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A CAMINHO DE
UMA NOVA INDÚSTRIA

A criação de uma nova política automotiva, pautada em novas
tecnologias e, principalmente, no planejamento a longo prazo,
deve entrar em vigor no ano que vem e será estruturada em
cinco anos de vigência, porém, com um olhar para 2030.
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Zeina Latif, economista-chefe da XP
Investimentos, analisa o cenário econômico
nacional e faz projeções para 2017.

O consórcio como aliado
das concessionárias e
consumidores.

Francisco Trivellato relata os avanços
das concessionárias de caminhões, nos
EUA, após visita técnica da Fenabrave.

B3. INTEGRAMOS
PARA POTENCIALIZAR.
Empresa de infraestrutura de mercado de classe mundial,
a B3 nasce para integrar o mercado e potencializar negócios.
B3. Somos Brasil. Somos Bolsa. Somos Balcão.

B3: o resultado da combinação entre
a BM&FBOVESPA e a CETIP.
Saiba mais em B3.COM.BR

editorial

Caminhos para um setor 4.0!
Por Alarico Assumpção Júnior

E

Estamos diante de inúmeras transformações iminentes para o nosso setor e devemos
fazer parte delas, sob pena de esmorecer e fracassar se nos recusarmos a aceitá-las.
Como veremos na Matéria de Capa desta edição, as montadoras já traçam
planos efetivos para o caminho da chamada Indústria 4.0 que, com o auxílio da
“Internet das Coisas”,pretende revolucionar toda a cadeia produtiva. Isso significa
uma nova era no âmbito das grandes revoluções industriais pois, com as fábricas inteligentes, diversos setores do mercado sofrerão o impacto provocado pela mudança dos produtos manufaturados.
E as concessionárias devem estar nesse processo, conectadas com um novo perfil de mercado,
muito mais ágil, preciso e que agregará muito mais atividades do que as realizadas hoje. Também
nós devemos trilhar o caminho 4.0. Porém, além da tecnologia, estrutura, novos produtos, serviços
e processos, deveremos considerar, no centro de tudo, nosso CLIENTE e as relações humanas que
com ele teremos sempre, seja por meio da internet, telefone ou visitas às nossas empresas. Fato é
que sempre teremos que nos relacionar com os nossos clientes e parceiros, mas de múltiplas formas
e sendo cada vez mais eficientes.
É nesse caminho que também se inserem as relações associativas.
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São elas que nos fortalecem e nos permitem pensar, coletivamente,
em soluções para o bem comum. Assim tem sido em cada Associação
de Marca, na Fenabrave ou na ALADDA, que propõem o trabalho
conjunto e o pensar coletivo para que cada um saia fortalecido em
todas as situações, encontrando os melhores caminhos.
Caminhos que podem ser variados, mas que convergem para
A CAMINHO DE
uma nova geração de empresas, equipes e consumidores. Estamos,
UMA NOVA INDÚSTRIA
portanto, diante de um novo mercado, e devemos estar unidos para
nos preparar para ele.
E enquanto aprendemos, com os Estados Unidos, como obter
lucro com a venda de pneus ou com a gestão de caminhões (vide
matérias nesta edição), ou despertamos para algumas áreas, como
a importância do Sistema de Consórcios para o nosso setor, uma revolução paralela acontece no
mercado, nos apontando caminhos diferentes e nunca trilhados.
Caminhos que nos levam à necessidade de inovar para conceber uma nova concessionária; a
concessionária 4.0! Mas, para trilhá-los, é preciso ter CONFIANÇA. É preciso acreditar no nosso
país, no nosso negócio e no nosso futuro para vencer no novo mercado. E é este o objetivo do 27º
Congresso &ExpoFenabrave, um evento que não apenas tem como objetivo reunir Concessionários
para discutir as tendências da economia ou da política mas que, definitivamente, deverá nos
despertar e servir como uma bússola para orientar os caminhos que devemos seguir, em cada
segmento que representamos, para fazer parte desta revolução que já começou.
A Fenabrave, ao lado de cada Associação de Marca, pretende ser essa bússola, por meio da qual
cada Concessionário encontrará seu próprio norte, assegurando seu destino e a prosperidade de
seus negócios.
Prepare-se e faça parte do futuro!
Março/Abril
2017
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Alarico Assumpção Júnior é presidente da Fenabrave –
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
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As inscrições estão abertas para o 27º Congresso & ExpoFenabrave que, neste
ano, terá como tema “CONFIANÇA. É preciso acreditar para vencer”.
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aquisição de veículos, o Sistema de Consórcio contribui para a formação
de uma carteira futura de clientes para as concessionárias. Conheça o novo
posicionamento da Disal Consórcio para ampliar os negócios com as Redes.

apoio jurídico

Roberto Chikusa, da Lopes da Silva Advogados & Associados,
explica quais são as exigências para a aquisição de veículos
destinados a PcD – Pessoas com Deficiências.
Autorização para reprodução de textos
As matérias assinadas nesta revista são de responsabilidade do autor não
representando, necessariamente, a opinião da Fenabrave. Autorizada
a reprodução total ou parcial das matérias sem assinatura, desde que
mencionada a fonte. A reprodução de matérias e artigos assinados
devem contemplar autorização prévia e por escrito do autor.
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Mesmo com a queda acumulada nos últimos anos, especialistas indicam
que os financiamentos de veículos novos e usados podem crescer em 2017.
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Universidade
Web Fenabrave já
conta com mais de
2 mil alunos
Lançada no dia 2 de janeiro, a Universidade Web Fenabrave,
que disponibiliza cursos somente pela internet, superou as expectativas e obteve um número surpreendente de adesões no
primeiro mês. A expectativa era ter cerca de 800 alunos até o fim
do primeiro trimestre deste ano, porém, com o grande sucesso
da nova plataforma, em apenas 120 dias, a Universidade Web
Fenabrave já contava com mais de 2 mil alunos matriculados
nos 24 cursos disponíveis. ”As adesões individuais, assim como o
interesse das Associações de Marca, vêm crescendo a cada mês, e
isso demonstra a importância do papel da educação e qualificação
das pessoas que desejam otimizar os resultados na operação do
seu negócio, ou seja, a importância em capacitar e preparar o seu
funcionário”, declarou Valdner Papa, coordenador da área educacional da entidade.
Além dos cursos compostos por uma variada grade de conteúdo, ministrada por profissionais especializados e com um excelente
custo benefício, os alunos têm acesso ao acervo com cerca de 30
mesas redondas de assuntos de interesse do setor e que podem
ser assistidas a qualquer momento.
A Universidade Web Fenabrave é fruto da parceria da
Fenabrave com a Escola de Gestão Automotiva e a Florida Christian
University – FCU, e foi criada com o objetivo de levar às concessionárias e suas equipes 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. Um leque de temas é
oferecido aos alunos, que poderão realizar cursos voltados a vendedores, consultores técnicos, gestão de vendas e pós-vendas, RH,
neuromarketing, entre outros”, enfatiza o presidente da Fenabrave,
Alarico Assumpção Júnior.
Os alunos certificados contarão com créditos para cursos complementares e de graduação nos Estados Unidos e, também, em
universidades brasileiras, parceiras da Florida Christian University.
Para mais informações: www.universidadefenabrave.com.br
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Aracaju, Brasília
e Curitiba sediam
Encontros do
Vendedor
Durante os meses de março e abril, foram realizadas três edições do Encontro de Vendedores, Consultores Técnicos e Líderes
de Concessionárias Fenacodiv, nas cidades de Aracaju/SE, Brasília/
DF e Curitiba/PR, e que contaram com o apoio dos SINCODIV’s
estaduais e o patrocínio do Banco Itaú.
"Em dois anos de curso, percorremos mais de 20 estados em 28
Encontros realizados. Foram mais de 6.000 participantes e 5 toneladas de alimentos arrecadados. Portanto, a cada edição, superamos
as nossas expectativas, acreditando que estamos no caminho
certo", comentou Valdner Papa, coordenador geral da FENACODIV.
O curso é gratuito e, para efetivar a inscrição, vendedores, gestores e consultores técnicos, de qualquer segmento automotivo,
deverão levar, no dia do evento, 1kg de alimento não-perecível,
que será doado a uma instituição de caridade escolhida pelo
Sincodiv local.
Os próximos Encontros de Vendedores serão realizados nos
meses de maio e junho, em locais a confirmar. Acompanhem as
newsletters da Fenabrave e da Fenacodiv e fiquem atentos às
datas e locais que serão divulgados para as próximas edições
dos Encontros.

28º Encontro Regional
da Fenabrave-SC
Aconteceu, no dia 17 de março, em Itajaí, Santa Catarina, o 28º
Encontro Regional da Fenabrave
/ SC, promovido pela Regional
Fenabrave do estado. O evento reuniu cerca de 100 pessoas e contou
com duas importantes palestras
de José Albrecth, especialista em
marketing automotivo e de Valdner
Papa, Diretor da Fenabrave, que falou sobre as mudanças no mercado automotivo. “A neurociência é
base desta mudança, principalmente no que se refere ao foco no
cliente, que será o responsável pela eficiência e produtividade do
Concessionário, e acredito que os conceitos tratados no evento
foram enriquecedores aos participantes”, comentou Papa.
Os Encontros Regionais acontecem duas vezes ao ano em
Santa Catarina. O próximo Encontro já tem data confirmada e será
realizado dia 19 de junho, no município de Videira.

Faça parte do time
Liberty Seguros.
A Liberty Seguros tem os melhores seguros
e assistências exclusivas para Auto, Vida e Residência.
Com a Liberty Seguros, está tudo bem.

LIBERTY
AUTO
Leva e Traz o carro
da revisão

#ESTATUDOBEM
libertyseguros.com.br
Liberty Seguros S.A. CNPJ 61.550.141/0001-72. Código SUSEP da Seguradora:
518-5. Processo SUSEP Auto: 15414.100331/2004-96. O registro deste plano
na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua
comercialização.
Ouvidoria: acesse o site www.libertyseguros.com.br, em que é possível postar
seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo e-mail
ouvidoria@libertyseguros.com.br ou pelo telefone 0800-740-3994.
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“CONFIANÇA!
É preciso acreditar para vencer!”
Mais de 3 mil pessoas são esperadas, nos dias 8 e 9 de agosto,
para o 27º Congresso & ExpoFenabrave, que será realizado
no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Com o tema
“CONFIANÇA. É preciso acreditar para vencer!”, o evento oferecerá,
às Redes de Concessionárias inscritas, mais de 20 palestras voltadas
ao novo modelo do negócio da Distribuição Automotiva, e terá a
participação de especialistas do setor, nacionais e internacionais.
“O intuito é restabelecer a confiança necessária dos empresários
do setor e preparar as Redes para um novo mercado, onde a
concessionária terá um novo e importante papel, principalmente,
com relação ao comportamento do consumidor, inovações
tecnológicas e à estrutura das empresas”, explica o presidente da
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.
Durante a Cerimônia de Abertura do evento, que acontece
às 11h do dia 8 de agosto, acontecerá a revelação dos Prêmios
“Marca do Ano” e “Associação de Marca do Ano”, como resultado
da 22ª Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com as Marcas,
iniciada em abril.

Além das Palestras Magna de Abertura (dia 8) e de Encerramento (dia 9), os workshops programados para o 27º Congresso &
ExpoFenabrave contarão com temas voltados à economia, política
e aos pilares que direcionarão as concessionárias, de todos os
segmentos automotivos, a um novo modelo de negócio.
Para pavimentar esta trajetória, estão em destaque as palestras
internacionais, que contarão com a presença de professores da
Florida Christian University, que ministrarão palestras sobre as
principais tendências de gestão, focadas no melhor conhecimento
das pessoas, da cultura organizacional e do uso de ferramentas
como o neuromarketing para a conquista de clientes.
Como parte da programação internacional, haverá, também,
a tradicional International Round Table, por meio da qual representantes do setor de diversos países comentarão seus dados
consolidados e expectativas de cada mercado. Para atender às
delegações estrangeiras, principalmente os 19 países que compõem a ALADDA- Associação Latinoamericana de Distribuidores
Automotores (entidade presidida por Alarico Assumpção Júnior),
algumas palestras terão tradução simultânea para o inglês
e espanhol.
Encontro do Vendedor – Realizado em 2016
como parte da programação do evento, o Encontro
dos Vendedores, Consultores Técnicos e Gestores
de Concessionárias Fenacodiv voltará à programação do
Congresso & ExpoFenabrave este ano.
Realizado em parceria com o Sindicato dos Concessionários
e Distribuidores de Veículos no Estado de São Paulo, o Encontro deste ano contará com uma programação especial para
cada segmento, e especialistas que apresentarão conceitos de
vendas e pós-vendas, além de técnicas de marketing digital,
importante ferramenta no atual e futuro modelo de gestão da
Distribuição Automotiva.
Para participar, vendedores, gestores e consultores técnicos
de concessionárias deverão se inscrever previamente e, no primeiro dia do evento, levar alimentos não perecíveis para doação,
entregues, diretamente, no local de credenciamento do evento.
Para obter mais informações e efetuar seu credenciamento,
basta acessar o site do evento: www.congresso-fenabrave.com.br.
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Deputado federal
Herculano Passos.

O Projeto de Lei nº 1167/15, que mantém a garantia de um
veículo novo mesmo que as revisões não tenham sido feitas em
oficinas credenciadas pelos fabricantes, foi rejeitado, no dia 29
de março, pelos deputados da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) da Câmara
dos Deputados.
Desde a apresentação da matéria, em 2015, o deputado
federal Herculano Passos, que preside a Frente Parlamentar
Mista em Defesa da Distribuição de Veículos Automotores e
da Mobilidade (Fremob), atuou junto ao autor e ao relator para
que o texto não fosse aprovado. “A garantia oferecida pela indústria automobilística serve como proteção à própria marca do
fabricante, que precisa zelar pela reputação de seus produtos.
Portanto, ao se comprometer com o reparo ou a troca de peças
dentro de um prazo preestabelecido, o fabricante precisa ter
certeza de que o veículo esteja sendo utilizado conforme as
especificações e recomendações técnicas”, argumentou Herculano.
O deputado frisou, ainda, que vincular a garantia ao cumprimento de um cronograma de revisões periódicas em oficinas
credenciadas é a forma que o fabricante tem de se assegurar
de que o defeito não foi causado por mau uso ou por reparos
malfeitos por profissionais não habilitados.
Outra grande preocupação do parlamentar é com a segurança dos consumidores. “Hoje são as concessionárias que
fazem o serviço de revisão e dão a garantia, uma vez que seus
profissionais são treinados para fazer um serviço seguro. Uma
revisão malfeita pode custar a vida de pessoas, então a responsabilidade é alta e é nosso dever proteger essas pessoas
de oficinas que não tenham capacidade para prestar o serviço
adequado”, frisou o deputado.
A matéria ainda será apreciada pelas Comissões de Defesa
do Consumidor e de Constituição, Justiça e Cidadania.

Vice-presidente da Fenabrave
participa da Expodireto 2017
Embalada pelo bom momento do agronegócio e projeção de
uma colheita histórica de grãos no Rio Grande do Sul – acima de 33
milhões de toneladas, a Expodireto 2017 aconteceu entre os dias
6 e 10 de março, na cidade de Não-Me-Toque, no Rio Grande do
Sul. Segundo a organização, a feira movimentou, por meio de seus
expositores, R$ 2.120.205.000, uma alta de 34% em comparação
com 2016, superando, inclusive, a previsão inicial, de crescimento
de 15%.
Marcelo Nogueira Ferreira, vice-presidente da Fenabrave e
responsável pelo segmento de Tratores e Máquinas Agrícolas,
representou a entidade durante a feira.

Participe da 22ª Pesquisa
FENABRAVE de Relacionamento
com as Marcas
No dia 17 de abril, foi iniciada a 22ª Pesquisa FENABRAVE de
Relacionamento com as Marcas, por meio de questionário, a ser
respondido por todos os Concessionários, de todas as marcas
e segmentos automotivos. A pesquisa está disponível no site
www.scheuerconsultoria.com.br.
Coordenada por Luiz Adelar Scheuer, a Pesquisa é desenvolvida com base em perguntas e respostas online, e processada
pela equipe da FENABRAVE. É assegurada a confidencialidade do
conteúdo das respostas individuais e somente disponibilizados, às
Associações de Marca, os resultados consolidados.
O resultado da Pesquisa FENABRAVE de Relacionamento com
as Marcas servirá de base para a definição, por segmento, dos
ganhadores dos prêmios “Marca do Ano” e “Associação de Marca
do Ano”, que serão revelados durante o 27º Congresso &ExpoFenabrave, na manhã do dia 8 de agosto, no Transamérica Expo
Center, em São Paulo.
Considerando a importância da participação de cada Concessionário, as Associações de Marcas estão incentivando as matrizes
de suas filiadas a responderem à 22ª Pesquisa com a atenção e a
responsabilidade que ela merece, para que os resultados consolidem a opinião da maior parte de todas as Redes.
O encerramento da pesquisa acontece dia 12 de maio. Em
caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento
Fenabrave pelos telefones (11) 5582-0075/5582-0059/5582-0090/
5582-0066 ou por e-mail pesquisafenabrave@fenabrave.org.br.

O Anuário 2016 da
Fenabrave já está no ar!
Para ter acesso, faça o download do arquivo no portal
da Fenabrave (www.fenabrave.org.br). No Anuário, você
encontrará a análise dos principais fatos e dados que
formaram o mercado da
Distribuição de Veículos no ano
de 2016, incluindo dados de
emplacamentos de veículos
novos e usados, em todo
o Brasil e, também, dados
regionais, frota circulante,
concessionárias por estado e
outras informações sobre o
Brasil
Automotiva no
da Distribuição
O Desempenho
setor automotivo.

ANUÁRIO

2016

VE 2016
ANUÁRIO FENABRA

Mantidas
condições para
garantia de
veículos novos
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Agenda
Março e Abril

DMP permite adequar
performance conforme a
realidade de cada mercado
Avaliar, diariamente, a performance de sua região, com análise de
concorrentes e um mapeamento completo das tendências de consumo, é
apenas uma parte dos diversos benefícios dos Concessionários, trazidos pelo
DMP – Dados de Mercado Personalizados. Desenvolvida pela Fenabrave, a
plataforma online oferece, aos Concessionários assinantes, uma série de
informações personalizadas, que auxiliam no dia-a-dia dos empresários.
Por meio desta ferramenta que, de forma agregada, traz toda a inteligência de mercado desenvolvida pela entidade, será possível obter informações relevantes para a performance de um grupo de concessionárias ou
mesmo de forma individual, em um ambiente fácil de operar. “Com esses
dados, somados a toda inteligência incluída no sistema, o Concessionário
tem muito mais argumentos de negociação sobre objetivos de venda com
sua montadora, por exemplo”, explica o presidente da Fenabrave, Alarico
Assumpção Júnior.
A Fenabrave já possui negociações firmadas com algumas Associações
de Marca, que oferecem os benefícios do DMP a seus associados, de forma
personalizada e de acordo com que cada rede precisa. Além disso, grandes
grupos de concessionárias já procuraram a entidade para, também, terem
acesso aos dados.
Para mais informações, entre em contato com a Central de Atendimento
Fenabrave: Tels. (11) 5582-0075 / 5582-0059 / 5582-0090 / 5582-0066.

Clube Calhambeque
comemora 30 anos
Idealizado por Ruy Eduardo Willecke, que convocou mais sete Concessionários, o Clube Calhambeque foi criado na década de 80, com o objetivo
de fortalecer o setor automotivo em Santa Catarina, especificamente, na
região nordeste do estado, no município de Blumenau. É nesse contexto
que, em 2017, o Clube comemora mais de três décadas de existência, mantendo sua força e vitalidade, e servindo de exemplo de associativismo e de
comprometimento no setor automotivo catarinense.
Desde o início, com base no espírito associativo, o grupo de Concessionários e uniu para defender os interesses do setor, somar forças perante
a sociedade e governo, trocar conhecimentos e experiências, reunir os
empresários, aprimorar o atendimento e qualificar a mão de obra (por meio
de parcerias com o SENAI e a Fundação Fritz Müller).
Ao longo dessas três décadas, a parceria deu certo e os interesses comuns do grupo, pela defesa do setor, caminharam em conjunto perante o
poder público, para discutir mudanças tributárias e alinhar as estratégias
para as negociações com o Sindicato de Empregados.
Atualmente, o Clube Calhambeque conta com 16 associados, representando a maioria das concessionárias de Blumenau (SC).
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• Valdner Papa, diretor de relações com o mercado
da Fenabrave participou, no dia 13 de março,
em São Paulo, da recepção da Dra. Margarete
Gandini, do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), durante
o Seminário ‘Os Novos Desafios da Indústria
Automotiva’, promovido pela Editora Autodata.
• A Fenabrave, membro do Comitê
Empresarial de Segurança Viária, do
Ministério das Cidades, participou de
reunião no dia 17 de março, em Brasília.
• Também em 17 de março, em São Paulo,
a Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares – ABRACICLO e a Caixa
Econômica Federal – CEF, firmaram parceria
para assinatura do convênio da linha especial
de financiamento para motocicletas. Na
oportunidade, Carlos Porto, vice-presidente do
Segmento de Motos, representou a entidade.
• A diretoria da Fenabrave recepcionou,
no dia 27 de março, em sua sede, em
São Paulo, Carlos Dumay Perlwitz,
presidente da CAVEM (Câmara Nacional
do Comércio Automotriz do Chile). O
objetivo do encontro foi apresentar, ao
Sr. Dumay, os programas educacionais da
entidade, que poderão ser oferecidos, também, às
entidades que compõem a ALADDA- Associação
Latinoamericana de Distribuidores Automotores.
• Glaucio Geara,
vice-presidente
da Fenabrave, é o
novo presidente
da Associação
Comercial do Estado
do Paraná - ACP, para
o triênio 2017/2019. O evento de posse aconteceu
no dia 27 de março, em Curitiba no Paraná.
• Aconteceu, no dia 29 de março, em São Paulo,
palestra de Simão Davi Silber durante o Fórum
de Temas Nacionais 2017, organizado pela
Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing
do Brasil - ADVB e Fundação de Instituto de
Pesquisas Econômicas - FIPE. Na ocasião,
representante da Fenabrave prestigiou o evento.

• Alarico Assumpção Júnior,
presidente da Fenabrave,
participou, no dia 30 de março,
em São Paulo, de reunião
plenária na sede do Sindipeças
(Sindicato Nacional da Indústria
de Componentes para Veículos Automotores).
Na oportunidade, traçou um panorama sobre
a atual situação do Setor da Distribuição de
Veículos no país e suas perspectivas.
• No dia 31 de março, o presidente da Fenabrave
recebeu, na sede da entidade, em São Paulo,
Roberto Cortes, presidente da MAN Latin
America e José Ricardo Alouche, vice-presidente
de marketing da montadora. Na ocasião,
participaram do encontro Heitor Tosi Neto,
presidente da ACAV (Associação Brasileira dos
Concessionários MAN Latin America) e o vicepresidente da Fenabrave e representante do setor
de caminhões na entidade, Sergio Dante Zonta.

• O vice-presidente da Fenabrave, José Mauricio
Andreta Jr, participou, no dia 31 de março, em
Campinas/SP, como painelista da Mesa Redonda
“A quarta revolução industrial e o futuro da
locação de veículos”. O painel fez parte do
evento promovido pela Associação Brasileira
das Locadoras de Automóveis (ABLA), que
abordou as mudanças tecnológicas, econômicas
concorrenciais e de mobilidade urbana do mundo
moderno. Na oportunidade, Andreta entregou
aos dirigentes da ABLA, uma placa da Fenabrave
em homenagem aos 40 anos da entidade.
• A Confederação Nacional de Serviços, organizou,
no dia 10 de abril, em São Paulo, um café da
manhã de líderes, com a presença do Ministro
de Estado da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, Marcos Pereira, acompanhado pelo
Secretário de Comércio e Serviços, Marcelo
Maio. O objetivo do encontro foi promover a
discussão e integração de lideranças empresariais,
visando o crescimento econômico nacional. Na
oportunidade, João Batista Simão, vice-presidente
da Fenabrave, representou a entidade.

ALADDA
• Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave/ALADDA,
foi recebido pelo presidente executivo e CEO da NADA, Peter
K. Welch e seus diretores, no dia 4 de abril, em Washington, nos
EUA. Na ocasião, Assumpção Júnior, visitou oficialmente a sede
da NADA, onde se reuniram para discutir e ampliar os interesses
em comum do segmento da Distribuição Automotiva, bem como
analisar a visão futura do modelo de negocio da Distribuição.
• A AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores)
organizou, nos dias 6 e 7 de abril, na cidade do México, reunião
da ALADDA (Associación Latinoamericana de Distribuidores de
Automotores), entidade que representa as Associações Nacionais de
Concessionários de 19 países. No
encontro, Alarico Assumpção Júnior,
presidente da Aladda/Fenabrave,
discutiu com os representantes dos
demais países diversos assuntos de
interesse comum, entre eles, a implementação de ações que compõem o
Planejamento, proposto pela presidência em outubro de 2016, e aprovado
em janeiro deste ano, em New Orleans (durante a NADA Convention).
O evento contou com palestras ministradas por Maria Verônica Orendain
dos Santos, Diretora Geral de Indústrias Pesadas e Alta Tecnologia
da Secretaria de Economia do México, e pelos representantes de
associações mexicanas, como Miguel Elizalde, Presidente Executivo da
ANPACT, Arturo Rangel, Presidente do Setor Automotivo CANACINTRA
e Alberto Bustamante Diretor de Comercio Exterior da INA. Na
oportunidade, a ALADDA assinou e divulgou a seguinte declaração
pública aos meios de comunicação, como forma de enfatizar a força
econômica da categoria da Distribuição Automotiva e o estímulo ao
livre comércio entre países. Confira a íntegra da declaração traduzida:

Declaração da Cidade do México
Na Cidade do México, no México, aos sete dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete, a Asociación
Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), por seus países membros, declara que:
I
II
III
IV

V
VI
VII
VIII
IX
X

A ALADDA se pronuncia pelo respeito entre as nações e pela dignidade das pessoas, sem distinção de origem
étnica, fé, situação migratória, convicção ideológica ou preferência sexual. Manifesta-se também em favor
do respeito irrestrito ao equilíbrio pleno entre os participantes do setor.
A indústria e o comércio automotivos formais contribuem de forma importante para a geração de empregos,
integração regional e captação de investimentos.
Os países da América Latina precisam superar atrasos históricos em matéria de desenvolvimento, razão pela
qual deve-se fortalecer o sistema democrático, segurança jurídica, combate à corrupção, transparência e
prestação de contas como condições básicas para gerar condições mínimas para investimentos produtivos.
Além disso, as regiões que compõem os países da ALADDA precisam aumentar os investimentos e tornar
mais eficiente a administração dos recursos destinados a educação, infraestrutura, telecomunicações,
segurança e sustentabilidade energética, com o propósito de aumentar a competitividade e assim atrair
investimentos que gerem empregos que contribuam para superar a pobreza e a desigualdade.
Nesse contexto, o livre comércio é uma ferramenta para promover a integração econômica, melhorar as
condições de trabalho, favorecer a competência e os consumidores e potencializar sinergias para aproveitar
as vantagens competitivas entre países e regiões.
A indústria automotiva tem sido exemplo das vantagens do livre comércio, principalmente na região da
América do Norte por meio do Tratado de Livre Comércio da América do Norte.
Da mesma forma, a Aliança do Pacífico, subscrita por Colômbia, Chile, México e Peru como estados membros e por Panamá e Costa Rica na qualidade de estados observadores, gerou dinamismo para o comércio
automotivo em benefício dos consumidores e do intercâmbio comercial entre os estados que a integram.
Sob essas premissas, a ALADDA dá as boas-vindas ao início das negociações entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, com o que se continuará a aumentar a competitividade e a integração da indústria automotiva regional
e se facilitará o acesso dos consumidores a veículos com melhor tecnologia e a preços mais competitivos.
Os membros da ALADDA declaram rechaçar políticas aplicadas por qualquer país que estabeleçam medidas
fiscais, comerciais (alíquotas, tarifas), barreiras não tarifárias e quaisquer outros instrumentos que violem
os acordos internacionais com os quais cada estado tenha se comprometido.
Sensível ao momento mundial, a presente declaração demonstra claramente a unidade da força dos países
membros da ALADDA.
Revista Dealer
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Zeina Latif

Os ajustes mais que
necessários para o Brasil
Depois de um ano de 2016 difícil para os
brasileiros, 2017 pode ser encarado como
de transição, com recuperação, ainda
que lenta, para o Setor Automotivo.
Segundo a economista-chefe da XP Investimentos,
Zeina Latif, o setor produtivo amargou com a
deterioração adicional da saúde financeira das
empresas, com o salto dos pedidos de recuperação
judicial e da inadimplência bancária, ambos
em níveis recordes, enquanto no mercado de
trabalho houve aumento das demissões, com
o desemprego atingindo chefes de família.
Para a especialista, a principal razão
para a contração da economia, em 2016,
foi a crise fiscal e o necessário aperto
monetário de 2015, que precisou ser
mantido em boa parte do ano passado.
12
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Assim, para Latif, 2017 promete ser um ano
de transição, e não mera continuidade de
2016. “Não será, no entanto, um ano de colher
muitos frutos, pois alguns ainda estão sendo
plantados, como a Reforma da Previdência
e a solução da crise dos Estados. Além disso,
a economia tem seus ciclos. Demora algum
tempo para o mercado de trabalho e de crédito
completarem seu ajuste, e para o relaxamento
monetário atingir magnitude suficiente para
ativar a atividade”, afirma a economista.
Confira, na entrevista a seguir, a análise
completa da economista-chefe da XP
Investimentos, Zeina Latif, sobre o atual cenário
econômico nacional e projeções para 2017.

Revista Dealer – A inflação mostrou sinais de
redução recentemente. De que forma avalia a
condução da política econômica do atual governo
para que isso acontecesse?
Zeina Latif – Quando a gente olha o comportamento
da inflação, estamos tendo um alívio importante
agora, depois de anos seguidos muito acima da
meta. Inflação alta no país significa que tem algum
erro no ambiente econômico. É como a febre do
paciente que não cede.
Uma coisa é você ter um problema de uma safra
agrícola, por exemplo, ou algo que faz a inflação,
transitoriamente, ficar elevada. Agora, quando você
começa a ter pressão sistematicamente, é porque
isso denuncia algum erro de política econômica. Em
algum momento você deve ter aquecido demais a
economia, gerando um aumento da demanda além
daquilo que o País consegue ofertar. E, convenhamos, o Brasil é um país com tantas distorções, com
um “custo Brasil” tão alto, que não é possível aumentar a oferta e a produção de uma hora para outra.
Então, o Brasil, infelizmente, em função dessas
várias distorções que temos no sistema econômico, nos deixa muito vulneráveis a choques
inflacionários, ou seja, esses desequilíbrios de
demanda em relação à oferta, que geram pressão
inflacionária. A nossa oferta é muito rígida, por
isso, temos crescimento econômico aquém das
necessidades do País. Para piorar a situação, temos
um passado que, quando há crescimento na inflação, acaba, de alguma forma, nos lembrando desse
passado inflacionário.
O fato é que tivemos pressão sistemática, especialmente no ano de 2015, que foi potencializado pela
alta das tarifas de energia. Quando olhamos os preços livres, há, também, uma pressão significativa,
porém, agora vemos a febre do paciente cedendo.
Portanto, essa redução na inflação pode parecer
uma coisa irrelevante, mas não é. Este é um resultado muito importante, indicando que o diagnóstico
do governo e a estratégia traçada para corrigir esses
desequilíbrios estão corretos. Por isso, digo que
o Ajuste Fiscal é o que está por trás da queda da
inflação, e isso é um sinal de que estamos no caminho certo. A inflação elevada era um peso para o
setor produtivo.
Revista Dealer – Quais são os setores que mais
sofrem com a inflação?
Zeina Latif – A inflação alta foi um golpe para a
indústria. Quando você tem uma economia muito
aquecida e salários crescendo em um ritmo muito

forte, a inflação de serviços, por exemplo, gera
um custo para a indústria. Ela não tem a mesma
liberdade para passar a pressão de custos para preços finais, como é no setor de serviços. Portanto, a
indústria é o setor mais sensível ao custo Brasil – ela
sofre mais com a carga tributária elevada, além de
toda a complexidade do sistema tributário, (lembrando que esta questão é a que mais tira pontos do
Brasil nos rankings de competitividade).
A agropecuária, mesmo batendo recordes de
produtividade, por incrível que pareça, ainda que
sinta os problemas da infraestrutura, é o setor mais
blindado. Não tem que contratar muita mão de
obra, que no Brasil é cara, pois tem insegurança
jurídica, o investimento em treinamentos, entre
outros pontos.
Então, quando teve toda essa pressão inflacionária e
sobreaquecimento de todo o mercado de trabalho,
não tem jeito. A indústria não aguentou. Mesmo
com tantos estímulos que foram dados, o que o
Gustavo Franco chama de “Bolsa Empresário”, as
desonerações aumentaram mas, mesmo assim, você
dá com uma mão e tira com a outra. Essa arrumação do ambiente macroeconômico, com queda na
inflação, é essencial para a retomada da economia.
É o que vai fazer o Brasil ficar rico e ter taxas de
crescimento elevada? Não, mas é um alicerce importante para nós, e isso é muito importante, mesmo com todas as consequências sobre a taxa Selic.
Política monetária serve para isso: sobem os juros
para contrair a demanda e a inflação cair e, se está
abaixo, obviamente, está estimulando a economia.

“Essa arrumação
do ambiente
macroeconômico, com
queda na inflação,
é essencial para a
retomada da economia.”
Revista Dealer

13

entrevista

Revista Dealer – Em relação às taxas de juros,
quais foram os principais motivos de sua
grande elevação?
Zeina Latif – O grau de aperto monetário é alto, por
isso, o Brasil tem dificuldades para se estabilizar. E
isso foi necessário por causa da inflação e, mais do
que isso: nós tínhamos uma discussão, no início de
2016, de que o Brasil poderia ter o problema de
“espiral inflacionária”. Você tinha uma crise fiscal
que não se resolvia, e a inflação acaba sendo a forma
de se fechar as contas. Isso chegou a ser precificado
no mercado financeiro.
Para quem acompanha o mercado, no início de
2016, os papeis indexados à inflação estavam
caminhando para 10% entre 2018 e 2019. O mercado, nesta linha de “espiral inflacionária”, chegou
a precificar a taxa de câmbio em R$ 6, por dólar,
em 2018! Então não é à toa que a taxa Selic subiu.
Se eu pego a taxa Selic e desconto a expectativa de
inflação para o futuro, tenho o que os economistas
chamam de taxa real de juros. Quando o país é
arrumado, a taxa de juros neutra, ou aquilo que
o presidente do Banco Central vem chamando de
taxa de juros estrutural, é baixinha. Como o Brasil
não é bem organizado, essa taxa de juros é alta.
A boa notícia é que esta taxa vem caindo. De acordo com as estimativas da XP Investimentos, lá em
2003, essa taxa de juros neutra estava em torno de
11%, sem a inflação. Hoje, a nossa estimativa é
de 5%, ou seja, mesmo com a Selic mais elevada
que no passado, este grau de aperto monetário,
atualmente, é maior porque a taxa neutra é mais
baixa que antes.

“A política monetária
demora um tempo ainda
para se materializar. São ao
menos dois trimestres para
enxergarmos os efeitos de
forma mais contundente.”
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Revista Dealer – E quais são os reflexos do corte
de juros na economia? Acredita que devemos ter
estabilidade ainda este ano?
Zeina Latif – Esse movimento de corte de juros do
Branco Central, que começou a ficar um pouco
mais contundente, é muito importante e tem
grande impacto na economia. Agora, nós vamos
conseguir colher todos os frutos disso, de uma
volta cíclica da economia, ainda este ano? Acredito
que não. A política monetária demora um tempo
ainda para se materializar. São ao menos dois
trimestres para enxergarmos os efeitos de forma
mais contundente.
Claro que alguns setores da economia reagem primeiro. Mas, para termos todos os setores seguindo
na mesma direção, demora um pouco mais; as
pessoas terão de ter um pouco mais de paciência.
Agora, este movimento é importante! A Selic, que
já foi de 14,25%, está em 12,25%, ou seja, bem ou
mal, já são dois pontos a menos, o que é um bom
sinal. A nossa expectativa e que achamos que é o
certo a fazer, é cortar logo esses juros e colocar a
política monetária em ponto morto. Nem expande
a economia, mas também não atrapalha.
Achamos que o Banco Central vai fazer isso. Acreditamos chegar ao meio do ano com taxa Selic de
um dígito. Com isso, temos uma boa chance de ter
uma Selic em torno de 8% no ano que vem.
A observação que eu gostaria de fazer é mostrar que
faz a diferença ajustar a política econômica. Nós
não contraímos 7,2% do PIB à toa. Foram muitos
equívocos de política econômica. O que mais me
entristece é que não faltaram alertas. E essa questão
de ignorar a inflação e ignorar o que estava acontecendo na questão fiscal, é muito básico. A literatura
econômica está cheia de evidências mostrando
que países com inflação teimosa têm, na origem,
problemas fiscais.
Revista Dealer – Somente a redução da inflação e
da taxa de juros resolverão o problema econômico?
Zeina Latif – Na minha avaliação, esta taxa estrutural, ou taxa neutra que a XP Investimentos estima
em 5%, sem a inflação em termos reais, deve estar
caindo. Isso por causa da reorientação da política
econômica adotada pelo atual governo.
Para isso, faz diferença você ter empresas públicas
bem geridas, assim como ter bancos públicos com
administração competente, ter um Pedro Parente
na Petrobras, o Schwartsman na Vale, ou ter a Eletrobrás muito bem conduzida, ou seja, isso faz diferença. É sair de um mundo das pedaladas, de uma

contabilidade criativa, do aumento dos estímulos
fiscais absurdos, entre outras coisas. É natural você
soltar a política fiscal em ano eleitoral, mas o que
foi feito, foi sem precedentes.
A origem da crise foi fiscal. Essa dinâmica de ter
dívida pública em trajetória explosiva não leva a
lugar nenhum. Temos que ajustar as contas para
ter que ajustar a relação dívida/PIB.
Revista Dealer – Então, por que esses ajustes não
foram feitos antes da espiral inflacionária?
Zeina Latif – O governo Dilma não conseguiu fazer
o Ajuste Fiscal e, quando tentou fazer, o fez pela
metade. É como fazer quimioterapia pela metade:
não vai resolver. Você vai sentir todos os traumas
do tratamento e não vai curar.
Além disso, perdemos o grau de investimentos, que
é uma coisa importante, com contágio financeiro
no setor produtivo enorme. Então se você tinha
uma chance de arrumar a casa, quando você perde
o grau de investimentos, é taxa de juros que sobe e
câmbio que explode, entre outros pontos.
Nós não entramos nesta armadilha de contrair PIB
em 7,2% acumulado à toa, enquanto que em outros
países da América Latina, como Chile, Peru, México e Colômbia, cresceram, no acumulado, mais de
5%. Então, essa crise é nossa! São os nossos erros!
Lembrando que não é a taxa de juros baixa que vai
fazer o Brasil ficar rico mas, neste momento, ter
uma volta cíclica, é muito importante. Os empresários sabem, melhor do que eu, que a sua grande
angústia era não enxergar nunca o fundo do poço.
Como que ele planeja o futuro se nunca enxerga o
fundo do poço? Essa estabilização que a gente vê
agora é muito importante.
Revista Dealer – Diante de tudo isso, como avalia
a questão política? De que forma a questão
econômica pode influenciar no quadro político?
Zeina Latif – Eu dou grande importância na arrumação do ambiente macro, pois isso pode ter grande
influência no quadro político em 2018. A economia indo bem, é a chance de a sociedade acreditar
novamente na classe política.
O risco de termos candidatos desconhecidos no ano
que vem é grande, não tenho dúvida. Mas a chance
de não termos só isso, com políticos que mostrem
que, realmente, darão continuidade a uma agenda
de reformas, de redução de custo Brasil, de melhora
de indicadores sociais, é realmente importante que
a população vislumbre. O que está em jogo aqui
é algo sério. Eu fiquei satisfeita com o que vi nas

“A origem da crise foi fiscal.
Essa dinâmica de ter dívida
pública em trajetória
explosiva não leva a lugar
nenhum. Temos que ajustar
as contas para ajustar a
relação dívida/PIB.”

manifestações do dia 26 de março, pois não teve
o “Fora Temer”. Isso mostra que a sociedade está
percebendo que o pior está passando e começa a
dar, de alguma forma, o benefício da dúvida.
Eu acho bom ver essa acomodação no país para que
possamos ver, na campanha de 2018, pelo menos
uma proposta mais justa no debate, por meio de
ideias a favor do Brasil com agenda de longo prazo.
Revista Dealer – Qual é a sua opinião com relação
à Reforma da Previdência? Se ela não for feita,
quais serão os impactos futuros para a economia?
Zeina Latif – Nenhum político gosta de fazer Reforma da Previdência e trazer a notícia para a sociedade
de que vai ter que trabalhar mais. Então porque o
governo do PMDB está fazendo a Reforma? Será
que não dá para criar um novo imposto para resolver isso e tocar a vida? Não dá!
O grande mérito deste governo é o de entender a
realidade, não fugir dos fatos e se ajustar, politicamente, para esta agenda. Eu vejo isso como algo
positivo. A questão fiscal é muito séria.
Tivemos muitos erros na condução da política
econômica no governo Dilma, mas têm coisas que
não foram culpa de ninguém. O fato é que o País
está envelhecendo e os gastos com a Previdência
estão crescendo rapidamente. A má notícia é que,
nos próximos 15 anos, vão crescer num ritmo ainda
mais acelerado.
Na década de 60, as famílias tinham seis filhos.
Agora, este número está em 1,8 e não repõem, além
do fato de estarmos vivendo mais. A expectativa
de vida, para quem chegou aos 65 anos de idade,
Revista Dealer
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é ir até os 80 anos de idade. Então, não tem jeito:
estamos envelhecendo rapidamente e, mais grave
ainda, sem paralelos na existência mundial. Este é
um processo rápido.
Hoje, gastamos 13% do PIB com Previdência e
isso vai subir em uma velocidade muito rápida.
Nós gastamos o que países ricos e velhos gastam. O
Brasil é um país jovem mas, em comparação com
o México, há um abismo em relação com gastos
na Previdência.
Portanto, temos que fazer a Reforma. Acho bom
que o governo esteja fazendo esta proposta. A nossa
avaliação é a de que alguma coisa deve ser mudada,
mas é muito importante que ela seja ambiciosa.
A nossa Previdência é diferente, pois não temos
coisas que a maioria dos países têm e temos coisas
que o mundo não tem, como a idade mínima para
aposentar e a diferença entre gêneros.
O Brasil tem, de fato, um regime que é esquisito,
não é justo socialmente, pois dá tratamentos diferentes para grupos iguais, é muito benevolente e
suscetível a fraudes. Então, arrumar esta situação
será importante para aumentar a poupança do

“Esta rigidez que temos
nas relações trabalhistas
podem ter potencializado
o desemprego. Estamos
falando, hoje, de uma
taxa de 13%. E, por este
aspecto, é muito importante
avançar nessa discussão de
mudanças, como a aprovação
no Congresso Nacional das
regras de terceirização.”
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setor público e ajudar, estruturalmente, a taxa de
juros cair.
Para se ter uma ideia, hoje, temos para o orçamento
de 2017, mais da metade das despesas do Governo
Federal (56%) para a Previdência. Com o envelhecimento rápido da população, em 2026, 77%
do orçamento estará comprometido. Em 2036,
será mais do que a receita total (109%). Ou seja,
se esta Reforma não for feita, corremos o risco de
virar um grande Rio de Janeiro, onde não teremos
dinheiro para política pública. Por fim, a Reforma
da Previdência ajuda a estabilizar a macroeconomia
e ajuda o País, lá na frente, a recuperar a capacidade
de o Estado fazer política pública.
Revista Dealer – Qual a relação do crédito na crise?
Zeina Latif – Nós observamos que as empresas estão
com um nível de atraso de dívida bancária muito
alto. Temos que lembrar que uma empresa, quando
está atrasada em dívida com o banco, é porque,
antes disso, está devendo para o fisco, para fornecedores, entre outros. Os pedidos de recuperação
judicial ainda estão muito fortes, e o crédito para PJ
está em patamares inéditos. O nível de concessões
está em níveis muito baixos.
Uma empresa pode ter até um bom negócio mas,
na hora que fica sem crédito, começa a ter problema de solvência. O mercado de crédito está muito
machucado ainda, mas a boa notícia é que os sinais
recentes são de estabilização; parou de piorar. Acredito que o movimento de corte de juros mais forte e
mais rápido do Banco Central vai ajudar esse setor
a ter uma recuperação.
O crédito no mundo é uma variável que reage
ao ciclo econômico. Quando tudo está bem, os
bancos emprestam, mas ao contrário, retraem. É
o que chamamos de pró cíclico. E o desafio dos
reguladores, especialmente depois da crise global de
2008/2009, é de tentar tornar o crédito um pouco
menos pró cíclico.
Isso acontece porque a capacidade de um banco
recuperar dívidas em atraso é baixíssima no Brasil,
chegando a 18%, enquanto em outros países emergentes é de 35% e, nos EUA, de 80%, ou seja, um
banco vai querer emprestar dinheiro quando a crise
aperta? Claro que não.
Revista Dealer – Recentemente, os empregos formais
tiveram crescimento. Acredita que este já seja um
sinal de volta da estabilidade?
Zeina Latif – Neste ponto, duas coisas são importantes. Uma é algo que os sindicalistas não conseguem

entender: quando vem o aperto econômico, o
mercado de trabalho vai se ajustar, por bem ou
por mal. As empresas, ainda mais passando por
dificuldades financeiras, tentam ajustar sua folha
para uma realidade de queda de demanda.
Quanto mais os salários puderem cair, ou não repor a inflação, melhor. Menos você vai demitir e é
isso que os sindicalistas não conseguem entender.
Mais flexibilidade de salários e liberdade para negociação, sem essa ideia de ter de repor a inflação o
tempo todo talvez tenha feito a taxa de desemprego
subir menos.
Esta rigidez que temos nas relações trabalhistas
podem ter potencializado o desemprego. Estamos
falando, hoje, de uma taxa de 13%. E, por este aspecto, é muito importante avançar nessa discussão
de mudanças, como a aprovação no Congresso
Nacional das regras de terceirização.
A boa notícia é a que o mercado de trabalho começa a dar sinais de estabilidade. O último dado
do CAGED mostra um leve aumento, provocado,
principalmente, pela contratação na indústria. Isso
é importante, pois, aos poucos, vemos a confiança
crescer, não apenas na situação futura, mas como
no cenário atual.
Revista Dealer – Em todo este contexto, como
avalia o Setor Automotivo?
Zeina Latif – No longo prazo, e na teoria, todos
os setores deveriam caminhar juntos. Quando
descola muito, pode custar caro. Então, de fato,
teve um artificialismo nos anos passados que
hoje tem consequências. Portanto, cuidado com
saídas milagrosas.
Isso significa que este setor ficará com uma performance pior, em relação ao restante da economia,
por um bom tempo ainda. Uma coisa é você não
conseguir ter uma volta tão rápida àquele cenário
do passado. A outra é colocar que o pior já passou.
A política monetária é poderosa e estimula a demanda. A estabilidade do mercado de crédito é
extremamente importante no setor automotivo. E
os números mostram que a queda na concessão de
crédito está diminuindo, portanto, neste espírito,
eu posso dizer que o setor automotivo estabilizou e
está começando a ensaiar uma recuperação, mesmo
que seja lenta.
Os dados do varejo, que tendem a dar uma
estabilizada, vão se consolidar ao longo deste
semestre. Isso significa que, no semestre que vem,
poderemos ter um cenário mais favorável para o
setor automotivo.

“A política monetária é
poderosa e estimula a
demanda. A estabilidade
do mercado de crédito é
extremamente importante
no setor automotivo. E os
números mostram que
a queda na concessão de
crédito está diminuindo,
portanto, neste espírito,
posso dizer que o setor
automotivo estabilizou
e está começando a
ensaiar uma recuperação,
mesmo que seja lenta.”
Revista Dealer
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De que forma os fabricantes de veículos vêm se preparando para o
futuro do setor? Com o fim do Inovar-Auto, como será desenhada a nova
política industrial brasileira? A adoção de novas tecnologias, incluindo
maior conectividade e foco nos serviços, são as principais tendências
para o setor, que pretende ampliar sua competitividade no futuro.

A CAMINHO DA
INDÚSTRIA 4.0 E
DA REVOLUÇÃO
DO SETOR
18
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C

om a chegada do fim do programa InovarAuto, no final de 2017, a indústria
automotiva brasileira já vem negociando,
com o governo, parâmetros para uma
nova política industrial. Pautada em
novas tecnologias e, principalmente, no
planejamento a longo prazo, a nova política,
que deve entrar em vigor no ano que vem, será
estruturada em cinco anos de vigência, porém, com
um olhar para 2030.
Depois de encerrar 2016 com pouco mais de 2
milhões de autoveículos vendidos e registrar ociosidade de quase 50% em sua produção, a indústria
automotiva, que possui capacidade para produzir
cerca de 5 milhões de veículos por ano, acredita
que o principal desafio, a partir de agora, é a modernização de sua produção. “Foram investidos,
na indústria, mais de R$ 85 bilhões desde 2012.
Agora, é necessário ganhar competitividade, por
meio da modernização e internacionalização da
produção. Além disso, é necessário fortalecer a
indústria de autopeças, fundamental elo de nossa
cadeia”, comentou o presidente da Anfavea, Antonio Megale, durante o Seminário AutoData Novos
Desafios da Indústria Automotiva, realizado em
março, em São Paulo.
De acordo com Megale, um dos grandes desafios a ser superado pela indústria é a diminuição
do gap tecnológico entre as fabricantes instaladas
aqui e as demais no mundo. Megale defendeu
que a próxima política industrial do setor deverá

contemplar projetos para equiparar o País com o
resto do mundo. “Estamos vivendo um período de
falta de planejamento. Já passamos por uma época
de euforia, prevendo a produção de 4 ou 5 milhões
de unidades, mas o setor, atualmente, voltou aos
níveis de 2006. Formatar uma nova política, com
lastro para 5 anos, não é uma visão razoável. Devemos trabalhar para um planejamento de 10 ou 15
anos”, disse o presidente da Anfavea.
Segundo Margarete Gandini, diretora do
departamento das indústrias para a mobilidade e
logística do Ministério da Indústria e Comércio,
MDIC, a exigência dos cinco anos de planejamento da política industrial é feita em função da Lei
de Responsabilidade Fiscal, LRF, que controla os
gastos dos governantes. No entanto, segundo Margarete, após esses cinco primeiros anos, haverá um
ajuste de rota para o próximo ciclo. “A nova política
terá a vigência de 2018 a 2022 mas, a cada cinco
anos, faremos uma reavaliação. O importante é que
vamos nos reunir com representantes da cadeia para
definir os cinco ou seis pilares que devem conter
nas novas regras para o setor automotivo. Esses encontros serão semanais e a perspectiva é que a nova
política seja anunciada em julho. Temos que ter
toda regulamentação definida antes da implantação
das novas regras”, disse.
Para Megale, o desafio, no curto prazo, está na
retomada do crescimento, porém, os problemas
de infraestrutura, o custo de mão-de-obra, a carga
tributária e a legislação trabalhista atrapalham

Antonio Megale,
presidente da
Anfavea, e Margarete
Gandini, diretora do
departamento das
indústrias para a
mobilidade e logística
do Ministério da
Indústria e Comércio.
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neste processo. “Para termos competitividade,
precisamos resolver esses problemas. As estruturas
das fábricas são atualizadas, mas temos um grande
problema de produtividade”, pontua o presidente
da Anfavea.
Um dos entraves que assombra a indústria é a
questão do Custo-Brasil. Megale alertou que até
mesmo os créditos em tributos – principalmente
o ICMS –, que deviam ser repassados para os exportadores para compensar a cobrança em cascata
do imposto, a chamada Lei Kandir, estão retidos
nos cofres dos governos e isso está contabilizado
nos custos das exportações das fabricantes brasileiras. “Acumulamos créditos e não conseguimos
recuperar. É um problema que deve ser encarado,
pois encarece as exportações. Sem contar a falta de
logística adequada e a burocracia que dificultam
as vendas externas”. Quanto à questão tributária,
Megale acredita não ser a hora de reivindicar redução de impostos, mas pediu uma simplificação
tributária. “Somente isso vai nos ajudar na busca
por novos mercados”.
Sobre a melhoria da competitividade das fabricantes brasileiras, Margarete Gandini acredita
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que este deve ser um dos pilares que estarão nas
novas regras. “O pano de fundo das novas regras é
a competitividade. Queremos não apenas montar
os veículos aqui, mas desenvolvê-los e também
participar das discussões do futuro da indústria
no mundo”, disse, acrescentando que haverá um
projeto específico para a cadeia de fornecedores. A
política de aumento de conteúdo local “não alcançou os objetivos traçados na época que foi lançado o
Inovar-Auto”. Pelas regras, as fabricantes deveriam
aumentar o índice de peças nacionais nos veículos
produzidos aqui.
A representante do governo também comentou que as novas políticas devem apresentar uma
abertura gradual de mercado. Segundo ela, no Inovar-Auto, ocorreu uma proteção de mercado com
a adoção da majoração do Imposto sobre Produtos
Industrializados, IPI, em 30 pontos porcentuais
para veículos importados fora da cota estabelecida
para cada empresa. Essa regra termina com o fim
da política industrial.
Em 2011, um ano antes do Inovar-Auto, as
importações de veículos alcançaram quase 200 mil
unidades. No ano seguinte, já sob as novas regras,

Ricardo Bacellar, diretor da área
automotiva da KPMG.

Foto AutoData/João Montavani

os licenciamentos chegaram a 129,4 mil veículos.
De lá para cá, as vendas caem ano a ano. “O que
sempre digo é que o que está no decreto deverá ser
cumprido. É importante olhar o contexto para se
definir as regras. Em 2012, havia um desequilíbrio
cambial alto. Com o dólar a R$ 1,60, não era possível. Isso, realmente, prejudicava as fabricantes
locais”, completou Gandini.
Indústria 4.0 – Apresentada como um novo modelo
de produção de veículos, a chamada “Indústria 4.0”
pretende revolucionar toda a cadeia produtiva. O
conceito, que começou a ser implantado a partir de
2013, em diversos setores, foi originado a partir de
um projeto do governo da Alemanha, voltado para
novas estratégias que aliam tecnologia e meios de
produção. O fundamento básico dessa nova concepção mostra que as fábricas que conectam máquinas e sistemas têm capacidade e autonomia para
agendar manutenções, prever falhas em processos
e se adaptar a mudanças inesperadas que ocorrem
nas etapas de produção. Isso significa uma nova
era no âmbito das grandes revoluções industriais,
pois, com as fábricas inteligentes, diversos setores
do mercado sofrerão o impacto provocado pela
mudança dos produtos manufaturados.
Com o uso de sensores e softwares sofisticados,
as máquinas, que antes apenas respondiam a comandos externos, serão capazes de reunir milhões
de informações, processá-las e interagir com outras
máquinas – e até com outras fábricas. Tudo, quase
sem intervenção humana, por meio da internet.
“As etapas de produção, desde o pedido do cliente

por um veículo, até sua entrega, serão feitas por
meio deste processo, com o auxílio da Internet das
Coisas (IoT), cujo objetivo é o de conectar objetos
físicos, ambientes e máquinas à rede mundial de
computadores que, por sua vez, permitem a coleta
e a troca de dados entre esses itens. Essa nova fase de
desenvolvimento da cadeia de produção passa, diretamente, pela IoT, pois os sistemas cyber-físicos,
que são utilizados pela Indústria 4.0, funcionam à
base de sensores dessa conexão”, detalhou o presidente da Anfavea.
Segundo Megale, ainda há problemas estruturais no Brasil que não permitem a viabilização deste
novo conceito industrial, porém, ele acredita que
este seja um caminho sem volta para a indústria.
“Por meio de máquinas inteligentes e totalmente
conectadas, ganhamos produtividade e, principalmente, competitividade”, conclui.
Conectividade e parcerias tecnológicas – Além da
conectividade durante o processo produtivo, uma
das previsões feitas por dirigentes da indústria está
na conectividade do próprio automóvel. De acordo
com pesquisa realizada pela consultoria KPMG,
com mais de 1000 executivos da indústria, em 42
países, incluindo 2,4 mil consumidores, a grande tendência, para os próximos 10 anos, está na
conectividade dos automóveis e, também, na sua
eletrificação. “Durante esse processo, a indústria
precisa fazer os investimentos necessários e com
velocidade, sob o risco de virar apenas uma provedora de plataforma para outras indústrias ganharem
dinheiro”, analisou Ricardo Bacellar, diretor da área
automotiva da KPMG.
Para Bacellar, a convergência entre a indústria e
o setor de tecnologia é um dos principais caminhos
para este futuro conectado. E isso, de acordo com
o diretor, poderá mudar a forma de se obter lucratividade no setor. “Os indicadores de performance
vão mudar. Não estarão mais baseados na venda
por unidades, mas sim, na venda de serviços relacionados ao automóvel”, disse, ao completar que
as montadoras terão de competir com empresas
de tecnologia ou formar parcerias para focar nas
necessidades do consumidor. “Apple e Google já
trabalham nesse sentido, e aquisições e parcerias
entre essas indústrias cresceram exponencialmente. O Uber, por exemplo, já é parceiro de quatro
montadoras”.
O dirigente disse, ainda, que o consumidor
passará a dar menos importância a itens como
motor e potência, preferindo carros com internet
Revista Dealer
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embarcada, tela touch com alta definição e com
muitos serviços. “A pesquisa aponta que serviços
embarcados serão um diferencial cada vez mais
considerado na compra”. É neste universo dos
serviços, segundo Bacellar, que a indústria deve agir.
A iminente chegada da internet embarcada
permitirá, ainda, que a indústria automotiva,
munida de informações como perfil dos seus
clientes, telemetria e geolocalização, ofereça
produtos de forma customizada, em parceria
com lojas e supermercados. O curso natural desse
enredo de conectividade levará, paulatinamente,
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à automação. “Esse horizonte foi se aproximando
e, hoje, existem fabricantes prometendo isso para
2021”, disse Bacellar.
Firmar parcerias com startups, empresas de tecnologia ou usar plataformas já desenvolvidas para
oferecer novos serviços são alguns dos caminhos
que as montadoras podem seguir para inovar e se
digitalizar. As sugestões são de Eduardo Dias, líder
da área automotiva na Accenture e defensor de
buscar ajuda externa para identificar oportunidades
no mercado. “Com a crise, há grande capacidade
ociosa e as empresas estão fazendo programas
internos para tentar mapear chances de negócio.
A questão é que, ao abrir esta discussão, é possível
chegar a tecnologias diferentes das disponíveis
internamente”, diz.
Segundo Dias, internacionalmente, as montadoras já começam a fazer alianças importantes
com empresas de outros segmentos, como meios de
pagamento, compartilhamento de carros e de transporte, ou com companhias da área de TI, como
a IBM, que firmou parcerias para a aplicação do
Watson, seu sistema de inteligência cognitiva, em
carros. “Você pode alavancar algo a partir de uma
plataforma já desenvolvida por outra empresa ou
por uma startup. Isso é oportunidade de aumentar
ganhos”, avalia.
Dentro desse formato, o executivo da Accenture
afirma que é necessário repensar a experiência do
cliente, a relação com as concessionárias, com os
fornecedores, as tecnologias e sistemas implementados nas fábricas e, até mesmo, as ferramentas de
gestão da companhia. “É possível usar plataformas
digitais como machine learning e robótica para processos da área de contabilidade. Internet das Coisas
para digitalizar e melhorar a experiência dentro da
fábrica e, no departamento de RH, implementar
um chat bot para melhorar os processos”, exemplifica Dias, citando tecnologias que, hoje, são cogitadas apenas para os carros ou, no máximo, para o
atendimento ao consumidor. Dias enfatiza que é
importante digitalizar as empresas internamente,
não só da porta para fora.
O estudo indica que, com a digitalização, há
potencial para aumentar em US$ 2,3 bilhões o
faturamento anual de uma montadora padrão,
cuja receita líquida gire em torno de US$ 55
bilhões. Já a lucratividade teria incremento ainda
mais relevante, da ordem de 43% até 2020, caso
a empresa apostasse em digitalização total, buscando novos modelos de negócios e investindo
em inovação.

mercado

Missão Técnica sinaliza
evolução do negócio de
concessionárias de caminhões

Francisco Trivellato

Em benchmark promovido pela Fenabrave, Concessionários do segmento de caminhões
estiveram nos EUA para conhecer detalhes da operação em concessionárias locais e as
principais tendências, não apenas em gestão, mas, também, com relação ao mercado.

P

or iniciativa da Fenabrave, os presidentes e representantes
de todas as Associações de Marcas do segmento de Caminhões participaram, de 13 a 16 de março, de Missão
Técnica nos EUA. A Missão Técnica teve, por objetivo,
preparar o Concessionário brasileiro sob três perspectivas:
1 - Conhecer os produtos financeiros para a venda do caminhão,
que contemplam, além do tradicional financiamento, os produtos
leasing e aluguel, na medida em que o futuro do mercado de crédito
para caminhões, no Brasil, terá que depender cada vez menos do crédito
governamental subsidiado.
2 - Aprender como os empresários americanos estruturam e fazem a
gestão dos grupos de Concessionários, tendo em vista que o processo de
consolidação que se intensifica, também, no Brasil.
3 - Analisar o modelo de negócio do Concessionário nos EUA, que
permite maior resistência e resultados aos processos de flutuação da economia e mercado e, com isto, antecipar aos Concessionários brasileiros
as adequações necessárias.
Tendo por agenda um mix de workshops e visitas a Concessionários,
organizados por consultores da ATD (American Truck Dealers Association), o evento foi realizado na cidade de Salt Lake City (SLC), cuja
escolha se deve a três fatores:
a) Salt Lake City fica no entroncamento da região oeste dos EUA,
abrigando vários modais de transporte, empresas de logística e, por decorrência, de Concessionários de caminhões estruturados para atender
uma demanda de serviços muito exigente.
b) Possui dois grupos de concessionárias com estrutura familiar
muito bem estruturados, rentáveis e, cada um, com performance importante nas marcas que representam: Freightliner e Kenworth, além
de uma concessionária pertencente ao maior grupo de capital aberto
de concessionárias de caminhões nos EUA: Grupo Rush Enterprises.
c) Sr. Kyle Treadway, 3ª geração da família e responsável pela concessionária Kenworth de Utah, é amigo de longa data da Fenabrave,
ex-presidente da ATD e, também, foi premiado como Concessionário
do ano em 2014, pela ATD.
Liderados pelos consultores Gregg Fenn e Richard Parrish (pela
ATD) e Francisco Trivellato (pela Fenabrave), e com toda a estrutura
proporcionada pela ATD e a Fenabrave, os participantes puderam
acompanhar as apresentações e visitas com material didático contendo,
além do conceito, os parâmetros ideais de desempenho a serem atingidos.
Independente do risco de sintetizar, neste espaço, o aprendizado
desta semana de trabalho, podemos destacar alguns ensinamentos:
1 - O futuro dos Concessionários familiares passa pela estruturação
profissional da equipe e do diferencial para fortalecer a representação da
marca de ter titular dedicado ao negócio.
Surpresa foi a presença do sr. Kyle Treadway em separado da visita,
(quando conversamos com toda sua equipe), que veio ao hotel explicar a

estruturação do seu grupo e seu papel como principal líder. Dentre vários
ensinamentos, mostrou a importância para manter a conexão de toda a
equipe em relação à postura esperada de definir e divulgar: Visão (razão
de existir), Missão (onde pretendemos chegar), Valores (como chegar lá).
2 - A consolidação das Redes de Concessionários (grupos empresariais com maior área de atuação de mercado, pontos de vendas, serviços e
volume de faturamento) será cada vez maior, na medida em que os clientes se consolidam e exigem, dos fornecedores, como os Concessionários,
soluções cada vez mais complexas a preços cada vez menores. Por decorrência, é fundamental centralizar ao máximo a estrutura administrativa e
de atividades de suporte dos grupos, de forma a permitir melhor gestão.
Surpresa foi a presença da representante da Swift Transportation
(maior empresa de transporte de cargas dos EUA, com mais de 20.000
caminhões em operação) que mostrou a todos o que ele considera principal para o Concessionário que se propõe a atender empresas do seu
porte: confiança, comunicação transparente e objetiva, e conhecimento
mútuo sobre os objetivos de cada empresa.
3 - Em relação ao modelo de negócio e à minimização dos riscos da
atividade, foi demonstrada a importância de se atingir a taxa de absorção
de serviços que, na sua definição mais radical, é fazer o lucro bruto de
pós-vendas e cobrir 110% de todas as despesas da concessionária. Nesse
sentido, a “surpresa” foi perceber, de um lado as diferentes soluções entre
os Concessionários visitados e, mais ainda, a motivação dos empresários
em relação aos investimentos e preparação necessários para superar os
desafios que se colocam ao negócio, na medida em que tem se mostrado
historicamente rentável.
4 - Os produtos leasing e aluguel são importantes para as vendas de caminhões, e tivemos a oportunidade de conhecer o sr. Todd
Stappley, responsável pela operação nacional destes produtos no grupo
Rush. Os participantes conheceram a estrutura da Rush Idealease (filial
de leasing e aluguel) que, embora localizada junto da concessionária
International, opera independente para focar e atender às demandas
deste tipo de cliente.
Por falar em produtos financeiros, outro fato inesperado foi encontrar, na visita ao Concessionário Buzz Warner, da Freightliner of Utah,
o sr. Tobias Waldeck, atual Vice-Presidente da Daimler Truck Financial,
que conhece o Brasil e mostrou como o futuro do crédito e a maior estabilidade da indústria passa pela incorporação de novos produtos financeiros
além, é claro, da redução do custo financeiro em geral.
5 - A capacidade de adaptação e reação rápida do empresário americano, frente às adversidades, que embora facilitada pela legislação,
lembram a regra básica de cada negócio: somente o empresário sabe e
pode tomar a melhor decisão que garanta a longevidade do seu negócio.
E, como tudo na empresa começa e termina pelas pessoas, pudemos constatar, na prática, a diferença que faz ter equipes preparadas e motivadas
para atuar, seja nos momentos de euforia e, mais ainda, nas crises.

Francisco Trivellato é sócio da empresa de consultoria Trivellato Informações & Estratégias.
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case de sucesso

AMPLIE A RENTABILIDADE
COM PNEUS
Utilizar esta estratégia, para ampliar a oferta de
produtos e serviços no pós-venda, além de ampliar
a rentabilidade, o Concessionário também pode
aumentar a absorção no custo fixo da empresa.

D

urante a última NADA Convention,
realizada em janeiro, na cidade de New
Orleans, na Luisiana, muitos Concessionários brasileiros, que participavam
de missões técnicas não apenas para
acompanhar as palestras promovidas
no evento, mas também em visitas às
concessionárias, constataram a grande força que
o departamento de pós-vendas tem no resultado
final das empresas.
Um dos pontos destacados por alguns grupos
está na operação de venda de pneus, que inclui os
serviços de instalação, alinhamento e balanceamento. “Nas visitas, pudemos conhecer mais detalhes
dos processos de vendas e pós-vendas adotados nas
concessionárias. Mas, o que me chamou muito
a atenção foi o forte trabalho feito com a venda
de pneus, especialmente em uma concessionária
Honda que visitei. Pretendemos implantar em nossas
lojas”, comentou Marco Oliveira, diretor da Hyundai Carway, com quatro concessionárias da marca
nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
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Com a queda na venda de carros novos e a
necessidade de manutenção de uma frota que tem
em média seis anos de vida, o setor de carros usados vem se desenvolvendo de forma significativa.
Acompanhando esse cenário, o Google apresentou
um mapeamento do mercado, com a 2ª. edição
do Estudo do Setor de Autopeças, que promove o
cruzamento de dados do setor com insights sobre
o comportamento dos brasileiros nas buscas feitas
pela Internet.
“A procura pela categoria de autopeças vem
crescendo a um ritmo de 40% ao ano, muito acima
do esperado, enquanto o varejo total cresceu 25%
no mesmo período”, diz Rodrigo Rodrigues, head
de soluções de marketing do Google.
Segundo o executivo do Google, esse cenário
abre oportunidades também para as pequenas e médias empresas e, em especial, para as que têm pneus
em seu portfólio ou são especializadas no assunto
e querem oferecer informações mais precisas sobre
seus produtos. “O pneu é um dos mais buscados no
Google e desperta três vezes mais interesse do que
a subcategoria baterias, por exemplo. Aro e marca

dos pneus são atributos importantes na busca. Aro
14 e 15 correspondem a mais de 50% delas; a busca
por capacetes, baterias, farol e volantes também tem
crescido”, diz Rodrigo.
Este nicho de negócio, ainda pouco trabalhado
no Brasil, já vem despertando o interesse de diversos
empresários. É o caso de José Laitano, diretor das
concessionárias Renault e Hyundai, Nissul e Gala,
respectivamente, na cidade de Pelotas, também no
Rio Grande do Sul.
Há cinco anos, quando participou da sua
primeira NADA Convention, ficou surpreendido
com a força obtida na comercialização de pneus nas
concessionárias dos Estados Unidos. “Isso fez com
que eu mudasse um pouco o foco da prestação de
serviços em nossas lojas. Dessa forma, começamos
a trabalhar com esses produtos, que garantiram
mais rentabilidade em nosso pós-venda”, comentou
Laitano, acrescentando que o aprendizado o fez
comprar, inclusive, uma nova máquina de lavagem,
inspirada no modelo norte-americano.
Hoje, com a comercialização de pneus e os
serviços agregados de troca, alinhamento e balanceamento, as concessionárias do grupo de Laitano
ampliaram a absorção do pós-venda no custo fixo,
passando de 40% para 70%. “Esta área já representa 6% do nosso faturamento, com potencial de
aumento”, detalhou, informando que comercializa
em torno de 250 pneus todos os meses.
Para atrair cada vez mais clientes para seu pósvenda, José Laitano tem realizado um trabalho
de pesquisa em sua base de dados no CRM das
concessionárias, com o objetivo de buscar clientes
que, possivelmente, estejam em período de troca
ou manutenção de pneus. “Estamos oferecendo um
serviço extra, que ajuda na fidelização e contribui
com os nossos resultados”, conclui.
Parcerias no setor – Os fabricantes de pneus, que
atuam no Brasil, enxergam a Rede de Concessionárias como um grande parceiro para a comercialização
de seus produtos. É o caso da Continental Pneus,
empresa fundada na Alemanha que atua no Brasil
fornecendo seus produtos para diversas montadoras.
Segundo Luiz Gomes, diretor comercial de
pneus de passeio da Continental Pneus, as concessionárias são estratégicas para a empresa, por isso,
atuam com uma equipe em campo, com suporte
na fábrica, para se dedicar exclusivamente à Rede.
“Temos desempenhado um papel importante que
é o de mostrar aos gestores das concessionárias que
o pneu é um item estratégico para a fidelização

Luiz Gomes, diretor
comercial de pneus
de passeio da
Continental Pneus.

do cliente no pós-vendas das concessionárias”,
comenta o diretor.
Na sua opinião, no Brasil, grande parte dos
consumidores não têm o hábito de realizar trocas
de pneus nas concessionárias e, por isso, a taxa de
evasão para os centros automotivos após término da
garantia dos veículos é alta. “Nosso objetivo é comprovar para a concessionária que, além de rentável,
o pneu agrega valor em serviços como montagem,
alinhamento e balanceamento, entre outros itens
passíveis de venda”, explica Gomes.
A estratégia, de acordo com o diretor, é sempre
ofertar este tipo de serviço aos clientes que vão às
concessionárias, desde que constatada a necessidade
de troca ou de algum reparo iminente. “Sendo um
item de segurança, o cliente realizará a troca obrigatoriamente mas, para isso, é preciso ser ofertado. E,
com inúmeros veículos chegando, diariamente, às
concessionárias para realização das revisões básicas,
fica claro o enorme potencial de venda de pneus por
esse canal”, completou.
Segundo Gomes, ainda há um grande potencial
de crescimento neste setor em concessionárias de
todo o Brasil. Dessa forma, a empresa vem investindo em profissionais de campo, além de promover
treinamentos com as equipes de pós-venda. “Sabemos que muitas concessionárias no país ainda não
atuam na oferta de pneus para os consumidores que
frequentam diariamente suas Redes, ou seja, ainda
há muita oportunidade e espaço para crescimento. É aí que entra uma mais vez a nossa atuação,
capacitando a linha de frente das concessionárias.
Acreditamos que será um canal de vendas com
alto crescimento para os próximos anos. Em nossa
visão, o pós-vendas será cada vez mais importante”,
declarou o diretor da Continental Pneus.
Revista Dealer
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FINANCIAMENTOS
DE VEÍCULOS DEVEM
CRESCER 5% ESTE ANO
Mesmo com a queda acumulada nos últimos anos,
especialistas indicam que os financiamentos de
veículos novos e usados podem crescer em 2017.
26
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O

financiamento de veículos novos vem
passando, ao longo dos últimos anos,
por sucessivas quedas no mercado brasileiro. De acordo com dados apurados
pela Cetip, o volume de automóveis
e comerciais leves novos, financiados
em 2012, chegou a 2,280 milhões de
contratos enquanto, em 2016, foi um pouco maior
que 1 milhão. De acordo com Marcus Lavoratto,
gerente de relacionamento institucional da Cetip, a
queda acumulada, em mais de 50% nesse período,
se deu pela maior restrição ao crédito por parte das
instituições financeiras, gerada pelo aumento da
inadimplência, devido às instabilidades econômicas. “Mesmo com os incentivos de 2012 e 2013,
vivemos três anos de recessão, que impactou este
mercado”, justifica Lavoratto.
Para ele, a queda na renda, o aumento do desemprego e a instabilidade política geraram uma
grande falta de confiança dos dois lados da balança:
as instituições financeiras e o consumidor. “Por
um lado, a exigência para se tomar o crédito estava
mais alta. Já pelo outro lado, o consumidor não
tinha certeza se manteria o emprego e seu poder

de compra. Esta fórmula foi ruim para o financiamento automotivo”, detalha o gerente da Cetip,
acrescentando que, no segmento de motocicletas,
a situação é ainda pior.
Em 2017, de acordo com dados acumulados de
janeiro e fevereiro, o volume de financiamentos de
automóveis e comerciais leves novos foi 9% menor
do que o registrado no mesmo período de 2016. Em
compensação, os financiamentos de veículos usados
cresceram 14,8%, na mesma comparação. “Muitos
consumidores têm optado por um seminovo completo a um novo mais enxuto”, disse Lavoratto.
Na opinião de Rodnei Bernardino de Souza,
diretor de veículos do Banco Itaú, o score (perfil do
cliente) não mudou muito em relação a um passado
recente. De acordo com ele, a queda no número
de concessões de crédito se deu pelo aumento da
inadimplência, gerado pela crise econômica. “Enquanto não tiver sinais mais claros de retomada,
não haverá apetite dos bancos em liberar mais
crédito”, comenta.
Rodnei acredita que o mercado, em 2017, deve
crescer. Porém, diz que não será pelo aumento de
crédito concedido pelos bancos, mas sim por um

Marcus Lavoratto,
gerente de
relacionamento
institucional da Cetip,
e Rodnei Bernardino
de Souza, diretor de
veículos do Banco Itaú.

Revista Dealer

27

debate

aumento de demanda. “Com a taxa de juros caindo,
há uma melhora no spread. Isso significa que o consumidor ganha poder de compra e pode financiar o
veículo em menos parcelas”, explica.
A tendência de menor número de parcelas já
vem sendo observada nos dados apurados pela
Cetip. Se em 2010, os consumidores conseguiam
financiar um carro novo, sem entrada, com prazo
médio acima de 50 meses, hoje têm uma realidade
diferente. Segundo a Cetip, o prazo médio para
financiamento de automóveis e comerciais leves
novos está em 37 meses, bem abaixo do que era
praticado há 7 anos.
O diretor do Banco Itaú comenta que já há uma
movimentação de crescimento para este mercado,
citando o exemplo do segmento de usados. Para
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ele, o trabalhador empregado, com estabilidade,
está mais favorável a investir. “O crescimento da
demanda de usados já é um termômetro do que
teremos pela frente. Acreditamos que, em 2017,
tenhamos um incremento de 5% nos financiamentos de novos e usados somados”, pontua Rodnei.
Para ele, o mercado está totalmente preparado
para absorver este aumento de demanda, mas a
maior exigência para a formação de carteira está
mantida nas instituições. “Os bancos têm funding
e trabalham no desenvolvimento de novos produtos. Nós, como temos uma relação muito próxima
com os Concessionários, além de novos produtos
disponíveis ao consumidor, pensamos em soluções
também para os empresários”, complementa,
lembrando que as operações estão cada vez mais

Operações de Venda a Crédito
Em unidades e %

2012

2013

2014

2015

2016

YTD'12

YTD'17

Total Autos Leves

5.328.887

5.215.420

5.007.479

4.171.895

3.745.008

802.574

615.438

-2,1%

-4,0%

-16,7%

-10,2%

2.267.658

2.041.476

1.442.309

1.063.211

-0,6%

-10,0%

-29,4%

-26,3%

2.947.762

2.966.003

2.729.586

2.681.797

-3,3%

0,6%

-8,0%

-1,8%

Novos
Usados

2.280.518
3.048.369

-23,3%
307.351

149.751
-51,3%

495.223

465.687
-6,0%

YTD = jan-fev

Prazo Médio
Em meses e %

2012

2013

2014

2015

2016

YTD'12

Total Autos Leves

42,1

41,5

41,0

40,8

40,8

44,1

- 0,6

- 0,5

- 0,2

0,0

40,2

39,0

38,0

37,0

- 0,5

- 1,2

- 1,0

- 1,0

42,5

42,4

42,2

42,3

- 0,7

- 0,1

- 0,2

0,1

42,8

42,6

42,6

42,7

- 0,6

- 0,2

- 0,1

0,2

43,3

43,1

42,7

42,8

- 1,2

- 0,3

- 0,3

0,1

41,0

41,0

40,9

41,3

- 0,6

- 0,0

- 0,1

0,4

37,5

38,2

38,2

36,3

- 0,5

0,7

0,0

- 1,9

Novos
Usados
0 a 3 anos
4 a 8 anos
9 a 12 anos
+ 12 anos

40,7
43,2
43,4
44,5
41,6
38,0

YTD'17
41,3
- 2,9

43,4

37,3
- 6,1

44,6

42,5
- 2,0

45,2

42,6
- 2,6

46,4

43,3
- 3,1

43,4

42,0
- 1,4

37,7

35,9
- 1,8

YTD = jan-fev

digitais, agilizando o atendimento e facilitando a
tomada de decisão do cliente nas lojas.
“A tecnologia digital no Itaú Unibanco é tão
presente que, hoje, tomamos decisões de crédito em
até 30 segundos para 93% das propostas de financiamento”, explica Rodnei, acrescentando que os
financiamentos são precificados automaticamente,
de acordo com o perfil do cliente e seu histórico financeiro. Diversas métricas são aplicadas na análise,

agilizando a liberação em ambiente digital. “O Itaú
precifica o carro, a operação de financiamento e
o motorista, enquanto o mercado ainda precifica
apenas o carro e a operação (prazo, entrada e ano do
veículo). A precificação por cliente é uma solução
inovadora, que calcula as taxas juros de acordo com
o perfil de risco de cada cliente. O Itaú foi o pioneiro, sendo o único a oferecer o serviço no mercado
brasileiro”, finaliza.
Revista Dealer
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O CONSÓRCIO
COMO ALIADO DAS
CONCESSIONÁRIAS E
CONSUMIDORES
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Além de oferecer mais uma oportunidade aos
consumidores para a aquisição de veículos, o Sistema
de Consórcio contribui para a formação de uma
carteira futura de clientes para as concessionárias.

D

e acordo com a ABAC – Associação
Brasileira das Administradoras de
Consórcio, apesar de a conjuntura econômica apresentar um cenário ainda de
recessão, o Sistema de Consórcio vem
caminhando na contramão e registrando crescimento constante. Segundo
levantamento feito pela entidade, as
adesões de planos para veículos automotores (automóveis, comerciais leves, caminhões,
ônibus e motocicletas), tiveram crescimento de
7,4% no primeiro bimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016. Já em relação
aos créditos comercializados, a alta chegou a mais
de 18% no mesmo período.
A participação dos créditos concedidos nos
consórcios, na soma de valores disponibilizados por financiamento, leasing e consórcio em
veículos automotores, nos primeiros dois meses
deste ano, atingiu 28,2%, respondendo por
R$ 5,7 bilhões do total de R$ 19,4 bilhões. “O
resultado pode ser classificado como bom, se
considerarmos que a economia, no primeiro
mês do ano, não apresentou uma reversão significativa da tendência”, aponta o presidente da
ABAC, Paulo Rossi, explicando que o consórcio,
nas vendas de veículos leves, tem potencial de

participação de 37,5% após a contemplação. No
segmento de motocicletas, este potencial sobe
para 68,9%, mostrando a força do Sistema na
Distribuição Automotiva.
De acordo com estudos realizados pela assessoria econômica da ABAC, vários fatores vêm
influenciando o comportamento do consumidor
quanto ao modo de administrar suas finanças pessoais. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo), registrado no primeiro mês do ano, por
exemplo, que foi o menor desde janeiro de 1979,
é um deles. Ao atingir 5,35% na variação dos últimos 12 meses (jan/2017 sobre jan/2016), o IPCA
fortalece o consumo responsável e que proporciona
economia, sinalizando que o pior da recessão começa a ficar no passado.
Outro indicador, apontado pela entidade, é
o Índice Nacional de Confiança (INC), medido
pela Associação Comercial de São Paulo, que
alcançou 77 pontos em janeiro, com alta de dois
pontos em relação ao mesmo mês de 2016. O INC
monitora a situação econômica corrente, o que
permite projetar atividades futuras. “Não obstante
as dificuldades político-econômicas, entendemos
um consumidor mais consciente, procurando informações para aplicá-las em sua gestão financeira
pessoal”, finaliza Rossi.

Paulo Rossi,
presidente da
ABAC.
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Luciana Precaro,
diretora de Vendas
e Marketing da Disal
Consórcio.
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Parcerias com a Rede – Enxergando o grande potencial de crescimento e, especialmente na geração
de novos negócios, algumas Redes vêm firmando
parcerias com administradoras de consórcio. Uma
das mais antigas neste segmento, a Disal Consórcio, que atuava, exclusivamente, com a Rede
Volkswagen, em 2016 mudou seu posicionamento
estratégico e ampliou o leque de atuação para todas
as marcas. “A Disal Consórcio surgiu da inovação
e é com esse espírito que todo ano confirma sua
liderança no mercado. Sempre atentos às tendências
de mercado e ao comportamento do consumidor,
em 2016, nos reinventamos. Assumimos uma
nova marca, com o símbolo D, representando um
grupo ainda mais forte e sólido e, principalmente,
um novo posicionamento diante do mercado.
Passamos a atender a todo o segmento de distribuição de veículos, ampliando as possibilidades de
prestação de serviços, também, para nossos sócios,
considerando que boa parte deles atua com mais
de uma marca, por meio de grupos econômicos”,
explica a Diretora de Vendas e Marketing da Disal
Consórcio, Luciana Precaro.
De acordo com Luciana, esse novo posicionamento também reflete num maior comprometimento com o cliente. Para ela, mais do que um
sistema de compra planejada, o consórcio tem
o papel de ajudar as pessoas a conquistar o carro
novo e todos os benefícios que ele proporciona,
como conforto, agilidade e segurança. “E queremos

proporcionar essa conquista, de acordo com as necessidades desses clientes, suas histórias e estilos de
vida. Por isso, verificamos a necessidade de ampliar
nosso portfólio para todas as marcas”, explica.
Atualmente, as concessionárias associadas são
responsáveis pela totalidade de vendas de cotas
da Disal Consórcio que, em 2016, somou mais
de 80,3 mil novos contratos, volume equivalente
a R$ 3,3 milhões em créditos comercializados.
Ainda no ano passado, a Disal contemplou quase
25 mil consorciados, mostrando grande potencial
de venda futura nas Redes parceiras.
Os Concessionários parceiros recebem todo o suporte da administradora, por meio de seis Escritórios
Regionais (São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro,
Recife, Salvador e Cuiabá). “O papel da Disal é dar
o suporte estratégico, por meio de suas diversas áreas.
Os Concessionários recebem apoio desde o momento da estruturação da equipe, com boas práticas de
recrutamento e seleção. O marketing, por exemplo,
atua como a agência de publicidade das revendas,
com equipe especializada de trade marketing e designers, além de um portfólio com mais de 70 peças
on-line e off-line, que podem ser personalizadas de
acordo com a identidade visual do associado, para
deixar os pontos de vendas mais atrativos”, detalha
a diretora da Disal Consórcio, informando que a
empresa possui 220 sócios, que atuam com diversas
marcas e correspondem a mais de 500 pontos de
vendas em todo o Brasil.

Consórcio em números

7,4%
18%

Crescimento de adesões no primeiro
bimestre de 2017 em relação a 2016
Crescimento de créditos comercializados no
primeiro bimestre de 2017 em relação a 2016

28,2%

Participação nos
valores disponibilizados
por financiamento,
leasing e consórcio

Disal Consórcio

Consórcio
R$ 5,7 bi
Financiamento
+ Leasing
R$ 13,7 bi

80,3 mil Novos contratos em 2016
R$ 3,3 milhões Créditos comercializados em 2016
25 mil Consorciados contemplados em 2016
Além do suporte na estruturação e marketing,
a empresa conta com a área de Inteligência de
Vendas e Mercado, responsável por transformar os
dados de mercado em suporte para decisões e ações
futuras. Já a equipe de Treinamento faz a gestão da
Academia de Vendas, que oferece cursos presenciais
e on-line para capacitar as equipes de Consórcio, de
acordo com o perfil de cada profissional.
Com toda essa estrutura e suporte, em 2016,
a empresa assumiu a posição de quarta maior
administradora de consórcios do País, sendo que,
em dezembro, chegou à liderança na venda de
novas cotas, segundo os dados do Banco Central
do Brasil. “Nosso objetivo é manter nossa posição
como maior administradora independente do Brasil, no segmento de veículos leves, e ampliar nossa
produção em cerca de 10% este ano. Além disso,
estamos focados em aumentar, cada vez mais, a
satisfação dos nossos clientes e manter o retorno

financeiro expressivo de nossos associados”, detalhou Luciana.
Para isso, a Disal conta, na Rede de Concessionárias, com representantes das principais montadoras, principalmente devido à presença de grupos
econômicos na Rede Associada, formados por concessionárias de diversas marcas. “Temos, também,
negociações avançadas com algumas Montadoras
e Associações de Marca”, explica Luciana Precaro,
informando que, seguindo o posicionamento atual,
qualquer Concessionário pode se tornar sócio da
Disal, desde que assuma um compromisso efetivo
com a operação, por meio da venda de novas cotas
e atendimento de vendas e pós-vendas de qualidade. “A possibilidade de tornar-se sócio é atrelada à
produção mínima a ser negociada junto ao parceiro.
Em contrapartida, ele se rentabiliza na venda da
cota, no faturamento do bem e na distribuição dos
dividendos”, conclui a executiva.
Revista Dealer
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Pessoas Portadoras
de Deficiências e as
Isenções nas Compras
de Veículos

Roberto Chikusa

O mercado para PcD’s – Pessoas com Deficiência está em expansão
no Brasil. Mas, para adquirir veículos com benefícios fiscais, os
consumidores precisam estar atentos a algumas exigências.

O

governo federal e os governos estaduais concedem isenções de impostos para aquisições
de veículos automotores novos,por pessoas
portadoras de deficiência física, visual,
mental severa e autistas. No âmbito Federal, as isenções
alcançamo IPI e o IOF. Já no Estadual, as isenções são para
o ICMS e IPVA.
Os deficientes que não possuem capacidade para
conduzir veículos também podem se valer dos benefícios,
devendo, neste caso, designar três pessoas para atuarem
como condutores.
Atualmente, as maiores limitações para utilização dos
benefícios encontram-se nos preços de venda sugeridos
pelos fabricantes, que não pode superar o montante de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais), no caso do ICMS, e a
necessidade de ter fabricação nacional, no caso do IPI.
Caso a pessoa com deficiência opte em adquirir veículo
nacional, em valor superior ao limite acima mencionado,
terá isenção somente do IPI. O direito à aquisição com
os benefícios somente pode ser exercido uma vez a cada
dois anos.
Para obtenção das isenções, as pessoas elegíveis ou seus
representantes devem realizar procedimentos diretamente
na Secretaria da Receita Federal, para isenção do IPI e
IOF, e perante às Secretarias da Fazenda dos Estados, para
isenção do ICMS e IPVA.
Os principais documentos a serem apresentados em
ambos os processos são o laudo de avaliação,onde será

atestada a deficiência da pessoa, devendo ser emitido
por prestador público ou privado de saúde,desde que
este último integre o Sistema Único de Saúde– SUS, e a
comprovação de disponibilidade financeira para aquisição
do veículo.
Outra exigência, no caso de a pessoa com deficiência
ser a condutora, é a obtenção, perante ao Detran, da
Carteira Nacional de Habilitação – CNH especial, onde
constará as necessidades específicas para a condução do
veículo. Caso a pessoa já seja habilitada e venha a adquirir
a deficiência em evento posterior, deverá realizar a mudança da CNH para a categoria especial.
É importante destacar que, no caso do IPVA, a isenção
somente é concedida quando o beneficiário é o próprio
condutor. Já a isenção do IOF, que incide sobre os financiamentos, alcança somente portadores de deficiência
física, não se aplicando para as demais deficiências.
Tendo em vista a necessidade de homologação em
dois órgãos públicos distintos e a emissão ou alteração
da CNH especial, o processo para obtenção das isenções
não é rápido.
Por tal motivo, um atendimento especializado pelos
Concessionários, com fornecimento correto de orientações sobre os procedimentos necessários,pode contribuir
para a devida finalização do procedimento,evitando
atrasos desnecessários e frustrações dos consumidores,
assim como fomentar e incentivar as vendas para pessoas
com deficiência.

Roberto Chikusa é advogado, sócio do escritório Lopes da Silva & Associados especialista em direito tributário
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Financiamento Itaú.
Quanto mais você usa, mais você vende.
O Itaú tem um pacote completo de soluções para financiamento, tanto
para sua concessionária, quanto para seu cliente. São benefícios como:
simulador de financiamento do iCarros, precificação por cliente,
financiamento de acessórios e serviços, plataforma digital e troca certa.
Tudo pensado para você vender mais.
Acesse: itau.com.br/veiculos ou icarros.com.br
Condições de financiamento sujeitas à análise de crédito.

Itaú. Feito para você.

