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DMP: MAIS INTELIGÊNCIA
SOBRE O MERCADO!

Estar atento aos movimentos do mercado é um fator decisivo para quem pretende prosperar
nos negócios do Setor da Distribuição de Veículos. Com esse objetivo, o novo DMP- Dados
de Mercado Personalizados, sistema desenvolvido internamente pela Fenabrave, deverá
promover estratégias inovadoras e diversificadas por parte das Redes em todo o País.

ENTREVISTA
O jornalista e comentarista econômico, Carlos Alberto
Sardenberg, analisa a economia brasileira e de que
forma a questão política interfere no atual cenário.

SALÃO DO AUTOMÓVEL
Conheça as principais tendências e novidades que
estarão nas ruas de todo o Brasil nos próximos meses.
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editorial

Aprender e confiar!
Por Alarico Assumpção Júnior

E

stamos no final de um ano bastante difícil e, quando comecei a escrever este editorial,
que encerrará 2016, pensei em fazer um balanço do que vivemos, do que sofremos e do
quanto aprendemos com as dores das perdas que tivemos, tanto de empresas como de
empregos em nosso setor.
Porém, recentemente, todos nós recebemos a maior lição de vida que jamais deveríamos esquecer: a de que a única perda que devemos, de fato, lamentar, por ser esta
irreversível, é a da própria vida.
Comparada à inimaginável dor das famílias e amigos das vítimas do acidente do avião que
transportava a delegação da Chapecoense, na noite de 28 de novembro, e que deixou 71 mortos
e seis feridos, os problemas políticos, econômicos e empresariais que
tivemos, passam a ter outro peso, certamente. Afinal, por meio destes,
também tivemos a oportunidade de aprender.
A abrangência e proporções geradas pelo acidente aéreo da delegação
Chapecoense, e a consternação de âmbito internacional,tornaram claro
que, na essência da vida, a humanidade não tem sexo, status, cor, raça,
time ou rivalidade. Não há adversários ou oponentes. Num sentimento
doloroso, mas que aflorou a solidariedade de todas as nações mundiais,
DMP: MAIS INTELIGÊNCIA
sofremos juntos e juntos oramos para os que se foram e para que os soSOBRE O MERCADO!
breviventes possam se recuperar.
Assim, se este final de ano merece uma mensagem de reflexão, esta
será a de AGRADECER e CONFIAR.
Que possamos agradecer o aprendizado, ainda que por meio da dor da
perda, e que possamos, igualmente, ter confiança em um futuro melhor.
Por isso, desejo a todos que, em 2017, possamos ter mais GRATIDÃO pela vida e
CONFIANÇA em nosso País, em nosso Governo, em nosso Setor, em nossas Empresas, em nossas
Equipes e, acima de tudo, em Nós mesmos!
Que possamos acreditar que a CONFIANÇA em dias melhores os tornará, de fato, melhores,
simplesmente, porque estamos aqui, vivendo possibilidades de aprendizado e de crescimento que
muitos jamais terão.
Que Deus abençoe a você e sua família e que as festas de final de ano aconteçam com muita
paz, harmonia e alegrias.
Um forte abraço,
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Alarico Assumpção Júnior é presidente da Fenabrave –
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.

Revista Dealer

3

sumário

Publicação bimestral da
Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores.
Ano 9 – Edição 66 – Novembro/Dezembro 2016
Conselho Diretor

Radar Fenabrave

radar fenabrave

Entrevista

entrevista

Presidente
Alarico Assumpção Jr.

14

O jornalista e comentarista econômico, Carlos Alberto
Sardenberg, analisa a economia brasileira e de que forma
a questão política interfere no atual cenário.

1º Vice-Presidente
Luiz Romero C. Farias
2º Vice-Presidente
José Carneiro de Carvalho Neto
Vice-Presidentes
Carlos Porto, João Batista Simão,
Marino Cestari Filho, Marcelo Nogueira,
Marcelo Cyrino e Sergio D. Zonta
Vice-presidentes “Ad-hoc”
Glaucio José Geara, José Maurício Andreta Jr.,
Luciano Piana, Luís Antônio Sebben,
Octávio Leite Vallejo e Waleska Cardoso
Conselho de Ex-presidentes
Alencar Burti, Flavio Meneghetti,
Sergio Antonio Reze e Waldemar Verdi Jr.
Conselho Editorial
Alarico Assumpção Jr., Marcelo Franciulli, Valdner Papa e
Rita Mazzuchini
Editoria e Redação
MCE Comunicação
R. Frei Rolim, 59 – CEP 04151-000 – São Paulo, SP
Tels.: (11) 2577-6533 / 5582-0049
e-mail: rita@mcepress.com.br
Editora e Jornalista Responsável
Rita Mazzuchini (Mtb 22128)

Matéria de Capa

matéria de capa

Mercado

mercado

Setor

expofenabrave

32

Entenda o que é esperado para o mercado da Distribuição Automotiva
nos próximos anos. Conexão, agilidade e novas formas de distribuir
produtos e serviços, além da necessidade de conhecer melhor as
novas gerações de consumidores, como os chamados Milenials.

Projeto Gráfico e Edição de Arte
Heraldo Galan e Patricia Tagnin
Fotos
iStock Photos, Igor Francisco e divulgação
Comercial
DNF Comunicação – Gutenberg Soledade
Tels.: (11) 2281-8134 e (11) 97732-7042
E-mail: dealer@dnfpropaganda.com.br
Tiragem
8.000 exemplares (distribuição gratuita)
Endereço para correspondência
Av. Indianópolis, 1967 – Planalto Paulista
CEP 04063-003 – São Paulo/ SP
Tel.: (11) 5582-0000 / Fax: (11) 5582-0001
E-mail: fenabrave@fenabrave.org.br
Para contatos na redação
E-mail: rita@mcepress.com.br
Impressão
Nywgraf

Autorização para
reprodução de textos

Baixe esta edição da
Revista Dealer em seu
tablet ou smartphone.

28

Durante a 29ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo,
os visitantes conheceram as principais tendências e novidades que estarão
nas ruas de todo o Brasil nos próximos meses, além carros-conceito.

Roberto Chikusa, advogado especialista em direito tributário debate sobre
o entendimento de ressarcimento do ICMS na Substituição Tributária.
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O novo DMP- Dados de Mercado Personalizados, sistema desenvolvido
internamente pela Fenabrave, deverá promover estratégias
inovadoras e diversificadas por parte das Redes em todo o País.
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Universidade Web Fenabrave cria nova metodologia, levando muito
mais informação às Redes, com um investimento acessível a todos.

Alarico Assumpção Jr. dirige-se ao palco da cerimônia de abertura do
29o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo.
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consórcio, revendas e compradores. É ela quem opera o Sistema Nacional de
Gravames (SNG). As soluções da Cetip colaboram para tornar a concessão de
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Metodologia inovadora
na nova Universidade
Web Fenabrave
O ano de 2017 está próximo e chegará cheio
de novidade para a Universidade Fenabrave. No
próximo ano, como parte de um projeto de modernização das ações educacionais da entidade, serão
disponibilizados cursos somente pela web, por meio
da Universidade Web Fenabrave, levando muito
mais informação às Redes, com um investimento
acessível a todos.
Esta novidade é fruto da parceria da Fenabrave
com a Escola de Gestão Automotiva e Florida Christian University – FCU, e trará o que há de mais
moderno em ensino a distância. Por meio de uma
metodologia inovadora, focada na prática profissional, a Universidade Web Fenabrave levará, aos Concessionários, conteúdos de interesse do setor com
alto impacto no dia a dia de trabalho em equipe.
Os cursos serão divididos em módulos e estes,
por sua vez, possuirão trilhas que se desenvolvem
nas chamadas Estações de Estudo, para que o aprendizado seja leve e satisfatório: vídeo, leitura, exercícios, atividade prática e avaliação final. “Um leque
de temas será oferecido aos alunos, que poderão
realizar cursos voltados a vendedores, consultores
técnicos, gestão de vendas e pós-vendas, RH, neuromarketing, entre outros”, explica o coordenador
da área educacional da Fenabrave, Valdner Papa.
Além disso, os alunos terão acesso aos cursos
WEB básicos, incluindo as Mesas Redondas transmitidas pela TV Fenabrave o Jornal Fenabrave.
6
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“Com esta novidade, os interessados poderão adquirir, individualmente, os cursos de WEB avançados para ampliar o aprimoramento e crescimento
profissional, construídos por meio de estudos de
casos, levando a experiência, na prática, de modernas ferramentas de gestão”, complementa Valdner.
Todo o gerenciamento dos cursos da Universidade Web Fenabrave será feito pela Florida Christian
University - FCU, de Orlando, nos Estados Unidos,
com conteúdo e metodologia da Escola de Gestão
Automotiva – EGA.
Os alunos que completarem os cursos WEB
serão certificados pela Fenabrave e EGA que contarão créditos para cursos complementares e de
graduação nos Estados Unidos e, também, em universidades brasileiras, parceiras da FCU. ”O objetivo
da Fenabrave, junto à Florida Christian University, é
o de trazer, aos distribuidores de veículos brasileiros, a máxima qualidade de ensino, com conteúdo
apropriado para aprendizagem, proporcionando,
a todos os colaboradores, um futuro profissional
promissor e, com isso, aprimorar os resultados dos
Concessionários”, completa Valdner.

MSX International: O Ciclo Completo.
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2016 encerra com 18
Encontros de Vendedores
de Concessionárias
realizados
Ampliando a estratégia educacional voltada ao aprimoramento
profissional das equipes de vendas, os Encontros de Vendedores de
Concessionárias Fenacodiv, realizados em parceria com os SINCODIV’s
estaduais e que contam com o patrocínio do Banco Itaú, estão cada vez
maiores e com procura crescente por parte dos profissionais que atuam
na distribuição automotiva, em todos os segmentos.
Em 2016, ocorreram alterações na grade dos cursos e novas áreas
foram inseridas, refletindo, assim, em maior sucesso de público durante estes encontros. Ao todo, foram realizados 18 eventos e, como
resultado, cerca de 6 mil profissionais, entre vendedores e consultores
técnicos, ligados aos segmentos de automóveis, comerciais leves, motocicletas, caminhões, máquinas agrícolas e implementos rodoviários,
participaram em vários estados do País.
“Este ano, atravessamos, mais uma vez, um cenário econômico
desafiador, e uma das grandes preocupações da gestão de concessionárias está relacionada ao preparo de suas equipes de vendas, que necessitam de aprimoramento constante para colherem melhores resultados.
Pensando assim, preparamos, com muita qualidade e dedicação, todo
o formato do Encontro de Vendedores de Concessionárias Fenacodiv,
que é de grande sucesso e tende a crescer ainda mais”, comemorou
Valdner Papa, diretor geral da Fenacodiv.
Nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, as cidades
de Uberlândia/MG, Joinville/SC, Porto Alegre/RS, Porto Velho/RO, Fortaleza/CE, Manaus/AM, Sinop/MT e Londrina/PR receberam recorde de
público. Em dezembro, o último Encontro de Vendedores de Concessionárias foi realizado em Goiânia/GO.

Ao longo dos 18 eventos
realizados em 2016,
mais de 3.700 quilos
de alimentos foram
arrecadados.
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Missão social
O papel que a Fenacodiv desempenhou, por meio do projeto,
ajudou muito além dos profissionais que participaram dos
cursos. Desde o início, diversas instituições, indicadas pelos
SINCODIV’s estaduais,foram beneficiadas com a doação de
alimentos, fraldas geriátricas e brinquedos arrecadados nos
encontros por parte dos participantes. “Graças à união e
esforços conjuntos entre Fenacodiv, Sincodiv’s, profissionais
da EGA e das equipes de concessionárias filiadas às Associações de Marca, conseguimos realizar, com extremo sucesso,
estes eventos. Como resultado, foram arrecadados cerca de
3.700 quilos de alimentos, que foram doados a 18 instituições
assistenciais. Ou seja, conseguimos multiplicar os benefícios
de nossa iniciativa, realizando um importante trabalho social
junto a diversas comunidades brasileiras”, comemorou Alarico
Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave e da Fenacodiv.

Reunião da ALADDA no México
Entre os dias 2 e 4 de novembro,
uma equipe da Fenabrave, liderada
por seu presidente, Alarico
Assumpção Júnior, que também é
presidente da ALADDA – Asociación
Latino americana de Distribuidores
de Automotores, participou do Foro
Automotor AMDA 2017, promovido
pela Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores,
realizada na Cidade do México.
Depois de assumir a presidência
da ALADDA, em agosto, Alarico
Assumpção Júnior e sua equipe
realizaram uma apresentação
às associações que compõem a
entidade, sugerindo ações para a
ampliação de sua representatividade
em cada mercado. “Acredito que
todas as sugestões são muito
positivas e agregarão valor a
um setor tão importante para
a economia das Américas, que
é a Distribuição Automotiva,
geradora de emprego e renda”,
afirmou Assumpção Júnior.
Como parte do planejamento do
presidente Alarico, houve a definição
do vice-presidente da ALADDA,
com a nomeação de Octávio Leite
Vallejo. Atualmente, Vallejo é
vice-presidente da Fenabrave e
Superintendente do SINCODIV-SP.

Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave e da ALADDA, participa
de encontro com o presidente da AMDA, associação mexicana, Guillermo
Prieto Treviño. À direita, Alejandro Saubidet, secretário da ALADDA.

Livro narra a trajetória de Alencar Burti
No dia 31 de outubro, foi lançado, na Livraria da Vila, do Shopping JK Iguatemi, em
São Paulo, o livro “Empreender é viver – a trajetória de Alencar Burti”, escrito por
Ricardo Viveiros, e que narra a vida empresarial do líder empresarial e fundador
da Fenabrave, que sucedeu a ABRAVE, em 1989. “Este grande líder setorial tem
seu nome confundido com o do Setor da Distribuição Automotiva. Alencar Burti
contribuiu para o setor com seu trabalho empreendedor, sua visão de negócios,
além da disposição e dedicação”, comenta o presidente da Fenabrave, Alarico
Assumpção Júnior, relembrando as homenagens feitas pela Federação à Alencar
Burti, durante o 24º Congresso & ExpoFenabrave, em 13 de agosto de 2014 e,
também, na comemoração dos 50 anos da entidade, em 15 de setembro de 2015.
À frente de entidades como SEBRAE e Associação Comercial, Burti é
reconhecido por sua capacidade inigualável de dialogar, de liderar pelo
exemplo, de encontrar pontos em comum com os interlocutores e, a partir
deles, construir relações que se fortalecem permanentemente. “A diferença
entre ser um executivo e um voluntário é que quando você fala com um
colega de voluntariado você não pode impor nada. Você ganha no argumento
ou na pergunta. Pergunte antes de você expor uma ideia qual é a ideia dele”,
disse o biografado à época das homenagens oferecidas pela Fenabrave.
E foi por seu espírito gregário, amigo e conciliador, sem deixar de ser
forte e combativo quando era preciso, que Alencar Burti se destacou
no Setor da Distribuição Automotiva nacional e conquistou mais
do que o fortalecimento desta categoria econômica; conquistou,
e ainda conquista, a admiração dos pares deste setor.
Revista Dealer
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Agenda
JULHO
• No dia 22 de julho, o presidente da Fenabrave, Alarico
Assumpção Júnior, acompanhado de diretores da entidade,
de André Ribeiro, presidente da AUTOHONDA e Vergílio
Juliani Neto, executivo da associação,recepcionaram Issao
Mizoguchi, presidente & COO - chefe de operações regional
América Latina, e Roberto Akiyama, vice-presidente da
Honda, para um almoço especial na sede da Fenabrave.

AGOSTO
• O vice-presidente da Fenabrave, Marcelo Nogueira
Ferreira, participou, no dia 7 de agosto, em São Paulo, do
15º Congresso Brasileiro do Agronegócio, que teve, como
tema, “Liderança e Protagonismo”. O evento foi organizado
pela ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio.
• O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior
recepcionou, em almoço na sede da entidade, no dia
22 de agosto, representantes da diretoria da Volvo. Na
ocasião, participaram Fabiano Todeschini, presidente da
Volvo Bus América Latina, Wilson Lirmann, presidente do
Grupo Volvo América Latina, Adriano Merigli, Bernardo
Fedalto, Carlos Pacheco, Luis Carlos Name Pimenta e Valter
Viapiana, diretores da Volvo, além de Ataides de Deus
Vieira Pozzi e Norton de Oliveira Silva, do grupo Suécia.

• Já no dia 26, o presidente da Fenabrave, Diretores e
Vice-Presidentes dos segmentos de Caminhões, Ônibus,
Implementos Rodoviários, Tratores e Máquinas Agrícolas
foram recebidos pela nova presidente do BNDES –
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, Maria Sílvia Bastos Marques, no Rio de Janeiro.
Na oportunidade, Assumpção Júnior reforçou a
importância da parceria da Fenabrave com o BNDES no
desenvolvimento do fomento de financiamento para
caminhões, ônibus, tratores e máquinas agrícolas.
• O vice-presidente da Fenabrave, João Batista Simão, e o
ex-Governador de São Paulo e atual consultor de assuntos
institucionais da entidade, Luiz Antonio Fleury Filho,
representaram a Fenabrave, no dia 29 de agosto, durante a
solenidade de nominação da Escola de Negócios SEBRAESP ‘Alencar Burti’, que será a primeira escola gratuita de
empreendedorismo do Brasil e recebeu este nome como
homenagem ao seu fundador, idealizador da instituição
durante o período em que atuava como presidente do
Sebrae-SP. A escola é uma iniciativa inédita para formar e
capacitar, gratuitamente, futuros e atuais empreendedores
por meio do ensino técnico e tecnológico, nas áreas
de Administração, Gestão, Logística e Marketing.
• Aconteceu, entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro, na
cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, a 39ª Feira Expointer
2016, voltada ao setor do agronegócio. No dia, 31 de agosto,
Marcelo Nogueira Ferreira, vice-presidente da Fenabrave,
responsável pelo segmento de tratores de máquinas
agrícolas, visitou e representou a entidade no evento.

SETEMBRO

• Gilson Carvalho, presidente da ANEF - Associação Nacional
das Empresas Financeiras das Montadoras, o vice-presidente,
Luiz Horário da Silva Montenegro e o diretor executivo, Flavio
Croppo, foram recepcionados pelo presidente da Fenabrave,
Alarico Assumpção Júnior, para uma reunião-almoço,
realizada em 24 de agosto, na sede da Fenabrave, São Paulo.
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• O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior,
participou, entre os dias 6 e 8 de setembro, na cidade
de Melbourne, na Austrália, da Convenção Anual da
AADA – Australian Automotive Dealer Association,
entidade que representa todos os Concessionários
australianos. Sob o tema “Construindo Melhores
Resultados”, o evento reuniu líderes da indústria e da
distribuição, além de apresentar palestras com temas
atuais de mercado e tendências direcionadas aos
Concessionários. Durante o chamado “Jantar com o
Presidente” da entidade australiana, a Fenabrave foi a
única entidade estrangeira homenageada pela AADA.

• Marcelo Franciulli, diretor executivo da Fenabrave,
participou de reunião, no dia 14 de setembro,
em São Paulo, com o Conselho Diretor do IQA
– Instituto de Qualidade Automotiva.
• Ricardo Lima, então vice-presidente da Fenabrave,
representou Alarico Assumpção Júnior, no XII
Encontro Estadual promovido pelo SINCODIV-MG,
no dia 15 de setembro. O evento, que teve como
tema “A Caminho da Superação – Os Próximos
Desafios da Distribuição Automotiva no Brasil”,
contou com a participação de Concessionários, de
todos os segmentos, do Estado de Minas Gerais.
• Realizado anualmente pela regional Fenabrave
Santa Catarina, o 9º Congresso Estadual teve o tema
“EFICIÊNCIA: TRABALHANDO JUNTOS”, e aconteceu
nos dias 19 e 20 de setembro, na Expoville, em Joinville.
O evento reuniu cerca de 600 pessoas, tendo Valdner
Papa e uma equipe da Fenabrave presentes.
• No dia 20 de setembro, o Conselho Deliberativo
da Fenabrave, composto por representantes
das Associações de Marca, se reuniram na sede
da entidade, em São Paulo, para reunião.
• No dia 21 de setembro, o presidente da ABEIFA (Associação
Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de
Veículos Automotores), José Luiz Gandini, se reuniu com
o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior,
assim como com diretores das duas entidades, em um
almoço realizado na sede da Fenabrave, em São Paulo.
• Gláucio Geara, vice-presidente da entidade, representou
a Fenabrave nos dias 28 e 29 de setembro, em Paris,
durante o “Paris 2016 CNPA with NADA International
Roundtable”. Na oportunidade, Geara abordou, na
mesa redonda, o atual cenário do mercado brasileiro.

• O presidente Alarico Assumpção Júnior e Marcelo Franciulli,
diretor da entidade, participaram, entre os dias 26 e 29 de
setembro, em Hannover, na Alemanha, do IAA – a principal
feira de mobilidade, transporte e logística do mundo.

OUTUBRO
• O presidente da Fenabrave, os vice-presidentes, João
Batista Simão e José Carneiro de Carvalho Neto, e o
ex-Governador do Estado de São Paulo e relações
institucionais da entidade, Luiz Antonio Fleury Filho,
participaram, no dia 6 de outubro, na sede da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, do Encontro
de Entidades com o Ministro das Cidades, Bruno Araújo.
• Alarico Assumpção Júnior e o presidente da ANEF
(Associação Nacional das Empresas Financeiras
das Montadoras) Gilson Carvalho, participaram,
no dia 18 de outubro, em São Paulo, do Congresso
AutoData Perspectivas 2017. Na oportunidade, os
executivos traçaram um panorama atual do setor e as
perspectivas de suas entidades para o próximo ano.
• Representantes da Fenabrave participaram, no dia
19 de outubro, em Brasília, de reunião para tratar
de assuntos relativos ao Grupo de Trabalho 45,
junto à Secretaria Executiva do CONFAZ(Conselho
Nacional de Política Fazendária).
• O vice-presidente da Fenabrave, Carlos Porto, prestigiou
a solenidade de início das operações da fábrica da BMW
Motorrad, em Manaus, no Amazonas, em 20 de outubro.
• No dia 24 de outubro, em São Paulo, Alarico Assumpção
Júnior realizou palestra durante o evento organizado
pela ACREFI (Associação Nacional das Instituições de
Crédito, Financiamento e Investimento), cujo tema foi
“Panorama Atual do Mercado Automobilístico”.

• No dia 26 de outubro, Alarico Assumpção Jr., uma equipe
da entidade e presidentes das Associações de Marca dos
segmentos de Caminhões, Ônibus, Implementos Rodoviários,
Tratores e Máquinas Agrícolas, recepcionaram Marcelo Porteiro
Cardoso, Superintendente da área de operações indiretas,
Carlos Alberto Viana e Guilherme Gandra, responsáveis
pelos departamentos de operações indiretas e máquinas e
equipamentos do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, para discutirem assuntos de interesse
dos setores, como análise de mercado, Programa de
Sustentabilidade Veicular e perspectivas de financiamento.
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Agenda
• No mesmo dia, o presidente da Fenabrave e
Carlos Porto, vice-presidente da entidade, foram
recebidos pelo presidente da ASSOHONDA –
Associação Brasileira de Distribuidores Honda e pela
Diretoria, Marco Antonio Costa, em sua sede.
• O presidente da Fenabrave prestigiou, no dia 27 de
outubro, em São Paulo, o evento de posse do novo
presidente do Instituto Atlântico e membro do
Conselho de Ex-Presidentes da Fenabrave, Sérgio Reze,
e seu vice-presidente, Roberto Giannetti da Fonseca. O
evento contou, também, com a participação de Paulo
Rabello de Castro, presidente anterior da entidade.

NOVEMBRO
• Aconteceu, no dia 7 de novembro, na cidade São Paulo,
o Seminário Internacional do Açúcar, organizado pela
empresa Canaplan/LMC, com o apoio da ABAG (Associação
Brasileira do Agronegócio). Na oportunidade, Marcelo
Nogueira Ferreira, vice-presidente da Fenabrave,
responsável pelo segmento de tratores de máquinas
agrícolas, representou a entidade no evento.
• Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave,
prestigiou, no dia 8 de novembro, em Brasília, a solenidade
de entrega do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) à
Volvo Caminhões, oferecido pela Fundação Nacional

da Qualidade. Assumpção Júnior, além de presidente
da Fenabrave,é concessionário Volvo caminhões e
diretor superintendente do Conselho de Acionistas
da Holding Deriva Participações (Grupo Suécia).
• O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior
debateu “Os rumos dos negócios para 2017”, em
evento promovido pela ANFIR – Associação Nacional
dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, no dia
9 de novembro, durante o Salão do Automóvel, em
SP. Na oportunidade, Assumpção Júnior mostrou
como se comportou o mercado de caminhões, ônibus
e implementos rodoviários até outubro de 2016, e
comentou sobre a atual crise vivida pelos segmentos
e sobre a expectativa da entidade para 2017.
• No dia 10 de novembro, aconteceu a Abertura Oficial
do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo.
Na ocasião, Alarico Assumpção Júnior, presidente
da Fenabrave, compôs o palco do evento.
• Na tarde do mesmo dia (10) aconteceu, na sede da
Fenabrave, na capital paulista, reunião da Diretoria Executiva
da entidade. Na ocasião, foram discutidos vários assuntos de
interesse da entidade, inclusive a apresentação e aprovação
de Projeto “O Futuro do Negócio da Concessionária –
autos e comerciais leves” – contratado do ICDP e que
será coordenado pelo consultor Francisco Trivellato,
representante do instituto no Brasil. Na oportunidade,

• O vice-presidente da entidade, José
Carneiro de Carvalho Neto, foi o
representante oficial da Fenabrave
no 2016 CADA Convention, que
aconteceu entre os dias 9 e 11 de
novembro, na cidade de Guangdong,
China. O evento foi realizado pela
CADA - China Automobile Dealers
Association, entidade que representa
a distribuição de veículos naquele
País, e recebeu diversas entidades
estrangeiras ligadas ao setor. Na
oportunidade, o vice-presidente da
Fenabrave fez uma apresentação
sobre atual cenário do mercado
brasileiro e suas perspectivas.
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também foram apresentados os novos vice-presidentes da
Fenabrave, Marcelo Cyrino, Concessionário Volkswagen,
e Carlos Porto, Concessionário Yamaha, que substituíram
Ricardo Lima e Antonio Figueiredo Neto, respectivamente.
• O diretor de Relações com o Mercado da Fenabrave, Valdner
Papa, ministrou palestra com o tema “O comportamento
de compra e a distribuição de veículos no Brasil”, durante
o 1º Fórum Salão do Automóvel 2016, realizado no dia
17 de novembro, durante o evento, em São Paulo.
• No dia 22 de novembro, o presidente da Anfavea, Antonio
Megale, se reuniu com o presidente da Fenabrave,
Alarico Assumpção Júnior, assim como diretores das duas
entidades, na sede da Fenabrave, em São Paulo, para
tratar da agenda comum de interesse ligados ao setor.
• Em 25 de novembro, a sede da Fenabrave acolheu a
reunião do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva
e Regionais. Além de assuntos de interesse do setor, os
convidados assistiram à palestra “Brasil 2017: Caminhos
da Recuperação”, ministrada por Carlos Sardenberg,
um dos mais influentes jornalistas econômicos da
atualidade, que também atua como âncora da Rádio
CBN e comentarista em diversos programas de TV e
rádio. Na noite do mesmo dia, a Fenabrave ofereceu um
jantar de confraternização à sua diretoria, Conselho de
Ex-Presidentes e Deliberativo, entre outros convidados. A
recepção aconteceu no espaço Vila Bisutti, em São Paulo.

• Sempre atentos aos temas relevantes que envolvem a
Distribuição Automotiva, o Conselho Jurídico da
Fenabrave tem se reunido, mensalmente. Formado
pelos advogados das Associações de Marca, os
profissionais se reuniram nos meses de setembro e
outubro, na sede da entidade, em São Paulo, para
debater e propor medidas sobre assuntos de
interesse do setor.

Grupo da Coalizão para
Renovação da Frota
• Nos meses de julho a novembro, o Grupo da
Coalizão para Renovação da Frota, da qual a
Fenabrave faz parte, se reuniu nas cidades de São
Paulo e Brasília, para alinhar a agenda de ações
e dar continuidade ao projeto que depende de
aprovação no Congresso Nacional. Os encontros
aconteceram na sede do Sindipeças (Sindicato
Nacional da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores), na capital paulista e, também, com
o Ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira
e equipe técnica do Ministério, no Distrito Federal.

Reuniões Setoriais
• A Fenabrave manteve sua agenda de reuniões
setoriais no segundo semestre do ano, reunindo,
entre julho e novembro, as comissões dos
segmentos de Caminhões, Ônibus, Implementos
Rodoviários, Tratores e Máquinas Agrícolas,
Automóveis e Comerciais leves, e Motocicletas.

Associações de Marca
• Em novembro, José Antonio Casarini foi eleito
presidente da Assokawa - Associação Brasileira Dos
Concessionários Kawasaki para o biênio 2016-2018.
• A ABRAV – Associação Brasileira dos
Concessionários de Automóveis Volvo
reelegeu, em novembro, a diretoria atual para
a gestão 2017-2018. O presidente da entidade
permanece Adeodato Arnaldo Volpi Junior.
• No dia 16 de novembro, foi realizada, na sede
da Fenabrave, a posse do novo presidente
da Associação Brasileira dos Concessionários
Yamaha - Abracy, Enoir Butzke. A Fenabrave foi
representada pelo vice-presidente José Mauricio
Andreta Júnior, que comentou o momento
desafiador para o setor de motocicletas e desejou
sucesso ao novo presidente da Associação.
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Carlos Alberto Sardenberg

Brasil em reforma!
Estamos vivendo um momento de transição política,
não apenas de conceitos e ideologias, mas, principalmente, na forma de como ela impacta na economia e
na vida das pessoas.
Essa correlação está cada dia mais evidente, já que
cada notícia ou escândalo envolvendo políticos impacta, diretamente,na economia, nos mercados e,
principalmente, no consumidor.
Para falar um pouco de que forma o Brasil poderá engrenar, novamente, o rumo do crescimento, a
Revista Dealer ouviu Carlos Alberto Sardenberg,
jornalista conceituado na área política e econômica
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que, atualmente, é âncora na rádio CBN e comentarista em diversos programas de TV e rádio.
Na sua opinião, o governo atual está no rumo certo,
especialmente em relação ao controle de gastos públicos. “Considerada toda esta circunstância em que
se encontra o Brasil, o governo precisa fazer, obrigatoriamente, o ajuste fiscal, assim como a reforma da
previdência. Se isso não for feito, o País não sai de
onde está”, disse.
Confira, a seguir, a análise feita pelo especialista, que
esteve na sede da Fenabrave, em São Paulo, ministrando palestra no último dia 25 de novembro.

Revista Dealer: De que forma avalia a política
no Brasil?
Carlos Alberto Sardenberg: A situação do Brasil é
complexa, difícil de entender e administrar. Nós
temos uma dicotomia no governo, com a composição de equipe econômica muito boa, de primeira
linha, respeitada no Brasil e no mundo. Além disso,
esta é uma equipe que está com uma agenda correta,
em implantação.
Do outro lado, nós temos a equipe política
do governo, que não é muito organizada. E o
Presidente Temer está cometendo o erro que é o
de não incluir, em seu ministério, pessoas que, de
algum modo, viessem estar envolvidas nas diversas
investigações em curso. Ele não aceitou este aviso e
não se deu bem, como pôde ser visto com a queda
de ministros e, recentemente, a crise do Geddel
Vieira Lima, que é considerada pequena e não uma
crise de Estado.
Tudo isso mostra que o Brasil está passando
por um momento de transição da velha política
para uma nova política, onde os interesses privados
podem ser maiores que os interesses públicos. E este
caso deixa evidente que o Geddel usou a força do
ministério, do governo e de sua posição para tentar
aprovar o empreendimento que estava embargado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN.
As leis ambientais no Brasil são complicadas;
os órgãos ambientais são atrasados e burocráticos.
Tudo isso é verdade, mas um ministro de estado não
pode usar sua influência para liberar a construção
de um prédio onde ele tem um apartamento ou
vários. Tanto não pode, que o Geddel, considerado
um grande articulador político, perdeu o cargo.
Agora, como que se constrói parte de um prédio
que ainda não tinha o licenciamento adequado?
Oras, os corretores começam a oferecer o imóvel
e, quando questionados sobre os licenciamentos,
logo dizem: “ah, não se preocupe. O Geddel já está
cuidando disso”. Este tipo de comportamento faz
parte da velha política e que tem a ver, muito especialmente, com a Lava Jato, que não é apenas uma
investigação. É uma reinterpretação da legislação
que vem desde o Mensalão.

Revista Dealer: Acredita que o Caixa 2 se
tornou regra?
Carlos Alberto Sardenberg: Se você se recorda, durante o julgamento do Mensalão, os advogados dos
políticos, como o José Dirceu e o Delúbio Soares,
diziam o seguinte na Suprema Corte: “Tudo o que
ocorreu foi de Caixa 2, que é uma regularidade
eleitoral, portanto não é crime”.
E por que eles disseram isso? Porque existia
um acerto de muitos anos que não considerava o
Caixa 2 como crime, mas como uma irregularidade
eleitoral, punida com multa e estava tudo resolvido.
Naquela ocasião, os ministros do STF Joaquim
Barbosa e Carmem Lúcia, se levantaram contra esta
tese e acabaram convencendo os outros ministros
com o seguinte discurso: “Caixa 2, necessariamente, é um crime. Se é um dinheiro não-declarado,
qual a sua origem? E, se este recurso é destinado
a uma pessoa que também não declara seu recebimento, são duas irregularidades”.
Portanto, com essa interpretação, a Operação
Lava Jato considerou esta atitude como lavagem de
dinheiro. Este foi o esquema usado para a doação de
campanhas, onde os partidos recebiam dinheiro de
pagamento de propina como forma de doação para
campanhas eleitorais. Esta foi a grande descoberta
da operação: a transformação de dinheiro ilegal em
uma doação legal de campanha.
Além de uma equipe altamente qualificada
para a investigação desses crimes, outro fator foi
importante para o sucesso da Lava Jato. Desde que
os Estados Unidos encamparam uma verdadeira
guerra contra o terrorismo e o tráfico de drogas,
conseguiram acabar com o sigilo bancário. O
último país a resistir a esta abertura de contas foi
a Suíça, que acabou cedendo depois de os bancos
daquele país receberem multas altíssimas. Hoje, este
tipo de solicitação é feita sob demanda, mas a partir
de 2020, essa troca de informações será contínua.
Dessa forma, um juiz brasileiro solicitou a
quebra do sigilo de um banco suíço e descobriu
uma série de contas e transferências de dinheiro da
Odebrecht, especialmente para João Santana. Esta
foi uma ação internacional que iniciou o processo
de descoberta, seguindo o dinheiro.

“Quais são os riscos que enfrentamos? A continuidade do ajuste da
economia que pode ser bloqueada por crises políticas.”
Revista Dealer
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Esta foi uma mudança tecnológica, de doutrina
jurídica e de interpretação que acabou chegando ao
Brasil. Muitos políticos ficaram surpreendidos com
isso e começaram a ser julgados por coisas que antes
eram consideradas normais.
Portanto, há uma mudança muito importante, em curso, no Brasil. E, aparentemente, vários
membros do Governo e do Congresso perceberam
e estão tentando acabar. Recentemente, houve uma
clara tentativa de incluir, no projeto de medidas
anticorrupção, um artigo que oferece uma anistia
geral para quem praticou o Caixa 2. Se aprovado,
este seria um processo que anistiaria todos os políticos, menos as empresas.
Então todo este movimento, que não terá sucesso, devido às várias frentes de investigação, mostra
que estamos vivendo um novo momento político
no Brasil, mas, infelizmente, mesmo neste novo
momento, são os mesmos políticos que ainda continuam lá e fazem este tipo de coisas com a sociedade.
Revista Dealer: Poderia citar um exemplo de erro
de gestão política que pode ter contribuído para a
recessão econômica atual?
Carlos Alberto Sardenberg: A aprovação da Lei da
Petrobras, por exemplo, uma das mais importantes,
determinou a estatal como operadora exclusiva e
detentora de 30% de todos os poços do pré-sal. Foi
uma das diversas medidas equivocadas e megalomaníacas do Presidente Lula de colocar a Petrobras
para investir em quatro refinarias ao mesmo tempo,
além dos poços de petróleo. Como todos sabem,
as refinarias são muito caras para essas empresas, as
margens são pequenas e demandam altos valores
para sua construção.
E o que aconteceu? Aconteceu que a Petrobras
não fez nem uma coisa e nem outra. A operação
do pré-sal simplesmente parou porque a Petrobras
não tinha dinheiro, e como era sua exclusividade,
acabou a operação.
Então, o Congresso votou uma lei dizendo que
a empresa pode ter preferência, mas ao desistir de
um poço de exploração, o mesmo vai à licitação
para outros players de mercado. Isso quer dizer que,
no primeiro semestre do ano que vem, voltam os

leilões de poços para empresas nacionais e estrangeiras, dando a oportunidade de se reestabelecer a
indústria de óleo e gás que está parada. Esta medida
faz com que este setor volte a ser como era antes,
como no governo de FHC.
Revista Dealer: Como avalia a PEC dos Gastos?
Carlos Alberto Sardenberg: Esta foi uma revolução e é
preciso dar o peso que isso tem. Quando olhamos
a história da despesa pública brasileira e quando se
olha o segundo mandato Lula, até o final do governo Dilma, a despesa pública cresce todos os anos
acima da inflação, acima do crescimento do PIB e
acima das receitas. Não é preciso ser gênio de economia para perceber que não tem possibilidade de
dar certo. Você tem um negócio em que a despesa
cresce mais que a receita em todos os anos!
Com isso, o que o governo fez? Ele aumentou
impostos e tomou dívida. Os impostos que nós
pagamos já são altos. A dívida do governo está em
70% do PIB, portanto, não tem mais condições de
gastar. É preciso estabelecer um teto de gastos, que
é uma amarra ao setor público. Então, a despesa de
um ano deverá ser a mesma do anterior, somada
a inflação. Esta é uma regra muito forte e que vai
limitar o crescimento da despesa.
Revista Dealer: Assim como na União, os Estados
deverão fazer ajustes fiscais?
Carlos Alberto Sardenberg: Os governos estaduais,
especialmente aqueles que vêm passando por dificuldades, até pouco tempo atrás, alimentaram a
expectativa de que poderiam fazer todo o ajuste por
conta do governo federal.
Portanto, qual era o raciocínio? O governo
Temer é muito fraco, precisa de apoio e de sustentação, os governadores mandam nas suas bancadas
no Congresso, portanto, tirariam o dinheiro do governo. E isso não pode! A Lei de Responsabilidade
Fiscal proíbe o Governo Federal de refinanciar os
Estados e Municípios. Com isso, os Estados foram
piorando e ficaram nesta situação problemática.
Mas já houve um avanço importante. Recentemente, os Governadores fecharam um acordo
em Brasília, dizendo que só receberão auxílio do

“O modelo de concessão de crédito para o consumo é uma forma de aquecer a
economia por um período curto. Chega uma hora que o mercado acaba.”
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é significativo, especialmente, para se criar uma
expectativa de melhora.
Revista Dealer: E como isso reflete na economia?
Carlos Alberto Sardenberg: A inflação está em queda,
nós temos um governo eficiente na área econômica
e as reformas começam, claramente, a andar. A
recessão não é boa, mas obriga a queda nos juros,
e o Banco Central e o Copom já anunciaram que
o processo de redução de juros está em marcha e
que continuará.
Quais são os riscos que enfrentamos? A continuidade do ajuste da economia que pode ser
bloqueada por crises políticas.
Todo este cenário é refletido no índice de confiança do consumidor, que vem se recuperando
desde setembro, justamente com a mudança de
governo, mas em novembro ele voltou a cair. De
qualquer forma, as pesquisas mostram que, nas
entrevistas, há uma esperança de melhora na expectativa do consumidor para os próximos seis meses.
E este ambiente também é refletido no mercado de
crédito financeiro internacional.

Governo Federal aqueles que assinarem os ajustes.
Os Governadores se comprometeram a mandar
um Projeto de Lei para a Assembleia com ajustes,
aceitando a regra.
Revista Dealer: Todos os erros políticos dos dois
últimos governos influenciaram nos resultados das
eleições municipais?
Carlos Alberto Sardenberg: Esta é uma mudança
importante e significativa, pois mostra que há um
avanço da direita e, principalmente, um avanço
da direita liberal. As últimas eleições municipais
deixaram bem clara essa postura, com a vitória de
João Dória em São Paulo, do ACM Neto em Salvador, entre outras. Além disso, o Temer anunciou
uma série de privatizações e concessões. Todo este
movimento mostra que a agenda mudou. E isso

Revista Dealer: O modelo de crescimento por meio
do crédito foi muito prejudicial?
Carlos Alberto Sardenberg: Toda a crise vivida recentemente pelo Brasil, resultou em diversas empresas
e famílias endividadas, iniciando um processo de
desalavancagem, como o ajuste fiscal. Com isso, os
bancos reduziram bastante a oferta de crédito para
empresas e famílias, mostrando o esgotamento do
modelo econômico do Lula que era baseado apenas
em concessão de crédito.
Com a estabilidade trazida pelo Plano Real e os
ajustes ocorridos na economia a partir daí, o crédito
no Brasil simplesmente triplicou, passando de 20%
do PIB para 60%, especialmente entre o início dos
anos 2000 até 2010, mais ou menos.
O erro foi usar este dinheiro para o consumo,
não para investimento. Além disso, depois de chegar a 60% do PIB, você não poderia esperar um
aumento de crédito, a níveis chineses, como vinha

“O Governo precisa fazer, obrigatoriamente, o Ajuste Fiscal, assim como a Reforma da Previdência.
Se isso não for feito, o País não sai de onde está. E a outra parte desta agenda são os investimentos,
que incluem privatizações, concessões e as reformas trabalhistas para remover todo este entulho
que atrapalha a atividade de negócios no Brasil, como por exemplo, o sistema tributário.”
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acontecendo. Dessa forma, os bancos privados
seguraram a concessão, enquanto o governo fazia
com que os bancos públicos empurrassem mais
crédito. Com isso, os créditos foram concedidos
para uma carteira ruim. Pense: as famílias que não
tinham endividamento tornaram-se endividadas.
Hoje, cerca de 40% da renda das famílias são para
pagar dívidas. Então, o modelo de concessão de
crédito para o consumo, é uma forma de aquecer a
economia por um período curto. Chega uma hora
que o mercado acaba.
Revista Dealer: E o que o novo governo deve fazer
para mudar a situação?
Carlos Alberto Sardenberg: Considerada toda esta circunstância em que se encontra o Brasil, o Governo
precisa fazer, obrigatoriamente, o Ajuste Fiscal,
assim como a Reforma da Previdência. Se isso não
for feito, o País não sai de onde está. E a outra parte
desta agenda são os investimentos, que incluem

privatizações, concessões e as reformas trabalhistas
para remover todo este entulho que atrapalha a
atividade de negócios no Brasil, como por exemplo,
o sistema tributário.
Existe um site do Banco Mundial que apresenta
uma pesquisa chamada “Doing Business” (Fazendo
Negócios). Eles mostram se o ambiente de negócios
é favorável ou não ao empreendedor privado e, para
isso, estabelecem alguns critérios, como a abertura
e fechamento de empresas (quantas autoridades
precisam se envolver, quais são as licenças, quanto
custa, etc), contratação e demissão de pessoal
(burocracia), entre outros. Mas tem um item que
se refere à carga tributária. Não está relacionado
simplesmente ao pagamento de impostos, mas sim
aos procedimentos para a empresa se manter em dia
com o fisco. Neste item, que englobam mais de 150
países, o Brasil está na 150ª colocação. É, de longe,
o pior sistema tributário do mundo! E os números
estão ali para compararmos com outras nações.
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“Quando olhamos a história da despesa pública
brasileira e quando se olha o segundo mandato
Lula até o final do governo Dilma, a despesa pública
cresce todos os anos acima da inflação, acima
do crescimento do PIB e acima das receitas.”

Revista Dealer: Quais são os riscos que podem
barrar o crescimento?
Carlos Alberto Sardenberg: Acredito que seja o risco
político. Do ponto de vista econômico, vejo que
a recessão bateu no fundo do poço e estima-se
uma recuperação moderada, com crescimento
de PIB em 2017, chegando a 1%. Devo lembrar que, nesses momentos de recuperação, o
crescimento nunca é uniforme. Alguns setores
crescem e outros não, então sempre é uma situação cíclica.
Estamos no terceiro Presidente do PMDB, que
chega ao poder na era da democracia. Primeiro foi
o José Sarney, depois Itamar Franco e, por fim, Michel Temer. O Itamar, quando começou o governo,
estava totalmente desnorteado, pois não estava
preparado para isso. Tanto é que, nos oito primeiros
meses, ele teve três ministros da economia.
Imagine: inflação a 20% ou 30% ao mês. A
dívida externa ainda em moratória e o Brasil saindo
do efeito Collor. Ou seja, a chance deste governo
dar certo era mínima! Foi aí que o Fernando Henrique Cardoso se tornou ministro da economia e
montou uma equipe de grande qualidade, culminando no Plano Real e resolvendo o problema da
inflação no Brasil.
Portanto, eu digo que hoje a situação é melhor
do que era naquela época. Embora a Presidente
Dilma tenha destruído as regras da estabilidade fiscal, as leis estão aí (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Então, temos uma estrutura fiscal bem montada,
temos uma moeda, uma economia muito mais
desenvolvida e diversificada em comparação ao
que era em 1992, além de uma equipe econômica
tão boa quanto daquela época. Logo, a chance de
funcionar novamente é grande. Então é preciso
fazer um grande ajuste, como já disse. E nós sabemos como.
As crises políticas e a Lava Jato podem criar
instabilidades pelo caminho, mas tem uma agen20
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da, uma direção e uma boa possibilidade. O Brasil
hoje é maior e melhor que em 1992. Se o Itamar
conseguiu, o Temer tem mais chances de conseguir.
Revista Dealer: De que forma a eleição de Donald
Trump pode influenciar a economia mundial?
Carlos Alberto Sardenberg: Há uma onda de direita
no mundo. E esta onda tem uma base social que os
economistas estão chamando de “classe média com
renda mediana”. Esse público que, nos EUA são os
brancos do interior, está com a renda estagnada por
30 ou 40 anos. O mesmo ocorre na Inglaterra, na
França, na Itália e que é uma classe média que foi
deixada para trás no processo de globalização e de
modernização das economias.
Então, qual é o país que melhor entrou na
economia moderna, na tecnologia da informação
e seus avanços? Os Estados Unidos, certamente.
Portanto, você tem uma série de empresas de tecnologia instaladas no país e que geram riquezas.
Se você pega o iPhone, por exemplo, ele é
projetado pela Apple na Califórnia e fabricado na
China. Isso se deve ao custo baixo de produção, mas
a inteligência está toda nos Estados Unidos.
Essa economia norte-americana, que é globalizada e que espalhou por todo o mundo a produção, gerou um grande crescimento da economia
mundial e, esse processo fez com que as pessoas de
maior renda, acima daqueles medianos, obtivessem
expressivo crescimento de receita, assim como
na parte de baixo, onde estão os imigrantes, por
exemplo, que também tiveram grande aumento
de renda.
Portanto, quem esteve de fora deste crescimento? O operário que trabalhava na indústria automobilística de Detroit, ou o que fabricava televisores,
por exemplo. As pessoas que estavam neste mercado
foram os grandes perdedores e são os que formam a
classe média mediana, eleitores do Trump.
E o Trump, ao meu ver, tem uma visão de política econômica que considero errada. Ele diz que
vai trazer, novamente, as grandes indústrias para os
EUA, mas não vai! Pois vai ser muito caro produzir
lá. Vai aumentar a inflação!
Portanto, existe uma queixa real de uma parte
da população que ficou de fora do ganho de renda. Porém, as pessoas que abrigaram essa queixa,
que é o caso do Trump, estão assumindo políticas
econômicas que, no meu entendimento, não
darão certo. Isso pode gerar conflitos comerciais
entre países.

Sentimento de tranquilidade:
Saber que você tem

a indiana
SEGUROS.
A Indiana Seguros oferece produtos exclusivos em parceria
com as principais montadoras do mundo. São coberturas
exclusivas com serviços ágeis e conectados à internet para
que você tenha sempre o melhor para o seu carro.
Agilidade na entrega da apólice.

Reposição de veículo zero km

O carro estará segurado a partir

em caso de sinistro.

da transmissão da proposta e do

Reparo de vidros: garante

agendamento da vistoria.

a realização de reparos

Pagamento em até 10 vezes.

ou substituição dos vidros

O Segurado conta com uma rede

do veículo segurado em caso

de concessionárias com serviços
especializados, ágil e com garantia
de qualidade para reparos.

www.indiana.com.br

de trinca ou quebra.
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DMP OFERECE
MAIS INTELIGÊNCIA
SOBRE O MERCADO!

Estar atento aos movimentos do mercado é um
fator decisivo para quem pretende prosperar nos
negócios do Setor da Distribuição de Veículos. Com
esse objetivo, o novo DMP – Dados de Mercado
Personalizados, sistema desenvolvido internamente pela
Fenabrave, deverá promover estratégias inovadoras e
diversificadas por parte das redes em todo o País.
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Marcelo Franciulli (centro),
diretor executivo da Fenabrave, e os
colaboradores que compõem as áreas
de TI e Atendimento da entidade,
que participaram ativamente no
desenvolvimento do DMP.

S

e uma concessionária souber, por exemplo, qual é a curva
de troca de um determinado modelo que comercializa, em
determinada região, poderá realizar uma ação especial aos
proprietários locais, que se enquadrarem nesta curva, para
que possam trocar o usado por um veículo novo.
Para isso, é preciso saber trabalhar a inteligência de mercado, que foi a proposta da Fenabrave ao lançar, em 2004, uma base
de dados por meio do TELA (portal de acesso restrito a Concessionários cadastrados), onde o empresário passou a analisar, não apenas
o espaço em que está inserido, mas também todo o mercado em que
atua em relação ao restante do País. “A base de dados foi criada graças
à parceria da Fenabrave com o DENATRAN, que oferece dados de
emplacamentos realizados no Brasil diariamente. Esses números
levam, aos assinantes, um retrato fiel do mercado em que estão inseridos”, explica o diretor executivo da Fenabrave, Marcelo Franciulli.
Desde sua criação, o Portal Tela passou por alterações, sempre de
acordo com a demanda das Redes, otimizando as formas de se buscar
informações, seja de emplacamentos de veículos novos, transferência
de usados e, principalmente, a frota circulante, dado importante
para ações na área de pós-venda. “A Fenabrave sempre teve esta
consciência, mas o nosso sistema precisava de uma renovação”, comentou o vice-presidente da Fenabrave, José Carneiro de Carvalho
Neto, que liderou, junto ao time de profissionais da Fenabrave, uma
nova concepção de inteligência para a base de dados fornecidos pelo
antigo TELA.
Segundo José Carneiro, os Concessionários e a própria Fenabrave
necessitavam ter as informações da base de dados com uma nova
roupagem, mais visual e em um sistema que permitisse a geração de
relatórios de forma mais eficiente. “Devido à grande demanda que
tivemos, a nossa equipe de TI começou a projetar um novo sistema,
que pudesse otimizar nossa base de dados e levar, aos Concessionários, novas formas de relatórios e pesquisas”, disse.
Com o novo sistema, lançado em agosto, durante o 26º Congresso &ExpoFenabrave, e colocado no ar no início de setembro,
a geração de informações, com visual mais claro e de forma mais
dinâmica oferece, em instantes, dados que podem, por exemplo,
facilitar às Redes até a negociação de metas junto às montadoras.
“Se o Concessionário, de determinada marca e região, avalia que, em
sua área de atuação, a média de vendas atinge determinado patamar
e a montadora está exigindo um volume muito superior, ele poderá
usar esses dados para negociar novos objetivos com o fabricante”,
alerta Carneiro.
A concepção do sistema – Para avançar na criação de uma nova ferramenta de inteligência de mercado, a Fenabrave encontrou duas empresas especializadas na concepção deste tipo de ferramenta, porém,
segundo o vice-presidente da entidade, possuíam a expertise técnica
em sistema e não o conhecimento da necessidade das Redes. “Tínhamos o principal: o que move o negócio da Distribuição Automotiva
e como o Tela poderia ser diferente para a gestão. Não tínhamos os
recursos técnicos”, explicou.
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Alarico Assumpção
Júnior, José
Carneiro de
Carvalho Neto e
Marcelo Franciulli.
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Para se tornar possível este novo passo para a
compilação de dados e formação de inteligência de
mercado, foram feitos investimentos em equipamentos, além da mudança na equipe técnica da TI
da entidade. “Contratamos mais pessoas, trocamos
servidores e reforçamos a estrutura de back office
da Fenabrave. Todos os profissionais da TI foram
certificados com a ferramenta utilizada para a renovação do Tela”, detalhou José Carneiro.
Depois deste período preparatório, com a montagem da estrutura e a formação do time, a equipe
de TI da Fenabrave iniciou, em abril deste ano, os
estudos para a formação do DMP – Dados de Mercado Personalizados, que é uma grande evolução
para a pesquisa e geração de relatórios. “O sistema
é customizável e moldado de acordo com que o
Concessionário precisa para a pesquisa em seu
negócio”, detalha Antonio Carlos de Oliveira, coordenador de TI da Fenabrave, acrescentando que o
novo sistema é mais dinâmico, personalizado e mais
rápido. “Com um clique, é possível gerar gráficos e
analisar concorrentes, entre outras vantagens. E um
dos principais avanços está na portabilidade, já que
o DMP funciona em qualquer plataforma digital,
seja um computador, tablet ou celular, tanto iOS
como Android”, diz.
Para a construção desta nova plataforma, a
equipe de TI da Fenabrave reuniu o time de profissionais da área e passou a planejar detalhes para
a concepção do sistema. “Tínhamos um grande
desafio pela frente, pois esta seria uma plataforma
própria, criada internamente, sem o auxílio de sistemas de outras empresas. Precisamos estudar todas
as possibilidades para que o DMP funcionasse de

acordo com o esperado”, detalhou Antonio Carlos.
Três departamentos ligados à TI foram acionados para a concepção do DMP. O primeiro
passo, segundo Antonio Carlos, foi a compilação
do banco de dados de acordo com a arquitetura
que se planejava para o sistema. “Além disso,
trabalhamos em conjunto com a área de desenvolvimento e, também, com a de BI – Business
Intelligence, para que tudo funcionasse em perfeita
harmonia”, completou.
Segundo José Carneiro, o sistema anterior
possibilitava apenas a geração de quatro tipos de
análise e ainda necessitava de uma inteligência
interna para a compilação dos dados extraídos do
sistema. “Antes, os Concessionários precisavam ter
a sua própria equipe de inteligência para trabalhar
os dados. Com o DMP, já entregamos tudo pronto
e com uma gama infinita de possibilidades de pesquisa”, diz. Antonio Carlos completa, dizendo que
“a inteligência entregue pelo sistema foi desenvolvida com base em algoritmos criados internamente”.
Infinitas possibilidades – A nova plataforma permite,
aos Concessionários assinantes, realizarem análise
de participação de mercado, emplacamentos em
sua área de atuação e determinadas cidades de
sua região, avaliação de mercado para usados,
além de acesso a outros relatórios que permitem
ações pontuais. “Por meio da curva de troca de
veículos, por exemplo, é possível prospectar novos
clientes seguindo uma tendência de mercado”,
avaliou Franciulli.
“Além de tudo isso, o DMP ainda informa, aos
gerentes de vendas,os dados de emplacamentos
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em D-1, ou seja, realizados por seu CNPJ até o
dia anterior. Isso possibilita maior assertividade
nas decisões estratégicas de vendas e o aumento de
fechamentos de negócios no showroom”, complementou o diretor, dizendo que, para se manter num
mercado cada vez mais competitivo, o concessionário deve começar o seu dia de trabalho checando os
dados fornecidos pelo DMP.
Um novo passo para o aprimoramento de gestão – A
Fenabrave enxerga o DMP como o início de um
grande futuro para a Rede de Concessionárias. Para
José Carneiro, este é o primeiro passo para o aprimoramento da gestão na Distribuição Automotiva,
que vai muito além dos conceitos conhecidos na
administração. “A inteligência de mercado será a
origem de decisão para todos os Concessionários”,
disse. “E com o DMP, já demos o primeiro passo
rumo a um novo mercado”, completou.
“Esta evolução está dentro da missão da Fenabrave, que também é levar informação e ferramentas que contribuam para o desenvolvimento dos
negócios das Redes. E o DMP está dentro desta
premissa”, avaliou o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.
Segundo a coordenadora da Central de Atendimento da Fenabrave, a aceitação do DMP tem
sido acima das expectativas, tanto por parte das
Associações de Marca como por grandes grupos de
concessionárias. “No lançamento, durante o 26º
Congresso & ExpoFenabrave, apresentamos, em
nosso estande, as funcionalidades da plataforma.
Muitas empresas e Concessionários nos procuraram para conhecer mais detalhes da ferramenta”,
afirmou Patrícia Monrroy.
Este foi o caso da Universal Caminhões, representante, há mais de 15 anos, da Ford Caminhões
nas cidades de Blumenau e Itajaí, em Santa Catarina. De acordo com Charles Marcelino, gerente
geral da concessionária, o DMP trouxe, à empresa,
uma série de informações importantes para a operação de forma ágil e eficiente. “É uma ferramenta
indispensável para nossas atividades. Com base no
que extraímos de informações, já preparamos ações
estratégicas que, antes, eram mais demoradas de
acontecer”, pontuou, explicando que a concessionária fará ações comerciais em municípios de sua
região, onde sua penetração é mais baixa.
De acordo com Marcelino, que utiliza o DMP
há pouco mais de dois meses, antes, para agrupar
informações consistentes de participação de mercado, a Universal dependia apenas da montadora, que
26
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Antonio Carlos de Oliveira, coordenador da TI da
Fenabrave, e Patricia Monrroy, coordenadora da
Central de Atendimento da entidade.

encaminhava os dados mensalmente. “Agora, temos
esta informação todos os dias. Por meio do DMP,
também conseguimos identificar vendas perdidas,
dando subsídios importantes para as equipes de
vendas aprimorarem suas ações”, completou.
Para aumentar o índice de adesão das Redes, a
Fenabrave foi além da apresentação da nova plataforma durante o evento da entidade. “Oferecemos,
por 30 dias, o acesso gratuito ao DMP, para que os
Concessionários conheçam, em seu ambiente de
negócios, de que forma é possível analisar o mercado em que estão inseridos”, complementa o diretor
executivo da Fenabrave.
Segundo Franciulli, após o período de experiência gratuita, os interessados investem valores
muito baixos em detrimento da quantidade de
informações que têm acesso. “Em 2017,também
ofereceremos um valor relativamente baixo, e com
a possibilidade de desconto para as filiais de grupos,
desde que sua matriz tenha aderido à plataforma”,
explicou o diretor.
Algumas Associações de Marca e grandes
grupos de concessionárias já firmaram parceria
com a Fenabrave para a adesão ao DMP, como
é o caso da ABRADIF e da ABBM, que agrupam os Concessionários de automóveis Ford e
BMW, respectivamente.
Para ter acesso à plataforma, a concessionária
deve ser filiada a uma Associação de Marca que,

Conheça algumas das
possibilidades de relatórios

á Análise de share: além de checar qual a performance dos
produtos que comercializa, é possível, ao Concessionário,
observar seus concorrentes diretos, de segmento, e
sua performance. Esses dados podem ser compilados
dentro de sua região geográfica de atuação.

á Transferência de seminovos: é a avaliação de mercado
para veículos usados, recebidos na troca pelo 0 km. Neste
relatório, é possível entender as principais tendências do
mercado de usados, tanto de modelos trocados, como
em que época isso ocorre. Com essas informações, é
possível organizar, com mais assertividade, o estoque
e se antecipar à captação de modelos. Além disso, o
empresário consegue ampliar a prospecção de clientes,
por meio da curva de troca dos veículos de sua marca.

á Vendas Diretas: no novo sistema, o Concessionário
consegue fazer o comparativo de vendas realizadas
no showroom e, também, por venda direta.
•

Área de atuação: é a análise dos emplacamentos em sua
área de atuação, e determinadas cidades de sua região.

•

Comparativos: onde o Concessionário compara
sua performance com empresas concorrentes.

por sua vez, deve ser filiada à Fenabrave. “O nosso
sistema possui regras rígidas de segurança e confidencialidade para a proteção dos dados, tanto que
temos conhecimento de todos os acessos por meio
de controle de IP’s”, finalizou Franciulli.
Serviços para dúvidas e adesões – Além do suporte
online, realizado pelos profissionais de TI da Fenabrave que participaram de todo desenvolvimento
do sistema e que estão preparados para esclarecer
todas as dúvidas dos Concessionários, a Central de

á Frota Circulante: por meio desses dados, os
Concessionários conhecem o histórico de troca, modelos
de origem e qual a idade da frota em sua região. Estas
informações auxiliam na gestão do pós-venda e, também,
na estratégia de oferta para a troca de veículos.

Atendimento da Fenabrave também está disponível
para sanar dúvidas ou oferecer mais informações
sobre a adesão ao sistema, por meio dos telefones (11) 5582-0059 / 5582-0066 / 5582-0075 /
5582-0090.
Em 2017, estão previstos cursos, por meio da
Universidade Web Fenabrave, para a capacitação
dos usuários ao novo sistema. Além disso, a equipe
de TI da entidade iniciou um estudo para a criação
de um aplicativo para smartphones para acesso
ao DMP.
Revista Dealer
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INOVAÇÕES E TENDÊNCIAS
NO SALÃO DO AUTOMÓVEL

Durante a 29ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo,
os visitantes conheceram as principais tendências e novidades que estarão
nas ruas de todo o Brasil nos próximos meses, além carros-conceito.

O

s mais de 750 mil visitantes que circularam pelo novo São Paulo Expo, entre
os dias 10 e 20 de novembro, puderam
conhecer um pouco mais sobre o que
esperar para o futuro em suas garagens.
Na 29ª edição do Salão Internacional
do Automóvel de São Paulo, mais de
32 marcas apresentaram suas principais
novidades e tendências, tanto tecnológicas, como
de mobilidade e, especialmente, inovação.
“Estamos vendo o Salão do Inovar-Auto”, comentou o presidente da Anfavea, Antonio Megale,
na Cerimônia de Abertura do evento, na manhã
do dia 10 de novembro. “É o primeiro Salão onde
mostramos todos os desenvolvimentos desde a
implantação deste programa. Nossos veículos estão
mais leves, potentes, econômicos, seguros e com
muita tecnologia embutida. Demos um salto de
conectividade e de digitalização”, completou.
A criação de uma nova política automotiva já
vem sendo discutida com o Governo Federal e, pelo
que demonstrou o ministro da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços, Marcos Pereira, a nova versão
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do programa terá como um dos principais pilares,
a competitividade global. “Estamos discutindo
o resultado do Inovar-Auto até agora, que exigiu
investimentos de R$ 15,3 bilhões em Pesquisa e
Desenvolvimento na indústria automotiva, somente entre 2013 e 2015. E agora iremos estabelecer
qual será o novo ciclo da política automotiva. Nossa
visão é que a indústria brasileira deve ser competitiva globalmente, consolidando o Brasil como
exportador”. O ministro destacou as negociações
em curso com diversos países sul-americanos, como
Argentina, vizinho cujo acordo atual de exportação
foi estendido por mais quatro anos, e novos tratados
com Uruguai, México, Colômbia, Peru e Paraguai.
Otimismo com o futuro do mercado – Durante as apresentações à imprensa, os dirigentes das principais
montadoras se mostraram otimistas com relação
ao mercado de veículos no Brasil. Na opinião de
Carlos Zarlenga, presidente da GM do Brasil, que
apresentou 12 lançamentos no evento, fruto de
mais de R$ 13 bilhões em investimentos, o mercado nacional deverá crescer dois dígitos em 2017,

Antonio Megale (centro) inaugura o Salão Internacional do
Automóvel de São Paulo, ao lado do ministro da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, do ViceGovernador do Estado de São Paulo, Marcio França, além
do presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior e do
presidente da ABEIFA, Luís Gandini.

chegando a mais de 2,4 milhões de unidades comercializadas. “Estamos confiantes com o Brasil e,
especialmente agora que observamos um otimismo
por parte do consumidor. Além disso, com taxa de
juros menores e o desemprego deixando de crescer,
esperamos que, na segunda metade de 2017, o
mercado volte a crescer com mais força”, apontou,
lembrando que, na GM, o otimismo é refletido não
apenas nos investimentos feitos na nova linha, mas
também na boa relação que a marca possui com sua
Rede. “A nossa relação é melhor desde o início da
crise. Juntos vamos superar as barreiras e realizar
grandes negócios”, completou.
Para o vice-presidente de vendas e marketing da
Volkswagen, Jorge Portugal, o mercado brasileiro
deve chegar a 2 milhões de unidades ainda este
ano, com expectativa de crescimento de 15% já
em 2017. “O volume de 2,3 milhões de unidades
é baixo para o Brasil. Deveríamos estar em um
patamar de 3 milhões com um maior volume de
exportações”, disse.
Segundo Portugal, o otimismo ainda é ampliado com o trabalho de fidelização no pós-venda
desenvolvido em parceria com a Rede VW. Além de
pacote de preços de peças e manutenção mais econômicos para o consumidor, tem sido trabalhada a
atração de clientes com carros de mais de 3 anos a
voltarem à Rede. “Para isso, desenvolvemos planos
de revisões ampliados de 6 meses para um ano, em
linha com o que o mercado trabalha”, completou,
dizendo que a empresa investirá R$ 7 bilhões, até
2020, em uma nova família de veículos, composta
por quatro integrantes ainda não revelados. “Será
uma plataforma modular que atenderá a diversos
segmentos”, disse.
“Apesar de um ambiente econômico difícil,
investimos pesado em novas tecnologias”, apontou Lyle Watters, presidente da Ford América do
Sul ao comentar que a estratégia global da Ford
é a democratização da tecnologia embarcada em
seus veículos, ressaltando o foco no consumidor,
que exige mais facilidades e maior garantia para a
manutenção de veículos.
Para Watters, que diz ainda sentir os efeitos da
crise, há um ar de confiança no mercado brasileiro.
Prova disso é a aposta da montadora norte-americana em trazer para o país o Mustang, um dos esportivos de maior sucesso mundial.“Vamos iniciar
em breve a pré-venda do Mustang no Brasil, um
dos carros mais esperados e admirados pelos brasileiros”, ressaltou Lyle Watters prevendo o início das

Citroën inicia vendas
pela internet
Além de apresentar o Novo C4 Picasso, que estará disponível na
Rede a partir de dezembro, por R$ 118,9 mil (versão de 5 lugares)
e R$ 128,9 mil (versão de 7 lugares), a Citroën anunciou as vendas
de dois de seus principais produtos, também, pela internet.
Pensando no crescente uso da internet durante o processo de
escolha, a montadora francesa lançou o site Citroën St@rt,
plataforma de e-commerce que ofertará o C3 ou o Aircross
com preços exclusivos para o portal: R$ 43.990 e R$ 53.690,
respectivamente. “O cliente escolhe o carro, qual tipo de serviço
agregado ele quer incluir no veículo, como pacote de manutenção
e seguro e, por fim, a forma de pagamento. Ao concluir o negócio,
basta escolher a concessionária Citroën mais próxima para a
retirada do carro”, explicou Paulo Solti, Diretor Geral da Citroën.
Com mensais a partir de R$ 399, a Citroën pretende comercializar
cerca de 7% do total de veículos por meio deste canal. “Somos a
primeira filial a utilizar o e-commerce no mundo”, completou.

vendas no mercado brasileiro no último trimestre
de 2017, com entrega das primeiras unidades no
começo de 2018.

Lyle Watters, Jorge
Portugal e Carlos
Zarlenga.

O Salão dos SUV’s – Nos últimos dois anos, a participação de mercado de SUV’s praticamente dobrou no
Brasil, passando de 8% do total de carros comercializados para 15%. Com esta demanda crescente no
país, as montadoras enxergaram o segmento como
oportunidade e investiram em novos lançamentos
para apresentar no Salão de São Paulo.
Dentre as principais novidades esperadas pelos
visitantes no Salão Internacional do Automóvel
de São Paulo, o Hyundai Creta era uma das mais
aguardadas. Com preços ainda não revelados pela
montadora sul-coreana, o novo SUV compacto,
que será produzido na fábrica de Piracicaba, interior de São Paulo, e será comercializado a partir de
2017, contará com motores 1.6 de 130 cv ou 2.0
de 166 cv, com câmbios manual ou automático
de seis marchas e uma série de inovações tecnológicas para o mercado brasileiro, como o sistema
start-stop, central multimídia completa e cinco
anos de garantia. Além de apresentar o Creta, a
Revista Dealer
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Hyundai revelou detalhes do Novo Tucson, modelo
que será fabricado em Anápolis/GO, pela Hyundai
CAOA. Com motor turbo 1.6 T-GDI e transmissão Dual Clutch de 7 velocidades, o modelo gera
177 cv de potência.
Já a Honda, que completou 45 anos de atuação
no Brasil, revelou detalhes do WR-V, que completará a família de SUV’s da marca, composta pelo
HR-V e CR-V. O novo utilitário esportivo compacto foi desenvolvido no Brasil com base em pesquisas
sobre as demandas de consumidores regionais e
será comercializado a partir do primeiro semestre
de 2017. “Esperamos um grande sucesso com este
modelo, a exemplo do HR-V, que registrou mais
de 123 mil unidades vendidas este ano. Estamos
confiantes com o mercado brasileiro”, comentou
Roberto Akiyama, vice-presidente comercial da
Honda Automóveis Brasil.
O Salão também foi palco para a apresentação de
três SUV’s que serão comercializados pela Renault:
Captur, Koleos e Kwid. “Os três novos SUVs são
fundamentais na nossa estratégia de continuidade
de crescimento da Renault no Brasil. O novo design
mundial da marca, aliado à conectividade para facilitar o dia a dia dos clientes, foram as prioridades no
desenvolvimento destes produtos”, afirma Fabrice
Cambolive, presidente da Renault do Brasil.
O evento marcou o início da pré-venda do
Captur, que chegará ao mercado em fevereiro do
próximo ano e contará com uma lista de itens
tecnológicos que incluem controles eletrônicos de
estabilidade e de tração, quatro airbags, assistente
de partida em rampas, chave cartão “handsfree”,
retrovisores elétricos rebatíveis, entre outros itens
de série. Já com o Koleos, mostrado recentemente
no Salão de Paris, a Renault irá ofertar um SUV
premium de grande porte com alta tecnologia.
Traz, entre outros equipamentos, alerta de ponto
cego, sistema de áudio Bose e sistema multimídia
com tela de 8,7”.
Finalmente, com o Kwid, a Renault pretende
levar, ao consumidor brasileiro, um SUV compacto
urbano ideal para as grandes cidades. Ele utiliza
uma nova plataforma mundial da Aliança RenaultNissan, conhecida como CMF-A, com cerca de
80% do seu conteúdo composto por peças novas,
desenvolvidas pela Renault Tecnologia Américas
para atender às necessidades dos mercados
brasileiro e latino-americano. O resultado é um
SUV compacto referência em espaço interno e em
segurança – trazendo de série, por exemplo, quatro
airbags, algo inédito no seu segmento.
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Citroën C4 Picasso

Hyundai Creta

Honda WR-V

Renault Captur

SETOR
mercado

MAIS CONEXÃO E AGILIDADE
NO NOVO MERCADO
Conexão, agilidade e novas formas de distribuir produtos e serviços, além
da necessidade de conhecer melhor as novas gerações de consumidores,
como os chamados Milenials. Este é o novo mercado esperado por
especialistas que se reuniram no Fórum da Indústria Automotiva.

P

aralelo à exposição do 29º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, ocorreram
diversas palestras e eventos que levaram, aos
participantes, as principais tendências para
o setor automotivo no Brasil e no mundo.
Durante o Fórum da Indústria Automotiva, na
tarde do dia 17 de novembro, foi possível entender
o que esperar do mercado para os próximos anos:
um novo público consumidor, conectividade,
imediatismo e uma nova forma de atuar no
varejo. “Os empresários devem estar preparados
para uma nova onda de crescimento no setor,
que trará com ela um novo consumidor, cada vez
mais exigente diante de um mercado altamente
competitivo”, apontou Bernardo Ferreira,
especialista da McKinsey & Company.
Segundo ele, desde o início da década de
1980, esta é a terceira grande crise enfrentada pelo
mercado automotivo. De acordo com os números
apresentados pela consultoria, cerca de dois anos
após grandes quedas, que giraram em torno de
45%, o mercado passou a se recuperar, mas sem
chegar ao pico que antecedeu da turbulência.
“Acredito que o Brasil não volte ao que era, pois
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há maior competitividade. E, para atrair o cliente
e sobreviver no novo mercado, é preciso trabalhar
custo, ter um produto de acordo com a expectativa
do consumidor e manter uma Rede agressiva, com
melhorias em sua gestão”, determinou Ferreira.
O futuro da Distribuição Automotiva também foi discutido por Valdner Papa, Diretor de
Relações com o Mercado da Fenabrave. De acordo
com o que apresentou, o modelo atual de gestão
e atuação, onde vendedores são treinados apenas
para seguir um script de venda de produtos, já está
ultrapassado. “Apresentação estática, seguida de
teste drive, negociação e venda já não representa
mais a necessidade que o novo consumidor procura”, comentou Papa.
Segundo o Diretor da Fenabrave, as novas gerações realizam a compra de um veículo de forma
totalmente diferente. “Mais de 95% da decisão de
compra é essencialmente emocional”, aponta. Por
isso, Valdner comenta que o modelo de negócio
deverá mudar, justamente para atingir aspectos
emocionais dos consumidores. “É preciso conhecer
o perfil comportamental de cada indivíduo e trabalhar motivos emocionais, aplicando a neurociência

Uma nova geração de
consumidores
Representando um quarto da população brasileira, a geração
chamada “Millenials”, que são indivíduos entre 25 e 35 anos
de idade, representam uma boa parcela de consumo no país:
mais de R$ 60 bilhões gastos em um ano no Brasil. “É uma
geração com características específicas e que demanda grande
atenção por parte das empresas. É preciso saber atender às
Valdner Papa

exigências deste público, que gasta mais de 80% do que ganha
mensalmente”, aponta Sérgio Filho, especialista da
consultoria Nielsen.

no processo”, alertou, sentenciando que as mudanças que ocorrerão, nos próximos cinco anos, serão
mais importantes do que as dos últimos 50 anos.
“O negócio mudará por completo, e o conceito-chave, para sobreviver, é o foco total no cliente”,
sentenciou Papa.
Em sua avaliação, as concessionárias deverão se
transformar em uma “Central de Vendas e Serviços
da Mobilidade”, onde serão aplicados novos conceitos de relacionamento que extrapolam os limites
físicos da loja e passam a atuar mais de forma virtual
ou remota. O trabalho de consultoria ficará mais
forte, onde o profissional entenderá qual a necessidade de mobilidade do cliente e oferecerá a melhor
solução, desde um plano de manutenção programada, como um veículo compartilhado, caso seja esta
a necessidade do cliente. “O nosso negócio deverá
ser mais profissional, profundo e totalmente ligado
à neurociência. A Fenabrave tem esta preocupação e
trabalha no sentido de preparar os Concessionários
para uma nova forma de gestão”, concluiu Papa.

De acordo com o que foi apurado pela consultoria, em
entrevista com “Millenials” em mais de 100 países, 34%
desses jovens não têm a intensão de comprar um carro nos
próximos dois anos. “Para 81% dos pesquisados, o carro é
uma ferramenta de transporte que,somada a outros modais,
compõe as soluções de mobilidade. Eles não pensam na
compra, mas, sim, no uso”, completou.
E, como exemplo de características desta nova geração,
Sérgio Filho mostrou suas especificidades como um alerta
para que os empresários mudem a postura de relacionamento
e se adaptem à nova forma de relação. “Esses jovens são
multitarefas, conectados e levam em consideração a opinião de
outras pessoas no momento da decisão, pois priorizam o uso
à posse. Sempre muito ligados à tecnologia e às inovações, os
‘Millenials’ buscam por praticidade e imediatismo. Eles querem
tudo na hora, pois não querem perder tempo”, finalizou.

Relação das mulheres milenials com os automóveis

Fonte: Nielsen Global Online Consumer©

34%
72%
81%
-20%

Não tenho intenção de comprar um
carro em um futuro próximo
Eu gostaria de ir onde costumo ir de
maneira conveniente sem utilizar carro
Carro é uma simples ferramenta
para me levar onde quero ir
Novas licenças
Revista Dealer
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Mudança sobre o
entendimento de
ressarcimento do
ICMS na Substituição
Tributária

Roberto Chikusa

O instituto da Substituição Tributária, desde seu primórdio, sempre
foi alvo de controversas, passando pela constitucionalidade de sua
própria existência como a natureza definitiva de seu recolhimento.

A

discussão sobre a constitucionalidade da
Substituição Tributárias e encerrou com
a edição da Emenda Constitucional Nº
3/93, que permitiu expressamente o recolhimento do imposto sobre fato gerador futuro, ratificada pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal – STF,que reconheceu a constitucionalidade da substituição
tributária implementada pelo Estado de São Paulo nas
operações com veículos.
Superada sua constitucionalidade, o foco da controversa mirou na possibilidade de restituição nos casos
de venda realizada em valor inferior à base presumida.
Sendo definitivo o recolhimento, nenhuma restituição seria devida, já no caso de ser uma antecipação,
seria devido o ajuste quando da concretização da operação presumida.
A maioria dos Estados, sabendo que dificilmente os
valores das operações superariam o valor presumido,
assinaram o Convênio ICMS Nº 13/97, estabelecendo
ser definitivo o recolhimento. Esta norma foi alvo de
Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o STF, sem
sucesso, consolidando-se não ser devida a restituição na
hipótese de venda em valor menor do que o presumido.
Neste momento fixaram-se as diretrizes da substituição
tributária, sendo constitucional sua aplicação para frente
e definitivo o recolhimento antecipado.

Contudo, as controversas não se encerraram. Na
contramão da decisão do STF,restaram os Estados de São
Paulo e Pernambuco, que possuíam legislações próprias reconhecendo o direito a restituição da diferença do ICMS.
Ambos os Estados ingressaram com ADIs próprias perante
o STF, buscando a declaração de inconstitucionalidade de
suas normas.
De outro lado, contribuintes de vários setores, buscaram rediscutir a interpretação quanto ao direito de
restituição da diferença do imposto. Uma destas ações
foi eleita para que o STF, depois de 14 anos, revisitasse a
matéria e modificasse a interpretação anterior, decidindo
pelo direito a restituição da diferença entre o valor do tributo recolhido previamente e aquele realmente devido no
momento da venda. No mesmo sentido, foram declaradas
constitucionais as normas de São Paulo e Pernambuco.
Embora a decisão não tenha sido publicada, já se sabe
que alcançará somente operações futuras, com exceção
daquelas já ajuizadas perante o poder judiciário.
O novo julgamento do STF restabeleceu uma das diretrizes da substituição tributária, determinando ser seu
recolhimento mera antecipação. Isso não quer dizer que
as controversas estão encerradas, pelo contrário, novas
demandas deverão surgir especialmente sobre a forma de
se alcançar o direito a restituição nos Estados e quais fatos
pretéritos os efeitos da decisão poderá atingir.

Roberto Chikusa é advogado, sócio do escritório Lopes da Silva & Associados especialista em direito tributário
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Vender carros
é o seu negócio.
Ajudar você
a vender mais
é o nosso_
Itaú Veículos. Quatro soluções
inovadoras para você vender mais.

SIMULADOR
DE FINANCIAMENTO
Com o novo simulador
de financiamento
do iCarros, o número
de clientes aumenta e
os riscos nas operações
diminuem. Confira em
icarros.com.br
PLATAFORMA
DIGITAL
Um canal direto e
pessoal para discussão,
revisão de propostas
e maior agilidade
no pagamento.

PRECIFICAÇÃO
POR CLIENTE
Um modelo
que diferencia preços
por perfil de cliente,
ajudando nossos
parceiros a venderem
com mais rentabilidade.
TROCA CERTA
Um novo jeito
de financiar veículos
para que o seu cliente
escolha andar sempre
de carro novo.

itau.com.br/veiculos
Condições de financiamento sujeitas à análise de crédito. A garantia de recompra
é feita pela concessionária, conforme estado de conservação do veículo e regras do contrato.

Itaú. Feito para você.

