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Por Alarico Assumpção Júnior

Estamos no final do ano de 2019 e, com ele, encerraremos as edições da
Revista Dealer. Essa revista, que acaba na edição de no 84, continuará com suas
edições históricas armazenadas, em nosso portal.
Sabemos da importância da comunicação institucional, para o
fortalecimento da imagem de nossa entidade e Setor, mas, certamente,
encontraremos novos caminhos de comunicação, para atingir esses objetivos,
principalmente, investindo em canais digitais.
Já estamos planejando novas ações e manteremos outras, cujo sucesso já
se consagrou entre as nossas lideranças, como é o caso da newsletter, mensal,
Fenabrave em Ação.
E, nessa última edição da Dealer, abordaremos, justamente, nosso passado
e futuro!
A comemoração dos 40 Anos da Lei Renato Ferrari que, após quatro
décadas, ainda se mostra altiva e ativa, representando a Força do nosso Setor,
está entre as principais pautas desta edição.
Da mesma forma, estamos focando em aspectos futuros, como a análise
da viabilidade dos veículos elétricos, as expectativas econômicas e políticas
para 2020 e para cada segmento automotivo que representamos e, acima de
tudo, o que deverá vir adiante, como veremos na Matéria de Capa, na qual
entrevistamos o Diretor do ICDP, Steve Young, responsável pelo segundo
estudo, realizado a pedido da FENABRAVE, sobre o Futuro do Negócio das
Concessionárias de Automóveis e Comerciais Leves no Brasil.
Independente das transformações do mercado, às quais devemos nos
adaptar, devemos saborear conquistas já efetivadas, como é o caso do RENAVE,
implantado, em fase de teste, em Santa Catarina, e que gerará ganhos para
todos, tanto para empresários, como clientes e governos.
Também a Pesquisa sobre Garantia está prestes a ser finalizada, e muito
poderá orientar as Associações de Marca de automóveis a melhor negociar o
preço de mão de obra de suas Redes com suas Montadoras.
Tivemos um ano de 2019 muito positivo, diante dos resultados de 2018,
mesmo sem que todas as Reformas fossem realizadas. Esperamos que 2020
seja, também, melhor do que este ano, pois já aprendemos que, se queremos
que algo melhore ou mude, que comecemos, nós, as transformações!
Obrigado por mais um ano Juntos e que possamos compartilhar ótimos
momentos em 2020!
Boa leitura e Ótimas Festas!

Alarico Assumpção Júnior – Presidente da FENABRAVE e FENACODIV
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Registro Nacional de
Veículos em Estoque
é lançado em Santa
Catarina
Em novembro, a FENABRAVE comemorou a primeira vitória de
um antigo pleito da Federação e do Setor da Distribuição de
Veículos: a implantação do RENAVE- Registro Nacional de Veículos
em Estoque, iniciado em fase de teste, no sistema do Detran de
Santa Catarina.
“Esse é um antigo projeto pelo qual a FENABRAVE vem
lutando, ao lado de outras entidades do setor, para que possamos
desburocratizar os processos de transações de usados, reduzindo
custos na operação das Concessionárias. Esperamos que, com
a iniciativa e pioneirismo do Governo de Santa Catarina, outros
estados brasileiros sigam este exemplo, trazendo as transações
intermediadas, de veículos, para a total formalidade”, comentou
Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE.
O projeto piloto foi desenvolvido pelo Ministério da
Infraestrutura/Denatran, em parceria com o SERPRO – Serviço
Federal de Processamento de Dados, Detran-SC e entidades do
setor automotivo, como FENABRAVE – Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores, ANFAVEA – Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e FENAUTO
– Federação Nacional das Associações dos Revendedores de
Veículos Automotores.
O evento de lançamento do projeto aconteceu no auditório da
Secretaria de Segurança Pública, em Florianópolis, e contou com
o diretor do Denatran, Jerry Adriane Dias; o coordenador geral do
Denatran, Eduardo Sanches; a diretora do Detran-SC, Sandra Mara
Pereira; o presidente do Ciasc, Sérgio André Maliceski, profissionais
do Serpro, Detran e Ciasc, além de representantes da FENABRAVE
Nacional e da Regional Santa Catarina (Fenabrave-SC), FENAUTO
e empresários do estado.

A partir da esquerda, Sandra Mara Pereira, Diretora do Detran-SC; Carlos
Moisés, Governador de Santa Catarina; João Batista Simão, Vice-Presidente
da FENABRAVE; Jerry Adriane Dias, Diretor do Denatran.

RENAVE nacional
A FENABRAVE mantém agenda constante
sobre o RENAVE. No início de agosto,
representantes da Federação participaram
da segunda reunião técnica, na sede do
SERPO Regional de São Paulo, organizada
pelo DENATRAN, para tratar do RENAVE Registro Nacional de Veículos em Estoque.

Segundo o Diretor Geral do DENATRAN, após o período de
testes e ajustes, possivelmente, a partir de março de 2020, o
Sistema possa ser implantado nos demais estados da Federação.
“Faremos os testes e as alterações necessárias para que o RENAVE
possa ser implementado em todo o Brasil, o que deve acontecer
a partir do segundo trimestre do ano que vem”, disse o Dr. Dias à
Revista Dealer.
O prejuízo da informalidade – O estado de Santa Catarina
registra, aproximadamente, 575.000 transações de automóveis e
comerciais leves, por ano, com intermediação. Destas transações,
apenas 14% são registradas formalmente (80.500 veículos). Essa
informalidade causa um prejuízo aproximado de R$ 215 milhões
aos cofres públicos, como fruto do não recolhimento de ICMS nas
transações informais.
Se consideradas as transações em todo o Brasil, a média de
informalidade chega a quase 80%, o que representa um prejuízo
estimado de mais de R$ 2,9 bilhões aos estados, no total.
A ideia de eliminar os livros físicos pelo registro eletrônico de
veículos vem sendo discutida pela FENABRAVE, tanto em nível
regional como nacional, desde o início da década de 2010, mas,
em 2015, tomou corpo Nacional/Federal e passou a contar com o
apoio e envolvimento de outras entidades, como a ANFAVEA e a
FENAUTO, que atuaram junto aos governos da época, para que o
programa fosse aprovado e implementado.
“A FENABRAVE e sua Regional, FENABRAVE-SC, agradecem e
parabenizam o DETRAN-SC, DENATRAN, SERPRO e Governo do
Estado de Santa Catarina, pelo pioneiro na implantação, ainda que
em fase de teste, do RENAVE, e esperam que esse exemplo possa
ser seguido pelos demais estados da Federação, desonerando
processos, eliminando custos financeiros desnecessários e
trazendo as transações intermediadas, de veículos, para a total
formalidade”, disse Assumpção Júnior.
A FENABRAVE Nacional e FENABRAVE Regional-SC participaram
de todas as reuniões organizadas pelo DENATRAN e DETRAN-SC,
para alinhamento da instalação do projeto piloto do RENAVE, nos
meses de agosto e setembro.
A seguir, estão os links com os vídeos em que o Governador
de Santa Catarina, Carlos Moises, e o Diretor do Denatran-SC, Jerry
Adriane Dias, analisam a importância da implantação do RENAVE
no estado.
Para assistir ao depoimento do Governador
de Santa Catarina, clique aqui.
Para assistir ao depoimento do Diretor do
Denatran, Jerry Adriane Dias, clique aqui.
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CONFIAMOS TANTO
NO BRASIL QUE
COLOCAMOS ELE
NO NOSSO NOME.
B3. BRASIL
BOLSA BALCÃO.
A B3 é a Bolsa do Brasil. Isso significa
que estamos sempre prontos para ajudar
o mercado a tomar a melhor decisão
pensando no futuro. No nosso e do País.
Afinal, quando o Brasil cresce, todo
mundo cresce junto com ele.

acesse: B3.com.br

Foco na capacitação dos colaboradores
Os projetos educacionais, desenvolvidos pela FENABRAVE, durante
o ano de 2019, superaram expectativas. A estreia do FOCOFórum de Concessionárias, e a remodelação da Metodologia da
Universidade Web Fenabrave registraram excelentes índices de
aprovação entre os participantes.
Com 25 eventos organizados por 23 Sincodiv’s, o FOCO contou
com a participação de mais de 4,2 mil pessoas, arrecadando mais
de 4 toneladas de alimentos, além de itens de higiene e limpeza.
“O formato do FOCO se mostrou, totalmente, adequado às
necessidades dos Colaboradores. E o envolvimento dos Sincodiv’s,
na organização, contribuiu para que os encontros fossem
personalizados, para cada região”, comentou Amanda Sobral,
Coordenadora de Treinamento da FENABRAVE.

A Universidade Web Fenabrave, que passou por remodelação
da metodologia no início deste ano, ampliou a temática dos
cursos e passou a oferecer mais opções de materiais de consulta,
como podcasts, vídeos, apostila em PDF, além de um aplicativo,
que facilita o acesso do aluno ao conteúdo dos cursos. Apenas
no segundo semestre de 2019, 20 novos cursos entraram
na plataforma.
O planejamento, para 2020, já está em andamento, conta a
Coordenadora. “Para a Universidade Web Fenabrave, já estamos
estudando o cronograma de cursos, com temática bem atual para
o desenvolvimento e capacitação das equipes de colaboradores e,
também, teremos novidades para o formato do FOCO.”

Acompanhe alguns momentos do FOCO pelo Brasil em 2019

Salvador/BA

Campo Grande/MS

Brasília/DF
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Vitória/ES

AGENDA

Acompanhe os principais eventos em que a FENABRAVE
esteve presente entre os meses de agosto a dezembro:
AGOSTO
•		A Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) promoveu, em 5
de agosto, em São Paulo, o Congresso Brasileiro do Agronegócio
2019 - “Agro: Momento Decisivo”. Na ocasião, Marcelo Nogueira
Ferreira, Vice-Presidente dos segmentos de Tratores e Máquinas
Agrícolas, representou a FENABRAVE.
• Em 7 de agosto, representantes da FENABRAVE participaram,
em Brasília (DF), da 15ª Reunião do Fórum de Competitividade
do Varejo (FCV), da Secretaria de Comércio e Serviços (SCS), do
Ministério da Economia, do qual a entidade é membro.
• O Vice-Presidente da FENABRAVE, José Maurício Andreta Júnior,
representou a entidade em alguns eventos, como palestrante de
destaque. Na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), em 8 de agosto, participou do Seminário “O Ar que Respiramos”, onde foi um dos debatedores no painel “Fontes Móveis
de Emissões Atmosféricas - Renovação da Frota”, junto a outros
membros de entidades congêneres. Também durante o ABTalks
Aftermarket, organizado pela Automotive Business, no dia 19 de
agosto, Andreta Júnior ministrou palestra sobre “Os desafios da
Distribuição em 2020” e, no dia 22, abordou o tema “Cenário do
Setor da Distribuição”, durante o evento “Panorama do Mercado
de Veículos Desafios e Certezas”, realizado pela ACREFI – Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e
Investimento.
• Em Brasília (DF), no dia 20 de agosto, o Vice-Presidente da
FENABRAVE, Ricardo Lima representou a entidade, na cerimônia
de entrega da Medalha do Mérito do Transporte Urbano, realizada
pela NTU – Associação Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos.
• A FENABRAVE, junto a outras entidades congêneres participou,
no dia 30 de agosto, em São Paulo, na sede do SINDIPEÇAS Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores, de reunião para a retomada do Grupo de Coalizão
da Renovação de Frota, para rever o projeto anterior e definir os
próximos passos.

SETEMBRO
• No dia 2 de setembro, em Brasília (DF), o Vice-Presidente da
FENABRAVE, Luiz Romero Farias; o Diretor Executivo, Marcelo
Franciulli, e o Assessor Jurídico, Dr. Luiz Eduardo Vidigal,
participaram, da primeira reunião de retomada do grupo técnico
GT 45 Veículos, no CONFAZ.
• O Vice-Presidente da FENABRAVE, João Batista Simão, representou
a entidade, em 2 de setembro, no lançamento do Programa “Meu
Emprego - Trabalho Inclusivo”, na sede do Governo de São Paulo.

• No dia 3 de setembro, o Vice-Presidente da FENABRAVE, José
Mauricio Andreta Júnior, participou do painel “O Novo Contexto
da Infraestrutura”, durante evento promovido pelo Itaú Cultural,
que abordou o tema “A Mobilidade nas Cidades Inteligentes”.
• Lideranças da ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores recepcionaram, em 6 de setembro, em São
Paulo, os representantes da FENABRAVE, para tratar de assuntos
de interesse comum das entidades.
• No dia 11 de setembro, foi realizada reunião conjunta do Conselho
Deliberativo e da Diretoria Executiva da FENABRAVE, na sede da
Federação, que contou com a apresentação da jornalista Vera
Magalhães, colunista do jornal O Estado de SP e comentarista
política da rádio Jovem Pan, que analisou o cenário político e
econômico nacional.
• No mesmo dia, o Comitê Educacional da FENABRAVE, coordenado
pelos Vice-Presidentes Luis Antônio Sebben e Dr. Samir Dahas
Bittar, esteve reunido para avaliar o andamento dos projetos
educacionais da entidade.
• A convite do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, representantes da FENABRAVE participaram, em 12 de setembro, em
Brasília (DF), da Cerimônia de Abertura da Semana Nacional de
Trânsito, na sede do Ministério.
• Semana do Brasil – A FENABRAVE reafirmou seu compromisso
com o desenvolvimento econômico nacional, apoiando a Semana do Brasil, ação promovida pelo Governo Federal, de 6 a 15 de
setembro, cujo objetivo foi promover o estímulo à economia, gerando oportunidades de consumo com promoções especiais, descontos, produtos e serviços temáticos, ambientação de espaços
físicos e virtuais, dentre outras ações, e, acima de tudo, valorizando
o orgulho de ser brasileiro. A campanha foi inserida no portal da
entidade, além de divulgar a ação entre as Associações de Marca.
• Em 17 de setembro, aconteceu o lançamento oficial da Frente
Parlamentar dos Veículos Sobre Duas Rodas, presidida e
coordenada pelo Deputado Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor.
O evento ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, e Carlos Porto, Vice-Presidente da FENABRAVE, para o
segmento de Duas Rodas, representou e entidade. A Frente reúne
mais de 60 deputados paulistas, além de especialistas em trânsito
e representantes do setor, como a ANFAMOTO e SINDIMOTO.
• O Diretor Executivo da FENABRAVE, Marcelo Franciulli, participou,
no dia 26 de setembro, em São Paulo, de reunião na Secretaria
Especial de Produtividade, Emprego do Ministério da Economia,
com o chefe do núcleo de trabalho em São Paulo, Adriano Pitoli,
para debater assuntos pertinentes ao Setor da Distribuição
de Veículos.

Revista Dealer
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OUTUBRO
• Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE, e Luiz
Carlos Moraes, Presidente da ANFAVEA, acompanhados dos Vice-Presidentes de ambas entidades, se reuniram, no dia 7, na sede
da ANFAVEA, em São Paulo, para tratar de assuntos de interesse
comum das entidades.
• No dia 8, o Vice-Presidente da FENABRAVE, Ricardo Lima,
acompanhado pelo Diretor Executivo, Marcelo Franciulli
recepcionaram, representantes da Triumph Brasil, da
ABRAT, Associação Brasileira dos Concessionários Triumph e
Concessionários da marca. Participaram do encontro, Rogerio
Mota, Gerente Comercial OSTEN, Sergio Goloubeff, Titular
SERVOPA, Camilo Lucian, Titular TRIUMPH BH, Paul Stroud, VicePresidente da TRIUMPH, Renato Fabrini, Gerente Geral TRIUMPH
BRASIL e Saulo Colino, Titular TRIPLE e PRESIDENTE ABRAT.

• Também nos dias 21 e 22, a FENABRAVE-SC promoveu, em Itapema,
o 12º Congresso Regional Santa Catarina:“Foco e Ação – Melhorando
Processos e Resultados”. Na ocasião, a entidade nacional foi
representada pelos Vice-Presidentes Dr. Samir Dahas Bittar, que foi
um dos palestrantes do evento, e por Sérgio Dante Zonta.
• João Batista Simão, Vice-Presidente da FENABRAVE representou a
entidade na Cerimônia de Abertura do 8º Congresso FENAUTO, dia
22, em São Paulo. O evento foi promovido pela Federação Nacional
das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores,
entidade representativa do Setor de Revendas de Automóveis
Seminovos e Usados.
• O Presidente da FENABRAVE recebeu, no dia 22, na sede da entidade, em São Paulo, o Presidente da Acrefi, Hilgo Gonçalves, para
uma visita institucional (foto abaixo).

• Nos dias 8 e 9, a FENABRAVE-MT realizou a terceira edição do
Encontro Regional Fenabrave, no Centro de Eventos do Pantanal,
com o tema “Movimento que transforma o futuro”. Alarico
Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE, abriu o ciclo de
palestras, apresentando o tema “A Concessionária presente
no futuro”. Durante o evento, foram apresentados diferenciais
competitivos para as Concessionárias, como a Universidade Web
Fenabrave e o sistema DMP- Dados de Mercado Personalizados,
abordados pelos colaboradores da Federação, Amanda Sobral
(Supervisora da Universidade Web Fenabrave) e Antonio Carlos
de Oliveira (Gerente de TI).
•		O Presidente da FENABRAVE também participou, no dia 9, em
Curitiba (PR), das Comemorações dos 40 Anos da Volvo do Brasil.
Assumpção Júnior também é Concessionário Volvo.
• No dia 14, Assumpção Júnior esteve em São Paulo, para participar
da Cerimônia de Abertura do 22º Salão Internacional do Transporte
Rodoviário de Cargas - FENATRAN, acompanhado dos Vice-Presidentes, Sergio Dante Zonta e Marcelo Nogueira. Na ocasião, o
Governador do Estado de São Paulo, João Dória, anunciou que o
estado será pioneiro no Plano Renovação de Frota.
• A Librelato Implementos Rodoviários realizou, na FENATRAN, a
comemoração dos seus 50 Anos. Representantes da FENABRAVE
prestigiaram o evento.
• Alarico Assumpção Junior, Presidente da FENABRAVE e Ricardo
Lima, Vice-Presidente, participaram da Convenção Nacional de
Concessionários Honda Automóveis, de 17 a 19 de outubro, em
Santiago, no Chile.
• No dia 21, José Maurício Andreta Júnior, Vice-Presidente da
FENABRAVE, participou do Painel de Concessionários, durante
Congresso AutoData Perspectivas 2020.
• A AMDA - Associação Mexicana da Distribuição de Veículos promoveu o Foro Automotor AMDA 2019, nos dias 21 e 22. Durante
o encontro, foi realizada reunião da Aladda – Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, e Ricardo Lima,
Vice-Presidente da FENABRAVE, representou a Federação.
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Lideranças de
Automóveis e Comerciais
leves se reúnem
em São Paulo
• No dia 23 de outubro, foi realizada a reunião
periódica dos Segmentos de Automóveis e
Comerciais Leves, em São Paulo (SP), com a
presença de mais de 70 pessoas, incluindo
Presidentes, Executivos e Diretores das
Associações de Marca e Diretoria Executiva da
FENABRAVE. Entre os assuntos abordados, as
expectativas de mercado para o segmento e a 2ª
etapa do estudo do ICDP - “Futuro do Negócio da
Concessionária de Automóveis e Comerciais Leves
no Brasil– Qual a Evolução?”. Acompanhe detalhes
e as conclusões da atualização do estudo, na
Matéria de Capa desta edição.

FENABRAVE é recebida pelos
Governos de GO e SP
• No dia 23 de outubro, o Presidente da FENABRAVE, Alarico
Assumpção Júnior, e o Vice-Presidente do Segmento de
Caminhões, Sérgio Zonta, participaram de audiência com o
Governador de São Paulo, João Dória, para debater, junto a outras
entidades e empresas do setor de logística e Secretários de Estado,
planos para a implantação de um Programa de Renovação de
Frota, para caminhões, no estado (foto ao lado).
• Na semana seguinte, no dia 30, o Governador de Goiás, Ronaldo
Caiado, recebeu, em audiência, em Goiânia (GO), os VicePresidentes da FENABRAVE, João Batista Simão, Marcelo Nogueira,
o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, Waleska
Cardoso e Samir Dahas Bittar, Vice-Presidentes da Federação (foto
abaixo).

• No dia 11, a FENABRAVE esteve representada em Brasília (DF), durante a Cerimônia de lançamento do PROGRAMA #VERDEAMARELO,
a convite do Ministério da Economia, Paulo Guedes.
• Convidada pelo Banco Central do Brasil, a FENABRAVE participou,
nos dias 11 e 13, de reuniões técnicas sobre a conjuntura econômica. Realizadas em São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), as reuniões
tiveram o objetivo de trocar informações sobre a atividade econômica do País. Participaram, ainda, o Diretor de Política Monetária
Econômica do Banco Central, Bruno Serra Fernandes, e o Chefe do
Departamento Econômico, Túlio Maciel.
• Em São Paulo (SP), no dia 12, aconteceu o 14º SIAT - Seminário
Internacional ACREFI - Brasil: Avanços, Desafios e Expectativas.
Representantes da FENABRAVE prestigiaram o evento.

• Na sequência da agenda, em Goiás, os Vice-Presidentes da
Federação foram recebidos pelo Presidente do DETRAN-GO,
Marcos Roberto Silva, para apresentarem o projeto RENAVE.

NOVEMBRO
• O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, participou,
no dia 5, em São Paulo, de encontro com investidores do Bank of
America Merrill Lynch, onde demonstrou dados sobre o cenário
da Distribuição de Veículos no Brasil.
• No mesmo dia, na sede da ANFAVEA, em São Paulo, representantes da FENABRAVE e ANFAVEA, do Governo de SP e membros do
Grupo de Coalizão de Renovação de Frota participaram de reunião
para a criação do Grupo de Trabalho do Programa de Renovação
de Frota de Caminhões, do estado de SP.
• Representantes da FENABRAVE participaram, no dia 7, em São
Paulo (SP), da Cerimônia de Entrega das Bandeiras. A entidade colaborou com as bandeiras para o Exército Brasileiro, em campanha
organizada pela ACSP - Associação Comercial de São Paulo.

Da esquerda para a direita, Marcelo Franciulli, Diretor Executivo FENABRAVE,
Luis Carlos Trabuco, Presidente do Conselho de Administração do Bradesco,
Abram Szajman, Presidente da Fecomércio de São Paulo, General Amaro,
Comandante Militar do Sudeste (CMSE), Alfredo Cotait, Presidente da ACSP
e da FACESP, Carlos Monteiro, Vice-Presidente da ACSP, e Carlos Euripides
Limberti, Diretor do SESCON.

• No mesmo dia, no Rio de Janeiro, a FENABRAVE foi convidada, pelo
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, a participar do Grupo de Discussão para Análise de Impacto
Regulatório do Regulamento Geral do Inmetro, que tem a finalidade
de elevar a performance regulatória, reduzir a carga administrativa
e estimular a inovação e a competitividade do setor produtivo. O
Inmetro está implantando um Novo Modelo Regulatório.
• Alarico Assumpção Junior, Presidente da FENABRAVE participou,
de 15 a 19 de novembro, da Convenção da ABRAHY – Associação
Brasileira dos Concessionários Hyundai, em Nassau, Bahamas. O
evento, que reuniu cerca de 220 pessoas, entre Concessionários
da marca, representantes da Hyundai Motor Brasil e parceiros de
negócios, também celebrou os 25 anos de atuação da entidade.
• O Vice-Presidente da FENABRAVE para o segmento de Motocicletas,
Carlos Porto, representou a Federação na Cerimônia de Abertura do
Salão Duas Rodas, no dia 18, em São Paulo (SP). As coordenadoras
dos departamentos do SAC - Serviço de Atendimento ao Concessionário e Universidade FENABRAVE, representaram a Federação no
coquetel exclusivo para mulheres, oferecido pela Abraciclo.

Patrícia Monrroy, Coordenadora do SAC da FENABRAVE,
Amanda Sobral, Coordenadora de Treinamento da FENABRAVE,
Marcos Fermanian, Presidente da Abraciclo e Márcia Pontes,
Assessoria da Diretoria da ABRACICLO.

• No mesmo dia, foi realizada, na sede da FENABRAVE, reunião do
segmento de motocicletas.
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• Entre os dias 21 e 23, a Associação Brasileira de Distribuidores
Volkswagen – ASSOBRAV, realizou, na Ilha de Comandatuba-BA,
a XIX CENASSOBRAV, Convenção que contou com a participação
de Marcelo Cyrino, Vice-Presidente da FENABRAVE, como representante da Federação, e marcou o discurso de Posse do novo
Presidente da Associação, César Moura, que substituirá o atual
Presidente, Luiz Eduardo Guião, no Biênio 2020/2021. O evento
reuniu mais 400 pessoas, entre Concessionários, Presidência e
Executivos da VW.

HOMENAGEM E VISITAS
DE DEZEMBRO
• As lideranças da Associação Brasileira dos Concessionários
Rodas e Náutica BRP – ASSOBRP, e da Rede BRP visitaram
a FENABRAVE no dia 5, e foram recepcionados Diretor
Executivo da FENABRAVE, Marcelo Franciulli e Neuza Maria
Bichir, Coordenadora PAC.

• Alarico Assumpção Junior, Presidente da FENABRAVE, prestigiou
a Convenção de 40 Anos da ASSOHONDA - Associação Brasileira
Distribuidores Honda, realizada na cidade de Orlando- FL, nos
Estados Unidos. O evento aconteceu entre os dias 27 e 30 e contou, com mais de 1.300 participantes, além da participação de
autoridades políticas, como o Presidente do Senador Federal, Davi
Alcolumbre, da Senadora Kátia Abreu e do Senador Ciro Nogueira.
• A FENABRAVE esteve representada, também, na entrega do Prêmio
Maior Valor de Revenda, promovido pela AutoInforme, no dia 29,
em São Paulo (SP).

DEZEMBRO
• O Ministério da Infraestrutura, no âmbito da Secretaria Nacional
de Transportes Terrestres (SNTT), por meio do Departamento
Nacional de Trânsito (DENATRAN) promoveu, nos dias 2 e 3, em
Brasília (DF), o ‘Seminário de Segurança Viária: Vida Sobre Duas
Rodas’. O Vice-Presidente da FENABRAVE, para o segmento de
Motocicletas, Carlos Porto, e a Assessora Jurídica, Helena Menze
Hayashida, representaram entidade participando dos Grupos de
Trabalho, que discutiram assuntos referentes a segurança viária.

FENABRAVE participa de
confraternizações de fim de ano
• Representantes da FENABRAVE prestigiaram, no dia 5, em São
Paulo, o ‘Happy 2019’, confraternização realizada pela B3 (Brasil,
Bolsa/Balcão), empresa de infraestrutura do mercado financeiro
e expositora dos Congressos & ExpoFenabrave.
• O Vice-Presidente, José Mauricio Andreta Júnior. representou a
entidade, no jantar de Confraternização ABRACAF - Associação
Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat, realizado no
dia 6, em São Paulo.
• O Instituto da Qualidade Automotiva - IQA, do qual a FENABRAVE
faz parte do Conselho, realizou, no dia 12, em São Paulo, um evento
comemorativo pelos 25 anos da entidade. Na ocasião, também
houve o lançamento do Fórum IQA 2020, a formalização da assinatura do Pacto Global da ONU Mulheres, e a divulgação da nova
identidade visual do instituto. Marcelo Franciulli, Diretor Executivo
da entidade prestigiou o evento.
• No dia 21, na sede da Associação Brasileira de Concessionárias
Chevrolet - ABRAC, representantes da FENABRAVE participaram do
tradicional Churrasco de Confraternização ABRAC, GM e Chevrolet.
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Da esquerda para a direita, Guilherme Gandolfi Feio Ribeiro,
Presidente ASSOBRP, Clovis Kozikoski Rodrigues, Diretor Executivo
ASSOBRP, Neuza Maria Bichir, Coordenadora PAC/FENABRAVE,
Alexandre Gregório de Moraes , Coordenador de Desenvolvimento de
Rede BRP, André Martins, Desenvolvimento de negócios e Vendas da
ASSOBRP, Marcelo Ciardi Franciulli, Diretor Executivo FENABRAVE.

• O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, recepcionou, no dia 10, na sede da entidade, o Vice-Presidente
da GM, Marcos Munhoz, para uma visita de relacionamento
e despedida do executivo empresa. Munhoz fez um belo
trabalho ao longo de sua história na montadora, sempre
muito atencioso com as demandas da FENABRAVE.
• Representantes da FENABRAVE participaram, nos dias
16 e 17, em Lima, no Peru, do ENCUENTRO AUTOMOTOR
AAP 2019. Na ocasião, foi realizada a reunião da ALADDA,
na qual três ex-presidentes da entidade latino-americana
foram homenageados: Sérgio Reze (FENABRAVE
- Brasil), Abel Bomrad (ACARA - Argentina) e Edwin
Derteano (AAP - Peru). O Presidente da ASSOHONDA
- Associação Brasileira Distribuidores Honda, Marco
Antônio Costa, acompanhou a comitiva da FENABRAVE
no evento.

40 anos da
Lei Ferrari
Para comemorar os 40 anos da assinatura da
Lei Ferrari, um dos maiores marcos históricos do
Setor da Distribuição Automotiva, a FENABRAVE
realizou, no dia 10 de dezembro, reunião, seguida
de um coquetel, que reuniu mais de 120 pessoas,
entre Presidentes de Associações de Marca, Diretoria
Executiva da Federação, Regionais e Sincodiv’s,
além de familiares de Renato Ferrari, que assistiram
ao vídeo-homenagem e receberam placa em
reconhecimento aos esforços do autor da Lei
6729/79, que regulamenta o Setor e as relações
entre Concessionários e Montadoras.
Durante a reunião, Mauro Imperatori (Assobrav)
e Luiz Eduardo Vidigal (Sócio da Lopes da Silva
Advogados & Associados e consultor jurídico da
FENABRAVE e outras Associações de Marca), ambos
advogados, apresentaram painel sobre “A Lei
Renato Ferrari”, no qual debateram e enfatizaram os
principais aspectos da Lei 6729/79.
Como parte das comemorações, a FENABRAVE
criou um selo, usado em todas as comunicações
da entidade, além de um slogan para marcar as
conquistas do setor: “Nossa Força, Nossa Lei”.
“É uma honra que esta importante comemoração
esteja acontecendo durante meu mandato à frente
da nossa Federação. Essa homenagem é mais do que
justa; é necessária para que tamanha dedicação, do
nosso saudoso amigo Renato Ferrari, para que essa
Lei pudesse ser promulgada, nunca seja esquecida”,
disse Alarico Assumpção Júnior, Presidente
da FENABRAVE.

Acima, Alarico Assumpção Júnior, durante discurso em homanegem aos 40
anos da promulgação da Lei Ferrari, e os palestrantes, Dr. Mauro Imperatori
(à esquerda), e Dr. Luiz Eduardo Vidigal (à direita). Abaixo, representantes da
família do Dr. Renato Ferrari durante homenagem.
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A Concessionária
brasileira do amanhã
Em momento econômico mais tranquilo do que há dois anos, o Setor
da Distribuição de Veículos no Brasil tem mais possibilidade de se
concentrar nas questões que envolvem o futuro do modelo do negócio,
embora o foco precise estar no presente e no consumidor. A segunda fase
do estudo encomendado pela FENABRAVE ao ICDP – International Car
Distribution Programme, chega a algumas conclusões e, principalmente,
algumas recomendações sobre como as Concessionárias podem
aproveitar as novas oportunidades, geradas pelas Megatendências.
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ompartilhamento de veículos, autonomia,
eletrificação e conectividade continuam
sendo as maiores preocupações das
Redes de Concessionárias, com relação ao
futuro do modelo de seus negócios, nesta segunda
etapa do estudo encomendado pela FENABRAVE
ao ICDP, “Futuro do Negócio da Concessionária de
Automóveis e Comerciais Leves no Brasil – Qual
a Evolução?”, que considera os desafios para a
próxima década, em uma continuação das análises
apresentadas em 2017, no primeiro estudo.
Em outubro deste ano, a FENABRAVE reuniu
Presidentes e Executivos das Associações de
Marca, Regionais e SINCODIV´s e a Diretoria
Executiva da Federação, em São Paulo (SP), para
a apresentação, em primeira-mão, das conclusões
do estudo, feita pelo Diretor do ICDP, Steve Young.
“Percebemos que, nesta segunda fase do
estudo, as Concessionárias brasileiras, que
sobreviveram à crise, estão em melhores condições
financeiras do que antes e, por isso, se beneficiarão
da retomada do mercado”, comentou Young,
durante a apresentação, reforçando a necessidade
de investimentos na área digital e a manutenção
do foco no cliente.
As duas etapas do estudo traçam, juntas,
um cenário positivo para os Concessionários
Brasileiros diante de aspectos relevantes do
momento atual e futuro do mercado de veículos,

De olho no futuro
Conheça os desafios, que afetam o ambiente das
Concessionárias, de automóveis e comerciais leves, e
que influenciarão o desenvolvimento e desempenho
de seus negócios, nos próximos anos:
> Desenvolvimento econômico
> Perda de status especial para o Brasil
> As megatendências “ACES”
> Impostos altos e desiguais
> Nível crescente de Vendas Diretas e evolução dos
canais de venda direta
> Mudanças potenciais na proteção às
concessionárias
> Desempenho da concessionária e mudanças no
modelo de negócios
> Consolidação do investidor e estruturas de Rede
O mundo pós-digital

Steve Young, Diretor do ICDP, esteve no Brasil
para apresentar, em primeira mão, a segunda
etapa do estudo “Futuro do Negócio da
Concessionária de Automóveis e Comerciais
Leves no Brasil - Qual a Evolução?”.
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como a questão da posse do veículo. Contudo,
serão necessárias mudanças, para as quais o setor
deve estar preparado, apostando em uma relação
mais forte e mais próxima de suas montadoras, por
meio de suas Associações de Marca, vislumbrando
oportunidades que passam pela locação de
veículos e investimentos em ações digitais,
cujo objetivo é gerar a melhor experiência ao
consumidor, atendendo suas necessidades,
sejam de posse do veículo ou do serviço que ele
pode prestar.
O estudo fala, também, sobre uma grande
questão, a posse dos veículos. Segundo o ICDP, os
programas de mobilidade continuarão fazendo
parte do cotidiano brasileiro, mas não substituirão
os veículos particulares, para a maioria das
pessoas. Nesse contexto, as Concessionárias
podem participar deste mercado, ao estabelecer
sua própria empresa de locação, ou em conjunto
com sua Associação de Marca, competindo,
em termos de igualdade com as empresas
já atuantes.
Ao lado, Concessionárias investem em ações digitais.
Abaixo, apresentação da segunda etapa do estudo
realizado pelo ICDP, encomendado pela FENABRAVE,
reuniu Presidentes e Executivos das Associações
de Marca, Regionais e SINCODIV´s e a Diretoria
Executiva da Federação, em São Paulo (SP).
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Em breve, o estudo completo estará
disponível, mas, para esclarecer
alguns pontos-chave desta segunda
etapa, a Revista Dealer entrevistou
o Diretor do ICDP, Steve Young.
Acompanhe, abaixo, a entrevista.

Steve Young

Revista Dealer – O ICDP realizou dois estudos para a
FENABRAVE, sobre o Futuro do Negócio das Concessionárias
de Automóveis e Comerciais Leves, sendo o primeiro em 2017,
e o mais recente em 2019. Quais as principais diferenças
percebidas entre os dois estudos?
Steve Young – Em 2017, os Concessionários estavam
preocupados com relação ao seu futuro, por conta dos
prejuízos causados pelo colapso do mercado e por causa
das ameaças do compartilhamento de veículos, veículos
autônomos e outras tendências globais. Apenas 15% das
Concessionárias, com as quais conversamos, estavam
preparadas para investir em seus negócios, no próximo ano,
e a maioria delas mais propensas a investir na operação de
veículos usados e não na operação de novos.
Em dois anos, esse cenário mudou. A maioria dos
Concessionários, ouvidos nessa segunda fase do estudo,
disseram que estão investindo em seus negócios, nas
duas áreas, novos e usados. Todos estavam, também,
trabalhando, de alguma forma, para melhorar suas
competências no mundo digital. Nenhum estava pensando
em sair do negócio, no curto prazo. Esta é a grande mudança
percebida em dois anos.

Revista Dealer
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Revista Dealer – Quais as principais mudanças
obser vadas, no ambiente de negócios dos
Concessionários, entre as duas etapas do
estudo? Quais os impactos da crise para o Setor,
identificados no primeiro estudo?
Steve Young – No primeiro estudo, estávamos
mais preocupados com a situação financeira dos
Concessionários e com a possibilidade de um
forte enfraquecimento, a ponto de não poderem
investir no futuro. Mas, esse não parece ser o
caso. Notamos que aqueles Concessionários
que estavam mais fragilizados, mas que ainda
apresentavam viabilidade nos negócios, foram
vendidos para investidores com melhores recursos.
Quando realizamos o primeiro estudo, as
Vendas Diretas não tinham tanta relevância como
agora. Desde então, os volumes cresceram mais de
40% e, nesta situação, estão incluídos os negócios
de baixa qualidade, negociações com as locadoras
de veículos, que recolocam esses modelos no
mercado como seminovos. Embora esse volume
adicional de vendas tenha ajudado as montadoras
a sobreviver na crise, algumas delas não levaram
em consideração o impacto negativo no mercado,
no longo prazo, para suas próprias marcas. O
segundo ponto, que tem sido, consistentemente,
mencionado é a perda de bons profissionais
das equipes das Concessionárias. A maioria das
empresas reduziram, fortemente, a estrutura de
mão de obra, incluindo bons profissionais, que
fazem falta à medida que o mercado se recupera.

“Clientes continuarão
querendo ter seus veículos
pessoais, mas irão utilizar,
cada vez mais, canais digitais
para informar suas decisões
e completar trechos de suas
jornadas de compra online.
Programas de mobilidade,
provavelmente, continuarão
a crescer, representando
uma boa oportunidade para
Concessionárias na área, ao
invés de ameaçar a demanda
por veículos pessoais.”
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Revista Dealer – Quais os fatores que o Concessionário
deveria focar com o objetivo de investir e se
preparar para os desafios nos próximos 5 anos?
Steve Young – Isso está bem descrito no relatório.
Em resumo, embora ainda precisem investir em
pontos físicos na estrutura de venda e oficinas,
os Concessionários devem analisar os negócios
sob uma variedade de cenários estratégicos
diferentes; precisam continuar desenvolvendo
suas capacidades e habilidades digitais; e devem
considerar, se devem se envolver diretamente
no negócio de aluguel, sozinhos ou associados
a outros Concessionários, ao invés de apenas
se lamentarem dos efeitos disruptivos em seus
negócios causados pelas locadoras. Paralelamente
a tudo isso, precisam continuar a trabalhar sobre
temas básicos – melhorando todos os aspectos do
seu negócio hoje.
Revista Dealer – Qual o papel das Associações de
Marca neste novo contexto?
Steve Young – As Associações de Marcas são
essenciais porque podem trabalhar em conjunto
com as montadoras, no sentido de conhecerem,
com mais clareza, os seus planos para a Rede
de Concessionários, excluindo, dessa equação,
vários riscos para as Redes, em relação ao nível de
alinhamento com as estratégias da montadora.
Além disso, as Associações também podem gerar
escala, para médios e pequenos Concessionários,
criando estrutura para operações conjuntas para
atender futuras necessidades, por exemplo, criando
uma empresa de locação de veículos própria.
Eles também precisam continuar defendendo e
atuando pelos interesses dos Concessionários, nas
mudanças fundamentais que estão acontecendo
no setor. Indiscutivelmente, as Associações de
Marcas nunca foram tão importantes e necessárias
como serão na próxima década.
Revista Dealer – A presença constante e cada vez
mais forte de empresas como Uber, Cabify, EasyTáxi e 99 intensifica a ameaça com relação à
questão da posse dos veículos?
Steve Young – Acreditamos que não. Vemos
os ser viços de transpor te por aplicativo,
primeiramente, como uma alternativa em relação
ao táxi tradicional e outras formas de transporte
público, sem evidências de diminuição do desejo
das pessoas possuírem veículos para uso próprio,
a menos que sejam criadas restrições ou haja
aumento do controle sobre a propriedade do
veículo e ao acesso urbano.

“Embora as Concessionárias se preocupem com as intenções das
montadoras, em relação ao modelo de vendas, impulsionado pelo
crescimento de Vendas Diretas, por canais online, acreditamos que as
Redes continuarão a fazer parte de qualquer modelo futuro, e que ambas
as partes devem trabalhar, em conjunto, para as necessárias mudanças.”
Revista Dealer – De que maneira os programas
de mobilidade desenvolvidos, inclusive os
patrocinados pelas montadoras, podem influenciar
o modelo de negócio da distribuição de veículos?
Steve Young – Todas essas soluções não parecem
ser lucrativas, e deverão passar por análise mais
minuciosa dos investidores nos próximos dois
ou três anos, à medida que a economia global
desacelera e, para as montadoras, à medida que
enfrentam várias outras demandas de capital.
No entanto, prevemos que o princípio do
comprar o acesso ao veículo, em vez de comprar
o próprio veículo, terá um efeito duradouro e
crescente. Isso representa oportunidades para as
montadoras e para Concessionárias, na medida
em que, ao alugar um carro com um pacote de
serviços, talvez, também com seguro, a retenção
natural passa a ser muito maior, e o relacionamento
mais duradouro do que uma simples compra.
Revista Dealer – Em quanto tempo o maior uso
da conectividade nos veículos, poderá gerar
novas opor tunidades de negócios para as
Concessionárias?
Steve Young – Eu acho que isto é impossível de
responder. As montadoras têm lutado para criar um
modelo de negócio comercial para a conectividade,
há quase 20 anos, e ainda não conseguiram.
Certamente, existem oportunidades de melhoria
nos negócios existentes, proporcionando uma
melhor experiência ao cliente, mas, pode ser que
isso não traga nenhuma receita ou lucro.

Revista Dealer – Podem os serviços como leasing
e locação, ser benéficos para as estratégias de
negócios das Concessionárias?
Steve Young – Sim, totalmente. Existem muitos
exemplos, na Europa e nos Estados Unidos, de
Concessionárias que possuem fortes operações
de leasing e de locação. Especialmente, com a
melhora na situação econômica, não há razão
para que isso não aconteça, também, no Brasil.
Nossa recomendação é de que os Concessionários,
individualmente ou em conjunto com suas
Associações de Marcas, analisem com urgência
as oportunidades de explorar este negócio, em
vez de, simplesmente, ficarem na posição de
observadores.
Revista Dealer – De que maneira as estratégias das
montadoras, com relação aos veículos elétricos e
autônomos, podem significar vantagens para a
competitividade das marcas e, consequentemente,
no retorno financeiro das Concessionárias?
Steve Young – Embora haja benefícios sociais nas
tecnologias dos Veículos Elétricos, pelo menos
em países que tem problemas de poluição, e dos
Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista,
que geram algum grau de autonomia, os retornos
financeiros são mais desafiadores.
Os Veículos Elétricos serão mais caros que os
carros com motores de combustão interna e os
clientes não irão pagar o preço pedido, então, as
margens serão apertadas para as montadoras e
para os Concessionários. O volume de pós-vendas
também será, significativamente, menor e os
intervalos de serviço se prolongarão, então, isso
também tem um efeito negativo.
Da mesma forma, embora a autonomia esteja
muito distante, já se verifica o efeito positivo da
redução nas taxas de acidentes de maior gravidade.
Isso reduzirá o tamanho do mercado de funilaria,
embora as peças possam ser mais caras e seja
necessário algum trabalho adicional para recalibrar
os Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista.
Na ausência de legislação, que force a adoção
de Veículos Elétricos e Sistemas Avançados de
Assistência ao Motorista, as marcas que optarem
por oferecê-los podem atrair consumidores
pela tecnologia ou até mesmo o efeito halo* da
*Efeito Halo é um termo que significa o hábito de julgar e tirar
conclusões a partir de uma única característica, formulando
um estereótipo global sobre as pessoas.
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marca, ganhando assim vendas de concorrentes
vistos como desatualizados, mas o impacto total,
considerando o treinamento e investimento
adicionais, é provavelmente negativo.
Revista Dealer – Quais os riscos reais dos ACES para o
modelo de negócio das Concessionárias?
Steve Young – Veja o vídeo que produzimos para
a FENABRAVE! (clique aqui). Os riscos reais
são baixos – algum impacto nos serviços de
funilaria, como mencionei. Algo no sentido
d e i nve s t i m e nto a d i c i o n a l, p a ra s u p o r te
às tecnologias, como os Sistemas Avançados
de Assistência ao Motorista (ADAS) e veículos
elétricos, além de algumas oportunidades para
melhorar a eficiência e fortalecer o relacionamento
com os consumidores, por meio dos veículos
conectados. Acredito que a oportunidade mais
significativa seja, provavelmente, a de participar
da economia compartilhada, por meio do aluguel
de carros e, também, em um nível menor, pela
maior penetração de financiamento e seguro
nos veículos particulares. Isso não é, nem de
perto, “compartilhamento”, mas pode envolver os
mesmos princípios do cliente que não tem a posse
do carro e a Concessionária pode obter receita
adicional durante o ciclo de uso e financiamento.
Revista Dealer – No estudo foi identificado que o
mercado de veículos apresenta perspectivas de
retomada. Qual deve ser a postura das montadoras
em relação ao número de lojas: Ampliar ou
fortalecer os pontos atuais?
Steve Young – Acreditamos, fortemente, que a
maioria dos mercados já estabelecidos, incluindo
o Brasil, em termos gerais, já possuem lojas
físicas suficientes para a era digital. Os formatos e
localizações podem não ser os ideais, mas podem
evoluir. Embora ainda possam existir alguns locais,
em que faz sentido, para algumas marcas,
adicionarem outro ponto, sugerimos que
isso seja decidido, apenas, após consulta com
os Concessionários que já atuam no mercado,
sem que um novo investimento físico seja feito,
simplesmente, para acrescentar mais um “ponto no
mapa”. Nosso estudo sinaliza que, considerando a
quantidade atual de Concessionários nas cidades,
acrescentar mais loja reduz a participação geral de
mercado e o volume de vendas por Concessionária,
o que é um fator crítico para o resultado financeiro
do empresário.
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Revista Dealer – E em relação às exigências de
estrutura físicas e formato das instalações das
Concessionárias?
Steve Young – Acreditamos que um conceito de área
de mercado, que considere uma Concessionária
principal, com filiais de vendas e serviços em vários
formatos dentro dessa região, seja a abordagem
correta para cobrir a área de mercado, para que,
assim, a necessidade do consumidor seja atendida,
e ainda otimize os investimentos e retornos da
Concessionária.
Isso não deve ser interpretado como uma
recomendação para fechar todas as instalações
existentes e começar de novo, mas como um
direcionamento a ser buscado pelo empresário
reaproveitando alguns pontos, modificando,
fechando e adicionando outros. O Concessionário
deve ter mais autonomia na definição de como
cobrir fisicamente uma área, desde que entregue
o volume de vendas e outros resultados de KPI
acordados com sua montadora.
Revista Dealer – O estudo, contratado pela
FENABRAVE, indica que as montadoras devem
continuar explorando o mecanismo de Venda
Direta, como canal de escoamento da produção,
uma vez que as exportações brasileiras estão em
queda. Pode avaliar esse assunto?
Steve Young – Nós não falamos que eles deveriam
buscar isso como uma alternativa positiva, apenas
dissemos que é inevitável, em função da fragilidade
do mercado exportador e da necessidade de
gerar retorno do investimento em suas fábricas.
O importante é que a forma de fazer isso não seja
destrutiva para a marca, nem para a sua Rede de
Concessionários ou, até mesmo, para o cliente final.
As Associações de Marca deveriam se envolver com
as montadoras para evitar que isso aconteça.

Revista Dealer – Como os Concessionários podem
enfrentar a concorrência das grandes locadoras,
uma vez que elas compram veículos com altos
descontos oferecidos pelas montadoras?
Steve Young – Se não pode vencê-los, junte-se a
eles! Se um grupo de Concessionárias ou toda
a Rede pode oferecer os mesmos volumes nas
mesmas condições, porque as montadoras se
recusariam? Faz mais sentido usar a própria Rede
de Concessionários para o volume de locação,
desde que haja um interesse em gerenciar o
processo de forma que não tenha consequências
negativas, especialmente, no processo de revenda
e renovação da frota.
Revista Dealer – O consumidor usa, cada vez mais, o
ambiente digital no seu processo de pesquisa de
veículos, e atraí-los até a Concessionária parece
um trabalho cada vez mais complexo. Quais as
razões pelas quais os consumidores se sentirão
interessados em ir até um showroom?
Steve Young – Não podemos reinventar a internet. Os
consumidores a valorizam porque ela proporciona
uma experiência muito mais rica de informação e
os prepara melhor para o processo de compra. O
fator chave é garantir que a experiência online seja
positiva para a marca e para os Concessionários, de
forma que os consumidores escolham sua marca
e seu Concessionário, transformando o contato
online em uma visita física.
Quando eles chegam à Concessionária, é
necessário assegurar que haja a continuidade
da jornada, sem tratá-los como um visitante
tradicional e fechar a venda. Se você proporcionar
a eles uma experiência online ruim, eles não
irão visitar a sua loja. Se você der a eles uma
experiência física ruim, eles irão para outro lugar,
que encontraram na internet. Não é a uma batalha
de Concessionária física versus a internet, são
ambos, gerenciados juntos, como uma experiência
positiva.
Revista Dealer – Quais ações o Concessionário deve
tomar para se relacionar com os consumidores
neste novo ambiente?
Steve Young – Respeite o conhecimento que eles
tiveram com as pesquisas na internet, permaneça
em modo “de escuta” quando eles vierem
à Concessionária e respondam às perguntas
restantes. Não os trate como tolos, e busque
fazer um negócio justo, assumindo que eles têm
conhecimento sobre as opções ofertadas na

“Indiscutivelmente, as Associações
de Marcas nunca foram tão
importantes e necessárias como
serão na próxima década.”

internet. Cuide bem deles, construindo um
relacionamento e sendo proativo ao abordálos na hora da troca, para que eles não se
incomodem tanto na próxima vez para encontrar
um negócio melhor (ou Concessionária).
Revista Dealer – Qual sua visão sobre os projetos
de “Concessionárias Digitais” propostos pelas
montadoras?
Steve Young – Todos eles têm conceitos diferentes,
mas qualquer ferramenta digital dentro da
Concessionária deve ter um propósito, atender
às necessidades do cliente, sendo que os
funcionários precisam saber como utilizá-la
correta e facilmente no processo de vendas. Se
essas condições não forem atendidas, então
esses conceitos serão só dispositivos que
deveriam ser deixados na gaveta.
Revista Dealer – Qual a tendência das vendas
de veículos pela Internet em nível global e,
principalmente, no Brasil?
Steve Young – Vendas online reais ocorrem quando
o consumidor contrata uma venda online sem a
necessidade de visitar a Concessionária, e que
vá até lá só para retirar o carro. Essas ainda são,
em termos numéricos, muito poucas, em todos
os casos que conhecemos.
Alguns consumidores querem fechar
negócio de forma online, mas poucos querem
fazer todo o processo online. Os números,
provavelmente, aumentarão, mas isso vai
depender se o preço online será o mesmo ou
menor do que o consumidor espera conseguir,
presencialmente, na Concessionária.
A negociação do preço não pode ser vista
como um obstáculo – ou seja, vender um carro
em prestações mensais deve mais fácil do que
vender um carro por R$ 50.000,00. Assim sendo,
acreditamos em omnichannel, que integra lojas
físicas, ambiente virtual e o consumidor, onde
este usará uma variedade de canais, nem em
todos seguindo a mesma jornada, mas onde o
fechamento de uma compra online seja mais
uma opção do que um objetivo.
Revista Dealer
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CRESCIMENTO
SUSTENTÁVEL EM 2020
O mercado de veículos deve continuar a crescer,
principalmente, porque aspectos econômicos estão
favorecendo as vendas – taxa de juros em queda, inflação
controlada e expectativa de crescimento do PIB. Contudo,
o ritmo deve ser mais lento, porém, gradual e saudável.
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Luiz Carlos Moraes.

Alarico Assumpção Júnior.

Paulo Noman.

U

m ano atrás, o cenário era de muita
esperança em tempos melhores para o
mercado de veículos no Brasil. De fato,
o ano de 2019 se consolidou como um
período retomada nas vendas e, principalmente,
na confiança do consumidor. O cenário político e
econômico, dominante no ano, foi de renovação do
otimismo, embora a reação não tenha sido no ritmo
que se esperava no horizonte pós-eleições.
Para 2020, a expectativa é de continuidade do
crescimento do mercado para todos os segmentos,
uma vez que o crédito, a grande mola propulsora das
vendas, é farto e os bancos estão com apetite para
emprestar. Contudo, o ânimo do cliente ainda está
em compasso de espera por conta das Reformas,
principalmente a da Previdência, e de uma retomada
mais robusta e animadora da economia.
Sobre números, efetivamente, a FENABRAVE
só definirá a perspectiva das vendas em janeiro de
2020, após o fechamento de 2019. Contudo, o Presidente Alarico Assumpção Júnior, se mostra otimista
sobre o desempenho do próximo ano. “Certamente,
temos, hoje, um horizonte muito mais claro sobre os
rumos econômicos, com estímulos chegando, investimentos sendo projetados e, consequentemente,
um clima muito mais promissor para as vendas de
veículos”, comenta.

Sem falar em números, Assumpção Júnior aposta
em um 2020 semelhante a 2019. “Temos crédito farto
no mercado, atualmente, e os bancos estão muito
propensos a emprestar ao consumidor para financiar
seus veículos novos. Acreditamos que o mercado
continuará crescendo, mesmo que em ritmo modesto, mas isso já é muito positivo”, reforça o Presidente.
Do lado da indústria, as projeções também
ficarão para o início de 2020, mas a expectativa é,
igualmente, positiva. “O crescimento deve continuar, inflação controlada e queda na Selic foram
um cenário positivo, que impulsiona as vendas de
veículos”, comentou Luiz Carlos Moraes, Presidente
da Anfavea.
De fato, o mercado de crédito tem mostrado
bons resultados. Segundo a ANEF- Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras,
ao final do terceiro trimestre de 2019, o montante
liberado para financiamentos de veículos somou R$
115,7 bilhões, 28,5% acima do volume de um ano antes. “Os números desse terceiro trimestre reafirmam
uma recuperação importante no setor automotivo,
nas vendas financiadas. Fatores macroeconômicos,
como a queda da taxa básica de juros, têm gerado
mais previsibilidade ao mercado, o que favorece a
decisão do tomador de crédito”, comentou Paulo
Noman, Presidente da ANEF.
Revista Dealer
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O crédito voltou às prateleiras, principalmente,
para o Segmento de Duas Rodas. A recuperação
dos volumes, na cada de 1,7 milhão de unidades,
registradas em 2011, deverá ser lenta e gradual, de
acordo com o Vice-Presidente da FENABRAVE para
este segmento, Carlos Porto. “Estamos muito otimistas com as perspectivas de 2020. A queda dos
juros tem beneficiado as vendas de motocicletas,
nos últimos meses, e o crescimento de atividades
como a de entregas, lideradas por novas startups,
devem continuar impulsionando as vendas”,
acredita Porto.
Tanto motos de baixa quanto de alta cilindrada
apontam desempenho positivo no próximo ano,
segundo o Vice-Presidente da entidade. “Acreditamos que o mercado pode manter o mesmo ritmo de
retomada observado em 2019, com dois dígitos de
crescimento”, estima Carlos Porto.
Essa mesma visão é compartilhada pela ABRACICLO- Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e
Similares. A estimativa, no entanto, é um pouco mais
cautelosa. “Acreditamos que as vendas no varejo
fiquem em torno de 1.140.000 unidades, 6,5% acima
das 1.070.000 esperadas para 2019”, calcula Marcos
Fermanian, Presidente da entidade.
Pegando Pesado – O vigor do agronegócio deve continuar a alavancar as vendas de caminhões e implementos rodoviários, no ano que vem, mas, a partir
de agora, outros segmentos da economia devem
ampliar suas contribuições, como o moveleiro, calçadista e têxtil. Para o Vice-Presidente da FENABRAVE
para Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários,

Carlos Porto.

24

Revista Dealer

Sérgio Dante Zonta, o crescimento das vendas de
caminhões é certo. “O desempenho do PIB, nesses
últimos meses de 2019, aponta para uma gradativa
melhoria para o ano que vem. Isso reflete na confiança do empresário para comprar novos veículos,
para investir em seu negócio, uma vez que consegue
visualizar essa retomada econômica”, explica Zonta, reforçando que o crédito também continuará
disponível para o financiamento de caminhões,
principalmente, oriundo dos bancos privados, uma
vez que o Finame não se mostra mais tão vantajoso
quanto antes.

Marcos Fermanian.

Sérgio Dante Zonta.

Em 2020, os caminhões pesados e extrapesados
devem continuar no papel principal do mercado.
Contudo, os modelos médios e os leves também
passam a ganhar mais destaque, por conta dos
pequenos transportadores que precisam acessar os
grandes centros urbanos, e atender às legislações
de mobilidade.
Para as vendas de Implementos Rodoviários,
o cenário segue o mesmo rumo. O Presidente da
ANFIR- Associação Nacional Fabricantes de Implementos Rodoviários, Norberto Fabris, espera mudanças positivas, trazidas por incentivos do governo
à economia. “Nossa expectativa é que o foco das
ações do governo seja no desenvolvimento geral da
economia, o que nos beneficia, diretamente, porque
somos responsáveis pela movimentação de cerca de
60% de todas as cargas no Brasil.
Nos cálculos da entidade, o crescimento das
vendas de implementos, em 2020, deve ser de dois
dígitos, acompanhando o ritmo de 2019, quando

Marcelo Nogueira.

o mercado pode avançar 25% ante o ano passado,
somando 115 mil unidades.
No Campo – Muitas expectativas recaem sobre a safra
de grãos 2019/2020, uma vez que a projeção é de
possibilidade de novo recorde. Com isso, o cenário
para as vendas de máquinas agrícolas, tratores e
colheitadeiras deve ser positivo. “O que vemos é um
horizonte muito favorável para as vendas de máquinas e tratores, uma vez que os produtores estarão
capitalizados para ir às compras”, comentou Marcelo
Ferreira Nogueira, Vice-Presidente da FENABRAVE
para estes segmentos.
A questão da disponibilidade de crédito que, em
2019, foi crucial para que as vendas ficassem abaixo
do esperado, principalmente, no primeiro trimestre
do ano, deve estar resolvida em 2020. “O volume de
crédito, previsto para os programas do Plano Safra,
como o Moderfrota, será suficiente para atender a
demanda dos produtores”, conclui Nogueira.
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A serviço da mobilidade

Locação pode virar
test drive e venda!
Toyota e sua Rede de Concessionárias se unem
para oferecer conveniências a seus clientes, por
meio de aluguel de veículos da marca.

A

s megatendências do setor automotivo – Autonomia,
Conectividade, Eletrificação e Compartilhamento – não
serão disruptivas na próxima década, ao menos no
Brasil, de acordo com as conclusões do estudo, feito
pelo ICDP – O Futuro do Negócio da Concessionária de automóveis e Comerciais Leves no Brasil – Qual a Evolução?, a pedido
da FENABRAVE. Contudo, uma visão de futuro, compartilhada
entre montadoras, Concessionárias e Associações de Marca se faz
extremamente necessária para que as oportunidades que serão
geradas no contexto das megatendências possam ser aproveitadas para que proporcionem as melhores experiências aos clientes.
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Em um horizonte mais próximo, do mercado brasileiro, estão
as transformações geradas pela Mobilidade. A cada dia, cidadãos,
por toda a parte, acessam aplicativos que oferecem serviços de
locomoção e este crescente movimento tem inserido inúmeras
transformações nas demandas dos consumidores. Com este olhar,
a Toyota apresentou, recentemente, um novo serviço de aluguel
de seus modelos, diretamente nas Concessionárias de sua Rede,
chamado Toyota Mobility Services - TMS.
A montadora se posiciona como uma empresa provedora de
mobilidade, por isso passa a oferecer com o TMS, uma nova forma
de uso dos seus modelos para diferentes públicos.

“A Toyota é conhecida pela excelência na prestação de serviços,
com um índice de fidelidade dos clientes muito alto. O cliente
gosta de utilizar os serviços da Rede e de frequentar as instalações,
então, por que não oferecer mais um serviço?”, comentou Paulo
Cezar Araujo, Diretor Executivo da ABRADIT – Associação Brasileira
dos Distribuidores Toyota.
Segundo Araújo, a estratégia da oferta do serviço de aluguel de
carro está alinhada ao fato de que, a partir do momento em que o
cliente decide abrir mão do veículo próprio e opta pelo serviço de
mobilidade contratada, existe um impacto nas vendas. Por outro
lado, os veículos usados por esses serviços irão rodar mais e, consequentemente, terão mais necessidade de serviços, trocas de peças,
gerando uma compensação na área de pós-venda, mas, existe
ainda um potencial para as vendas, também. “Um dos distribuidores participantes do projeto relatou que após a adesão ao TMS,
já vendeu dois veículos novos, para clientes que experimentaram
o veículo via TMS e gostaram tanto que solicitaram uma proposta
de aquisição e fecharam negócio. A locação acabou virando um
test- drive, que virou venda”, relatou o Presidente da ABRADIT.
E esse potencial de novas oportunidades não pode ser ignorado. Segundo dados da montadora, no primeiro mês de funcionamento do aplicativo, foram feitos 17 mil downloads, com 3 mil
usuários ativos e duzentos aluguéis de veículos realizados. “Com
estes números, temos um parâmetro de que podemos crescer
ainda mais, confirmando que nossos serviços são uma tendência
como solução para as novas demandas de mobilidade”, disse
Roger Armellini, Gerente Geral de Mobilidade e Transformação
de Negócio da Toyota para América Latina e Caribe, comentando
que é um oportunidade de melhoria na cadeia de valor da Concessionária, na medida em que oferece algo adicional ao portfólio
tradicional da loja.
O Brasil é o segundo país, da América Latina, a receber a iniciativa, já disponível na Argentina, desde o final de 2018. No país
vizinho, o TMS está acessível em 30 Concessionárias e já acumula
mais de 45 mil downloads, 9 mil clientes registrados, com mais de
2 mil reservas efetuadas.
Nesta fase inicial, o TMS está disponível em 13 concessionárias
nos Estados de São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Pernambuco, mas até 2019, a montadora promete
chegar com o serviço no Paraná, Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande
do Norte e ampliar a atuação no interior de São Paulo.
Armellini ainda destaca que entender o comportamento dos
clientes de serviços de mobilidade será fundamental para que
o concessionário consiga adaptar sua estrutura e seu modelo
de negócios ao futuro do nosso mercado. “No Toyota Mobility
Services, as concessionárias têm um papel fundamental. Elas são
responsáveis pelo atendimento presencial ao cliente, na entrega e
na devolução dos veículos da frota. Ter uma concessionária Toyota
suportando todo o processo é um dos grandes diferenciais do TMS,
de acordo com os nossos próprios usuários.”

Paulo Cezar Araujo

Roger Armellini.

Como funciona o TMS – O aplicativo Toyota Mobility Services está
disponível para download para os sistemas iOS (Apple Store) e
Android (Google Play). O cadastro é enviado para aprovação e, na
sequência, o cliente pode retirar o veículo em uma das estações
Toyota Mobility, mediante agendamento prévio e em horário
comercial. É possível incluir acessórios, como cadeira para bebê,
por exemplo. Todo o processo, desde a reserva até o pagamento,
é feito de forma digital, pelo aplicativo.
Entre os modelos disponíveis para aluguel estão o Etios, Yaris,
Corolla, Prius, RAV4, Hilux, SW4, Camry, também os modelos Lexus
UX 250h, NX 300h e ES 300h, além das unidades do programa
de Test-Drive das marcas Toyota e Lexus. A grande maioria das
unidades pertence às concessionárias, assim como os acessórios.
Os clientes podem retirar o modelo escolhido em uma loja e
entregar em outra participante do programa ou, até mesmo, solicitar a entrega ou retirada do veículo em locais de sua conveniência.
“É um projeto inovador que oferece, exclusivamente, pela Rede de
Distribuidores Toyota, a possibilidade aos clientes utilizarem carros
da marca, pelo tempo que desejarem”, explica Araújo, Presidente
da ABRADIT.
A Toyota oferece aos usuários da plataforma, assistência 24 horas com rastreamento por telemetria, que torna possível o envio de
alertas para a central de atendimento em casos de movimentações
anormais, suspeita de colisão ou arrombamento, além de um call
center, com profissionais preparados para oferecer qualquer tipo
de apoio ao usuário do serviço.
Revista Dealer
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Lei Ferrari completa 40 anos!
Nossa Força, Nossa Lei!
Legislação que regulamenta a relação comercial entre
fabricantes e distribuidores de veículos no Brasil completa quatro
décadas. Um passado de intenso trabalho dedicado ao Setor
da Distribuição fez, de Renato Ferrari, autor da Lei 6729/79, um
ícone respeitado por seus valores éticos e visão de futuro.

H

á 40 anos, o Setor da Distribuição Automotiva
brasileiro conquistava sua primeira e grandiosa
vitória, em uma luta que começou quase 10 anos
antes. No dia 28 de novembro de 1979, o então
Presidente da República, João Figueiredo, promulgou a Lei
6.729/79, que instituía um conjunto de regras que visava
tornar uma relação antiga entre fabricantes de veículos e
seus distribuidores, mais equilíbrio político entre as partes,
sem favorecimentos ou benefícios.
“Estou certo de que a Nossa Lei é a Nossa Força!
Sem uma legislação, o equilíbrio nas relações entre
Concessionários e Concedentes seria muito mais
complicado. A FENABRAVE e o Dr. Renato Ferrari, ao lado
de outros pares da época, não poupou esforços para que
a nossa Lei fosse aprovada”, afirmou Alarico Assumpção
Júnior, Presidente da FENABRAVE.
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De fato, esse trabalho árduo, de muitas idas e vindas
à Brasília (DF), foi desenvolvido por uma equipe bastante
engajada da FENABRAVE, liderada pelo Dr. Renato Ferrari,
que desbravou um caminho no meio político nacional, até
então desconhecido do Setor da Distribuição. “Embora
fosse bastante jovem, ainda criança, lembro-me do meu
pai sempre viajando, permanecendo por muitos dias
longe da família, justamente, porque estava costurando
esse relacionamento com as diferentes esferas da política
nacional, estabelecendo um relacionamento inédito para
aquela época”, conta Rodrigo Ferrari, filho de Renato Ferrari,
sobre o tempo em que o trânsito no Governo Federal ainda
era região desconhecida para a FENABRAVE.
A comitiva da Federação passou a ser ouvida nas
Comissões Federais, dada a organização dos propósitos
apresentados pelo Setor, uma vez que sua consolidação

Rodrigo Ferrari.

econômica já havia sido iniciada com o crescimento das
vendas de veículos, até aquele momento.
Rodrigo Ferrari conta que mesmo depois da grande
decepção, pela qual o setor passou, dada a negativa inicial
do Presidente Ernesto Geisel, seu pai manteve o mesmo
empenho para a aprovação da Lei 6729/79, no Governo
seguinte. “Meu pai sempre dizia que tudo era possível,
desde que fosse feito com amor, trabalho e dedicação. E,
aquele momento era de muito trabalho, e meu pai nunca
desistiu ou se sentiu desmotivado a continuar. Ele, mesmo
diante da queda, recomeçou todo trabalho de costurar o
relacionamento político nas esferas políticas de Brasília,
em busca do espaço que o setor precisava conquistar para
atingir seu pleito”, relembra Ferrari, contando que seu pai
sempre foi reconhecedor do apoio que recebeu da família,
principalmente, de sua esposa, para que pudesse investir
seu tempo, quase que integralmente, nessa missão.
Durante os anos de imensas negociações e formulação
da Lei, Renato Ferrari, segundo seu filho, Rodrigo, sempre
deixou clara sua intenção. “Ele não queria confronto, nem
criar celeumas. Ele reconhecia que a indústria tinha peso
e influência política naquela época, por isso, o objetivo
era aprovar uma Lei que garantisse um equilíbrio nessa
relação”, comenta.
Com a promulgação da Lei 6729/79, que tocava em
aspectos gerais dessa relação com as montadoras, Renato
Ferrari deixava, para seus sucessores, a responsabilidade
da continuação desse marco jurídico, que foi a Convenção
da Categoria Econômica e de cada Associação de Marca,
o que foi realizado nas gestões seguintes da FENABRAVE,
contando com a liderança de Sérgio Reze como um dos
principais agentes, na época.
Embora com 40 anos, a legislação continua atual, mesmo
em um novo cenário de grandes transformações de mercado,
conforme o Dr. Luiz Eduardo Vidigal Lopes da Silva, sócio da
Lopes da Silva & Advogados Associados e assessor jurídico
da FENABRAVE. “Na nossa visão, a Legislação continua atual,
já que, em sua gênese, conta com pilar, absolutamente,
moderno, do ponto de vista do contratualismo, que é o de
prestigiar o liberalismo e a autonomia da vontade, por meio
dos eficazes instrumentos de contratação coletiva, que são as
Convenções de Marca, onde cada montadora tem condição

Dr. Luiz Eduardo Vidigal.

de estabelecer, com sua Rede, estratégias específicas e
modelos próprios para a conquista do mercado pelo qual
disputa”, analisa o advogado.
Proteção ao Consumidor – Por determinar e incentivar o
ambiente de liberdade de preços e de livre competição, a
Lei Renato Ferrari também representa uma proteção para
o mercado de consumo brasileiro, na medida em que o
consumidor tem acesso ao modelo da marca que escolheu,
de forma capilarizada, inclusive, para o pós-vendas,
permanecendo livre da força centralizadora da indústria,
como acontece, por exemplo, com outros segmentos, cujo
preço dos produtos é fixo.
“Estamos convencidos, portanto, que a legislação em
vigor oferece os instrumentos necessários, inclusive, para
que a competição pelo mercado ocorra de forma plena,
viabilizando diferentes modelos de negócios, também
considerando as possíveis vertentes de opções tecnológicas
a serem adotadas pelas marcas aos produtos que oferecem”,
completa Dr. Vidigal, relembrando que a Lei Ferrari oferece
flexibilidade, a partir dessa autonomia da vontade, para
garantir que tal competição aconteça, também, por
diferentes vieses, incluindo serviços de mobilidade, além
da simples venda de veículos; tudo, licitamente, desde que
contratado com sua Rede.
Contudo, o assessor jurídico da FENABRAVE entende
que os mercados estão se transformando e que não se
pode negar que, possivelmente, a forma de acessá-los, de se
relacionar com eles, de produzir, distribuir e disponibilizar
produtos, com a finalidade de atender o melhor interesse
dos consumidores, deverá se adaptar e acompanhar as
mudanças de comportamento e os avanços na indústria,
que ocorrem em escala global. “Entretanto, tais avanços, se
acompanhados de inteligência para ajustar os modelos, no
que for necessário, serão, na verdade, oportunidades para
o negócio”, explica Vidigal.
Assim, a Lei Renato Ferrari, há 40 anos, garante
os instrumentos necessários para o próprio Setor da
Distribuição se atualize. “A busca para uma melhoria no
ambiente de negócios do Setor da Distribuição precisa de
um entendimento mais amplo, que considere, por exemplo,
outros campos, como o tributário”, sugere o advogado.
Revista Dealer
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2019 encerra como um bom ano.
O que esperar de 2020?

A

economia brasileira deve encerrar o
ano com um crescimento de 1,1%,
abaixo das expectativas iniciais
mas com número acima da revisão
efetuada no mês de junho para 0,9%,
suavizando a reversão das expectativas e ajudando
a projetar um crescimento em torno de 2,0%
para 2020.
Ainda assim, o resultado discreto da
economia não influenciou o desempenho
d o s e to r, q u e va i e n ce r ra r o a n o co m u m
desempenho bastante positivo e uma evolução
em torno de 11% quando computados todos
os segmentos.
Contribuíram, para esta boa performance, o
aumento de oferta do crédito, por parte dos bancos
privados, associado à queda nas taxas de juros, em
função de uma inflação muito bem acomodada.
O BNDES, por meio do seu programa de Finame,
esteve, praticamente, ausente do mercado, ao
longo de 2019. E a surpresa positiva foi a ampliação
do crédito, para além do consórcio, contribuindo
para o crescimento de vendas das motocicletas.
E o que podemos esperar em 2020? – Do
ponto de vista econômico, deveremos ter um
crescimento, ligeiramente, maior do que o de
2019, com o PIB apontando para uma evolução de
1,6%, com melhoria no desempenho da indústria
e do varejo.

Os números de inflação deverão seguir positivos
e encerrando o ano com valor inferior ao da meta,
com o IPCA projetando 3,6%, mesmo com a
elevação recente na cotação do dólar que, na nossa
avaliação, deve encerrar o ano de 2020 em US$/BRL
= 4,10, superando o susto do momento atual.
Nesta perspectiva, ainda existe espaço para
reduzir a taxa de juros para 4,5% ao ano, o que ainda
contribuirá para a manutenção da expansão de
crédito, mesmo que em velocidade menor.
Em se confirmando os números acima, para a
nossa economia, o setor automobilístico deverá
apresentar um resultado positivo em 2020, mesmo que em taxas de crescimento menores que as
de 2019. Continuamos acompanhando e analisando alguns fatores que devem influenciar o desempenho das vendas de veículos em 2020 e, até
o momento, é possível afirmar que será um bom
ano para todos os segmentos, conforme algumas
influências apresentadas na página ao lado.
Uma alteração mais forte no cenário, para o
bem ou para o mal, poderá ocorrer em função do
comportamento do mercado externo. Uma retração
maior na economia mundial irá contribuir para
reduzir o ritmo de expansão da nossa economia,
assim como, a manutenção do ritmo atual pode
implicar em um PIB superior ao esperado.
Visto de hoje, teremos um cenário benigno para
o setor automotivo no que se refere à comercialização no mercado interno e todos os segmentos.
Tereza Maria Fernandez Dias da Silva é sócia da MB Associados.
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Automóveis,
Comerciais Leves e Motos
• mesmo que de forma ainda suave, o
desemprego continuará caindo, fazendo
com que a massa salarial cresça;
• a inadimplência seguirá em
patamares controlados;
• a taxa de juros seguirá baixa e, na
medida em que a implantação do
cadastro positivo avance, o receio de
fornecer crédito tenderá a diminuir,
fazendo com que o volume de crédito
concedido continue avançando.
• os índices de confiança
tendem a melhorar.

Caminhões e Implementos
Rodoviários
• a agricultura continuará
apresentando crescimento e boa
margem de rentabilidade;
• o Brasil está ampliando suas exportações,
em especial para a China;
• com a crise da peste suína na China, nossas
exportações de carne continuarão
crescendo, com boa margem;
• a manutenção da tabela de frete continuará
induzindo as empresas a comprar seus
próprios caminhões, dependendo
menos de empresas de logística e
de caminhoneiros autônomos;
• os bancos privados deverão continuar
financiando a venda destes bens.

Tratores, Máquinas Agrícolas e
Colheitadeiras
• a agricultura continuará
apresentando crescimento e boa
margem de rentabilidade;
• mesmo mantendo o volume do
crédito agrícola, algumas mudanças
na sua distribuição foram bem
recebidas pelo setor;
• depois de alguns anos de vendas
fracas, este mercado deve apresentar
recuperação, mesmo que ainda não
retome o seu melhor momento.

Ônibus
• continuidade da renovação de
frota dos ônibus, de viagens
interestaduais, ao longo de 2020;
• com o aumento das concorrências
públicas, ocorridas ao longo de 2019,
o volume de comercialização dos
ônibus urbanos deve seguir positivo;
• o Programa “Caminho da Escola”,
mesmo que em volume menor,
deverá seguir crescendo.
Revista Dealer
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A ofensiva dos elétricos no
mercado brasileiro
Fabricantes intensificam seus lançamentos híbridos e
elétricos, incentivam a construção de infraestrutura e apostam
na grande transformação da mobilidade no Brasil.

A

eletrificação da mobilidade já é
uma realidade no Brasil, diante das
ofensivas estratégias de algumas
montadoras, que estão não apenas
ampliando, a cada mês, a gama de
modelos que utilizam a tecnologia de propulsão
elétrica ou híbrida, mas, também, viabilizando a
estrutura de carregamento por meio de parcerias
e projetos pilotos de mobilidade em algumas
cidades brasileiras.
Embora a adoção de modelos que utilizam
a eletricidade seja uma tendência global,
diante do cenário do impacto ambiental de
combustíveis fósseis no setor de transporte, no
curto prazo, as discussões ainda estão em torno da
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disponibilidade de infraestrutura para atender
ao consumo de eletricidade que tende a
aumentar, à disponibilidade de abastecimento
desses veículos de acordo com a necessidade
do motorista e em quanto tempo tudo isso
estará alinhado à demanda de mercado, para
que os modelos estejam, efetivamente, mais
presentes nos showroons das Concessionárias
de veículos por aqui, e qual será a tecnologia
que dominará o mercado: elétrica ou híbrida?
Em 2018, foram emplacados quase 4 mil
veículos elétricos ou híbridos no Brasil e, até
outubro de 2019, outras 7,5 mil unidades
chegaram às ruas. A principal justificativa, para
o lento aumento das vendas, está, justamente,

Ricardo Guggisberg.

Gof GTE (acima).
Abaixo, Toyota
Corolla híbrido
e Renault Twizy,
que fazem parte
do projeto de
compartilhamento
de veículos em
Brasília (DF).

nos preços dos carros, que podem variar de R$
130 mil a R$ 450 mil.
“As montadoras estão preparadas para fazer
essa virada, no Brasil, e muitos dos avanços
com relação à infraestrutura estão sendo feitos
e serão impulsionados pelos lançamentos.
Foi assim em outros países”, disse Ricardo
Guggisberg, presidente da ABVE- Associação
Brasileira do Veículo Elétrico, durante evento
realizado pela Autodata Editora, que discutiu as
Perspectivas para a Mobilidade Elétrica no Brasil.
De fato, os lançamentos de modelos
híbridos ou elétricos estão cada vez mais
frequentes. Em setembro, a Toyota apresentou,
ao mercado brasileiro, o Corolla Híbrido, que
combina três motores, dois elétricos e um
à combustão, flex. Segundo a fabricante,

nos primeiros 15 dias de comercialização,
as Concessionárias receberam 400 pedidos
do modelo ecológico. As expectativas são
grandes, uma vez que o Corolla é o líder em
sua categoria há cinco anos, responsável por
quase metade das vendas no seu segmento.
A Volkswagen também já anunciou sua
ofensiva de modelos elétricos na América
Latina, com a proposta de lançar seis modelos,
puramente elétricos e híbridos, até 2023.
O Golf GTE é o primeiro deles e traz
tecnologia híbrida, com preço na casa dos R$
200 mil, e disponível, por enquanto, em apenas
três Concessionárias: em Brasília (DF), Curitiba
(PR) e São Paulo (SP). Além disso, a fabricante
se uniu à Audi e Porsche para firmarem uma
parceria com a empresa de energia EDP, para
a instalação de trinta estações de recarga
de veículos elétricos no País, distribuídas
nas rodovias Tamoios, Imigrantes, Carvalho
Pinto, Governador Mário Covas, Dom Pedro,
Washington Luís e Régis Bittencourt.
A Renault tem trabalho, ativamente, para
impulsionar a mobilidade elétrica no Brasil,
baseando sua estratégia no desenvolvimento
de modelos 100% elétricos. Em Brasília, a
fabricante se uniu à Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria
com o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) e o
Governo do Distrito Federal, em um projeto
piloto de uso compartilhado de veículos
elétricos para frotas públicas, que utiliza 16
Renault Twizy.
Para garantir o carregamento dos carrinhos,
foram instalados 35 eletropostos no DF. “O
objetivo da Renault do Brasil não é somente
comercializar veículos elétricos, queremos ser
líderes em soluções de mobilidade sustentável”,
afirmou Ricardo Gondo, presidente da Renault
do Brasil.
A fabricante de origem francesa tem
pulverizado sua estratégia de disseminação
do uso de veículos elétricos, no Brasil, por meio
de parceiras com empresas do ramo imobiliário
e startups e, recentemente, disponibilizou seis
veículos 100% elétricos para a prefeitura de
Fernando de Noronha (PE), que são usados
pela administração e circulam pela ilha, sendo
3 Zoe, 2 Twizy e 1 Kangoo Z.E.. Na América
Latina, 1.700 elétricos Renault já rodam pelo
continente e, mundialmente, o Grupo já atingiu
a marca de 250 mil unidades comercializadas.
Revista Dealer
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Chevrolet Bolt.

O recém-lançado Chevrolet Bolt já começa
a surpreender as expectativas da montadora,
segundo Dalicio Guiguer, Diretor geral de
Programa de produtos e planejamento da
General Motors América do Sul. “A curva
de aceleração de vendas está em ritmo
mais alto do que esperávamos”, contou,
durante o evento. A fabricante, que optou
p e l o d e s e nvo l v i m e n t o d a t e c n o l o g i a
totalmente elétrica de motores, e deve
lançar mais 20 modelos, até 2023, fez um
intenso programa de capacitação de sua
Rede de Concessionárias, estruturando o que
chamou de Centros de Excelência, preparados
p a r a t o d o o a t e n d i m e n t o a u m n o vo
modelo elétrico.
Outras fabricantes também já estão
alinhadas aos novos tempos, como a Jac
Motors, que anunciou a importação de
cinco modelos elétricos, entre eles, uma
picape, destinada às frotas de empresas de
manutenção. E, no segmento de caminhões, a
Volkswagen Caminhões e Ônibus começará a
produzir elétricos em sua fábrica de Resende
(RJ), em 2020 e, para isso, já fechou parceria
com empresas, tanto para a produção
dos modelos quanto para a criação de
infraestrutura de recarga e manutenção.

Fabrício Biondo/
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Maurício Andreta Júnior.

Tudo a seu tempo! – A discussão sobre a escolha
da tecnologia do futuro pode estar apenas no
começo. A diversidade da matriz energética
brasileira possibilita uma convivência pacífica
e duradoura entre modelos puramente
elétricos e híbridos. Para Fabrício Biondo, VicePresidente da ANFAVEA, existe uma tendência
de regionalização das tecnologias e as
montadoras estão atentas a essa necessidade.
“Podemos pensar em algo mais coerente para
o mercado real, e a diversidade da matriz
energética brasileira é uma grande vantagem
perante esse mundo em transformação”, disse
durante o evento que reuniu especialistas
no assunto.
Independente da opção da tecnologia, se
elétrica ou híbrida, os motores mais ecológicos
conviverão, por muitos anos ainda, com os
motores à combustão no mercado brasileiro,
por uma questão muito simples: o preço.
Atualmente, as tecnologias elétricas não
estão disponíveis nos modelos que custam até
R$ 50 mil, e que, no Brasil, representam mais da
metade das vendas.
O que pode inviabilizar uma aceleração
dessa tecnologia por aqui, e direciona o
olhar das Redes de Concessionárias para
outras necessidades? “O cliente!”, alertou José
Maurício Andreta Júnior, Vice-Presidente da
FENABRAVE, que participou do Seminário
promovido pela AutoData. “Não importa
qual é a tecnologia ou combustível, vamos
continuar vendendo veículos e oferecendo
serviços para os nossos clientes, buscando
sua total satisfação”, afirmou Andreta Júnior,
explicando que o Setor da Distribuição
de Veículos não espera por mudanças
significativas no modelo de negócio das
Concessionárias, no curto prazo, como reflexo
da mobilidade elétrica.

Soluções em Gestão Visual

É SIMPLES,

ECONÔMICO E

VOCÊ NEM IMAGINA O
QUANTO É EFICAZ!

QUADROS DE GESTÃO:

O FLUXO QUE SEMPRE FUNCIONA
PRODUTIVIDADE GARANTIDA
Redução da ociosidade e melhoria
do fluxo contínuo de processos
GERENCIAMENTO VISUAL
Identificação rápida de problemas e
acesso fácil para todos

PERSONALIZAÇÃO
Diferentes modelos para qualquer
gestão de informações e processos

SAIBA MAIS:
(41) 3677-4700

isoflex@isoflex.com.br

