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João ficou surpreso quando teve crédito concedido rapidamente 
para a compra do seu carro. Agora, ele pode fazer suas entregas 
e fazer seu negócio prosperar. O que o João e muitos brasileiros 
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Para conhecer esta e outras histórias, acesse o site: 
www.cetip.com.br/financiamentos
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Por Flavio Meneghetti

Às vésperas da SUPERAÇÃO!

stamos às vésperas da realização do nosso 24º Congresso & ExpoFenabrave, evento que não 
apenas marcará o encontro de toda a Categoria Econômica da Distribuição Automotiva do 
Brasil, mas que também tratará, entre os próximos dias 13 e 14 de agosto, no Expo Unimed 
Curitiba, de todos os assuntos que nos conduzirão ao tema do evento que, este ano tem, 
como mote principal, “SUPERAÇÃO”.

Tema mais do que apropriado para o nosso setor que, como temos vivenciado, passa 
por momentos de intenso desafio para todos os segmentos representados. Mais do que 
desafios, considero esse e o próximo ano como um período de ajustes necessários, tanto em 

nossa política e economia nacional como, fundamentalmente, no exercício diário de nossas atividades de 
Concessionários/Empresários.

Notamos, com o balanço do primeiro semestre deste ano, que o cresci-
mento exponencial, obtido com a venda de veículos novos em anos anteriores, 
faz parte do passado e não deve ser retomado, ao menos, em curto prazo.

Mais do nunca, como aprenderemos com nossos colegas norte-america-
nos, também teremos que reaprender a trabalhar nossas empresas com bases 
sólidas e eficientes no tocante a pós-vendas, peças e serviços, veículos usados 
e outras atividades inerentes a áreas internas de nossas concessionárias e que, 
talvez por foco equivocado, não temos trabalhado como deveríamos para 
explorar todo o potencial que temos de rentabilidade.

Também a gestão eficiente de custos, capital de giro, retenção de talentos, 
treinamento/capacitação e motivação de equipes, assim como o uso assertivo 
de ferramentas de marketing e vendas, como a internet, devem ser tratados 
em nossas concessionárias, tendo em vista o cenário que se vislumbra para a 
nossa economia e realidade de cada segmento automotivo nos próximos anos.

Tudo isso e muito mais será abordado em nosso 24º Congresso & ExpoFenabrave, além deste evento 
nos trazer a oportunidade de trocar informações e realizar contatos sadios com os principais players do 
mercado, seja nas palestras, nos momentos sociais, como, também, durante a feira que, este ano, reunirá 
mais de 70 marcas de empresas que são de nosso interesse e que, igualmente, pretendem estabelecer conosco, 
parcerias positivas de negócios.

Alguns assuntos, que estão retratados aqui, nesta edição da Dealer, como o agronegócio, a renovação 
da frota, a nova realidade do crédito para financiamento de veículos, entre outros, também estarão no foco 
do nosso evento, para o qual, estou certo de que todos os Concessionários de veículos deste País devem 
garantir presença.

Porque estamos às vésperas do nosso evento e este poderá nos levar à SUPERAÇÃO de nossos próprios 
resultados, seja em que cenário for.

Prepare-se e esteja conosco!
Até breve!
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Em evento realizado em 21 de maio, na sede da Abimaq –  
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, 
em São Paulo, o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, Neri Geller, apresentou, a mais de 80 empresários do setor, 
o Plano Safra 2014/2015, que terá início em julho. A Fenabrave 
esteve representada no evento por meio de sua vice-presidência 
e diretoria.

Contando com a presença de deputados federais, estaduais, 
Anfavea, além de representantes de câmaras setoriais, o ministro 
ressaltou os principais pontos do novo plano, como os inves-
timentos destinados aos programas de inovação e irrigação, o 
aumento dos recursos e ajuste nas normas de financiamento do 
Inovagro, a retomada do Moderfrota -, que financiará a aquisição 
de máquinas novas-, além da redução de juros, de 5,5% para 4,5%, 
dentre outros pontos importantes.

De acordo com Geller, a previsão de produção e área plan-
tada de grãos para este período será em torno de 58 milhões 
de hectares, o que resultaria numa produção de mais de 200 
milhões de toneladas. “Com este resultado, faremos girar mais a 
economia do nosso País, contribuindo com mais riquezas e pro-
dução. Diversos setores são beneficiados com esta safra recorde”, 
comentou o ministro.

Com relação ao crédito destinado aos produtores, o governo 
pretende disponibilizar mais de R$ 156 bilhões. Deste total, R$ 
112 bilhões serão destinados para financiamentos de custeio e 
comercialização, e R$ 44,1 bilhões para os programas de investi-
mento. O valor representa alta de 14,7% sobre os R$ 136 bilhões 
do plano anterior. “Este recurso do Tesouro Nacional estará dispo-
nível em todas as instituições financeiras mas, com preferência, 
em bancos públicos. Porém, como ministro, vamos acompanhar 
todos os processos para que este dinheiro chegue nas mãos dos 
produtores”, enfatizou Geller.

Plano Safra 2014/2015 
deve revitalizar 
Moderfrota

O limite de financiamento de custeio, por produtor, foi am-
pliado de R$ 1 milhão para R$ 1,1 milhão, enquanto o destinado 
à modalidade de comercialização passou de R$ 2 milhões para 
R$ 2,2 milhões.

Dos recursos disponibilizados nesta edição do Plano Safra, 
R$ 132,6 bilhões são realizados com juros inferiores aos cobra-
dos no mercado, num crescimento de 14,7% em relação aos R$ 
115,6 bilhões previstos na temporada anterior. As taxas de juros 
anuais mais baixas estão nas modalidades voltadas para armaze-
nagem, irrigação e inovação tecnológica, de 4% (5% no crédito 
de armazenagem para cerealistas); práticas sustentáveis, juros de 
5%; médios produtores, de 5,5%; e máquinas e equipamentos 
agrícolas, de 4,5% a 6%.

Conquistas – Um ponto importante apresentado pelo ministro 
foi a conquista da redução das alíquotas de PIS e Cofins para 
máquinas e equipamentos. Além dos recursos para custeio e 
comercialização, o Plano Safra 2014/15 também contará com 
R$ 44,1 bilhões para investimentos. Entre os destaques, está a 
“revitalização” do Moderfrota, linha de crédito para a aquisição 
de máquinas agrícolas novas.

De acordo com Geller, serão destinados R$ 3,5 bilhões para o 
Moderfrota. “As taxas”, destacou o ministro, “foram reduzidas em 1 
ponto percentual, para 6,5% ao ano”. Segundo Geller, “a revitaliza-
ção do Moderfrota atente a uma reivindicação dos produtores e 
da Abimaq, entidade que representa os produtores de máquinas”.

Apesar do aumento da taxa de juros em algumas das linhas 
de crédito do Plano Safra 2014/15, as condições de crédito para os 
produtores rurais ficaram mais vantajosas se comparadas à Selic, 
segundo o ministro. “Mesmo com a Selic passando de 7,5% para 
11%, [as linhas de] custeio do Pronamp e Funcafé aumentaram 
1%. Portanto, as condições de taxa de juros são melhores”, afirmou 
Geller. Considerando todas as linhas contempladas pelo Plano 
Safra, a taxa de juros média é de 6,5% ao ano.

Neri Geller, Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

Reunião na Abimaq,  
quando foi apresentado o 

Plano Safra 2014/2015.
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Agenda

5ª edição do ENAServ

No dia 29 de maio, a sede da Fecomercio-SP (Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo), foi palco da quinta edição do ENAServ (Encontro 
Nacional de Comércio Exterior de Serviços), organizada 
pela AEB (Associação de Comércio Exterior do Brasil), em 
conjunto com a Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC.

O evento contou com a presença do ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro 
Borges, que participou do painel “As perspectivas das 
Exportações Brasileiras de Serviços sob a Ótica das 
Autoridades Públicas e das Lideranças Empresariais”. A 
Fenabrave participou do evento por meio de sua diretoria.

Ação Comunitária entrega 
prêmio à Fenabrave

A Fenabrave recebeu, no dia 29 de maio, em São Paulo, o 
prêmio ‘Parceiros em Ação 2014’, da Ação Comunitária. A 
homenagem refere-se ao apoio da entidade em prol dos 
programas sócio assistenciais desenvolvidos pela instituição.

Audiência na Casa Civil

Representantes da Fenabrave participaram, no dia 4 de junho, 
em Brasília, de Audiência na Casa Civil, e foram recepcionados 
por Marco Antonio de Oliveira, chefe da assessoria especial do 
Ministro Aloizio Mercadante, para reforçarem a importância 
do programa de Renovação de Frota de Caminhões, do 
qual a Fenabrave é uma das entidades participantes.

Representantes de motocicletas 
se reúnem na Fenabrave

A sede da Fenabrave, em São Paulo, recebeu, no dia 10 de junho, 
representantes de Associações de Marcas dos segmentos de 
motocicletas, em reunião que contou com a participação de 
Marcos Z. Fermanian, presidente da Abraciclo (Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Similares). O mote do encontro foi a 
atual situação do mercado de duas rodas, análise dos dados 
de emplacamentos e ações da Fenabrave junto ao setor.

Anuário 2013 já está disponível 
no Portal da Fenabrave

O link para download do Anuário 2013 da Fenabrave  
já está disponível no Portal da entidade. Acesse  
www.fenabrave.org.br e faça consulta de dados de todos 
os segmentos do Setor da Distribuição Automotiva.

Campanha do Agasalho 2014

A Fenabrave apoiou, em sua sede, em São Paulo, 
a Campanha do Agasalho 2014, promovida pelo 
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo – FUSSESP. Todo o material recolhido no 
período da campanha, por funcionários da entidade, 
amigos e parentes, foi entregue ao FUSSESP, que se 
responsabilizou em encaminhar as doações a entidades 
assistenciais, hospitais e albergues da Capital.
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Fidelização de  
clientes em pauta
O futuro do negócio da distribuição de veículos automotores, 
em qualquer dos segmentos, passa, obrigatoriamente, pela 
fidelização dos clientes, isto é, pela formação de uma relação 
duradoura que garanta a repetição de outras compras, tanto de 
veículos novos, como de serviços ou peças.

Para abordar este assunto, Lee Harkins (foto), presidente da M5 
Management Services, coordenará mais um workshop internacio-
nal no 24º Congresso & ExpoFenabrave. “O pa-
lestrante acumula 24 anos de experiência em 
treinamento e consultoria de desempenho, 
e 10 anos na área administrativa no varejo. 
Ele foi um grande destaque na convenção 
da NADA, nos Estados Unidos”, comenta 
Valdner Papa. 

Em sua apresentação, Harkins pretende 
apresentar o desenvolvimento de técnicas 
aprimoradas e inovadoras na comunicação, 
marketing e, principalmente, qualidade e 
confiança que devem ser construídas entre o Concessionário 
e seu cliente. “Nosso palestrante é um dos mais importantes 
especialistas na criação de processos e ferramentas que buscam 
consolidar um alto índice de fidelização”, complementa o coor-
denador temático do Congresso.

13 a 14 de AGOSTO de 2014   •   EXPO UNIMED CURITIBA

Com a presença cada vez maior do consumidor na internet, 
tanto na busca de informações, como na procura por serviços e 
soluções, a presença do Concessionário neste ambiente se torna 
fundamental para a geração de negócios.

De acordo com a Divisão de Análise da Indústria da NADA- 
National Automobile Dealers Association – entidade similar 
à Fenabrave nos Estados Unidos, os resultados de peças e 
serviços são responsáveis por mais de 65% do lucro de uma 
concessionária estadunidense. No entanto, a maioria 
dos empresários brasileiros não está comercializando 
seus serviços para os compradores online. “Como 
resultado, estão deixando de atrair negócios de 
peças e serviços, permitindo que terceiros entrem 
nesse cenário”, comenta o coordenador temático 
do 24º Congresso & ExpoFenabrave, Valdner Papa.

Kate Balingit (foto), diretora global do segmen-
to automotivo do Google, realizará um workshop 
internacional no Congresso, onde abordará o 
comportamento e as tendências dos usuários, com 
relação às operações fixas (peças e serviços). Segundo a direto-
ra do Google, “as perguntas sobre manutenção de veículos no  
Google crescem 38% ao ano, com 43% dos usuários voltados para 
a pesquisa de onde fazer a manutenção de seu veículo”.

Google mostrará 
como trabalhar 
online com peças

Lançamento do 24º Congresso & 
ExpoFenabrave em Curitiba 

A Fenabrave e sua Regional Paraná realizaram, no dia 9 de junho, em Curitiba-PR, 
uma coletiva de imprensa para a divulgação do 24º Congresso & ExpoFenabrave, 
que será realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2014, no Expo Unimed Curitiba.

Flavio Meneghetti, presidente da Fenabrave, convidou os jornalistas presentes 
a participar do maior evento da distribuição automotiva da América Latina e 
que, este ano, deve reunir cerca de 3.500 participantes. Além do presidente da 
Fenabrave, estiveram presentes Luiz Antonio Sebben – diretor da Fenabrave 
Regional Paraná, Glaucio Geara – vice-presidente da entidade, e o ex-governador 
de São Paulo e atual consultor da Fenabrave, Luiz Antonio Fleury Filho.

Na tarde do mesmo dia, o presidente da Fenabrave se reuniu com o 
Prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, para entregar o convite oficial para 
a Cerimônia de Abertura oficial do 24º Congresso Fenabrave. 

No dia 26 de junho, Carlos Alberto Richa, Governador do Paraná, também recebeu 
Flavio Meneghetti e Glaucio Geara, que lhe entregaram o mesmo convite feito 
ao Prefeito da cidade. Ambos disseram que devem comparecer ao evento.

Flavio Meneghetti em reuniões com Gustavo Fruet, 
prefeito de Curitiba, e com Carlos Alberto Richa, 
governador do Paraná, acompanhado por Glaucio 
Geara, vice-presidente da Fenabrave.

“Vamos, então, voltar a nossa atenção para as 
soluções táticas que os Concessionários podem im-
plementar para entrarem nesse cenário e alavancarem 
mais vendas para as concessionárias”, complementa 
Papa, acrescentando que Kate Balingit trabalha na área 
automotiva do Google há quatro anos, com foco nas 
estratégias de propaganda voltadas às concessionárias. 
“Esta especialista tem desenvolvido formas inovadoras 
para fabricantes, agências de propaganda e Conces-

sionários para que, juntos, sejam bem-sucedidos nos negócios, 
utilizando o relacionamento digital, por meio da implementação 
de um alinhamento varejista mais forte da marca e cobertura 
coordenada”, conclui o coordenador temático do evento.
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Interatividade amplia acesso ao 
conteúdo da TV Fenabrave 

Desde o dia 7 de abril, a Universidade Fenabrave, por meio da TV 
Fenabrave, vem oferecendo, aos Concessionários e seus colaborado-
res, uma nova programação, focada no desenvolvimento profissional 
e no negócio da distribuição automotiva, por meio da TV Interativa 
Fenabrave que, além de um novo conceito, oferece programação 
completa de cursos, agora disponível das 7h às 21h. 

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 equipes das concessionárias participem dos 
cursos, visto que podem escolher o melhor horário para se aprimo-
rar. “Com o novo conceito da TV Interativa, que já é um sucesso, os 
interessados poderão escolher cursos com duração de 2, 4 e 6 horas, 
sendo que, aos poucos, serão introduzidos novos temas e formatos, 
para que os profissionais da Rede possam escolher a modalidade que 
mais atenda às suas necessidades e passem a fazer parte do ciclo de 
desenvolvimento profissional oferecido pela Universidade Fenabrave”, 
cita Valdner Papa, diretor da Fenabrave e coordenador da Universidade 
e TV Fenabrave.

Segundo Papa, o novo formato da TV oferece total interativida-
de, por meio de perguntas enviadas pelos alunos diretamente aos 
professores. “A Universidade Fenabrave oferece todas as ferramentas 
necessárias para que os seus alunos tenham acesso a todos os recursos 
para um aprendizado de qualidade. Isso, aliado ao empenho do par-
ticipante, por meio da prática dos exercícios de fixação, por exemplo, 
disponíveis no site da Universidade, facilita ainda mais o processo de 
assimilação dos conteúdos, o que é fundamental para a conquista do 
certificado de conclusão de curso”, conclui o coordenador. 

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

Grade segmentada – 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 vol-
tada 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 co-
municação 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.

No segundo semestre de 2014, serão oferecidos os cursos presen-
ciais que serão desenvolvidos por meio das parcerias da entidade com 
a FGV e a EABS - Euro American Business School, escola de negócios 
“world class”. As informações sobre os cursos, período de realização, 
valores e datas de inscrições serão divulgadas em breve.  

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 

Geração de Caixa como 
indicador de desempenho

Por Francisco Mendes
Coordenador do Grupo dos 20 Fenabrave.

Quando se busca determinar o valor de um negócio, 
o principal fator de formação deste valor está na sua 
capacidade de geração de caixa.

No negócio de distribuição de veículos, seja este de 
automóveis, motocicletas, caminhões, máquinas agrícolas 
ou implementos rodoviários, a geração de caixa é impor-
tante indicador de desempenho.

Conhecido pela sigla EBITDA, representa o valor gera-
do pelo negócio, independentemente da estrutura de ca-
pital, ou seja, de seu resultado financeiro, dos impostos e 
contribuições sobre lucro e das despesas não monetárias, 
que não impactam no caixa, além de eventuais resultados 
não operacionais.

No Grupo dos 20 Fenabrave, o EBITDA é analisado 
na comparação entre períodos - análise horizontal ou 
temporal -, em percentual sobre Lucro Bruto - análise 
vertical -, em termos absolutos e em termos relativos ao 
número de funcionários.

Quando comparado com outros Concessionários da 
mesma atividade, identificam-se, rapidamente, quais con-
seguiram melhor administrar margens de comercialização, 
despesas e estrutura de pessoal.

Se você acha importante conhecer os melhores indi-
cadores e quais as práticas que levam aos melhores re-
sultados, venha para o Grupo dos 20. Indicadores válidos, 
métricas relevantes e resultados verdadeiros.

Grupo dos 20 se reúne com 
Assodeere e Abraforte
• A Assodeere (Associação Brasileira dos Distribuidores John 
Deere) realizou, nos dias 19 e 20 de maio, em São Paulo, mais 
um encontro do Grupo dos 20 para analisar a nova estrutura 
dos relatórios de análise. Na ocasião, Nelson Merola Jr., que 
estava no comando do grupo desde 2012, passou o posto de 
presidente para Marco Miranda, gerente geral de negócios 
da Agro Amazônia. Já Douglas Montefeltro, foi eleito vice-
presidente do grupo.

• No dia 10 de junho, a Associação Brasileira dos 
Distribuidores New Holland (Abraforte), realizou, em 
sua sede em Curitiba-PR, a segunda reunião técnica de 
estruturação do Grupo dos 20 da Associação de Marca. No 
encontro, foram revisados todos os campos do demonstrativo 
econômico-financeiro que servirá de base para a coleta de 
dados. O primeiro encontro deste Grupo deve acontecer após 
o 24º Congresso & ExpoFenabrave, com titulares e executivos 
para análise do primeiro semestre de 2014.
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Arnaldo Brazil é Dr. Engenheiro e Prof. da FAAP e FGV. Diretor da Empresa de Consultoria MSX International no Brasil.

Arnaldo Brazil Ferreira

O que leva o consumidor a escolher um carro? Provavelmente, você 
deve ter pensado em preço, imagem da marca, design, segurança, 
entre outros itens. Coloque nesta lista um fator importante: o prazo 
de garantia. Tanto que muitas montadoras ampliam os períodos 
de garantia de um para três ou até seis anos para determinados 
conjuntos específicos. Foi a maneira encontrada pelas montadoras 
de ter mais um diferencial importante em suas ações de marketing. 
E é sobre ela, a garantia, que vamos falar neste artigo.

O aumento do período de garantia deve levar 
mais clientes às concessionárias, o que pode 
aumentar a receita das Redes de Distribui-
ção. E a receita proveniente de serviços pagos 

pela fábrica, incluindo preparação de entrega, chega a 25% 
em alguns casos e vai até 70%.

Sendo assim, uma boa estratégia é ter uma ação foca-
da nos aspectos internos da operação da concessionária, 
principalmente no pós-vendas. E aí entra a atenção total 
à área de garantia.

Vamos aos fatos. A garantia é uma espécie de seguro 
que o consumidor paga. Segundo estudos da MSXI, sete 
em cada dez vezes que os consumidores usam a garantia, 
o problema está em cinco itens. A boa notícia é que, em 
geral, os problemas podem ser resolvidos com treinamen-
to do setor de garantia e com uma melhora nos filtros 
de aprovação da garantia nas montadoras. Ou seja: duas 
medidas relativamente simples podem tornar o sistema 
ainda mais eficiente.

E tudo isso para quê? Para ser usado como mais uma 
ferramenta de fidelização do cliente. Por isso, ela deve ser 
oferecida e executada como valor de marca e tem que ser 
percebida pelo cliente como um diferencial.

O bom gerenciamento 
da garantia pode 
melhorar seu resultado

É pertinente, também, observar e analisar o setor 
automotivo brasileiro. Ao que parece, o mercado 
nacional de veículos não verá, nos próximos anos, 
crescimento vigoroso, como aquele experimentado no 
período de 2005 a 2012. O forte crescimento do setor 
trouxe investimentos para expansão da capacidade 
instalada e novos competidores. Este cenário acabou 
resultando em uma oferta gigantesca de opções de 
modelos e preços.

O mercado, então, deve enfrentar uma situação de 
margens mais apertadas, disputa acirrada, entre marcas e 
modelos. Todo este contexto em um mercado com cres-
cimento limitado.

Não estamos aqui levantando a bandeira de que 
oferecer um excelente serviço no período da garantia 
será a grande salvação das concessionárias. Mas note: 
um serviço eficiente, de qualidade e clientes fidelizados 
pode ajudar as distribuidoras a reduzir o impacto de um 
período de crise.

A garantia faz parte do pacote; ela é intrínseca ao pro-
duto e não deve ser vista como geradora de receita. Mas 
pode, sim, ser um excelente diferencial entre os serviços 
oferecidos pelas concessionárias.



MAPFRE WARRANTY é líder mundial em Programas 
de Riscos Especiais como Garantia Estendida e Mecânica, 
e apresentamos ao mercado brasileiro o lançamento da 
MAPFRE ASSISTANCE, líder em Programas de Assistência.

facebook.com
/mapfre.assistance.brazil
facebook.com
/mapfre.warranty.brazil

 

AUTO 
Assistência 24hs

AUTO+CASA
Assistência 24hs

MOTOS
Assistência 24hs

Your life. Our world Your life. Our world

Soluções completas em assistência emergencial que irão rentabilizar 
seus negócios, ampliar seu portfólio de produtos e fidelizar seus clientes.

Conheça mais sobre nossos produtos e soluções,  solicite a visita de um de nossos 
Consultores Especialistas através do email contato@mapfrewarranty.com.br. www.mapfrewarranty.com.br 
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Roberto Rodrigues
ex-Ministro da Agricultura
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A economia 
baseada no 
agrobusiness
Com mais de 50 anos de trabalho dedicado ao agronegócio, o ex-Ministro da 
Agricultura, Roberto Rodrigues, tem defendido melhores planos de políticas 
públicas para a agricultura brasileira. Hoje, como coordenador do Centro de 
Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, desenvolve um trabalho de pesquisa, 
em conjunto com diversas entidades ligadas à cadeia produtiva, com o objetivo de 
levar, aos candidatos à Presidência da República, um plano de governo voltado ao 
agronegócio, que corresponde a um quarto do PIB Nacional. “Isto é algo inédito no 
Brasil. Nenhum candidato teve um plano de governo focado no setor e, em conversa, 
todos se mostraram interessados em ter planos de ação”, comemora Rodrigues.

Para isso, a FGV procurou lideranças rurais e instituições em busca de 
planos. Foi formatado um “rascunho”, como ele diz, e encaminhado a todas as 
entidades de classe e instituições ligadas à agricultura e à cadeia produtiva, 
para que pudessem opinar e sugerir temas para o plano. “Incluímos cinco 
temas importantes para discussão: sustentabilidade, competitividade, 
orientação ao mercado, tecnologias e governança”, complementou.

“Estou com a esperança de que consigamos quebrar as vaidades. É um 
projeto único de todo o setor, que tem mais peso para os candidatos. E 
eles estão dispostos a receber isso. Há um fio de esperança de que o 
agronegócio brasileiro tenha uma posição uníssona”, comemorou.

O ex-Ministro, que também será um dos palestrantes de destaque no 24º 
Congresso & ExpoFenabrave, concedeu entrevista exclusiva à Revista 
Dealer, contando um pouco mais suas impressões sobre a economia 
brasileira, sobre o setor agrícola, além de criticar atitudes do atual governo 
com relação às políticas públicas aplicadas. Confira a seguir.
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“Se não fosse o agronegócio, teríamos um déficit no país de US$ 80 
bilhões. Isso vem se repetindo ao longo dos anos. Portanto, o agronegócio 

vem carregando a economia brasileira em todo este processo.”

Revista Dealer – Como avalia a participação do 
agronegócio na economia nacional?
Roberto Rodrigues – Se olharmos até agora o que está 
acontecendo, o agronegócio brasileiro responde 
por 23% do PIB Nacional, gera cerca de 30% dos 
empregos no país, e tem um saldo comercial que 
carrega, praticamente, o saldo comercial do Brasil. 
Em 2013, o saldo comercial do agronegócio foi de 
US$ 83 bilhões e o do Brasil foi US$ 2,6 bilhões. 
Se não fosse o agronegócio, teríamos um déficit no 
país de US$ 80 bilhões. Então, isso vem se repetin-
do ao longo dos anos. Nos últimos 12 meses, ocor-
reu a mesma coisa: US$ 80 bilhões de superávit no 
agronegócio, contra US$ 1 bi do Brasil. Portanto, o 
agronegócio vem carregando a economia brasileira 
em todo este processo.
Isso, na verdade, se deve a uma série de fatores, que 
aumentaram a competitividade do agronegócio 
brasileiro. Desses fatores, o principal é a tecnologia, 
que é um processo dinâmico, que se renova a cada 

dia e, inclusive, contribui com a sustentabilidade. 
Para provar isso, cito um número candente: nos 
últimos 24 anos, ou seja, de 1990 até hoje, a área 
plantada com grãos cresceu 42% e a produção 
225%. Isso representou uma redução de deman-
da por áreas novas. Então, a tecnologia permitiu 
um aumento de produtividade que, por sua vez, 
preservou áreas de floresta, já que produz muito 
mais toneladas por hectare. A agricultura brasileira 
é sustentável, ela preserva áreas. E isso serve para 
vários segmentos – cana, criação de bovinos, suínos, 
entre outros. 

Revista Dealer – Após o anúncio do Plano Safra – 
2014/2015, com a perspectiva de uma produção 
total de mais de 200 milhões de toneladas, quais 
são as suas expectativas para o mercado?
Roberto Rodrigues – É verdade que algumas políti-
cas públicas foram muito relevantes nos últimos 
20 anos, como por exemplo, o Moderfrota. Na 
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época, estávamos com um parque de máquinas 
sucateado, quando foi criada a Agrishow, em 1994, 
e isso mudou o paradigma da mecanização agrícola 
brasileira porque os produtores puderam ver trato-
res com ar-condicionado, com GPS, entre outras 
tecnologias. Com essas novas máquinas e os produ-
tores sem dinheiro para adquiri-las, recorreram ao 
Moderfrota para mecanizarem sua produção com 
mais eficiência. Isso, de certa forma, se consolida 
no Plano Safra deste ano.
O Plano apresentado este ano é bom, mas pecou 
muito em um tema que não avançou: o seguro ru-
ral. Os recursos para esta área foram iguais aos do 
ano passado – descontada a inflação – 5% menor. E 
isso é o grande tema da agricultura contemporânea 
em qualquer país do mundo. Todos os países desen-
volvidos têm seguro rural funcionando, incluindo 
seguro de renda, que nós, praticamente, não temos. 
Este é o grande tema que continua falhando e 
faltando na política pública brasileira. Fora isso, o 
Plano é bom, tem recursos disponíveis, ofereceu um 
grande empurrão para a agricultura familiar, entre 
outros pontos positivos.
Todo este processo de crescimento foi lastreado 
em tecnologias e políticas públicas relevantes, mas, 
fundamentalmente, na confiança do agricultor, que 
abriu fronteiras agrícolas com coragem e disposi-
ção. A crise financeira mundial de 2008, não afetou 
de maneira dramática países emergentes, que hoje 
se transformaram nos grandes consumidores de 
alimentos. A população está crescendo, no mundo, 
nos países emergentes, onde a renda per capita cres-
ce mais que o dobro do que a dos países desenvolvi-
dos. Isso contribuiu para que o Brasil, por exemplo, 
avançasse competitivamente na produção de forma 
muito positiva. Portanto, posso dizer que o avanço 
do agronegócio brasileiro está lastreado em três 
fatores: tecnologia, políticas públicas e a demanda 
aquecida, sobretudo em países emergentes.
O cenário daqui para frente é um pouco menos 
amistoso. Porque sucessivos anos, com preços altos 
na agricultura, levaram a investimentos no mundo 
inteiro. Estão plantando mais, com mais tecno-
logia, ou seja, estão gastando mais. Aquele déficit 
entre a oferta e a demanda, ou seja, a demanda 
cresceu mais que a oferta, gerou uma redução nos 
estoques globais, que permitiu, somado à especu-

lação, um aumento de preços médio em relação à 
história recente. 
Isso tudo tende a desaparecer nos próximos dois ou 
três anos, pois, como todos estão plantando muito 
mais, a expectativa é de que a oferta cresça na mes-
ma proporção ou mais que a demanda. Então, os 
estoques vão acabar sendo equalizados. O mercado 
antecipa isso. É possível que comece ter uma redu-
ção dos preços agrícolas já no próximo ano, razão 
pela qual, o seguro rural ganha mais importância, 
afinal, há investimentos. 
O cenário que havia até o ano passado, está co-
meçando a mudar, sem que signifique reduções 
grandes de preços. A tendência é de uma paulatina 
redução dos preços agrícolas nos próximos anos, 
reduzindo, portanto, o faturamento bruto das 
empresas, somado ao aumento de custos. 

Revista Dealer – Junto com esta expectativa do 
Ministério da Agricultura, foi falado também da 
retomada do Moderfrota, com redução de juros 
para aquisição de máquinas novas. Qual a sua 
opinião e quais os benefícios para o setor agrícola 
e automotivo?
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Roberto Rodrigues – Este é um dos melhores progra-
mas de política pública dos últimos 20 anos, talvez 
o melhor! Todo mundo reformou o parque meca-
nizado que era obsoleto, por equipamentos mais 
eficientes, que contribuíram para a produtividade 
agrícola. Isso é um processo dinâmico, com equipa-
mentos mais modernos, mais produtivos e também 
mais caros. Tudo isso é positivo, ainda mais por 
contemplar um plano especial para o pequeno 
produtor. O Moderfrota é muito bem-vindo para 
a cadeia produtiva como um todo, pois traz uma 
oxigenação para continuar crescendo e também 
para os produtores que poderão se renovar cada vez 
mais mecanicamente. 
Acredito que isso tudo tem um desdobramento, 
fundamental, que são os recursos humanos. Al-
gumas máquinas, de tão modernas, necessitam 
de “engenheiros” para serem manuseadas. Então é 
preciso um grande investimento, compartilhado, 
da indústria de máquinas com os produtores, 
na formação maciça de mão de obra capacitada 
para enfrentar este novo desafio de administração  
do equipamento.

Revista Dealer – Com relação ao crédito destinado 
aos produtores, o governo pretende disponibilizar 
mais de R$ 156 bilhões. Deste total, R$ 112 bilhões 
serão destinados para financiamentos de custeio e 
comercialização, e R$ 44,1 bilhões para os progra-
mas de investimento. Em sua análise, o produtor 
ainda tem dificuldades para acessar o crédito dis-
ponível? Quais são os principais entraves?
Roberto Rodrigues – Isso melhorou muito. O próprio 
Banco do Brasil, que é o grande agente, vem desbu-
rocratizando o crédito, melhorando as condições de 
acesso. As taxas de juros estão adequadas ao setor 
e o volume de recursos é bom – é certo que não 
cresceu quase nada em relação ao ano passado –, 
mas a diferença de volume é coberta pela inflação. 
Porém, acredito que é um bom número, conside-
rando o fato de que vários segmentos da agricultura, 
felizmente, têm autofinanciamento. A soja, por 
exemplo, 40% do custo da produção é bancada 
pelo próprio produtor. 
No entanto, isso ainda demanda uma reforma 
ampla do crédito rural. Uma modernização, di-
ria. Tem de ter um crédito rotativo, que funcione 

“O avanço do agronegócio brasileiro está lastreado em três fatores: tecnologia, 
políticas públicas e a demanda aquecida, sobretudo em países emergentes”.
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com mais agilidade. Imagino que deveria ter um 
“rating” dos produtores rurais para terem acesso 
mais facilitado ao crédito. A lei do crédito rural 
é de 1965! É preciso uma reforma nesta área, 
que inclua o seguro agrícola, por exemplo, por 
meio de um pacote estratégico de financiamento  
da agricultura.

Revista Dealer – Um ponto importante apresentado 
pelo ministro foi a conquista da redução das alíquo-
tas de PIS e Cofins para máquinas e equipamentos. 
Acredita que esta medida vai incentivar ainda mais 
as vendas desses produtos? 
Roberto Rodrigues – Vai ajudar, sem dúvida nenhu-
ma, pois é uma redução de custos e espero que isso 
seja repassado ao produtor. É claro que a redução de 
PIS e Cofins implica em menor custo de máquinas. 
Se a indústria repassar esta redução, não há dúvidas 
de que teremos um aumento da demanda.

Revista Dealer – O PSI tem possibilitado o cresci-
mento e a renovação do parque de máquinas do 
agricultor brasileiro nos últimos anos. Em sua 

opinião, qual a possibilidade desse programa ser 
mantido nos próximos anos?
Roberto Rodrigues – Acho que este é um programa 
grande, e o governo tem sinalizado nesta direção, 
além de ser um programa muito importante. Acre-
dito que o próprio Ministro da Agricultura lutará 
por ele, pois este é um instrumento fundamental 
para ele continuar avançando. Acho que há uma 
tendência grande de continuar. 

Revista Dealer – O Brasil é muito dependente das 
economias mundiais, considerando que os EUA e a 
Europa, por exemplo, começam a se recuperar, e os 
EUA reduzindo o subsídio da sua economia, a taxa 
do dólar será muito pressionada. Em sua avaliação, 
quais os reflexos destas ações para o mercado agrí-
cola brasileiro?
Roberto Rodrigues – Esta é uma conversa muito 
ampla. Temos que olhar a Ásia e a África como 
mercados crescentes para o agronegócio brasileiro. 
Aqui eu queria reiterar o tema da política comer-
cial brasileira, que acho tímida e não tem nenhum 
acordo bilateral com outro país. Hoje, 40% do 
comércio mundial de alimentos já se dão no âmbito 
de acordos bilaterais. Os EUA e a União Europeia, 
estão costurando acordos bilaterais entre eles, sendo 
que são um terço do mercado agrícola brasileiro. E 
os reflexos disso no Brasil são, claramente, perdas 
de mercado. Então, temos que compensar isso de 
alguma forma.
Estamos negociando hoje, por exemplo, um acor-
do do Mercosul com a União Europeia. Mas este 
acordo é boicotado pela Argentina, o que é com-
preensível, porque na verdade, como a negociação 
deve ser feita como consenso entre os quatro países 
do bloco: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o 
que é quase impossível, na medida em que o estágio 
da indústria desses países é muito díspar, é evidente 
que as demandas sejam díspares nessas nações. Por 
isso o acordo não vai para frente.
É preciso que o Brasil tome uma decisão. Ora, 
largue a mão! Promova um acordo brasileiro, não 
está certo? E não é apenas com a União Europeia, 
mas também com os Estados Unidos, com a África, 
com a Ásia, com a China, com a Índia, ou seja, 
com grandes mercados. Tem que ter uma decisão 
política! A Argentina não quer? Eu quero!

“O avanço do agronegócio brasileiro está lastreado em três fatores: tecnologia, 
políticas públicas e a demanda aquecida, sobretudo em países emergentes”.
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Porém, por outro lado, é preciso reconhecer 
a importância política do bloco. Mais do que 
comercial, a política é fundamental. O mundo 
se articula em blocos hoje. Mas se não é possí-
vel fazer um acordo comercial integrado hoje, 
vamos fazer o nosso e depois trazemos eles para 
dentro num acordo comercial diferente. É evi-
dente que o Brasil está perdendo! Precisamos de 
uma política comercial mais agressiva. Não é  
possível mantermos uma linha “tímida” de acor-
dos comerciais.

Revista Dealer – Recentemente, o senhor disse que a 
situação do setor sucroalcooleiro não é boa, e que o 
tamanho da dívida dos usineiros é quase o fatura-
mento de um ano inteiro. A que se deve esta situação 
e quais as soluções possíveis na sua visão?
Roberto Rodrigues – Isso se deve a um abandono do 
governo brasileiro por este projeto. Ele foi funda-
mental no governo Lula, que compreendeu que a 
agroenergia (não apenas o etanol, mas o biodiesel 
e a bioeletricidade), poderia mudar a geopolítica 
mundial, já que é uma atividade cabível aos países 
tropicais, sob a liderança do Brasil. Então isso 
gerou uma atração de capitais que veio mudar a 
estrutura do setor sucroalcooleiro. Grandes em-
presas, incluindo a Petrobras, entraram no setor, 
atraídos por uma postura de governo e não apenas 
pelo mercado interno brasileiro. Estavam olhando 
algo muito mais amplo, de caráter global, que era 

o chamamento do governo Lula, no qual, como 
Ministro da Agricultura, fui defensor. 
Então, essas empresas vêm para cá, atraídas por 
este plano político e se alavancam endividamentos 
gigantescos. Vem a crise de 2008, os investimentos 
desaparecem e há uma desvalorização. Hoje, tem 
44 usinas fechadas, 12 devem sair este ano, mais 
outras 30 estão com recuperação judicial, ou seja, 
o cenário é péssimo! Porque o governo atual mu-
dou de postura. Há uma questão central que é a 
competição entre a gasolina e o etanol, que é com-
petitivo até 70% do preço da gasolina na bomba. 
Mas etanol é um preço agrícola! Já a gasolina possui 
preço estabilizado pelo governo para não termos 
problema com a inflação, ou seja, o etanol perdeu 
competitividade. Então considero uma política pú-
blica desastrada que, além de matar o setor, mata a 
Petrobras, porque compra a gasolina lá fora por um 
preço e a revende aqui com prejuízo. Considero isso 
tudo uma comédia de erros do governo atual que 
levou à inadimplência do setor, que é o equivalente 
a uma safra inteira, ao qual se somaram alguns erros 
de algumas empresas.
Isso tem que se resolver de alguma forma. E a forma 
mais evidente é o retorno da CIDE [Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico], que é 
um imposto ou contribuição de caráter ambiental, 
onde o consumidor paga por isso para compensar o 
deságio do álcool em relação à gasolina. O governo 
extinguiu a CIDE para não aumentar o preço da 
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gasolina, ou seja, a Petrobras ganhou, mas os pro-
dutores de etanol não. Então, é preciso recuperar 
este processo e algumas outras questões menores, 
como o aumento do álcool na gasolina, que eu 
acho irrelevante em tamanho de importância. O 
tema central é renda para o setor. E, para isso, a 
CIDE é a solução. Pode ser inflacionária, mas isso 
interferiu no processo de açúcar, por exemplo, que 
perdeu no ano passado US$ 200 milhões por conta 
da venda do etanol. Esta é uma política totalmente 
equivocada. Há uma recessão acontecendo no setor.

Revista Dealer – Quais são as suas expectativas com 
relação à economia brasileira em 2014?
Roberto Rodrigues – Os fundamentos da economia 
não estão ruins. A inflação está dentro da referência 
estabelecida, a conta corrente do governo está razo-
ável, o desemprego é baixo, ou seja, os fundamentos 
macroeconômicos não estão ruins. Agora, há uma 
desconfiança generalizada quanto ao futuro, e isso 
tem uma coisa curiosa quando é dito que vai ter 
inflação, aumento de desemprego, inflação, entre 
outras coisas no ano que vem. Falta confiança na 
política econômica, que é antecipada pelo merca-
do, barrando investimentos, gerando um efeito 
dominó. O governo precisa resgatar a confiança 
do empresariado, senão o país vai para o buraco. 
Não é possível manter o programa de crescimento 
do país com base no consumo, que não se sustenta 
no longo prazo. Este é o grande desafio do governo, 
principalmente, em um ano eleitoral.
Se esperava um PIB de 2% e alguns hoje estão 
comentando em até 0,8%? Porque não há investi-
mentos, que não geram empregos, que não geram 
renda, então não gera PIB. A tendência é de queda 
no PIB pela falta de confiança. Se tivéssemos um 
crescimento contínuo entre 4% e 5%, seria o ideal.

Revista Dealer – Na sua opinião, qual é a tendência 
dos preços das commodities agrícolas para 2015, 
especialmente a soja, o milho, o trigo, o arroz, a 
cana de açúcar e as carnes?
Roberto Rodrigues – Acredito que os grãos têm 
tendência de queda, que não é acentuada. Sobre 
a cana, acho que a seca neste ano, no Centro-Sul, 
que foi estimada em 590 milhões de toneladas, deve 

chegar a 550 milhões de toneladas, ou seja, perder 
entre 8% e 10% do volume previsto, o que resulta 
em menor produção de álcool e menor produção 
de açúcar. E o Brasil tem um peso considerável no 
mercado mundial de açúcar. 
Já as carnes têm bons horizontes por várias razões, 
principalmente, porque a seca americana e outros 
fatores no mundo todo, levou à matança de matri-
zes. Razão pela qual o preço do bezerro está alto e 
do boi não acompanha. A tendência das carnes é de 
ter um bom cenário no ano que vem. A demanda 
continua aquecida no mundo, e a oferta não tem 
como crescer de um ano para o outro.

Revista Dealer – Temos observado uma tendência 
que é a concentração da agricultura, onde está cada 
vez menor o número de agricultores, porém, com 
grandes áreas de lavouras, que são cultivadas por 
máquinas cada vez maiores. Acredita que esta seja 
uma tendência que deve continuar?
Roberto Rodrigues – Esta é uma tendência natural. 
Com a economia globalizada, a agricultura tem 
uma consequência, que é a diminuição da margem 
unitária de produto, levando a um ganho na escala. 
E o pequeno produtor não tem ganho em escala 
por definição. Há uma tendência de que o pequeno 
produtor perca espaço para a concentração.
Isso tem duas coisas ruins: a primeira é que a classe 
média rural é a base da democracia deste País. A 
oligarquia rural, de grandes produtores, não inte-
ressa ao Brasil. Esta concentração não é desejável. 
É necessário que haja um conjunto de políticas 
públicas que favoreçam o pequeno a continuar na 
atividade. Cooperativas, por exemplo, ajudam. São 
vários pequenos que se unem para conquistar algo 
maior. A concentração é negativa para a democracia 
no campo.
O segundo ponto negativo é que, a concentração, 
que também se traduz por intensificação da agricul-
tura, leva a certos desvios de sustentabilidade, que 
levam ao surgimento de pragas em áreas imensas 
de cultura. Isso leva a uma maior frequência de 
pulverização, custa mais caro, além de depositar 
mais defensivos no ar. É desejável que a classe média 
rural seja promovida e não desestimulada, por meio 
de políticas públicas adequadas. 

“O etanol perdeu competitividade. Então considero uma política pública desastrada 
que, além de matar o setor, mata a Petrobras, porque compra a gasolina lá fora 

por um preço e a revende aqui com prejuízo. Considero isso tudo uma comédia de 
erros do governo atual que levou à inadimplência do setor, que é o equivalente a 

uma safra inteira, ao qual se somaram alguns erros de algumas empresas.”
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RENOVAÇÃO DE 
FROTA: UM AVANÇO 
PARA O PAÍS!

Com o projeto, capitaneado pela Fenabrave, em 
conjunto com diversas entidades que compõem a 
cadeia automotiva, será possível reduzir gastos 
do governo, contribuir com o meio ambiente e 
ainda gerar mais recursos aos caminhoneiros.
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O 
ano era 2012, especificamente a Cerimônia de Abertura 
do 22º Congresso realizado pela Fenabrave, em São 
Paulo. No palco, Flavio Meneghetti, presidente da 
entidade, discursava para mais de 2,5 mil Concessio-
nários de veículos, além de autoridades do governo e 
representantes de montadoras. Na oportunidade, ele, e 
o vice-governador do Estado de São Paulo, Guilherme 
Afif Domingos, levantaram uma bandeira: a de se criar 

a chamada “Indústria desmontadora de veículos”. 
Voltando-se para o presidente da Anfavea, Luiz Moan, que 

fazia parte da cerimônia, Meneghetti lançou o convite, para que 
as entidades, juntas, em conjunto com os demais representantes 
da cadeia automotiva, pudessem levar ao governo uma proposta de 
comissão interministerial para a abertura desta agenda. “O tema 
da reciclagem de veículos há muito deixou de ser uma alternativa 
para estimular vendas de veículos novos, e passou a ser uma ques-
tão vital de política pública”, comentou Meneghetti, na época.

O presidente da Fenabrave exemplificou que o conjunto de 
caminhões tem idade média de 25 anos, mas informou que “há 
veículos pesados em circulação com mais de 40 anos de fabrica-
ção”. Na divisão de tratores, a idade média já ultrapassa 20 anos e 
os automóveis, encontrados nas ruas e estradas do País, já exibem 
idade média de mais de 12 anos. O envelhecimento da frota, no 
alerta do presidente da Fenabrave, tem um peso humano – com 
perdas de vidas e acidentes, dano ambiental e patrimonial e ainda 
reverte em prejuízo para os serviços e cofres públicos. “Esta inicia-
tiva instalaria um ciclo virtuoso no segmento automotivo”, disse. 
De acordo com o presidente da Fenabrave, estudos realizados pela 
entidade, em 2009, indicaram que somente o Estado de São Paulo 
teve um prejuízo de cerca de R$ 5 bilhões naquele ano, como con-
sequência desta frota sucateada. “Apenas 1,5% da frota brasileira, 
que sai de circulação, é destinada à reciclagem”, informou.

A partir desta iniciativa, a Fenabrave, a Anfavea, o Sindipeças, 
a Confederação Nacional do Transporte, a NTC&Logística, o 
Instituto do Aço, entre outras entidades do setor, como sindicatos, 
por meio da Senadora Katia Abreu, iniciou-se a interlocução com 
o governo. “Todas essas entidades se uniram e fizeram uma pro-
posta única. Esta ação estratégica foi importante, pois mostramos 
ao governo que o projeto atende a todos”, comenta o diretor da 
Fenabrave e coordenador do projeto pela entidade, Valdner Papa.

Depois de diversas reuniões e discussões sobre o escopo ideal 
para o projeto de renovação de frota, com a Casa Civil, Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério do Meio 
Ambiente, Ministério da Fazenda e BNDES, ficou decidido que 
a primeira parte do programa seria destinada a caminhões com 
mais de 30 anos. “Automóveis possuem metais preciosos em sua 
composição, o que dificultaria a reciclagem, já que as empresas 
recicladoras que fazem este trabalho são poucas. Caminhões não 
têm este problema, por isso, este foi o segmento escolhido. Além 
disso, são veículos mais antigos, que mais poluem e causam mais 
acidentes”, analisa o diretor da Fenabrave.

RENOVAÇÃO DE 
FROTA: UM AVANÇO 
PARA O PAÍS!
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Para Luiz Carlos Moraes, vice-presidente da 
Anfavea e coordenador da câmara de veículos 
pesados da entidade, a reciclagem de caminhões 
beneficia diversos setores do segmento automotivo, 
especialmente a indústria de aço e as empresas que 
processam a reciclagem. “A matéria prima seria 
captada de forma correta, com processos e controle 
de qualidade”, explica.

Segundo Papa, os caminhões com mais de 30 
anos de atividade correspondem a quase 230 mil 
unidades em circulação pelo País, sendo mais de 
200 mil em poder de motoristas autônomos e o 
restante como propriedade de empresas trans-
portadoras e cooperativas. “Normalmente, são 
os motoristas autônomos que não têm condições 
de trocar o caminhão. O programa é uma forma 
de atendê-los”, diz. “E esses caminhoneiros terão 
acesso a veículos mais modernos e seguros”, com-
plementa Moraes, da Anfavea.

De acordo com o projeto apresentado ao gover-
no, a meta é a de retirar de circulação esses veículos, 

reduzindo gradativamente a idade alvo, ao longo 
de cerca de 10 anos, com a reciclagem de mais de 
30 mil caminhões por ano. “Iniciaríamos com a 
baixa de mil unidades em 2014, cinco mil no ano 
seguinte, 15 mil em 2016 e, a partir dali, reciclar 30 
mil anualmente”, detalhou Papa. “Este é um pro-
grama perene e contínuo, que só traz benefícios”, 
completou Moraes.

Na opinião de Fausto Augusto, coordenador 
do Dieese da subseção do Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, também envolvida na formatação 
do projeto, a renovação de frota de caminhões 
poderá contribuir com o aumento de empregos 
na indústria de caminhões. “O projeto vai gerar a 
venda de mais caminhões e, consequentemente, a 
garantia de emprego de milhares de trabalhadores 
da indústria”, comenta.

Para o especialista, que por meio do Dieese 
participou da elaboração do Inovar-Auto, entre 
outros projetos ligados ao setor automotivo 
brasileiro, esta “reativação” da indústria de 

Flavio Menechetti, 
Guilherme Afif 
Dominguos,  
Valdner Papa e  
Luiz Carlos Moraes.
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caminhões só tem a contribuir em diversas esferas 
da sociedade. “Não temos como quantificar os 
benefícios com relação ao emprego, mas certamente 
o programa de renovação de frota só traz benefícios 
para a socie  dade”, complementou.

Na prática – No programa previsto, o proprietário 
de caminhão, que quiser participar do programa 
de renovação de frota, entrega seu veículo usado na 
compra de um caminhão novo, ou um seminovo de 
até 10 anos (enquadrado na tecnologia de motori-
zação EURO 3, mais seguro e menos poluente). A 
ideia é a criação de uma linha especial de crédito 
do BNDES, com taxas de juros atrativas, prazo 
de até 120 meses, com carência de 6 meses, regras 
de conteúdo de acordo com o FINAME, além da 
criação de um fundo garantidor específico. “Isso faz 
com que aumente a geração de negócios na Rede de 
Concessionárias, tanto do veículo novo, como do 
seminovo de até 10 anos”, disse o vice-presidente 
da Anfavea.

Ao entregar o veículo usado na empresa en-
caminhadora (concessionária, transportadora, 
cooperativa ou frotista, que compra o veículo do 
proprietário original e o encaminha para a recicla-
gem), ou diretamente na recicladora, será emitido 

certificado de destruição, permitindo o acesso ao 
financiamento. “Para um caminhão de 30 anos, 
o crédito será de R$ 30 mil, utilizado na entrada 
do novo financiamento”, detalha Valdner Papa, 
acrescentando que o pagamento das parcelas poderá 
ser feito por meio do crédito consignado no cartão 
frete do motorista autônomo. “Mais segurança 
para as instituições financeiras, reduzindo riscos e 
facilitando a aprovação do crédito”, diz o diretor 
da Fenabrave.

A empresa encaminhadora, que pode ser a con-
cessionária, por exemplo, de posse do certificado, 
utilizará o crédito para a compra do veículo junto 
à montadora que, por sua vez, poderá utilizá-lo 
em crédito tributário. “Uma transportadora que 
receber este certificado, utiliza o crédito para a 
compra de um caminhão novo para a sua frota”, 
comenta Papa.

Principais economias – De acordo com os cálculos do 
projeto, no primeiro ano de implantação, seriam 
necessários, em incentivos do governo, um total de 
R$ 75 milhões. Em contra partida, a economia ge-
rada com o custo de acidentes em rodovias e centros 
urbanos envolvendo caminhões, chegaria em R$ 
4,9 bilhões por ano. “Isso mostra que a economia 

Quase 230 mil 
caminhões com 
mais de 30 anos 

estão circulando 
pelo País. 
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do governo é bem maior que o investimento para 
o início do programa”, argumenta Valdner Papa.

Além da redução de custos em acidentes en-
volvendo caminhões, os benefícios ambientais e 
o custo do frete também traduzem em benefícios 
para a sociedade. “O óleo diesel representa 28% 
do custo do frete em curtas distâncias e 35% em 
trechos de longa distância”, detalha o diretor da 
Fenabrave, comentando que a variação do consu-
mo de combustível, por meio de um veículo mais 
novo, impacta, diretamente, no custo do transporte 
rodoviário, refletindo no chamado “Custo Brasil”.

“O consumo menor de óleo diesel também 
contribui com a balança comercial brasileira, já que 
parte deste combustível é importado. Reduzindo 
o consumo, automaticamente, pode-se reduzir a 
importação”, argumenta Moraes, da Anfavea.

De acordo com cálculos feitos pelas entidades 
envolvidas, os caminhões com idade superior a 
30 anos representam 7% da frota total de veícu-
los, mas são responsáveis por um percentual ele-
vado do volume de acidentes (25%). Os veículos 
novos proporcionam ainda redução de 87% nas 
emissões de carbono, 81% nas de hidrocarbo-
netos, 86% nas de óxido nitroso e 95% na de 
materiais particulados com relação aos antigos. 
“Ao renovar 30 mil veículos por ano, reduziremos 
em 13% a emissão de poluentes anualmente”, 
conclui Papa.

Por enquanto, o projeto encontra-se em análise 
no governo, que efetua cálculos e estuda a viabilida-
de do programa no mercado brasileiro. A estimativa 
das entidades envolvidas no programa é de que, 
ainda em 2014, seja colocado em prática. 
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Como funcionaria o programa?

Mecanismo Incentivo Valor unitário Quantidade Custo total Governo

Certificado
A+B

Diferencial de
taxa de juros

BNDES

Leves: R$ 9,7 mil
Semipesados: R$ 16,1 mil

Pesados: R$ 22,6 mil

X
1.000

x 2

R$ 45
milhões

Crédito
Tributário

Tributos
Federais

R$ 30 mil
por veículo
sucateado

X
1.000

R$ 30
milhões

Sucata Dinheiro R$ 2 mil 0

Incentivo total do programa – 2014 R$ 75 milhões
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VEÍCULOS ELÉTRICOS:  
UM SONHO POSSÍVEL
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VEÍCULOS ELÉTRICOS:  
UM SONHO POSSÍVEL

A tecnologia, ainda cara para 
o Brasil, é um sonho possível. 

Segundo especialistas, políticas 
de incentivo contribuiriam para o 
avanço do carro elétrico no país.

H
á muitos anos, a tecnologia de propulsão 
100% elétrica, ou híbrida, para veículos 
deixou de ser apenas um conceito para se 
tornar uma realidade em grande escala, 
em alguns países. Algumas montadoras 
já trazem ao mercado soluções possíveis, 

mas, por enquanto, apenas norte-americanos, 
europeus e japoneses saem de uma concessionária 
com um veículo movido a eletricidade. 

No Brasil, algumas montadoras já possuem 
projetos, ainda importados, e comercializam seus 
produtos no país, ao mesmo passo que realizam um 
grande trabalho de pesquisa para baratear custos e 
transformar o veículo elétrico mais popular. 

A Anfavea – Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos, entregou, há cerca de um ano, ao 
Ministério da Indústria e Comércio Exterior, uma 
proposta de consenso da indústria automobilística 
para introdução de novas tecnologias de propulsão 
para automóveis e comerciais leves. O documento 
sugere etapas para análise da implementação das 
novas tecnologias e potencial de comercialização no 
mercado brasileiro e produção local, porém, segun-
do a entidade, ainda não houve uma devolutiva por 
parte do governo para que o projeto fosse adiante.

A proposta foi ampliada em novembro do ano 
passado, incluindo os segmentos de veículos pesa-
dos. À época, Luiz Moan, presidente da Anfavea, 
disse que o Brasil tem condições favoráveis para 
desenvolver, localmente, as tecnologias de propul-
são que moverão os carros em um futuro de médio 
e longo prazo. “Temos que utilizar os benefícios 
do Inovar-Auto para investimento em pesquisa, 
inovação e engenharia, para assumirmos papel de 
liderança global em novas tecnologias”, disse.

Na opinião de Pietro Erber, presidente da 
ABVE – Associação Brasileira do Veículo Elétrico, 
o desenvolvimento desta tecnologia no Brasil ainda 
é muito cara, o que inviabilizaria um projeto de 
veículo nacional. De acordo com ele, a ideia inicial 
seria a de importar esses automóveis e despertar 
a atenção do mercado. “Porém, para isso, falta 
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incentivo público no sentido de reduzir a carga 
tributária para que a importação seja viável e o 
veículo chegue ao consumidor a um preço menor”, 
disse Erber.

Para o presidente da ABVE, a redução do 
imposto de importação (ou sua total isenção para 
alguns componentes), redução do IPI e descontos 
no IPVA contribuiriam para o desenvolvimento 
do mercado. “Com esses incentivos, o governo 
ganharia na venda em grande escala do produto. 
O que seria importado são, basicamente, baterias, 
motores e sistemas de controle. O restante poderia 
ser produzido no Brasil”, garante.

Alguns estados brasileiros já dão incentivos 
para a aquisição de veículos elétricos, com isenção 
total ou parcial do IPVA: Maranhão, Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe e Rio 
Grande do Sul, oferecem isenção total do imposto 
para veículos elétricos. Mato Grosso do Sul, Rio 
de Janeiro e São Paulo, têm projetos de isenção 
parcial do IPVA incidente sobre esses veículos. “O 
mercado, no Brasil, vai se popularizar, mas ainda 
não temos ideia da velocidade que isso vai ocorrer. 
Dependemos do governo com relação aos incenti-
vos”, defende o presidente da ABVE.

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou 
um Projeto de Lei que incentiva o uso de “carros 
verdes”. Veículos elétricos, híbridos e até veículos 
movidos a hidrogênio (célula a combustível) terão 
desconto de 50% no IPVA.

A arrecadação do imposto é feita pelo Estado 
e cada município tem direito à 50% do IPVA. São 
Paulo, no entanto, abriu mão de sua parte e, por 
conta disso, carros elétricos ou híbridos licenciados 

Setor sucroalcooleiro 
apoia elétricos
Com a possível popularização dos veículos elétricos, o segmento 
sucroalcooleiro poderia sofrer com uma baixa nas vendas de 
etanol. Mas ao contrário do que muitos imaginam, os usineiros 
querem é contribuir com a nova tecnologia. “Nosso setor poderia 
gerar energia elétrica a partir da biomassa do bagaço da cana-
de-açúcar”, explica o consultor de tecnologia e meio ambiente 
da UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Alfred 
Szwark, informando que a geração deste tipo de energia ocorre 
justamente em um período de estiagem 
nas hidrelétricas.

De acordo com o especialista, os usineiros 
brasileiros poderiam gerar energia 
equivalente ao que é produzido hoje 
pela hidrelétrica de Itaipu. “Mas faltam 
políticas públicas adequadas para que 
esta tecnologia seja executada. Há 
um potencial pouco explorado e que 
contribuiria com o veículo elétrico, 
principalmente na disponibilidade de 
energia”, comenta Szwark, comentando 
que hoje está havendo um retrocesso 
no mercado. “Enquanto o mundo todo 
está atrás de novas matrizes, o Brasil volta cada vez mais a 
utilizar combustíveis fósseis, o que é ruim para o planeta e para a 
sociedade”, completa.

Outro ponto destacado pelo especialista é a utilização do etanol 
como alternativa para veículos híbridos. “Não há nenhum 
impedimento e a UNICA já conversou com alguns fabricantes para 
viabilidade do projeto. Aguardamos apenas posicionamento do 
governo sobre o tema para avançarmos os trabalhos”, finalizou.

Fo
nt

e:
 A

nf
av

ea

Alfred Szwark, consultor 
de tecnologia e meio 
ambiente da UNICA.
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De acordo com a ABVE, os veículos elétricos podem 
se popularizar no Brasil, dependendo apenas de 

políticas públicas de incentivo para importação de 
motores, por exemplo. Os demais componentes 

poderão ser fabricados aqui.

no município pagarão metade do valor do imposto. 
O limite de desconto de IPVA na capital paulista 
é de R$ 10 mil e tem validade por cinco anos. Ou 
seja, para ser beneficiado o carro deve custar menos 
que R$ 150 mil.

A Secretaria Municipal de Transportes poderá, 
ainda, excluir este tipo de veículo do rodízio muni-
cipal, o que funcionaria como mais um incentivo.

Mercado – Segundo dados da Anfavea, até maio, 
no Brasil, já foram licenciados 366 veículos elé-
tricos, incluindo os elétricos de fonte externa 
(recarga exclusiva em tomadas), fonte interna (que 
carrega a bateria por meio da energia gerada pela 
frenagem, por exemplo) e híbridos. Este valor é 
101% maior que o registrado no mesmo período 
de 2013, quando foram vendidas 182 unidades. 
No total, no ano passado, 491 veículos elétricos  
foram comercializados. 

Além de São Paulo, que possui serviço de táxi 
com modelo híbrido, do Rio de Janeiro, que tam-
bém oferece este serviço e, inclusive, expandiu o 
número de unidades no início desse ano, Curitiba 
também começou a utilizar de forma experimen-
tal, para a locomoção de policiais da Guarda Civil 
Metropolitana e algumas secretarias municipais. 

Os veículos pesados também já comportam a 
tecnologia dos veículos elétricos. No Brasil, ônibus 
híbridos são fabricados e utilizados há mais de 10 
anos. Em São Paulo, no início deste ano, modelos 
100% elétricos começaram a circular entre o ABC 
e a zonal sul. Em Nova York, já representam quase 

50% da frota urbana. “Os frotistas, especialmente 
os que compram veículos pesados, deveriam ser 
incentivados a adquirirem os elétricos. Já seria 
um grande avanço em nosso mercado”, reforça o 
presidente da ABVE.

Diferentemente do mercado brasileiro, o 
norte-americano já possui uma frota considerável 
de veículos elétricos. Naquele país, de acordo com 
a ABVE, são comercializadas, em média, 45 mil 
unidades mensais. No ano passado, mais de 664 
mil veículos foram vendidos. “Os veículos elétricos 
representam mais de 4% do mercado total”, com-
pleta Pietro Erber.

De acordo com a ABVE, três milhões de veícu-
los leves elétricos deverão circular pelo mundo em 
2020. Em 2025, serão 10 milhões e, e em 2030, 
esse número deve chegar a 19 milhões de unidades, 
ainda segundo a entidade. Com essa tendência 
de crescimento, aumenta a necessidade de desen-
volvimento no setor em busca de tecnologia mais 
eficiente e com custos mais acessíveis. 

31Revista Dealer 



32 Revista Dealer

AGRONEGÓCIO  
DEVERÁ IMPULSIONAR 
SETOR DE TRATORES E  

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

mercado
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Com previsão de produção e área 
plantada de grãos estimada em torno 

de 58 milhões de hectares, o que 
resultaria numa produção de mais 
de 200 milhões de toneladas, além 
das medidas do Plano Safra para o 
período, há planos para aumento 
dos recursos, ajuste nas normas 
de financiamento do Inovagro, a 

retomada do Moderfrota, redução 
de juros, dentre outros benefícios.

O 
agronegócio é um dos principais setores da 
economia brasileira, colocando o País entre 
os principais produtores agrícolas do mundo, 
e sendo responsável por cerca de 23% do PIB 
nacional, com 30 milhões de pessoas envolvidas 
na atividade. Por ano, as exportações do Brasil, 
segundo maior fornecedor mundial de alimen-
tos, são de cerca de US$ 83 bilhões, represen-

tando mais de 40% da pauta de exportações. 
A produção de grãos no Brasil, de acordo com a medi-

ção da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, 
divulgada em 10/06/2014, deve chegar a 193,6 milhões de 
toneladas. A estimativa é do 9º Levantamento de Grãos da 
Safra 2013/2014 e representa um aumento de 2,6% ou o 
equivalente a 4,9 milhões de toneladas acima da safra passada, 
que foi de 188,7 milhões de toneladas.

Segundo previsão do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, os números da safra 2014/2015 também 
serão positivos, com expectativa de produção e área plantada 
de grãos estimada em torno de 58 milhões de hectares, o que 
resultaria numa produção de mais de 200 milhões de tonela-
das no período, beneficiando diretamente o setor de tratores 
e máquinas agrícolas- com a safra considerada recorde. 

De acordo com a Fenabrave, o segmento de tratores e 
máquinas agrícolas retraiu 7,62% no mês de junho, conta-
bilizando 5.398 unidades, contra 5.843 em maio. Na com-
paração com o mesmo período de 2013 (6.822 unidades), o 
segmento registrou queda de mais de 20%. No acumulado 
do ano, houve retração de 19,87%, o que demonstra que 
este segmento também sofre no mercado.

Para o vice-presidente da Fenabrave e representante do 
setor de tratores e máquinas agrícolas na entidade, Paulo 
Costabeber, é esperada uma redução, em 2014, de 15%. 
“Este mercado deverá apresentar leve queda em relação ao 
total de unidades vendidas mas, em função do aumento do 



A Massey Ferguson lançou, recentemente, o modelo 
MF 9895, colheitadeira com a maior taxa de descarga 
de grãos do mercado (150l/s), proporcionando 
eficiência e produtividade numa máquina de alto 
desempenho para produtores de médio e grande 
porte. Equipada com motor AGCO Power, capaz de 
entregar até 510 CV de potência, e com o novo rotor 
denominado “Trident”, a MF 9895 permite maior 
processamento sem sacrificar a qualidade dos grãos. 
“A MF 9895 oferece aproveitamento 25% maior que 
um modelo classe 7, por exemplo. Nos últimos cinco 
anos a empresa vem realizando novos lançamentos, 
ou seja, uma inovação tecnológica constante que deve 
seguir pelos próximos cinco anos”, ressalta Eckert. 

Outro modelo lançado se refere ao novo conceito 
Dyna-4, série de tratores, com modelos de 110, 120 e 
130 cv, que está sendo desenvolvida pela marca para 
produção no Brasil e representa um projeto único e 
diretamente voltado ao aumento da produtividade 

no campo. Destacam-se, ainda, os tratores da 
série MF 8600, os maiores e mais tecnológicos da 
marca. Já para os pequenos e médios agricultores, 
a Massey Ferguson aposta na linha mais vendida da 
marca no país, a MF 4200. A série MF 7000 Dyna-6 
apresenta integração entre modernidade, tecnologia 
e rentabilidade. Já a série MF 7100 agregou mais 
qualidade com o novo sistema hidráulico.

Segundo Eckert, a Massey Ferguson lançou um novo 
recurso de suporte ao cliente, o Fuse Contact Center, 
estratégia de conectividade voltada a ajudar os usuários 
em ajustes e na operacionalidade dos equipamentos 
da empresa para a agricultura de precisão, ou seja, 
produtos de alta tecnologia. “Temos uma linha completa 
de soluções com equipamentos que revolucionam 
o conceito de precisão no cultivo das principais 
commodities brasileiras, como o piloto automático 
AutoGuide 3000 e o aplicativo para dispositivos móveis 
do sistema de telemetria AgCommand”, conclui.

Lançamentos visam 
crescimento do mercado
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Carlito Eckert, diretor comercial da 
Massey Ferguson, e a colheitadeira 
MF9895 lançada na Agrishow 2014.

Paulo Costabeber, 
vice-presidente 
da Fenabrave e 

representante do 
setor de tratores e 

máquinas agrícolas 
na entidade.

tamanho dos equipamentos industrializados e do 
valor agregado destes, movimento que ainda é pe-
queno na agricultura familiar e que vem crescendo 
na agricultura empresarial nos últimos anos, o 
faturamento do setor este ano deverá superar o 
alcançado em 2013”, comenta. 

De acordo com Costabeber, o setor também 
será beneficiado pelo Plano Safra 2014/2015, 
com início em julho 2014, e que contempla in-
vestimentos destinados aos programas de inovação 
e irrigação, o aumento dos recursos e ajuste nas 
normas de financiamento do Inovagro, a retomada 
do Moderfrota - que financiará a aquisição de má-
quinas novas-, além da redução de juros, de 5,5% 
para 4,5%, entre outras medidas importantes. “Para 
a safra atual, o Plano trouxe uma novidade para o 
nosso setor, que é a extensão do Moderfrota para os 
equipamentos novos e, com isso, já temos verba alo-
cada e taxa de juros definidas até o final do primeiro 
semestre de 2015. Essa foi uma importante vitória 
da Fenabrave, por meio do trabalho conjunto com 
a ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos e a ABAG - Associação 
Brasileira do Agronegócio”, citou. 

O vice-presidente da Fenabrave acredita, ain-
da, que a tendência é que aconteça um pequeno 
aumento nos estoques de passagem das commodi-
ties agrícolas na virada 2014/2015. No entanto, a 
forte demanda mundial tende a manter os preços 
em níveis próximos aos praticados em 2014. “A 
estabilidade prevista para o mercado de tratores e 
máquinas agrícolas, este ano, deverá continuar em 
2015, mesmo com eventuais mudanças na política 
econômica do novo governo, visto que isto não 

mudará a realidade do mercado mundial. O único 
fator que inquieta um pouco o setor é sobre qual 
será a taxa de juros do PSI Finame em 2015”, co-
menta Costabeber. 

Para o diretor comercial da Massey Ferguson, 
Carlito Eckert, marca líder no mercado brasileiro 
de tratores há mais de 50 anos (fabricada pela 
AGCO), o resultado do setor, em 2014, será 
diferente de 2013, que fechou, segundo dados da 
Fenabrave, com 75.677 unidades comercializadas, 
numa alta de 22,62% em relação a 2012 – total 
de 61.719 unidades vendidas. “O ano de 2013 
apresentou resultado recorde para o segmento, 
onde tivemos um cenário favorecido por diversos 
fatores, como o clima e a produção. Alcançamos 
a marca de 15.878 unidades comercializadas de 
tratores, um crescimento de 8,7% em relação a 
2012. Este ano, esperamos voltar ao patamar de 
2011 ou 2012”, comenta Eckert. 

O executivo concorda com o crescimento da 
potência média das máquinas, como os modelos 
de plantadeiras com valor agregado na linha da 
agricultura de precisão e de que o Plano Safra 
2014/2015 irá favorecer o setor. “Nos últimos 
anos, tivemos um aumento da velocidade na ado-
ção de novas tecnologias, com foco na produtivi-
dade, manejo do solo, desenvolvimento de novas 
variedades de sementes com potencial produtivo 
maior e, na produção, lançamento de novas má-
quinas voltadas para produzir mais, melhor e em 
menos tempo. Quanto ao Plano Safra, o anúncio 
foi feito no tempo certo, com verba alocada e taxas 
de juros que atenderam a expectativa do merca-
do”, comenta.  



TECNOLOGIA  
A FAVOR DA MAN 

LATIN AMERICA
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Com o investimento de 
R$ 1,2 milhão, a MAN 
instalou, em sua linha 

de montagem, um 
sistema que permite a 
separação das peças, 

por meio de comando de 
voz, que promete trazer 

significativos ganhos 
em produtividade nos 
sistemas logísticos da 

empresa. No futuro, 
a tecnologia pode se 

estender para as peças 
distribuídas à Rede.

P
ensando num futuro promissor e com 
a ajuda da tecnologia, a Man Latin 
America, fabricante dos caminhões e 
ônibus Volkswagen e caminhões MAN, 
fez um investimento de peso na linha de 
montagem de sua fábrica, localizada na 

cidade de Resende, no Rio de Janeiro, e inovou 
seu processo de produção com a instalação de um 
novo sistema, que permite a separação das peças, 
por meio de comando de voz.

Desde o mês de maio, este processo está ativo 
na unidade fabril da marca e, ao que tudo indica, 
trará benefícios como maior assertividade no envio 
das peças para a linha de montagem, ganho de pro-
dutividade e diminuição nos custos. “O principal 
benefício deste sistema é a eliminação dos desperdí-
cios por atrasos no abastecimento. Aumentaremos, 
em 25%, a produtividade das equipes de separação, 
além do ganho no aperfeiçoamento dos estoques”, 
comenta Adilson Dezoto, vice-presidente de Pro-
dução e Logística da MAN Latin America.

Com o novo processo, a técnica permite ao 
colaborador, responsável pela separação de peças, 
utilizar somente um fone de ouvido, que é acionado 
por uma senha pessoal. Automaticamente, o siste-
ma identifica onde foi finalizada a última atividade 
e começa a informar a continuidade dos pedidos. 
Com isso, o operador permanece com as mãos 
livres para trabalhar com mais rapidez e precisão 
de suas tarefas.
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“Este sistema vai nos proporcionar maior 
precisão no envio das peças, desde a separação até 
a chegada do item no ponto de uso, na linha de 
montagem. Ou seja, abastecer o processo quer dizer 
enviar a peça certa, no lugar certo, na hora certa e 
na quantidade exata. Com o sistema de picking by 
voice, realizaremos estas atividades com excelência, 
além de melhorar o desempenho das equipes de 
abastecimento”, explica o vice-presidente. 

Nos últimos anos, a área de logística vem 
evoluindo e assumindo um papel de extrema im-
portância na estratégia operacional das empresas. A 
MAN Latin America tem procurado acompanhar 
esse processo e, neste contexto da otimização e exce-
lência logística, foram estudados todos os aspectos 
para viabilizar sistema para a fábrica de Resende, 
onde os caminhões e ônibus são montados desde 
1996. “Fizemos benchmarking em empresas que 
já utilizam a logística por comando de voz e iden-
tificamos que poderíamos trazer esse sistema para 
a realidade automotiva abrindo, assim, um leque 
de opções em um mercado antes não explorado no 
Brasil”, enfatiza Dezoto.

Distribuição de peças para a rede – Segundo a monta-
dora, para o futuro, estuda-se empregar a tecnologia 
também para as peças que são distribuídas à Rede. 
“Esta possibilidade existe, mas será estudada em 
um segundo momento. A primeira fase está sendo 
contemplada somente para peças produtivas na 
linha de montagem”, explica o vice-presidente de 
Produção e Logística da MAN.

Com o investimento de R$ 1,2 milhão, a 
montadora é a primeira do Brasil a utilizar a 
tecnologia, que promete trazer significativos 
ganhos em produtividade nos sistemas logísticos 
da empresa. Todos os colaboradores envolvidos 
passaram por treinamentos pela própria empresa 
detentora da tecnologia. “A ideia é apresentar a 
tecnologia para todos, pois ela pode ser utiliza-
da em todo fluxo logístico e até junto a outros 
sistemas. O novo processo permite que um novo 
colaborador seja treinado em poucos dias”, ressalta 
o executivo.

Atualmente, são manuseadas diariamente, na 
fábrica de Resende, mais de 70 mil peças. Com 
os 25% de ganho na produtividade após implan-
tação do comando de voz, a mesma equipe pode 
chegar a manusear 100 mil abastecimentos por 
dia na linha de montagem. Porém, essas peças 
são fiscalizadas para garantia de que só saia da 
linha de montagem produtos de alta qualidade. 
“Periodicamente, fazemos auditorias para analisar 
a eficiência do processo de comando de voz na 
separação de peças. Como esse processo é mais 
robusto, a verificação também poderá ser em 
maior frequência”, finaliza Dezoto.

É importante ressaltar que a tecnologia de 
comando de voz na separação de peças ajuda na 
produtividade da linha de montagem que antes 
era feita manualmente. Apesar deste ganho na 
separação, o tempo de entrega para Rede de Con-
cessionárias da MAN Latin America, permanece 
o mesmo. 
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Tecnologia também no 
desenvolvimento de peças
A MAN Latin America tem inovado em suas mais diversas frentes 
de trabalho. Além do sistema de sequenciamento de peças por 
comando de voz na estrutura logística, já é uma realidade a uti-
lização da impressora 3D na fase de desenvolvimento de peças. 
Com mais de 200 protótipos produzidos em um ano de operação, a 
montadora conseguiu reduzir, em quase 80%, o custo de modelos 
conceituais na fase inicial dos novos projetos, num processo que 
leva, no mínimo, quatro semanas.

Antes de adquirir sua própria impressora 3D, a montadora compra-
va esse serviço. Desde 2013, trouxe essa tecnologia para dentro de 
casa e os ganhos são significativos. Com isso, é possível imprimir 
modelos de praticamente qualquer peça, em apenas algumas 
horas, sem necessidade de desenvolver ferramentais específicos. Adilson Dezoto, vice-presidente de Produção e 

Logística da MAN Latin America.
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Roberto Dagnoni é vice-presidente executivo da Unidade de Financiamentos da Cetip.

Roberto Dagnoni 

economia

Nos últimos meses, muito se tem noticiado sobre a queda na 
produção e venda de veículos. Os impactos disso têm sido 
diversos na cadeia do setor automobilístico. Nos financiamentos, 
que respondem por boa parte da decisão de compra dos 
consumidores, também se viu uma redução do número de 
contratos. É um cenário que inspira cuidados e que desafia os 
formuladores de políticas públicas na busca por alternativas.

Uma série de fatores influencia o número de 
financiamentos de veículos. Do lado do 
consumidor, a renda disponível, sem dú-
vida, desempenha um papel de destaque. 

Porém, seguidos trimestres de crescimento fraco do PIB, 
conjugado com o crescente endividamento das famílias, 
não contribuíram para o crescimento da renda disponível. 
Este cenário é desfavorável ao crédito. Do lado dos bancos, 
o aumento da taxa básica de juros, que passou de 7,25% 
no final de 2012, para 11% ao ano em maio, tem efeito 
dominó sobre as demais taxas praticadas, pois aumenta o 
custo dos bancos, que repassam ao tomador final.

 Além das questões macroeconômicas, o setor automo-
bilístico está passando por alguns desafios. É importante 
notar que os benefícios de redução do IPI são transitórios, 
pois incentivam a antecipação da decisão de compra, mas 
não contribuem para elevar o nível de vendas de forma 
permanente. Também é preciso considerar que, desde 
janeiro, os valores dos veículos estão sendo pressionados 
pela obrigatoriedade de equipar os carros com airbags e 
freios ABS. 

 Dessa forma, desde o plano macro até o setorial, as 
notícias não têm sido as melhores. Os financiamentos de 
automóveis leves novos e usados sentiram esse efeito, como 
mostram os dados do Sistema Nacional de Gravames 
(SNG) da Cetip, a maior base de informações de restrições 
financeiras de veículos dados em garantia em operações 
de crédito no Brasil. No primeiro trimestre deste ano, as 

Um novo olhar para o 
mercado automotivo

vendas a crédito somaram pouco mais de 1,5 milhão de 
unidades, uma queda de 4,7% em relação com o mesmo 
período em 2013. 

 Além disso, a dificuldade dos bancos em retomar o ve-
ículo em caso de inadimplência desestimula a concessão de 
crédito, influenciando negativamente as vendas. O sistema 
de financiamentos automotivos sempre foi complexo no 
que diz respeito à recuperação da garantia, que no caso é o 
próprio veículo.  De 2007 a 2013, a concessão de crédito 
no Brasil para compra de veículos quase triplicaram, de 
acordo com o Banco Central, e as vendas totais de veículos 
tiveram salto de mais de 30%, segundo a Fenabrave, vo-
lumes que trazem novos desafios e exigem novas soluções.

 Em meio a esse cenário, a Cetip tem apoiado uma 
iniciativa da Fenaseg para melhorar o processo de recupe-
ração do veículo. Trata-se do uso de câmeras inteligentes, 
que fazem a leitura das placas e o cruzamento on-line com 
bancos de dados. Com isso, as autoridades têm como saber 
qual carro deve ser parado por roubo, furto, débitos ou 
problemas com a documentação.

 Nesse sentido, o momento atual pode ser de oportuni-
dades, pois ganhou força nos últimos meses a necessidade 
de melhorias no processo de retomada de veículos, que 
hoje é caro e moroso. Melhorias nesse sentido podem 
reduzir os riscos do banco, aumentando o apetite nas 
concessões de crédito e trazendo benefícios permanentes 
para instituições financeiras, montadoras, concessionárias 
e consumidores. 



C
om o objetivo de reduzir os índices de 
acidentes, contribuir com a melhoria 
do meio ambiente e oferecer crédito 
facilitado para a troca dos caminhões 
utilizados pelos caminhoneiros que 
circulam pelo Porto de Santos, em São 
Paulo, a Desenvolve SP – Agência de 

Desenvolvimento Paulista, criou, em 2012, um 
programa de renovação de frota, pioneiro no 
estado, que já concedeu mais de R$ 12 milhões em 
créditos para a compra de veículos novos.

De acordo com o presidente da Agência, 
Milton Luiz de Melo Santos, o programa prevê 
a substituição da frota de caminhões, com mais 
de 30 anos, por veículos novos, com certificação 

EURO 5. Esses veículos são financiados com juros 
zero, subsidiados pelo Governo do Estado de São 
Paulo, com prazo de até 96 meses, sem entrada, e 
com carência de até seis meses. “Pelo Programa, o 
caminhão antigo é enviado a uma empresa reci-
cladora, credenciada pela CETESB e destruído, 
sendo retirado, definitivamente, de circulação”, 
comenta, acrescentando que o benefício de juro 
zero será concedido ao caminhoneiro que pagar 
suas parcelas em dia.

Segundo levantamento realizado junto ao 
Detran de Santos, há cerca de 6 mil caminhões na 
Baixada Santista. Destes, aproximadamente  mil 
possuem 30 anos ou mais de fabricação e são foco 
do programa.
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PORTO DE SANTOS 
REALIZA PROJETO DE 
RENOVAÇÃO DE FROTA

case de sucesso

Por meio do Projeto Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento 
Paulista, já foram concedidos mais de R$ 12 milhões em créditos 
para a renovação de veículos circulantes no Porto de Santos.



O presidente da Desenvolve SP comenta que 
ainda não é possível quantificar os benefícios am-
bientais, tampouco se a renovação desses veículos 
impactou na redução de acidentes. Porém, Melo 
Santos acrescenta que, de acordo com levantamento 
do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de 
Santos, com o novo caminhão, o profissional pode 
aumentar a sua renda em até 70%. “Principalmen-
te, por aumentar o número de viagens, o tamanho 
dos fretes e a redução dos gastos com manutenção 
dos veículos antigos”, complementa.

No que se refere ao impacto no meio ambiente, 
de acordo com o Governo do Estado, quase metade 
dos gases causadores do efeito estufa na atmosfera 
do Estado de São Paulo (45,5%) é produzida por 
veículos automotores. E quase um terço deste total 
é responsabilidade dos caminhões.

Renovação ainda é baixa – Para participar do Pro-
grama, o caminhoneiro precisa morar nas cidades 
portuárias da Baixada Santista e prestar serviços no 
Porto de Santos. Desde a implantação do projeto, 
42 veículos foram financiados por meio do progra-
ma. “Caminhoneiros autônomos e pessoas jurídicas 
enquadradas, como empresários individuais que 
prestam serviços no Porto de Santos, podem reno-
var seu veículo”, acrescenta.
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O motorista deve ser proprietário, há ao menos 
um ano, de caminhão com mais de 30 anos e que 
venha usando, profissionalmente, o veículo nos 
últimos seis meses. “E, além disso, o proprietário 
deve estar disposto a entregá-lo para reciclagem, 
com o veículo em seu nome e sem alienação, ou 
débitos de espécie alguma”, diz.

Ao entregar seu caminhão antigo à empresa 
recicladora, o proprietário recebe uma carta de 
crédito, que é utilizada na compra de um novo 
veículo (caminhões, chassis, caminhões-tratores e 
cavalos mecânicos), de qualquer marca. O pacote 
de crédito poderá incluir sistema de rastreamento, 
seguro do veículo e seguro prestamista. 

De acordo com o Programa, não há valor má-
ximo e nem mínimo para o financiamento. Como 
garantia, o novo veículo ficará alienado à Desenvolve 
SP. Este vínculo permanecerá até o pagamento da úl-
tima parcela, quando então ficará isento de qualquer 
restrição, e apto a ser vendido livremente. “Antes da 
quitação do financiamento, o caminhão não pode 
ser transferido”, diz o presidente da Desenvolve SP.

Por enquanto, o programa será restrito aos ca-
minhões da Baixada Santista, porém, segundo Melo 
Santos, há a intenção de expandir para outras regiões 
do Estado, mas isso vai depender da avaliação do 
programa piloto e das necessidades regionais. “Ainda 
não há prazo definido para isso”, complementou. 

Poupatempo
Até o final de agosto, os caminhoneiros 
da Baixada Santista que prestam 
serviço no Porto de Santos poderão dar 
entrada no financiamento do Programa 
Renova SP, diretamente no posto do 
Poupatempo Santos. A Desenvolve SP 
contará com uma base de atendimento 
no local para atender os caminhoneiros 
que desejam financiar a compra de um 
caminhão novo a juro zero.

“Estamos trabalhando para incentivar 
a renovação de frotas de caminhões 
antigos e promover melhorias no meio 
ambiente, na segurança, no trânsito e na 
qualidade de vida de todos. Esperamos 
que o novo posto no Poupatempo de 
Santos amplie o alcance do programa 
para que possamos atender mais 
caminhoneiros”, diz Milton Luiz de Melo 
Santos, presidente da Desenvolve SP.

O atendimento no posto será feito 
às terças e quintas, das 8h às 17h. O 
Poupatempo está localizado na Rua João 
Pessoa, 246, Santos. Em caso de dúvidas 
é possível ligar no Disque Poupatempo - 
0800 772 36 33 ou para a Desenvolve SP 
(11) 3123-0464.

Consórcio
Oportunidade indispensável
a seus negócios

O Consórcio é responsável por uma parcela significativa da venda de veículos.

Esse Sistema oferece inúmeras vantagens para o consumidor: baixos custos, 
parcelamento integral, diversidade de prazos e ainda poder de compra à vista.

Hoje, já são mais de 5 milhões de consorciados ativos apenas nesse segmento, com 
R$ 12,5 bilhões em créditos disponibilizados de janeiro a maio de 2014. 

Com o Consórcio, sua concessionária garante a continuidade das vendas a cada 
mês, aumenta a fidelidade dos clientes e ainda abre portas para novos negócios, 
por meio da oferta de outros produtos e serviços. Também ganha 2x vezes mais: na 
venda da cota e na venda do veículo.

Aumente seus ganhos. Venda Consórcio!

Procure uma
administradora associada.

Acesse:
www.abac.org.br.
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Voltada a dividir os 
esforços em todas 
as ações com foco 
na preservação 
do meio ambiente 
e na formação 
de cidadãos, há 
cinco anos, a 
Fundação Toyota 
do Brasil atua como 
braço social da 
montadora no país.

FUNDAÇÃO TOYOTA

5 ANOS DE 
COMPROMISSO
COM A SOCIEDADE
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I
nstituída com o objetivo de incorporar e 
ampliar todas as iniciativas sociais que a mon-
tadora desenvolve desde sua chegada ao Brasil, 
em 1958, a Fundação Toyota tem atuado, 
fortemente, em parcerias e iniciativas próprias, 
que contribuem com a sustentabilidade. Para 

isso, a instituição mantém dois tipos de atuação: 
projetos nacionais e projetos locais. 

Todos os projetos da Fundação Toyota têm 
um viés educacional. No total, este ano, são sete 
projetos em desenvolvimento, e os projetos locais 
são aqueles em que a montadora possui unidades 
industriais: Guaíba (RS), Indaiatuba (SP), São 
Bernardo do Campo (SP), São Paulo, Sorocaba e 
Porto Feliz (SP). 

O principal projeto local é o “Ambientação”, 
que promove o desenvolvimento pessoal aliado à 
conservação do meio ambiente. “Seu foco é ca-
pacitar os participantes para práticas sustentáveis, 
utilizando uma metodologia exclusiva da Toyota”, 
comenta Ricardo Bastos, presidente da Fundação 
Toyota do Brasil.

Para cada uma das iniciativas, seja no campo 
de atuação local ou nacional, existe um propósito, 
um planejamento e uma pesquisa para avaliar o re-
sultado e, assim, definir metas e a continuidade das 
ações.  Na rede municipal de ensino, por exemplo, 
alunos e representantes da rede pública são desa-
fiados a reduzir o consumo de recursos naturais e a 
implantar gerenciamento de resíduos nas unidades 
que atuam. “Em Indaiatuba, o projeto já contribuiu 

com a economia de R$ 70 mil aos cofres públicos 
e reduziu em 50% o consumo de recursos naturais 
nas escolas. Desde 2008, a ação já envolveu mais de 
415 mil pessoas”, orgulha-se Bastos.

Para participação nos projetos da Fundação 
Toyota, existe uma faixa etária que varia de acor-
do com cada projeto, e o aluno deve ter, como 
requisito básico, o comprometimento com o 
meio ambiente e a educação. “No projeto Dia das 
Crianças, por exemplo, crianças de todas as ida-
des podem participar. No Toyota Dream Car Art 
Contest, a faixa etária está entre quatro e 15 anos. 
E, no Ambientação, trabalhamos com crianças 
e adolescentes entre quatro e 12 anos”, esclarece  
o executivo.

Além das ações da Fundação, outras têm sido 
realizadas pela Toyota ao longo das últimas déca-
das. Um exemplo é o Projeto Arara Azul, em que a 
Toyota está presente com ações de apoio e proteção 
do bioma pantaneiro no Mato Grosso do Sul, desde 
1989, que foi reforçada em 2009, com a integração 
da Fundação Toyota do Brasil. Segundo a marca, 
hoje são monitoradas 3 mil aves que vivem em 455 
ninhos, distribuídos por 57 fazendas da região. Na 
década de 90, especialistas contabilizavam apenas 
1.500 araras-azuis. Com o apoio da Toyota, há 
cerca de 5 mil pássaros desta espécie voando no céu 
do Pantanal brasileiro.

“Com o apoio logístico da Toyota, foi possível 
chegar até regiões de difícil acesso e ampliar nosso 
monitoramento de ninhos do projeto. O número 

Ricardo Bastos, 
presidente da Fundação 
Toyota do Brasil.
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de araras-azuis está crescendo. O objetivo final é 
tornar a reprodução autossustentável, por meio 
das ações dos biólogos do Instituto”, explica Neiva 
Guedes, bióloga idealizadora do projeto e respon-
sável pelo Instituto Arara Azul.

A Fundação Toyota conta com importantes 
parceiros para a realização dos projetos. Dentre eles, 
há parcerias com o Governo Federal, o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), a SOS Mata Atlântica, e também de 
todas as prefeituras municipais das cidades em que 
a Toyota está presente. 

Além da preocupação com a educação e sus-
tentabilidade, a Fundação Toyota busca envolver 
seus colaboradores em ações internas e externas 
por meio de campanhas de doação ou voluntaria-
do. “A ação solidária ao Estado de Santa Catarina, 
em 2008, chegou a arrecadar cinco toneladas de 
produtos. Doamos, também, uma Hillux 4X4 para 
acesso a lugares de difícil locomoção. Já em 2009, 
na campanha para ajuda aos desabrigados do Haiti 
afetados pelo terremoto, a Toyota contribuiu com 
uma tonelada de alimentos. Ambas tiveram apoio 
de nossos funcionários”, comenta Bastos. 

A sustentabilidade é palavra de ordem na Toyota Motor 
Corporation. Há cerca de 50 anos, a montadora foi 
inspirada pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
que comemora todo dia 5 de junho o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, a instituir o ‘Mês Toyota do Meio 
Ambiente’. No decorrer dos anos, foi desenvolvido o 
Prius, primeiro veículo híbrido produzido em larga 
escala, além das unidades fabris ecologicamente 
corretas e, em 2013, tornou-se a marca mais verde do 
mundo pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com 
o relatório Interbrand “Best Global Green Brands”, 
entidade internacional que avalia conceitos sustentáveis 
de marcas do mundo inteiro. “Entendemos que os 
efeitos cumulativos de ações sustentáveis têm impacto 
significativo na sociedade e meio ambiente global. 
Sustentabilidade é uma característica presente no 
DNA da Toyota e uma diretriz em busca de desafios 
de práticas verdadeiramente sustentáveis como 
fundamento básico de gestão”, finaliza o presidente da 
Fundação Toyota do Brasil.

Mais detalhes – Com o objetivo de desenvolver a 
criatividade artística infantil, a entidade promove, 
anualmente, em todo o Brasil, o Toyota Dream Cart Art 
Constest, concurso cultural que estimula a segurança 
no trânsito. Em outubro, as crianças de Indaiatuba 
ganham um dia repleto de atividades despertam a 
conscientização ambiental em comemoração ao Dia 

das Crianças. A ação já reuniu mais de 36 mil pessoas, 
desde 2007 em Indaiatuba. Em 2014, Sorocaba (SP) 
passará a receber o evento. 

Instalado em Guaíba (RS), a Vitrine Cultural fomenta 
o desenvolvimento turístico e cultural da cidade, 
além de servir de apoio aos visitantes como centro 
de informações turísticas da região. O espaço, aberto 
ao público, é palco para exposições, lançamentos 
de livros, oficinas, palestras, entre outros, sendo 
considerado um marco da revitalização do Centro 
Histórico da cidade. Em pouco menos de dois anos 
de inauguração, o espaço já recebeu mais de 90 mil 
visitantes de diversos países.

Além do Projeto Arara Azul, outro importante 
projeto ligado à preservação do meio ambiente está 
concentrado no bioma brasileiro mais devastado: 
a Mata Atlântica. Em parceria com a Fundação SOS 
Mata Atlântica, o projeto Toyota APA Costa dos Corais 
tem, como prioridades, a conservação dos recifes de 
corais, proteção das áreas de manguezais, preservação 
do habitat e dos ecossistemas associados ao peixe-
boi-marinho – mamífero aquático mais ameaçado do 
Brasil –, e o desenvolvimento de negócios sustentáveis 
ligados à pesca e ao turismo responsáveis dentro da 
Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais, um 
dos ambientes recifais mais importantes do mundo.

Nota 10 no quesito Sustentabilidade 
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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

Valor que excede ao preço sugerido de venda, 
enviado ao Fisco pelas montadoras, é motivo 
de discussão sobre sua tributação.

Existe um debate muito acalorado na 
COTEPE - Comissão Técnica Perma-
nente do ICMS (órgão do CONFAZ), 
que afeta diretamente o nosso segmento. 

Trata-se da tributação do valor que excede ao preço 
sugerido de venda, também vulgarmente conhecido 
no mercado como “ágio”.

É importante salientar que estamos tratando de 
matéria fiscal, mais precisamente da base de cálculo 
do ICMS. O assunto em discussão, pode ensejar 
numa questão penal, se caracterizada a má fé ou o uso 
de artifícios ardilosos ou coisa que o valha, mas não 
é a nossa intenção nesse texto.

Ágio é um valor adicional, ao preço previamente 
estipulado, cobrado em qualquer relação comercial, 
geralmente, acontece quando existe concorrência 
sobre um determinado produto.   

O convênio ICMS n° 13/97, que está em vigor, 
prescreve que não caberá a restituição ou cobrança 
complementar do ICMS, quando a operação ou 
prestação subsequente à cobrança do imposto, sob a 
modalidade da substituição tributária, se realizar com 
valor inferior ou superior àquele estabelecido com 
base no art. 8º da LC 87 /1996 (Lei Kandir). 

No caso sob análise, vamos ficar restritos à ope-
ração se realizar por valor superior ao preço sugeri-
do de venda, ao consumidor final. Como se pode 
verificar, a norma estabelece que não há imposto 
a ser complementado, uma vez que o valor pago 

Ágio eventual

antecipadamente pelo Fabricante (substituto tribu-
tário) perfaz a arrecadação.

A situação, na prática, é paradoxal, uma vez 
que, em tese, o preço sugerido pelo Fabricante deve 
refletir o valor efetivamente praticado pelo mer-
cado consumidor. Todavia, os Fabricantes enviam 
as tabelas de preços para as Secretarias de Fazenda, 
nos termos do Convênio ICMS n° 132/92, cláusula 
décima quarta, assim, é razoável entender que há 
uma validação tácita pelo Fisco do preço sugerido 
pela Montadora. 

A fiscalização de alguns Estados vem questionan-
do essas operações, multando os Concessionários 
sob a alegação que há um sobrepreço na operação 
do veículo novo. Não há como cercear a lei da oferta 
e da procura e, tampouco, prever o sucesso que o 
lançamento de um novo modelo possa provocar nas 
pessoas, caso haja excesso de procura, é incontrolável 
a vontade do consumidor, que pode até oferecer um 
valor acima do preço para obter o que deseja. 

Partindo do pressuposto que o preço sugerido de 
venda reflete o preço de mercado, que os Fiscos re-
cebem as tabelas de preços e as validam tacitamente, 
que o Convênio ICMS n° 13/97 não exige o recolhi-
mento complementar do imposto, e, por derradeiro, 
que o ICMS recolhido antecipadamente a título de 
substituição tributária satisfaz a obrigação principal 
tributária da operação com o consumidor final, o ágio 
eventual não deveria ser objeto de cobrança.
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