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ENTREVISTA
O presidente do COAF, Antonio 
Gustavo Rodrigues, comenta quais as 
principais funções do Conselho e de 
que forma a Rede pode contribuir.

ESPECIAL FENABRAVE 50 ANOS
A constituição das primeiras 
Associações de Marca amplia 
representatividade do Setor 
da Distribuição.

DEBATE
O consórcio é um 
grande aliado para 
a Distribuição 
Automotiva.

A crise, apesar de trazer muitos pontos de conflito, é  
uma oportunidade para realizar ajustes e preparar as equipes  

para a retomada de mercado. Aqueles que estiverem mais preparados,  
conseguirão atravessar a ponte e chegar, ao outro lado, ainda mais fortes.

PREPARE-SE 
PARA A TRAVESSIA
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Por Alarico Assumpção Júnior

Vamos fazer a diferença! 

emos uma realidade para enfrentar e desafios impostos pela conjuntura externa e interna de nosso setor, que nos apon-
tam para uma queda de dois dígitos em todos os segmentos automotivos este ano. E será com atitudes que poderemos 
fazer a diferença entre vencer ou morrer.

Com uma imensa tristeza, divulgamos, em nosso último encontro com a imprensa, que cerca de 250 concessionárias 
de veículos foram fechadas no país, apenas no último quadrimestre de 2015, resultando no desemprego de mais de 12 
mil pessoas com as quais estabelecemos vínculos de convivência, muitas vezes, por décadas. Afetar a vida de milhares 
de famílias, e fechar um negócio ao qual nos dedicamos por toda uma vida e, muitas 

vezes, por gerações, não estava nos planos de ninguém, certamente.
Mas é certo que algumas empresas estão sobrevivendo melhor à crise do que outras, e isso está 

relacionado aos produtos e serviços que oferecem, claro, mas também, e talvez principalmente, à 
gestão dos negócios.

Num cenário onde pouco podemos influenciar nos rumos da economia, caberá a nós, empresá-
rios do setor, atuar fortemente para blindar nossas estruturas diante da crise. Rever a administração 
de custos e estrutura, treinar, capacitar e reter talentos para que as equipes se tornem mais produtivas, 
investir em setores pouco explorados como usados e pós-vendas, são atitudes que passam pelos blocos 
que edificam a ponte para quem quer chegar a 2016, quando o mercado e a economia devem reagir.

Na Fenabrave, estamos também fazendo a nossa parte. Temos atuado, com persistência e argu-
mentação inconteste, junto ao governo sobre proposições que podem beneficiar o mercado e o País, 
como a pendente aprovação do Programa de Renovação de Frota para caminhões. Também junto 
ao BNDES temos presença constante e, graças a isso, conseguimos estender o PSI e Moderfrota, 
ainda que o mercado não esteja reagindo para que exista frete que suporte um aumento de demanda.

Ações compartilhadas, como o Festival do Consorciado Contemplado, que a Fenabrave, Anfavea, ABAC, Abraciclo e ANFIR 
lançaram recentemente, também tiveram o objetivo de alavancar as vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões, implementos 
rodoviários e motos no Brasil.

Para incentivar a capacitação profissional nas Redes, lançamos a Universidade Web Fenabrave, que oferece cursos online para 
todas as equipes de concessionárias, com vantagens e subsídios a quem já tem a Antena da TV Fenabrave instalada em suas empresas. 

Fomos além e, por meio da FENACODIV e Sincodiv´s, estamos realizando o “Encontro do Vendedor de Concessionárias”, 
com 10 eventos de treinamento a serem realizados este ano, com conteúdo prático e direcionado às necessidades e realidade de cada 
segmento automotivo.

Realizamos reuniões mensais de cada segmento automotivo, discutindo com os presidentes de Associação de Marca e especialistas, 
soluções possíveis para que possamos auxiliar as redes na superação de obstáculos em seus negócios.

Intensificamos nossa comunicação, passando a enviar mais informações para as Associações de Marca, Diretoria Executiva e Regio-
nais/ Sincodiv´s, como forma de embasá-las com o conhecimento necessário para que mantenham suas Redes igualmente atualizadas 
sobre o que acontece no setor, na economia e sobre ações que estamos promovendo e que requerem a participação de todas as Redes.

Assim acontece, por exemplo, com relação ao 25º Congresso & ExpoFenabrave, o maior evento do nosso setor na América 
Latina e o segundo maior do mundo, que este ano acontece em São Paulo, entre os dias 15 e 16 de setembro, no Expo Center Norte, 
e que terá, como tema: “FAÇA A DIFERENÇA! #INOVEPARAVENCER!”.  Graças à união da Fenabrave com as Associações 
de Marca, inúmeras entidades já fecharam pacotes de inscrição para que suas Redes participem deste Congresso que, além de mais 
de 30 palestras voltadas à realidade e necessidade do nosso setor, ainda trará 70 marcas expositoras que estarão à disposição dos 
Concessionários para alavancar novos negócios.

Com isso, vemos que é possível se manter em movimento, fazendo a diferença e inovando, de fato, para vencer as barreiras e 
desafios impostos pela crise. Afinal, a crise é passageira, mas o nosso setor e nossas empresas não.

Pense nisso e faça a sua parte! Promova a inovação em sua empresa, participe dos eventos do setor e esteja preparado para vencer!
Um abraço e excelente leitura!
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No trânsito somos todos pedestres.
Veículo homologado pelo DENATRAN e IBAMA podendo circular em qualquer via pública brasileira. Fotos ilustrativas.

Seja parte da rede 
de concessionárias que 
mais cresce no Brasil.
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Com o objetivo de debater a importância da utilização do CRM (Cus-
tomer Relationship Management) nas concessinárias, a TV Fenabrave 
realizou, no dia 22 de abril, uma Mesa Redonda sob o tema: “Melhore a 
qualidade de atendimento, utilizando o CRM como práticas de pesquisa 
em vendas e pós-vendas”, que contou com a participação do Luciano 
Lombardi Castro, diretor do grupo Fiat Atri e Honda Koi, Rodrigo Ignácio 
Campos, diretor executivo da Amaro Contact Center, Aldemar Pinto, 
diretor comercial  da Amaro Contact Center, além da mediadora da TV 
Fenabrave, Silvana Vallochi. 

O CRM é uma ferramenta usada para o gerenciamento do relacio-
namento com o cliente ou ainda um sistema integrado de gestão com 
foco no cliente, que reúne vários processos de uma forma organizada e 
integrada. Com isso, o Concessionário pode acompanhar o desempenho 
no dia-a-dia de sua empresa e o que pode ser feito para obter sempre os 
melhores resultados. “Utilizamos há muitos anos essa ferramenta, o que 

Universidade Web Fenabrave  
oferece capacitação online 

A Universidade Fenabrave, em parceria com a 
Escola de Gestão Automotiva, está inovando sua 
metodologia de ensino ao disponibilizar, a partir de 
junho, uma novidade desenvolvida para atender aos 
Concessionários de todo o País. Com o lançamento 
da Universidade Web Fenabrave, será possível 
oferecer cursos de capacitação para as Redes, em 
ambiente online, com a vantagem de ter flexibili-
dade e rapidez nas aulas, que serão ministradas por 
meio de vídeos de até 10 minutos, com material de 
apoio, exercícios, fórum para discussão e avaliação 
final, possibilitando que os participantes acessem 
todo o conteúdo, sem restrição de local ou horário, 
por apenas R$ 40,00*.  

“O lançamento da Universidade Web Fenabrave 
vem ao encontro dos desafios que o setor está en-
frentando este ano. Com a economia em queda e a 
retração das vendas nas Redes, mais do que nunca, 
precisamos fazer a lição de casa, treinar os nossos 
talentos e as nossas equipes para extrairmos os 
melhores resultados das nossas empresas e, ainda, 
deixarmos a casa arrumada para atender as deman-
das futuras”, cita o Presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Jr. 

O coordenador TV e Universidade Fenabrave, 
Valdner Papa, comenta que, com a Universidade 
Web Fenabrave, os Concessionários terão acesso a 
uma ferramenta de capacitação valiosa, fundamen-
tal para o aprimoramento dos negócios diante de 
um mercado adverso. “Com mais este lançamento 
da Universidade Fenabrave, as Redes terão acesso 
a uma nova forma de ensino. Neste primeiro curso, 
por meio de vídeos de até 10 minutos, hospedados 
no portal da Universidade Fenabrave. Quatro espe-
cialistas comentarão e solucionarão o caso apresen-
tado e, assim, mostrarão aos espectadores qual é a 
melhor forma de agir”, explica, complementando 
que até três colaboradores poderão assistir as aulas 
dentro do pacote comercializado.

De acordo com Papa, inicialmente, já estão pro-
gramados quatro temas, que incluem conversões 
de vendas na loja e produtividade, prospecção e 
vendas na internet, gestão de pessoas e práticas 
de comunicação, que serão comentados por 
especialistas renomados do setor. “Nossa maior 
preocupação foi buscar conteúdo prático que 

pudesse atender às necessidades diárias dos Con-
cessionários, com alta qualidade e de acordo com 
as atuais demandas de mercado. O curso oferecerá 
a possibilidade de interação por meio de um fórum 
para debate onde os alunos poderão discutir se 
concordam ou não com uma ‘provocação’ que será 
apresentada por cada um dos especialistas. Além 
disso, o ambiente virtual do aluno dispõe de: exer-
cícios de fixação, material de acompanhamento e 
avaliação para certificação”, descreve.

Os interessados em obter mais informações so-
bre esta nova plataforma de aprendizado, inscrições 
e o que é necessário para assistir às aulas, devem 
entrar em contato com a equipe da Universidade 
Fenabrave: amanda.universidade@fenabrave.org.
br, rosana.universidade@fenabrave.org.br ou pelos 
telefones: (11) 5582 -0030/0063.

* Valor válido aos 
Concessionários que 
possuem antena da TV 
Fenabrave instalada. 
Investimento total do 
pacote mínimo para 
três alunos: R$ 120,00. 
Para os demais casos, 
consultar condições 
disponíveis.

Mesas Redondas

Melhore a qualidade 
de atendimento 
utilizando o CRM
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tem trazido bons resultados. Por meio do CRM, já atingimos cerca 
de 80% dos clientes pesquisados e próximos a 100% da área de 
vendas. Isso só aconteceu, porque eles possuem uma rica planilha 
de dados atualizada, que nos amplia a capacitação junto a nossos 
clientes”, comentou Castro.

Utilizando uma ferramenta de CRM, é possível acompanhar 
o desempenho dos consultores técnicos, gestores, vendedores, 
como está à evolução desses colaboradores, o crescimento de 
satisfação dos clientes e, assim, medir, mensalmente, o trabalho 
realizado pela concessionária.

Em pesquisas de satisfação realizadas com clientes de conces-
sionárias, seja na área de vendas ou pós-vendas, é possível obter 
informações sobre possíveis falhas no processo de atendimento, 
assim como analisar as sugestões ou críticas. “É importante desta-
car que o CRM deve ser adaptado à necessidade da concessionária, 
independentemente do tamanho e do segmento”, explica Rodrigo 
Ignácio Campos, da Amaro Contact Center.

Campanhas de vendas, ações de marketing, pós-vendas e, 
especialmente, tratar de alguma área deficitária na concessionária 
são ações potencializadas pelo CRM. “Esta estratégia é adotada 
para corrigir erros antes do resultado auferido pela montadora, 
nas pesquisas padronizadas”, esclarece Rodrigo.

“Se as críticas estão no atendimento, então, o foco do nosso 
script vai ser para trabalhar a qualidade do atendimento/serviço 
realizado. Em nossos grupos, criamos o ‘Top Five’ e acompanhamos 
semanalmente. Com isso, conseguimos analisar o relatório e saber 
onde temos que mudar se é no atendimento, serviço prestado, pro-
duto, focar em treinamento, estrutura, etc. A consequência disso é 
verificar o que não está bom e acompanhar diariamente, para ver 
se a medida adotada foi suficiente para solucionar o problema, 
até obter resultado positivo naquela área criticada”, explicou o 
representante da Fiat Atri.

Segundo os debatedores da Mesa Redonda, o CRM deve ser 
muito mais que uma pesquisa de satisfação e não pode ser um 
produto engessado. Ao contrário, o script deve estar adaptado à 
necessidade de cada concessionária, fazendo da ferramenta uma 
ação estratégica para trazer crescimento e rentabilidade.

Os participantes alertaram sobre a importância da participa-
ção dos gestores em todo o processo, pois sempre há demandas 
diferentes e mudanças de script. Para eles, a preocupação não é 
apenas ouvir a insatisfação do cliente, mas também estar ade-
quado a todos os processos válidos juntos à montadora, “e isso 
só conseguimos por ter uma equipe que desenvolve ferramentas 
para atender todas essas demandas”, completou Aldemar Pinto.

Rodrigo Ignácio Campos, 
Aldemar Pinto,  

Luciano Lombardi Castro e 
Silvana Vallochi.
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Associações de Marca e SINCODIV-SP 
oferecem incentivos para inscrição

Assim como aconteceu nas edições anteriores, diversas Associações de  
Marca, filiadas à Fenabrave, estão oferecendo incentivos às suas Redes para ins-
crição no 25º Congresso & ExpoFenabrave, que será realizado em São Paulo/SP, 
entre os dias 15 e 16 de setembro de 2015, no Pavilhão Azul do Expo Center Norte.  

“Com esses incentivos, por meio de compras coletivas ou descontos nego-
ciados, as Associações de Marca participantes da ação, estão proporcionando 
que cada vez mais Concessionários tenham a oportunidade de participar e levar 
suas equipes para o maior evento da Distribuição Automotiva da América Latina”, 
cita o Presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr. 

Veja no quadro ao lado as entidades que já estão participando desta ação.
Para mais informações sobre esses incentivos, entre em contato com a sua 

Associação de Marca ou com a Central de Atendimento da Fenabrave, por meio 
do Tel.: 11 5582-0091 ou e-mail: congresso.expo@fenabrave.org.br. 

Os esforços exigidos na aprovação do crédi-
to e as poucas oportunidades na obtenção de 
ganhos com o “F” (Finance = Financiamento), 
aliadas a uma baixa produtividade na operação 
do “i” (Insurance = Seguros), formam um cenário 
que coloca em dúvida as perspectivas para o F&I 
business, provocando adiamento de planos ou 
revisão de estratégia por parte das concessio-
nárias. Porém, as concessionárias que se organi-
zaram para a nova realidade do F&I, continuam 
ganhando dinheiro e apostando no futuro desse segmento. 

A experiência norte-americana mostrou que investir em F&I na 
concessionária é um caminho inteligente e estratégico para a expansão 
e criação de novas frentes de negócios.

No dia 16 de setembro, segundo dia do 25º Congresso e ExpoFe-
nabrave, o Diretor da F&I Brasil, Marcos Moreira,  irá mostrar, durante o 
Workshop: “F&I: Cenário e Perspectivas”, quais são as melhores decisões 
a tomar em relação ao F&I da concessionária, qual o peso do suporte es-
pecializado na aprovação do crédito fornecido pelo F&I, o que  fizeram as 
concessionárias que continuam ganhando dinheiro com a modalidade, 
qual a diferença na performance de aprovação de crédito e de rentabi-
lidade entre uma concessionária que opera com F&I organizado e outra 
que opera sem esta estrutura, além das perspectivas para o negócio.

Workshop  
“F&I: Cenário e Perspectivas”
com Marcos Moreira, Diretor da F&I Brasil

 ABCN ABRACAF

 ABRACASE ABRACY

 ABRADA  ABRADIT

 ABRAFORTE  ABRAHY

 ABRANOMA ABRARE

 ABRAT ABRAVO

 ASSOAUDI  ASSODAF

 ASSOMAR ASSOMIT

 ASSOVOLARE AUTOHONDA 

 UNIMASSEY SINCODIV-SP
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O Grupo dos 20, da Fenabrave, realizou, entre os meses de abril e maio, três 
reuniões com grupos de Concessionários:

•  Nos dias 9 e 10 de abril, a Associação Brasileira dos Distribuidores New 
Holland (ABRAFORTE), realizou, em sua sede, em Curitiba-PR, reunião com os 
membros do seu grupo. 

• A ASSODEERE (Associação Brasileira dos Distribuidores John Deere) realizou, 
nos dias 13 e 14 de abril, em sua sede, localizada em São Paulo, mais um encontro 
do Grupo dos 20. 

• No dia 6 de maio, a Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis 
Fiat (ABRACAF), realizou, em sua sede, em São Paulo, uma reunião com o Grupo, 
com Concessionários da marca. No dia 7 de maio, ocorreu uma segunda reunião, 
também em São Paulo, mas em uma concessionária do Grupo Itavema. 

Reuniões com grupos 
de Concessionários

Associações de Marca 
elegem Presidentes
• A Associacao Brasileira Dos Distribuidores 
Case Ih do Brasil – ABRACASE, reelegeu Luiz 
Alberto Gotardo para presidente da entidade 
no biênio 2015-2016.

• André Luiz Evangelista Ferreira Junior assu-
miu, no mês de maio, a presidência da ASSODA-
FRA - Associação Brasileira dos Concessionários 
DAFRA, até o final da Gestão 2013/2015, con-
forme as normas estatutárias da Associação.

Agenda

Painel ‘Tendências 
Vendas Varejo’

O vice-presidente da Fenabrave, 
Ricardo de Oliveira Lima, participou 
do Workshop de Tendências Setoriais 
- Automóveis e Comerciais Leves, 
realizado no dia 25 de maio, em São 
Paulo. No evento, promovido pela 
AutoData editora, Lima integrou o 
painel ‘Tendências Vendas Varejo’, que 
foi conduzido por S. Stéfani, diretor 
da editora, e contou a participação de 
representante da ABRAC – Associação 
Brasileira de Concessionárias 
Chevrolet e Sergio Reze, presidente 
da ASSOBRAV – Associaçao Brasileira 
De Distribuidores Volkswagen.

A Fenabrave apoiou a divulgação do 
evento e, durante o debate, Ricardo 
Lima comentou sobre o atual momento 
vivido pelo Setor da Distribuição de 
Veículos no Brasil, que vem amargando 
retrações consecutivas nos últimos 
meses, fato que fez com que cerca de 
250 concessionárias encerrassem suas 
atividades, comprometando cerca de 
12 mil empregos. Segundo Lima, as 
ações da entidade junto ao Governo 
têm sido permanentes, para buscar 
alternativas para o mercado, como 
é o caso do Programa de Renovação 
da Frota de Caminhões, pendente de 
aprovação por parte do Governo Federal. 

Cerimônia de inauguração 
do Polo Automotivo Jeep

Foi realizada, em 28 de abril, na cidade 
de Goiana, no Estado do Pernambuco, 
a Cerimônia de inauguração do Polo 
Automotivo Jeep. Na oportunidade, o 
1º vice-presidente da Fenabrave, Luiz 
Romero C. Farias, prestigiou o evento.

Encontro na FIESP

Paulo Skaf, presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
– FIESP, realizou um almoço, no dia 6 
de maio, na sede da Federação, para 
receber o presidente da Fenabrave, 
acompanhado do vice-presidente 
da entidade João Batista Simão.

Presidente da Kawasaki 
participa de Assembleia 
na Fenabrave

No dia 29 de abril, o presidente 
da Kawasaki Motores do Brasil, 
Terushi Tsuge, participou da 
Assembleia Geral dos associados da 
ASSOKAWA - Associacao Brasileira dos 
Concessionarios Kawasaki, no auditório 
da Fenabrave. Na oportunidade, 
o sr. Tsuge, Rodrigo Francesco, 
presidente da Assokawa e Ricardo 
Suzuki, gerente de Marketing da KMB, 
foram apresentados ao presidente 
da entidade, Alarico Assumpção Jr.

4º Prêmio Fenabrave-SC de 
Educação para o Trânsito

As inscrições para o 4º Prêmio 
Fenabrave-SC de Educação para o 
Trânsito vão até o dia 20 de julho de 
2015. Além da mudança do nome – 
até a edição passada denominava-se 
Prêmio Fenabrave-SC de Jornalismo –, 
a premiação, realizada pela Fenabrave 
- Regional Santa Catarina conta, este 
ano, com mais uma categoria. 

Além das categorias para jornalistas 
profissionais e estudantes, a 
Fenabrave-SC decidiu valorizar as 
iniciativas realizadas por entidades 
e empresas que buscam promover, 
por meio de campanhas publicitárias, 
a conscientização e a educação 
para o trânsito, contemplando a 
categoria Campanha Publicitária. 
Cada participante poderá inscrever 
até 10 trabalhos, informando em qual 
categoria o estará concorrendo, sendo 
que, para cada trabalho, deverá ser 
preenchida uma ficha de inscrição.

Os interessados em participar do 4º 
Prêmio Fenabrave-SC de Educação 
para o Trânsito deverão concorrer com 
trabalhos produzidos e/ou publicados 
entre 25 de outubro de 2014 a 20 de 
julho de 2015. Mais informações no site: 
http://fenabravesc.com.br/4premio/
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Nas reuniões, realizadas 
na ACAV e na sede da 
Fenabrave, representantes 
dos segmentos de 
caminhões, ônibus, 
implementos, tratores 
e máquinas agrícolas, 
puderam conhecer de 
que forma o BNDES 
contribui para o fomento 
dos negócios nes 
concessionárias.

Segmentos se reúnem com BNDES

Foi realizada, em 04 de maio, em São Paulo, 
no escritório do BNDES - Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, 
audiência com o presidente da entidade, 
Luciano Coutinho. Na oportunidade, o 
presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., 
acompanhado dos vice-presidentes da entidade 
Marcelo Nogueira Ferreira, responsável 
pelo Segmento de Tratores e Máquinas 
Agrícolas, Sérgio D. Zonta, representante 
dos segmentos de Caminhões, Ônibus e 
Implementos Rodoviários, do consultor da 
Fenabrave e Ex-Governador do Estado de São 
Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho e do diretor 
de operações da entidade, Marcelo Franciulli, 
discutiram temas relacionados ao FINAME, 
PSI, MODERFROTA e Renovação de Frota.

Depois de 10 dias do encontro com o presidente 
do BNDES, dirigentes das Associações de Marca 
dos segmentos de Caminhões, Ônibus, Tratores, 
Máquinas Agrícolas e Implementos, se reuniram 
com Juliana dos Santos, superintendente da área 
de Operações Indiretas do BNDES e Paulo Sodré, 
gerente da área de Operações Indiretas do Banco.

A primeira parte da reunião, ocorrida na 
sede da ACAV - Associação Brasileira dos 

Concessionários MAN Latin America, contou 
com a participação do presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção Jr., do diretor setorial 
da Federação, Marcelo Franciulli, além de 
executivos e diretores de Associações de 
Marca, que representam os segmentos de 
caminhões, ônibus e implementos rodoviários.

Já no período da tarde, os dirigentes 
de Associações de tratores e máquinas 
agrícolas se encontraram, na sede da 
Fenabrave, com os responsáveis pelas 
linhas de crédito ao setor do BNDES. 

Nos dois encontros, os representantes do 
BNDES explicaram de que forma o Banco 
contribui para o fomento de negócios nessas 
concessionárias, quais foram as mudanças nas 
linhas de crédito do FINAME e MODERFROTA, 
além de ouvirem sugestões de mudanças 
ou mesmo de novos produtos para a 
ampliação das vendas nos segmentos.

Motocicletas – Seguindo o calendário de 
reuniões setoriais, no dia 12 de maio, foi realizada 
reunião do Segmento de Motocicletas com 
representantes das Associações de Marca, 
na sede da Fenabrave, em São Paulo.

Agenda

Fenabrave 
se reúne 
com Ministro 
da Micro 
e Pequena 
Empresa

No dia 9 de abril, 
o presidente 
da Fenabrave, 
acompanhado do vice-
presidente da entidade 
João Batista Simão e 
do ex-presidente da 
Fenabrave, Alencar 
Burti, se reuniram 
em São Paulo, 
para audiência 
com o Ministro da 
Micro e Pequena 
Empresa, Guilherme 
Afif Domingos. 
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Demais encontros e reuniões

• Alarico Assumpção Jr. Participou, no dia 30 de março, em São Paulo de um 
almoço-debate com o Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que abordou o 
tema “Um Programa Econômico para o Brasil”. O evento foi promovido pelo 
Grupo de Líderes Empresariais – LIDE.

• No dia 4 de abril, o diretor de relações com o mercado, Valdner Papa, 
representou a Fenabrave em um encontro com investidores do UBS 
Investiment Bank, durante o UBS V Autoparts Round Table, em São Paulo. Já 
no dia 27 de maio, Papa representou a Fenabrave no evento Brazil Commercial 
Vehicle Summit, realizado em São Paulo. Na oportunidade, o diretor proferiu 
palestra sob o tema ‘Previsão para o mercado Brasileiro: Oportunidades e 
Desafios para os Distribuidores’.

• A Diretoria Executiva da Fenabrave se reuniu, no dia 7 de abril, na sede da 
entidade, para dar andamento aos Grupos de Trabalho. 

• No mesmo dia, o presidente da Fenabrave ministrou palestra para titulares da 
Rede de Concessionários Citroën, durante Assembleia realizada na sede da 
ABRACIT - Associação Brasileira dos Concessionários Citroën.

• O XXXVII CONAC - Congresso Nacional de Administradora de Consórcios, 
realizado entre os dias 8 e 10 de abril, em Foz do Iguaçu/PR, contou com a 
participação do Presidente da Fenabrave na Cerimônia de abertura do evento. 

• A Fenabrave prestigiou o lançamento do Anuário ABLA 2015, da Associação 
Brasileira das Locadoras de Automóveis, realizado em 9 de abril, em São Paulo.

• O presidente da MAN Latin America, Antônio Roberto Cortes e o vice-
presidente de Vendas e Marketing, José Ricardo Alouche, receberam, no 
dia 16 de abril, nas instalações da montadora em São Paulo, o presidente da 
Fenabrave e Sérgio D. Zonta, vice-presidente da entidade e responsável pelos 
segmentos de Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários.  

• Foi realizada, na sede da Fenabrave, em 22 de abril, Reunião do Conselho 
Deliberativo, com presidentes das Associações de Marca.

• Já no dia 24 de abril, foi realizada, na sede da Fenabrave, em São Paulo, reunião 
do Conselho Jurídico com representantes das Associações de Marca. 

• O vice-presidente da Fenabrave, Marcelo Nogueira Ferreira, responsável pelo 
segmento de Tratores e Máquinas Agrícolas, participou, no dia 28 de abril, 
em Ribeirão Preto, da abertura oficial 22º AGRISHOW – Feira Internacional 
de Tecnologia Agrícola em Ação. No mesmo evento, aconteceu a Cerimônia 
de Posse da nova diretoria eleita da CSMIA – Câmara Setorial de Máquinas e 
Implementos Agrícolas.

• A Fenabrave, que é membro da Câmara Temática de Esforço 
Legal do CONTRAN/Ministério das Cidades, participou nos 
meses de abril e maio, de reuniões do Grupo de Trabalho 
que está elaborando um Manual de Fiscalização.

• O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., ministrou palestra no 
dia 29 de abril, em São Paulo, na sede da ACREFI – Associação Nacional das 
Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, durante reunião de 
Diretoria da entidade. 

• Na tarde do dia 06 de maio, a General Motors do Brasil, comemorou 500 
milhões de veículos produzidos globalmente. A Fenabrave prestigiou o 
evento realizado na sede da ABRAC - Associação Brasileira de Concessionárias 
Chevrolet, em São Paulo.

Agenda em Brasília

• No dia 15 de abril, representantes das entidades 
do Grupo de Trabalho Coalizão para Renovação da 
Frota participaram de audiência com o Diretor do 
Denatran, Alberto Angerami.  

• Na tarde do dia 20 de maio, uma comitiva da 
Fenabrave fez uma visita de cortesia ao Congresso 
Nacional, em Brasília. Os representantes da entidade 
foram recebidos pelo presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, e pelos Deputados Federais, Hugo 
Motta, Herculano Passos, Baleia Rossi, Fernando 
Lúcio Giacobo, entre outros. No mesmo dia a 
comitiva também foi recebida pelo presidente 
do Senado, Renan Calheiros, e pelos Senadores 
Aloysio Nunes Ferreira, Álvaro Dias, Raimundo Lira, 
Lindbergh Farias, entre outros.

• Os vice-presidentes da Fenabrave, Ricardo 
Lima, Antonio Figueiredo Netto e o consultor da 
Fenabrave e Ex-Governador do Estado de São Paulo, 
Luiz Antonio Fleury Filho, participaram no dia 21 de 
maio, em Brasília, de audiência com o Ministro do 
Trabalho, Manuel Dias. 

• No mesmo dia, os representantes da Fenabrave 
participaram de reunião no Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - 
MDIC, com os novos integrantes da Secretaria de 
Comércio e Serviços - SCS, Marcelo Maia, Secretário 
de Comercio e Serviços e com Douglas Finardi 
Ferreira, Coordenador-Geral de Mercado Doméstico.

Visita a bancos

• Representantes do Banco Itaú, Fernando Chacon, 
Vilmar Lima Carreiro, Rodnei Bernardino de Souza 
e Alexandre Ayres Dias Santos, receberam, no dia 1º 
de abril, em São Paulo, o presidente da Fenabrave 
e o diretor de operações da Federação, Marcelo 
Franciuli. Pelo oitavo ano consecutivo, o Itaú será o 
Patrocinador Máster do Congresso e Expo Fenabrave 
que, em 2015, completa 25 anos.

• No dia 15 de abril, David Safra, presidente do Banco 
Safra, e os executivos da instituição, Alexandre 
Gil e Fabio Di Pace Menezes, receberam Alarico 
Assumpção Jr., presidente da Fenabrave.

• Alarico Assumpção Jr. (presidente da Fenabrave), 
o vice-presidente da entidade, João Batista Simão, 
e Sergio Reze, Membro do Conselho Deliberativo 
e presidente da Assobrav – Associação Brasileira 
de Distribuidores Volkswagen, foram recebidos 
na sede do Bradesco, no dia 23 de abril, por Luiz 
Carlos Trabuco Cappi, diretor-presidente do banco, 
Marco Antonio Rossi, vice-presidente executivo, 
Altair Antonio de Souza, diretor executivo, Mauro 
Gouvêa, diretor geral do Bradesco Financiamentos, e 
Domingos Figueiredo de Abreu.

Agenda
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entrevista

Antonio Gustavo Rodrigues
Presidente do COAF

COAF  
combate 
lavagem de  
dinheiro
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Com o objetivo de estabelecer 
procedimentos de prevenção 
à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo, desde 
2013, está em vigor a Resolução 
COAF nº 25, que “dispõe sobre os 
procedimentos a serem adotados 
pelas pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem bens de luxo 
ou de alto valor ou intermedeiem 
a sua comercialização”.

Considerando o seu teor, empresas 
que vendem e intermediam a venda 
de veículos automotores, bem como 
prestam serviços de assistência 
técnica e manutenção, deverão se 
submeter às regras descritas na 
norma. Isso significa que todos os 
Concessionários de veículos, de todo 
o Brasil, deverão, além de realizar 
cadastro de suas empresas no site 
do COAF – Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras, informar 
ao órgão, independente de análise 
ou de qualquer outra consideração, 
todas as operações cujo valor pago ou 
recebido de determinado cliente, em 
dinheiro, seja igual ou superior a R$ 
30 mil em um período de seis meses.

Esta Resolução ainda gera dúvidas 
em muitos Concessionários, 
especialmente de que forma deverão 
proceder no dia-a-dia de suas 
atividades. Por isso, a TV Fenabrave 
promoveu uma Mesa Redonda 
especial com o Presidente do COAF, 
Antonio Gustavo Rodrigues, que 
explicou as obrigatoriedades e as 
consequências, caso a norma não seja 
seguida. Após o programa, Rodrigues 
concedeu entrevista à Revista Dealer, 
onde contou quais são os principais 
pontos da Norma e de que forma a 
Rede pode contribuir com o COAF.
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“Para se ter uma ideia, o escândalo do Petrolão começou assim, com as movimentações 
suspeitas em postos de gasolina (por isso, o nome da operação: Lava-Jato) e, quando a polícia 

começou a atuar, dentro de suas técnicas de investigação, foram puxando informações 
até chegar onde chegaram. Entregamos o fio da meada para eles puxarem”.

 

Revista Dealer – Qual é a principal atribuição do COAF?
Antonio Gustavo Rodrigues – O COAF – Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras é um tipo 
de instituição nova, mundialmente. Ele partiu no 
final dos anos 1980, como uma unidade inteli-
gente financeira. O papel do Conselho é receber 
comunicações de operações suspeitas, analisar e 
disseminar as informações para as autoridades: 
polícia e Ministério Público.
Isso surge com um sistema criado com a Convenção 
de Viena, que era voltada ao combate do crime orga-
nizado e do tráfico de drogas internacional. A ideia era 
a de combater o crime organizado, tirando o dinheiro 
do bandido. Em outras palavras, o que quebra uma 
empresa, seja ela criminosa ou não, é a falta de dinhei-
ro. Então, este conceito foi aplicado na “empresa” do 
bandido, surgindo o combate à lavagem de dinheiro: 
tirar do bandido ou da organização criminosa a 
possibilidade dele se beneficiar do produto do crime.
Quando este sistema começou, incluía bancos que 
tentavam obter informações dos clientes e tentar 
levantar dados dessas pessoas que poderiam não ser 
honestas, já que ele utiliza o banco para “esquentar” 
o dinheiro. Então, quando a instituição financeira 
encontrava uma situação como esta, já comunicava 
as autoridades. Mas acabou criando um problema. 
Quando isso ocorria, não era uma denúncia-crime. 
Para isso, é preciso saber que há um crime por trás 
da operação. Neste caso, é apenas uma suspeita.
O fato é que, quando o sistema começou, passou 
a criar-se um ruído. O banco ficava com medo de 
mandar para a polícia, passando a se retrair. Do outro 
lado, a polícia reclamava que não recebia as informa-
ções, portanto, o sistema não estava funcionando. A 
solução para este impasse foi colocar um intermedi-
ário, e é aí que entra a unidade de inteligência.
Esta unidade, então, conversa tanto com o setor 
produtivo como com as autoridades. Recebemos 
as comunicações desses setores, analisamos, e 
tentamos ver onde vale a pena colocar este custo 
de investigação, que é alto, para verificar o possível 
crime. Lembrando que o COAF não é polícia, não 
tem a capacidade de investigar, mas tentamos evitar 
que um monte de informações “inúteis” chegue às 
autoridades. Além disso, tentamos tirar proveito 
dessas informações para construir situações que 
mereçam aprofundamento da polícia.

Revista Dealer – Quais são os principais crimes finan-
ceiros fiscalizados pelo COAF?
Antonio Gustavo Rodrigues – O foco do COAF é o 
crime de lavagem de dinheiro - e muita gente diz 
que isso é um crime financeiro. Na verdade, tem 
uma lei própria que caracteriza o crime financeiro 
como aquele praticado por uma instituição finan-
ceira. A lavagem de dinheiro é o ato ou a tentativa 
da ocultação de recursos ativos, provenientes de 
outros crimes. Até 2012, existia uma lista com os 
crimes chamados de “antecedentes de lavagem de 
dinheiro”, como o crime contra a administração 
pública (corrupção), crime contra o sistema finan-
ceiro, extorsão mediante sequestro, entre outros 
que constavam na listagem. Se o dinheiro fosse 
proveniente de outro crime, e mesmo que o sujeito 
tentasse ocultar, não estava lavando.
Com a mudança que houve na lei, em 2012, o 
produto de qualquer crime ilícito poderia ser la-
vado. Então, a pessoa que roubou e vai esconder o 
dinheiro, além de roubar, estará cometendo outro 
crime, que é o de esconder o dinheiro. 
O fato é que a lavagem de dinheiro se mostrou uma 
ferramenta excelente para ajudar na descoberta de 
crimes em outros lugares. Para se ter uma ideia, 
existem várias formas de se perceber crimes (tes-
temunhando, sendo vítima, etc) e este aqui tenta 
identificar pelo seu impacto posterior. É o sujeito 
corrupto que vai guardar o dinheiro para depois 
gastar. E você não sabia que ele era corrupto, mas 
você percebeu, posteriormente, pela forma como 
ele usou o dinheiro.
Um sujeito, que aparece com uma movimentação 
que não faz sentido à função que ele exerce ou ao 
estilo de vida que ele costumava apresentar, é uma 
suspeita! E é assim que trabalhamos.

Revista Dealer – De que forma é feita a fiscalização?
Antonio Gustavo Rodrigues – Este é um sistema interna-
cional, onde mais de 180 países seguem o padrão. De 
um lado, você tem os setores obrigados – setores da 
economia que são fundamentais na participação disso, 
como os bancos, seguradoras, mercado de capitais, 
factoring, joalherias, concessionárias de veículos ou 
bens de luxo de alto valor, entre outros. Estes setores 
têm de estar atentos para que seus negócios ou suas 
empresas não sejam utilizadas pelos criminosos.
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É importante entender isso: não há nada contra as 
empresas! A legislação foi feita para protegê-las. O 
que não queremos é que essas empresas sejam even-
tualmente usadas, desavisadamente, pelo bandido. 
Se o banqueiro não estivesse prestando atenção, o 
traficante poderia guardar o dinheiro em seu banco, 
e o banqueiro, mesmo sem querer, estaria ajudando 
o criminoso. Não podemos admitir isso! Então vem 
a lei e fala para o banqueiro: você tem que ficar aten-
to e também não deixar isso acontecer. Porém, se o 
criminoso for até aí e depositar o dinheiro, você pode 
até aceitar o depósito, mas comunique ao COAF.
É o mesmo caso da concessionária: se um sujeito vai 
à loja para comprar um carro em espécie, o que eu 
faço? Venda o carro para ele e faça um bom negócio! 
Mas comunique. Passe esta informação que pode ser 
útil, como não pode ser nada. O fato de ele pagar em 
dinheiro não significa que seja bandido. É impor-
tante ter isso em mente. Mas, por outro lado, todos 
reconhecem que não é normal as pessoas andarem 
por aí carregando grande quantidade de dinheiro em 
espécie. O que nós queremos é apenas captar esta 
informação. E a utilidade desta informação vamos 
saber depois de identificar quem é esta pessoa, cruzar 
com outros dados que temos sobre ela, etc.
É muito importante entender que, se não colaborar, 
podem achar que você é amigo do bandido, e este 
é o problema. 

Revista Dealer – Qual o montante de prejuízo gerado 
com a lavagem de dinheiro no Brasil?
Antonio Gustavo Rodrigues – Na verdade, ninguém 
sabe. Para se fazer uma conta real sobre isso, você 
teria de saber de todos os crimes que ocorrem. 
Existem estudos indicando que entre 3% e 7% do 
PIB mundial seria dinheiro lavado. 
Tirando o crime passional, todo outro crime tem 
alguma repercussão econômica/financeira. Então é 
muita coisa! Só no caso da Petrobras, os valores que 
têm sido falados, estão assustando todo mundo. Ima-
gine os crimes que ainda não foram descobertos? E 
estamos falando apenas do setor público, sem contar 
aqueles que afetam as empresas privadas também! 
O fato concreto é que é muito dinheiro, e isso 
reflete na qualidade de vida da nossa sociedade: 
desvios de recursos públicos que poderiam estar 
sendo usados em programas sociais, por exemplo, 
e não estão. No final, a gente paga mais impostos e 
ainda sofre as consequências de todo o ambiente. 

Revista Dealer – Quais são as operações que devem 
ser informadas pelos Concessionários ao COAF? 

Antonio Gustavo Rodrigues – No caso das concessio-
nárias, o que se exige, é que comunique qualquer 
pessoa que faça um pagamento, em espécie, de R$ 
30 mil ou mais. É lógico que, se um sujeito fizer 
diversos pagamentos, por exemplo, de R$ 10 mil, 
num período de seis meses (totalizando os R$ 30 
mil no período), deve ser comunicado. Isso é o que 
se espera e que não deve deixar de fazer. 
A resolução tem outra provisão que é a comunicação 
de operação suspeita. Trata-se quando o Concessio-
nário percebe uma situação que ele acha suspeita. 
Isso tem enquadramento na lei e é previsto até para 
proteger o empresário quando ele faz a comunicação. 
O que temos de deixar claro é o seguinte: o Conces-
sionário não pode deixar de fazer o negócio, tanto 
em espécie ou no caso de alguma suspeita, como 
falamos, mas ele tem que comunicar, sem avisar ao 
cliente que está fazendo isso. 
O COAF vai indicar alguns alertas para que o 
empresário fique atento. Isso é mais uma proteção 
para ele, caso ele queira fazer voluntariamente a 
comunicação, o que é incentivado por nós. Se você 
faz esta comunicação de boa-fé, você tem garantida 
proteção em ações cíveis e criminais, por exemplo.
O problema é que, quando você lida com certos 
setores econômicos, o tipo de relação que você tem 
com um cliente é diferente. A relação de um banco, 
por exemplo, é mais duradoura. Você tem um histó-
rico daquele cliente: capacidade de renda, de onde 
vem o dinheiro dele, etc. No caso de mercado de 
natureza comercial, é mais difícil. Uma mulher não 
tem que apresentar o Imposto de Renda à joalheria 
para comprar uma joia, o que é a mesma coisa com 
as concessionárias.
O que estou querendo dizer é que, em princípio, 
não tem como exigir, que as concessionárias façam 
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“É importante entender isso: não há nada contra as empresas! A legislação foi feita para protegê-las. O que 
não queremos é que essas empresas sejam, eventualmente, usadas, desavisadamente, pelo bandido”.

este tipo de pesquisa. Tanto é que tivemos um caso, 
onde uma concessionária foi processada admi-
nistrativamente pelo COAF, porque ela não teria 
comunicado. Quando a equipe do Conselho viu 
o comprador, depois de uma pesquisa na internet, 
identificaram que tinha uma suspensão aparecen-
do em nome dele. Eu mesmo votei contra, mas vi 
como era importante ter esta decisão, justamente 
para se ter o entendimento. Não se espera que, na 
hora que vai vender o carro, o sujeito vai fazer este 
tipo de pesquisa.
Este não é um sistema para atrapalhar o negócio de 
ninguém. Se fosse, não estaria sendo aplicado nos 
maiores países capitalistas do mundo. 

Revista Dealer – Todos os Concessionários devem se 
cadastrar no site do COAF?
Antonio Gustavo Rodrigues – Sem dúvida! Eles devem 
se registrar no site [www.coaf.fazenda.gov.br], até 
para sabermos se estão participando.

Revista Dealer – O Concessionário tem um prazo 
para informar a operação ao COAF?
Antonio Gustavo Rodrigues – A princípio, em 24 
horas. Quando for um caso de suspeição, que é 
preciso pensar e ponderar, o prazo pode ser maior. 
Mas quando é uma situação automática, ou seja, o 
cliente pagou em espécie valores acima de R$ 30 
mil, o Concessionário deve comunicar, em até 24 
horas, o COAF.
Agora, eu não posso dizer que ele sofra penalidade 
se não nos informar neste prazo. Ele sofrerá penali-
dade se ele simplesmente não enviar a informação! 
É melhor ele fazer a comunicação com atraso do 
que não comunicar. 
A inteligência funciona com base na informação, 
e duas coisas matam este trabalho: a falta da in-
formação ou o excesso de informação. Neste caso, 
não estamos falando de o empresário transmitir 
muita coisa inútil, mas sim, se foi detectado que, 
há alguns meses foi feita uma operação desta natu-
reza e a empresa esqueceu de comunicar ao COAF, 
o faça! Não vai ter penalidade nenhuma. Mas se 
pegarmos, antes da comunicação, será considerada 
uma falta grave.

Revista Dealer – São incluídas operações de pós-
vendas e prestação de serviços?
Antonio Gustavo Rodrigues – Sim, também estão 
incluídas estas operações. Na verdade, não estamos 
interessados no caráter da operação, mas sim captar 
a pessoa que carrega dinheiro em espécie.

Lembrando, sempre, que não é crime andar com 
dinheiro, porém, você andaria com R$ 10 mil,  
R$ 20 mil ou mais? Não é estranho? A pessoa pode 
até nem ser criminosa, mas não é um comporta-
mento normal. 

Revista Dealer – Quais são as consequências, para  
o Concessionário, caso não informe ao COAF  
essas operações?
Antonio Gustavo Rodrigues – São três tipos de conse-
quência: a primeira, que pode ser muito ruim, é o 
risco de imagem – a empresa ter seu nome associado 
a algo ruim. Você gostaria de comprar um carro 
numa concessionária que facilitou a lavagem de 
dinheiro do sequestrador de um parente, por exem-
plo? Imagine! Numa cidade pequena, isso tem gran-
de impacto. Temos um caso de um grande banco 
que simplesmente fechou por ter se envolvido em 
uma situação dessa, independente da atuação das 
autoridades. Ela fechou porque o mercado puniu.
A segunda consequência é administrativa, que são 
as penas que estão na lei, sentenciadas à empresa 
pelo fato de ela não ter cumprido a prevenção. Esta 
multa pode chegar a R$ 20 milhões.
Já a terceira consequência parte do princípio de 
que, se você não está a nosso favor, você está contra 
o COAF. Assim, você entra no campo onde as 
autoridades podem desconfiar que a atuação da 
sua empresa, naquele caso, foi proposital. Existe o 
crime doloso (intenção de participar) e o culposo, 
quando ele deixa de tomar as medidas. Há, tam-
bém, o dolo eventual, que é quando ele não faz 
nada e acaba facilitando a vida do bandido. Neste 
caso, as autoridades indicam se o empresário é 
culpado ou não. 
Qual é a medida interessante aqui? Cumprir a norma! 
E isso é feito de uma forma muito simples: cadastran-
do-se no site do COAF e fazendo a comunicação.
Fazendo uma analogia, se uma pessoa andar sem o 
cinto de segurança, por exemplo, não significa que 
ela vai morrer, pois ela pode dar sorte de não bater 
o carro. Se ao usar o cinto e a pessoa bater o carro, 
ele pode salvar a sua vida! Existem pessoas que dis-
farçam o uso do cinto, visando enganar o guarda. 
Então ele não vai sofrer a consequência administra-
tiva (ser multado), mas ele não pode enganar um 
poste. Se bater o carro vai ter consequência.

Revista Dealer – Pagamentos feitos em moeda estran-
geira também se encaixam nesta obrigatoriedade?
Antonio Gustavo Rodrigues – Qualquer moeda em espé-
cie, porque não é possível rastrear. 
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O SURGIMENTO  
DAS ASSOCIAÇÕES  
DE MARCA
Em comemoração aos 50 anos da Fenabrave, 
a Revista Dealer vem preparando matérias 
especiais que contam um pouco desta 
história, e que terá capítulos importantes 
da trajetória da Federação, apresentados 
em todas as edições até o final de 2015.
Na segunda parte do especial, abordamos 
o avanço da economia brasileira e, 
especialmente, da indústria automotiva, 
que acarretou em mais um passo para a 
organização da categoria da Distribuição 
Automotiva, no início dos anos 1970, com 
o surgimento das Associações de Marca.
Para ampliar a atuação e a representatividade 
do setor, seguindo o mesmo modelo que 
deu início à ABRAVE, começaram a surgir 
as Associações de Marca, sendo a primeira 
a Assobrav – Associação Brasileira de 
Distribuidores Volkswagen, criada em 1972. 
A partir daquele momento, os Concessionários 
de veículos poderiam contar, não apenas com 
a ABRAVE, para assuntos gerais da categoria, 
mas também ganharam mais força para as 
negociações individuais com os fabricantes.

50 anos unidos na mesma direção!

Na foto do topo, registro das primeiras reuniões para a constituição da 
Assobrav. Assinando a ata, Pedro Pereira Capeto, segundo presidente 

da entidade (1975–1977). Na foto de baixo, Hugo Maia de Arruda 
Pereira, primeiro presidente da Assobrav (1973–1975); o então titular 

da VW Corujão, de Curitiba, José Carlos Gomes Carvalho; Pedro Pereira 
Capeto, segundo presidente da Assobrav (1975-1977); Elmano Nigri, 

quarto presidente da Assobrav (1979-1981) e Roberto José Osório, 
quinto presidente da Assobrav (1981–1983).

ESPECIAL



Com o slogan descrito no título, o presidente Emílio 
Garrastazu Médici reafirmava a sua fé no chamado “milagre 
brasileiro”. Ao final da década de 1960, diversas condições 
favoráveis à expansão da economia brasileira foram reunidas, 
como a liberação do crédito pelo governo, o aproveitamento de 
toda a capacidade industrial, o crescimento dos investimentos e 
do consumo, além da própria expansão da economia mundial. 
Entre 1968 e 1973, o PIB Nacional alcançaria taxas anuais de 
crescimento acima de 11%, valor conquistado algumas vezes por 
países altamente desenvolvidos.

A indústria contribuiu substancialmente para este crescimento. 
Entre 1970 e 1973, o setor de transformação cresceu acima de 
14% ao ano e, o de bens duráveis, especialmente a indústria de 
eletrodomésticos e automóveis, atingiu a marca de 25% ao ano. A 
demanda por veículos superava a capa-
cidade produtiva, ainda que a produção 
saltasse de 280 mil unidades, em 1967, 
para 905 mil, em 1974.

Nesta época, o setor vivenciou um 
período de fusões e incorporações entre 
as indústrias, que reduziu o número 
de fabricantes instalados no país, limi-
tando-se, quase exclusivamente, a três 
marcas: Volkswagen, Ford e Chevrolet. 
Este processo resultava, de um lado, na 
impossibilidade de empresas menores 
acompanharem o ritmo de crescimento do País. De outro, as maio-
res conquistavam posições de destaque no mercado nacional, desde 
a implantação da indústria no país, na década de 1950.

Com essas mudanças, o Setor da Distribuição também crescia. 
Além do crescimento econômico, a bem-sucedida experiência do 
autofinanciamento por meio dos consórcios, foi responsável pelo 
aquecimento das vendas. Iniciados em 1961, como uma simples 
coleta antecipada de poupança popular, mediante futuro retorno 
de bens duráveis, os consórcios haviam se tornado um tipo de pou-
pança complementar à do sistema financeiro, e importes aliados do 
mercado automotivo na luta pela manutenção das vendas. 

No início dos anos 1970, a organização da Categoria Econô-
mica dos Distribuidores de Veículos sofreria novas mudanças para 
ampliar sua atuação e representatividade. Na década anterior, a 
ABRAVE já tinha detectado a necessidade de estabelecer diretorias 

Acompanhe a continuação dessa trajetória de sucesso nas próximas edições da Revista Dealer, editadas em 2015.

específicas para tratar com cada fabricante os interesses da Rede, 
as chamadas “Diretorias de Fábrica”. A iniciativa era justificada, 
pois ainda que todos os contratos de concessão fossem semelhan-
tes, certamente, havia questões pontuais a serem discutidas com  
cada marca.

A partir desta época começaram a surgir as Associações de 
Marca. Seguindo o mesmo modelo que deu origem à ABRAVE, 
essas Associações eram formadas por representantes dos Conces-
sionários de cada marca, que atuariam de forma independente. 

Estas entidades enfrentariam forte resistência das fabricantes 
para serem reconhecidas, pois a maioria acreditava tratar-se de um 
movimento sindical e não de representatividade política e setorial 
de interesse das marcas. 

Utilizando diversas formas de argumentos, as montadoras 
questionavam a representatividade 
legal das Associações, impondo diver-
sas pré-condições para aceitá-las. Os 
Concessionários, por sua vez, valeram-
-se da crescente força da união de sua 
Categoria Econômica e conseguiram 
responder, rapidamente, às imposições. 

Foi nesta época que surgiu a cé-
lebre frase do antigo Concessionário, 
Claudio Pacheco, que afirmou: “Se o 
elefante soubesse a força que tem, seria 
o dono do circo”, referindo-se à força 

da Rede de Concessionários no mercado, já que a distribuição dos 
veículos de cada marca deveria passar, obrigatoriamente, pelos 
concessionários, até chegar ao consumidor final.

A Rede Volkswagen, que liderava o mercado, com 60% de 
participação, foi a primeira a formar sua Associação: a ASSOBRAV 
– Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen. Com 
pequenas variações em negociações, o mesmo passou a acontecer 
entre todas as grandes marcas. Logo, o exemplo da ASSOBRAV 
seria seguido por outras Redes existentes no Brasil.

A ABRAVE seguiu sua trajetória, apoiando o surgimento e 
o fortalecimento das Associações, principalmente porque, com 
a atuação das novas entidades, os assuntos internos de cada 
marca deixavam de fazer parte da agenda da ABRAVE, que pas-
sava a concentrar-se nas questões mais amplas e de interesse geral  
da categoria. 

“Ninguém segura este país!”
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apoio jurídico

Francisco Aranda  
Gabilan

Muito do que é exposto com relação aos custos e ganhos das concessionárias não reflete 
a atual realidade de mercado. Desconhecimento da Lei Ferrari e, especialmente, da 
operação, fomentam notícias que prejudicam o segmento da Distribuição Automotiva.

No meio do segmento da Distribuição de Veículos 
Automotores e dos mercados especializados do 
setor foi veiculada matéria que, em síntese, faz três 
afirmações que merecem análise e refutação, seja 

pela generalização, seja pelo desconhecimento dos efeitos pro-
tetivos econômicos e legais que a lei que regula o setor outorga 
(Lei 6729/79, conhecida como Lei Ferrari): (a) atribui aos Con-
cessionários a “vilania” de embolsar até um quarto do valor do 
veículo vendido ao consumidor, (b) compara percentualmente 
a estrutura de margem dos Concessionários entre países com 
realidades diferentes; (c) realça opinião pessoal, sem base, ao 
afirmar (ou supor) que Marcas e Concessionários combinam 
acordos de preços, formando um cartel, não permitindo regu-
lação agencial, em desfavor do consumidor.

Grande parte dessa arenga já é requentada, nada de novo.
Analisemos, inversamente, a ordem dos itens e comece-

mos pelo último tópico: em pleno exercício da presidência de 
Fernando Collor, sob a alegação de uma (até salutar, em tese) 
implantação de uma economia de mercado, anunciou a inten-
ção de revogar a Lei Ferrari sob o argumento precipitado de 
que tudo funcionava com um “cartório”, vez que a Montadora 
fixava o preço de venda para o mercado, formado pelo preço-
-custo do distribuidor acrescido de uma margem percentual de 
lucro deste, não permitindo concorrência em favor do consu-
midor. Nomeada uma comissão pela Fenabrave (então Abrave), 
convenceu-se o Presidente e suas assessorias econômica e legal 
de que seria absolutamente conturbadora ao mercado em geral a 
revogação do instituto que se mostrava equilibrante das relações 

A realidade dos 
custos e ganhos da 
concessionária

montadoras-concessionárias em um segmento tão vultoso e 
importante da economia nacional. Solução adotada: alterou-
-se a Lei para dela suprimir o “embutimento” da margem das 
concessionárias, prevendo que à fabricante restava, apenas, o 
direito de fixar o preço de fornecimento para sua distribuidora, 
sendo que o preço público  --  o de mercado ao consumidor 
--  ficaria regulado pela lei natural da oferta e da procura. Ou 
seja, na expressão da Lei (art. 13): “É livre o preço de venda do 
Concessionário ao consumidor...”).

Vale perguntar, desmontando a suposição de ajuste: se o 
preço ao consumidor é livre (podendo gerar um lucro maior ou 
até mesmo prejuízo, conforme a demanda aquecida ou retraída) 
e se o preço que o Concessionário paga ao seu fabricante é in-
questionável, porque fixado unilateralmente por ela, onde está 
essa “combinação”, a tal cartelização?

Como quis o presidente de então, 1990, o preço é ditado 
pela economia de mercado. Sendo que a prática de cartelização, 
combinação eivada de vilania, ajuste para lesar terceiros carac-
terizam-se como crimes, pode-se afirmar daí que a suposição 
do articulista baseada na opinião única e pessoal de alguém ali 
inserida sob aspas, beira as raias da difamação e, em principal, 
denuncia desconhecimento da Lei.

Diga-se, sem pestanejar, que a Lei Ferrari protege de todos os 
modos todas as partes envolvidas: a Fabricante, como segmento 
importante da produção; o Distribuidor, como propiciador de 
que os produtos possam chegar ao mercado nos mais recôndi-
tos locais nacionais e garantindo concorrência salutar, ambos 
geradores de impostos e de locação de mão-de-obra; e, afinal, 

Vale perguntar, desmontando a suposição de ajuste: se o preço ao 
consumidor é livre (podendo gerar um lucro maior ou até mesmo 

prejuízo, conforme a demanda aquecida ou retraída) e se o preço que o 
Concessionário paga ao seu fabricante é inquestionável, porque fixado 

unilateralmente por ela, onde está essa “combinação”, a tal cartelização? 
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os consumidores que têm assegurado em lei o direito à liberdade 
para comprar onde quiserem, usando dos benefícios derivados 
do exercício da livre concorrência.

Ao segundo item: O artigo traz exemplos de um ou outro 
tipo de veículo de determinadas marcas a que o articulista diz 
ter tido acesso a documentos secretos para embasar sua afirma-
ção de que havia mais um vilão no mercado: o Concessionário. 
Sem entrar no mérito dos números e percentuais ali destacados 
-- que devem ser rebatidos pela indústria automobilística, já 
que obtidos supostamente à socapa -- exatamente por essa ra-
zão, peca o articulista pela extensão a todos os veículos, a todas 
as marcas, a todas as concessionárias da formação do preço 
final dos produtos. Pescou (se forem verdadeiros os dados ali 
expendidos) alguns modelos e extrapolou para toda a Marca, 
em primeiro; em segundo, não se preocupou com o momento 
do levantamento, vez que o mercado, sendo volátil e sendo livre 
o preço de venda como é livre o consumidor para compará-lo 
e comprar onde quiser, pode ter sido pontual e não perene tal 
situação, se verdadeira, repita-se.

Logo, padece de constância e perenidade o tal “levanta-
mento” feito.

Por último, vamos ao primeiro item: Não se preocupou o 
articulista em pesquisar e fazer as contas que envolvem o “cus-
to concessionária” de todos os produtos que adquire a preço 
fixado por sua montadora e tenta vendê-los ao consumidor. É 
absurdamente complexa e “pesada” a carga de ônus que recai 
sobre o distribuidor para “tentar” não auferir prejuízos. Nesse 
diapasão, é bem simplista e até ingênuo o artigo ao deixar 
de considerar os custos e despesas que envolvem a operação 
de revenda do Concessionário, tais como: estrutura física 
(oficinas, pátios, depósitos e showrooms em locais nobres e 
de astronômicos valores locatícios ou de aquisição) e organi-
zacional (pessoal capacitado especializado em vários níveis, 
desde a estrutura de vendas até a de administração, capital, 
investimentos, identificação corporativa), tudo imposto por 

normas contratuais fixadas pelas Concedentes ou por norma-
tivas chamadas de Convenções da Marca; altíssimo custo de 
manutenção financeira dos estoques, muitas vezes corroendo 
integralmente a pretendida margem de lucro, dependendo do 
tempo de estocagem sem demanda de determinados produtos; 
custo dos juros e ônus financeiros atrelados à obtenção de 
créditos nas instituições financeiras; e tantos outros como pu-
blicidade, prêmios aos vendedores, contratos de manutenção, 
telefonia, informática, transporte, etc.

Sem contar com a eventualidade e volatilidade do mercado 
comprador e diante desse quadro e dessa realidade da conces-
sionária, se ela não fizer cálculos altamente profissionalizados, 
se não mantiver dados atualizados de custos para fornecer a 
técnicos especialistas em analisar dados econômicos  --  e até 
mesmo para atender obrigação contratual ou convencional 
junto à sua Concedente  --  com certeza sucumbirá, realizará 
prejuízos e poderá ser levada à desestruturação e à inanição 
negocial e financeira.

Assim, mesmo as margens mencionadas no artigo -- ainda 
que admitidas como verdadeiras, só para argumento -- dedu-
zidas dos altíssimos custos impostos à concessão, muita vez 
beiram a margens médias próximas de zero, como, aliás, uma 
pesquisa feita pelo Serasa em 2000 conclui fazendo cálculos reais 
de tais custos, que o articulista não se preocupou em pesquisar 
em fazer. Bastava ir a uma concessionária de qualquer marca, 
em especial as tradicionais desde há muito assentadas no país, 
e solicitar essa composição de custos, frente às margens efetiva-
mente praticadas.

Assim, fácil deduzir, só usando estes argumentos e sem 
ir fundo em dados econômicos-financeiros, que jamais uma 
concessionária poderá embolsar um quarto do valor de veículo 
que comercializa.

Basta ver -- já que o artigo foi pontual sem levar em con-
sideração a época -- que hoje há mais de 250 concessionárias 
fechando no país. 

Diga-se, sem pestanejar, que a Lei Ferrari protege de todos os modos 
todas as partes envolvidas: a Fabricante, como segmento importante 

da produção; o Distribuidor, como propiciador de que os produtos 
possam chegar ao mercado nos mais recônditos locais nacionais 

e garantindo concorrência salutar, ambos geradores de impostos 
e de locação de mão-de-obra; e, afinal, os consumidores que têm 

assegurado em lei o direito à liberdade para comprar onde quiserem, 
usando dos benefícios derivados do exercício da livre concorrência. 





2015/2016
PREPARADOS PARA  
ATRAVESSAR A PONTE?
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A crise carrega muitos pontos de conflito para as empresas, 
mas traz, igualmente, oportunidades para realizarem ajustes 
e preparar as equipes para a retomada de mercado. Uma vez 
ajustadas, as novas estruturas estarão mais preparadas para 

conquistar ainda mais mercado, aumentando sua capacitação, 
produtividade e, consequentemente, seu lucro e resultados. 

Já que a crise é passageira, que tal investir em 
capacitação e novas formas de gestão para passar 

pela crise e sair na frente a partir de 2016?
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Letícia Costa acredita que esta crise é mais 
séria que a vivida em 2008 e, este novo ciclo, deve 
definir os rumos da indústria no Brasil. “Perdemos 
a oportunidade de termos competitividade quando 
o mercado estava bom. Crescer com base no consu-
mo não é o certo”, afirmou.

Com relação à indústria, Letícia comentou 
que é preciso implementar políticas de aumento 
da competitividade para que, com isso, cresça a 
exportação de produtos para outros países. “Falta 
visão de médio e longo prazo. O Inovar-Auto não 
pode ser um sistema protecionista. É preciso am-
pliar acordos de livre comércio, o governo oferecer 
a infraestrutura necessária e, a indústria, ajustar sua 
produção”, detalhou a especialista questionando: 
“É importante, hoje, proteger o Market Share ou a 
rentabilidade das empresas?”

Na opinião de Letícia, é necessária a inovação, 
tanto na indústria, como no varejo. Com relação 
à produção, ela argumenta que é preciso maior 
competitividade de produtos locais ante aos globais. 
“Apenas 20% das vendas são de produtos exclusivos 
para o mercado brasileiro”, completa.

Já em relação à distribuição, Letícia Costa 
comentou que é preciso “equacionar as Redes”. 

Ehenis sam cum 
laut lab ides sequi 
cones ab incilit 
faccus, omnisciate 
corisimus iumqui blab 
in plit, quae eicimi, 
natibus es rae. Arume 
delluptaqui qui 
berrorp ossimossed et 
volorem lacienis

C
om a luz de alerta acesa no setor automo-
tivo, empresários de toda a cadeia estão à 
frente de um grande desafio no mercado: 
de que forma poderão suplantar a crise 
e dar continuidade em seus negócios? 

Diversos especialistas comentam 
que o período de tormenta é pontual e 
vai perdurar com mais intensidade no 

ano de 2015, porém, são enfáticos ao aconselhar 
os empresários a se preparar para o futuro. “Não é 
a primeira crise enfrentada no Brasil, e o setor auto-
motivo tem, agora, uma oportunidade de implantar 
novas ações que ficam secundárias no dia-a-dia”, 
comentou Letícia Costa, da Prada Assessoria, em 
um painel realizado pela Automotive Business, em 
maio, para tratar dos novos cenários de mercado.

Na opinião da consultora, os empresários deve-
rão focar seus esforços dentro da oportunidade de 
crescer de forma mais sustentável, a partir do fim 
da tormenta. “Estamos vivendo em um cenário de 
estagnação. A economia está caindo e a inflação 
em expansão. O mercado brasileiro tem grande 
potencial de crescimento e, para ter crescimento 
sustentável da demanda, as empresas devem pensar 
em renda, financiamento e competitividade”, disse.

Trabalhar bem o 
giro do estoque 
de peças será um 
fator-chave para os 
negócios das Redes.
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Segundo ela, as análises feitas pela Prada indicam 
que não vale a pena ser empresário da Distribui-
ção, pois a operação, hoje, não paga o custo de 
investimento. “Concessionários em dificuldades 
contaminam todos os demais da marca”, comenta.

O caminho, segundo ela, será o de atuar no 
after Market (pós-vendas), com o trabalho de satis-
fação total do cliente, reforçar os padrões de aten-
dimento e serviços (o que reforça a produtividade 
– menos erros, mais serviços por hora), garantindo 
total satisfação do cliente. “O after market é um 
mercado que foi estimado em R$ 105,8 bilhões em 
2014. Além disso, a frota dobrou no mesmo ano, 
enquanto o mercado cresceu 2,1%. É uma área que 
possui boas margens, superiores a 9%, entre outros 
benefícios”, explicou.

Redução de custos – Além de ampliar a competitivi-
dade de produtos e a produtividade, os especialistas 
ainda afirmam que é preciso reduzir os custos de 
operação. Segundo Ivar Berntz, sócio da área de 
consultoria da Deloitte, o espaço físico para a uma 
concessionária talvez seja o maior custo para a ope-
ração. De acordo com ele, o valor dos imóveis pode 
até inviabilizar a implantação de um novo negócio 
e dificultar a manutenção das empresas já ativas.

Berntz sugere que a Rede faça algo compar-
tilhado, como uma gestão única de estoques de 
usados, compartilhamento de forças de trabalho 
e, também, de espaço físico. “Os grandes grupos, 
que representam diversas marcas, já fazem isso. Mas 
acredito que esta seja uma boa solução para todas 
as Redes”, explica.

Para ele, montar um centro de distribuição em 
áreas mais remotas das cidades é uma alternativa 
para economizar. “Isso ainda pode estimular o 
concessionário a aumentar o giro deste estoque, 
que está compartilhado com outras concessioná-
rias”, argumenta.

Letícia Costa, da 
Prada Assessoria e 

Ivar Berntz, sócio da 
área de consultoria 

da Deloitte.
Outro ponto destacado por Berntz está rela-

cionado ao extenso trabalho que deve ser desen-
volvido pelos distribuidores com relação à imagem 
da Rede no mercado. “Fizemos um estudo com 
clientes, apontando que, no Brasil, os Concessio-
nários são os que têm menor confiança por parte 
desses clientes, em mais de 20 países”, disse. O 
especialista da Deloitte diz que o turnover obser-
vado nas Redes ainda é muito alto, o que contribui 
para esta percepção.

“Reduzir custos não significa demissão”, apon-
ta Berntz. Para ele, o desafio, neste momento de 
retração de mercado, é o de reter os bons talentos 
e melhorar a qualidade nos serviços. “Estamos fa-
lando de uma mão de obra especializada, onde os 
investimentos em treinamentos são altos. Pessoas 
qualificadas serão fundamentais para quando o 
mercado voltar à normalidade”, aponta.

Na opinião do especialista, os Concessionários 
deverão focar a redução de custos em áreas que 
podem ser ajustadas. O departamento de compras, 
por exemplo, é um setor que, segundo ele, poderá 
mudar a forma de gestão para contribuir com o 
resultado. “Por que não trabalhar com compras 
coletivas? Não estou me referindo às peças, mas sim 
insumos para a concessionária, como material de 
limpeza, informática, suprimentos, etc”.

Outra sugestão apresentada por Berntz diz 
respeito à sinergia de departamentos. Na opinião 
dele, os departamentos de compras, RH e con-
tabilidade, por exemplo, podem ser executados 
por empresas terceirizadas, dentro de um pool de 
concessionárias. “Isso poderá reduzir bastante os 
custos da gestão. Agora é o momento de rever toda 
a planilha”, enfatiza.

De acordo com um estudo feito pela Deloit-
te, apenas 8% da compra de peças feitas pelos 
consumidores são realizadas em concessionárias. 
“Porém, o mesmo estudo mostrou que existe uma 
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tendência para que, a demanda por serviços nas 
Redes, aumente”, explica. Segundo Berntz, esti-
mular os serviços por meio de pacotes de preços 
fechados será uma alternativa para atrair esses 
clientes. “Montar um pacote de manutenção, 
dentro do período médio de uso do carro, onde o 
consumidor pagará mensalmente, pode ser uma 
boa ideia para trazê-lo à concessionária. Algumas 
empresas já adotaram esta estratégia e estão obten-
do sucesso”, descreve.

Investimentos – Mesmo em um período turbu-
lento, alguns investimentos são necessários para 
continuidade do negócio. O principal, apontado 
pelos especialistas, é o investimento na capacita-
ção de funcionários. “Aqueles que se prepararem 
durante a crise, são aqueles que sairão na frente. 
É preciso buscar diferenciação”, afirma o sócio 
da Deloitte.

Padronizar a operação da área de serviços, com 
profissionais capacitados e bem orientados, poderá 
ser um diferencial competitivo no mercado. Por 
meio de um trabalho orquestrado e de qualidade, 
será possível ampliar a produtividade do pós-venda. 
“Além disso, qual o problema de se ter uma oficina 
multimarca? Mais uma vez eu bato na tecla da 
sinergia entre empresas. Um grupo de empresários 
se une e, juntos, investem em um grande centro 
de reparos e manutenção? Por meio de uma gestão 

centralizada, é possível reduzir custos, aumentar 
produtividade e, consequentemente, rentabilida-
de”, explicou.

Outro investimento necessário, apontado por 
Berntz, é no ambiente digital. Ampliar a presença 
no mundo online, levará o Concessionário ao en-
contro de um público que tem se tornado um dos 
principais compradores de veículos: a Geração Y. 
“Esta geração veio nos mostrar que o Concessio-
nário tem que deixar de ser um simples ‘tirador de 
pedidos’”, argumentou.

De acordo com a Deloitte, cerca de 83% dos 
consumidores desta nova geração planejam adqui-
rir um veículo nos próximos cinco anos, porém, 
da mesma forma, apontam o interesse em preços 
mais atrativos e alternativas mais convenientes de 
acesso à compra. “Acessibilidade e o alto custo de 
manutenção são as principais razões de a Geração 
Y não possuir um veículo”, explica.

Berntz argumenta que, em muitos casos, os 
clientes conhecem muito mais sobre o veículo que 
o próprio vendedor. “Esta geração está acostumada 
a pesquisar e ouvir opiniões na internet. Elas já 
chegam à concessionária decididas, com muitas 
informações e influenciadas por outras pessoas. Se 
um vendedor não é capaz de atender este público, 
a venda está perdida. A Geração Y é dinâmica e até 
impaciente. A crise tem que abrir novos horizontes 
para esta geração de inovação”, complementou.
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Com quase 600 
participantes em 
dois encontros, 
realizados em 
Goiânia e Belo 
Horizonte, o 
Encontro de 
Vendedores de 
Concessionárias 
capacita a linha 
de frente das 
concessionárias.

O trabalho de engajamento, capacitação e, especial-
mente, o de melhoria no resultado e na qualidade 
de atendimento da linha de frente das concessioná-
rias foram os principais motivos para que a FENA-
CODIV - Federação Nacional dos Concessionários 
e Distribuidores de Veículos, realizou uma parceria 
com a Escola de Gestão Automotiva para a criação 
do “Encontro de Vendedores de Concessionárias”.

O objetivo principal é o de levar aprimoramento 
profissional para as equipes de vendas das con-
cessionárias, de todos os segmentos, e em todas 
as regiões do País. Entre os meses de abril e de-
zembro, estão previstos 10 encontros, que serão 
conduzidos pela EGA. “Faz parte da nossa missão 
criar meios que garantem o desenvolvimento dos 
profissionais que atuam em nosso segmento. Nos-
sa proposta é, justamente, por meio dos Encontros 
contribuir com a formação desses profissionais que 
atuam nos diversos segmentos, principalmente em 
um momento em que a economia do Brasil está 
em crise e afetando o desempenho do nosso setor. 
Por isso, precisamos inovar, buscar alternativas 
para superar os dias mais complicados e, ainda, 
nos preparar para atender as demandas futuras. O 
projeto poderá ter continuidade no próximo ano, 
mas dependemos dos resultados desta primeira 
experiência”, comenta o Presidente da Fenacodiv, 
Alarico Assumpção Júnior.

Os Encontros de Vendedores de Concessionárias 
FENACODIV são realizados em dois dias consecuti-
vos, e em sua programação estão previstas quatro 
palestras, com duração de 1h30 cada, sendo um 
palestrante para cada segmento automotivo. “A 
nossa expectativa é de reunir 120 participantes, 

Capacitando a base: 
Encontro do Vendedor

por encontro, onde vamos promover o debate em 
torno das melhores práticas de processos e gestão, 
com o objetivo de ampliar o nível de capacitação 
profissional, sempre buscando a qualificação das 
vendas no varejo e, como consequência, garantin-
do as boas margens. O foco do trabalho é capacitar 
as equipes, atingindo a excelência nos níveis estra-
tégicos, com a satisfação dos clientes e aumento da 
rentabilidade, além trabalhar outros pontos como 
qualidade, recursos humanos e produtividade, 
por segmento”, avalia Valdner Papa, Assessor da 
Fenacodiv e Coordenador do projeto, complemen-
tando que, logo na primeira edição, realizada em 
Goiás, “99% dos participantes aprovaram o fato 
de o curso ser exclusivo para vendedores e seus 
gestores”, afirmou.

Os dois primeiros encontros, realizados em abril 
e maio, nas cidades de Goiânia e Belo Horizonte, 
respectivamente, reuniram quase 600 vendedo-
res e gestores de concessionárias. Contando com 
a participação do Sincodiv de cada estado, os 
participantes são divididos em quatro períodos, 
seguindo uma programação por segmento, onde 
um especialista aborda assuntos pertinentes ao 
negócio da distribuição: 

• Automóveis e Comerciais Leves
 Silvana Chmelyk Vallochi - Diretora Executiva da 

Momentum Alpha Consultoria. 

• Motocicletas
 Otílio Rodrigues Neto - Professor, Economista e 

Consultor do Setor Automotivo. 

• Caminhões, Ônibus e  
Implementos Rodoviários

 Rogério Chelucci - Sócio Diretor da KDI 
Consultoria e Treinamento (1º Encontro); 
Alessandro Rebelato - Sócio Diretor da KDI 
Consultoria e Treinamento (2º Encontro).

• Tratores e Máquinas Agrícolas
 Luciano Miranda - Consultor Associado da KDI 

Consultoria e Treinamento e Professor de MBA 
na Universidade São Caetano do Sul.

A participação no Encontro é mediante a doação 
de 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos 
arrecadados são doados a uma instituição esco-
lhida pelos SINCODIVs/Regionais. Em Goiânia/GO, 
por exemplo, a entidade escolhida para receber os 
mantimentos foi a Vila São Cottolengo, localizada 
em Trindade/GO. E, em Belo Horizonte/MG, a Igreja 
São Judas Tadeu, localizada no Bairro Jardim Cana-
dá, na Grande Belo Horizonte/MG, foi a escolhida 
para receber as doações.
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O fator RH – Está claro que o papel do colaborador 
na gestão do negócio será fundamental para a 
manutenção das empresas neste período de crise. 
Porém, profissionais de RH indicam que falta en-
gajamento dos empregados com a continuidade da 
empresa. “O RH precisa buscar a colaboração e o 
engajamento dos funcionários para o crescimento 
da corporação. Hoje, isso não é visto no mercado 
e pode trazer sérias consequências para o futuro 
da empresa”, explica o vice-presidente de recursos 
humanos da CEVA Logistics, Roberto Lui, que 
foi palestrante em um fórum sobre o tema para 
empresários do setor automotivo.

De acordo com Lui, o RH está deixando de 
fazer o básico. Segundo o executivo, o ambiente 
externo interfere no humor dos colaboradores, 
o que reflete nos resultados da empresa. “Num 
ambiente de economia volátil, como o RH deve se 
comportar? Cerca de 20% das ações deste depar-
tamento correspondem a 80% dos resultados da 
empresa”, argumenta.

Na opinião de Lui, mais do que reter o bom 
funcionário, o RH precisa engajar o colaborador 
para atingir os resultados esperados. “É preciso ava-
liar o mercado e agir estrategicamente com relação 
à gestão das incertezas”, explica.

Para Carlos Ortega, consultor da Towers 
Watson, consultoria multinacional especializada 
no gerenciamento de pessoas, o grande problema 
das corporações está em não enxergar e executar 
um plano de carreira bem claro. “Por este motivo, 
44% das pessoas acreditam que terão de mudar de 
emprego para ter este crescimento”, aponta.

Sobre o engajamento das equipes, Ortega co-
menta que a solução não deve ser baseada, somente, 
em aumento de salário. Para isso, é preciso gerar 
atração desse colaborador em fazer parte da cor-
poração, realizar inicialmente uma boa seleção dos 
candidatos, ter gestão de desempenho individual 
(com remuneração adequada e recompensas), além 
de um plano de carreira bem definido, plano de 
sucessão e liderança. “O RH precisa identificar se o 
colaborador quer contribuir, se ele pode contribuir 
e como ele poderá fazer”, pontua. Segundo pesquisa 
realizada pela Towers Watson, apenas um terço dos 
empregados questionados estão engajados. 

A travessia – Em ano de crise, surgem diagnósticos, 
pensamentos e reflexões sobre os rumos e conduta 
dos negócios, mas todos convergem para a necessi-
dade de atitude individual e da força coletiva.

Para o presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior, o setor está contaminado 
pela doença da economia do País, que está em 
desaceleração. “Um doente não come carne 
assada, toma sopa. E nós temos que tomar sopa 
até que a economia volte a crescer. Mas é preciso 
estarmos fortes e preparados para a retomada, que 
certamente virá em 2016. Temos que passar por esta 
ponte chamada 2015”, avalia.

Para Valdner Papa, existe a chuva e a tempestade 
e estamos vivenciando uma forte tormenta que, 
segundo ele, deixará feridos. “Ninguém passa por 
uma tempestade sem danos, mas é preciso saber 
agir e fazer a sua parte para que a tormenta não 
destrua seu negócio”, declara, enfatizando a neces-
sidade do treinamento e retenção de talentos para 
o aumento de produtividade e superação da crise  
nas concessionárias.

Algumas concessionárias não conseguiram so-
breviver à tempestade e, apenas no primeiro quadri-
mestre do ano, cerca de 250 empresas foram fecha-
das no setor, comprometendo, aproximadamente, 

Engajar 
funcionários 
para o bom 
desempenho 
na empresa é 
importante para 
o momento atual 
de mercado.
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12 mil empregos. “Para um setor que gerava mais de 
410 mil empregos até o final de 2014, essa ameaça é 
importante. Não apenas a distribuição de veículos 
responde por 5,4% do PIB como gera milhares de 
empregos e arrecadação de impostos, e prever uma 
retração de dois dígitos para o setor é antever o 
comprometimento de muitas empresas e empregos 
também”, alerta o presidente da Fenabrave.

Na opinião de Sergio Reze, ex-presidente 
da Fenabrave (até 2011) e atual presidente da  
ASSOBRAV, existe uma crise também de confian-
ça, mas não se pode deixar morrer por ela. “Sempre 
falo para a minha equipe, quando reclama do 
mercado atual, que há 10 anos vendíamos muito 
menos do que agora, então, não devemos ficar 

só na lamentação; devemos trabalhar. A área de 
usados, por exemplo, está crescendo, e é possível 
fazer ajustes de custos na estrutura em geral que 
nos permitam passar por este período sem maiores 
prejuízos”, pondera.

“Estimamos que o mercado melhore em 2016, 
e estar preparado para esta travessia depende de 
cada empresário, colaborador, e de toda a união 
da categoria econômica. Por isso, consideramos 
fundamental que todos participem, também, de 
congressos e reuniões, como faremos em setem-
bro, no 25º Congresso & ExpoFenabrave, uma 
oportunidade de se reciclar, trocar experiências e, 
acima de tudo, fazer a sua parte pelo Setor e por sua 
empresa”, finaliza o presidente da Fenabrave. 

Carlos Ortega, 
consultor da Towers 

Watson, Roberto Lui, 
vice-presidente de 
recursos humanos 
da CEVA Logistics, 

e Sergio Reze, 
presidente da 

Assobrav.
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CONSÓRCIO É  
ALIADO PARA  
AMPLIAÇÃO DE VENDAS
O Sistema de Consórcios, regulamentado 
pelo Banco Central, é um grande aliado para 
toda a cadeia automotiva, especialmente 
neste período de baixa nas vendas e maior 
dificuldade na aprovação de crédito para 
financiamentos. Para o Concessionário, 
além de formar uma carteira futura de 
clientes, pode comercializar veículos com 
pagamento a vista, por meio das cartas de 
crédito dos consorciados contemplados.

N
a matéria de capa da edição 52 da 
Revista Dealer, mostramos que o setor 
automotivo e o Sistema de Consórcios 
sempre andaram lado a lado na história. 
Na verdade, o consórcio teve início, jus-
tamente, com a intenção de um grupo 
de funcionários do Banco do Brasil, em 

comprar veículos zero km. Este grupo de pessoas se 
cotizou financeiramente e, por meio de um sorteio 
entre eles, todos os meses o valor arrecadado era 
usado para a compra do veículo.

Alguns termos da época são comuns no Sistema 
até hoje. “Grupos, cotização, sorteio”... Atualmen-
te, essas são palavras comuns para se falar de um sis-
tema que, depois de 50 anos de operação no Brasil, 
já possui mais de 6,40 milhões de consorciados no 
total de clientes ativos. Destes, 5,62 milhões são 
clientes de veículos leves, pesados e motocicletas. 
“Mês após mês, ao acompanhar o comportamento 
do cenário nacional, com inflação persistente e 
juros cada vez mais altos, o consumidor passou a 
analisar melhor as alternativas existentes e verificar 

como adquirir bens ou contratar serviços por custos 
menores. Por isso, muitos têm preferido os con-
sórcios”, explica Paulo Roberto Rossi, presidente 
executivo da ABAC - Associação Brasileira de Ad-
ministradoras de Consórcios.

De acordo com a entidade, em seu último ba-
lanço divulgado, o indicador de participação dos 
consórcios no total de valores disponibilizados para 
compra de veículos, fechou os três primeiros meses 
deste ano (janeiro a março) com R$ 8,84 bilhões. 
Isso representa 26% de participação sobre o volume 
geral de R$ 32,47 bilhões, segundo dados do Banco 
Central, recentemente atualizados. Na comparação 
com o mesmo período de 2014, houve aumento de 
3,7 pontos percentuais.

Nos quatro primeiros meses deste ano, o setor 
de veículos leves, que reúne automóveis, camione-
tas e utilitários, registrou crescimento de mais de 
10% no total de participantes ativos. Ao registrar 
potencial participação das contemplações em 
23,7% nas vendas do mercado interno, os con-
sórcios disponibilizaram créditos de, aproximada-
mente, R$ 7 bilhões para os diversos elos da cadeia 
produtiva do setor automobilístico. 

Consciente da essência da educação financeira, 
com planejamento e adequação ao orçamento 
pessoal ou familiar, o consumidor tem analisado, 
também, a relação entre valor e tempo do com-
prometimento mensal. “Ao agir desta forma, e já 
antevendo a recuperação econômica que acontecerá 
a médio prazo, o consumidor prepara-se para rea-
lizar o sonho da aquisição de qualquer bem móvel 
ou imóvel, como o veículo automotor, com custos 
mais baixos”, diz Rossi. “O consórcio nada mais é 
que uma forma de poupança com objetivo defini-
do, que propicia a constituição ou ampliação do pa-
trimônio pessoal, familiar e empresarial”, destaca.
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Festival do Consorciado Contemplado – Em inicia-
tiva pioneira na história do setor automotivo, a 
Fenabrave, a ABAC – Associação Brasileira das 
Administradoras de Consórcios e a Anfavea – 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores, assinaram um termo de entendi-
mento para a criação do Festival do Consorciado 
Contemplado. A iniciativa contou, também, com 
a participação da ABRACICLO e da ANFIR  
no projeto.

Trata-se de uma ação conjunta, que foi reali-
zada entre os dias 1º de maio e 15 de junho deste 
ano, e teve, por objetivo, oferecer oportunidades 
exclusivas para os mais de 240 mil consorciados 
contemplados, e que ainda não utilizaram seus 
créditos. A intenção desta campanha foi estimular 
estes potenciais clientes a utilizarem estes recursos 
para a aquisição de um novo veículo e não deixar 
o crédito retido nas aplicações financeiras do 
Grupo. “O Festival do Consorciado Contempla-
do já conta com a parceria de 20 montadoras de 
automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, 
motocicletas e implementos rodoviários, e suas 
respectivas Associações de Marcas. Este projeto, 
certamente, poderá ser estendido a todas as mais 
de 8 mil concessionárias de todo o Brasil para a 
geração de cada vez mais negócios”, comenta o 
presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr, 
complementado que “esta foi uma ótima oportu-
nidade para atrairmos estes clientes às nossas casas, 
oferecendo condições comerciais e atendimento 
diferenciados para que, com isso, fomentemos 
mais negócios, especialmente em um momento 
de dificuldades de mercado”.

Durante uma mesa redonda, promovida pela 
TV Fenabrave, para informar à Rede quais eram 
os objetivos da campanha, estavam reunidos o 

Paulo Roberto Rossi, presidente executivo 
da ABAC - Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios, Luis Moan, 
presidente da ANFAVEA, e Alarico Assumpção 
Jr, presidente da Fenabrve.

presidente executivo da ABAC, Paulo Roberto 
Rossi, o diretor para assuntos institucionais da 
Anfavea, Fred Carvalho e o diretor setorial da 
Fenabrave, Marcelo Franciulli. Na oportunidade, 
Fred Carvalho comentou que o Festival do Con-
sorciado Contemplado foi uma chance de estimu-
lar aqueles clientes a irem à concessionária nego-
ciar o novo veículo. “Cada marca foi responsável 
por criar ações específicas para o Festival. Seja na 
forma de desconto, brindes ou outras vantagens 
que estimulassem o consorciado contemplado a 
usar sua cota”, detalha.

“O cliente, além de comprar o veículo à vista, 
ainda estimula a concorrência entre as marcas. Ele 
tem dinheiro na mão para comprar. Estendam 
o tapete vermelho para eles”, pontua Franciulli, 
da Fenabrave. Paulo Rossi, da ABAC, completa, 
dizendo que, certamente, esta campanha se trans-
formará em uma ação permanente, graças à boa 
aceitação das marcas participantes do Festival. 
“Provavelmente, no final do ano, podemos repetir 
a campanha”, comenta. 
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A 
capacitação profissional é, sem dúvida, um 
dos grandes desafios da atualidade para as 
organizações. Diante de um mercado em 
declínio e uma crise econômica afetando o 
desempenho em diversos setores, capacitar 
e treinar talentos será fundamental, prin-

cipalmente, quando se trata das Redes de conces-
sionárias que precisam, também, se preparar para 
as demandas futuras, priorizando e investindo em 
áreas como o pós-venda. 

Pensando nisso, a parceria da Fenabrave-SC 
com o SENAI-SC, que conta com o apoio do 
SINCODIV-SC, resultou no programa Profissio-
nais de Qualidade – PPQ que tem, como objetivo, 
promover a capacitação dos profissionais da área 
mecânica, atuantes nas concessionárias em todo o 
Estado de Santa Catarina, formada por cerca de 13 
mil profissionais. 

Inicialmente, foram disponibilizados 22 cur-
sos, divididos em 4 áreas de atuação: mecânica, 
eletroeletrônico, pintura e funilaria, todos volta-
dos para os segmentos de automóveis, caminhões, 
motocicletas, tratores e máquinas agrícolas e 
implementos rodoviários. 

O Programa, que tem como principais pilares 
Captação, Avaliação, Qualificação e Certificação 
dos profissionais em mecânica automotiva, será 
utilizado como exemplo pela Fenabrave Nacional, 
para a implantação de um modelo que atenda às 
Redes nacionalmente. 

Segundo o diretor executivo da Fenabrave-SC, 
André Andreazza, o Programa nasceu em função 

de uma demanda da Rede no Estado de Santa 
Catarina. “O projeto vem sendo desenvolvido há 
dois anos, junto ao SENAI-SC, entidade que possui 
toda a expertise necessária para atender o nosso 
objetivo junto à Rede. Criamos uma comissão 
de pós-vendas, formada por gerentes de diversas 
concessionárias do Estado que, em conjunto com 
a área da técnica do SENAI-SC, desenvolveu todo 
o Programa. A nossa comissão de pós-vendas foi 
responsável pela criação do projeto, cabendo ao 
SENAI-SC a execução”. 

Andreazza cita que os cursos, com carga horária 
de 20, 30 e 40 horas, poderão ser realizados em 
qualquer uma das 11 unidades do SENAI-SC, 
com laboratório modelo, localizadas nas cidades 
de Chapecó, Concórdia, Caçador, Joaçaba, São 
Bento do Sul, Joinville, Blumenau, Lages, Capivarí 
de Baixo, além do Centro Automotivo de Palhoça, 
que conta com convênios com montadoras, como 
Fiat, Renault, Peugeot e Yamaha. “Outro ponto 
fundamental é o alcance desta parceria, pois o cur-
so poderá ser realizado em qualquer localidade do 
Estado, desde que reúna a quantidade mínima de 
15 alunos por turma. Se for o caso, o SENAI-SC 
deslocará sua equipe e todo o material necessário 
para a realização das aulas, não existindo qualquer 
prejuízo para o participante, já que o planejamento 
pedagógico é único para todas as localidades”. 

Para participar, o Concessionário interessado 
deverá se inscrever no site do Programa Profissio-
nais de Qualidade – PPQ (www.profissionaisde-
qualidade.com.br). O próximo passo será fazer 

André Andreazza, 
diretor executivo 
da Fenabrave-
SC, e Marcos 
Hollerweger, diretor 
do SENAI-SC.
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FENABRAVE-SC E SENAI-SC SE UNEM PARA  
CAPACITAR PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MECÂNICA

Por meio do Programa Profissionais de Qualidade - PPQ, toda a Rede de 
Concessionários do Estado de Santa Catarina poderá capacitar seus profissionais 
da área de mecânica automotiva. O programa, que envolve todos os segmentos, 
contempla, inicialmente, 22 cursos, desenvolvidos de acordo com as demandas 
apresentadas pelas Redes e com metodologia totalmente personalizada.



uma avaliação do colaborador para identificar qual 
o curso e o nível que deverá participar (cada curso 
possui três níveis de dificuldade). A avaliação tam-
bém servirá de instrumento no processo de seleção 
de novos profissionais a serem contratados, além da 
verificação da necessidade de futuras qualificações 
dos profissionais. 

Após a realização do curso, o colaborador 
receberá um certificado de participação e terá 
até 120 dias para retornar ao SENAI-SC para a 
realização de uma prova teórica e prática. “Com 
a identificação individual do nível de qualificação 
de cada profissional, estamos estimulando a Rede 
a remunerar o colaborador de acordo com o nível 
atingido na certificação”, argumenta Andreazza.  

Dois cursos pilotos de Metrologia Aplicada à 
Mecânica Veicular foram realizados nas cidades 
de Blumenau e Concórdia, e a previsão é de que, a 
partir de julho, o Programa comece a operar efetiva-
mente. “É importante ressaltar que qualquer Con-
cessionário pode se inscrever e participar dos cursos. 
Apenas reforçamos que os filiados à Fenabrave-SC 
e Sincodiv-SC contam com descontos especiais em 
todos os cursos”, comenta o executivo. 

O diretor executivo da Fenabrave-SC cita 
que o PPQ contempla cursos preparatórios de 
qualificação e não têm, como objetivo, substituir 
os cursos oferecidos pelas montadoras. “O mais 
importante, neste momento, é capacitar, qualificar 
o nosso profissional. A nossa expectativa em relação 
ao Programa é muito positiva. Esperamos atingir, 
até o final deste ano, 50% dos Concessionários de 
automóveis, por exemplo, com relação à inscrição 
para avaliação do colaborador”, conclui Andreazza. 

Marcos Hollerweger, diretor do SENAI-SC 
- unidades São José e Palhoça, afirma que os resul-
tados, na aproximação junto à Fenabrave-SC, têm 
sido excelentes. O diretor afirma que disponibilizou 
o que existe de mais moderno, em suas unidades, 
voltado ao segmento automobilístico, para o 
treinamento da área de mecânica da Rede de Con-
cessionários do Estado de Santa Catarina.  “Com 
o Programa Profissionais de Qualidade – PPQ, 
vamos contribuir com a melhoria do desenvolvi-
mento das concessionárias, que irá resultar em um 
atendimento ao cliente diferenciado e aumento da 
competitividade”, argumenta.

Hollerweger cita que, por meio da parceria 
com a Fenabrave-SC, os alunos dos cursos de 
formação técnica ou de qualificação, que estão 
desempregados, poderão ser indicados para pro-
cessos de seleção das concessionárias localizadas 

em Santa Catarina. “Com o convênio, oferecemos 
condições para que os alunos dos cursos, colabo-
radores das concessionárias, possam desenvolver 
competências, além de indicarmos participantes 
desempregados dos nossos cursos de formação téc-
nica ou de qualificação, para processo de seleção e 
recrutamento junto às concessionárias instaladas 
no Estado. Sem dúvida, estamos contribuindo 
com o desenvolvimento humano da Rede de con-
cessionárias, no Estado de Santa Catarina, além de 
termos a oportunidade de retroalimentar os nossos 
processos, por meio do retorno que teremos dos 
nossos especialistas”, completou. 

O programa, que 
envolve todos 
os segmentos, 

contempla, 
inicialmente, 

22 cursos, 
desenvolvidos 
de acordo com 

as demandas 
apresentadas 
pelas Redes e 

com metodologia 
totalmente 

personalizada.
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JEEP TOTALIZA 129 
LOJAS NO PAÍS
Na contramão de outras marcas, a Jeep 
investiu mais de R$ 250 milhões, passando de 
45 concessionárias, no final de 2014, para 129 
em abril de 2015, superando a expectativa 
da marca para o período, que era de 120 
concessionárias.  Segundo a Jeep, em dezembro 
deste ano, serão 200 pontos de venda no Brasil.

E
nquanto o setor automotivo amarga enco-
lhimento nas vendas, como consequência do 
fraco desempenho da economia brasileira, os 
números da Rede Jeep, no primeiro quadri-
mestre de 2015, destoam das demais marcas. 
Este é o resultado de grandes investimentos 

que a empresa vem realizando no País, como a 
inauguração do Polo Automotivo Jeep, no dia 28 
de abril, em Pernambuco, que superou os R$ 7 
bilhões em sua construção, e que irá atender toda 
a América Latina.

No primeiro quadrimestre de 2015, a Rede de 
Concessionários da marca praticamente triplicou 
de tamanho, passando de 45 lojas, em dezembro 
de 2014, para 129 em abril de 2015. Segundo 
a Jeep, a previsão é chegar a dezembro com 200 
lojas em operação, com investimentos de mais de 
R$ 250 milhões na implantação da Rede. “Este 
montante de investimentos é muito significativo. 
Trata-se da iniciativa de muitos empreendedores 
que apostam no crescimento da marca Jeep no 
Brasil. A Rede própria de Concessionários é um dos 
quatro pilares da estratégia de expansão das vendas 
da marca no País. Os outros três pilares são fábrica, 
marca e produto”, cita Sérgio Ferreira, diretor geral 
da Chrysler Brasil e diretor da marca Jeep para a 
América Latina. 

A montagem de uma Rede com tais dimensões, 
e em tempo recorde, representou um grande es-
forço financeiro e de articulação de parcerias. Para 
selecionar os novos Concessionários, foi aberto um 

processo de concorrência para escolha das melho-
res propostas, levando em consideração critérios 
como localização, potencial de mercado, solidez 
financeira, experiência premium e qualidade. Das 
129 concessionárias, 48 venderão também modelos 
importados das marcas Chrysler, Dodge e Ram. 

Com a chegada do modelo Renegade às lojas, 
em abril, que somou 575 unidades emplacadas 
em menos de 3 semanas, a marca Jeep fechou o 
primeiro quadrimestre de 2015 com 218,5% de 
alta, no comparativo com o mesmo período do 
ano anterior, somando 1.809 unidades emplacadas. 

“Foi um mês histórico para a marca, e agora 
a tendência é de crescimento muito rápido, pois, 
mais de 3 mil unidades foram vendidas no ataca-
do. A grande maioria, na última semana de abril”, 
afirma Ferreira. 

Além das inaugurações das lojas e do início de 
vendas do Renegade, uma série de ações de marke-
ting na mídia e nas redes sociais marcaram o mês de 
abril, que foi encerrado com um coquetel em todas 
as lojas, com a presença de clientes e milhares de en-
comendas feitas. “A forte demanda que observamos 
nos dá otimismo para alcançar nossa meta de chegar 
à liderança do segmento de SUVs compactos ainda 
este ano, mesmo iniciando os emplacamentos na 
metade de abril”, conclui Sérgio Ferreira.

Riguel Chieppe, diretor geral da divisão comér-
cio do Grupo Águia Branca, cita que a corporação 
possui três lojas Jeep, sendo duas exclusivas, inau-
guradas recentemente. “Inauguramos em abril duas 
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Sérgio Ferreira, diretor 
geral da Chrysler Brasil 
e diretor da marca Jeep 
para a América Latina, 
e Riguel Chieppe, 
diretor geral da divisão 
comércio do Grupo 
Águia Branca.



concessionárias Jeep e, no segundo semestre, teremos 
mais uma unidade em operação, totalizando quatro 
concessionárias da marca. A nossa expectativa de 
crescimento está relacionada à proposta do Polo 
Automotivo, onde temos segurança para investir 
em um projeto de longo prazo. Outro ponto é o 
crescimento do segmento de SUVs, no mundo e no 
Brasil, o que pode ser comprovado pelo sucesso do 
lançamento do Renegade, onde já tínhamos uma 
demanda de clientes antes mesmo do seu lançamen-
to. Dependendo da versão, estamos com espera de 
30 a 60 dias, o que comprova o aumento do fluxo 
de clientes em nossas lojas. Sem dúvida, o Renegade 
caiu no gosto do brasileiro”, disse. 

O vice-presidente do Grupo Saga, Sérgio Maia, 
que inaugurou 7 concessionárias Jeep nos meses de 
março e abril deste ano, totalizando 8 lojas Jeep no 
Grupo, comenta que a marca escolheu o momen-
to certo para investir no País. “O Renegade é um 
sucesso e já estamos com fila de espera em torno de 
60 dias. A nossa expectativa, para 2016, é de que 
este segmento continue crescendo, até em função 
da carência que existia no mercado brasileiro por 
este tipo de produto”, conclui.  

Polo Automotivo Jeep é inaugurado em Pernambuco – 
No dia 28 de abril, foi inaugurado, em Goiana, 
Pernambuco, o Polo Automotivo Jeep, primeiro 
grande investimento da Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA), um dos maiores grupos mundiais do setor 
automotivo, constituído em 13 de outubro de 
2014, a partir da fusão global entre Fiat e Chrysler. 
É a mais moderna fábrica do grupo no mundo e irá 
atender a America Latina.  

O investimento total superou os R$ 7 bilhões, 
dos quais R$ 3 bilhões na fábrica Jeep, R$ 2 bilhões 
no Parque de Fornecedores e o restante destinado a 
desenvolvimento de produtos e outros investimen-
tos. A fábrica ocupa uma área construída de 260 mil 
m² e tem capacidade para produzir 250 mil veículos 
por ano. No perímetro fabril, ergue-se também o 
Parque de Fornecedores, um complexo de 12 edi-
fícios, que abrigam 16 empresas responsáveis por 
17 linhas de produtos. O Parque de Fornecedores 
ocupa uma área de 270 mil m². 

“As verdadeiras revoluções não são feitas de 
cima para baixo. Começam pelas pessoas comuns, 
de sua vontade de resgate, de sua coragem para 
mudar as regras do jogo, de sua capacidade de trans-
formar o ordinário em extraordinário. Em todas as 
minhas experiências pelo mundo, é aqui em Per-
nambuco que vi acontecer a maior revolução. Ela 
começou há cinco anos, quando acreditamos que, 
no meio de uma plantação de cana-de-açúcar, fosse 
possível criar uma das fábricas mais competitivas do 
mundo”, citou o CEO mundial da Fiat Chrysler 
Automobiles, Sergio Marchionne. 

Em entrevista à Revista IstoÉ Dinheiro (Edição 
de 6/05/2015), Marchionne se mostrou confiante 
em relação à retomada da economia do País a 
partir do próximo ano. “A crise atual vai afetar os 
resultados da economia neste ano, e parte de 2016, 
acredito. Mas não tenho dúvidas de que o País vai 
recuperar o padrão de crescimento dos últimos 
anos”, conclui. 

O Polo Automotivo Jeep empregará, até o final 
do ano de 2015, mais de 9 mil pessoas, sendo 3,3 
mil na planta Jeep, 4,9 mil no Parque de Fornece-
dores e 850 em serviços gerais. 
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mundial da Fiat Chrysler 
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Carlos Cogo é Sócio-Diretor de Consultoria Carlos Cogo Agroeconômica e será um dos palestrantes do 25º Congresso & 
ExpoFenabrave, que se realizará entre os dias 15 e 16 de setembro de 2015, no Expo Center Norte, em SP.

 Carlos Cogo

economia

Com o dólar acima de R$ 3, produtores de commodities terão acréscimo nas margens 
de lucratividades para as colheitas de 2015, porém, a implantação da próxima safra 
trará mais custos. O impacto também virá do reajuste das tarifas de energia, reajuste do 
óleo diesel, recomposição dos preços dos fretes, aumento dos custos com irrigação, da 
elevação das despesas com mão de obra e da alta das taxas de juros do crédito rural.

A forte escalada do dólar em 2015 deve elevar a ren-
tabilidade dos produtores brasileiros de grãos. A 
maior parte dos insumos comprados, para a atual 
safra 2014/2015, foi adquirida a uma taxa cam-

bial média de R$ 2,28. Com o dólar posicionado acima dos 
R$ 3,00, os produtores de soja, milho, algodão, trigo e outros 
grãos – que são commodities e têm suas cotações balizadas pela 
moeda norte-americana – terão um acréscimo nas margens de 
lucratividade para as colheitas de 2015. Entretanto, já há forte 
preocupação com a implantação da próxima safra 2015/2016, 
que deverá ter parte dos insumos reajustados devido ao mesmo 
motivo – a alta do dólar. Os preços globais das commodities 
seguem acumulando perdas em 2015 e os Estados Unidos 
estão plantando uma área recorde de soja em 2015/2016.

O pacote de insumos básicos (sementes, fertilizantes e de-
fensivos, dentre outros) responde por 58% a 65% dos custos 
de produção dos grãos no Brasil. Em média, 72% das matérias 
primas necessárias à produção de fertilizantes e defensivos são 
importadas no Brasil (em valores monetários). Dessa forma, 
a alta da taxa cambial impacta diretamente sobre esses insu-
mos – a alta acumulada de 24% do dólar em 2015 deve ser 
integralmente repassada aos custos para fabricação/produção 
e, portanto, aos preços destes insumos. Além da pressão da 
alta do dólar sobre os preços dos insumos para a temporada 
2015/2016, os custos de produção também sofrerão o impac-
to do reajuste das tarifas de energia, reajuste do óleo diesel, 
recomposição dos preços dos fretes, aumento dos custos com 
irrigação, da elevação das despesas com mão de obra e da alta 
das taxas de juros do crédito rural.

As estimativas elaboradas pela nossa Consultoria mostram 
um incremento nos custos de produção dos grãos para a nova 

Safra 2015/2016: preços 
em baixa e custos de 
produção em alta?

temporada 2015/2016, em Reais, entre 6,6% e 25,7%, em 
relação ao ano-safra atual (2014/2015), conforme o grau 
de “dolarização” dos custos de cada cultivo. Em dólares, os 
custos ficarão menores na próxima safra 2015/2016, uma 
vez que as aquisições de insumos e demais despesas da safra 
atual (2014/2015), que está sendo colhida, foram efetuadas 
a uma taxa média de câmbio de R$ 2,28. O custo de pro-
dução da soja, por exemplo, em 2015/2016, está estimado 
em R$ 2.932,32 por hectare na região dos Cerrados, 25,7% 
acima dos R$ 2.333,47 em 2014/2015, com lucratividade 
de apenas 1,1% sobre o Custo Total de Produção (CT). Em 
dólares, o custo está estimado em US$ 977,44 por hectare em 
2015/2016, contra US$ 1.023,45 em 2014/2015.

As margens de rentabilidade dos principais cultivos de 
grãos deverão permanecer positivas na temporada 2015/2016, 
mas bem abaixo dos resultados vistos nos últimos cinco ciclos. 
Citamos como exemplo o caso da soja – a principal cultura na 
formação de renda bruta da agricultura brasileira e um dos mais 
importantes drivers para o segmento de máquinas agrícolas –, 
cuja rentabilidade na região dos Cerrados, sobre o Custo Total 
de Produção pode cair para apenas 1,1%, contra 28% em 2014. 
A margem Ebitda ainda seria bastante satisfatória para uma la-
voura de soja no Cerrado, estimada em 19,6% para 2015/2016, 
mas bem abaixo dos 35,5% em 2015 e 45,4% em 2014. 

Nesse cenário, os agricultores tenderão a se manter caute-
losos, focados na manutenção de índices elevados de produ-
tividade. Diante do desafio de enfrentar custos de produção 
mais elevados e margens bem mais apertadas, e com incertezas 
em relação ao ambiente econômico e taxa de câmbio, o reflexo 
esperado para o segmento de máquinas agrícolas é de retração 
de vendas em 2015-2016.  
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