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Os produtos e serviços da Cetip agilizam a liberação de crédito para as instituições financeiras.
Com eficiência e segurança, o financiamento de veículos fica mais acessível, beneficiando o revendedor 
e o consumidor. A Cetip ajuda o Brasil a crescer para que negócios como o do Eduardo cresçam junto.

Para conhecer esta e outras histórias, acesse o site: 
www.cetip.com.br/financiamentos
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Por Alarico Assumpção Júnior

Um novo ano, com mais desafios!

ano de 2015 começou já com vários desafios pela frente, como destacamos na Matéria de 
Capa desta edição.

Além dos rumos da economia brasileira, que pressupõe ajustes, também o nosso setor 
deverá ser impactado com alguma redução nas vendas e por novas diretrizes de gestão, cada 
vez mais alicerçadas na busca de rentabilidade por fontes alternativas à venda de veículos 
novos, como o pós-vendas, F&I e usados. Mas devemos estar preparados para poder acelerar 

a partir de 2016.
Para isso, ao assumir a presidência da Fenabrave, em janeiro deste ano, inicio minha gestão, ao lado 

dos pares que compõem a Diretoria Executiva, e com o apoio dos Conselhos Deliberativo e de Regionais, 
consciente de que o mais importante no verdadeiro líder é o entusiasmo, o 
exemplo e a confiança que transmite e que inspiram as pessoas a lhe seguirem 
na direção de uma missão maior.

Traçaremos, juntos, as estratégias e ações a serem adotadas pela Fenabrave 
nos próximos anos, para que esta entidade, cada vez mais fortalecida e reco-
nhecida por seus associados, possa oferecer um lastro político e empresarial 
assertivo e que possibilite melhores condições de negócios para todas as Redes 
de Concessionárias, de todos os segmentos automotivos que representamos.

Nossa intenção é assumir questões políticas em favor do mercado, ofe-
recendo condições para que cada Associação e sua Rede de Concessionárias 
possam desenvolver bem o seu trabalho que é, em suma, desenvolver sua 
empresa e sua carreira, continuando a gerar lucro e, por meio dele, empregos 
e impostos que, na linha final, geram riquezas para todo o nosso País.

Este ano, a Fenabrave comemora 50 anos de existência e representatividade 
do Setor da Distribuição de Veículos no Brasil, e temos muito a comemorar mas, igualmente, muito a realizar.

Ter um lastro importante nessa trajetória só nos soma mais responsabilidade e é assim que assumimos esta 
Federação, com respeito, transparência e, acima de tudo, com responsabilidade de perenizar o nosso setor.

Conte com a Fenabrave e com sua Associação de Marca pois precisaremos estar engajados e unidos para 
enfrentar este novo ano, com ainda mais desafios!

Aproveite a leitura das matérias e artigos publicados nesta edição da Revista Dealer. Cada página traz, 
certamente, informações importantes para incrementar seus negócios e sugerir novos caminhos de gestão.

Boa leitura! 
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Para debater sobre como ter rentabilidade na área de veículos 
usados, a TV Fenabrave realizou, em 3 de dezembro, uma Mesa 
Redonda que abordou o tema: Ferramentas para melhorar a 
compra e venda de usados, que contou com a participação de 
Valdner Papa, coordenador da Universidade e TV Fenabrave, de Luis 
Felipe de Miranda Meneghetti, gerente comercial do Grupo Marajó, 
Ricardo Lima, gerente comercial do Passe Carros, e da mediadora 
Silvana Vallochi, âncora da TV Fenabrave.

As vendas de veículos usados continuam aquecidas, na contra-
mão do mercado de zero-quilômetro. Enquanto a venda de novos 
caiu 6,91% no país entre janeiro e dezembro de 2014, em relação 
ao mesmo período de 2013, o mercado de seminovos cresceu 
6,54%, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores (Fenabrave). “Este é um assunto muito 
importante de debater. Atravessamos um momento de mercado 
com grandes desafios no setor de carros novos, nos levando a olhar 
com muito foco o pós-vendas e a negociação de carros usados”, 
comentou Papa. 

Segundo o coordenador da TV Fenabrave, a grande preocu-
pação que cerca o Concessionário reside no repasse dos veículos 
usados a lojistas. “De 100% dos carros que entram na troca, a con-
cessionária terá de 60% a, no máximo, 70% dessa entrada por perfil 
adequado de clientes que procuram por carros usados. Os outros 
30% de usados terão de ser repassados ao mercado de lojistas. Essa 
é sempre uma comercialização desafiadora, pois nos obriga a man-
ter contato, correr risco de condicionamento e margens indevidas. 
Quanto mais clara puder ser essa operação, mais seguros ficarão 
os Concessionários com os resultados obtidos”, esclareceu Papa.

Com a intenção de vender cada vez mais carros seminovos e 
obter maior rentabilidade, o Grupo Marajó contratou a ferramenta 
do site Passe Certo, para administrar a compra e venda de veículos 
para lojistas. O objetivo desta ferramenta é aumentar as oportu-
nidades de vendas e compras de veículos entre concessionárias e 
lojistas. Por meio do sistema, o Concessionário cadastra seus veí-
culos e os lojistas cadastrados podem visualizar todos os anúncios 
disponíveis, o que gera negócios para as Redes. “Ao contratar essa 
ferramenta do site Passe Certo para o Grupo, notamos um aumento 
no giro de vendas de carros usados, além de permitir que vários 
lojistas participem de leilão na internet, oferecendo e indicando 
ofertas de veículos”, comentou Luis Felipe de Miranda Meneghetti, 
explicando que a empresa conquista a fatia de 30% destes carros 

repassados. “Trabalhamos com essa ferramenta desde 2012, e o 
nosso principal objetivo é oferecer, ao lojista, um veículo em bom 
estado, que possa trazer lucro”, explica.

Avaliar o veículo usado recebido também é um grande 
desafio para o Concessionário, principalmente o de conciliar os 
interesses da venda do novo e da compra do usado pelo seu valor 
real, proporcionando um bom resultado na venda futura deste 
veículo. “Após este filtro do avaliador e do sistema, será possível 
ter resultados melhores e atender as demandas dos clientes que 
procuram determinados veículos. Ressalto que essa classificação é 
importante, pois afetará diretamente o giro deste estoque e, com 
isso, aumentando a rotatividade. Há um leque de lojistas cadastra-
dos que estão à espera de produtos”, enfatiza Lima.

A equipe do portal faz uma visita à concessionária, fotografa o 
ambiente para montar o currículo para disponibilizar na internet. 
Este Concessionário cadastrado terá uma senha exclusiva para 
acesso e a negociação é virtual e feita direto na concessionária 
anunciante. “Quando destinamos um modelo ao repasse, imedia-
tamente tiramos fotos do veículo e inserimos no site com as espe-
cificações no sistema. Logo se inicia a negociação como se fosse 
um leilão virtual. Temos uns 300 lojistas cadastrados no sistema e já 
aconteceu de, em apenas uma hora, o carro ser vendido. Essa é uma 

Mesa Redonda discute melhores 
práticas na venda de usados

Valdner Papa, coordenador da Universidade e TV Fenabrave, 
Ricardo Lima, gerente comercial do Passe Carros, Luis 
Felipe de Miranda Meneghetti, gerente comercial do Grupo 
Marajó e Silvana Vallochi, âncora da TV Fenabrave.

8 Revista Dealer 

radar fenabrave



Eventos Internacionais

ferramenta muito importante para a empresa, pois a dimensão da 
tecnologia promove uma mudança de resultado”, ressalta o gerente 
comercial do Grupo Marajó.

O fator preço também foi questionado na mesa redonda. 
Segundo os participantes, o valor deste veículo seminovo que 
foi para o sistema pode ser definido segundo a base de dados da 
própria concessionária ou até os carros que já foram vendidos 
tornam-se uma referência. “Existem várias maneiras de avaliar o 
modelo, primeiro pelo valor do mercado e segundo pelo sistema, 
pois conseguimos ver as últimas operações dos veículos vendidos 
recentemente, analisamos o estoque e vemos se precisamos deste 
carro na loja. Às vezes, pagamos um pouco mais para ter um veículo, 
com a certeza de que o venderemos logo”, informou Meneghetti.

O sistema, que é integrado com a FIPE (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas), proporciona ao Concessionário vender os 
veículos para um leque de lojistas em várias praças do país e não 
apenas ao lojista local. “Trabalhamos, diretamente, com o titular 
da concessionária e apresentamos o projeto e objetivo desta fer-
ramenta. Após aprovado, existe todo um processo de implantação, 
temos um prazo 15 dias de instalação, treinamos os funcionários 
e padronizamos o sistema. Após tudo certo, se inicia o trabalho 
online. A questão da segurança está presente, e todos os lojistas 

Concessionários 
aprovam  
TV Fenabrave 
No intuito de aprimorar a grade de cursos oferecidos às 
Redes de Distribuição, a TV Fenabrave realizou, entre 
novembro e dezembro de 2014, uma pesquisa com 60 
Concessionários sobre essa ferramenta educacional da 
Universidade Fenabrave.

A pesquisa questionou os Concessionários sobre quais 
assuntos gostariam de assistir na TV Fenabrave em 2015, 
qual o melhor horário para passar os cursos na progra-
mação da TV Interativa e quais as sugestões de melhorias 
para este veículo. Temas das áreas de Vendas, Pós-Vendas, 
RH, Lideranças e Comportamento foram os mais sugeri-
dos na pesquisa, além de assuntos relacionados a meio 
ambiente e sustentabilidade.  

O resultado da pesquisa apontou alto nível de satisfação 
por parte dos Concessionários, que ressaltaram a pro-
gramação, metodologia e conteúdo da TV Fenabrave. 
Segundo a pesquisa, os melhores horários escolhidos pela 
Rede para transmissão de cursos são os períodos entre 8h 
e 9h, e entre 15h e 16h. Porém, muitos deles argumenta-
ram sobre a necessidade de uma plataforma WEB onde 
pudessem assistir aos cursos online. 

“Este resultado nos certifica que estamos no caminho 
certo e, cada vez mais, trabalhamos para atender a ne-
cessidade do Concessionário e sua equipe”, comentou 
Valdner Papa, coordenador da Universidade Fenabrave.

cadastrados devem ter estrutura física e CNPJ para que os veículos 
sejam faturados. Todos têm um histórico, o que facilita fazer um 
negócio seguro para todos”, esclareceu Lima. 

Papa fez um alerta especial aos telespectadores, sobre como 
o Concessionário deve fazer para ter um levantando do índice de 
troca de usados na venda de novos. “Se o seu índice de troca esti-
ver abaixo de 40%, significa que grande parte dos carros usados 
que deveriam entrar na negociação, pode estar sendo desviada 
para o mercado paralelo sem o conhecimento ou a participação 
da concessionária. É exatamente este o ponto mais relevante 
para você ter ferramentas e operações que transformam essa 
possibilidade numa operação ética e transparente. Olhem como 
a concessionária está operando na relação de troca de usados 
por novos”, ressaltou.

Papa encerrou a mesa redonda reforçando o trabalho da 
TV Fenabrave em proporcionar, aos telespectadores, a melhor 
prática para o dia a dia. “O empenho da Fenabrave com a mesa 
de melhores práticas é permitir que os Concessionários possam 
melhorar os resultados, aumentar a produtividade e atender 
melhor o seu cliente. Existem vários fornecedores de ferramentas, 
mas o mais importante de tudo se chama foco e comprometi-
mento”, finalizou.

Eventos Internacionais

Fenabrave prestigia evento no Peru

Nos dias 16 e 17 de dezembro, Flavio Meneghetti, 
presidente da Fenabrave entre 2012-2014, representou 
a entidade em eventos realizados na cidade de Lima, 
no Peru, como o “88º Aniversário da Asociación 
Automotriz del Perú – AAP”, “IV Encontro Automotor 
AAP” e “3º Congresso da ALADDA do ano de 2014”.

China recebe Fenabrave

Flavio Meneghetti, presidente da Fenabrave na gestão 
2012-2014, foi um dos palestrantes do ‘CADA 2014 
Convention & International’, evento promovido pela 
entidade chinesa Automobile Dealers Association 
– CADA, que aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro, 
em Haiko na China. O tema da palestra ministrada 
foi "A visão do mercado automotivo brasileiro".

Convenção NADA 2015 

A Fenabrave e uma Comitiva de lideranças da entidade 
participaram da ‘NADA Convention & Expo 2015’, 
promovida pela National Automobile Dealers Association 
– NADA (entidade similar à Fenabrave nos EUA e que 
reúne mais de 17 mil Concessionários de automóveis 
e comerciais leves daquele país). O evento aconteceu 
entre os dias 22 e 25 de janeiro de 2015, em São 
Francisco, Califórnia- EUA. Confira a cobertura completa 
do evento na próxima edição da revista Dealer.
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Diante de um PIB abaixo de 1% em 2014, e a incerteza que cerca 2015, a Rede 
de Distribuição tem ainda, como pano de fundo, o mercado mais competitivo, 
retração de margens e pressão de estoques.

Este quadro leva o empresário do setor a rever suas despesas, última porta 
para tentar compensar evidentes perdas no lado das receitas. Todavia, quando 
examinamos a estrutura de despesas de uma concessionária de veículos, os 
gastos com pessoal são os mais relevantes e estão em expansão.

Isto cria a necessidade de repensar o negócio, uma vez que pessoas estão 
ligadas a processos que se estabelecem, em princípio, para atender as necessi-
dades do consumidor.

Olhando a estrutura de vendas, onde antes havia um vendedor, temos hoje 
processos de prospecção, recepção, perseguição, avaliação de qualidade e 
satisfação. Em pós-vendas, especialmente em serviços de assistência técnica, 
onde havia um consultor técnico e um mecânico, há também processos de 
agendamento, garantia, pesquisa de qualidade e satisfação, que cada vez mais 
demandam estrutura da Rede de Concessionários.

Este tema foi bastante discutido nas recentes reuniões do Grupo dos 20 
e, na visão dos participantes, a solução passa por uma volta às origens, com a 
reestruturação do negócio com foco em atividades multifuncionais executadas 
por um menor número de profissionais, ou seja, as concessionárias devem buscar 
profissionais que possam lidar com prospecção, perseguição, agendamento, etc, 
concomitantemente com as atividades de operação, tanto em vendas, como no 
pós-vendas.

Embora simples em seus princípios, a adoção de medidas neste sentido ga-
nha complexidade, desde a necessidade de alterações e ou criação de sistemas 
de informática mais inteligentes como suporte, passando pela preparação dos 
profissionais para a execução de atividades multifuncionais, até a redefinição 
dos processos de controle.

A troca de experiências entre Concessionários ganha ainda mais força neste 
cenário, aproveitando o sucesso daqueles que já avançaram nesta tarefa e 
antecipando-se às dificuldades que invariavelmente surgem.

Assim é o Grupo dos 20. As melhores práticas, em qualquer cenário.

ABRAFORTE realiza segunda 
reunião com os Concessionários
No dia 9 de dezembro, a Associação Brasileira dos Distribuidores New Holland 
(ABRAFORTE), realizou, em sua sede, em Curitiba-PR, a segunda reunião do Grupo 
dos 20 da Associação de Marca. Participaram representantes das concessionárias 
Matra Máquinas Tratores Agrícolas, Super Tratores Máquinas Agrícolas, A. Alves 
Indústria e Comércio, Taisa Comércio de Máquinas Agrícolas, Unapel  Veiculos e 
Peças, Agromax Equipamentos Agricolas, Igarapé Distribuidora, Módulo Tratores e 
Implementos, Lider Tratores e MR. Felipe e Eugenio. 

Repensar o negócio e a 
redução das despesas
Por Francisco Mendes, coordenador do Grupo dos Vinte

A nova diretoria da ABBM – Associação Brasileira dos 
Concessionários BMW, para o biênio 2015-2016, terá 
como presidente Maurício Celso B. Portella.

A ABRACAF – Associação Brasileira dos Concessionários 
de Automóveis Fiat reelegeu Guido Viviani para 
presidente no biênio 2015-2016.

A nova diretoria da ABRACOP – Associação Brasileira 
dos Concessionários Peugeot, terá, na presidência, José 
Lewton Monteiro Jr., para o biênio 2015-2016.

Henrique Amado foi reeleito como presidente da 
ABRADA – Associação Brasileira dos Distribuidores 
Agrale, para o biênio 2015-2016.

A ABRARE – Associação Brasileira dos Concessionários 
Renault terá, entre 2015 e 2016, Cláudio Furtado da Cruz 
Jobim como presidente.

A ABRAV – Associação Brasileira dos Revendedores de 
Automóveis Volvo reelegeu, como presidente, Adeodato 
Arnaldo Volpi Jr. para o biênio 2015-2016.

Para o biênio 2015-2016, a nova diretoria da ACAV – 
Associação Brasileira dos Concessionários MAN Latin 
America terá, como presidente, Rui Denardin.

Maurício Yamashita será o novo presidente da ASSOMAR 
– Associação Brasileira dos Concessionários Agritech, 
para o biênio 2015-2016.

O novo presidente da ASSOREVAL – Associação 
Brasileira de Distribuidores Autorizado Valtra, para a 
gestão 2015-2016, será Walter Kazuo Kato.

A AUTOHONDA – Associação Brasileira de 
Concessionários Honda Veículos Automotores elegeu, 
como presidente, André Ribeiro da Cunha Pereira para o 
período 2015-2016.

No período de janeiro a dezembro de 2015, a ABRAVO – 
Associação Brasileira dos Distribuidores Volvo terá, como 
presidente, Paulo Roberto Pizani.

A ASSOCHERY – Associação Brasileira dos Distribuidores 
Chery, para a gestão 2015-2016, terá Daniel Kelemen, 
como presidente. Ele também preside a ABRAHY – 
Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai, e foi 
reeleito para o próximo biênio.

A nova diretoria da ABRADIT – Associação Brasileira 
de Distribuidores Toyota elegeu Riquel Chieppe para 
presidente da entidade entre 2015-2016.

Paulo Toniolo Jr. é o novo presidente da ABRACAM  – 
Associação Brasileira de Distribuidores de Automóveis 
Mercedes-Benz, para o biênio 2015-2016.

A ABRANOMA – Associação Brasileira dos 
Representantes Noma elegeu, como presidente, Marcelo 
Fogaça para o período 2015-2016.

Mauro de Stefani foi eleito presidente da ASSODEERE - 
Associação Brasileira de Distribuidores John Deere, para 
o biênio 2015-2016.

A ASSOHONDA - Associação Brasileira de Distribuidores 
Honda elegeu como presidente, para o triênio 2015-2018, 
Marco Antonio Costa.

A nova diretoria da ABRACY - Associação Brasileira 
dos Concessionários Yamaha reelegeu Carlos Porto na 
presidência da entidade para o biênio 2015-2016.

A ASSOKIA - Associação Brasileira dos Distribuidores Kia 
Motors elegeu, para o biênio 2015-2016, Jefferson Pires 
Batista como presidente.

Associações de Marca 
elegem novas diretorias
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A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automo-
tores - Fenabrave realizou, no dia 27 de novembro, na sede da 
entidade, em São Paulo, a eleição nova Diretoria Executiva para o 
triênio 2015-2017, que contou com votação da maioria absoluta 
das Associações de Marca que compõem a Federação. Alarico 
Assumpção Jr. foi eleito Presidente da Fenabrave para o período. 
A Solenidade de Posse ocorreu na mesma data, em jantar no Es-
paço Leopolldo Itaim, na capital paulista, reunindo lideranças da 
entidade e de toda a cadeia de produção automobilística do País, 
além de autoridades políticas.

Alarico Assumpção Jr., empresário e Concessionário represen-
tante das marcas Volvo, Hyundai e Honda, que assumiu o cargo 
em 1º. de janeiro de 2015, já desempenhou, na entidade, a função 
de Presidente Executivo nos últimos triênios, e agora será o novo 
Presidente da entidade, sucedendo Flavio Meneghetti, que esteve 
à frente da Fenabrave de 2012 a 2014.

Natural da cidade de Araguari, Minas Gerais, e residente em 
Uberlândia/MG, o empresário Alarico Assumpção Júnior tem 60 
anos, é casado e pai de três filhos.

O novo presidente da Fenabrave, que atua no setor desde 
os 14 anos de idade, é diretor superintendente do Conselho 
de Acionistas da Holding Deriva Participações S/A (Grupo Sué-
cia), que detém as concessionárias Suécia Veículos S/A (Volvo), 
Viking-Center – Seminovos Pesados, Urca Motors Veículos Ltda 
(Hyundai), Urca Imports, Urca Automóveis (Honda), Juruá Empre-
endimentos e empresas das marcas distribuídas nos estados de 
Tocantins, Goiás, Distrito Federal e em Minas Gerais, totalizando 
21 empresas.

Fenabrave elege 
Diretoria Executiva 
para o triênio 2015-2017

Na vida associativa, Alarico Assumpção Júnior foi presidente 
do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva da ABRAVO - Asso-
ciação Brasileira dos Distribuidores Volvo (1992-2004), Conselheiro 
Deliberativo da Fenabrave (1992-2004) e Vice-Presidente da fede-
ração entre 2005 e 2008.

Há 21 anos, o empresário atua na Fenabrave, fazendo parte do 
Conselho Deliberativo, como vice-presidente e, nas duas últimas 
gestões, entre 2009 e 2014, ocupou a presidência executiva.

1º Vice-presidente Luiz Romero C. Farias

2º Vice-presidente José Carneiro de Carvalho Neto

Vice-presidentes da Diretoria Executiva Antonio Figueiredo Netto

 João Batista Simão

 Marino Cestari Filho

 Paulo Costabeber

 Ricardo Lima

 Sergio D. Zonta

Vice-presidentes “ad hoc” Glaucio José Geara

 José Maurício Andreta Jr.

 Luciano Piana

 Luís Antônio Sebben

 Octávio Leite Vallejo

 Waleska Cardoso

A Diretoria Executiva da Fenabrave

Alarico Assumpção Jr., presidente da 
Fenabrave para o periódo de 2015-2017 e a 
diretoria executiva da entidade.
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Fenabrave e BNDES se reúnem 
para discutir PSI

No dia 5 de novembro, a Fenabrave se reuniu com o BNDES – 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para 
discutir o Programa de Sustentação do Investimento – PSI.  
Na ocasião, participaram do encontro o presidente eleito  
da Fenabrave (2015-2017), Alarico Assumpção Jr.,  
o diretor de operações da entidade, Marcelo Franciulli,  
o superintendente de Operações Indiretas do BNDES,  
Claudio Bernardo e o diretor do Banco, Maurício Borges Lemos.

Reunião do segmento de caminhões 

O setor de caminhões se reuniu na sede da Fenabrave, em  
São Paulo, no dia 11 de novembro, para discutir as perspectivas 
para o setor, preparação das ações e demandas para 2015.

Na oportunidade, Alarico Assumpção Jr., então presidente 
executivo da entidade, agradeceu ao sr. Teodoro Silva pela 
dedicação e o tempo que esteve na vice-presidência do 
segmento de caminhões e aproveitou para dar as boas vindas 
ao sr. Sergio Zonta, atual vice-presidente para o segmento.

Agenda

Fenabrave em Brasília

• Ministério de Minas e Energia - A Fenabrave prestigiou o seminário 
‘Cenários socioeconômicos e demanda de energia do Plano 
Nacional de Energia 2050’, promovido pelo Ministério de Minas e 
Energia, que aconteceu em 13 de novembro, em Brasília. 

• A Fenabrave participou, em 18 de novembro, em Brasília, da  
24ª reunião Plenária do Fórum Permanente das MPEs e do 
lançamento do Portal do Fórum Permanente e do Empresômetro 
MPEs. A entidade foi convidada por Guilherme Afif Domingos, 
Ministro de Estado-Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

• Nos dias 18 e 19 de novembro, a entidade participou de audiências 
em Brasília, para tratar de pautas sobre setor automotivo. 
Representantes da Fenabrave reuniram-se com os Senadores  
Kátia Abreu e Cícero Lucena (relator do PLC 49/14 - Comissão de 
Meio Ambiente), os Deputados Laércio Oliveira (autor do  
PL 7200/2014 - altera a Lei Ferrari quando da Rescisão Contratual 
- indenização), Sérgio Brito (Presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor - CDC), José Carlos Araújo (ex-presidente e atual 1º 
vice-presidente da CDC), Augusto Coutinho (presidente da CDEIC - 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio), 
Antonio Balhmann (relator de diversos Projetos de Lei de interesse 
do setor) e com o vice-presidente da República, Michel Temer.

• Alarico Assumpção Jr., presidente eleito da Fenabrave (triênio  
2015-2017) participou, no dia 16 de dezembro, na Câmara de 
Deputados, em Brasília, de Audiência Pública, para debater o 
PL nº 7.200/14, convocada pela Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio – CDEIC.

• Em janeiro de 2015, representantes da Fenabrave estiveram em 
Brasília para prestigiar a posse dos novos Ministros Katia Abreu 
(Agricultura), Gilberto Kassab (Cidades), Armando Monteiro 
(Indústria e Comércio Exterior), e Nelson Barbosa (Planejamento). 

Eventos com sistema financeiro

• 9º SIAC - Seminário Internacional ACREFI -A Fenabrave prestigiou, 
no dia 6 de novembro, em São Paulo, o 9º SIAC - Seminário 
Internacional ACREFI. O evento recebeu especialistas brasileiros 
e estrangeiros para discutir sobre os dilemas da economia do 
primeiro mundo e os impactos para o Brasil no setor de crédito.

• O banco UBS Investment Bank, realizou no dia 14 de novembro, 
em São Paulo, o evento ‘UBS IV Autoparts Round Table’ para o 
público de investidores. O diretor de Relações com o Mercado 
da Fenabrave, Valdner Papa, foi um dos palestrantes, e o painel 
apresentado teve como tema: “Autoparts no Brasil, desafios  
e perspectivas”.

• Flavio Meneghetti, presidente da entidade entre 2012 e 2014, 
participou, no dia 3 de dezembro, em São Paulo, do painel 
‘Brazil Autos: Driving Growth in a Challenging Environment’, 
como parte do evento ”Brazil Opportunities Conference”, 
organizado pelo banco J.P Morgan. Participaram do evento 
investidores do mercado financeiro.

• No dia 9 de dezembro, em São Paulo, representantes da Fenabrave 
ministraram palestra para um grupo de investidores, organizada 
pelo Itaú BBA.

• O banco Bradesco Financiamentos realizou, no dia 19 de dezembro, 
em Atibaia, São Paulo, uma  reunião de Planejamento estratégico 
que contou com palestra de Flavio Meneghetti, cujo o tema foi 
‘Mercado Automobilístico Brasileiro’. 
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Agenda

Mercado

Taxa de juros do Moderfrota é mantida até junho de 2015

Atendendo a um pleito da Fenabrave e demais entidades do setor junto 
ao Governo, o Conselho Monetário Nacional – CMN decidiu, no dia 30 
de dezembro de 2014, manter as taxas de juros para financiamento do 
Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras – Moderfrota, inalteradas até junho de 2015.

Com isso, as taxas efetivas de juros para o produtor rural com renda anual 
de até R$ 90 milhões e superior a R$ 90 milhões serão mantidas em 4,5% a.a 
e 6,0% a.a, respectivamente. Os prazos de reembolso mantiveram-se em 
até 8 anos para aquisição de itens novos e em até 4 anos para os usados. 
O limite de crédito é de 90% do valor dos bens objeto do financiamento, 
sendo que, para produtores que são beneficiários do Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), o limite será de 100%. 

IPI Integral para automóveis está em vigor

Desde o dia 1º de janeiro de 2015, as montadoras voltaram a pagar a alíquota 
cheia do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI para automóveis, que 
ficou reduzida de maio de 2012 até 31 de dezembro de 2014. De acordo com 
estimativas do setor, com as alíquotas cheias, o valor do automóvel poderá 
subir entre 4 e 4,5%. No entanto, isso dependerá da política individual de cada 
montadora. Confira, na tabela abaixo, a alíquota anterior e a que está em vigor

Alarico Assumpção Jr. participa de 
Audiência Pública na Câmara de 
Deputados, em Brasília, no dia 16 de 
dezembro, para debater o PL nº 7.200/14. 
A Audiência foi convocada pela Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio – CDEIC.

Eventos e Eleições 
Regionais

• Sincodiv/Fenabrave-Mato Grosso 
do Sul – O diretor de operações 
da Fenabrave, Marcelo Franciulli, 
participou, no dia 16 de dezembro, em 
Campo Grande-MTS, da cerimônia de 
posse da nova Diretoria do Sincodiv/
Regional Fenabrave-MTS, que contará 
com Cristiano Giocongo  
na presidência.

• Sincodiv/Fenabrave-PR – Alarico 
Assumpção Jr., participou, no dia 6 
de novembro, em Curitiba-PR, da 
cerimônia de posse da nova diretoria 
do Sincodiv/Fenabrave-PR, que terá 
Marcos da Silva Ramos como novo 
presidente do Sincodiv-PR e diretor-
geral da Fenabrave-PR até 2017.

• Sincodiv/Regional Fenabrave RJ 
– O Sincodiv/Regional Fenabrave-RJ 
realizou almoço de confraternização no 
dia 4 de dezembro, com a participação 
de Alarico Assumpção Jr.

BNDES renova PSI para 2015

No dia 5 de janeiro, o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social divulgou circular sobre a renovação do Subprograma Bens de Capital 
do Programa BNDES de Sustentação do Investimento – BNDES PSI e as 
novas condições para 2015. A linha de crédito é destinada ao financiamento 
de bens de capital, como caminhões, ônibus, implementos rodoviários e 
máquinas agrícolas e de construção. Entre as mudanças em relação às regras 
vigentes até dezembro de 2014, estão o aumento das taxas de juros e o limite 
de financiamento pelo BNDES, que não será mais de 100% do bem.  

Com as novas regras, o percentual financiável será de até 70%, com taxas de juros 
que variam de 6,5% a 9,5% ao ano para as empresas com receita operacional 
bruta (ROB) de até R$ 90 milhões. No caso das empresas com ROB acima de 
R$ 90 milhões, o valor financiado para caminhões e máquinas agrícolas, por 
exemplo, passou para 50%, com taxas de juros que variam de 7 a 10% a.a. 

Apoio Institucional ao Workshop da AutoData

A Fenabrave vai oferecer apoio institucional ao ‘Workshop Tendências Setoriais 
Máquinas Agrícolas e de Construção’, que será realizado pela AutoData em 
25 de fevereiro de 2015, em São Paulo. Os representantes das Associações de 
Tratores e Máquinas Agrícolas, filiadas à Fenabrave, que desejarem participar do 
Workshop, terão desconto de 25% na inscrição. Os interessados em participar 
devem contatar direto a AutoData, e informar que são associados da Fenabrave.

Alícota até 1.0 de 1.0 a 2.0 de 1.0 a 2.0 Utilitários Utilitários 
 Flex Flex Gasolina  de Carga

até 31/12/2014 3% 9% 10% 3% 3%

após 1/1/2015 7% 11% 13% 8% 4%
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apoio jurídico

Heliodora D’Aprile e  
Luiz Eduardo Vidigal  

Lopes da Silva

Não é novidade para ninguém que um dos pilares de funcionamento da atual 
organização da distribuição automotiva está no papel exercido pelas instituições 
financeiras no fomento de negócios com a concessão de crédito para consumo.

Da mesma forma não é novidade que, no cál-
culo de retorno de empréstimos concedidos, 
considera-se, entre outras coisas, o custo da 
execução da garantia no caso de inadimple-

mento do tomador.
Assim, de forma simplificada, é correto assumir que a 

análise de risco para concessão do crédito passa por ques-
tões relativas à verificação da capacidade de pagamento do 
devedor vis a vis o prazo requerido e valor pretendido, além 
de questões de operacionalização do processo de retomada e 
alienação do bem, no caso de inadimplemento da obrigação 
de pagar pelo devedor.

Neste sentido e impulsionados por políticas públicas de 
incentivo ao consumo, o mercado passou a demandar a mo-
dernização de alguns institutos jurídicos de direito material 
e processual que são utilizados como substrato para realiza-
ção dos negócios, aperfeiçoamento dos direitos e execução  
das garantias.

Classicamente, a alienação fiduciária de bem móvel, ins-
tituto introduzido no ordenamento jurídico brasileiro desde 
1965, é o instrumento utilizado para a outorga de garantia às 
concedentes de crédito ao consumidor na venda de veículos.

A legislação que rege a matéria passou por duas grandes 
reformas, a primeira delas pela Lei n° 10.931/2004 e a 
segunda, muito recente, pela conversão da MP 651 na Lei 
n° 13.043/2014. Este instituto também é tratado de forma 
genérica pelo Código Civil, em seus artigos 1.361 a 1.368-
B, os quais são aplicáveis de forma subsidiária nas hipóteses 
em que houver legislação específica, conforme prevê o  
artigo 1.368-A.

Do ponto de vista da definição teórica, a alienação fidu-
ciária consiste na transferência feita pelo devedor ao credor, 
da propriedade resolúvel e da posse indireta de um bem 
infungível, como garantia de seu débito, resolvendo-se com 

A lei de retomada de 
bens e os benefícios 
para o setor

o adimplemento da obrigação ou melhor, com o pagamento 
da dívida garantida.

Conforme preceitua Pontes de Miranda (p. 148, 2000), 
fidúcia é o ato “entre declarantes ou manifestantes de von-
tade, um dos quais confia (espera) que o outro se conduza 
como ele deseja e, pois, tem fé”. 

Sendo assim, o conceito de crédito está intimamente 
ligado ao conceito de fidúcia, uma vez que se impossibilita a 
concessão de crédito ao comprador caso não seja estabelecido 
um estado de confiança entre ele e o seu credor.

A alienação fiduciária operacionaliza-se com a transferên-
cia da posse de um bem do devedor ao credor para garantir 
o cumprimento de uma obrigação. O bem é adquirido a 
crédito, e o comprador atua na qualidade de possuidor e 
depositário. O credor toma o bem em garantia, sendo que na 
hipótese de inadimplemento da obrigação, será detentor de 
sua posse. Trata-se de um instituto jurídico baseado na boa 
fé, já que utiliza-se da confiança que o fiduciante deposita 
no fiduciário com relação ao cumprimento da obrigação 
pactuada entre eles. 

Resta clara sua marcante característica de garantia, o que 
como já foi dito influencia diretamente na análise de risco 
da operação financeira. 

No Brasil, tal prática é altamente utilizada na compra 
de veículos e imóveis. No primeiro caso, que é o que nos 
interessa, a alienação fiduciária é registrada na repartição 
competente para o licenciamento, devendo ser anotada no 
documento de posse do bem do veículo. 

A Lei n° 13.043/2014 trouxe inúmeras alterações visando 
dar mais fluidez no processo de concessão de crédito a partir 
de ajustes em procedimentos de recuperação da garantia.

Anteriormente, no caso de inadimplemento da obri-
gação, o devedor poderia vender o bem, utilizando o valor 
da venda no pagamento da dívida, mais acréscimos legais, 
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contratuais e despesas. Caso o devedor fiduciante não cum-
prisse integralmente com o débito, comprovada a mora, po-
deria o credor considerar vencidas as obrigações contratuais 
e ajuizar ação de execução por quantia certa ou ação de busca 
e apreensão com pedido de liminar contra o devedor, a qual 
poderia ser convertida em ação de depósito, caso o bem não 
fosse encontrado.

Concedida a liminar, o fiduciante era citado para, em três 
dias, apresentar contestação ou purgar a mora se já tivesse 
pago 40% do preço financiado. Caso o devedor optasse 
pela purgação da mora e feitos os cálculos do débito, o juiz 
marcaria data final para o cumprimento do pagamento. Se 
findado o prazo e a mora não fosse purgada, contestada ou 
não a ação, caberia ao juiz proferir sentença em cinco dias, 
consolidando a propriedade do bem ao credor e então pro-
prietário fiduciário.

Com relação a isso, a primeira grande alteração trazida 
pela Lei n° 13.043/2014 refere-se ao fato de que, na hipótese 
de inadimplemento ou mora da obrigação, caracterizada e 
comprovada a mora, o credor fiduciário pode simplesmente 
enviar uma carta ao devedor com a prestação de contas do 
contrato, discriminando todos os valores por ele devidos. 
Esta correspondência deve ser enviada com aviso de rece-
bimento para o endereço informado no contrato, não se 
exigindo a assinatura do tomador de crédito no referido aviso. 
Uma vez prestada contas, basta a carta ser entregue com aviso 
de recebimento para que a mora ocorra de forma automática. 
Assim, este documento tem por objetivo a comprovação da 
mora, e configura em uma simples notificação extrajudicial 
que é indispensável para o ajuizamento da ação de busca e 
apreensão, conforme preceitua a Súmula 72 do Superior 
Tribunal de Justiça. 

Desta forma, a nova lei ainda trouxe a possibilidade de 
requisição pelo próprio credor do pedido de busca e apreen-
são em ação executiva para a entrega do bem. Comprovada 
a mora ou o inadimplemento, o credor do bem poderá 
impetrar ação de busca e apreensão com tutela liminar, po-
dendo ser apreciada em plantão judiciário, fazendo com que 
o direito a liminar seja ininterrupto. 

Além disso, a fim de trazer celeridade ao procedimento, 
a Lei trouxe a possibilidade do credor demandar o pedido 
para o juízo de outra comarca onde foi localizado o veículo, 
bastando juntar no requerimento cópia da petição inicial da 
ação de busca e apreensão e, quando for o caso, cópia do des-
pacho concessivo da liminar autorizando a busca e apreensão 
do veículo. A apreensão do veículo deverá ser imediatamente 
comunicada ao juízo competente, que intimará a instituição 
financeira para a sua retirada do local em que se encontra no 
prazo máximo de 48 horas. Esta previsão agiliza os processos 
que muitas vezes, pendentes de expedição ou processamento 
pelos cartórios de cartas precatórias e ofícios, ficam parados 
nos escaninhos da justiça.

Outra significante inovação foi a previsão da possibi-
lidade de o juiz que decretar a busca e apreensão do bem 
inserir restrição judicial diretamente na base de dados do 
RENAVAN ou, não tendo acesso a esta base de dados, oficiar 
o departamento de trânsito competente. 

Também ocorreram mudanças no que tange à agilização 
na venda direta do bem a terceiros no caso de inadimplemento 
ou mora, podendo o proprietário fiduciário ou credor vender 
o veículo a terceiros, independentemente de leilão, hasta pú-
blica, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial, salvo disposição contratual expressa proibindo.

Ademais, a Lei 13.043/14 incluiu dois novos dispositivos 
ao procedimento, estabelecendo que, em caso de mora ou 
inadimplemento, o pedido de recuperação judicial ou extra-
judicial pelo fiduciante não impede a distribuição e a busca 
e apreensão do bem. Nesta mesma linha de salvaguardar o 
direito do credor, vedou-se o bloqueio judicial de bens cons-
tituídos por alienação fiduciária. 

As alterações promovidas pela Lei n° 13.043/2014 moder-
nizaram e trouxeram agilidade ao procedimento de alienação 
fiduciária, o que, consequentemente, deveria implicar na pro-
teção do direito do credor e, logo, na redução do custo ou em 
melhora do índice de aprovação de empréstimos ao consumidor. 

Agentes do setor esperam que os efeitos da nova legislação 
sejam sentidos no comércio, com a ampliação da aprovação 
dos créditos para consumo. Veremos. 

Com relação a isso, a primeira grande alteração trazida pela Lei n° 
13.043/2014 refere-se ao fato de que, na hipótese de inadimplemento 
ou mora da obrigação, caracterizada e comprovada a mora, o credor 

fiduciário pode simplesmente enviar uma carta ao devedor com a prestação 
de contas do contrato, discriminando todos os valores por ele devidos.



entrevista

Sérgio  
Rodrigues
Diretor Executivo 
de Vendas e 
Marketing da 
Hyundai Motor 
Brasil

Há pouco mais de dois anos, quando a Hyundai Motor Brasil inaugurou sua fábrica 
em Piracicaba, interior de São Paulo, foi traçada uma estratégia baseada em alguns 
pilares importantes: levar ao consumidor brasileiro um produto com design inovador e 
boa qualidade, reforçar a marca no país, além de difundir o conceito Modern Premium 
de atendimento ao cliente.

Esta receita resultou no grande sucesso da marca no Brasil, que encerrou 2014 com 
crescimento de mais de 14% se considerada apenas a família HB20 e de 11,5% ao 
incluir os veículos importados. Enquanto isso, o mercado retraiu 6,91% (automóveis e 
comerciais leves somados) no mesmo período.

Juntos, para infinitas   possibilidades!
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Juntos, para infinitas   possibilidades!

Daniel  
Kelemen

Presidente 
da ABRAHY 
– Associação 

Brasileira dos 
Concessionários 

Hyundai

Contar com uma Rede sólida, representada por uma Associação atuante e sempre 
próxima às decisões da montadora, também contribuiu para o sucesso da Hyundai no 
mercado. Sendo assim, trabalhando juntas, a HMB e a Rede, realizaram algo inédito no 
mercado automotivo brasileiro: celebraram a segunda Convenção Parcial de Marca, que 
prevê um limite anual de comercialização de veículos por meio da venda direta. 

Para saber mais sobre o sucesso da parceria, a Revista Dealer ouviu o diretor executivo 
de vendas e marketing da Hyundai Motor Brasil, Sérgio Rodrigues, e o presidente da 
ABRAHY – Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai, Daniel Kelemen, que 
comentaram a relação entre os dois elos da cadeia e o porquê de se firmar o acordo. 
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Esta é a primeira vez que uma Rede de Concessionárias e sua montadora 
realizam um acordo, nestes moldes, sobre o tema. O resultado é fruto de muito 

trabalho, parceria e união entre todos os envolvidos no negócio.

cionar a parceria e o excelente trabalho realizado 
pela Rede de concessionárias da Hyundai, que tem 
sido extremamente competente e solidária conosco 
desde o início.
 
Revista Dealer – Como é trabalhada a relação entre 
a HMB e sua rede? 
Sérgio Rodrigues – Nosso relacionamento é guiado 
pelo respeito mútuo e pelo foco nos negócios, onde 
a parceria, transparência, confiança e trabalho em 
equipe são fundamentais para o sucesso de todos.
 
Revista Dealer – A proximidade com os Concessioná-
rios é um diferencial importante para este desempe-
nho de mercado? Explique.
Sérgio Rodrigues – O Concessionário é o primeiro 
elo da cadeia, e é o nosso primeiro cliente. Desen-
volvemos nossas estratégias sempre com grande 
respeito entre as partes e um contato muito próxi-
mo e amigável.
 
Revista Dealer – Recentemente, a Hyundai Motor 
Brasil celebrou a segunda convenção parcial da 
marca com a ABRAHY. Nela, foi estabelecido 
limite para vendas diretas anuais. Qual a es-
tratégia da montadora com relação a este canal  
de vendas?
Sérgio Rodrigues – Cada canal de vendas é sempre 
muito importante, seja para a Rede de Conces-
sionários, seja para o fabricante. E não podemos 
descartar nenhum deles. O que podemos fazer é 
adaptar cada canal de vendas para a realidade da 
situação vigente e, assim, se fez no caso especi-
ficamente das vendas diretas. Claro, a Hyundai 
continua monitorando o desenvolvimento da 
economia brasileira e do mercado de automóveis 
para responder prontamente a qualquer mudança, 
sempre em comum acordo com a nossa Associação 
de Concessionários, com o objetivo de melho-
rar continuamente o atendimento e os serviços 
para o cliente, seja esse cliente uma pessoa ou  
uma empresa.
 
Revista Dealer – Quais os benefícios vislumbrados 
com este acordo?
Sérgio Rodrigues – Atender às necessidades específi-
cas desse canal de vendas neste presente momento.
 

Revista Dealer – Como você avalia o desempenho da 
HMB ao longo de 2014?
Sérgio Rodrigues – 2014 foi um ano extremamente 
desafiador para todas as montadoras. Nunca na 
indústria automotiva tivemos tantos e tão signifi-
cativos eventos juntos: aumento de IPI em janeiro, 
a Copa do Mundo em junho, deveríamos ter tido 
um outro aumento de IPI em julho, as eleições em 
outubro e, por fim, o Salão do Automóvel de São 
Paulo, em novembro. 
Com todos esses acontecimentos, conseguimos 
fazer com que a Hyundai marcasse forte presença e 
tivesse êxito em todas as oportunidades do ano. E 
me atrevo a dizer que nós tratamos de uma forma 
muito positiva todos os riscos apresentados ao 
longo de 2014. Enquanto o mercado total de au-
tomóveis caiu quase 7%, a Hyundai Motor Brasil 
cresceu 14%. E isso ocorreu, sem dúvida, devido 
ao fato de que fomos patrocinadores da Copa do 
Mundo, realizada aqui no Brasil, somada à campa-
nha HEXAGARANTIA. 
Não posso deixar de comentar que todo este sucesso 
ocorreu, é claro, também, pelo fato de termos de-
senvolvido nossa intensa dedicação ao atendimento 
ao cliente, além da qualidade e design do HB20, 
que cativaram o público brasileiro.
 
Revista Dealer – Quais foram os principais desafios?
Sérgio Rodrigues – O principal desafio foi a 
volatilidade do mercado, gerada pelos muitos 
eventos diferentes e significativos que ocorreram 
em 2014.
 
Revista Dealer – A marca seguiu na contramão do 
mercado no ano passado, crescendo bem acima 
da média no acumulado e conquistando a quinta 
posição no ranking de montadoras. Quais fatores 
são atribuídos a este sucesso?
Sérgio Rodrigues – Crescemos 11,5%, considerando 
não só o HB20, mas todos os modelos da Hyundai! 
Se considerarmos apenas o HB20, esse crescimento 
é de 14%. Baseamos toda a nossa estratégia na sa-
tisfação do cliente e na excelência na qualidade de 
nossos produtos. Trabalhamos em 2014 focando 
nossa estratégia de marketing na Copa do Mundo, 
evento que patrocinamos, inovando com a campa-
nha da Hexagarantia. Não posso deixar de men-
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Revista Dealer – Você acredita que outras marcas 
deveriam seguir este caminho? Por quê?
Sérgio Rodrigues – Estudar e compreender os concor-
rentes são sempre válidos no mercado, mas o mais 
importante é concentrar a energia em si mesmo, 
nas próprias ações. Então, assim como cada pessoa 
é diferente da outra, e requer ações e atividades 
específicas, o mesmo ocorre com os fabricantes de 
automóveis. Este caminho é o melhor para Hyun-
dai no momento atual.
 
Revista Dealer – Quais são as expectativas da HMB 
com relação a 2015?
Sérgio Rodrigues – Sem dúvida, 2015 será um ano 
difícil. Precisamos trabalhar duro e nos dedicar 
ainda mais ao nosso negócio para obter sucesso no 
mercado. No entanto, a Hyundai está confiante 
e espera manter o mesmo volume de produção 
dedicado ao mercado local em 2015.
 
Revista Dealer – A família HB20 já completou 
2 anos de mercado. Podemos esperar novidades 
para 2015? 
Sérgio Rodrigues – Este ano trouxemos duas séries 
especiais para o mercado, que tiveram enorme 
sucesso. Nosso produto e nossa marca têm uma 
grande aceitação no mercado e sempre baseamos 
nosso marketing e nossas ações para atender às 
expectativas dos clientes, o que significa que há 
muito mais por vir, mas eu não posso antecipar 
nada neste momento.

Revista Dealer – Por que pensar nessa Convenção? O 
que motivou o acordo?
Daniel Kelemen – Vivemos o que chamo de 
‘re-start-up’ da marca, com uma montadora 
coreana. Começamos a enfrentar situações já 
percebidas em outras marcas, principalmente ao 
atingirmos grandes volumes, o que poderia nos 
causar problemas. Desta forma, sentamos com a 
HMB, que sempre nos recebeu muito bem, para 
negociar este acordo.

Revista Dealer – Quando iniciou as negociações?
Daniel Kelemen – Iniciamos as discussões há mais de 
um ano, logo após a Família HB20 completar nove 
meses de sucesso. Assim, decidimos colocar tanto as 
ideias da ABRAHY como da HMB no papel, o que 
resultou no acordo. Nenhuma negociação sobre 
este tema será fácil, independentemente da marca. 
Porém, acredito que esta é uma questão que deve 
ser discutida entre as partes, sempre. 
Durante o processo, alguns entraves ocorreram, re-
lacionados desde a identificação do cliente frotista, 
até a forma de comercialização, margens e volumes. 
Identificamos todos os pontos e discutimos cada 
um até chegarmos a um denominador comum.

Revista Dealer – Qual é o limite para vendas diretas 
estabelecido no acordo?
Daniel Kelemen – Segundo a nova Convenção Par-
cial da Marca, está prevista a caracterização do 
cliente frotista – pessoa jurídica que possua uma 
frota mínima de cinco veículos ou mais de qual-
quer fabricante, e que adquira o mínimo de duas 
unidades da mesma montadora. Nós ajustamos 
no acordo que a HMB poderá comercializar um 
volume que seja saudável tanto para a Rede como 
para a Montadora, com variação de 10%. Variações 
maiores serão negociadas com os Concessionários, 
por meio da ABRAHY.

Revista Dealer – Quais as vantagens e as desvanta-
gens das vendas diretas?
Daniel Kelemen – Venda direta, se bem administrada, 
é positiva. O grande vilão desta modalidade de ven-
das é o volume. Com um volume aceitável, que não 
denigra o varejo, a venda direta torna-se uma aliada 
para a Rede. Não somos contra a venda direta, caso 
contrário, não teríamos assinado a Convenção. O 
que não pode acontecer é usar a venda direta apenas 
para reduzir estoque. A montadora deve produzir 
conforme a demanda e não a mais, de forma que 
tenha que usar esta estratégia para escoar estoque.

Revista Dealer – A ABRAHY foi pioneira, entre as 
Associações de Marca, a conseguir celebrar uma 
Convenção sobre Vendas Diretas. Qual é a estraté-
gia da entidade para conseguir realizar este acordo?
Daniel Kelemen – Esta é a primeira vez que uma 
Rede de Concessionárias e sua montadora reali-
zam um acordo, nestes moldes, sobre o tema. O 
resultado é fruto de muito trabalho, parceria e 
união entre todos os envolvidos no negócio. De-
vemos entender que este assunto diz respeito aos 
dois lados. É preciso, acima de tudo, ter o interesse 
mútuo de garantir a rentabilidade da Rede, e a 
Hyundai, desde sempre, disse que se preocupava 
com a rentabilidade das concessionárias e que 
estaria aberta a dialogar.

Revista Dealer – Qual o conselho que pode dar  
a outras entidades para que elas obtenham o  
mesmo resultado?
Daniel Kelemen – O primeiro caminho é não entrar 
no assunto com briga. Pessoas conversam e este 
sempre foi o nosso caminho. Devemos entender 
o problema da montadora e da Rede. Não é só 
um lado! Somos determinados e não desistimos 
de nossos propósitos, pois somos apoiados pelos 
Concessionários. Isso nos dá lastro e credibilidade 
junto às montadoras, que nos reconhecem como 
seus representantes legítimos no mercado, assim 
como determina a Lei 6.729, a Renato Ferrari, que 
regulamenta as nossas atividades comerciais.  
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Depois de passar por um ano repleto de incertezas, 
analistas estimam que, em 2015, o setor automotivo, no 

Brasil, ainda deve andar de lado. Será preciso criatividade 
para buscar formas alternativas de rentabilidade.

ESPERAR?
O QUE
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D
urante os 365 dias do ano passado, para 
o mercado automotivo, a única certeza 
dos analistas era a própria incerteza. Um 
ano atípico, com a realização de uma 
Copa do Mundo no País, muitos feria-
dos e eleições, analistas e especialistas 
no setor não tinham como dar 100% de 
certeza de como seria o desempenho do 
mercado automotivo em 2014.

Além desses fatores sazonais, a eco-
nomia brasileira não teve um bom 

desempenho ao longo do ano. As previsões de PIB – 
Produto Interno Bruto, eram revistas periodicamente, 
sempre para baixo. No final, o saldo foi quase zero, 
mostrando que o setor produtivo também teve um ano 
difícil. “O PIB próximo de zero reflete diretamente no 
negócio de veículos, especialmente os setores de cami-
nhões, ônibus, implementos e máquinas agrícolas, que 
dependem da demanda para vender. Sem PIB não há 
venda desses veículos”, comentou a sócia-diretora da 
MB Associados, Tereza Fernandez.

Outros fatores econômicos, como o aumento das 
taxas de juros, a queda do consumo das famílias, a 
falta de investimento, a desaceleração da indústria e o 
aumento da inflação (mesmo encerrando o ano dentro 
do teto da meta), fizeram com que os consumidores 
aumentassem sua falta de confiança, que resultou na 
diminuição do consumo. “Atrelado a isso, o mercado 
automotivo passou por uma grande falta de oferta de 
crédito. Isso também é reflexo dos indicadores econô-
micos, que levam os bancos a serem mais restritivos”, 
disse Tereza.

Este panorama levou o setor automotivo brasileiro 
a encerrar 2014 com o pior resultado desde 2009, ano 
em que a crise internacional afetou o Brasil. “Depois 
de 10 anos de crescimento, o setor automotivo sofreu 
em 2014”, comentou o presidente recém-eleito da 
Fenabrave, Alarico Assumpção Jr.

De acordo com os dados apurados pela Fenabrave, 
com base nos emplacamentos, as vendas de todos os 
segmentos somados (automóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodo-
viários, máquinas agrícolas e outros, como carretinhas 
para transporte) apresentaram queda de 6,76% em 
2014, no comparativo com 2013. Ao todo, foram 
emplacadas 5.161.116 unidades em 2014, ante as 
5.535.398 registradas no ano anterior.   
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Se computadas apenas as vendas de automóveis 
e comerciais leves, a queda foi de quase 7%, so-
mando 3.328.716 unidades emplacadas em 2014, 
contra 3.575.886 no ano anterior. “A expectativa é 
de que tenhamos, em 2015, um ano estável em re-
lação a 2014 mas, certamente, não será um período 
de crescimento virtuoso”, pondera Assumpção Jr.

De acordo com as projeções apresentadas pela 
Fenabrave, todos os segmentos somados devem 
sofrer retração de 0,43% em 2015, somando 
4.906.418 unidades. Segundo a entidade, isso deve-
rá acontecer graças às expectativas de menor aque-
cimento da economia do País ao longo deste ano. 
“A Lei 13.043/14, que regulamentou a retomada de 
veículos inadimplentes poderá dar um pouco mais 
de fôlego ao mercado, já que os bancos terão mais 
segurança para conceder crédito. Mesmo assim, os 
efeitos desta medida serão percebidos apenas nos 
próximos meses”, acrescenta Assumpção Jr.

Os segmentos de automóveis e comerciais 
leves, somados, devem retrair 0,5% em 2015, re-
gistrando 3.312.116 unidades. Já os segmentos de 

caminhões e ônibus, devem encerrar este ano com 
resultado 1,10% inferior a 2014, com 167.227 
unidades emplacadas.

Para o segmento de motos, a Fenabrave estima 
uma queda de 0,2% em 2015, com 1.427.075 
unidades comercializadas ao longo deste ano.

Visão da indústria – Assim como o que foi apre-
sentado pela Fenabrave, a Anfavea – Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, 
mostrou a desaceleração do setor, especialmente na 
indústria, durante 2014. De acordo com os dados 
apresentados pela entidade, houve uma queda de 
15,3% na produção de autoveículos no ano passa-
do, passando de 3,712 milhões de unidades para 
3,146 milhões. “Em 2014, precisamos ajustar o 
estoque da produção, especialmente pela grande 
queda nas exportações. Encerramos o ano com 
40,9% de queda em exportações de autoveículos”, 
justificou o presidente da entidade, Luiz Moan.

A queda de 7,1% sofrida nos emplacamentos, 
de acordo com dados da Anfavea, também ocorreu 
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Alarico Assumpção Jr., presidente da Fenabrave, e  
Luiz Moan, presidente da ANFAVEA.

Durante 2014, foram vendidos, a prazo, 6,39 milhões de veículos novos 
e usados, volume 5,4% menor que o do ano de 2013, de acordo com 
levantamento feito pela Cetip, que opera o Sistema Nacional de Gra-
vames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro das 
restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações 
de crédito em todo o Brasil. O número inclui transações de veículos 
leves, pesados e motos por CDC, leasing, consórcio e outras formas 
de parcelamento.

A venda a prazo de veículos leves (automóveis e utilitários), novos 
e usados, em 2014, somou pouco mais de 5 milhões de unidades, o 
equivalente a 78,3% de todos os veículos negociados à prestação, 
registrando queda de 4%. A venda de usados a prazo alcançou 2,96 
milhões de unidades e ligeira alta de 0,3% em relação a 2013. Já os 
modelos novos tiveram recuo de 9,6%.

O segmento de pesados, embora com menores volumes, foi o que 
apresentou a retração mais acentuada na soma de novos e usados. 
O ano que terminou teve 316 mil unidades financiadas, resultando 
em queda de 15,9% em relação a 2013. Os pesados zero-quilômetro 
tiveram 172 mil unidades parceladas e queda de 21,9%. Os usados 
somaram 144 mil unidades e recuo menor, de 6,9%.

As vendas a prazo também caíram no setor de duas rodas. Com pouco 
mais de 1 milhão de unidades, somadas aí novas e usadas, o volume foi 
8,2% menor que o de 2013. A maior retração, de 8,7%, ocorreu para as 
zero-quilômetro. O recuo para os modelos de segunda mão foi de 3,4%.

Vendas a prazo 
recuam

pela média menor de vendas diárias, que obteve di-
ferença de quase 1 mil veículos entre 2013 e 2014. 
“A média diária de vendas para autoveículos caiu 
de 15.130 unidades para 14.278 em 2014, ou seja, 
5,6%”, disse o presidente da Anfavea.

Mesmo com um cenário ruim apresentado em 
2014, a entidade que representa os fabricantes de 
veículos instalados no Brasil está otimista com re-
lação a 2015. De acordo com os números apresen-
tados, a Anfavea espera crescer 4,1% na produção 
e manter a estabilidade nos licenciamentos. “A Lei 
que regulamenta a retomada de bens inadimplentes 
vai gerar incremento na oferta de crédito. Além 
disso, com a queda nas importações, esperamos 
um aumento nas vendas de veículos nacionais, que 
pode chegar a 2%”, detalha Moan.

Questionado sobre se as projeções da entidade 
não seriam otimistas demais, dada a estagnação do 
crescimento econômico, contexto de aperto fiscal 
pelo governo federal e dificuldades persistindo 
na Argentina (grande cliente de veículos do Bra-
sil), Moan respondeu que considera os números 
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estimados para este ano como “extremamente 
conservadores”. “Estabilidade (nas vendas no país) 
é o mínimo do que pode acontecer”, disse.

Pelo lado das vendas externas, o setor pretende 
ampliar acordos comerciais para reduzir prejuízos 
da crise na Argentina, principal destino das ex-
portações brasileiras de automóveis. “Em 2015, 
não ocorrerão fatores de restrição que tivemos em 
2014, como os feriados no primeiro semestre, o 
clima negativo de confiança na economia e a Copa 
do Mundo, que acabou desviando a atenção do 
comércio e das vendas”, afirma o presidente da An-
favea, ao justificar o otimismo na previsão de uma 
retomada do setor já em 2015, diferente da maioria 
dos presidentes de montadoras, que acreditam em 
uma recuperação somente a partir de 2016. Moan 
defende que, se o ritmo do segundo semestre deste 
ano for mantido, “fecharemos 2015 com números 
bastante positivos contra 2014”. 

“A volta do crescimento do mercado auto-
motivo a curto prazo depende da retomada da 
confiança do consumidor e de melhor acesso ao 
crédito”, afirma Cledorvino Belini, presidente da 
Fiat Chrysler Automobiles para a América Latina. 
“Esperamos que o mercado se recupere gradati-
vamente, voltando a crescer em 2016. O ano de 
2015 será de muitos ajustes macroeconômicos, 
com ênfase no combate à inflação e consequente 
elevação de juros”, projeta. 

Para Marcos Munhoz, vice-presidente da Gene-
ral Motors do Brasil, o ano será de desafios. “2015 
deve ser um ano de ajustes na economia brasileira e 

Cledorvino Belini, 
presidente da 
Fiat Chrysler 
Automobiles para 
a América Latina, 
Marcos Munhoz, 
vice-presidente 
da General Motors 
do Brasil, Tereza 
Fernandez, 
consultora da 
MB Associados, e 
Eduardo Monteiro, 
responsável por 
Vendas de Chassis 
Urbanos da Scania 
no Brasil.

nossa expectativa é de um primeiro semestre difícil, 
com recuperação da economia a partir do segundo 
semestre. O mercado automotivo deve ser similar 
ao de 2014”, analisa. 

Apesar do pessimismo, o executivo da GM sina-
liza um elemento que pode ajudar na recuperação 
do mercado. “Os brasileiros trocam de carro, em 
média, entre 30 a 40 meses após a aquisição de um 
zero-quilômetro. Isso significa que os consumidores 
que adquiriram veículos em 2011 e 2012 estarão 
propensos a trocar de carro”, calcula Munhoz. Já 
Belini cita um fator mais abrangente para a recu-
peração do mercado. “Temos hoje um mercado 
interno de 200 milhões de habitantes e uma baixa 
taxa de desemprego. Isso significa que há uma 
enorme demanda latente no país, que se verifica em 
praticamente todos os setores”, explica. “O Brasil 
tem um baixo índice de motorização em relação à 
população. Nos Estados Unidos há um carro para 
cada 1,2 habitante. Na Europa, um veículo para 
1,7. No Brasil, esse número está em um para 4,4 
habitantes”, finaliza.

Um dos segmentos em que as fabricantes vão 
continuar a apostar é no de SUVs. Marcas como 
Jeep, Peugeot e Honda terão novos representantes 
entre os utilitários compactos em 2015 – e todos 
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nacionais. Agora parte integrante da Fiat Chrysler 
Automobiles, a Jeep prepara o lançamento do bra-
sileiro Renegade. O utilitário será produzido na 
fábrica que a FCA ergue em Goiana, Pernambu-
co. São mais de R$ 7 bilhões em investimentos e 
uma instalação que terá capacidade para produzir 
250 mil unidades por ano. E o Renagade dará o 
pontapé inicial.

Caminhões: baixo PIB, poucas vendas – O mercado de 
caminhões estava em plena ascensão no Brasil. E 
depois de um aumento de 12% nas vendas em 2013 
em relação a 2012, tudo levava a crer que a indús-
tria seguiria produzindo e comercializando mais e 
mais em 2014 - uma alta superior a 5% chegou a 
ser projetada. Mas a realidade foi bem diferente e o 
ano se encerrou com queda de 11,32%, de acordo 
com a Fenabrave.

Alguns fatores podem ajudar o Brasil a conquis-
tar alguma melhora nesse segmento. As Olimpíadas 
de 2016, que serão realizadas no Rio de Janeiro e 
demandarão transporte de materiais para obras 

Apesar de um 2014 turbulento, dirigentes de montadoras, Fenabrave 
e Anfavea comemoram a entrada em vigor da nova legislação que 
facilita a retomada do bem inadimplente. O amparo legal, na visão do 
setor, deverá ajudar a aquecer as vendas no mercado interno, com-
pensando perdas de um ajuste fiscal prometido pelo governo, como o 
fim da redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Indústria (IPI).

Para Moan, da Anfavea, a nova lei que poderá diminuir de um ano 
para até dois meses o processo de retomada de bens com atraso em 
financiamento será o “grande trunfo” para o setor automotivo, prin-
cipalmente a partir de 2015. 

A legislação entrou em vigor em novembro. O presidente da Fenabra-
ve, Alarico Assumpção Jr., prevê, com isso, que os bancos aumentem 
o apetite por riscos novamente e baixem o nível de restrições atuais 
para a oferta de financiamento de veículos. A expectativa dele é de 
que o volume de aprovação de contratos deverá aumentar até 20%, 
o que poderá representar aproximadamente 30 mil veículos finan-
ciados por mês.

O possível aumento da concessão de crédito deverá compensar a volta 
da alíquota cheia do IPI para automóveis. O presidente da Anfavea diz 
que o reajuste será de até 4,5% no preço de carros de entrada. Apesar 
de negar que a volta da alíquota cheia do IPI será compensada por 
outro benefício, o presidente da Anfavea pondera que o setor deverá 
continuar sendo ajudado pelo governo, mesmo com o discurso de 
ajuste fiscal. Segundo ele, o peso do setor facilitaria o diálogo. “Somos 
quase um quarto do PIB do País”, disse Moan

Retomada de bens 
inadimplentes

O mercado de caminhões  fechou o 
ano de 2014 com queda de 11,32%
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de infraestrutura, e as grandes safras agrícolas são 
bons exemplos. “Estamos antevendo desempenho 
positivo para a produção da soja, a retomada da 
cana-de-açúcar e a recuperação do segmento de 
madeira”, explica Eduardo Monteiro, responsável 
por Vendas de Chassis Urbanos da Scania no Brasil, 
que também acredita num comportamento estável 
do mercado. “Devemos ficar no mesmo patamar 
em 2015”, prevê.

Na opinião do presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Jr., o setor de caminhões é impulsio-
nado pelo desempenho econômico. Com a eco-
nomia passando por dificuldades, a expectativa da 
entidade é a de que o segmento encerre 2015 com 
queda de 1,2%. “Além do PSI, que manterá suas 
taxas deflacionadas para operações no FINAME, é 
preciso que a atividade econômica acelere. Temos 
produtos, temos crédito, temos demanda, mas não 
temos carga para transportar”, analisa.

De qualquer forma, fabricantes garantem que 
os números atuais são suficientes para deixar o 
Brasil na lista de suas prioridades globais. E para 
quem está se inserindo a passos curtos no mercado 
nacional, a expectativa é positiva. “Prevemos a 
venda de 1.700 unidades entre produtos de 3,5 
a 10 toneladas. E devemos disponibilizar a partir 
do segundo semestre de 2015 nosso modelo de 
17 toneladas”, adianta Luiz Carlos Mendonça de 
Barros, presidente da Foton Caminhões. A marca 

chinesa se prepara para, no primeiro semestre de 
2016, iniciar sua linha de produção em Guaíba, no 
Rio Grande do Sul. 

A intenção da Foton é, além de se inserir 
gradativamente no mercado nacional, e abrir 
espaço para exportar parte de sua produção. A 
demanda exterior, na verdade, é um outro ponto 
forte para impactar nos resultados. “O desempenho 
de 2015 depende de três variáveis: estímulos 
públicos, atividade econômica e recuperação dos 
mercados importadores, como o da Argentina”, diz 
Mendonça de Barros.

Economistas seguem pessimistas – O ano de 2014 
acabou, mas os problemas econômicos que foram 
evidenciados ao longo dos últimos 12 meses devem 
continuar, na opinião de economistas. Ajustes 
fiscais, controle de gastos e aperto da política mo-
netária são os desafios mais claros em um cenário 
de baixo crescimento. Ao mesmo tempo, o Brasil 
necessita ampliar sua competitividade internacional 
e, para isso, é preciso ampliar a produtividade e a 
mão-de-obra qualificada.

Para Tereza Fernandez, sócia-diretora da MB 
Associados, o ano de 2015 será um período com-
plicado para a economia brasileira. De acordo com 
as previsões da consultoria, é esperado um PIB 
zero, taxa de juros em torno de 13% e o câmbio 
chegando a R$ 2,80. “Apesar de esperarmos um 

Alexandre 
Schwartsman, da 
Schwartsman & 
Associados, e Luiz 
Carlos Mendonça de 
Barros, presidente da 
Foton Caminhões.
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ajuste fiscal e um aqueda dos gastos públicos, a ati-
vidade pode ser pior que em 2014. A boa notícia é 
que teremos um gerenciamento econômico melhor 
em 2015”, comenta.

Segundo a economista, 2015 será um ano de 
ajustes, não apenas na economia brasileira, mas sim 
em diversos setores. “Se tudo correr bem este ano, 
com estes ajustes, esperamos que o setor automoti-
vo tenha um belo 2016”, complementa.

Também na opinião do economista Alexandre 
Schwartsman, da Schwartsman & Associados, 
2015 será um ano difícil. Em sua análise, deverá 
ocorrer uma combinação de crescimento ainda 
baixo, provavelmente inferior a 2014, na casa de 
0% a -0,5%. Já a inflação deve permanecer pró-
xima de 6,5%, com a probabilidade significativa 
de superar este valor. “O desempenho ruim da 
atividade econômica, além da dinâmica fraca de 
hoje, deve refletir em algum aperto no conjunto 
da política econômica, com o reaparecimento do 
superávit primário (hoje há déficit), enquanto o 
aperto monetário em curso deve produzir a maior 

parte dos seus efeitos em 2015. A inflação de preços 
livres deve moderar, mas, no conjunto da obra, os 
preços administrados deverão representar parcela 
relevante da inflação este ano”, detalhou.

Divulgado em 12 de janeiro pelo Banco Cen-
tral, o boletim Focus apontou divergências na 
projeção dos analistas do mercado financeiro 
para o desempenho da economia brasileira em 
2015 e 2016. Com isso, na medição, a previsão 
de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional para 2015 passou de 0,69% para 0,50%. 
Já para 2016, o prognóstico do PIB permaneceu 
em 1,80%.

Sendo assim, os especialistas dizem que os 
empresários do setor devem ficar de olho em seus 
caixas, reduzir gastos e focar seus esforços em outras 
áreas, como o F&I, pós-vendas e usados. “Esta foi a 
fórmula trabalhada nos Estados Unidos. Hoje eles 
já superaram a crise de 2008 e voltaram aos patama-
res de vendas de antes da crise. Mais rentabilizados e 
com uma nova visão de negócio”, concluiu Alarico 
Assumpção Jr., presidente da Fenabrave. 
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SETOR DE FOOD TRUCKS  
OFERECE OPORTUNIDADE DE 

NEGÓCIOS PARA REDES 
DE CONCESSIONÁRIAS

mercado
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A regulamentação da Lei nº 15.947/2013, por meio do Decreto 
nº 55.085/2014, conhecida como a Lei de Comida de Rua, em São 

Paulo, permitiu a comercialização de alimentos em espaços públicos, 
aquecendo o mercado de Food Trucks. Além da capital paulista, outras 
grandes cidades já realizam movimentos voltados ao segmento. Para 

as Redes de Concessionárias que atuam neste nicho do mercado, o 
principal desafio está relacionado ao pós-venda, visto que a atividade 

não permite que o veículo fique sem rodar por muito tempo. 



Ana Paula 
Teixeira, 

gerente de 
implementos 
para vans da 

Mercedes-
Benz, e food 

truck Calçada 
adaptado 

sobrre o chassi 
do modelo 

Mercedes 3100.
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mercado

U
ma das maiores modas nas grandes 
cidades, os Food Trucks, restaurantes iti-
nerantes que oferecem comida nas ruas, 
têm crescido consideravelmente. E com 
o reforço da Lei nº 15.947/2013, que 
regulamenta a venda de alimentos em 
espaço público, esta tendência se tornou 
mais presente, trazendo à Rede mais um 

filão de negócio ainda não muito explorado. Fazem 
parte das exigências da lei o atendimento de requisi-
tos da Vigilância Sanitária e o Termo de Permissão 
de Uso – TPU, determinando o local onde estas 
empresas poderão atuar.  

Como consequência da aprovação da Lei de 
Comida de Rua, espaços gastronômicos surgem na 
capital paulista e em outras cidades do País. Este é o 
caso do Butantan Food Park, em São Paulo. Inau-
gurado em maio 2014, o parque de alimentação a 
céu aberto, com funcionamento diário, tem um 
espaço de 1.400 m² e, em um domingo movimen-
tado, recebe até 9 mil pessoas e pode faturar entre 
R$ 9 e R$ 12 mil. 

O valor do aluguel no espaço varia entre R$ 
100 e R$ 750, de acordo com o evento e dia rea-
lizado. O Butantan Food Park oferece opções de 
sanduíches, crepes, tapiocas, passando por massas 
frescas, comidas mexicanas e indianas, e até doces 
e produtos artesanais, além de bebidas. “Provando 

que food truck faz comida boa, o Butantan Food 
Park conta com mais de 30 inscritos que circulam 
por lá durante a semana. Queremos que os Food 
Trucks cumpram seu objetivo de comida de rua 
itinerante, por isso a programação varia tanto de 
um dia para o outro”, comenta um dos produtores 
do Butantan Food Park, Maurício Schuartz. 

Segundo estudo da consultoria Vecchi Ancona, 
até o final de 2015, este mercado, incluindo 
veículos, adaptações, insumos, entre outros, deverá 
movimentar R$ 2 bilhões no Brasil. “Teremos mais 
5 anos de crescimento, portanto, esta estimativa 
pode ser em função do tamanho do País. No ano 
passado, formatamos um plano para que a rede de 
hambúrgueres Big X Picanha se transforme em 
franquia de Food Truck. As maiores demandas são 
para hambúrgueres/lanches e sorvetes”, cita Ana 
Vecchi, Sócia da Consultoria Vecchi Ancona.

A Gerente de Implementos para Vans da 
Mercedes-Benz, Ana Paula Teixeira, cita que todo 
o negócio sobre rodas vem apresentando cresci-
mento e que extrapola para outros mercados. “O 
mercado de Food Trucks é recente e tem crescido 
muito. Está ligado à questão da mobilidade e da 
possibilidade de os parques oferecerem comida em 
lugares diferentes, onde ganha o consumidor e o 
empresário. É importante lembrar que se trata de 
uma solução sobre rodas e que a disponibilidade 



A Lei de Comida de Rua propiciou o surgimento de 
espaços gastronômicos como o Butantan Food Park 
(foto abaixo). Acima, o Calçada Food Truck e, ao 
lado, o Picnic Truck Van.

31Revista Dealer 



Luiz Lombardi e o Buzina Food Truck, 
personalizado pela Tota.
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do veículo é fundamental, ou seja, onde o empre-
endedor não pode ficar três dias com o carro na 
assistência técnica, por exemplo. Oferecemos apoio 
técnico ao implementador com o objetivo de que a 
transformação/personalização seja amigável e com 
durabilidade”, comenta Ana Paula. 

Em 2014, foram emplacadas 9.563 unidades da 
linha de veículos comerciais leves Sprinter da marca 
Mercedes-Benz, atingindo 21,6% de marketshare, 
num mercado total de 44.216 unidades, participa-
ção que representa cerca de um ponto percentual 
a mais em relação ao ano passado (20,9%). “Além 
de um portfólio amplo e abrangente, com veículos 
cada vez mais modernos, produtivos e rentáveis, 
a Mercedes-Benz vem fortalecendo a unidade de 
negócios de comerciais leves. O lançamento da van 
Sprinter 415 CDI 9+1 (9 assentos, mais o banco 
do motorista) foi um grande destaque do ano em 
termos de produto. Em 2015, o Food Truck será 
importante para os números da Mercedez, pois 
teremos um mercado mais apto para fazer a per-
sonalização, com expansão da profissionalização 
voltada para este nicho”, cita.  

Luiz Lombardi, Diretor da Tota Implementos 
Rodoviários, empresa que faz adaptações de ve-
ículos, explica que a procura por personalização 
de Food Trucks explodiu em 2014, com mais de 
25 carros entregues. O valor é muito maior que as 
quatro unidades transformadas em 2013. Segundo 
Lombardi, a procura também tem aumentado em 

mercado

diversas regiões brasileiras. “O nosso volume de 
negócios em 2014 triplicou na comparação com 
2013 e, este ano, esperamos duplicar o faturamento 
alcançado em 2014. Passamos de um total de 20 
colaboradores para um quadro atual de 70, em 
duas fábricas que somam área total de 4 mil m². 
Estamos com fila de espera de 120 a 150 dias, com 
uma média de 8 solicitações de orçamento por dia 
e, em 2015, devemos entregar mais de 60 veículos 
personalizados”, comenta. 

Um dos veículos personalizados pela empresa 
Tota foi o Buzina Food Truck, dos chefes de cozi-
nha Márcio Silva e Jorge Gonzalez, que circula por 
diversos locais, onde os clientes acompanham as 
opções de agenda da semana (locais onde os serviços 
ficarão disponíveis) e cardápio, por meio das redes 
sociais. “Trabalhamos com duas Food Trucks, adap-
tadas seguindo os moldes americanos, e temos 11 
colaboradores. O nosso investimento mais recente 
foi de R$ 220 mil. Para o nosso tipo de negócio, 
com tíquete médio de R$ 22,00, o retorno finan-
ceiro acontece em cerca de um ano”, argumenta o 
chefe de cozinha Márcio Silva.  



Em grandes capitais, 
como São Paulo, está 

cada vez maior o 
número de Food Trucks. 

Com este crescimento, 
pós-venda na Rede 

é importante para 
geração de negócios.
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Celso de Oliveira, um dos proprietários da 
Implementadora Bumerangue Reboques, explica 
que desde 2013 já trabalhava com esse tipo de 
adaptação. Segundo ele, antes da aprovação da Lei 
da Comida de Rua, o ambulante era mais tradi-
cional com valor de consumo menor. “Em 2014 
passamos a receber um volume maior de negócios 
e crescemos 160% na comparação com 2013. 
Aumentamos a mão-de-obra e dobramos o espaço 
físico da empresa. Antes, o nosso prazo de entrega 
era de 40 dias, agora, com o aquecimento dos Food 
Trucks, 180 dias”, cita.

Oliveira afirma que o investimento na custo-
mização varia de R$ 50 a R$ 350 mil, dependendo 
da necessidade do cliente e que, este ano e nos 
próximos, o mercado continuará aquecido. “Estou 
nas mãos da minha capacidade produtiva. Vamos 
apresentar este ano crescimento igual ou maior a 
2014”, conclui. 

A proprietária da Fag Brasil, Gislene Gonçalves 
Viana, recebe, atualmente, cerca de 250 solicita-
ções de orçamentos por mês, sendo a maioria para 
temakeria e hamburgueria. “Em 2013, recebíamos 
uma média de 100 solicitações de orçamentos por 
mês, agora, recebemos mais que o dobro. Para 
atender o aumento da demanda, ampliamos o 
nosso quadro de funcionários e a estrutura física 
da empresa. Este ano, o segmento vai crescer ainda 



Caminhões, vans 
e microonibus: a 
variedade de veículos 
que podem ser 
adaptados é extensa. 
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mais e a tendência é ajustar processos e melhorar o 
que já vem sendo feito. Grandes franquias já estão 
nos procurando para fazer adaptações. Sem dúvida, 
este é o melhor momento deste setor nos oito anos 
em que atuo”, afirma Gislene. 

A Truckvan, maior fabricante de Unidades 
Móveis do Brasil, após a Lei de Comida de Rua 
ser regulamentada, investiu forte no mercado de 
Food Trucks e encerrou o ano de 2014 com 20 
unidades entregues e 10 modelos em produção. 
“Nós acreditamos que o mercado de Food Trucks 
vai crescer ainda mais em 2015, já que a lei de co-
mida de Rua está começando a ser regulamentada 
em outras cidades, como Rio de Janeiro, Brasília, 
Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Fortaleza, 
entre outras. A nossa expectativa para este ano é 
produzir, em média, oito cozinhas móveis por mês 
e ter um faturamento anual de R$ 12 milhões com 
este nicho de mercado”, comenta Alcides Braga, 
sócio-diretor da Truckvan.

Quanto à oportunidade de negócio, Braga 
afirma: “É uma grande oportunidade para os em-
preendedores, pois você consegue abrir seu próprio 
negócio com cerca de R$ 150 mil, além das vanta-
gens de ter um número reduzido de funcionários 

mercado

e não pagar aluguel de um estabelecimento fixo”.
Rolando Vanucci, Presidente da Associação 

Paulistana de Comida de Rua (Rua-SP) e proprie-
tário da rede Rolando Massinha, rede de trucks 
que comercializa hambúrgueres/lanches e massas, 
afirma que, até o final de 2015, serão mais de 
100 Food Trucks no Estado de São Paulo. “Este 
segmento é muito promissor em função da grande 
demanda populacional em São Paulo. E a tendência 
é de crescimento também para os próximos anos. 
Em fevereiro, serão lançados espaços gastronômicos 
em lugares nobres da capital paulista, com toda 
infraestrutura e diárias de R$ 100,00”, comenta. 

O Diretor Comercial da Concessionária Fiat 
Oslam, Diógenes Henrique Ribeiro, acredita 
que assim como aconteceu no segmento de vans 
destinadas ao transporte escolar, o de Food Truck 
também será uma oportunidade de negócios para a 
Rede. “É uma novidade para o setor no Brasil, que 
precisa ser mais divulgada nas próprias Redes de 
Concessionárias. A maior parte das nossas vendas 
são do modelo Ducato e vamos trabalhar com o 
objetivo de ampliar o trabalho voltado para o seg-
mento de Food Truck, com grande potencial para 
a geração de novos negócios”, conclui.   
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Steves Forbes

debate

A economia mundial está uma confusão hoje em dia porque a 
maioria dos economistas, banqueiros e líderes políticos não 
entendem de um assunto que está entre os mais básicos: o dinheiro.

Quando se trata de política monetária, eles fazem 
tudo ao contrário, graças às ideias espúrias de John 
Maynard Keynes. Antes de Keynes e de colegas 
com mentalidade parecida, os economistas enten-

diam que a economia real era a criação de produtos e serviços. 
O dinheiro era a economia simbólica. Ele representava o que 
as pessoas tinham produzido. Era um facilitador do comércio.

É pela possibilidade de as pessoas fazerem negócios entre si 
que alcançamos um padrão de vida mais alto. 

O dinheiro mede a riqueza; não é a riqueza em si. Ele é 
uma reivindicação sobre os produtos e serviços que as pessoas 
criaram. É por isso que a falsificação é ilegal: é roubo. Todavia, 
quando o governo faz isso, chama de flexibilização quantitativa 
ou de estímulo.

O dinheiro reflete o que fazemos no mercado. Porém, em 
vez de reconhecer essa verdade fundamental, Keynes postulou 
o exato oposto. Em seu modo de pensar, o dinheiro controla 
a economia. Mude a oferta, e você poderá mudar a produção 
econômica, assim como um termostato controla a temperatura 
de uma sala. O Estado, e não o mercado, é o verdadeiro con-
dutor do comércio. Os outros “atores econômicos”, como os 
investidores, capitalistas de risco, empreendedores e executivos 
são secundários; eles meramente reagem aos estímulos das 
autoridades públicas e dos bancos centrais. (Se, por um lado, 
os monetaristas enfocam exclusivamente a base monetária, 
Keynes achava útil empregar ferramentas fiscais, como os gastos 
e os impostos, para ajudar a direcionar a economia. Ele e seus 
acólitos, no entanto, praticamente não tinham uma noção dos 
impostos como obstáculo ou obstrução da atividade comercial; 
simplesmente os viam como uma maneira de controlar o poder 
de compra total de uma economia, ou a “demanda agregada”).

Keynes, é verdade, partilhava com os economistas clássicos 
uma visão essencial: também enxergava a economia como 
uma máquina que devia funcionar de maneira equilibrada. Os 
chamados ciclos econômicos (crescimentos e retrações) eram 
fenômenos a ser estudados para que pudessem ser eliminados. 
Os clássicos acreditavam que mais “concorrência perfeita” 
entre as empresas, regulamentação mínima por parte do Es-
tado, níveis prudentes de gastos públicos, um padrão-ouro e 

Dinheiro não é riqueza, 
mas ajuda a criá-la

impostos baixos, juntamente com o combate a práticas bancárias 
deletérias, dariam conta do recado. A seita keynesiana achava 
que os mercados livres eram inerentemente instáveis, que os 
capitalistas eram seus piores inimigos e que autoridades públicas 
sábias, como o próprio Keynes, eram necessárias para salvar os 
empresários de si mesmos. Bastaria ajustar os controles estatais 
da maneira certa (principalmente os monetários), e a economia 
progrediria serenamente para sempre.

Joseph Schumpeter achava que tanto os clássicos quanto 
os keynesianos estavam completamente errados ao verem a 
economia como um relógio. Para ele, o “equilíbrio” não existia. 
O mercado estava sempre mudando; o ritmo variava, mas as 
coisas nunca ficavam paradas. Devido aos novos métodos e 
invenções e ao constante aprimoramento das coisas existentes, 
as autoridades nunca poderiam dirigir uma economia como se 
dirige um carro.

A única economia é a economia mundial. Apesar disso, 
Keynes supôs que a economia britânica podia ser tratada como 
uma entidade isolada. Hoje, muitos países formulam políticas 
com base em uma suposição semelhante.

A lista FORBES 400 dos americanos mais ricos e nossa lista 
de bilionários mundiais demonstram que Schumpeter estava 
certo. Os “atores econômicos” são os condutores. 

O Estado pode impedir suas atividades, ou então criar um 
ambiente em que eles possam crescer e prosperar.

Isso devia ser evidente. Contudo, economias do mundo 
todo estão em dificuldades hoje. Inúmeros líderes de governos 
e economistas falam da política monetária como se esta fosse 
capaz de acelerar economias que estão cambaleando sob o peso 
de impostos excessivos, regulamentação sufocante e gastos pú-
blicos gigantescos. (Lembre-se: o Estado não cria recursos. Ele 
os obtém por meio dos impostos, da tomada de empréstimos ou 
da inflação, a qual – nisso Keynes acertou – é mais uma forma 
de tributação).

A maioria dos Estados abomina o fato de que as pessoas 
que constam em nossas listas são essenciais à prosperidade e a 
um padrão de vida mais alto. O Estado quer os benefícios que 
essas pessoas criam, mas não quer que ninguém fique rico com 
tal criação.
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O dinheiro mede a riqueza; não é a riqueza em si. Ele é uma 
reivindicação sobre os produtos e serviços que as pessoas 

criaram. É por isso que a falsificação é ilegal: é roubo.

O que devemos a Churchill – Este ano assinala o 75º aniversário do 
início da II Guerra Mundial, o conflito mais amplo e sangui-
nário da história. 

A civilização ficou por um fio e, em 1940, a Alemanha na-
zista esteve à beira da vitória. Somente a liderança de Winston 
Churchill manteve a Grã-Bretanha na guerra quando tudo 
parecia perdido, já que a França – cujas forças armadas eram 
consideradas as melhores do mundo por observadores bem 
informados, como o estado-maior alemão e o ditador soviético 
Joseph Stalin – estava desmoronando. Hoje, nós nos esquecemos 
de que a façanha de Churchill foi, para usar as palavras do duque 
de Wellington após vencer em Waterloo, “a vitória mais por um 
triz que já se viu”.

Quando Churchill assumiu seu cargo, em 10 de maio de 
1940 (mesmo dia em que Hitler iniciou a ofensiva contra a 
Bélgica, a Holanda e a França), sua situação política no Parla-
mento era delicada. Neville Chamberlain tinha deixado de ser 
primeiro-ministro, mas continuava no Gabinete de Guerra, sen-
do que ele e seus seguidores controlavam a máquina do Partido 
Conservador. Churchill era alvo de profunda desconfiança por 
parte do baixo clero do partido. Chamberlain tinha poder para 
derrubar Churchill, se assim o desejasse, embora não pudesse 
voltar ele mesmo ao cargo máximo.

O teste supremo de Churchill veio logo. Em 24 de maio, 
após duas semanas de notícias traumaticamente negativas no 
plano militar, lorde Halifax, ministro das Relações Exteriores 
da Grã-Bretanha e figura de alto prestígio no Partido 

Conservador, fez uma proposta espantosa ao Gabinete de 
Guerra: o Reino Unido devia iniciar negociações de paz com os 
nazistas. A justificativa era que, quanto mais esperassem, mais 
frágil ficaria a posição da Grã-Bretanha, já que o exército britâni-
co que combatia na França parecia estar prestes a ser aniquilado. 
Churchill reagiu com circunspecção atípica, sabendo não ter 
poder político para confrontar Halifax de frente e vencê-lo. Ele 
tinha de ganhar tempo e impedir Chamberlain, que tendia a 
concordar com a análise de Halifax, de se aliar formalmente a 
seu ministro das Relações Exteriores.

Essa batalha interna, a mais crucial da guerra, foi mantida 
em segredo por décadas. Ela durou cinco dias excepcionalmente 
tensos e dramáticos. Churchill triunfou, assim como, no fim das 
contas, a civilização ocidental (essa história surpreendente, de 

cujo desfecho tanta coisa dependeu, foi bem contada por John 
Lukacs e outros historiadores).

Mas devemos levar em conta como Hitler esteve próximo 
de triunfar. No começo de 1940, nenhum outro líder britânico 
poderia ter mantido o Reino Unido no conflito. David Lloyd 
George, dirigente heroico do país na I Guerra e admirador de 
Hitler, estava pronto para comandar um governo colaboracio-
nista, assim como fez o herói francês Pétain quando, naquele 
mês de junho, a França ergueu a bandeira branca.

Se a Grã-Bretanha não estivesse em guerra quando Hitler 
invadiu a Rússia, os Estados Unidos nunca teriam dado sua 
ajuda essencial a Moscou. Não teria sido politicamente viável.

A Alemanha e, em menor medida, o Japão teriam dominado 
o mundo. Churchill advertiu: “Se nós fracassarmos, o mundo 
inteiro – inclusive os Estados Unidos, inclusive tudo que co-
nhecemos e com que nos importamos – afundará no abismo de 
uma nova Idade das Trevas que será mais sinistra, e talvez mais 
prolongada, devido às luzes da ciência pervertida”. Os Estados 
Unidos teriam ficado atolados em uma estagnação econômica 
e teriam sido forçados a seguir políticas que não contrariassem 
os novos senhores do mundo.

Os desdobramentos políticos de uma vitória nazifascista 
mundial são medonhos demais para imaginar. Joseph 

Kennedy, patriarca do clã homônimo, era embaixador dos 
Estados Unidos na Grã-Bretanha no início de 1940 e não fazia 
segredo de sua crença de que Hitler venceria e de que Churchill 
era tolo em continuar lutando (Churchill logo fez Kennedy ser 
chamado de volta). O embaixador tinha ambições presidenciais 
e, se Churchill não tivesse impedido Hitler de vencer, Kennedy 
provavelmente teria concorrido com uma plataforma na qual se 
apresentaria como o candidato apto a fazer negócios com Berlim.

Em seu livro Things That Matter (Crown Forum, 2013), 
fascinante coletânea de suas colunas e artigos, Charles Krau-
thammer incluiu um capítulo intitulado “Winston Churchill: O 
Homem Indispensável”, no qual defende a ideia de que, em 1999, 
a revista Time deveria ter escolhido Churchill como a Pessoa do 
Século. “Porque só Churchill cumpre aquele requisito absoluto: 
a indispensabilidade. Sem Churchill, o mundo de hoje seria 
irreconhecível – sombrio, empobrecido, torturado. (...) Acima 
de tudo, a vitória precisou de um homem sem o qual a luta teria 
sido perdida no início. Precisou de Winston Churchill.” 



ESTABILIDADE  
PARA O SETOR  
DE MOTOCICLETAS 
EM 2015
Mesmo com o encolhimento do mercado nos 
últimos anos, fato ligado diretamente à dificuldade 
de liberação de financiamentos bancários, as 
montadoras instaladas no País mantiveram seus 
investimentos com o lançamento de novos produtos 
e inovações tecnológicas. Apesar da retração no 
setor em 2014, segmentos como os de alta cilindrada 
e de scooters apresentaram crescimento. 
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S
egundo dados da Fenabrave – Fede-
ração Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores, o segmento de 
duas rodas apresentou queda de 5,66% 
na comparação entre os acumulados 
de 2013 e 2014, com 1.429.902 uni-
dades emplacadas, ante as 1.515.687 
registradas em 2013. Já no comparativo 

entre os meses de novembro (111.958 motos) e 
dezembro (127.713 unidades), o resultado foi de 
alta de 14,07%. A entidade prevê, para 2015, uma 
ligeira queda de 0,2%, com 1.427.075 unidades 
comercializadas ao longo do ano.

De acordo com o Diretor Executivo da ABRA-
CICLO - Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas 
e Similares, José Eduardo Gonçalves, em 2015, 
o setor não terá os impactos negativos no varejo, 
ocorridos em 2014, como, por exemplo, a realiza-
ção da Copa do Mundo, que atraiu o consumidor 
para outros tipos de produtos, como os eletroeletrô-
nicos. “Mesmo sendo um ano com ajustes da eco-
nomia brasileira, conforme tendência já sinalizada 
pela nova equipe econômica do Governo Federal, 
o setor de Duas Rodas está confiante na retomada 
do mercado, pois a motocicleta consolidou-se como 

alternativa ao transporte público e, ainda, como 
veículo capaz de proporcionar geração de renda 
para seus usuários, contribuindo, significativamen-
te, para a inclusão social dos brasileiros”, comenta 
o executivo.

Gonçalves ressalta que as projeções do setor 
para 2015 são de crescimento de 2% na produção, 
1% nas vendas no atacado e mais de 2% nos ne-
gócios no varejo, em comparação com os volumes 
de 2014. “É importante observar que, embora 
tenha ocorrido uma retração no mercado total de 
motocicletas em 2014, há segmentos que estão em 
evolução constante, como os de alta cilindrada (aci-
ma de 450 cm³) e de scooters. Isto ocorre porque os 
consumidores destes produtos têm mais facilidade 
na obtenção de crédito para suas compras, ao con-
trário do que ocorre com os potenciais compradores 
de motocicletas de baixa cilindrada (até 150 cm³), 
que estão, predominantemente, nas classes socioe-
conômicas C, D e E”. 

O executivo da ABRACICLO ressalta que 
quase 80% das vendas de motocicletas no Brasil 
ocorrem com pagamentos parcelados, ou seja, por 
meio de financiamento e consórcio, e que o estí-
mulo a estas modalidades de pagamento, portanto, 
representa a melhor contribuição para a retomada 

Consumidores de 
motocicletas com maior 

cilindrada têm mais 
facilidade na obtenção 

de crédito para suas 
compras.
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das vendas. “Um exemplo pode ser observado em 
iniciativas, como a realizada desde outubro passado 
pelo Banco Pan que, por meio de acordo firmado 
com a Fenabrave, ampliou as operações para o 
segmento de automóveis e motocicletas novas, 
com linha especial de financiamento para pessoas 
físicas, com taxa mensal de juros a partir de 0,93%. 
Somente em novembro foram financiadas 38.522 
motocicletas por meio desse acordo, representando 
uma evolução de 17,2% em relação a outubro, que 
contou com 32.868 unidades financiadas. Além 
disso, em novembro foi promulgada a Lei 13.043, 
que simplifica e reduz os custos das instituições fi-
nanceiras para a recuperação dos veículos no caso de 
inadimplência nas operações de financiamento em 
novos contratos. Ao reduzir o risco das operações 
das instituições financeiras, a nova legislação gera 
uma expectativa de aumento na oferta de crédito 
para o financiamento de motocicleta”, afirma.

Na opinião do diretor da ABRACICLO, mesmo 
com a queda de negócios do segmento de motoci-
cletas, as fabricantes instaladas no Brasil mantiveram 
seus investimentos em novos produtos, com inova-
ções e adequações às determinações do Promot IV, 
o programa de redução da emissão de gases alinhado 

José Eduardo Gonçalves,  
diretor executivo da ABRACICLO. 
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com os padrões europeus. “Em 2014, considerando-
-se o período de janeiro a novembro, foram lançados 
39 novos modelos de motocicletas no mercado 
nacional, vários deles já equipados com os sistemas 
de frenagem CBS e ABS, cuja obrigatoriedade está 
determinada apenas a partir de 2016 e de forma 
escalonada”, argumenta Gonçalves.

Maurício Alcântara, Gerente Comercial da 
Moto Honda da Amazônia, comenta que as res-
trições de crédito, variações cambiais e inflação 
vêm impactando o crescimento do mercado de 
motocicletas, principalmente de baixa cilindrada, 
levando a Honda, por exemplo, a realizar ajustes 
de produção ao longo do ano. “Apesar do cenário 
desfavorável, mantivemos nossos investimentos 
e lançamos produtos no ano de 2014. Em 2015, 
vamos acompanhar o movimento do mercado e 
ajustar a nossa produção de acordo com a deman-
da. Acreditamos em um cenário de estabilidade 
no segmento e, consequentemente, nas atividades 
da fábrica de Manaus. No cenário mais otimista, 
poderemos ter um ligeiro crescimento de 2% a 3% 
em relação a 2014. Já os mercados de scooters e alta 
cilindrada devem continuar crescendo”. 

Inflação, restrições de crédito e variações cambiais 
reduzem as vendas das motos de baixa cilindrada, 
como a Honda Fan 125 ES. O mercado de motos de 
maiores, como a Harley-Davidson, abaixo, manteve-
se estável entre 2013 e 2014. 
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Alcântara comenta que, nos últimos meses, 
houve uma pequena redução dos juros do mer-
cado, mas a política de aprovação se manteve, ou 
seja, a aprovação dos pedidos de financiamento 
para a compra de motos continua baixa. “Estamos 
observando atentamente a situação da economia, 
aguardando perspectiva de melhora, principalmen-
te no controle da inflação e que isso possa refletir 
em melhor política de crédito. Enquanto isso, uma 
alternativa tem sido o Sistema de Consórcio, que 
possui prazos de 12 a 60 meses e garantia de entrega 
do bem pela fábrica”, finaliza. 

Alta cilindrada – O Diretor-superintendente Co-
mercial da Harley-Davidson do Brasil, Longino 
Morawski, afirma que o Brasil tem um papel 
fundamental na estratégia de expansão da Har-
ley-Davidson para novos mercados e, por isso, a 
empresa manteve, em 2014, os planos de abertura 
de concessionárias, com o início das operações da 
Santos Harley-Davidson, no litoral paulista, da 
Sorocaba Harley-Davidson, no interior do estado 
de São Paulo, e da Rota 65 Harley-Davidson, em 
Cuiabá. “Nós, da Harley-Davidson, consideramos 
motos de alta cilindrada aquelas acima de 600cc. 

Olhando para este segmento de mercado, vemos 
que o volume de vendas se encontra praticamente 
estável em relação ao ano anterior. Olhando para 
o mercado como um todo, manter o volume este 
ano pode ser considerado um resultado positivo. 
E isso se deve a muito trabalho e dedicação do 
setor. Uma das explicações para esse aconteci-
mento é o aumento da oferta de produtos. Nos 
últimos anos, vimos que diversas empresas do 
segmento premium tomaram a mesma iniciativa 
que a Harley-Davidson teve há quase quatro anos, 
quando montou uma operação própria e com 
mais estrutura no mercado brasileiro. Com isso, 
uma demanda reprimida do mercado passou a ser 
atendida”, cita Morawski.

O executivo espera que o Brasil volte a crescer, 
mencionando que a Harley-Davidson foi uma das 
primeiras marcas premium a acreditar no mercado 
nacional: “Nesse momento da economia, estamos 
trabalhando com cautela e esperamos que o mer-
cado se mantenha em um bom patamar. Estamos 
seguindo com nosso plano de abertura de novas 
concessionárias e com nossa estratégia de marke-
ting de realizar eventos para que os clientes possam  
se reunir”.   Longino Morawski, 

diretor comercial da 
Harley-Davidson.
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C
om o objetivo de reduzir custos e melhorar 
processos, o Grupo Itavema, maior Grupo 
de Concessionárias da América Latina 
(conta com 69 unidades, incluindo as 
concessionárias de automóveis e motos, 
representando 18 marcas), iniciou, no fi-
nal de 2013, a implantação do sistema de 

CRM e Gestão de Clientes da Syonet, permitindo 
que as duas centrais de relacionamento fossem uni-
ficadas em apenas uma. O processo resultou na di-
minuição de 30% dos custos operacionais da área, 
permitindo mais produtividade para os seus agentes 
que atuam no SAC. Além disso, a centralização das 
informações gerou melhoria na performance, além 
de possibilitar a elaboração de estudos voltados para 
o comportamento do consumidor.

“Com a migração, conseguimos oferecer outras 
formas de relacionamento com o cliente, por exem-
plo, via SMS e e-mail. Outras melhorias foram na 
produtividade dos profissionais. Apenas na parte 
de agendamento de revisão, melhoramos em tor-
no de 10%, e de 30% na pesquisa de satisfação. A 
melhoria na pesquisa se deu, principalmente, com 
a integração do sistema com o discador automático 
e do controle que, antes, o operador fazia manual-
mente e que, agora, o próprio sistema faz”, conta 
a gerente de relacionamento do Grupo Itavema, 
Adriana Ferraraz.

A área de vendas também foi beneficiada com 
a implantação do sistema, tendo acesso ao perfil 

completo do cliente em qualquer concessionária 
Itavema do País, independente da marca. “Rapi-
damente, conseguimos acompanhar o desempenho 
das áreas da empresa onde o CRM atua (vendas, 
pós-vendas) com visualização instantânea dos 
índices de pesquisa de satisfação, agendamento de 
revisão, reclamações, vendas de veículos, acompa-
nhando desde a cotação do carro até o processo 
total de fidelização, com o histórico completo de 
relacionamento de cada um dos mais de dois mi-
lhões de clientes”, comenta Adriana.

De acordo com a gerente, a junção das duas 
Centrais de Relacionamento com o Cliente, uma 
no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, permane-
cendo apenas a localizada em São Paulo, reduziu 
ainda mais os custos do Grupo. “Além de melhorar 
o desempenho da equipe, conseguimos economizar 
em alguns fatores. Em relação ao quadro de fun-
cionários, o sistema ajudou a reduzir profissionais 
com o recurso de envio de pesquisa por e-mail e 
SMS. Antes era tudo manual, feito em Excel. Agora 
podemos visualizar tudo em dashboards”. 

O Syonet CRM e Gestão de Clientes está 
integrado a diversas plataformas de PABX IP. Na 
própria interface do sistema é possível ter acesso à 
gravação das ligações, identificação automática dos 
Clientes via screenpopup, clique-to-call e discador 
automático. Além disso, a solução integra-se a di-
versas outras plataformas de ERP/DMS e se adequa 
às exigências de diversas montadoras e indústrias. 
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GRUPO ITAVEMA OTIMIZA 
PROCESSOS E REDUZ CUSTOS 
COM CRM E GESTÃO DE CLIENTES
O sistema permitiu a unificação das centrais de relacionamento do 
Grupo Itavema e redução de 30% dos custos operacionais da área. Com 
a centralização das informações, a Rede, que possui uma carteira com 
cerca de dois milhões de clientes, conseguiu melhoria na performance 
e realiza estudos sobre o comportamento do consumidor.



“Para a Syonet, atender um grande Grupo como 
o Itavema foi um grande desafio, principalmente, 
pela diversidade de marcas e processos. Consegui-
mos integrar a base de clientes e processos de CRM 
de diferentes montadoras e sistemas (ERP/DMS) 
em uma única plataforma de CRM. Automatiza-
mos muitos processos que antes eram realizados 
manualmente”, explica o diretor de Projetos e 
Novos Negócios da Syonet, Isac Alves de Campos.

A plataforma envia, automaticamente, via SMS 
ou e-mail, a pesquisa de satisfação, reduzindo o 

Abaixo, Isac Alves de Campos, diretor de Projetos e Novos Negócios da Syonet.  
Ao lado, Adriana Ferraraz, gerente de relacionamento do Grupo Itavema.

número de ligações telefônicas. Em caso de pes-
quisas que tenham reclamações, o sistema abre 
uma notificação para que o caso seja resolvido o 
mais rápido possível e disponibiliza para o gestor 
responsável de cada marca/loja do Grupo Itavema.

O Grupo Itavema conta com mais de 3.500 
profissionais e comercializam mais de 82 mil veícu-
los anualmente. Os serviços de assistência técnica 
(oficina e funilaria) respondem por mais de 235.000 
veículos atendidos por ano, e a marca “Auto Brasil 
Itavema” oferece opções de veículos usados. 

45Revista Dealer 



RECONHECIMENTO DO   TRABALHO BEM FEITO!
46 Revista Dealer

sustentabilidade



Cinco fábricas da 
General Motors do Brasil 

já foram reconhecidas, 
internacionalmente, 

por ações sustentáveis. 
Recentemente, as 

unidades fabris de São 
Caetano do Sul/SP e 

Joinville/SC, ganharam 
a certificação da WHC 

– Wildlife Habitat 
Council, por promover 
educação ambiental.

RECONHECIMENTO DO   TRABALHO BEM FEITO!

Fábrica da GM, em 
Joinville (SC), foi uma 

das unidades que 
receberam certificação.
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C
om a evolução dos problemas vinculados 
às questões ambientais nos últimos anos no 
Brasil, as empresas do setor automotivo se 
prepararam, praticaram a sustentabilidade 
e já começaram a colher os frutos com re-
conhecimento de certificações ambientais. 

A certificação ambiental tem o intuito de incen-
tivar empresas a minimizar os impactos ambientais, 
levando-se em conta o aumento populacional e as 
mudanças comportamentais dos consumidores cada 
vez mais conscientes, que desejam adquirir produtos 
que satisfaçam a sua necessidade e, ao mesmo tempo, 
que reduzam o impacto ao meio ambiente. 

Tratando com muita atenção o quesito susten-
tabilidade, duas fábricas da GM, uma localizada 
em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e a outra 
em Joinville, no interior de Santa Catarina, ganha-
ram, recentemente, a certificação da entidade sem 
fins lucrativos Wildlife Habitat Council - WHC, 
destinada a empresas que compartilham com a 
comunidade local conhecimentos sobre a preser-
vação ambiental realizada nas plantas de produção 
da marca. 

“Esta é uma certificação de suma importância 
para a GM, até por ser inédita, pois reconhece os 
esforços da companhia na disseminação da educa-
ção ambiental, começando pelo entorno das comu-
nidades onde temos operações”, comentou Felipe 
Romera, engenheiro ambiental da GM.

Criado em 1988, o WHC atua nos Estados 
Unidos e em outros 12 países promovendo e 

certificando áreas de preservação e gerenciamen-
to em propriedades empresariais por meio de 
parcerias. O programa reconhece esforços extra-
ordinários de educação ambiental que oferecem 
oportunidades de ensino na prática ao usar as áreas 
de preservação localizadas em propriedades empre-
sarias, para ensinar conceitos de ecologia e o papel 
do homem na sua preservação.

Para obter o reconhecimento de certificação, 
a fábrica de São Caetano do Sul, que produz mo-
delos da marca Chevrolet no Brasil, promoveu um 
workshop com escolas públicas sobre práticas de 
reciclagem. Os adolescentes puderam criar brin-
quedos com materiais reciclados, e aprenderam 
como as fábricas utilizam os restos de comida para 
compostagem (criação de adubo). 

Já a unidade de Joinville, recebeu, em junho 
do ano passado, um grupo de 110 estudantes 
para conhecer, dentre outras coisas, as técnicas 
de tratamento orgânico do esgoto empregadas na 
fábrica catarinense. Além dos alunos, os adultos 
também tiveram a oportunidade de assistir a pa-
lestras sobre iniciativas sustentáveis, certificação 
em liderança em energia e design ambiental na 
indústria automobilística.

Segundo a GM, as exigências para certificações 
do programa Wildlife Habitat Council são rígidas 
e requerem uma renovação periódica a cada dois 
anos, garantindo a melhoria contínua e a sustenta-
bilidade do programa. Ao longo do projeto, a em-
presa precisa documentar todos os procedimentos 

Felipe Romera, 
engenheiro ambiental 
da GM.

 Jardim 
Filtrante na 
fábrica de 
Joinville (SC).
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e detalhes do planejamento e execução dos eventos 
de educação ambiental, que são rigorosamente ana-
lisados e validados pela ONG. A empresa também 
precisa comprovar sua responsabilidade ambiental 
frente às legislações locais como, por exemplo, 
estar em conformidade com a sua LO - licença de 
operação. Além disso, é requerido que sejam reali-
zadas, ao menos, 10 horas de eventos de educação 
socioambiental junto à comunidade, a fim de 
atender diversas exigências que têm, como objeti-
vo, conectar pessoas ao meio ambiente.  “O único 
sistema de certificação de programas de educação 
ambiental adotado pela GM Global é o WHC, por 
pertencer a uma ONG norte-americana há mais 
de 20 anos, renomada e globalmente respeitada”, 
ressaltou Romera.

Atualmente, a GM possui cinco fábricas (São 
José dos Campos, Gravataí, Mogi das Cruzes, 
Joinville e São Caetano do Sul) reconhecidas in-
ternacionalmente por desenvolver programas de 
educação socioambiental voltados para a comu-
nidade, com participação de alunos, professores e 
líderes comunitários.

Em 2014, a empresa também foi reconhecida 
internacionalmente pela certificação LEED Gold 
da Fábrica de Motores de Joinville, unidade da GM 
que também foi reconhecida pela implementação 
do projeto Zero Resíduo para Aterro (Landfill 
Free) - este conduzido pela GM Global. A empresa 
também declarou em 05/06/2014, Dia Mundial 
do Meio Ambiente, os vencedores do ‘1º Prêmio 

GM de Sustentabilidade para Concessionárias 
Chevrolet’. A cerimônia foi promovida na sede da 
ABRAC (Associação Brasileira de Concessionárias 
Chevrolet) com três concessionárias premiadas, 
uma de cada divisão do país: a Absoluta, de Santos 
(SP), o Grupo Sponchiado Jardine, de Porto Alegre 
(RS), e a Topvel, de Barreiras (BA). 

“Este exemplo de boa prática relacionada às 
questões ambientais também deve ser seguido 
pelos Concessionários, como os premiados pela 
GM. Todos os elos da cadeia automotiva podem 
agir em conjunto e contribuírem, cada vez mais, 
com a sustentabilidade”, comentou o presidente 
da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., ressaltando 
que a entidade já disponibiliza para a Rede mate-
riais explicando de que forma é possível adequar a 
concessionária em ambientes sustentáveis.

Os programas ambientais da GM não são apenas 
externos. Os colaboradores da marca são preparados 
para preservar e reciclar também dentro das unidades 
fabris. “Temos constantes programas internos de 
conscientização ambiental que trabalham tanto as 
responsabilidades individuais como as coletivas, 
mostrando os benefícios socioambientais que estas 
ações trazem para a comunidade”, declarou Romera. 

Em 2010, a GM definiu, globalmente, nove 
objetivos e metas para 2020, visando o desenvolvi-
mento sustentável da empresa. “A operação no Brasil 
está alinhada e faz o acompanhamento de todas as 
metas de sustentabilidade anualmente”, finalizou o 
engenheiro ambiental da GM. 

Torre de 
resfriamento 

na unidade de 
Gravataí (RS).
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O 
Grupo Liberty Seguros está no mercado 
brasileiro desde 1996, quando adquiriu 
a tradicional Companhia Paulista de Se-
guros. Com a estratégia de ser multicanal, 
a seguradora adquiriu em 2008 a Indiana 
Seguros, pioneira na venda de seguros para 

concessionárias com forte atuação nas Associações 
de Marca que incluem ABRAC, ASSOBRAV, 
ABRADIF, ABRACAF, Banco PSA (Peugeot – 

Citroën) e RCI Banque (Renault 
– Nissan) e parcerias diretas com 
Grupos de Concessionárias. Atu-
almente, o Grupo Liberty Segu-
ros está entre os cinco maiores 
grupos seguradores do País.

 Em 2014, o Grupo Liberty 
Seguros atuou no Canal Conces-
sionária com a comercialização 
dos produtos de auto da Indiana 
Seguros e também da Liberty  
Seguros. “Nossa estratégia é ofe-
recer soluções de seguros que 
atendam as necessidades especí-
ficas de cada perfil de cliente”, 
afirma Paulo Russo, diretor do 
Canal Concessionárias do Grupo 
Liberty Seguros. 

 A companhia também tra-
balhou fortemente na busca de 

novos parceiros e no lançamento de produtos como 
a Garantia Estendida para as marcas Jaguar, Land 
Rover e Mercedes-Benz.

No último ano, a companhia buscou estar mais 
próxima de seus parceiros de negócios por meio 

da participação em grandes eventos. Em junho, 
durante a Copa do Mundo da FIFA 2014™, o 
Grupo Liberty Seguros proporcionou aos principais 
representantes do canal uma experiência única em 
jogos da competição, entre eles as oitavas de final 
e semifinal.  

 Além disso, a seguradora esteve presente no 24º 
Congresso ExpoFenabrave. A companhia preparou 
um estande para receber seus parceiros e congressis-
tas, que puderam se encontrar com os executivos da 
companhia, entre eles, o vice-presidente Comercial 
da Liberty Seguros, Marcos Machini, e o diretor do 
Canal Concessionárias, Paulo Russo.

 O Grupo Liberty Seguros preparou para o 
congresso uma ação diferenciada. O ex-capitão 
da seleção brasileira Cafu, protagonista do pen-
tacampeonato, marcou presença no estande da 
companhia para um bate-papo com os parceiros 
da seguradora e congressistas que visitaram o 
estande. Em clima de descontração, o ponto de 
encontro teve ambientação de boteco e foram 
distribuídos brindes aos visitantes, todos em 
linha com a campanha Esse é o #meuexemplo.  
“O Congresso é um dos principais eventos do 
setor automotivo e é o momento importante de 
relacionamento com os nossos parceiros e con-
gressistas”, comenta Russo.

 Para 2015, a companhia mantém a estratégia 
da busca de novos parceiros, fortalecendo ainda 
mais a relação com os Concessionários em todo o 
País. “Este será um ano de muito trabalho, com-
petitividade e vemos muitas oportunidades de 
crescimento de novos negócios no canal”, finaliza 
o executivo. 

Paulo Russo, 
diretor do Canal 
Concessionárias 
do Grupo Liberty 
Seguros
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GRUPO LIBERTY EXPANDE SUA ATUAÇÃO 
NO CANAL CONCESSIONÁRIA E 
FORTALECE O RELACIONAMENTO COM 
SEUS PARCEIROS DE NEGÓCIOS
A seguradora promoveu ações de relacionamento durante a Copa 
do Mundo, além da participação em grandes eventos do setor.
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