
for considerado o tamanho do mercado automo-
tivo, a penetração deste tipo de produto ainda é 
muito baixa. Em sua opinião, o problema está na 
ponta, já que a Rede ainda não está preparada para 
oferecer a garantia estendida ao cliente. “É um 
problema cultural. Falta ainda ao Concessionário 
a cultura de comercializar garantia estendida”, diz. 

Apenas como comparação, Cuque comenta o 
que viu em uma concessionária Toyota, em Miami, 

Marcos Moreira, diretor da 
F&I Brasil, e André Luís Cuque, 
superintendente comercial da 

MAPFRE Assistance.

Apenas 2% dos 
veículos vendidos 

no Brasil incluem a 
garantia estendida, 

mostrando que 
ainda há muito 

espaço para crescer 
no mercado.

27Revista Dealer 



Hoje, as vendas de garantia estendida da 
MAPFRE giram em torno de 1,8 mil apólices por mês 
e refletem o interesse ainda baixo dos consumidores 
e vendedores. “Isso é nada em relação aos cerca de 
300 mil carros novos vendidos mensalmente no 
País, sem contar o triplo de usados”, avalia Cuque. 

Justamente por isso, o potencial é grande. 
Para o executivo, Concessionários e revendedores 
independentes terão de reinventar o negócio para 
sobreviver no cenário atual de margens muito 
apertadas nas vendas de veículos. Assim, as vendas 
de coberturas especiais, como extensão de garantia, 
seguro mecânico e assistência, surgem como opção 
para aumentar as receitas dessas empresas. 

O mercado de usados é outro alvo importante. 
As apólices de garantia estendida e mecânica podem 
cobrir veículos com até 10 anos de idade e 100 mil 
quilômetros rodados. A MAPFRE também tem 
contratos grandes nesse segmento. Vende para as 
concessionárias Citroën a garantia mecânica para 
os carros seminovos da marca, em negócio parecido 
com o que mantém com locadoras, na operação de 
revenda dos seminovos da frota de automóveis. “Os 
programas de seminovos das montadoras incluem 
garantia de um ano. Este é um grande filão para 
nós, pois levamos, junto com a marca, uma solução 
para o cliente”, complementa.  

recentemente. Mesmo com os três anos de garantia 
do fabricante, o dealer ainda consegue conversão 
entre 30% e 40% de garantia estendida na venda 
de veículos novos. “Isso já é tradicional nos Esta-
dos Unidos. No Brasil, estamos num momento de 
implantação desta cultura”, admite.

Como justificativa para o crescimento de dois 
dígitos, apontado pela Susep, o superintendente 
comercial da MAPFRE Assistance explica que 
este é resultado de um trabalho intenso das segu-
radoras com as montadoras de veículos. Cuque 
explica que sua equipe comercial firmou parcerias 
com a Ford, Citroën e Mercedes-Benz, que já in-
cluem, na venda do veículo, a garantia adicional. 
“Existem duas formas de vender a garantia: ou o 
cliente compra com o Concessionário a garantia 
estendida oferecida pela própria marca ou a mon-
tadora compra da seguradora e inclui na oferta do 
veículo”, diz.

A tendência de aumento no prazo de garantia 
de fábrica, que chega a três anos mesmo para alguns 
modelos populares, reduz o interesse pela apólice 
de extensão, o que torna ainda mais importante a 
parceria com montadoras. “Para elas, embutir mais 
garantia na venda significa oferecer um diferencial 
para manter o cliente na marca, além de fidelizá-lo  
à Rede”, complementa.

As vendas de 
coberturas 
especiais, como 
extensão de 
garantia, seguro 
mecânico e 
assistência, surgem 
como opção para 
aumentar as 
receitas dessas 
empresas, 
especialmente 
o aumento de 
passagens nas 
oficinas das Redes.
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SUCESSO DA  
MERCEDES-BENZ EM  
PEÇAS REMANUFATURADAS
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Ao lançar uma linha de peças 
com preços competitivos, além 
de oferecer ao cliente a opção 
de manutenção da frota pelo 
fabricante, a Mercedes-Benz 

investiu, trabalhou junto à Rede 
de Concessionárias, e ampliou 

o portfólio para ampliar os 
índices de satisfação do cliente.

E
ntre os dias 1º e 5 de abril, a Mercedes-Benz 
foi uma das patrocinadoras da 4ª edição 
da AUTOMEC PESADOS & COMER-
CIAIS (Feira Internacional Especializada 
em Peças, Equipamentos e Serviços para 
Veículos Pesados & Comerciais), que acon-
teceu em São Paulo. Foi durante o evento 
que cerca de 30 mil visitantes, nacionais 

e internacionais do setor de autopeças, puderam 
conhecer e prestigiar o marco de 100 mil peças 
remanufaturadas da linha RENOV, produzidas no 
País pela marca alemã.

A linha de produtos remanufaturados, batizada 
de RENOV, atingiu, em 2014, 10 anos de produ-
ção na unidade de Campinas, interior de São Paulo, 
lugar que também armazena cerca de 105 mil itens 
em seus 80 mil m² de área para estoque.

Como parte da preocupação ambiental, a in-
dústria automotiva, em parceria com segmento de 
autopeças, utiliza a remanufatura em sua produção, 
conhecida como processo de reindustrialização 
ou reprocessamento da peça usada, realizada pelo 
próprio fabricante da peça nova. Assim funciona a 
Linha RENOV. 

Todos os componentes, após a desmontagem 
total e limpeza com produtos específicos, são 
inspecionados. Os itens que sofreram desgaste são 
substituídos por novos ou recuperados até atingir 
o padrão original de fábrica, seguindo, rigorosa-
mente, os controles de projetos originais. “Todas as 
melhorias técnicas, aplicadas nas peças novas, tam-
bém são aplicadas nas peças da Linha RENOV”, 
explica Ari de Carvalho, diretor de pós-vendas da 
Mercedes-Benz.

A marca alemã vem ampliando o portfólio 
da linha RENOV de peças remanufaturadas para 
caminhões, ônibus e comerciais leves Sprinter, con-
solidando essa gama de produtos como referência 
de mercado e alternativa vantajosa para os clientes 
realizarem a manutenção de seus veículos. Lançada 
em 2004, com motores mecânicos e eletrônicos, a 
Linha agregou opções de câmbio em 2006, em-
breagens em 2009, motores de partida, unidades 
injetoras e conjuntos de diferencial em 2011, e 
turbinas em 2012. No segundo semestre de 2013, 
chegaram ao mercado vários modelos de alternado-
res, compressores, cabeçote com válvulas, bomba de 
óleo e bomba d’água, tornando o portfólio ainda 
mais completo.

“Esta Linha já está fortemente consolidada no 
mercado, sendo vista pelos clientes com grande 
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vantagem na relação custo/benefício, pois o preço 
do produto chega a 55% do valor de uma peça 
nova. A garantia é de 12 meses, sem limite de qui-
lometragem e válida em todo território nacional. 
Além disso, a peça usada pode entrar como parte 
do pagamento do item RENOV, reduzindo o custo 
da manutenção”, comenta Ari.

Segundo a Mercedes-Benz, na última década, a 
fabricante produziu cerca de 100 mil peças remanu-
faturadas. De acordo com a marca, já foram comer-
cializados, aproximadamente, 37 mil motores, 13 
mil câmbios e 25 mil embreagens, além de diversos 
outros itens que compõem a linha. “Nossa empresa 
é pioneira na produção de remanufaturados no 
País, assegurando aos clientes uma solução eficiente 
e rentável para renovação de seus veículos, com a 
qualidade e a confiabilidade típicas da marca”, diz 
o diretor de pós-venda da Mercedes-Benz do Brasil. 

Pensando no conforto e comodidade dos 
clientes, a marca oferece o Painel de Ofertas 
Mercedes-Benz – já conhecido canal de divulgação 
de peças genuínas no site da empresa – que passou 
a contar com a ferramenta de e-commerce. 
Dessa forma, a Rede de Concessionários oferece 
alternativa para o cliente comprar peças genuínas 
online. “A Mercedes-Benz é a primeira marca 
de veículos comerciais a dispor de um canal via 
internet para venda de peças genuínas, o que amplia 
ainda mais a comodidade para os clientes. Porém, 
vale ressaltar que a internet é utilizada apenas 
como ferramenta de divulgação, uma vez que para 
se concluir a venda, nossa Rede precisa avaliar 
visualmente a peça usada” destaca Ari. 
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Ari de Carvalho, diretor de Pós-Venda da Mercedes-Benz do Brasil e a linha de produção RENOV.

Nova linha Alliance 
Truck Parts
Com o sucesso da linha RENOV, a montadora decidiu 
que também deveria dar atenção para o mercado de 
reposição de veículos comerciais (Caminhões, Ônibus e 
Vans), predominantemente da marca Mercedes-Benz, 
mas também com disponibilidade de itens aplicáveis 
em veículos de outras marcas.

Em abril, a companhia fez o pré-lançamento de sua 
segunda marca de peças no País, a Alliance Truck Parts, 
conceituada marca norte-americana de peças para veí-
culos comerciais. Com portfólio variado, a Alliance visa 
atender segmentos mais competitivos do mercado de 
reposição como, por exemplo, os veículos mais antigos. 
No Brasil, o conceito é o mesmo e começa com filtros, pa-
lhetas limpadoras de pára-brisas e acessórios (defletor 
de ar, tampa antifurto e tampa de estribo), expandindo 
para a família de freios e embreagem até o segundo 
semestre de 2014. Inicialmente, a Alliance Truck Parts 
estará disponível em alguns Concessionários do Estado 
de São Paulo.

“Apostamos na nova linha como mais uma alternativa 
para nossos Concessionários e clientes, somada à já con-
sagrada qualidade dos itens genuínos e da linha RENOV, 
tornando o portfólio MBBras ainda mais completo e com 
excelente relação custo-benefício”, finaliza Martins.
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ECONOMIZAR  
ÁGUA JÁ É TRADIÇÃO 
NA VOLKSWAGEN
A Volkswagen do Brasil investe, fortemente, 
em ações de gestão ambiental, entre elas, no 
quesito economia de água em suas fábricas. 
Em uma das unidades fabris, a marca poupa 
4,4 milhões de litros de água por ano.
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O
s baixos níveis de água das represas que 
abastecem grandes cidades levaram a po-
pulação a refletir e a se conscientizar sobre 
o consumo de água. Na Volkswagen, a 
redução do consumo de água para a pro-
dução de seus veículos faz parte da meta 

mundial “Think Blue. Factory”, que visa a redução 
de 25% no consumo de energia e água e na geração 
de resíduos, CO² e solventes, até 2018, de todas as 
fábricas do Grupo Volkswagen. 

De 2010 até 2013, o “Think Blue.Factory” 
foi referência para a empresa reduzir, em 13,6%, a 
utilização do insumo. A menor utilização do recurso 
ocorre a partir de uma base de resultados já bastante 
consolidada que, mesmo antes de 2010, contava 
com diversas iniciativas criativas para aumentar a 
eficiência. “Trabalhamos em três frentes com rela-
ção à água: no reaproveitamento, na captação e no 
investimento em novas tecnologias que reduzam o 
consumo do recurso. O grande desafio está nesse ter-
ceiro ponto, que é reduzir, de fato, o volume de água 
necessária para a produção de nossos veículos. Para 
isso, estamos trazendo processos e equipamentos 
cada vez mais eficientes, que aumentam, também, 
a qualidade e velocidade de fabricação dos carros”, 
informa Celso Placeres, diretor de Engenharia de 
Manufatura da Volkswagen do Brasil. 

Um dos projetos desenvolvidos é a ‘Nova 
Pintura da fábrica de Taubaté’, onde é produzido 
o modelo Up!. Fruto de um investimento de R$ 

427,8 milhões, a pintura estabelece novos padrões 
de tecnologia e proteção ambiental, sendo refe-
rência na indústria automobilística brasileira. As 
inovações tornam o processo produtivo ecológico, 
permitindo reduções de 30% no consumo de 
energia e de 20% no consumo de água por veículo 
produzido, em comparação a um processo de pin-
tura convencional. 

O processo é auxiliado pela tecnologia, aplicada 
na limpeza dos resíduos de tinta, por meio de um 
processo eletrostático a seco, que é 10 vezes mais 
eficiente que os sistemas convencionais, que usam 
água. Segundo a VW, nesse processo específico, a 
redução no uso de água chega a 85% em relação às 
tecnologias usuais. 

Espírito de equipe – Outra ação, que trouxe resul-
tados positivos, foi a implementação de diversos 
projetos na fábrica de São Carlos, que contou com 
a coordenação de um comitê interno, composto 
por executivos e empregados de todas as áreas da 
unidade. Considerando apenas as duas ações de 
maior impacto, a fábrica conquistou uma economia 
de mais de 4,4 milhões de litros de água por ano. 
Esse volume equivale ao consumo diário de uma 
cidade como Brotas (a 65 km de São Carlos), de 
23 mil habitantes. 

“As ações que desenvolvemos, com foco em 
sustentabilidade, mostram que as questões ambien-
tais estão inseridas no negócio da empresa e são de 

Executivos e 
empregados de diversas 
áreas da fábrica de 
motores integram 
comitê interno de 
preservação de energia.
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grande importância para a companhia. As ações 
propostas pelo comitê trazem ganhos significativos 
no que diz respeito à economia dos recursos natu-
rais, nos possibilitando crescer de forma sustentá-
vel”, disse Andreas Hemmann, gerente executivo 
da fábrica de São Carlos.

A iniciativa em economizar por meio da cons-
cientização de todos, proporcionou maior econo-
mia de água e consistiu na troca de mais de 200 
torneiras convencionais por automáticas, entre 
outras melhorias implementadas nos sanitários da 
fábrica. Segundo a marca, esta ação gerou economia 
de 2,9 milhões de litros de água por ano.

Todas as fábricas da Volkswagen possuem 
algum projeto de redução de água, seja para rea-
proveitamento e uso interno nas instalações, para 
o resfriamento de alguns equipamentos das áreas 
produtivas, para lavagem dos carros que ficam 
empoeirados, dentre outras utilidades.

Na unidade Anchieta, em São Bernardo do 
Campo-SP, é realizada uma parceria com a SABESP, 
para o fornecimento de água industrial que recicla 
840 mil m³ de água por ano, quantidade suficiente 
para preencher 224 piscinas olímpicas. Após trata-
mento dos efluentes industriais, todo o esgoto da 
fábrica, inclusive o doméstico, é enviado para um 
coletor específico da SABESP, que fica conectado à 

unidade. Esses efluentes são enviados à Estação de 
Tratamento do ABC, localizado na região de São 
Caetano do Sul, onde recebe um novo tratamento. 
A SABESP, então, retorna esses efluentes a proces-
sos industriais da região.

Nas unidades produtoras de veículos da 
Volkswagen do Brasil (Anchieta, Taubaté e São 
José dos Pinhais), 100% dos veículos produzidos 
passam pelo teste de estanqueidade para assegurar 
a qualidade da vedação. A água utilizada no teste é 
filtrada e recirculada para buscar o aproveitamento 
máximo do recurso. Durante seis minutos, o veícu-
lo fica exposto aos jatos de irrigação, que despejam 
150 litros por carro. Em seguida, sopradores de ar 
são ativados para secagem total do veículo.

 A Volkswagen também tem investido para 
aumentar as áreas de captação, em todas as suas 
unidades produtivas. “Não é desperdiçada nenhu-
ma gota d’água. Estamos trabalhando para que 
os nossos processos produtivos utilizem cada vez 
menos esse insumo, assim como outros recursos 
naturais”, enfatiza o diretor de Engenharia de 
Manufatura da Volkswagen do Brasil, que conclui: 
“O exemplo do consumo consciente está ao alcance 
de todos, principalmente se você tem uma diretriz 
corporativa, pode fazer algo para economizar e isso 
gerar um retorno positivo para a empresa”. 

Por meio do sistema 
de tratamento 

e reciclagem de 
efluentes, a fábrica 

de Taubaté reutilizou 
cerca de 3,3 bilhões 
de litros de água na 

última década.
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NOMA MUDA GESTÃO E 
DOBRA FATURAMENTO

case de sucesso

Com a realização da 
sucessão, segunda 
geração da família 
Noma descentraliza 
gestão e colhe 
bons frutos em um 
mercado cada vez 
mais competitivo.



O 
ano era 1967. Naquela época, João 
Noma, engajado em criar o seu próprio 
negócio, com o simples objetivo de 
produzir algo, porém ainda sem muita 
definição do que, montou uma pequena 
oficina de torno e solda na cidade de 
Maringá/PR, estimulado pelo que mais 
via na região: estava impressionado com 

o tamanho dos caminhões que circulavam pelas 
ruas e estradas da cidade. 

A pequena oficina iniciou a venda de peças, 
consertos, reformas e a fabricação de terceiro-eixo 
para caminhões. Ainda neste local, começaram a 
ser montados os primeiros protótipos de semirre-
boques, as conhecidas carretas NOMA. Quase 50 
anos se passaram e a pequena oficina se transfor-
mou numa das principais montadoras de imple-
mentos rodoviários no Brasil, que fabrica mais de 
7,5 mil unidades por ano e emprega quase 1,5 mil 
pessoas. “Meu pai não imaginava que chegaríamos 
onde estamos, mas sempre teve este espírito empre-
endedor”, conta Marcos Noma, diretor-presidente 
da NOMA do Brasil S/A.

No início dos anos 70, a NOMA expandiu suas 
atividades, se transferindo da oficina de 800 m² para 

um galpão de 5 mil m². João Noma, ampliando sua 
gama de produtos, passou a construir, também, 
caçambas basculantes sobre chassis, além de carro-
cerias abertas. 

Com o início da construção de carretas, a em-
presa passou mais uma vez por um período de am-
pliação. Foi quando sua sede se transferiu para Sa-
randi, cidade da região metropolitana de Maringá, 
que abrigou a linha de produção de semirreboques, 
graneleiras, tanques e basculantes, numa área cons-
truída de mais de 11 mil m². Todo este processo de 
crescimento, desde a fundação, foi muito rápido 
(a fábrica de Sarandi foi inaugurada em 1975), 
porém, a gestão da NOMA ainda mantinha uma 
característica familiar. “Mesmo com o crescimento, 
a gestão ainda era centralizada em meu pai, pois 
na época ele não tinha condições de absorver mais 
custos com executivos”, descreve Marcos.

A integração dos filhos do sr. João ao negócio 
começou quando Marcos Noma ainda tinha 14 
anos. Inicialmente, atuando no almoxarifado da fá-
brica, o atual diretor-presidente da NOMA já sabia 
que deveria crescer de acordo com seu desempenho 
na empresa. “O sonho de qualquer fundador é de 
que os filhos dêem continuidade ao negócio. Meu 

Novos produtos e 
inovação tecnológica 
fazem parte dos objetivos 
da NOMA para conquistar 
mais mercado.
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pai nunca nos obrigou a ir para a empresa, mas ma-
nifestava esta vontade. Como sempre foi um bom 
vendedor, e mostrava todos os lados positivos de fa-
zermos parte do que ele construiu, nós compramos 
a ideia. Nos interessamos pelo negócio”, descreve.

“O mais importante neste processo, quando 
começamos a trabalhar, é não ter a característica de 
‘filho do dono’”, explicou Marcos. De acordo com 
ele, depois do almoxarifado, passou pelo departa-
mento de informação, financeiro e retornou para 
a indústria. “Depois deste período, em 1998, fui 
trabalhar em outra empresa, durante um ano. Esta 
experiência foi fundamental para o meu desenvol-
vimento profissional”, conta.

A sucessão – Quando retornou para a NOMA, já em 
uma posição executiva na empresa, Marcos e os três 
irmãos começaram a conversar sobre o processo de 
sucessão. Para os herdeiros do Sr. João, realizar este 
trabalho poderia garantir bons frutos à NOMA, 
pois descentralizar a gestão e profissionalizá-la seria 
a fórmula ideal de dar continuidade ao legado e à 
indústria. “Em 2006, a família começou a pensar 
de que forma este processo poderia ser realizado”, 
relembra Marcos.

No ano de 2008, a NOMA contratou uma 
consultoria externa, especializada em processo su-
cessório. Era hora de deixar os rumos da indústria 
com os filhos de João Noma. “Na empresa, ele teria 
dificuldades de compartilhar decisões. Foi então 
que iniciamos o processo junto com a consultoria”, 
diz Marcos.

Todo o projeto foi concluído no final de 2008, 
quando as mudanças na gestão começaram a 
acontecer. A primeira etapa foi a formação de um 
conselho de acionistas, composto pelos quatro 
irmãos. Este conselho definiu aspectos familiares 
no negócio, além da entrada de filhos e parentes na 
empresa: critérios de seleção, remuneração, função, 
etc. “Definimos o que chamamos de ‘chapéus’, 
ou seja, qual papel cada um iria desempenhar na 
NOMA”.

Com a implantação do conselho, o patriarca 
deixou a fábrica e passou a cuidar, ainda em gestão 
centralizada, dos demais negócios da família, como 
a concessionária representante Toyota. “A partir 
daquele momento, definimos que nós não seríamos 
donos, mas sim sócios. E isso faz toda a diferença no 
dia a dia da empresa”, explica Marcos.

Todas as mudanças foram acontecendo, aos 
poucos, até o final de 2010. Hoje, a NOMA pos-
sui, em sua diretoria, dois membros da família e 

A família Noma: João, Denise, Cristiana, Marcelo e Marcos.
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Antes e depois: quando construiu sua fábrica, na 
cidade de Sarandi/PR, família Noma profissionalizou 
sua gestão e hoje conta com tecnologia de ponta na 
produção de seus veículos.

outros três profissionais do mercado. O conselho 
societário, formado pelos quatro filhos do sr. João, 
é quem escolhe os diretores da corporação. “O 
mais importante dessas mudanças é que a empresa 
consegue ter vida própria, já que as regras ficam 
claras para todos os herdeiros. Não dependemos 
do ‘humor’ da família, já que a nossa gestão está 
totalmente profissionalizada”, detalha.

Marcos Noma conta que as mudanças melho-
raram, inclusive, o relacionamento familiar. “Cada 
um sabe qual o seu papel dentro da empresa. Eu, 
pela minha experiência, fui escolhido para ser 
o diretor-presidente, mas qualquer membro do 
conselho societário tem condições de assumir esta 
função”, diz. Segundo Marcos, tendo em mente 
a estrutura organizacional, o restante acontece de 
forma natural.

O conselho societário já está preparado para 
as futuras gerações da família. Segundo o acordo 
de acionistas, mesmo sendo ainda cedo (a terceira 
geração possui faixa etária média de 7 anos), as 
regras para ingressar na companhia já estão defi-
nidas. De acordo com Marcos Noma, o primeiro 
pré-requisito é o estudo. Segundo ele, o familiar 
interessado em trabalhar na empresa tem que ter, 
no mínimo, pós-graduação. “Apesar de eles terem 
liberdade de atuar em qualquer profissão, já inicia-
mos a preparação desta geração”, conta. 

Depois de passado o período de estudos (há a 
possibilidade de estágio na NOMA), a primeira 
obrigação é a de que o familiar atue em outra com-
panhia antes de ingressar em algum cargo na fábri-
ca. “Depois de estudar e ter realizado uma vivência 
profissional em outra companhia, o herdeiro se can-
didata a uma função, que deve ser, no mínimo a de 
supervisor. Se esta pessoa não estiver preparada, ela 
não entra na empresa”, adverte o diretor-presidente, 
informando que todos esses passos são discutidos 
em assembleias do conselho societário. “Não exis-
tem limites para o candidato, mas tem que passar 
pelo processo. O mais importante é separar a pessoa 
física da jurídica”, completa. 

Resultados
Com as mudanças realizadas na organização da NOMA, entre 
2008 e 2010, alguns resultados já podem ser observados no de-
sempenho da empresa. Juntos, os quatro irmãos, que possuem 
idade média de 35 anos, trouxeram mais vigor aos negócios, 
principalmente o que está relacionado a inovações e expertise 
de outros mercados. “Meu pai não imaginava que esta mudança 
faria tão bem para o que ele construiu. Com certeza, ele tem muito 
orgulho do trabalho que realizamos na empresa”, comenta o 
diretor-presidente da NOMA.

Para fazer parte do conselho societário, que realiza eleições a 
cada dois anos, é necessário, além de ser da família, ter vivido o 
dia a dia da empresa. Outra característica fundamental do con-
selho é a pesquisa. “Tem que inovar. Todos nós pesquisamos. Nas 
reuniões de conselho são colocadas as ideias que, se aprovadas, 
são delegadas ao corpo executivo, que a coloca em prática. “Assim 
descentralizamos o poder do conselho, que tem uma via de mão 
dupla com os executivos”, explica.

As iniciativas adotadas na empresa, somadas à vontade de 
perenizar o negócio fundado por João Noma, já têm resultados 
concretos. Entre 2010 e o final de 2013, o faturamento da empresa 
dobrou, passando de 4 mil unidades fabricadas e comercializadas 
em 2010 para 7,5 mil em 2013. “Inovação e trabalho em conjunto 
nos trouxeram este resultado. Devemos tudo ao nosso pai, que 
sempre foi um visionário e nos estimulou a estar aqui”, comemora 
Marcos Noma.

No final de 2015, a empresa ainda vai inaugurar uma nova planta 
na cidade de Tatuí, interior de São Paulo, que deve dobrar a ca-
pacidade instalada da NOMA, passando de 8 mil unidades para 
16 mil. “A sucessão é necessária, mas o fundador e seus herdeiros 
não costumam tratar de forma organizada e racional. Se isso não 
for feito no tempo certo, pode-se criar um problema enorme no 
futuro”, diz Marcos.

A Rede de Concessionárias NOMA também acompanhou o 
crescimento da companhia, passando de 34 distribuidores para 
53 no final de 2013. Segundo Marcos, a fábrica tem buscado 
trabalhar a sucessão familiar também em sua Rede, em parceria 
com a ABRANOMA. “Vamos estruturar um programa de suces-
sores dentro da Associação e implantar na Rede de Distribuidores. 
Além disso, vamos investir cada vez mais em treinamento, pois 
capacitação é prioridade para nós. Só conseguimos melhorar 
nosso desempenho com conhecimento”, conclui, confirmando 
que, contra resultados, não há argumentos.
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HYUNDAI PRIORIZA 
AÇÕES DE PÓS-VENDAS
Por meio do conceito “Modern Premium” de atendimento ao cliente, 
montadora sul-coreana investe em treinamento e produtos para 
ampliar a fidelidade dos clientes e a rentabilidade de sua Rede.



A Hyundai promove 
eventos batizados de 
“Before Service”, que 
realiza check-up em 
mais de 15 itens dos 
veículos. Na opinião 
de Daniel Kelemen, 
presidente da ABRAHY, 
Concessionários e 
fabricante devem 
trabalhar juntos para 
fidelizar cada vez mais 
seus clientes.

M
ais do que nunca, os setores de pós-
venda, atendimento ao cliente e de 
serviços, assim como já acontece no 
mercado norte-americano, passou 
a ter grande importância para a 
distribuição automotiva no Brasil, 
sendo fundamental para o aumento 

da rentabilidade, fidelização de clientes e ampliação 
dos negócios das Redes de Concessionárias. 

Com esse objetivo, a marca sul-coreana 
Hyundai, que conta com 284 pontos de vendas 
no Brasil, por meio da ABRAHY – Associação 
Brasileira dos Concessionários Hyundai, tem 
investido na ampliação de produtos e serviços 
ofertados pela Rede no País. 

A entidade criou, recentemente, a ABRAHY 
Comercial, braço comercial da ABRAHY que 
possui um portfólio completo de produtos que 

são comercializados exclusivamente na Rede 
Hyundai, passando a oferecer, aos Concessio-
nários da marca, produtos e serviços exclusivos, 
como o Seguros ABRAHY, que possui vantagens 
diferenciadas aos clientes, fruto da parceria com a 
MAPFRE Seguros. 

“Este braço comercial da entidade foi criado 
para atender à Rede e consumidores da marca. 
Para tanto, fechamos parceria com a MAPFRE, 
por meio da qual passaremos a oferecer o Seguros 
ABRAHY, sem contar a parceria com a MOC 
Brasil, empresa especializada no fornecimento de 
equipamentos e produtos para oficinas, que auxi-
liam no aumento da oferta e rentabilidade na área 
de pós-vendas”, cita Daniel Kelemen, presidente 
da ABRAHY.

E seguindo esse lastro de crescimento e 
expansão dos negócios da Rede Hyundai no 
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Com objetivo de capacitar os profissionais da Rede de 
Concessionárias da Hyundai Motor Brasil e estimular a 
formação de novos talentos, a montadora inaugurou, 
em parceria com o SENAI, o módulo de treinamento 
Hyundai, que hoje é oferecido nas unidades da escola 
nas cidades de Recife (PE), Brasília (DF), Curitiba (PR) 
e Porto Alegre (RS). Em 25 de abril, foi inaugurado o 
módulo de treinamento Hyundai na unidade de Porto 
Alegre, que contou com a presença de William Lee, 
presidente da HMB. 

Durante o treinamento, além de receber conteúdo te-
órico, os alunos têm a oportunidade de aplicar, na pró-
pria oficina do módulo, todo o conhecimento recebido. 
Com investimentos da montadora de mais de R$ 500 
mil, as unidades contam com carros da família HB20, 
motores, caixas de câmbio, ferramental específico 
Hyundai, ferramentas em geral além de equipamentos 
de metrologia e de diagnóstico elétrico-eletrônico.  

Os treinamentos são ministrados pelos docentes do 
SENAI, qualificados pela Hyundai a fim de garantir que 
toda a tecnologia seja transferida de maneira integral 

Capacitação de 
técnicos

aos técnicos. Toda e estrutura de treinamento visa a 
capacitação dos profissionais das concessionárias da 
Hyundai Motor Brasil, mas também será utilizada pelo 
SENAI na formação de técnicos da comunidade. “Nosso 
objetivo é oferecer todo o conteúdo teórico, bem como 
as condições para que esse conhecimento seja aplicado 
na prática. Buscamos desenvolver os profissionais que 
hoje atuam em nossa rede e, ao mesmo tempo, criar 
uma forma de acesso para que os demais alunos do 
SENAI e pessoas interessadas também usufruam dessa 
estrutura”, afirma o presidente da HMB, William Lee. 

Com essa iniciativa, a Hyundai busca melhorar os 
serviços prestados em sua rede de concessionárias, 
investir na capacitação dos seus colaboradores, 
contribuir para o desenvolvimento de mão de 
obra qualificada de novos profissionais e se tornar 
referência no segmento automotivo.
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Brasil, a marca coreana deu início ao processo de 
operação conjunta na área de pós-vendas (cross 
service) que, por enquanto, valerá para as praças 
que tenham um único Concessionário da marca, 
seja ele exclusivo da linha HB20 ou filiado ao 
Grupo Caoa. 

Segundo o Presidente da ABRAHY, a parti-
cipação no serviço cruzado, iniciado em janeiro 
de 2014, depende de seleção e aprovação final da 
Hyundai. “Ao todo, a Rede possui hoje 82 praças 
com um único Concessionário da marca. E já está 
definido que em uma segunda fase a ação será 
implantada nas praças multiatendidas que tenham 
concessionária HB20 e Import, desde que seja do 
mesmo proprietário”, comenta. 

O que havia de comum até agora era apenas a 
ABRAHY, que representa todos os Concessionários 
da marca independentemente das linhas comer-
cializadas. Da parte da fábrica, a empresa decidiu 
centralizar o atendimento do Call Center em um 
único espaço, mas mantém células separadas para os 
clientes da linha HB20 e dos produtos comerciali-
zados pela Caoa. “Mesmo com operações distintas, 
são todos clientes Hyundai. Por isso, a Rede como 
um todo adota o conceito Modern Premium de 
qualidade e atendimento”, cita kelemen.

O presidente da ABRAHY garante que o 
índice de fidelidade na Rede Hyundai é hoje 
um dos maiores do País e o objetivo do processo 
de operação conjunta na área de pós-vendas é 
ampliar, ainda mais, o suporte de atendimento 
ao cliente da marca. “No caso da Rede HMB, 
Hyundai Motors Brasil, que comercializa a linha 
HB20, a média de retenção de clientes é de 90%”, 
conclui Kelemen.

Outra ação promovida pela Hyundai na área 
de pós-venda foi a realização da primeira edição 
nacional do Hyundai Before Service, tradicional 
evento da empresa que acontece em diversos países 
e tem como objetivo oferecer aos consumidores de 
veículos de todas as marcas uma inspeção rápida e 
gratuita. A ação, realizada em janeiro e em abril, 
checou mais de 300 veículos em cada edição. 

O Before Service da Hyundai é uma iniciativa 
da divisão de Pós-Venda e, durante o processo 
de avaliação, são analisados 15 itens em 15 mi-
nutos, sendo cliente Hyundai ou não. Entre eles 
estão nível do óleo do motor, lâmpadas, carga 
da bateria e pressão dos pneus. Ao final, todos 
os proprietários recebem orientações sobre a 
manutenção necessária e um check-list com o 
resultado da inspeção.  

Qualidade de 
produtos, serviços 

e bom atendimento 
ao cliente: esta é a 

premissa difundida 
pela Hyundai em 

todo o mundo, sob 
o conceito “Modern 

Premium”.
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SETOR DE MOTOCICLETAS 
APRESENTA RECUPERAÇÃO
Alta de 3,75% nas vendas do primeiro trimestre aponta melhora de um 
setor que vinha amargando quedas sucessivas nos últimos anos. Mas 
o saldo de 2014 ainda pode estar comprometido pela crise de crédito 
e endividamento da população. As saídas para a rentabilidade estão 
focadas no Sistema de Consórcios, pós-vendas, estruturação das redes e 
nos lançamentos de cada marca que brigará por uma fatia do mercado. 

mercado



Mesmo com o 
crescimento 
apresentado no início 
do ano, o segmento 
de motocicletas de 
baixa cilindrada ainda 
tem problemas de 
aprovação de crédito, 
além da concorrência 
do mercado de 
eletrônicos.
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A
pós um longo período amargando su-
cessivas quedas, o mercado de motos, 
que apresentou retração de 7,44% na 
comparação entre os acumulados de 
2012 e 2013, com 1.515.689 unidades 
emplacadas em 2013 contra 1.637.507 
unidades registradas em 2012, iniciou o 
ano de 2014 com aumento nas vendas, 

demonstrando uma tendência de estabilidade este 
ano, de acordo com algumas fontes do setor. 

Segundo dados  de  emplacamentos  da 
Fenabrave, no comparativo dos três primeiros 
meses de 2014 com igual período de 2013, o setor 
registrou alta de 3,75% nas vendas, sendo que 
houve um crescimento de 8,49% no mês de abril de 
2014 em relação ao mês de março. Já no acumulado 
de 2014, o setor apresentou uma retração de 1,20% 
em relação ao primeiro quadrimestre de 2013, 
alcançando 487.148 unidades. 

Apesar de este ano ser um período marcado 
por diversos eventos, como a Copa do Mundo 
e eleições, acredita-se que o mercado de motos 
ainda tem mais um desafio: competir com outros 
segmentos da economia, como o de eletrônicos, 

por exemplo, que deverá ter as vendas aquecidas 
com a comercialização de televisores, em função 
dos jogos da Copa, que possuem valores similares 
aos de vários modelos de motos. O endivida-
mento do consumidor e a restrição de crédito 
por parte das instituições financeiras também 
têm impacto direto no segmento de motos de 
baixa cilindrada. 

Para Alexandre Cury, gerente-geral comercial 
da Moto Honda, marca com 1.300 pontos de aten-
dimento no País, o crescimento do setor, conquista-
do nos primeiros meses de 2014, é importante para 
a reversão de tendência apresentada nos últimos 
anos. Segundo dados da Fenabrave, a participação 
de mercado da Honda no segmento cresceu cerca 
de 10% nos últimos 5 anos, alcançando mais de 
80% no acumulando de 2014 (até abril). “Nossa 
perspectiva é positiva para 2014, no sentido de 
reverter a tendência de queda, e esperamos um 
crescimento de 5% para este ano. Nos últimos 
dois anos, apesar da retração do setor, crescemos 
em participação, enfrentando muitos desafios, nos 
renovamos e os esforços estão sendo reconhecidos 
pelo consumidor”, cita Cury.

O executivo entende que o Sistema de Con-
sórcio e os serviços de pós-venda são fundamentais 
para o segmento. “A venda por meio do consórcio 
é responsável por cerca de 35% do total de motos 
entregues pela Honda, sendo um canal fundamen-
tal para carteira de venda futura, com destaque, 
principalmente, no norte e nordeste do País, con-
correndo, diretamente, com as vendas por meio 
do financiamento bancário e cartão de crédito. 
Também contamos com o Banco Honda, que tem, 
como principal papel, apoiar a fábrica nas regiões 
menos atendidas pelos bancos”, comenta.

Para Cury, esse período mais difícil trouxe um 
aprendizado importante. “É fundamental ter uma 
visão 360 graus dos negócios para se sobressair na 
fase mais complicada, enxergando as novas opor-
tunidades de receitas, como o pós-venda, que é um 
diferencial. As dificuldades nos levam à inovação. 
Estamos na 8ª geração da família CG e, para todos 
os modelos, desde dezembro 2013, aumentamos a 
garantia para 3 anos, além de o cliente ter incluídas 
sete trocas de óleo garantidas, diferenciais que são 
argumentos de vendas, que melhoram o valor de 
revenda e, ainda, fidelizam o cliente”, conclui. 

O diretor comercial da Dafra, Sérgio Dias, 
acredita na estabilidade do mercado no primeiro 
semestre do ano e, para o segundo semestre, é pre-
ciso considerar a divisão do bolso do consumidor, 
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maioria formada pelas classes D e E, com outros 
segmentos, em função da Copa do Mundo, além 
da grande quantidade de feriados em 2014. “Com 
a restrição do crédito e a competição com outros 
setores da economia, é preciso ficar atento a outras 
oportunidades, como a venda por meio do consór-
cio, modalidade muito importante para o segmento 
de duas rodas, com participação de cerca de 10% 
nas vendas da Dafra e ainda com viés de crescimen-
to, além do cartão de crédito que também atende o 
consumidor deste mercado”, comenta Dias. 

A participação de mercado da Dafra, no acu-
mulado 2014 (até abril) foi de 1,45% (entre as três 
maiores em participação). De acordo com o diretor 
comercial da empresa, a Dafra está enfrentando os 
momentos de turbulências do mercado, com inves-
timentos em reestruturação, aumento do quadro 
de funcionários e foco na qualidade dos produtos 
e serviços oferecidos. “Iniciamos, nos últimos me-
ses, um movimento de ampliação de nossa Rede 
de Concessionárias e de assistências técnicas. Nos 

mercado

primeiros quatro meses de 2014, inauguramos 13 
novos pontos de venda e nossa expectativa é seguir 
nessa curva ascendente, estabelecendo novas con-
cessionárias e assistências em praças que tenham 
um mercado de motos já estabelecido ou em de-
senvolvimento”, cita.

Para Dias, o fortalecimento da marca, ações 
de pós-venda, inovação, novos produtos, parcerias 
estratégicas e gestão de qualidade também são es-
senciais nos momentos mais difíceis. 

A Dafra possui cerca de 200 pontos de vendas 
no País e mantém sociedade com outras marcas 
para montagem de motos em sua fábrica, como 
alguns modelos da BMW e Ducati, por exemplo, 
que são vendidos no Brasil. Em função da parce-
ria com a KTM, a empresa será responsável pela 
montagem e comercialização dos modelos da marca 
no País. Em abril último, a Dafra lançou o maxi 
scooter DAFRA Maxsym 400i e a nova versão do 
Citycom 300i, ambos modelos em parceria com a 
taiwanesa SYM. 
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O Presidente da Assohonda – Associação 
Brasileira dos Distribuidores Honda, Clemente 
Sartório, espera que 2014 não seja um ano tão ruim 
como 2012 e 2013 para o setor. “Acredito em uma 
estabilidade, mas a situação está indefinida para o 
segmento, principalmente, em função da retração 
de crédito por parte dos bancos e do endividamento 
da população que, como consequência, resulta na 
inadimplência”, comenta. 

Para Sartório, uma ferramenta que deve ser 
trabalhada intensamente pelas Redes de Con-
cessionárias é mesmo o consórcio. “O Sistema 
contribui com a estabilidade e lucratividade para 
o Concessionário, além de vantagens para o con-
sumidor por ser uma compra programada e sem 
incidência de juros, por exemplo. O segmento, 
por meio do Consórcio Nacional Honda, tem 
grande importância para a nossa Rede, além do 
Banco Honda”, cita.

O Presidente da Assohonda também destaca o 
pós-venda, responsável pela fidelização da marca 
Honda, e a inovação do mix de produtos. “Sem 
dúvida, uma equipe qualificada e estruturada faz 
a diferença, aliada à oferta de serviços de peças, e 
assistência em geral”, conclui Sartório.  

Lançamentos ajudam – Para Ricardo Tedesco, gerente 
de marketing da Yamaha, apesar do período de 
queda que o segmento de motocicletas atravessou, 
a marca conseguiu aumentar o volume de vendas 
por meio do lançamento de novos produtos. “Esse 
resultado se deve aos lançamentos em segmentos 
importantes, como nos casos das novas Fazer 150 
e Crosser 150. Além disso, temos aproveitado as 
oportunidades em segmentos de menor volume, 
com maior potencial de crescimento e rentabili-
dade, introduzindo no Brasil modelos icônicos 
como a T-Max, uma motocicleta executiva bastante 
sofisticada, e a V-Max”, cita o executivo. 

Para Tedesco, outro ponto importante para a 
marca tem sido a ampliação da atuação em ações 
de Comunicação de Marketing. “Buscamos im-
primir um ritmo mais acelerado às atividades de 
divulgação, otimizando os recursos e inovando em 
formatos, visando ampliar o impacto. Tem sido 
fundamental, também, o crescimento da relação 
junto à Rede de Concessionárias, a qual tem sido 
cada vez mais de parceria e transparência, já que, 
para nossos clientes finais, muitas vezes, a Con-
cessionária é uma das principais interfaces com a 
marca”, conclui o executivo. 
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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 da Fenabrave. Helena Menze é advogada e assessora jurídica da Fenabrave.

Paulo Engler e
Helena Menze

A sistemática da cobrança do ICMS, por substituição tributária, pelo 
preço sugerido de venda ao consumidor, pode estar com os seus dias 
contados. Outra novidade é a possibilidade de ocorrer a majoração da 
alíquota do imposto nas operações de vendas diretas de automóveis.

Os Fiscos Estaduais vêm percebendo uma queda 
acentuada na arrecadação do ICMS nos últimos 
anos, por dois motivos: (i) em face da proximidade 
entre o preço do fabricante com o preço sugerido 

de venda, que diminui a base tributável do ICMS-ST; e, (ii) 
com o aumento expressivo das vendas diretas, marcadamente 
por causa dos altíssimos descontos praticados pelos Fabricantes.

Está em curso na COTEPE – Comissão Técnica Permanente 
do ICMS, órgão técnico do CONFAZ, o debate de duas pro-
postas, que caso venham a ser aprovadas aumentarão, sobrema-
neira, a tributação do ICMS, são elas: (i) para as operações com 
veículos novos a implementação do “gatilho”, que, na prática, 
é uma espécie de MVA (margem de valor agregada); e, (ii) para 
as vendas diretas o aumento da alíquota do ICMS de 12% para 
17% para 25 Estados, sendo 18% para SP e 19% para o RJ.

Gatilho – O Convênio ICMS nº 132/92, em sua cláusula terceira, 
determina que uma das modalidades da substituição tributária, 
para veículos novos, é a margem de valor agregada de 25% 
(vinte e cinco por cento). Vale lembrar que os Fabricantes se 
utilizam da modalidade “preço sugerido de venda”, que é uma 
das possibilidades legais.

O projeto de convênio sobre o “gatilho” traz uma grande 
preocupação, uma vez que o Fisco tem, como objetivo, impor 
um preço sugerido de venda 25% (vinte e cinco por cento) 
acima do preço do fabricante. 

Em linhas gerais, caso a operação entre a Montadora e o 
Dealer não alcance o ICMS-ST previamente calculado com 
a MVA, dispara um “gatilho” da diferença do valor, que será 
cobrado do substituto tributário (Fabricante), que, necessa-
riamente, cobrará do substituído tributário (Concessionário). 
Conseqüência lógica, haverá aumento do valor do veículo ao 
consumidor final.

Aumento de alíquota – O Convênio ICMS nº 50/99, que vigorou 
até 2002, prescrevia, nacionalmente, a alíquota de 12% (doze 

O ICMS sobre veículos 
novos pode subir

por cento), para o ICMS de veículos novos. Apesar do decurso 
de prazo, do aludido Convênio, todos os Estados mantém a 
tributação em 12% (doze por cento), exceto o Estado da Paraíba, 
que majorou a alíquota para 17% nas operações internas.

Hoje, temos 19 Estados da Federação que prescrevem a alí-
quota de 17% em suas legislações internas. Em face da redução 
da base de cálculo, o resultado efetivo é uma carga fiscal de 12% 
para os veículos novos. Porém, essa redução da base é concedida 
por decreto e, em alguns Estados, por prazo determinado, ou 
seja, basta um ato do Poder Executivo Estadual para restabelecer 
a alíquota de 17%.

Em sete Estados da Federação, a alíquota do ICMS para 
veículos zero quilômetro é de 12%, promulgada por lei estadual. 
Nestes Estados, a alteração da alíquota somente poderá ocorrer 
por meio de outra lei.

A proposta de aumento da alíquota do ICMS prevê a redu-
ção da base de cálculo (carga fiscal igual a 12%), condicionada 
a que o veículo permaneça no ativo imobilizado do adquirente 
pelo período mínimo 12  meses, é um claro combate à revenda 
instantânea dos automóveis adquiridos pelo canal “venda direta”.

Vislumbramos que, caso seja celebrado o Convênio ICMS, 
haverá um debate intenso em 7 Estados, uma vez que será ne-
cessário aprovar um Projeto de Lei nas respectivas Assembleias 
Legislativas, para ser exigível. 

Tal projeto de convênio traz o risco político de unificar, 
nacionalmente, a alíquota modal do ICMS (17%, 18% ou 
19%) nas vendas de veículos novos, de tal sorte que os Estados 
abandonem o redutor da base de cálculo e a carga tributária 
seja majorada.

Os Fiscos Estaduais estão insatisfeitos com os valores obtidos 
por meio das vendas de veículos, trabalhando, incessantemente, 
em busca da recomposição da arrecadação. 

Por esta razão, é importante que a Rede de Distribuição de 
Veículos conheça estas discussões, pois seus desdobramentos 
podem acarretar em aumento da carga tributária e, consequen-
temente, na retração do mercado.
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