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No evento que reuniu mais de 21 mil Concessionários,
otimismo e a recuperação gradativa do mercado norte-americano
demonstraram que a Rede deve aproveitar o momento e
seguir o caminho de crescimento.
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editorial

Mais sábios que
inteligentes!
Flavio Meneghetti
Presidente da Fenabrave

A

o participar da NADA Convention, em Orlando-Fl, lembrei-me de um
pensamento chinês que diz: “O inteligente aprende com os próprios erros,
mas o sábio aprende com os erros dos outros”. Aliás, sempre costumo dizer
que é mais barato e rápido aprender com a experiência alheia e, ao ter a
clara percepção da recuperação do mercado norte-americano de veículos
desde a crise de 2008, pensei o quanto “podemos ser sábios para aprender
com os acertos dos outros”.
Isso mesmo, como você poderá ler na Matéria de Capa desta edição,
à qual peço que dedique sua especial atenção, o
mercado estadunidense ressurgiu, praticamente,
das cinzas e está em franca recuperação, devendo
chegar ao patamar das 15,5 milhões de unidades
vendidas este ano. Mas apenas esse registro pode
não significar muito se, como o economista-chefe
da NADA, Paul Taylor, mencionou, fosse um crescimento artificial, como o de antes de 2007, quando
aquele mercado batia a marca dos 17 milhões de automóveis vendidos, mas sem consistência de crédito
e rentabilidade para os Concessionários.
Nos últimos anos, o Concessionário norte-americano aprendeu a se reinventar e passou a focar
suas atenções a seminovos, peças, serviços de pós-vendas e à sigla “I” do
F&I, muito mais do que apenas na venda de carros novos.
A mudança de foco trouxe, para eles, um retorno equivalente e próximo
a 50% dos resultados e a mais de 60% da cobertura de despesas. Aliado a
isso, muito treinamento de equipes, bem mais enxutas desde a crise, investimentos em internet e mídias sociais, além de criatividade em alta para
conquistar e fidelizar clientes.
Fazer o básico bem feito e ir além parece ter sido a fórmula do sucesso encontrada pelos mais de 16 mil Concessionários de automóveis
norte-americanos. Mas essa fórmula, segundo o presidente da NADA,
David Westcott – presença já confirmada em nosso 23º Congresso Fenabrave, começou pela conscientização de que o foco da rentabilidade havia
mudado de mãos, deixando de ser a venda de carros novos.
Pense nisso. Leia com atenção a esta edição de Dealer, e participe desse
movimento de repensar e reinventar o negócio.
Afinal, aprender com os acertos e também com os erros dos outros parece
ser mesmo bastante sábio... e lucrativo.
Boa leitura e excelentes negócios!
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Comissões apresentam
ações e resultados
Reunião dos Conselhos
Deliberativo e Diretor, e
Regionais Fenabrave
A Fenabrave realizou, em sua sede, em São Paulo, uma reunião
com o Conselho Deliberativo, Diretor e Regionais, no dia 6 de
março. Após um ano da reunião de apresentação do Planejamento
Estratégico da entidade, a Fenabrave reuniu os líderes das comissões criadas para apresentarem seus trabalhos desenvolvidos ao
longo de 2012 e divulgarem os projetos futuros.
Flavio Meneghetti, presidente do Conselho Deliberativo e
Diretor da Fenabrave, agradeceu a presença de todos e fez um
balanço das ações realizadas em sua gestão, como a mudança da
identidade visual da Fenabrave, incluindo novo logotipo, novo
Portal e todos os materiais áudio-visuais da entidade. Meneghetti
comentou, também, sobre a grande exposição e visibilidade da
Federação em todas as mídias, as reuniões com Regionais em
datas especificas, a participação em eventos internacionais como
a NADA, além de apresentar o balanço financeiro da entidade.
“Em pouco mais de um ano que estou na Fenabrave conseguimos
fazer algumas mudanças significativas para a entidade e temos a
intenção de melhorar cada vez mais”, completou.
Alarico Assumpção Jr., Presidente Executivo da Fenabrave,
enfatizou a importância da reunião e também falou às lideranças
sobre a reforma realizada nas dependências da Fenabrave nos últimos meses. “A reforma contribuiu em um crescimento patrimonial
significativo. A reforma está sendo paga com a economia gerada
pelo corte de despesas efetuado em 2012, sem contar que nos proporcionou mais conforto e redução de custos futuros”, esclareceu.
Na reunião dos Conselhos, em 2012, foram criadas comissões de
trabalho, com objetivos específicos, divididas em diversas frentes de
atuação. Durante o encontro no início de março, cada representante
apresentou as ações já realizadas e seus principais resultados.
Novos desafios para a Fenabrave – “Nos reunimos em Brasília,
com o senhor Fernando Pimentel, Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio (MDIC), para discussão de um projeto voltado
à criação de uma indústria de reciclagem de veículos. Solicitamos
ao Ministro a criação de uma Comissão Multidisciplinar para tratar desse importante assunto, que gera tantos ônus à economia
e sociedade brasileiras. O tema foi bem recebido pelo Governo”,
explicou, Flavio Meneghetti, durante o encontro.
O presidente comentou que esta é uma ideia antiga da Federação, que visa reduzir os índices de acidentes, ampliar a preservação do meio ambiente, além de incentivar a cadeia automotiva.
“Devemos criar, em curto prazo, uma comissão multidisciplinar
para elaborar propostas e, futuramente, um programa nacional de
reciclagem. Somos o 4º maior mercado mundial de veículos. Então,
temos que criar, assim como outros países, uma desmontadora de
veículos”, argumentou.
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Inteligência de Mercado
Presidente: Elias Monteiro
A Comissão tem como objetivo obter e processar dados para
gerar inteligência de mercado, além da adaptação dos dados do
IBGE para interface com o Banco de Dados Fenabrave (emplacamento de novos, transação de usados e frota). O resultado desta
ação foi a formação e formulação do índice de motorização (per
capita, por região) que já foi concluída pela comissão. “Ainda não
está caminhando da maneira que gostaríamos, mas estamos nos
empenhando para melhorar e apresentar sempre algo para melhoria da entidade”, esclareceu Monteiro.

Mobilidade Urbana e Motos
Presidente: Antonio Figueiredo Netto
A Comissão de Mobilidade Urbana e Motos tem como objetivo
desenvolver, em parceria com a ABRACICLO, ações proativas em
projetos voltados ao tema.
O grupo efetuou parceria com a Caixa Econômica Federal e o
Banco Panamericano, denominado “Plano de Apoio”, voltado para
financiamento de motocicletas junto ao Banco Central. O projeto
surtiu resultados positivos, como a liberação do depósito compulsório, dedução do depósito para financiamento de motocicletas,
aumento do funding para motocicletas e melhorias das condições
de parcelamento para consumidor final, tornando os financiamentos mais flexíveis. “Este setor está muito enfraquecido nas vendas e
precisamos nos unir com os bancos para que haja mais crédito e o
consumidor tenha mais chances de comprar sua motocicleta”, comentou Paulo Engler, superintendente da Fenabrave, que realizou
a apresentação em nome do presidente da comissão.

Tratores e Máquinas Agrícolas
Presidente: Paulo Costabeber
Com o objetivo de promover o segmento e tomar ações para
o seu desenvolvimento, a comissão está pleiteando a implantação
do Registro Nacional de Máquinas Agrícolas, feito por agricultores sem qualquer ônus. Em reunião com o Ministro Interino da
Fazenda, Nelson Barbosa, com a Anfavea, com a Senadora Kátia
Abreu e o Deputado Federal Marcos Montes (Frente Parlamentar
da Agricultura); foi discutido o apoio de todos sobre o tema.
A entidade conseguiu que o Governo postergasse a entrada
em vigor de um registro cujo formato seria inadequado. Em 20 de
março, aconteceu uma reunião do segmento na Fenabrave, com
presidentes de bancos e de seguradoras, para apresentação de
uma proposta unificada de um sistema de registro.

Relações com o Mercado
Presidente: Vadner Papa

Sustentabilidade

Esta comissão tem como objetivo promover o intercâmbio
de conhecimentos (estratégico, tático e operacional) e melhores
práticas mundiais de entidades internacionais congêneres. Por
meio dessa comissão, surgiram oportunidades de relacionamentos
importantes, como o estabelecidos com a NADA , que já confirmou
presença no 23º Congresso Fenabrave, além de outras entidades
internacionais, como ATD (American Truck Dealers) e CADA (China).
Outra parceria importante foi a realizada com o representante
de Harvard, que está em fase de discussão de custos. O projeto envolve a disponibilização de cursos online da renomada instituição
de ensino norte-americana, via web, em português e com certificação aos participantes. Este projeto fará parte da TV Fenabrave.

Presidente: Mauro de Stefani

Relações Institucionais

Flavio Meneghetti, presidente da Fenabrave, e Alarico Assumpção
Jr., presidente executivo da entidade, durante reunião do Conselho
Deliberativo e Diretor e Regionais Fenabrave.

A proposta desta Comissão é contribuir para criar/aumentar
ações de compromisso com a sustentabilidade. A Fenabrave entende a importância do Cadastro Técnico Federal (CTF), obrigação
legal de todas as concessionárias de veículos, independentemente
do segmento em que atuam, principalmente as que prestam serviços relacionados à troca de gás do ar-condicionado e troca de óleo
lubrificante. A comissão também tem atuado como provedora de
propostas para discussão no 23º Congresso Fenabrave, por meio
de temas como o CTF - novas regras para 2013, Oficina verde: como
aumentar o lucro de sua concessionária, Cenários da reciclagem
de veículos no Brasil, dentre outras.
Também no sentido de discutir o papel do Concessionário no
assunto, outra ação da Comissão de Sustentabilidade foi a realização da mesa redonda sobre Sustentabilidade na TV Fenabrave,
que contou com especialistas da área.
“Existe a possibilidade de fazer reciclagem de veículos velhos
que estão por todo o território nacional, então estamos nos
empenhando para que seja concretizado esse nosso objetivo”,
argumentou Paulo Engler, superintendente da Fenabrave, falando
em nome do presidente da comissão.

Caminhões, Ônibus e
Implementos Rodoviários
Presidente: Paulo Matias
A missão da Comissão é promover o segmento e realizar ações
para o seu desenvolvimento. Com o empenho da Fenabrave,
ocorreu a permanência da isenção de alíquota zero do IPI para
o setor de caminhões, resultando em redução de 5% no preço
final. O governo também manteve o programa de financiamento
e fomentação do PSI 4 até 31/12/2012 com facilidade na compra
(essa modalidade representa aproximadamente 75% das compras
por financiamento). Outra manutenção prorrogada foi a taxa deflacionada de 3,0% no período 01/01/2013 a 30/06/2013 e para 4,0%
a partir de 30/06/2013, que resultou na continuidade da facilidade
para aquisição de caminhões.

Presidente: Melchior Luiz Duarte de Abreu.
O objetivo desta comissão é aproximar a entidade com órgãos
governamentais. No decorrer do ano, a Fenabrave esteve reunida,
por diversas vezes, com o governo, buscando apoio para melhorias no setor. Por meio desta comissão, em conjunto com outras
entidades, instituições financeiras, a Anfavea e outras lideranças,
foi possível tratar de problemas enfrentados pelo setor no início
de 2012, que resultou nas medidas de incentivo como a redução
de IPI, que alavancou as vendas de veículos no Brasil no decorrer
do ano passado.

Inovação Tecnológica
Presidente: José Carneiro de Carvalho Neto
O objetivo desta comissão é promover o networking (rede de
relacionamentos), novas práticas e inovações que gerem valor para
o setor da distribuição automotiva. Dentre os projetos realizados
neste primeiro ano estão o Planejamento e Implantação para o
desenvolvimento do Novo Portal Fenabrave, que já foi implantado
em 95%, cuja finalização se dará até o final de abril , segundo a
apresentação conduzida por Marcelo Ciardi, substituindo o presidente da comissão durante a apresentação.
Além da modernização e maior exposição dos serviços da
entidade, o novo portal trará, à entidade, a possibilidade de renda
por meio de espaços publicitários.
Outro projeto já encaminhado pela comissão é o apoio ao
desenvolvimento para o novo site da TV Fenabrave dentro do
Portal da entidade, que tem como foco otimizar todo o poder de
presença e oferecer interatividade e portabilidade da web para o
conteúdo da TV Fenabrave.
Seguindo exemplo de sucesso da NADA, que tem na sua universidade um dos pilares de formação de profissionais, capacitação
da Rede, difusão de valores coorporativos e também de renda, este
projeto está previsto para ser desenvolvido ao longo de 2013, e
está no processo de seleção de fornecedor tecnológico. Outros
projetos foram apresentados e suas posições.
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Ajuda ao setor de
motocicletas
O setor de duas rodas vem enfrentando dificuldades nas
vendas, graças ao crédito mais restrito, principalmente das
motocicletas de baixas cilindradas. Com objetivo de ajudar
a alavancar o setor, a Fenabrave e a Febraban (Federação
Brasileira de Bancos) se reuniram dia 23 de janeiro, na
sede da Fenabrave, em São Paulo. Entre os participantes,
presidentes de Associações de Marcas, representantes de
bancos de montadoras, Concessionários, profissionais do
setor, entidades, integrantes do governo, como o Senador
Marco Antonio Costa, e convidados que, juntos, discutiram
soluções para este segmento.
Durante a reunião, o presidente da entidade, Flavio
Meneghetti, destacou os esforços da entidade, no sentido de
buscar alternativas para mudar este cenário junto aos órgãos
governamentais. “Estamos acompanhando de perto este
segmento. Nos reunimos para tentar aliviar este sofrimento
que sentimos na pele e no bolso, e vamos em busca de
soluções para que o resultado seja positivo”, argumentou.
Alarico Assumpção Jr., presidente executivo da
Fenabrave, também ressaltou a preocupação da entidade
com o setor de motocicletas, que sofre com a restrição de
crédito. “O ano de 2012 foi de muitas dificuldades. Porém,
acreditamos que, se reunimos forças, podemos reverter
este quadro”, comentou.

Flavio Meneghetti, presidente da Fenabrave e o senador Marco Antonio Costa.

O vice-presidente da Fenabrave e representante do setor
de motocicletas, Antonio Figueiredo Netto, comentou os
esforços da Fenabrave que, por meio de diversas reuniões
com a área econômica do governo, vem reivindicando e sensibilizando as autoridades sobre a situação do segmento. “O
objetivo deste encontro é buscar alternativas para minimizar
os problemas do setor, pois sabemos que teremos um ano
difícil, no que se refere à aprovação de crédito junto às instituições financeiras, mas estamos aqui para tentar solucionar
isso”, argumenta.
Para embasar o momento e tendências econômicas para
o setor, a reunião contemplou palestra da sócia-diretora da
MB Associados, Tereza Fernandez.
Segundo Fernandes, em 2012, das 2.500 concessionárias
de motocicletas no Brasil, aproximadamente 4% saíram do
mercado por conta das quedas nas vendas. “No ano passado,
Líderes do setor de motocicletas discutem entraves do mercado.
Vice-presidente da Fenabrave e representante do setor de
motocicletas, Antonio Figueiredo Netto (abaixo), aponta os esforços
da Fenabrave para a recuperação do segmento.
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foram emplacadas 1.637,481 mil motos, ou seja, 300 mil a
menos do que em 2011 (1.940,552), e a principal razão é
mesmo a falta de crédito, já que 85% dos consumidores
dependem do financiamento para adquirir motos”, explica.
Apesar da torcida para que o setor de duas rodas volte
a crescer, a sócia-diretora da MB Associados acredita em
um retorno lento neste setor para 2013. “Infelizmente,
apontamos para um crescimento modesto para o setor
de motos, que pode crescer 3,3%. Digamos que este ano
será melhor que o anterior, porém, acreditamos que 2014
seja um ano bem melhor”, disse Tereza Fernandez, que
também comentou sobre a baixa no endividamento do
consumidor no decorrer deste ano, o que poderá ajudar
o setor a vender mais. “Achamos que, em 2013, o endividamento vai começar a diminuir, mas ainda em passos
lentos. Com essa queda, os bancos devem voltar a liberar
créditos e ,assim, as pessoas terão mais facilidades para
adquirir motocicletas”, conclui.

Curso Preparatório de
Correspondentes acontece
em abril
A TV Fenabrave abrirá nova turma do Curso Preparatório
de Correspondentes, que será ministrado em abril. Ainda sem
dia definido para início, o curso será disponibilizado em dois
formatos: aulas ao vivo via TV Fenabrave e complemento via
web, e também 100% web, criado para os Concessionários
que ainda não possuem ponto de recepção da TV. Para este
formato, os alunos acompanham todo o conteúdo online, com
vídeo- aulas, material de estudo e exercícios.
Realizado em parceria com o Instituto de Educação
Febraban, o curso tem, como objetivo, preparar e capacitar
profissionais que trabalham como correspondentes na venda
de veículos, a obter a Certificação, que será obrigatória a partir
de 2014. (veja na seção F&I, página 42, a importância desta
certificação nos negócios da concessionária).

Tereza Fernandez, sócia-diretora
da MB Associados.

Integração na reunião realizada
em Orlando
Durante a visita da comissão da Fenabrave à convenção
anual da NADA, National Automobile Dealers Association (associação dos Concessionários de automóveis dos EUA), entre
os dias 8 a 11 de fevereiro, em Orlando-Fl, o coordenador do
Grupo dos 20 da Fenabrave, Diego Alvarez, teve a oportunidade de participar de uma reunião do Grupo dos 20 da General
Motors norte-americana. “Foi uma ótima oportunidade participar deste Grupo dos 20 e tomar conhecimento do mercado
dos EUA. Tive a chance, inclusive, de ter acesso ao Composite
deste grupo, de 19 participantes. Com isso, trouxe várias ideias
que podemos trabalhar ao longo do ano com nossos grupos
no Brasil”, comenta o executivo.
No Brasil, um novo Grupo com a AutoHonda (Associação Brasileira de Concessionários Honda de Veículos Automotores) foi formado. “Provavelmente, criaremos dois grupos
com Concessionários da marca Honda automóveis. O diretor
executivo da AutoHonda, Virgílio Juliani, já está trabalhando
junto a alguns empresários da marca para padronizar os
demonstrativos financeiros necessários para a formação dos
grupos”, explicou o coordenador do programa.
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Receita Bruta da Randon
alcança R$ 5,3 bilhões
Em fevereiro, as empresas Randon
S.A. Implementos e Participações divulgou o resultado da receita bruta total
em 2012, que teve retração comparada
ao ano anterior (sem eliminação das
vendas entre as empresas) de R$ 5,3
bilhões, com queda de 16,2% sobre 2011
(R$ 6,4 bilhões).
Segundo a empresa, o motivo dessa
queda foi o avanço da economia brasileira, a previsibilidade da demanda por
produtos da Companhia, dificuldade dos
agentes na adaptação às mudanças nas
condições de financiamento da linha de
crédito mais solicitada pelo mercado e
maior rigidez na análise de crédito, além
da queda acentuada na produção nacional de caminhões por conta da transição
da motorização para a tecnologia EURO
V (Proconve 7), foram os principais fatores que afetaram negativamente os
resultados da Randon.
A receita líquida consolidada do exercício fechou em R$ 3,5 bilhões, 15,7%
menos que no anterior (R$ 4,2 bilhões).
O lucro líquido consolidado atingiu R$
42,6 milhões no exercício, 84,2% menor
que o apurado em 2011, passando, a
margem líquida (lucro líquido x receita
líquida) de 6,5% no ano anterior para
1,2% em 2012.
Conforme o presidente das Empresas
Randon, David Abramo Randon, para
2013, a expectativa é retomar o ritmo
de crescimento, com incremento superior a 15% em receitas e recuperação de
margens: “2013 se inicia em intensa atividade. Safra recorde, mais investimentos
públicos e elevação dos investimentos
privados serão vetores importantes à
elevação da demanda por veículos comerciais no ano”, observou.
O destaque positivo é representado
pelas operações do grupo, instaladas no
exterior, que passaram a ter uma maior
10
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David Abramo Randon, presidente do Grupo Randon.

representatividade no faturamento em
2012. A planta de veículos rebocados
na Argentina, controlada pela Companhia, apurou receita bruta de US$ 44,4
milhões. As unidades controladas pela
Fras-le na China, nos EUA e na Argentina, obtiveram, respectivamente, receita
bruta de US$ 13,2 milhões, US$ 22,4 milhões e US$ 36,3 milhões. Já os demais
centros de distribuição e escritórios
comerciais da Fras-le atingiram faturamento de US$ 5,6 milhões. Somadas,
essas receitas compõem um valor de
US$ 121,9 milhões, contra US$ 108,5
milhões em 2011, em expansão de 12%.
No mercado externo, igualmente,
houve reflexo do crescimento econômico mundial menos vigoroso, gerando
uma queda superior a 10% nos negócios.
As vendas consolidadas para o exterior
em 2012 – que representaram 14,3% da
receita líquida consolidada contra 11,9%
em 2011 - totalizaram US$ 264,2 milhões

ou queda de 10,3% sobre o mesmo
período de 2011 (US$ 294,4 milhões).
Neste período houve uma mudança nos
mercados com destaque no crescimento
de vendas para os mercados da América
do Sul não pertencentes ao bloco Mercosul/Chile e no continente africano, em
detrimento aos mercados tradicionais
como Nafta, Mercosul e Chile.
“A conquista de novos mercados nos
últimos anos se deve, principalmente, à
ampliação e ao reforço na estrutura de
atendimento, o que tem permitido às
Empresas Randon se posicionarem mais
próximas em mercados, até então, pouco
explorados”, explica o diretor corporativo
e de relações com investidores, Astor
Milton Schmitt.
Em 2012, os investimentos totalizaram R$ 276,9 milhões, acréscimo de
11% sobre 2011 (R$ 248,3 milhões),
permitindo o crescimento sustentável
dos negócios para os próximos anos.

Novo portal Fenabrave
Desde fevereiro, os mais de 160 mil usuários que visitam o portal da Fenabrave mensalmente encontrarão um espaço totalmente
reformulado. O novo portal, idealizado em parceria com a Agência
Click Isobar, foi pensado para modernizar e ampliar a utilização e
acesso às importantes informações e projetos capitaneados pela
Fenabrave e pelo setor da distribuição automotiva no país.
O projeto, iniciado no primeiro semestre de 2012, e que contou
com o apoio da área de comunicação da Fenabrave, é de responsabilidade da Comissão de Inovações Tecnológicas, liderada por José
Carneiro de Carvalho Neto, vice-presidente da Fenabrave. O novo
portal traz novas ferramentas, praticidade e melhor navegabilidade,
com conteúdo mais dinâmico, novo visual e totalmente integrado
às redes sociais. “Com isso, as Associações de Marca, os Concessionários, a imprensa e os demais usuários de todo o planeta contarão
com um conteúdo atualizado em um portal de fácil navegação”,
comenta Carvalho Neto.
A página principal do novo portal da Fenabrave foi concebida
para apresentar, em primeiro plano, as áreas mais acessadas do site,
como os dados de mercado (que agora possuem uma ferramenta
de pesquisa rápida na home do portal), as notícias, atualizadas
diariamente, e a Revista Dealer, que possui nova ferramenta de
leitura, com a possibilidade de se realizar o download para qualquer
computador, tablet ou celular, tanto da versão em português, como
em inglês, exclusiva para o site.
Na área destinada aos dados de mercado, o usuário poderá pesquisar por novos e usados, selecionando o período desejado, com a
abertura do PDF em ferramenta específica de fácil navegação. Além
disso, será possível consultar os relatórios semestrais e anuais da
entidade com muito mais rapidez e praticidade.
O acesso ao Tela, exclusivo a Concessionários, também pode
ser feito por meio do novo portal. Na parte superior, ao clicar
no link “Clube do Concessionário”, o usuário será levado à tela
de login que já utiliza normalmente. Segundo Carvalho Neto,
a Fenabrave se insere neste novo cenário de tecnologia com a
reformulação do novo portal e com objetivo de ser referência
no mercado. “Queremos, também, ampliar nossa visibilidade em
redes sociais como o facebook e, com o novo portal, vamos ter a
oportunidade de colocar a Fenabrave como liderança do setor
automotivo”, destaca.
Para conhecer mais facilidades do novo portal da Fenabrave
acesse: www.fenabrave.org.br
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ABRAC e ABRANOMA
incentivam suas Redes
Assim como em anos anteriores, as Associações de Marca, filiadas à Fenabrave, realizam ações de incentivo às suas Redes para
participar do 23º Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave, que
acontecem entre os dias 7 a 9 de agosto, no Expo Center Norte,
em São Paulo. Este ano, diversas Associações já estão planejando
como levar cada vez mais Concessionários nos eventos.
A ABRAC - Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet
está oferecendo, a todos os Concessionários de sua Rede, composta por mais de 580 pontos de venda, desconto de 30% sobre a
tabela de inscrições, publicada no site dos eventos, que já possui
desconto progressivo, de acordo com a data de efetivação de
inscrição. Se o Concessionário se inscrever até o dia 10 de maio,
por exemplo, para três dias de Congresso, que incluem os Seminários de F&I e RH, ao invés de pagar R$ 990, poderá efetivar sua
participação por apenas R$ 693, conforme incentivo da ABRAC.
“Nossa expectativa é que, cada vez mais, o Congresso Fenabrave
traga conhecimento e oportunidade para a Associação de Marca
e a Rede. Este ano terá seminário sobre Recursos Humanos e

será muito proveitoso aos Concessionários, pois o segmento
de distribuição ainda carece
muito de informações sobre
este tema, sem contar que é
importante investir em pessoas.
Sempre vale à pena, porque se
investirmos no funcionário bem
preparado, o retorno é sempre
positivo à empresa”, concluiu o
Superintendente Executivo da
ABRAC, Décio Farah (foto).
Já a ABRANOMA - Associação Brasileira dos Representantes
NOMA, negociou a compra de 33 inscrições, que serão direcionadas às matrizes das concessionárias que representa.
Obs.: As inscrições promocionais, feitas por meio de incentivos das Associações de Marca, não incluem os almoços dos dias
7 e 8 de agosto.

Presidente da NADA confirma presença
Em janeiro de 2013, a NADA – National Automobile Dealers
Association, entidade que reúne todos os Concessionários de automóveis dos Estados Unidos, elegeu Peter K. Welch como seu novo
presidente. “Estou entusiasmado e honrado
por ter sido escolhido como presidente da
NADA”, disse Welch, que é presidente e diretor
executivo da California New Car Dealers Association (CNCDA), em Sacramento, desde 2003 e
administra a sua divisão de assuntos governamentais, incluindo assuntos legais, legislativos
e regulatórios, desde 1990.
Além de Welch, David Westcott, que era
vice-presidente do conselho de administração
da NADA, foi eleito como chairman da entidade para o ano de 2013. Concessionário desde
1981, Westcott disse que sua nomeação “é a maior honra que já teve
profissionalmente. Estou animado em representar os Concessionários norte-americanos neste ano”.
Assim como nos últimos anos, a presidência da NADA já confirmou
presença para o 23º Congresso Fenabrave e demonstra a força e importância do relacionamento entre as entidades mundiais do setor.
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Flavio Meneghetti e David Westcott, chairman da NADA, que
confirmou presença no 23o Congresso Fenabrave, juntamente
com Peter Welch, presidente da entidade (foto menor).

Palestrantes confirmados
Alguns palestrantes já confirmaram presença no evento.
Valdner Papa, coordenador temático do 23º Congresso
Fenabrave ressalta que os temas que serão apresentados
foram escolhidos, em sua maioria, com base nas indicações
feitas pelas Associações de Marca. “Já encaminhamos
vários convites para profissionais do setor participarem
do evento. Cerca de 70% das pautas do Congresso foram
sugeridas pelas Associações de Marca”, enfatizou Papa.
Confira alguns nomes já confirmados para o evento:
• Vicente Falconi

Consultor Estratégico Empresarial

• Thomas Schmall

Presidente Volkswagen do Brasil

• Charles Mills

Vice-Presidente da JD Power

• Michael Drury

Mercado Automotivo Global

• Samy Kopit

Economista, Assessor da Diretoria do BNDES

• Francisco Mendes

Economista e consultor especializado no segmento automotivo

• Marcelo Prado e Wanderson Rodrigues da Silva

Consultores e sócios-diretores da MPrado Governança Corporativa

• Wilson Brito

Especialista em marketing e vendas.

Honda patrocina Musical da
Broadway “Alô Dolly!”
A Honda está patrocinando o musical “Alô, Dolly!”, que
está em cartaz no Teatro Bradesco do Bourbon Shopping,
em São Paulo, em temporada até 2 de junho.
Dirigido e estrelado por Miguel Falabella e Marília Pêra,
o espetáculo esteve por cinco meses em cartaz no Rio
de Janeiro. Para atrair público, a direção da peça decidiu
presentear os clientes que possuírem um veículo Honda,
seja motocicleta ou automóvel, com o benefício exclusivo
de 30% de desconto na compra do ingresso no valor
inteiro (válido para o proprietário e um acompanhante).
Para obter o desconto, é necessário que o cliente
apresente o documento do veículo na bilheteria do
teatro, lembrando que o desconto não é válido para
compras efetuadas pela internet ou telefone.
A ação de Alô, Dolly! se passa em 1890, no estado de Nova
Iorque, e conta a história de Dolly Levi (Marília Pêra),
uma célebre viúva casamenteira que é contratada pelo
avarento e mal-humorado comerciante de Yonkers, Horácio
Vandergelder (Miguel Falabella), para lhe arranjar uma esposa
na cidade grande (na capital Nova Iorque). Dolly o apresenta
a Irene Molloy (Alessandra Verney), mas inicia uma série de
armações, quando decide que ela mesma conquistará o bom
partido e ficará rica. Uma comédia musical para toda família,
Alô Dolly! é até hoje é um dos musicais de maior êxito da
história da Broadway. O elenco conta ainda com Ricardo Pêra,
Ester Elias e Patrícia Bueno, além de um ensemble formado
por 14 atores (sete homens e sete mulheres) e cinco bailarinos.

Vicente Falconi fará
Palestra Magna
Vicente Falconi, que conduzirá a Palestra Magna após a
cerimônia de abertura do 23o Congresso Fenabrave, é um
dos mais conhecidos e renomados consultores de gestão
do Brasil e professor emérito da
Universidade Federal de Minas
Gerais. Seus conceitos de método
e liderança são adotados pela
maioria das grandes corporações
do Brasil e vêm impulsionando
sua internacionalização bemsucedida, como no caso de
AmBev/InBev e Gerdau, além de
Petrobras, CSN, Arcelor Mittal,
Usiminas, ALL, Vale, entre outras.
Autor de seis livros, que venderam
mais de 1 milhão de exemplares no
Brasil, recorde para os parâmetros
nacionais, Falconi foi o único latino-americano a aparecer entre
as “21 vozes do século 21”, eleitas pela American Society for
Quality. Também foi condecorado com a Ordem de Rio Branco
pelo governo brasileiro. Graduado em Engenharia de Minas e
Metalurgia pela Universidade Federal de Minas Gerais, obteve o
Ph.D. em Engenharia Metalúrgica pela Colorado School of Mines.

Alô, Dolly!
Teatro Bradesco – Bourbon Shopping São Paulo
Rua Turiassu, 2.100 – Pompéia
Até 2 de junho/2013
Horários:

quinta às 21h; sexta às 21h30
sábado às 18h e 21h30; domingo, às 18h

Ingressos

de R$ 20 a R$ 200

Bilheteria

domingo a quinta, das 12h às 20h;
sexta e sábado, das 12h às 22h.

Vendas pela Internet: www.ingressorapido.com.br
e telefone: 4003-1212.
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Drops
Decreto de Isenção do ICMS para
Veículos de Pessoas com Deficiência
No dia 20 de fevereiro, a Fenabrave foi convidada a participar da
assinatura do decreto que prevê Isenção do ICMS para Veículos
de Pessoas com Deficiência. O evento aconteceu no Salão dos
Despachos, do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.
Participaram deste encontro a Secretária de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, Dra Linamara Rizzo Battistella e
o Secretário de Estado Adjunto dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, Marco Antônio Pellegrini, além do Governador do
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Representando a entidade
estiveram presentes Alarico Assumpção Jr., Presidente Executivo
da Fenabrave e Paulo Engler, Superintendente da Fenabrave.

Fenabrave/SC se reúne com o
Denatran solicitando melhorias para
o estoque das concessionárias
Se reuniram em Brasília, no dia 12 de março, a Fenabrave Santa
Catarina e lideres do Denatran e DETRAN/SC, para protocolar
um pedido para criação da posse transitória de veículo no
estoque da concessionária perante ao Denatran.
O Superintendente da Fenabrave Nacional, Paulo Engler,
representou a entidade na reunião junto com Ademir Saorin,
Diretor Regional Fenabrave de Santa Catarina. Também
participaram Morvan Cotrim Duarte, Chefe de Gabinete do
Diretor do Denatran, Dra. Alina Zimmerman Largura, Gerente de
registro e licenciamento de veículos do DETRAN/SC, Dr. Vanderlei
Rosso, Diretor Geral do DETRAN/SC, Roberto Craveiro Rodrigues,
Coordenador Geral de Informatização e Estatística do Denatran,
Dr. Antonio Claudio Portella Serra e Silva, Diretor do Denatran.

Reunião dos segmentos de
Tratores e Máquinas Agrícolas
Em fevereiro, a Fenabrave realizou, em sua sede, reunião dos
segmentos de Tratores e Máquinas Agrícolas, que contou com
a presença de Alarico Assumpção Jr., Presidente Executivo
da Fenabrave, Paulo Costabeber (Fenabrave), Marcello Ciardi
(Fenabrave), Paulo Engler (Fenabrave), Renato Pinese e Osmar Pereira
Jr. (Abraforte), Luiz Piccini e Rejane Hermann (Assodeere), Odair
Lopes da Silva (Assomar), Rui Almeida (Unimassey), Luiz Alberto
Gotardo (Abracase), Mario Fioretto e Milton Rego (Anfavea).
14
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Novas diretorias de
Associações de Marca
Associações de Marca, filiadas à Fenabrave,
elegeram novas diretorias entre os meses de
fevereiro e março. Confira as mudanças:
• Oswaldo Scheer Filho foi eleito
presidente para o biênio 2013/2014
da ABBM - Associação Brasileira
dos Concessionários BMW. Como
vice-presidente, assume Maurício
Celso Berringer Portella.
• A Associação Brasileira dos
Concessionários de Automóveis Fiat –
Abracaf, terá como presidente no biênio
2013/2014, Guido Benedito Viviani.
• Quem ocupará a cadeira da
presidência para o biênio 2013/2014
da Abracase - Associação Brasileira
dos Distribuidores Case IH do
Brasil, será Luiz Alberto Gotardo.
• A ABRANOMA – Associação Brasileira
dos Representantes Noma elegeu, em
fevereiro, nova Diretoria da entidade para
o biênio 2013/2014. O novo presidente
eleito é Claudio José Rodrigues Montagna.
• Ricardo Bernardino Pamplona foi eleito
presidente da Abravo - Associação
Brasileira dos Distribuidores
Volvo, para o biênio 2013/2015.
• A Assodeere - Associação Brasileira
dos Distribuidores John Deere, elegeu
para o biênio 2013/2014, Luiz Piccinin
como presidente da Associação.
• Foi reeleito, para o biênio 2013 e
2014, como presidente da Assointer Associação Brasileira de Distribuidores
Internacional, Rui Fabio de Campos Mello.
• Ricardo de Oliveira Lima foi eleito
presidente da Autohonda - Associação
Brasileira de Concessionários
Honda de Veículos Automotores,
para o biênio 2013/2014.

Regional CE apoia
bloco “Empurra
que ele PEGA”
Pela primeira vez, a Fenabrave Ceará apoiou
o bloco carnavalesco “Empurra que ele Pega”, que
desfilou trazendo alegria aos foliões de Fortaleza.
Todos os anos, proprietários de carros antigos se
reúnem e desfilam pelas ruas da cidade com suas
raridades. Os desfiles acontecem entre janeiro e
fevereiro, ou até a data de Carnaval que, em alguns
anos, acontece no mês de março. Participaram da
folia cerca de 30 carros antigos, de vários modelos e
anos de fabricação, todos com o único objetivo de
trazer alegria aos foliões.
“Nossa intenção foi mostrar ao público que onde
tem automóveis a Fenabrave está presente, independente de ser um veículo moderno, altamente
tecnológico ou uma relíquia motorizada”, orgulha-se
Fernando Pontes, Presidente Regional da Fenabrave
e Sincodiv Ceará, completando que a ideia é manter
este apoio nos próximos carnavais. “Foi uma experiência ótima. Temos a intenção de manter este apoio
nos próximos anos e participar desta bela festa que
traz alegria a todos”, complementou Pontes.
Foliões do bloco “Empurra que ele pega” animaram as ruas
de Fortaleza com apoio da Fenabrave/CE.

Anfavea tem
novo presidente
Após três anos ocupando a presidência da Anfavea (Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Cledorvino
Belini, que também é presidente da Fiat, passou o cargo para
Luiz Moan Yabiku Júnior (foto), executivo da General Motors,
eleito o novo presidente entidade. Moan, que já atuava na
entidade, agora lidera a nova diretoria para o triênio 20132016. O evento de posse está marcado para o dia 22 de abril.
O executivo tem 57 anos, é economista e diretor de
Assuntos Institucionais da General Motors e atua há
mais de 30 anos no setor automotivo. Já trabalhou na
Volkswagen e, há três anos, é o primeiro vice-presidente
da Anfavea, representando a montadora na entidade.
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As concessionárias
respondem à crise

Tereza Maria Fernandez
Dias da Silva

Para driblar os reflexos da crise no mercado automotivo,
Concessionários norte-americanos focam seus esforços
no pós-venda e em F&I. E esta tendência é irreversível.

O

mundo ainda está vivendo os
impactos da crise financeira de
2008/2009 com desequilíbrios
econômicos em várias regiões
do mundo. Os Estados Unidos
começam a esboçar uma recuperação de ritmo
de atividade, em especial no setor automotivo,
com crescimento expressivo das vendas ao longo
de 2012, mas ainda com impactos e reflexos
das dificuldades daqueles anos que não foram
totalmente superados.
Os reflexos no setor automotivo foram significativos, com uma forte redução das vendas de
automóveis que, depois de atingir um volume
de negociação de quase 17 milhões de unidades em 2005 (16,94 milhões), caiu para 10,4
milhões em 2009. Uma queda desta importância no mercado não poderia deixar incólume
o segmento de concessionárias, que viu sua
rentabilidade diminuir fortemente ou mesmo
fechar as portas saindo da atividade. Na verdade, o número de Concessionários nos Estados
Unidos, que no ano 2000 totalizava 22,5 mil,
foi reduzindo e espera-se que, em 2013, não
chegue a 16 mil.
A intensidade com que o desastre se instalou
neste segmento implicou em forte movimento do
setor na busca de recuperação de rentabilidade
e perenidade no negócio. Isto ficou muito claro
no Encontro da NADA – National Automobile
Dealers Association deste ano, quando a maioria
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das discussões estiveram associadas à sobrevivência do negócio e à manutenção da rentabilidade
recuperada no ano passado, em especial, na dependência cada vez menor das vendas de carros
novos ou usados e cada vez maior da ampliação
da utilização do F&I e serviços de maneira ampla: financiamentos, seguros garantias estendidas,
manutenções pré-pagas, entre outros serviços,
bem como da ampliação do negócio de peças.
No final, a probabilidade de se conseguir a
fidelização do cliente com um bom serviço de
pós-venda aumenta, e muito, para este Concessionário. No encontro deste ano, o foco estava
associado à gestão dos recursos, à alavancagem
do negócio com o incremento de receita em
partes e peças, pós-venda, utilização dos recursos da internet em cada uma das partes dos
negócios, e à busca de menor dependência da
venda de automóveis. E o mais importante: as
concessionárias conseguiram, na sua maioria,
virar o jogo e, em média, 50 a 70% do resultado das mesmas já resultam desta nova visão do
mercado e de gestão.
A consolidação desta nova tendência de
gestão nos parece irreversível. Mesmo com a
recuperação das vendas em 2012, quando foram comercializados 14,4 milhões de unidades
de automóveis e comerciais leves e com uma
expectativa de crescimento de 7% em 2013, o
susto de 2009 foi grande e serviu de alerta para
os empresários do setor.

Comercialização de automóveis e comerciais leves nos EUA
(em milhões de unidades)
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No Brasil, a rentabilidade das concessionárias,
atualmente, é de 1,5% a 2,5%. A dependência das
vendas de carros novos (50% a 60% da cobertura
dos custos fixos), a diminuição da remuneração
do financiamento no F&I e o baixo desempenho do segmento de usados contribuíram,
diretamente, para este resultado mais fraco nos
anos recentes, mesmo com um mercado de automóveis e comerciais leves aquecido em termos
de comercialização.
E, por enquanto, a participação do setor
de serviços, em especial no pós-venda e peças,
é muito pequena. Assim, ainda temos o que
caminhar quando pensamos em modelo de gestão e visão de negócio, mesmo que parte dos
empresários esteja atento às mudanças no business que estão ocorrendo no mercado internacional. O potencial das concessionárias em
receitas de serviços e peças no Brasil ainda é
praticamente inexplorado e, se somarmos a isto
a utilização de instrumentos de comunicação

eletrônica e ferramentas de internet, o faturamento, naturalmente, irá crescer com a queda
da dependência de automóveis e o aumento
de rentabilidade.
Na verdade, o segmento de concessionárias
no Brasil ainda deve passar por transformações
importantes que não se limitam à discussão do
modelo de gestão e que, teoricamente, deveriam
vir antes. Em primeiro lugar, o setor deve atravessar uma fase de consolidação. Provavelmente,
diminuirá o número de grupos participantes no
mercado, mesmo aumentando os pontos de vendas. Em segundo lugar, os nacionais ainda têm
um desafio, aparentemente melhor resolvido nos
Estados Unidos, que se refere à relação com as
suas montadoras, seja em relação aos padrões de
construção de sedes, seja em relação a padrões
de estoques, seja em relação à comercialização de
peças, para citar os mais importantes. Há muito
trabalho pela frente e as negociações não são das
mais simples.

Tereza Fernandez é sócia-diretora da MB Associados.

Revista Dealer

17

entrevista

Encontrar e reter bons
talentos no mercado é uma
tarefa difícil para a maioria
das corporações. Por isso,
diversas empresas investem em
capacitação e em programas
de retenção de talentos. Esta
é a fórmula encontrada por
Carlos Morassuti, responsável
pela vice-presidência de RH
e Assuntos Corporativos da
Volvo América Latina, para
quem “a forte crença nas
pessoas é o que, de fato, pode
colocar uma empresa entre
as melhores do mundo”.

Carlos Morassutti

O lado humano
do sucesso
Quando investir em pessoas é
determinante para o mundo corporativo
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No Grupo Volvo América Latina, que hoje conta com 6 mil
profissionais, sendo 4 mil no Brasil, Carlos Morassutti, vice-presidente
de RH e Assuntos Corporativos, acredita no potencial de cada
colaborador e, por isso, estimula o contínuo aprimoramento pessoal
e profissional das equipes. “Uma das ferramentas que usamos
para esse trabalho é o “Personal Business Plan”, que visa definir,
estimular e traçar as ações necessárias para o desenvolvimento
pessoal e profissional dos funcionários”, comenta o executivo.
Na opinião de Morassutti, além da remuneração, que é “um ingrediente
importante” na receita da retenção de talentos, a valorização
das pessoas, feita nas oportunidades oferecidas internamente,
é um dos pontos mais importantes para segurar funcionários na
empresa. “Acreditamos que a satisfação do funcionário é o que o
segura na empresa e levamos isso muito a sério”, completa.
Recentemente, o executivo lançou um livro, pela Editora Alaúde, chamado
“O Lado Humano do Sucesso”, onde apresenta sua história pessoal e
profissional, que se entrelaça com a história da instalação e consolidação
da Volvo no Brasil. De acordo com Morassutti, para alcançar resultados
excepcionais não basta uma empresa ter instalações modernas, processos
adequados, estruturas organizacionais bem definidas e planejamentos
estratégicos de vanguarda. “A forte crença nas pessoas é o que, de fato,
pode colocar uma empresa entre as melhores do mundo”, destaca.
Nos últimos cinco anos, a Volvo investiu R$ 2,5 milhões no
desenvolvimento de seus funcionários. A empresa mantém um programa
de educação que fornece bolsas de estudos para colaboradores, desde
a complementação do ensino fundamental e médio, até doutorado.
Por essas ações, a empresa conquistou, em 2012, a quarta maior
nota no ranking geral e o prêmio de Melhor Empresa do Brasil em
Desenvolvimento de Pessoas, no ranking das 150 Melhores Empresas para
Você Trabalhar, editado pela Revista Você S/A. A Volvo esteve sempre
presente entre as 10 primeiras na publicação. Ocupou o primeiro lugar em
2008 e 2011, o segundo em 2010, o terceiro em 2009 e o quinto em 2007.
Em entrevista à Revista Dealer, Morassutti comenta sobre o tema.
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Revista Dealer – As empresas do setor automotivo
encontram dificuldades em recrutar mão de obra
especializada? Quais as principais dificuldades? A
Volvo traz estrangeiros para trabalhar na empresa?
Carlos Morassutti – Sabemos que o setor automotivo como um todo encontra certa dificuldade
para encontrar profissionais para algumas áreas
técnicas, com conhecimentos mais especializados
na área industrial, de engenharia e até mesmo mecânicos para as concessionárias.
Na Volvo do Brasil, esta situação é minimizada em
razão do enorme trabalho de capacitação realizado
internamente, que abrange cargos de todos os
níveis, e pela imagem que a empresa tem por ser
considerada uma das melhores para se trabalhar no
país. Dessa forma, a empresa se torna efetivamente
desejada e em condições de atrair profissionais
qualificados para todas as posições. Com isso, não
temos a necessidade de trazer profissionais de fora
do País. Os estrangeiros que temos trabalhando
no Brasil são parte de uma política de mobilidade
existente no grupo. Também temos profissionais
brasileiros espalhados pelo mundo.
Revista Dealer – Pode comentar como funciona a
área de capacitação (treinamento/desenvolvimento)
na Volvo?
Carlos Morassutti – Temos uma forte crença nas
pessoas e no seu potencial de realização. Acreditamos que são elas que fazem a diferença para que a
empresa tenha sucesso em seus negócios. Por isso,
estimulamos o contínuo aprimoramento pessoal
e profissional dos nossos funcionários. Uma das
ferramentas que usamos para esse trabalho é o
“Personal Business Plan”, que visa definir, estimular
e traçar as ações necessárias para o desenvolvimento
pessoal e profissional dos funcionários.
Como qualquer outra organização, contamos com
políticas e estruturas de treinamento interno mas o
grande diferencial é o desenvolvimento de parceiros
na comunidade, com conhecimentos específicos
para nos complementar nessa missão.
A empresa oferece uma série de programas e apoio
visando a capacitação das pessoas, mas deixamos
clara a importância do funcionário assumir a sua
responsabilidade neste processo de desenvolvimento.
Não dá para, simplesmente, delegar para a empresa.

Revista Dealer – Então, o senhor acredita
que são as pessoas que fazem a diferença dentro
das empresas?
Carlos Morassutti – Sem dúvida. Cada vez
mais vemos as organizações com ambições e planos de negócios mais próximos uns dos outros
no mercado. E, a meu ver, o que pode fazer a
diferença são as pessoas, pelo seu poder de realização e entrega. É o que pode levar uma empresa
a conseguir resultados excepcionais e a se destacar
no seu segmento.
Lógico que é importante ter planos, sonhos, produtos e serviços, mas não podemos esquecer que
sempre vamos precisar de pessoas comprometidas
e engajadas para dar vida a esses planos e sonhos,
caso contrário, eles vão ficar no papel. É preciso
entender que precisamos de gente para fazer rodar
a complexa engrenagem organizacional.
Revista Dealer – Quantos funcionários a Volvo
possui no Brasil?
Carlos Morassutti – O Grupo Volvo América
Latina tem cerca de 6.000 funcionários. Deste total, aproximadamente 4.000 trabalham
no Brasil.
Revista Dealer – Como é desenvolvida a retenção
de talentos na montadora? A remuneração é eficaz
para reter talentos?
Carlos Morassutti – Remuneração sempre será
um ingrediente importante nesta receita, mas não
é o único. No meu ponto de vista, a retenção de
talentos inicia com os valores estabelecidos pela
empresa e pela prática desses valores com todos os
seus públicos internos e externos.
Na Volvo, a política de retenção é focada na valorização das pessoas e nas oportunidades oferecidas
a elas. Acreditamos que a satisfação do funcionário
é o que o segura na empresa e levamos isso muito a
sério. O “The Volvo Way” (O Jeito Volvo de Ser),
que adota como valores internos trabalhar com
energia, paixão e respeito pelas pessoas é o que
tem guiado nossas ações neste sentido. Porém, é
muito importante que a valorização das pessoas
não esteja apenas no discurso. É necessário adotar
procedimentos e práticas internas para que o funcionário perceba que isso é verdadeiro.

“A empresa oferece uma série de programas e apoio visando a capacitação
das pessoas, mas deixamos clara a importância do funcionário
assumir a sua responsabilidade neste processo de desenvolvimento.
Não dá para, simplesmente, delegar para a empresa.”
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“Reter bons funcionários melhora as entregas e minimiza custos.”

Revista Dealer – As ações de retenção de talentos
foram desenvolvidas pela matriz da Volvo? Ou elas
foram elaboradas especialmente para o Brasil?
Carlos Morassutti – Claro que nos beneficiamos
por sermos parte de um grande grupo empresarial,
com políticas e ferramentas globais que ajudam
neste sentido. Porém, nossa política de retenção
e valorização das pessoas está atrelada às condições e à cultura local. Adotamos ferramentas
locais, adequadas à nossa realidade para atender às
nossas necessidades.
Revista Dealer – Existem números que comprovem a eficiência das práticas adotadas pela Volvo?
Carlos Morassutti – Sempre digo que o maior
indicador são os resultados da empresa como um
todo. Temos indicadores que nos mostram a eficiência das nossas práticas junto aos públicos com
os quais interagimos, seja o funcionário, o cliente
ou mesmo o acionista. Internamente, temos um
turnover e um índice de absenteísmo muito baixos,
aliados a um alto grau de comprometimento e engajamento dos nossos funcionários. Somos a única
empresa no segmento a receber, pela segunda vez,
o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), o maior
reconhecimento de excelência em gestão que uma
empresa pode receber e que nos coloca no patamar
de empresa de classe mundial.
Revista Dealer – Os programas de treinamento e
desenvolvimento são estendidos para a Rede?
Carlos Morassutti – Os Concessionários são
nossos parceiros e se beneficiam de forma direta
e indireta da nossa forma de pensar e agir. E tem
que ser assim, pois estamos no mesmo barco, trabalhando para alcançar o mesmo objetivo, que é a
satisfação dos nossos clientes. Para isso, contamos
com diversas ferramentas de treinamento e desenvolvimento, sejam elas do Grupo Volvo ou mesmo
definidas em conjunto com a Rede. Um exemplo
é o projeto VISTA, maior competição mundial
de pós-venda da Volvo, que tem como principal
objetivo o treinamento e o desenvolvimento de
competências dos técnicos e mecânicos que atuam
nas concessionárias da marca. Como exemplo de
programas locais, temos cursos de capacitação para
instrutores de motoristas e o de desenvolvimento
de gestores da Rede.
Revista Dealer – Qual o conselho que o senhor daria aos Concessionários para que eles
retenham colaboradores?

Carlos Morassutti – Para mim, tudo começa
com a criação de um ambiente de valorização e de
oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para que as pessoas sintam-se estimuladas
a contribuir com o seu melhor. Apesar de soar
simples, sei que não é tão fácil de conseguir, pois
é preciso acreditar que gente é que faz a diferença
e entender que são as pessoas que estão na linha
de frente, tocando o dia-a-dia da empresa, dando
vida aos projetos e às ambições das concessionárias.
Para isto, aconselho sempre ter um RH estratégico,
com capacidade para entender as necessidades e os
anseios das pessoas e do negócio, de acordo com as
características de cada região e o estágio de desenvolvimento de cada casa. É importante também ter
um olhar para as práticas adotadas pelo mercado e
pela própria montadora para avaliar o que pode ser
adaptado à realidade da concessionária.
Revista Dealer – Há um alinhamento entre as políticas de gestão das montadoras e das concessionárias?
Carlos Morassutti – As montadoras, por serem organizações mundiais, se beneficiam das
práticas e políticas adotadas nas diversas partes
do mundo, o que propicia inovações em gestão.
Cabe, no entanto, uma adaptação à realidade
local. Mas eu vejo que, cada vez mais, as concessionárias estão com práticas mais próximas às das
montadoras e têm percebido ganhos com isso.
Reter bons funcionários melhora as entregas e
minimiza custos.
Revista Dealer – Recentemente, o senhor lançou o
livro “O Lado Humano do Sucesso”. Nele, enfatiza
a importância de se ter um plano de vida que contemple outras dimensões além do trabalho. Qual a
importância disso para a vida profissional?
Carlos Morassutti – Buscamos, cada vez mais,
profissionais capacitados, engajados, comprometidos e com grande poder de entrega. A meu ver,
este profissional não é resultado apenas do desenvolvimento do seu lado técnico profissional, mas
da somatória do que ele também realiza nas outras
dimensões da sua vida. Portanto, é extremamente
importante que ele tenha um plano de vida contemplando outros núcleos de interesse. É necessário
buscar, efetivamente, o desenvolvimento profissional, mas a realização pessoal, com outros objetivos.
E, à medida que isto acontece, a pessoa se torna
um melhor profissional, um melhor cidadão e um
melhor funcionário, com ganhos para a empresa e
para a sociedade.
Revista Dealer
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Como uma fênix
Mercado norte-americano renasce das cinzas
Otimismo é resultado de superação
Por Rita Mazzuchini, com colaboração de Igor Francisco.
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Com o tema “Catch the Momentum”, ou “Aproveite o Momento”, a Convenção
2013 promovida em conjunto pela NADA- National Automobile Dealers
Association e ATD- American Truck Dealers, realizada em Orlando,
Flórida, entre os dias 8 a 11 de fevereiro, reuniu 21 mil Concessionários
estadunidenses ligados aos dois segmentos, mais de 500 expositores na
feira, além de diversos grupos estrangeiros, entre os quais, do Brasil.
Otimista com a recuperação gradativa dos volumes de vendas que, este ano, deve
chegar a 15,5 milhões de automóveis, porém, com preocupações recorrentes, o
setor da distribuição norte-americana demonstra que os esforços para sair da
crise, iniciada em 2008 e que achatou as vendas para pouco mais de 9 milhões de
automóveis/ano, estiveram pautados em serviços financeiros, como o F&I e pósvendas, e cada vez menos dependentes dos resultados da venda de veículos novos.
A pressão das montadoras, para que as Redes façam altos
investimentos em infraestrutura, continua a ser um dos
principais entraves para o setor nos Estados Unidos.
Revista Dealer
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Bill Underriner, presidente
da NADA, em 2012,
transfere o cargo a Peter K.
Welch (dir.), que presidirá a
entidade em 2013.

A

maior movimentação de Concessionários nos corredores do Orange County
Convention Center, em Orlando, já
demonstrava que a Convenção NADA
e ATD 2013 seria muito diferente da
realizada no mesmo local, em fevereiro
de 2010. Os 21 mil Concessionários
presentes nesta última, contra os cerca de 13 mil registrados no evento
realizado há 3 anos, deram aos Concessionários
brasileiros presentes a sensação de que o mercado
norte-americano havia mesmo se recuperado da
forte crise instalada em 2008 e que impactou negativamente os negócios automotivos naquele país.
Os estadunidenses viram suas vendas se recuperarem gradativamente, chegando aos comemorados
14,4 milhões de automóveis comercializados em
2012, diante dos amargos 9 milhões registrados em
2009. “De fato, o humor dos congressistas nesta
convenção era outro, muito mais otimista e com
ares de superação. Os Estados Unidos ressurgiram
das cinzas”, afirmou Flavio Meneghetti, presidente
da Fenabrave, que esteve presente ao evento, acompanhado de comitiva da entidade.
Reinvenção necessária – Durante a tradicional Sessão
de Abertura, realizada na tarde de 9 de fevereiro,
Bill Underriner, que ocupou a presidência da
NADA em 2012, afirmou que o setor da distribuição automotiva nos Estados Unidos está forte, e
que “Aproveitar o Momento” foi o tema escolhido
para a Convenção 2013 pelo fato de o ano de 2012
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ter representado a “superação”. “Proporcionamos
a 14,4 milhões de pessoas a aquisição de carros novos”, comemorou Underriner, que passou o cargo
a Peter K. Welch (presidente da NADA 2013) e a
David Westcott (chairman) durante o evento.
Para o ex-presidente da entidade norte-americana, para que os Concessionários pudessem superar
a crise de 2008 e os impactos do furacão Sandy
na costa leste, em 2012, foi preciso saber como
reinventar a si mesmo. “Pode-se sentir a energia
do momento. Tivemos crescimento econômico,
geração de empregos, mais arrecadação de impostos. Trabalhamos duro, inovamos e fomos capazes
de nos unir nas adversidades”, afirmou Underriner
ao mencionar os US$ 40 milhões doados pela
Fundação NADA aos Concessionários vítimas do
furacão Sandy.
Apesar do momento otimista, o ex-presidente
da NADA comentou os principais entraves vividos
hoje pelo setor da distribuição no país. O mais forte
deles refere-se aos padrões de exigência das montadoras, o que inclui planos de vendas, expansão de

infraestrutura e inovação. “Muito tem sido exigido
pelas montadoras, e os Concessionários não podem
pagar por isso. Já temos que investir na comunidade
e inovar para atender, cada vez melhor, as exigências
do consumidor, saindo do estilo suburbano para
o novo urbano”, advertiu Underriner, criticando:
“Mas quando a concessionária precisa, a montadora não ajuda”, desferiu, relembrando o caso de
um tradicional Concessionário GM que, segundo
ele, “sempre foi expressivo na comercialização da
marca e que, quando precisou de ajuda durante
a crise, a montadora simplesmente encerrou suas
atividades”, deflagrou, arrancando aplausos da
plateia. Mais do que isso, Underriner afirmou que
as montadoras favorecem uns Concessionários em
detrimento de outros e que isso prejudica tanto
os empresários do setor, como o mercado e os próprios consumidores.
Ao se despedir, Underriner afirmou que a
NADA é uma entidade livre, agradecendo ao
setor pela união e luta em prol do chamado
“sonho americano”.

Flavio Meneghetti,
presidente da
Fenabrave, entrega
a David Westcott,
chairman da NADA, a
“Escultura Nacional”,
homenagem
brasileira, criada
pela artista plástica
Suzana Gouveia.
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Hyundai: “Novas Ideias. Novas possibilidades”

S

e o problema de relacionamento entre Redes e montadoras é visível nos Estados Unidos, marcas como a
Hyundai saem na frente e, na contramão, ganham o
mercado e a satisfação de Concessionários e consumidores. Conforme John Krafcik, Presidente e CEO da
Hyundai Motor América, o sucesso da marca está baseado em três fatores preponderantes: Design, Qualidade
do Produto e uma Rede de Concessionárias rentável para
que possa trabalhar em prol da satisfação dos clientes.
E, por falar em satisfação, segundo Pesquisa de Relacionamento, divulgada pela NADA, no segundo semestre de 2012, a
Rede da marca coreana é a mais satisfeita com a montadora que
representa. “A Hyundai está acertando em sua política de venda e
de relacionamento com os Concessionários, que estão satisfeitos
com isso”, avaliou David Westcott, chairman da NADA, que
atribui o fato, ainda, à maior flexibilidade da montadora quanto
às exigências de investimentos por parte de sua Rede, além de
manter uma política de preços que evita distorções no mercado
não enfatizando o canal de vendas diretas.
Talvez por essa razão, John Krafcik, tenha sido escolhido para
ser o principal palestrante da Sessão de Abertura da Convenção
NADA e ATD 2013. Logo na abertura de sua palestra, Krafcik se
dirigiu à plateia reconhecendo a importância das Redes no mercado: “Estou muito honrado em estar aqui hoje, falando com os
membros da Associação Nacional de Concessionárias Automobilísticas. Essa organização representa a essência de nossa indústria
- aqueles que realmente atuam nas linhas de frente atendendo
a nossos clientes todos os dias - nossas concessionárias. Desejo
começar reconhecendo as 823 concessionárias Hyundai nos EUA.
Gostaria de parabenizá-los por um recorde quebrado em 2012.
Obrigado por sua parceria, sua dedicação à Hyundai, e seu foco
absoluto na satisfação de cada cliente que encontram.”
Dentro do modelo de sucesso Hyundai, que detém 5% do mercado norte-americano e em 2012 conquistou 75% de satisfação de
seus clientes estadunidenses, que classificaram a marca em alto nível,
conforme pesquisa realizada pela consultoria J.D. Power, algumas
premissas se destacam. “O sistema Hyundai funciona”, diz Krafcik,
ao reforçar: “Devo dizer que, na Hyundai, somos grandes fãs desse
sistema e grandes defensores de nossa Rede varejista”.
O Presidente e CEO da Hyundai Motor América criticou iniciativas de montadoras que tentaram estabelecer Redes próprias em
detrimento das autorizadas. E explica: “Conforme nossa perspectiva
na Hyundai, o sistema de concessionária franqueada nos EUA
funciona porque é a destilação concentrada de outro sistema que
também funciona. Um que foi comprovado nos últimos dois séculos
- o sistema do livre empreendimento americano. Muitos de vocês
aqui hoje são revendedores de destaque. São CEO/proprietários do
próprio negócio. Na maioria dos casos, possuem uma porcentagem
significativa do valor líquido investido em seu negócio. Vocês estão,
como se diz, “totalmente envolvidos”. Isso, meus amigos, é a razão
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mais clara de todas. Vocês têm de lucrar. Ou seu negócio falirá. Vocês
têm de encantar os clientes, ou outro o fará”, argumenta.
Para Krafcik, compartilhar ganhos com a Rede faz parte da
filosofia da montadora e isso auxilia no envolvimento de todos
em prol da satisfação dos clientes. “Juntos, construímos uma
Rede que está encantando quantidades recordes de proprietários
e consumidores, e o fizemos sem depender de bônus baseado em
volume ou abatimentos de comprometem a marca”, declarou.

O encantador de clientes – Como parte do sistema Hyundai, além da
valorização da Rede de concessionárias da marca, o desafio ocupa
espaço em inovação. Repetindo o conceito: “Defy. Design. Delight”
(Desafio, Design, Encantamento), Krafcik lembrou como a montadora se inspira no desafio de se destacar no desenvolvimento de
produtos Premium, lançando tecnologias e designs inovadores que,
ao final, geram o encantamento dos consumidores.
Como exemplo, Krafcik citou o atual Hyundai Sonata e o
Veloster. “Quando lançamos o Sonata há alguns meses, a lógica
convencional da indústria era de que carros de médio porte tenham motores padrão de 4 cilindros e motores V6 opcionais. Nós
desafiamos essa lógica, substituímos o V6 com um turbo 2.0L
com eficiência de combustível, e tornamos o Sonata o primeiro
carro de alto volume e porte médio com somente trens de força de
4 cilindros. Desde então, o modelo conquistou três consecutivos
recordes de vendas anuais e estabeleceu um novo conceito para outros sedans de médio porte. Desafiar o pensamento convencional,
como também ocorreu no caso do Veloster, é algo que está gravado
em nossa cultura na Hyundai”, lembrou.

John Krafcik, Presidente e CEO da
Hyundai Motor América

Já o design, segundo Krafcik, é uma oportunidade única e talvez a mais importante de encantar os consumidores. Ao citar Eddie
Opara, sócio na Pentagram, o CEO da Hyundai Motor América
reforça: “Design não existe para solucionar problemas. Ele deve
alegrar as pessoas. Pensem nisso por um momento. O design deve
alegrar as pessoas. Como uma indústria, talvez tenhamos demorado um pouco para chegar a essa conclusão. Mas acho que todos
nós entendemos o recado agora”, confessa Krafcik.
Focada no segmento Premium, no qual já se destaca com 9%
do mercado norte-americano, a Hyundai cuida de detalhes que
considera fundamentais no relacionamento com os clientes desta
categoria de veículos. Por meio do EQUUS, um programa voltado
a clientes de produtos Premium, as concessionárias oferecem um
espaço especial no showroom, com máquinas de café e ambientes
sofisticados e confortáveis para acolher os consumidores dos produtos expostos. Segundo Krafcik, “para compradores abastados e
expertos, tempo e conveniência são o luxo definitivo. Os programas Seu Tempo, Seu Lugar e o Equus At Your Service dedicam um
cuidado que faz a diferença. Isso realmente encanta. Os clientes
pagam pelo luxo, mas têm que perceber valor no produto. Por isso
que o test drive é considerado fundamental, pois o cliente deve
experimentar o que vai comprar, no que chamamos de ‘Delight
our Customer´”, defende.
Outro quesito no pacote Premium de serviços está relacionado
ao pós-vendas. Segundo o CEO da Hyundai Motor América, “os
clientes Premium não querem levar o carro à concessionária e
esperar pelo reparo. Então, entra o Programa EQUUS, que criou
o chamado Leva e Traz – e por meio do qual a concessionária vai
buscar o carro na casa ou na empresa do cliente, empresta um outro carro enquanto isso, e o devolve ao final do reparo. E o cliente
gosta, porque ele não quer perder tempo. Atualmente, 50% dos
nossos clientes usam esse serviço e, é claro, nossos Concessionários
são recompensados por isso”, explica Krafcik.

Inovação online – Como parte da agilidade do mercado, a internet aparece preponderante. Segundo Pesquisa feita pela Hyundai,
84% dos compradores de automóveis norte-americanos utilizam,
de algum modo, a internet durante o processo de compra, e um
novo estudo da AOL revelou que a duração é de apenas 28 dias
entre a primeira busca até o cliente sair da concessionária de carro
novo. “A questão aqui, mais do que nunca devido à curta duração do processo de compra, é unificar o ambiente online com o
ambiente físico da concessionária, alcançando uma progressão

integrada que seja consistente, alinhada com a marca e oferecendo uma prazerosa experiência ao consumidor em cada ponto de
interação. Vejam, por exemplo, o que estamos fazendo com nossa
presença online na Hyundai. Nós padronizamos os sites de nossos
Concessionários com uma planilha que dá ampla flexibilidade de
personalização e, mesmo assim, garante que tenhamos uma marca
visual e tonalidade consistentes. É muito semelhante à nossa abordagem nos padrões para instalações de revenda”, comenta Krafcik.
O executivo cita o caso de sucesso obtido durante o período
do último SuperBowl, um dos principais campeonatos esportivos
nos Estados Unidos, ocorrido no início do ano. “Queríamos que
nosso investimento no Super Bowl não criasse apenas anúncios
agradáveis... Estávamos firmemente focados na condução de
atividades de compras... Não apenas na Hyundai.com, mas em
sites de terceiros, sites móveis e de concessionárias. Os resultados
foram ótimos. Alguns, como AutoTrader.com, viram as compras
aumentarem em mais de 1.000%. As visitas móveis subiram
547%. Visitas de nível 3 subiram 261%, com buscas de estoque
chegando a 293%. Esses resultados demonstram a força da experiência de compras via internet mais integrada, que criamos com
nossos parceiros revendedores. A transformação que fizemos com
nossos Concessionários na Internet é um grande exemplo do relacionamento que construímos em conjunto”, reafirmou Krafcik.
Ao finalizar sua apresentação durante a Sessão de Abertura
da Convenção NADA 2013, o Presidente e CEO da Hyundai
Motor América resumiu o significado do slogan da marca, “New
Thinking. New Possibilities” (Novas Ideias, Novas Possibilidades). “Gosto de dizer que quando toda a indústria se mover para
a esquerda, nós olharemos para essa direção, mas olharemos com
mais atenção para as oportunidades da direita. Em qualquer indústria de transformação rápida, conseguir mudar é crucial. Em
seu livro, Tribes Seth Godin afirma que a mudança quase nunca
falha por chegar muito cedo. Ela quase sempre falha por chegar
tarde demais”.
Filosófico e inspirador, John Kraficik concluiu: “Quando
o vento da mudança sopra, algumas pessoas constroem paredes,
outras constroem moinho de vento. Sempre enfrentamos desafios
desanimadores nesta indústria. E pense no momento que vivemos
agora, desde a incerteza na economia e código tributário, até os
imperativos que temos enfrentado coma combustível, a economia,
conectividade móvel, segurança veicular e os desafios da crescente
mobilidade global. Nessa incerteza... Nesses desafios... Nesses
ventos da mudança... há grandes oportunidades para todos.”
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Mais F&I e Pós-vendas – Os Estados Unidos estão
se recuperando e, com a economia, também as
vendas de veículos. Em 2012, o volume de vendas
cresceu 14% sobre o ano anterior, chegando a 14,4
milhões de unidades, bem acima das 13,9 milhões
estimadas pela NADA no início do ano. Para 2013,
as projeções são ainda melhores e apontam para
um desempenho que pode alcançar 15,5 milhões
de automóveis e comerciais leves. “Até 2016, talvez
cheguemos perto dos patamares anteriores à crise de
2008, quando tínhamos 16 milhões de unidades, o
que é um crescimento sustentável”, explica o economista-chefe da NADA, Paul Taylor. Na opinião
do especialista, voltar ao patamar de 17 milhões de
unidades, como ocorreu até 2007, seria artificial.
Segundo Taylor, a demanda reprimida de
automóveis, o crédito mais fácil e o esperado crescimento da economia devem favorecer o cenário
automotivo nos próximos anos. Em 2013, o PIB do
país deve alcançar 3%, muito próximo do esperado,
também, para o Brasil.
Para o atual chairman da NADA, David
Westcott, em função da crise, a frota média de
automóveis ficou envelhecida, estando hoje em 12
anos. “Essa situação, atrelada à facilidade de crédito, que é impulsionada pela baixa inadimplência no
setor, nos deixa encorajados”, afirmou Westcott aos
jornalistas brasileiros convidados pela Fenabrave,
em entrevista exclusiva.
Segundo o chairman da NADA, 14% do PIB
dos Estados Unidos vêm das vendas de carros, e o
setor da distribuição emprega, diretamente, um milhão de pessoas. Com esse peso todo na economia
do país, e impostos invejáveis para os parâmetros
brasileiros (nos Estados Unidos, os impostos sobre
automóveis variam de 3% a 8%, conforme o estado
e, no Brasil, superam 40%), o cenário parece favorável para os empresários estadunidenses.
Contudo, a realidade atual não é mais como antes. Antes da crise, havia 22 mil Concessionários de
automóveis e, atualmente, existem 16 mil que, juntos,
detêm 32 mil pontos de vendas. ”Muitos não sobreviveram à crise, e o número de concessões caiu, fruto da
consolidação e recessão do mercado”, avalia Westcott.
Em sua análise, os Concessionários que conseguiram se recuperar trilharam dois caminhos
acertados: ”Investiram fortemente em F&I e
pós-vendas, deixando de lado o foco nas vendas
de carros novos apenas, e cortaram custos. E, com
custos menores, quando a crise passa, você pode
crescer mais e melhor”, avaliou o chairman da
entidade norte-americana.
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Paul Taylor,
economista-chefe
da NADA.

Diante da dificuldade de lucrar com a venda
de carros novos, o F&I e serviços de pós-vendas
passaram a ter um papel preponderante nas receitas e resultados das concessionárias estadunidenses.
Segundo Westcott, em 2012, a lucratividade média por Concessionário chegou a US$ 950 mil,
contra US$ 750 mil registrada em 2011. “Neste
cenário, entre 50% a 70% dos custos são cobertos
por serviços e peças, e o percentual do F&I nos
resultados alcança a média de 50% ou mais em
alguns casos”, pontua o chairman.
Assim como seu antecessor Bill Underriner,
Westcott também criticou a pressão exercida pelas
montadoras sobre os Concessionários em relação a
investimentos em instalações. “Todos os fabricantes
têm programa de imagem de marca. É certo que
algumas concessionárias estavam velhas e precisavam de mudanças, mas é muito caro fazer isso e é
preciso ter flexibilidade para negociar. Os fabricantes devem conversar com suas Redes. Se fizermos
investimentos de, por exemplo, US$ 5 milhões, e
tivermos aumento proporcional nas vendas, então
tudo bem, mas não temos esse retorno sobre o
investimento”, finalizou Westcott.
Nada de novo em caminhões – O setor de caminhões
nos Estados Unidos, assim como registrado por
Dealer em 2012, continua mal. “Foi mal, muito
mal. Um dos piores anos nos 22 anos que estou
neste mercado”, sentenciou, aos jornalistas brasileiros, Dick Witcher, presidente da ATD - American
Truck Dealers, que permaneceu no cargo para a
gestão 2013.
Segundo Witcher, os problemas advindos do
governo norte-americano, que gerou incertezas

na economia, fizeram com que os compradores de
caminhões ficassem, como ele diz, “sentados sobre
as mãos, aguardando iniciativas do governo. Mas a
economia permaneceu achatada”. Como resultado,
o setor andou de lado em 2012 e registrou o mesmo
volume de vendas do ano anterior, de 325 mil caminhões no ano. Na verdade, segundo o presidente da
ATD, esse volume se repete desde 2007. Já o número de concessionárias diminuiu, passando de 2.000
(2011) para 1.750 (2012). “Houve consolidação.
O número de concessionárias está abaixando, mas
o número de prédios aumenta”, revela Witcher.
Diferentemente do Brasil, o comportamento
agrícola não influencia no setor de caminhões, que
responde por 75% de toda carga transportada no
país. Itens como grãos e carvão, que correspondem
a 12,5% da movimentação de carga, são transportados por trem.
Na avaliação de Witcher, o PIB dos Estados
Unidos deve crescer 1,9% em 2013 (e não 3%
como previu o economista-chefe da NADA), e
algumas mudanças pendentes na legislação, como
a redução obrigatória de horas de serviço por motorista, poderá impactar, positivamente, nas vendas
este ano, que poderão, segundo o presidente da
ATD crescer cerca de 5%. “Para manter o mesmo
volume transportado, as empresas terão que ter
mais caminhões”, conclui.
O mundo sobre rodas – No dia 11 de fevereiro, líderes
de diversos países se reuniram no Orange County
Convention Center, em Orlando, para apresentar
a realidade dos principais mercados automotivos
mundiais. Grã-Bretanha, Estados Unidos, Rússia,
China, Brasil e outros líderes representantes da

David Westcott, chairman da NADA e Dick Witcher, presidente da ATD,
concedem entrevista coletiva à impresna brasileira, ao lado de Flavio
Meneghetti, presidente da Fenabrave.

América Latina participaram da tradicional International Round Table, durante a NADA Convention. Bill Underriner, ex-Chairman da NADA, que
ocupou o cargo em 2012, agradeceu a presença de
tantos países no evento e apresentou Peter Welch
como seu sucessor para este ano, comentando sua
experiência no setor e, principalmente nas atividades promovidas pela NADA.
No primeiro bloco de apresentações, os representantes da distribuição automotiva assistiram à
palestra feita por Steve Young, do ICDP, intitulado “The Global Distribution Model: Common
Approach, Common Challenges” - O Modelo de
Distribuição Global: Abordagem Comum, Desafios Comuns, em português.
De acordo com Young, apesar das diferenças
culturais entre os países, o modelo de distribuição
de veículos evoluiu de forma similar em todo mundo. “É um modelo perfeito ou apenas funciona?”,
questionou o palestrante. Segundo ele, os problemas também são similares, como a luta por margens
maiores. “A lucratividade está em, mais ou menos,
5%”, acrescenta.
Segundo estudos feitos pelo ICDP, um terço
das concessionárias chinesas perderam o foco no
primeiro semestre de 2012, fazendo com que registrassem perdas financeiras na ordem de 49%. Outros países, como Alemanha e Espanha, chegaram
a registrar queda de 70% no retorno sobre o lucro
líquido de vendas. O representante do ICDP comentou, ainda que, no Brasil, a presença de grandes
grupos tem fortalecido o mercado com estratégias
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locais. “A Rússia se desenvolve da mesma forma,
mas com estruturas muito gigantescas. A Índia se
manteve muito mais fragmentada, com 10 grandes
grupos”, disse.
Ao continuar a sua análise sobre os principais
mercados, Young comentou que o perfil dos Concessionários muda muito, conforme a localidade, as
marcas atuantes e a porcentagem de participação de
todos os players, porém, existem desafios diferentes
para ser trabalhados. “As inovações são transferíveis
entre mercados. Não há mercado que monopoliza
as boas ideias”, completa.
Young citou exemplos de estratégias adotadas
em vários países, como o que a Fiat fez na Inglaterra, ao implantar projeto piloto, em canal online,
com shopping automotivo e test-drive delivery.
No Brasil, por exemplo, o especialista elogiou a
estratégia da GM do Brasil no trabalho desenvolvido na área de serviços. “A empresa tem replicado
a experiência do reparador independente em um
ambiente de concessionária. O consumidor agenda
o serviço, acompanha e aprova”, disse.
Todos os exemplos apresentados por Young
demonstram que Concessionários estão tentando
aumentar a performance, a eficiência e aprimorar
as estruturas para elevar resultados. “As Redes perceberam a necessidade de melhorar a qualificação
profissional das concessionárias”, completou o
especialista resumindo que os sistemas de distribuição globais são similares, porém, possuem
particularidades. “Os mercados estão em diferentes
estágios de evolução, mas em um caminho comum.
A inovação pode ser aplicada em qualquer lugar,
mas, em novos mercados a aplicação é menos
restrita e, por fim, precisamos trabalhar mais com
as pessoas, aprimorar os processos, os sistemas e
as estruturas”.
Brasil é destaque – O presidente do Conselho
Deliberativo e Diretor da Fenabrave, Flavio
Meneghetti, apresentou, aos líderes das diversas
associações presentes, uma visão do mercado brasileiro e qual a atuação da entidade na defesa dos
interesses dos distribuidores de veículos. “O setor
da distribuição automotiva, no Brasil, tem papel
importante na economia, pois representa 5,9%
do PIB nacional e gera mais de 391 mil empregos
diretos - três vezes mais que todas as fabricantes que
atuam no país juntas”, disse Meneghetti.
O presidente da Fenabrave mostrou que,
mesmo com a perspectiva de menos de 1% de
crescimento do PIB em 2012, o mercado de
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automóveis e comerciais leves cresceria mais de 6%.
A justificativa, segundo Meneghetti, foi o histórico
acordo, ocorrido em maio de 2012, que envolveu o
governo, o Banco Central, bancos públicos e privados, além da Fenabrave e da Anfavea, que resultou
no pacote de redução de IPI, que incluiu a queda
dos spreads bancários, a redução da margem da
indústria e o fim dos depósitos compulsórios, com
o objetivo de reduzir o custo do financiamento
para veículos. “O programa foi fundamental para
impulsionar o mercado”, completou.
Segundo Meneghetti, a expansão do mercado
em 2012 foi possível devido às rápidas iniciativas
governamentais, que resultaram em redução significativa dos preços no varejo (de 12% a 14%
de redução em parcelas mensais), atraindo novos
consumidores, como os das classes C e D, tornando
mais fácil o acesso a carros novos. “Além disso, os
bancos reduziram significativamente as taxas de
juros para empréstimo bancário e financiamentos,
e a indústria adaptou sua produção para atender a
demanda crescente”, explicou.
Todas essas mudanças no mercado impactaram
no resultado das vendas de automóveis e comerciais
leves em 2012, que chegou a registrar mais de 405
mil unidades vendidas apenas no mês de agosto.
“Hoje, o Brasil está consolidado como quarto maior
mercado mundial, com mais de 40 marcas atuantes
com mais de 250 modelos sendo comercializados”,
enumerou Meneghetti.

Na Mesa Redonda
Internacional, líderes da
distribuição automotiva
de diversos países se
reuniram para discutir
os principais desafios
mundiais para o setor.

Segundo o presidente da Fenabrave, o modelo de entrada ainda tem uma elevada participação
de mercado devido ao crescente status da nova
classe “C” que representava 62% da população e
agora está em 38% (aumento da renda). “O Brasil hoje tem uma imagem sólida de crescimento
potencial para os diferentes tipos de projetos e
segmentos”, argumentou.
Mesmo com o trabalho realizado em 2012 e as
boas perspectivas para o desenvolvimento do mercado, Meneghetti alertou aos presentes quais serão
os principais desafios do País daqui para a frente.
Segundo o presidente da Fenabrave, os custos das
empresas ainda são elevados, devido ao excesso de
impostos. Há, ainda, uma grande burocracia, infraestrutura ineficiente e insuficiente, principalmente
em estradas, portos e aeroportos, um grande custo
de benefícios sociais e de transporte, impondo
menor competitividade ao País. “Isso é o que chamamos de ‘custo Brasil’”, completou.
Para o segmento automotivo, Meneghetti
alertou que o mercado ainda está muito ligado ao
acesso do crédito por parte do consumidor, e os
bancos estão cada vez mais seletivos na concessão
de financiamentos. “Além disso, as margens e
a rentabilidade dos Concessionários estão mais
apertadas”, disse.
Na opinião do presidente da Fenabrave, o Brasil
ainda possui um grande potencial de crescimento,
chegando a 2014 com mais de 3,8 milhões de

automóveis e comerciais leves vendidos. “No Brasil,
a relação é de um veículo para cada seis habitantes.
Na comparação com outros países, temos muito
potencial para crescer”, argumentou.
Por fim, Meneghetti apresentou os conceitos
do Inovar-Auto, informando que o Brasil é um
mercado em franco crescimento, pois contará com
produtos mais competitivos, com a instalação de
novos players, tanto na indústria como na distribuição, além da atribuição de novas práticas para atuar
num mercado cada vez mais competitivo e seletivo.

Flavio Meneghetti
apresentou os principais
desafios do Brasil e
como a união entre
líderes do setor e o
governo resultou em
ações de recuperação do
mercado em 2012.

Visão chinesa – O presidente CADA - China Automobile Dealers Association, entidade que representa os Concessionários chineses, Shen Jinjun,
apresentou um panorama do mercado naquele
país, principalmente no que se refere à produção e
vendas, às características do setor e às atuais condições da Rede e suas tendências de desenvolvimento.
De acordo com Jinjun, foram produzidos, em
2012, mais de 19,2 milhões de veículos na China,
valor 4,6% maior que o registrado no ano anterior.
As vendas apresentaram percentual um pouco menor de crescimento (4,3%), com 19,3 milhões de
unidades. “O mercado de usados cresceu 10,6% no
ano passado, com mais de 4,7 milhões de veículos
comercializados. O percentual de crescimento das
importações foi parecido, com aumento de 9%
entre 2011 e 2012, resultando em mais de 1,1
milhão de unidades vendidas na China”, analisou
Revista Dealer
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Investimentos em
instalações
Um ponto muito discutido durante a Convenção da NADA foi
a relação dos altos investimentos nas instalações das concessionárias, que têm impacto significativo nas finanças dos
empresários da distribuição e pouca evidência concreta quanto
ao seu retorno. Para isso, a entidade norte-americana criou o
NADA Facilities Programs Project, com o objetivo de estudar e
discutir os prós e contras desses programas.
Glen Mercer, responsável pelo programa na entidade, realizou
uma apresentação mostrando quais foram os avanços do
projeto, iniciado no ano passado e que chegou agora em
sua segunda fase. Em sua
apresentação, o especialista
questionou os processos
adotados atualmente para o
tema, que apresenta fases de
padronização e modernização
dos pontos de venda. “Realmente
isso tem sentido? Para realizar
este investimento é preciso uma
série de fatores, como previsões
realistas de vendas, estabilidade
de mercado entre outros pontos.
Economistas e profissionais
de marketing vêem isso como
negativo”, completou.
Como exemplo, Mercer apresentou o caso de algumas lojas da
Apple, distribuídas em diversos
mercados. Nas imagens projetadas, o conceito arquitetônico
dos pontos de venda são diferentes, porém, os processos e a
operação são iguais. “Todas são iguais na teoria, mas têm particularidades. Os especialistas não entendem como padronizar
se cada mercado tem sua diferença regional”, comentou.
Na sequência, o palestrante mostrou a evolução desta discussão, por meio de estudos de caso que comprovam os argumentos da NADA. De acordo com Mercer, a ampliação da área
de serviços, por exemplo, pode ajudar a trazer o dinheiro do
investimento de volta em alguns anos. “Nós incentivamos os revendedores a ter mais criatividade em encontrar soluções para
novas instalações. Exemplos como inovações serviço, formatos
alternativos para pequenas concessionárias ou mesmo novos
formatos de lojas urbanas, podem ser aplicadas com o retorno
sobre o investimento num prazo menor”, diz o representante
da NADA, que complementa: “Pensamos que está na hora de as
montadoras trabalharem com os Concessionários em projetos
de lojas que não são apenas modernas e atraentes, mas que são
facilmente remodeladas a um custo baixo”.
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o presidente da CADA. As exportações continuam
sendo destaque naquele país. Em 2012, mais de 1
milhão de veículos foram exportados, com crescimento de 20% em relação ao ano anterior.
Segundo o presidente da CADA, o mercado
está passando por um momento de queda na demanda por veículos, resultando em uma desaceleração nos últimos meses. Por conta disso, há uma
concorrência muito alta com relação aos preços
praticados no mercado, ainda mais agravado pelos
altos estoques de veículos. “A escala de vendas
agora está crescendo, assim como o aumento da
concentração de grupos regionais e multimarcas. As
receitas têm crescido continuamente, mas o lucro
da Rede está em declínio”, pontuou.
Jinjun acrescentou que a Rede de Concessionárias chinesa foi muito dependente dos fabricantes no passado. Por isso, hoje não dão muita
atenção aos serviços. “A maior parte dos Concessionários são compostos por lojas de fábricas, com
isso têm menos cuidados sobre a construção da
marca. Falta alavancagem financeira para vendas
e serviços”, explicou.
Na visão do presidente da CADA, a distribuição automotiva chinesa possui tendência de
desenvolvimento e passará por transformações,
inovações e um grande salto no futuro. Segundo
ele, os distribuidores guiarão a produção e a expansão da demanda. “Vemos a presença de mais
conglomerados, a consolidação das marcas atuantes
no mercado, ampliação dos padrões, além da função cruzada de diversos setores: Concessionários,
bancos, governo, internet e as operadoras de telefonia”, completou, convidando os líderes presentes a
participar da convenção anual da entidade chinesa,
que será realizada entre 28 e 30 de novembro e, para
a qual, o presidente da Fenabrave já foi convidado.
Programas especiais para brasileiros – Pelo terceiro ano
consecutivo, a Megadealer, consultoria especializada no segmento automotivo, realizou parceria com
a Fenabrave para levar Concessionários brasileiros
na NADA Convention 2013. Este ano, mais de 50
participantes, entre Concessionários de automóveis
e caminhões, divididos em proprietários e gerentes
de concessionárias, profissionais de montadora, de
empresas de seguros, sistemistas e Associações de
Marca, integraram o programa elaborado para esta
missão técnica.
Além das palestras com tradução simultânea
para o português, foram realizadas três visitas técnicas em concessionárias de automóveis, caminhões

e ônibus. No dia 11 de fevereiro, o grupo ligado ao
mercado de automóveis visitou duas concessionárias em Orlando: a primeira foi a Sun, representante
da marca Toyota e, no período da tarde, o grupo se
dirigiu à Lockey, que comercializa produtos Nissan e Volkswagen. “Os Concessionários tiveram a
oportunidade de ver de perto de que forma como
os dealers norte-americanos têm operado, principalmente no que está relacionado ao pós-venda e ao
F&I”, comentou JR Caporal, da Megadeler.
Os Concessionários ligados ao mercado de
caminhões também tiveram programação especial
durante o evento, já que a ATD - American Truck
Dealers, realizou sua convenção, paralelamente ao
da NADA. Os participantes assistiram à palestra
de Nadine Epstein, consultora da NATARO
Accounting & Business Process Consulting, do
Canadá, e que atua nas áreas de análise financeira,
relatórios, gerenciamento e suporte a operações
no setor automotivo. Em sua palestra, “As Quatro
Chaves do Sucesso Financeiro para Concessionários de Caminhões”, Nadine mostrou como
analisar itens-chave do balanço financeiro para

descobrir e analisar algum tipo de lucro potencial
escondido. Além disso, a palestrante ensinou
como uma declaração de fluxo de caixa revela o
caminho por onde o dinheiro tem ido e ideias para
ter recuperá-lo. Os Concessionários ganharam
dicas e truques sobre como alcançar, rapidamente,
suas metas financeiras para o negócio de caminhões. “A palestra foi válida e transmitiu bons
conceitos para nós. Aprendemos que o controle
diário da gestão, principalmente fluxo de caixa,
contas a pagar e receber, é fundamental para o
sucesso da operação. Se um dia deixamos de fazer
isso, será um dia a menos em nosso resultado”,
comentou Francisco Garcia, da ABRAVO - Associação Brasileira dos Distribuidores Volvo.
Além das palestras programadas, os profissionais da área de caminhões realizaram visita técnica
na concessionária Maudlin, representante da

Concessionários
brasileiros realizaram
visitas técnicas em
concessionárias
norte-americanas,
como o grupo formado
por dealers do
setor de caminhões
(acima), que visitou
uma concessionária
International.Na
NADA Expo, visitantes
aproveitaram para
passar no LifeStyle,
onde era possível fazer
maquiagem, unhas,
entre outros serviços.
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Travis Mazza e
Ed Brown, da JM&A
Brasil, recepcionaram
Concessionários
brasileiros no estande
da empresa, durante
a NADA Expo. A
feira reuniu outras
empresas que também
se apresentam na
Expo Fenabrave, como
Assurant Solutions e
Resource Automotive.

marca International Trucks. “Voltaria e faria toda
a programação novamente! A visita técnica foi importante para o nosso conhecimento, assim como
toda a programação e grandiosidade deste evento”,
completou Garcia, lamentando apenas o fato de
que os eventos simultâneos da NADA e da ATD
apagaram um pouco a grandiosidade do evento
voltado para caminhões.
A JM&A Brasil, subsidiária da empresa
Americana JM Family Entrerprises, Inc. recepcionou Concessionários Brasileiros na convenção
N.A.D.A. 2013, em Orlando, FL. O programa
da JM&A Brasil, promovido entre os dias 8
e 14 de fevereiro, incluiu não apenas a feira e
palestras contempladas na Convenção NADA,
mas estendeu viagem para Deerfield Beach/Boca
Raton e Miami, onde os participantes convidados
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puderam visitar a maior concessionária Lexus do
mundo, pertencente à JM Family Entrerprises,
Inc, fazer um tour informativo à concessionária
multimarcas Arrigo Sawgrass, para observar o
grande foco no processo de venda dos produtos
de Financiamento e Seguros, e um treinamento
de F&I realizado no campus da JM&A conduzido
pelo professor Timothy Gilbert (que já foi palestrante no Congresso Fenabrave).
Durante a visita realizada ao centro de treinamento, na sede da JM&A, o grupo foi recebido
pelo presidente da corporação, Forest Heathcott,
e pelos outros executivos que coordenam os treinamentos da área de F&I . Segundo a gerente de
treinamento, Heather Haynes, a JM&A oferece
treinamento em vários países, como Canadá,
Estados Unidos, América Central e Brasil, com
conteúdo no idioma local e adaptado à realidade
de cada país. Mensalmente, uma média de mais de
500 alunos participam desses cursos e treinamentos oferecidos pela empresa, em turmas de até 15
a 20 alunos e com carga horária variável de meio
período a cinco dias, de acordo com a demanda.

Segundo Haynes, gerente de treinamento da
JM&A, são oferecidos mais de 40 cursos, que
abrangem todos os pontos de uma concessionária,
da recepcionista até os profissionais dos departamentos de vendas, F&I e serviços da concessionária. Haynes informa que, nesse momento, nem
todos os cursos estão disponíveis no Brasil, porém,
a importância de treinamentos direcionados à área
de F&I foi reconhecida pelos Concessionários
Brasileiros participantes.
Para Ricardo Emílio Costin, um dos convidados da JM&A Brasil, que possui concessionárias
BMW, Mitsubishi, Peugeot e Volvo, estabelecidas
em Vitória-ES, e Belo Horizonte-MG, o programa
foi positivo e antecipa passos que o Brasil deverá
seguir nos próximos anos. “Fui à Convenção
NADA para entender para onde está indo a internet em nosso setor. Certamente, o Brasil está
avançado, mas os Estados Unidos estão a quatro
ou cinco anos na nossa frente e é bom conhecer
as tendências. É claro que a realidade brasileira é
diferente da norte-americana e não temos como
implantar tudo literalmente”, avalia Costin.
Revista Dealer
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Também na área de F&I, o titular afirmou ter
percebido, claramente, diferenças entre a forma
de comercializar produtos no Brasil e nos Estados
Unidos, onde há maior ênfase nos produtos ligados
ao “I” da sigla (“insurance”, ou, “seguros” em português). “Acredito que a médio e longo prazos, os
mesmos produtos de lá serão comercializados aqui
no Brasil, mas por hora ambos devem ser tropicalizados”, analisa Costin.
Segundo o empresário, que ainda não conta
com nenhuma consultoria especializada em F&I,
falta ao brasileiro a cultura sobre seguros, o que
já está, em sua análise, bastante desenvolvido
em países como Estados Unidos e Inglaterra. “O
menu selling (cardápio de vendas) funciona lá em
função de o consumidor já ter a preocupação com
a segurança de seu patrimônio. No Brasil, essa é
uma realidade iniciante e ainda muito focada em
consumidores de veículos de mais alto valor agregado”, alerta Costin.
Na avaliação de José Arthur Silveira Barbosa, diretor de área da concessionária Kyoto
Motor, pertencente ao Grupo Canopus, a viagem promovida pela JM&A Brasil foi decisiva
para que o Grupo decidisse fechar contrato com
a empresa. “Pudemos conhecer o tamanho da
operação do grupo nos Estados Unidos, e fiquei
bastante impressionado com a corporação, o
que nos deu segurança para firmar o acordo”,
comentou Barbosa.
Em sua avaliação, a JM&A se diferencia de
outras empresas do setor por ter uma proposta e
um modelo eficientes, focados na instrução das
equipes de vendas. “Precisamos saber como vender
o produto e como treinar a equipe para obter os
melhores resultados e isso, muitas vezes, significa
ter que adaptar um modelo à realidade de cada
empresa, o que foi bastante percebido em relação à
JM&A, que está absolutamente focada em fazer o
Concessionário obter resultados em F&I, de forma
flexível em relação à metodologia de soluções”,
avaliou o diretor.
Segundo Barbosa, “a JM&A já realizou um
diagnóstico sobre o potencial de receitas e resultados da concessionária e estimamos crescer as
receitas de F&I de 30% a 50% nos próximos 12
meses. É claro que o percentual será definido,
principalmente, pelo envolvimento de todos no
processo, mas estamos otimistas”, conclui o diretor
da concessionária.
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Palestras
Cinco estratégias
vencedoras para
vender mais usados
O tema abordado pelo especialista Tommy Gibbs, durante a
Convenção NADA, chamou a atenção dos Concessionários brasileiros
presentes, que ficaram atentos às
estratégias voltadas às vendas de usados
adotadas nos Estados Unidos.
O primeiro passo, na avaliação de Gibbs, é encarar o estoque
como um fundo de curto prazo. “Um usado não pode ficar muito
tempo em estoque, pois gera prejuízo”, garante o palestrante.
Nos Estados Unidos, as concessionárias adotam a chamada
“Planilha Quente”, onde são listados os carros vendidos e os
valores de venda. “Analisar, mensalmente, o valor das vendas
para descobrir a média, onde se inclui o valor do lucro, média do valor e custo médio por unidade vendida”, explica o
especialista que afirma: “Quanto maior o número da venda,
menor é o custo”.
A busca, neste caso, é pela redução do custo médio diário do
carro usado. “Não é apenas importante o que você compra, mas
o que mantém no estoque. Ganhar muito com um carro que se
mantém muito tempo no estoque é raro, para não dizer quase
um milagre”, desafia Gibbs.
Como exemplo, Tommy Gibbs comenta o caso de um carro
que foi vendido após 25 dias no estoque e que teve custo de
US$12.000,00 para a concessionária. Na venda, a empresa
ganhou US$2.500,00, o que foi considerada boa margem, com
retorno de 300%. “No entanto, se esse mesmo carro tivesse ficado em estoque por 60 dias, a concessionária teria tido um ganho
de apenas US$1.200,00, o que não teria sido um resultado muito
bom”, ensina o consultor.
A estratégia, segundo Gibbs, é listar os carros que exigem investimentos mais altos e, portanto, têm custo de
permanência em estoque mais caro, e deve-se “atacar a
comercialização deles”, com equipes treinadas e focadas. “Se
um carro necessitar de reparos, isso tem que ser feito rapidamente, para evitar que fique sem vender muito tempo. Essa
informação deve ser repassada a todos na concessionária”,
argumenta o especialista.
Para estimular a equipe, além do treinamento, a gestão
de bônus sobre vendas rápidas deve ser considerada, principalmente, nos casos dos carros de mais alto custo. “Devemos
estabelecer prazos para venda de cada veículo. Passar pelo
showroom com a equipe e analisar caso a caso. Um carro no qual
investimos muito e que, por qualquer razão sofreu depreciação
no mercado, deve ser comercializado em, no máximo, 20 dias”,
alerta Gibbs.
Usar a internet como recurso de venda, mas com investimento na produção dos produtos, com fotos profissionais e
feitas em estúdio, pode ajudar na comercialização de usados.
“Usar um carro como chamariz é importante, pois o consumidor
é atraído por uma promoção e pode acabar se interessando
por outros veículos”, avalia o especialista, que conclui: “Mas, a
melhor forma de vender bem um usado, é comprar um de venda
mais fácil e de baixo investimento”.

Usando a internet
a seu favor

Como reter
seus clientes

David Kain, da
KainAutomotive.Com, empresa especializada em desenvolvimento de projetos digitais
para Concessionários, apresentou,
no dia 9 de fevereiro, formas de como trabalhar com
a internet para ampliar as vendas da concessionária.
Na teoria apresentada por Kain, que foi responsável pela
elaboração do projeto FordDirect.com, portal que agrupa uma
série de serviços digitais para os Concessionários da marca, são
necessárias três forças de trabalho para a apresentação digital
da Rede: expertise no mundo digital, tática de comunicação e
desenvolvimento pessoal.
David Kain recomenda que o Concessionário aja como um
verdadeiro consultor para o cliente. “O profissional não precisa
dizer o quanto sua empresa é boa. Mostre isso ao cliente”, recomenda. “A experiência do consumidor é fundamental para
o sucesso do negócio”, completa. Como exemplos, David Kain
cita algumas campanhas feitas por Concessionários onde, no
próprio slogan, já é possível identificar que o consumidor terá
uma boa experiência na compra. “Invistam em sites com versões para leitura em celular. Trinta e seis por cento dos e-mails
são abertos no celular”, diz o palestrante, informando que, no
conteúdo, não pode faltar o preço e informações detalhadas
dos produtos ofertados.
Kain alerta sobre a necessidade de interagir com o cliente na
internet. O especialista diz que as ofertas online são apenas um
meio pelo qual o cliente faz contato com o distribuidor. “É necessário ter processo. A partir do momento que recebe mensagem
do consumidor pedindo informações sobre determinada oferta
no site, o consultor deve fazer contato com este possível comprador, com o objetivo de atraí-lo para a loja”, diz o David Kain,
apresentando um passo a passo que deve ser feito todos os dias,
desde a primeira abordagem até o pós-venda. “O SMS individual
é ótimo, mas tomem cuidado para não assustar o cliente”.
Outra estratégia bem-sucedida é a utilização de vídeos
promocionais na internet. Como exemplo, o especialista mostra
o vídeo de uma consultora de vendas, em uma concessionária
Honda que, além de se apresentar e aos clientes, vai com sua
câmera até o departamento de seminovos e apresenta as ofertas de forma divertida e irreverente. “Foram mais de 162 mil
visualizações no YouTube, de graça! Você ainda pode deixar seu
contato e conversar com o cliente, online, por meio do Skype”,
informa Kain complementando que é preciso apenas um pouco
de criatividade para se destacar.
A equipe responsável pelo trabalho online deve estar familiarizada com este ambiente. “A tecnologia veio para ficar. Pessoas acostumadas com tecnologia, aliada à boa comunicação,
terão grande probabilidade de sucesso”, informa. “Peça para o
candidato ao cargo encaminhar um vídeo apresentando seu
currículo. Assim você ganha bastante tempo na seleção e já percebe o conhecimento do candidato com os meios digitais”, diz
o especialista, recomendando que a concessionária deve ficar
no “top of mind” de seu público, estimulando constantemente
o cliente para que se comunique com a empresa.

O consultor de gestão
de concessionárias, membro da NADA University, Jim
Phillips, que possui mais de 30
anos de experiência no mercado de
distribuição automotiva nos Estados Unidos, realizou
um workshop especial, com tradução simultânea para
o português, apresentando quais são as melhores
maneiras para os Concessionários reter mais clientes.
De acordo com Phillips, existem apenas três maneiras de
aumentar os lucros de uma concessionária: reduzir despesas,
melhorar as margens brutas e vender mais. Segundo o palestrante, depois de uma desaceleração do mercado há alguns,
muitos dealers aprenderam a controlar suas despesas e passaram a trabalhar as margens, diversificando o mix de vendas,
comercializando outros produtos e serviços. Sendo assim, o
grande passo neste momento é o de ampliar as vendas e reter
os clientes já conquistados. “Bons processos de retenção são
os melhores atrativos para se conquistar e manter clientes. É
preciso estar armado com novas ideias e criar um roteiro para
retenção”, recomenda.
Segundo o especialista da NADA University, uma vez que a
visão preliminar da empresa, ou seja, como ela deseja ser vista
pelo mercado, estiver definida, o empresário deve selecionar os
processos que criam uma experiência no cliente de acordo com
a visão. Em seguida é preciso construir a estrutura necessária
para apoiar os processos e criar parâmetros de marketing para
promoção da empresa e de sua visão. “É importante verificar se
a experiência que o cliente tem está de acordo com a promessa
do marketing”, alerta.
Outro ponto levantado por Phillips é uma pesquisa feita
por um grande fabricante de veículos, informando que sua
Rede conseguiu números importantes de retornos de clientes
às lojas, simplesmente pelo fato de visitarem regularmente as
oficinas de serviços. “Os visitantes mais regulares se tornaram
compradores recorrentes em 86% dos casos. Os que visitam
ocasionalmente deram retorno de 46% com novas compras.
Mesmo quem realiza poucas visitas tem uma taxa de retorno
alta”, observa o palestrante.
Mesmo com a área disponível para a visita dos clientes,
Phillips alerta que a rapidez nos serviços também auxiliam
na retenção. Uma entrevista realizada pela Ops Magazine,
com 379 Concessionários, mostrou que 33% dos pesquisados,
que realizam serviços rápidos, passaram a se fidelizar à concessionária. “O relacionamento do cliente com o mecânico, a
rapidez e a conveniência são importantes para a satisfação do
consumidor”, diz.
Ao final, o palestrante fez diversas recomendações para
a melhora das operações na área de serviços que, segundo
ele, é o departamento que mais retém clientes na concessionária. “Executem os serviços com mais rapidez, façam treinamentos de mecânica, por exemplo, com os novos clientes,
realizem uma experiência consultiva para o consumidor e
desenvolvam um programa de fidelidade com seus clientes”,
completou Phillips.
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Curiosidades do mercado
norte-americano
• Juntas, as concessionárias automotivas empregam um milhão de pessoas, e faturam
US$670 bilhões em vendas, perfazendo 13,7% do total de vendas ao varejo nos Estados
Unidos. O setor da distribuição automotiva responde por 14% do PIB norte-americano.
• 84% dos compradores de automóveis norte-americanos utilizam, de algum modo, a
internet durante o processo de compra. Novo estudo da AOL revela que a duração do
processo de compra, talvez por consequência de todas as ferramentas de compras via
internet disponíveis atualmente, é de apenas 28 dias entre a primeira busca até o cliente
sair da concessionária de carro novo.
• Para vencer a crise, os Concessionários estadunidenses passaram a focar seus
resultados em F&I e Pós-Vendas. Atualmente, entre 50 a 70% dos resultados vêm
dessas áreas.
• A carga de impostos sobre automóveis varia de 3% a 8% nos Estados Unidos,
de acordo com o estado.
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Como parte da
programação
oferecida pela JM&A
Brasil, Concessionários
brasileiros puderam
realizar um
treinamento de F&I
no campus da JM&A
conduzido pelo
professor
Timothy Gilbert.

Case Arrigo – Durante a viagem promovida pela
JM&A Brasil aos Estados Unidos, os Concessionários participantes puderam visitar a concessionária
Arrigo Sawgrass, que faz parte do grupo homônimo
que comercializa carros das marcas Crhysler, Dodge
e Jeep, além da Fiat.
Durante a visita, o titular da concessionária, Joe
Perez, explicou o processo de venda desde a entrada
do cliente no showroom, até o processo final de
oferta de produtos de F&I, feita sob a consultoria
da JM&A Group dos Estados Unidos.
Com uma equipe de 18 vendedores e comercializando 180 carros novos e 90 usados mensalmente,
o atendimento é feito sem espera na revenda. “Os
gerentes ficam numa ilha que lhes permite visualizar toda a loja e, se um cliente entrar e não for
imediatamente atendido pela equipe de vendas, um
gerente vem e o atende”, esclarece Perez.
Num processo de venda bem diferente do que
ocorre no Brasil, até por conta da cultura de cada
país, o cliente estadunidense primeiro preenche
um formulário de CRM, em que já são identificados perfil e necessidade. Depois disso, o vendedor
aborda as possibilidades de veículos disponíveis na
concessionária e oferece o test-drive ao cliente. “Só
depois de experimentar o carro é que se fala sobre
preço, e somente depois de fechada a negociação
do preço de venda é que o cliente é encaminhado
para a gerência de F&I para definir o seu plano de
garantias dentro do chamado menu selling, que são
possibilidades ou pacotes de cobertura variáveis”,
explica o titular da Arrigo que complementa: “A
negociação do F&I acontece no processo final
da venda pois, se foi oferecido muito desconto
no veículo pelo vendedor, o esforço de F&I deve
compensar”, garante Perez.
Enquanto a área de F&I negocia com o cliente as opções de pacote, o veículo adquirido é

estrategicamente estacionado próximo à janela da
sala em que ocorre a negociação. “Se o cliente visualizar o bem que está adquirindo, é provável que
queira adquirir mais produtos de F&I”.
Segundo o titular, um cliente com boa ficha
cadastral de crédito pode financiar o veículo nos
Estados Unidos, e incluir, na parcela mensal, itens
como acessórios e toda a gama de garantias.
Para o Concessionário, o F&I chega a representar 60% dos resultados da empresa, comprovando
que a área pode ser mesmo a garantia do futuro
do negócio.
Imprensa Brasileira – Como parte da comitiva da
Fenabrave, que esteve presente à Convenção 2013
da NADA e ATD, três jornalistas foram convidados
pela entidade e puderam repercutir o mercado de
veículos norte-americano e traçar comparações
com o brasileiro.
Entre os convidados, participaram da viagem a
jornalista do Portal G1 (Globo.com), Priscila Dal
Pogetto, a editora da Autodata, Alzira Rodrigues, e
o repórter do caderno de veículos do jornal Folha
de S. Paulo, Ricardo Ribeiro Ferreira. Os profissionais estiveram acompanhados da assessoria de
comunicação e imprensa da Fenabrave, comandada
por Rita Mazzuchini.
Além da programação da Convenção, os jornalistas brasileiros participaram de entrevistas
exclusivas com os chairmen da NADA, David
Westcott, e da ATD, Dick Witcher, além do
presidente do Conselho Deliberativo e Diretor
da Fenabrave, Flavio Meneghetti e do presidente executivo da entidade, Alarico Assumpção
Júnior. Como resultado, foram publicadas 25
matérias nas mídias convidadas, e outras 30
geradas como repercussão em outros veículos
de comunicação.
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Brasil volta a
crescer em 2013!
Executivo do Bradesco, Octávio de
Barros traça um panorama da economia
mundial e complementa a importância do
crescimento dos mercados emergentes
para o desempenho do Brasil. Para o
setor automotivo, 2013 será melhor.
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onvidado pela Fenabrave, o economista
Octávio de Barros, Diretor de Pesquisas e
Estudos Econômicos do Bradesco, falou
aos membros do Conselho Deliberativo,
Diretor e Regionais da entidade, em palestra realizada no último dia 6 de março,
em São Paulo.
O executivo iniciou sua palestra explicando o
porquê dele achar que o ano de 2013 será diferente
do anterior. “2012 foi um ano terrível para a economia mundial, com baixo crescimento, preocupação
com os Estados Unidos, Europa e China. Tudo
isso foi complicado e o cenário externo refletiu no
crescimento do Brasil”, explicou Barros.
Segundo o especialista, este ano será diferente
no que se refere ao desempenho da economia europeia e norte-americana. “Daqui a 10 anos, vamos
olhar para trás e agradecer as mudanças da Europa,
que está crescendo e que tem vantagem em relação
a outros países, apesar de crescer pouco, mas o PIB
de lá é significativo. Já na economia americana,
que considero boa, está renascendo o crescimento
industrial. O segmento de automóveis no país está
crescendo, a bolsa de valores batendo recordes, ou
seja, está caminhando bem e acredito que deve
crescer 2,3% este ano, mas a crise mundial deixou
sequelas na indústria em todos os setores”, complementou o executivo do Bradesco.
Para Barros, no Brasil, a baixa performance da
economia, com um PIB de apenas 0,9% em 2012,
foi também reflexo do baixo crescimento do setor
industrial. No caso do setor automotivo, a invasão
estrangeira auxiliou nesse processo, reduzindo a
produtividade da indústria aqui instalada, e que
fez com que o governo anunciasse o Inovar-Auto.
“A indústria brasileira está fragilizada, mas se
mantém firme para sua recuperação. Notei que
dê um ano e meio para cá, todos os setores ficaram sem excesso de estoque. Isso é um belo sinal
para a economia, pois significa que estão vendendo”, explica.
Segundo o economista, nos últimos 12 meses,
o Brasil conquistou o 4º lugar no mercado mundial
de consumo de veículos e está crescendo acima de
países desenvolvidos. “Foram vendidos 69 milhões
de veículos em 2012, e a taxa de crescimento, para
este setor, mundialmente, é de 3,6% para automóveis e comerciais leves. Estamos caminhando em
um ritmo bom e nosso mercado está crescendo mais
que países desenvolvidos e emergentes, ficando
abaixo apenas da Europa, e isso é um bom sinal”,
conclui Barros.

Num balanço estimado para o primeiro trimestre de 2013, Octávio de Barros prevê crescimento
de 3% para a indústria e um aumento menos
acelerado para serviços que, em sua análise, foi um
dos setores com maior crescimento no ano passado.
“É importante que este setor cresça, pois setor de
serviços significa, basicamente, salário. É notável
que o Brasil esteja melhorando socialmente, com
mais qualidade de vida e melhores condições dos
brasileiros para adquirir um bem”, enfatizou.
Ventos a favor de 2013 – Sem querer ser taxado de
otimista, Octávio de Barros se diz um realista.
“Minha meta é acertar nas previsões e posso dizer que 2013 será melhor sim. “Para este ano, as
perspectivas são melhores de fato. Na Europa, já
melhorou bastante, nos EUA, assim que passou
o senado eleitoral e o debate fiscal, a economia
começou a melhorar e acabaram as preocupações
com o passado. Isso vai refletir positivamente no
futuro, pois acredito que a economia americana
poderá ajudar a economia mundial em 2013. Já a
China está caminhando e tudo indica que possa
crescer por volta de 8% em 2013, e isso será muito
bom ao Brasil”, esclareceu.
Para o economista do Bradesco, 2013 será um
ano diferente, mas positivo para o Brasil na economia. “Haverá mudanças de figuras como, por exemplo, a nossa vizinha Argentina, que não deve ajudar o
PIB brasileiro, mas também não vai nos atrapalhar.
Outro fator positivo refere-se às exportações, que devem crescer em torno de 6% este ano, resultado bem
diferente de 2012, quando este setor cresceu apenas
1%. A confiança do empresário está melhor, há estoques para trabalhar e tudo caminha para que seja
um bom ano. Sem contar que o consumo também
vai seguir bem, assim como o comércio varejista, que
cresce moderado, e o PIB, que deve atingir alta entre
3% e 3,5%”, esclarece Barros.

Outro fator importante para a economia este
ano, segundo Barros, é a desaceleração da inadimplência que, em sua análise, deve ser reduzida ao
longo do ano em função das atuais condições de
financiamento oferecidas. “Hoje se compra carro
com 30% da entrada, em até 60 vezes, e isso vai
ajudar a desacelerar a inadimplência”, explica,
prevendo melhora para o segmento, também, na
concessão de crédito. “No ano passado, o crescimento de crédito foi 0%. Já para este ano, estamos
acreditando que deve crescer 6,7%”.
Na opinião do executivo, o setor de produção,
também deve deslanchar, apesar da queda nos
emplacamentos de veículos em fevereiro (queda de
25% sobre janeiro). “Não achei que houve tanta
queda no setor, pois início de ano é tipicamente
mais fraco mas, no decorrer do ano, este setor vai
apresentar crescimento”, garantiu Barros.
Diante dessa perspectiva, o executivo aposta em
crescimento de 3,5% para automóveis e comerciais
leves, com estimativa de 3.935,000 unidades emplacadas. “Sem dúvida, o setor automotivo é fundamental para a economia do País”, revela Barros.
Para o setor agrícola, o economista também
acredita em alto desempenho, principalmente na
Região Sul. “Este será um bom ano para a venda
agrícola no Brasil, assim como para o pecuarista,
cuja previsão também é positiva, ainda que em menor escala”, revela o executivo, estimando aumento
entre 5% e 10% para o setor.
Sobre as taxas de câmbio, Barros acredita que
não haverá mais altas. “O câmbio em 2013 não vai
se apreciar mais do que estamos vendo atualmente, e ficará na média de 2,02 este ano”, informou,
dizendo que as taxas de juros também não devem
subir muito este ano, o que deve valorizar a moeda
brasileira. “Acredito que os juros não devem subir
muito este ano, talvez algo em torno de 0,75%, e o
Real será mais valorizado”, concluiu.

Flavio Meneghetti e
Octávio de Barros,
Diretor de Pesquisas
e Estudos Econômicos
do Bradesco, durante
palestra na Fenabrave.
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F&I

Muito mais do que produtos:
é preciso ter processo
Especialistas afirmam que o F&I deve ser transformado em uma unidade
comercial. Com isso, é necessário organizar os processos de vendas,
treinar as pessoas envolvidas e rever as políticas de comissão, para que os
consumidores recebam, de forma eficaz, as ofertas dos produtos.

O
Marcos Moreira, diretor
da F&I Brasil.

s Concessionários brasileiros já estão
conscientes de que há uma necessidade de
mercado em diversificar a forma de atuação
e focar, também, seus esforços nas atividades de pós-venda e F&I. Este cenário ficou
mais claro durante a NADA Convention 2013,
realizada na cidade de Orlando, Estados Unidos,
em fevereiro. Nesta edição do evento, foi possível
perceber a grande quantidade de Concessionários
brasileiros, de diversas partes do País, em busca
de conhecimento em técnicas de gestão já muito
conhecidas pelos norte-americanos, que vivenciaram, há alguns anos, as mesmas situações que são
hoje enfrentadas pela Rede brasileira. “Podemos
dizer que 2013 está sendo o ano em que as concessionárias passarão a ter certeza de que os níveis
antigos dos ganhos com as operações de financiamento não voltam mais”, explica o diretor da F&I
Brasil, Marcos Moreira.
Segundo o especialista, que atua em diversas
concessionárias por todo o Brasil, a questão não

Novos padrões de rentabilidadde do F&I
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é apenas a disciplina dos bancos na manutenção
dos novos padrões de remuneração, mas também
algumas condições e fatores que a sustentam,
como a consolidação do setor e a diminuição do
número de players, a perda de apetite dos bancos
por volumes e riscos, orientação estratégica para
o balcão próprio (agência) e campanhas publicitárias com taxas de juros explícitas. “Os ganhos
no Brasil com as operações de financiamento já
se encontram nos mesmos patamares dos EUA,
ou seja, algo entre 2% a 3% sobre o valor financiado”, define Moreira.
A diferença entre os dois países, além da
dimensão do mercado, é que, naquele país,
80% dos veículos novos e 55% dos usados são
financiados. A taxa de juros média é de 5% a.a
para veículos novos e 9% a.a para usados, num
mercado onde o ticket médio financiado é equivalente a R$ 51,4 mil nos veículos novos e de
R$ 34,8 mil para os veículos usados. “No Brasil,
os juros são de 20% a 25% a.a e o ticket médio

Ganho F&I para 100 carros

R$ 1.379 por carro

Produtos

Ticket médio

Penetração

Ganho unitário

Financiamento

R$ 25.000

65%

R$ 750

Financiamento

R$ 343

25%

Acessórios

R$ 1.000

100%

R$ 400

Acessórios

R$ 487

35%

Despachante

R$ 600

95%

R$ 200

Despachante

R$ 190

14%

Seguro auto

R$ 1.400

30%

R$ 252

Seguros

R$ 359

26%

Proteção financeira

R$ 900

40%

R$ 360

Garantia

R$ 1.000

35%

R$ 400
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Certificação obrigatória
para correspondentes
está mais próxima
financiado é de R$ 25 mil para veículos novos e
R$ 17 mil para usados, com média de 55% de
vendas financiadas”, enumera.
De acordo com os números apresentados por
Moreira, nos EUA, os ganhos percentuais são os
mesmos, mas são aplicados sobre um volume financiado muito maior, seja em função do ticket médio
ou da penetração das vendas financiadas, porém,
os níveis de inadimplência no Brasil são três vezes
maiores que os dos EUA. “Se compararmos a carga
tributária, nem se fala”, complementa.
Com a perda da esperança na volta dos bons
tempos proporcionados pelos ganhos do “F”, as
concessionárias estão realmente se movimentando
na busca de novos caminhos, porém os desafios são
muitos e os empresários terão de fazer esforços e remover as dificuldades na gestão. “Para trazer novas
receitas para casa, a primeira reação é a busca pela
venda de novos produtos, porém a concessionária
já possuía em sua estrutura alguns produtos com
desempenho de vendas muito ruim”, diz Moreira,
exemplificando a área de acessórios.
Segundo o especialista, deveriam ser vendidos
cerca de R$1 mil em acessórios por carro comercializado. Porém, o número, em média, está em
R$ 600. Já o seguro para automóveis deveria ter
penetração de 30% sobre os veículos novos vendidos, mas o índice percebido na Rede brasileira
é de 18%. “A pergunta é: por que os produtos
atuais não estão apresentando bons resultados de
vendas? Quais as chances dos novos produtos se
saírem melhor?”, questiona, informando que os
mesmos problemas que impedem as concessionárias de vender bem os produtos já existentes
na prateleira, são os mesmos que determinarão
uma baixa performance nos produtos novos. “É
preciso criar novos padrões de rentabilidade para
o F&I”, completa.
Marcos Moreira comenta que os empresários
do setor da distribuição já despertaram para a necessidade de buscar se receitas adicionais. E, para
isso, é preciso trilhar caminhos mais eficazes para
conseguir bons resultados. Na sua opinião, é preciso
reorganizar toda a estrutura de venda de produtos
agregados e de F&I, incluindo a reorganização dos
processos de vendas, treinar as pessoas envolvidas
e rever as políticas de comissão, para que os consumidores recebam, de forma eficaz, as ofertas dos
produtos. “E isso inclui uma reorganização da operação de financiamento, onde a prioridade passou a
ser a busca por níveis maiores de aprovação e depois
a rentabilidade”, conclui.

De acordo com a resolução do Banco Central, nº 3.954/11, que
alterou e consolidou as normas que dispõem sobre a atividade de,
aproximadamente, 160 mil correspondentes com atuação no Brasil,
profissionais que trabalham para os correspondentes, em concessionárias, deverão ter, até o ano de 2014, certificação profissional
para atuar na Rede. Para obter a certificação, o profissional deverá
dominar conceitos de crédito, de financiamento de veículos, ter
conhecimentos SFN, entre outros. “É muito importante a Rede não
deixar para a última hora. Caso contrário, não vai dar tempo de certificar todo o público”, explica o presidente da Comissão de Veículos
da FEBRABAN, Bartholomeu Ribeiro.
De acordo com o especialista, o prazo final para certificação é 25
de fevereiro de 2014. A pessoa habilitada para a função de correspondente será a única responsável por enviar fichas cadastrais
para aprovação de crédito às instituições financeiras. “Ao chegar a
proposta para financiamento de veículos, a instituição vai verificar
se o emissor é certificado. Se não for, a proposta volta para a concessionária antes da análise de crédito”, alerta Ribeiro.
A TV FENABRAVE oferece o curso preparatório para a formação de
correspondentes, pela TV e pela internet, para o qual foi contratado
o Instituto de Educação FEBRABAN, que desenvolveu um programa
específico para as concessionárias de veículos, com o objetivo de
preparar e capacitar profissionais que trabalham como correspondentes na venda de veículos para a obtenção do Certificado. Vale
ressaltar que o Instituto de Educação da FEBRABAN não oferece a
certificação exigida pelo Banco Central. Contudo, o Programa Preparatório oferece ao aluno o conteúdo necessário para que possa
prestar o exame para a certificação que é exigida pelo BC.
Segundo o presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti, o curso
pretende capacitar cerca de dois profissionais por concessionária,
já que ao menos um deve estar certificado em cada empresa. “Se
considerarmos que um profissional pode se ausentar da empresa,
seja por motivo de férias ou doença, ou mesmo pode deixar a empresa, imagino que cada concessionária deva preparar e certificar
ao menos dois profissionais”, recomenda Meneghetti.
Para garantir comodidade ao aluno, o curso é ministrado integralmente a distância e tem a duração de 12 horas de aulas, transmitidas
ao vivo pela TV FENABRAVE, uma vez por semana (segunda-feira),
das 18h às 20h. Aos Concessionários que ainda não possuem ponto
de recepção da TV Fenabrave, é possível acessar o conteúdo complementar pela internet.
Coordenado e ministrado pelo professor Francisco Ávila Filho, o
“Programa Preparatório para Certificação Profissional – Módulo Crédito Veículos” é composto por três módulos: “Módulo I” sobre legislação e crédito; “Módulo II” atendimento ao cliente, relacionamento,
ética e representatividade, e “Módulo III” sobre financiamento de
veículos. Cada módulo deverá ser concluído em duas semanas. As
aulas serão transmitidas pela TV FENABRAVE e as atividades serão
realizadas no portal do Instituto de Educação da FEBRABAN. Após
assistir a todas as aulas, o aluno poderá realizar uma prova de simulado. Além do conteúdo, o Instituto é responsável pelos docentes e
também pelo material didático a ser utilizado nas aulas, bem como
apostilas, vídeo-aulas, entre outros.
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apoio jurídico

Novo regramento do COAF
contra lavagem de dinheiro.
Porque devemos estar atentos.

Jair Jaloreto e Luiz
Eduardo V. L. da Silva

Resolução estabelece procedimentos que devem ser adotados por concessionárias
de veículos, que inclui cadastro de clientes. Tal cadastro deve conter dados
suficientes à identificação da operação, descrição pormenorizada dos bens e
mercadorias negociadas, bem como valor, forma e meio de pagamento.

C

om o objetivo de estabelecer procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo, no primeiro dia do mês de março entrou
em vigor a Resolução COAF nº 25, editada em
16.01.13, que “dispõe sobre os procedimentos a serem adotados
pelas pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo
ou de alto valor ou intermedeiem a sua comercialização”.
Tal norma, impositiva, deve ser observada por todo o setor
de comercialização de veículos automotores.
Considerando o seu teor, empresas que vendem e intermediam
a venda de veículos automotores, bem como prestam serviços de
assistência técnica e manutenção, certamente, deverão se submeter
a seu regramento. De acordo com o texto, consideram-se bens móveis de luxo ou alto valor aqueles cujo valor unitário corresponda
a Dez Mil Reais, ou mais. O intuito do Estado em atribuir ao
particular essa obrigação é facilitar a identificação e rastreamento
pela Polícia e Justiça de atos delituosos, bem como a recolocação
de dinheiro “sujo” no mercado formal, por meio da compra de
veículos, embarcações, aeronaves, obras de arte, jóias, etc.
Assim, as empresas que realizam a venda , compra e/ou
intermediação de bens de luxo ou alto valor deverão manter, na
forma descrita pela Resolução, um cadastro dos clientes e seus
prepostos. Tal cadastro deve conter dados suficientes à identificação da operação, descrição pormenorizada dos bens e mercadorias
negociadas, bem como valor, forma e meio de pagamento, e deve
ser mantido por no mínimo cinco anos.
Além de manter o cadastro relacionado acima à disposição
de eventual demanda das autoridades, a Resolução atribui aos
empresários uma obrigação ainda mais séria – a de comunicar
ao COAF, independente de análise ou de qualquer outra consideração, todas as operações cujo valor pago ou recebido de
determinado cliente seja igual ou superior a Trinta Mil Reais em
um período de seis meses.
Adicionalmente, devem ser comunicadas ao COAF as chamadas operações suspeitas, assim consideradas “quaisquer operações
que, considerando as partes e demais envolvidos, os valores, modo

de realização e meio e forma de pagamento, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios
da ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613/98, ou com
eles relacionar-se”.
Como a regra não apresenta um rol taxativo de operações consideradas suspeitas e enquanto o COAF não esclarecer com precisão quais as situações que estão alcançadas por esta hipótese, nossa
sugestão é que, dentro dos parâmetros definidos na Resolução,
sejam comunicadas as operações com recebimentos em dinheiro
vivo, em moeda estrangeira, cujos recebimentos venham a partir
de transferências de terceiros estranhos ao negócio, as pagas com
cheques de terceiros, bem como via transferências internacionais.
O envio da comunicação não poderá ensejar consequências
para o comunicante, além de ser obrigação do COAF manter
sigilo sobre as informações fornecidas.
Importante ressaltar que o não cumprimento dessas normas
administrativas tem imediata repercussão no disposto na Lei
9.613/98, que disciplina o crime de Lavagem de Dinheiro. A
Empresa obrigada ao reporte, bem como os seus administradores
(sócios, acionistas gestores ou executivos profissionais) podem ser
responsabilizados civil e criminalmente. As penalidades para a
pessoa jurídica vão desde uma mera advertência, passando por
multas pecuniárias que podem chegar a Vinte Milhões de Reais, e
finalmente na “cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento”. Às pessoas físicas,
além de advertência e multas, a “inabilitação temporária, pelo
prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador”.
A considerar tudo isso, é aconselhável e recomendável que
as empresas façam seu dever de casa, revendo seus controles e
relatórios internos, treinando suas equipes intimamente ligadas
ao tema e responsabilizando seus colaboradores por cumprir e
fazer cumprir as regras de manutenção de cadastro e reporte ao
COAF, sem prejuízo da eleição de um responsável geral pela
coordenação e controle desse trabalho que, em ultima análise, zelará pela integridade da empresa e tranquilidade de seu
corpo gestor.

Jair Jaloreto e Luiz Eduardo Vidigal Lopes da Silva são, respectivamente, sócios
dos escritórios Portela, Campos Bicudo e Jaloreto Advogados e Lopes da Silva &
Associados, integrantes da LEXNET, law firms aliance.
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lanç amentos

Asiáticos
invadem
o mercado
As marcas asiáticas estão apostando
no potencial do mercado brasileiro e,
prova disso, são os anúncios de diversos
modelos que estarão sendo importados,
ou mesmo fabricados no país em 2013.
A principal novidade é o lançamento do
Hyundai HB20 S, terceira versão do modelo
sucesso de vendas que também terá sua
produção na fábrica de Piracicaba/SP.
Algumas montadoras de automóveis
apresentaram novas versões de modelos
já consagrados no mercado, como é o caso
da JAC Motors, que mostrou a versão sedã
do modelo de maior sucesso da marca.
Além desta novidade, a montadora chinesa
entrou no mercado de veículos urbanos de
carga (VUCs) com o lançamento do T40.
Novos players também são novidade
no mercado, como é o caso da Geely
Motors, que por meio da representação
do Grupo Gandini no Brasil, vai trazer,
a partir de agosto, o sedã médio EC7. A
partir de novembro, o hach compacto
LC, modelo 1.0 litro, desembarca em solo
brasileiro. A previsão é comercializar
360 unidades mensais do EC7 e 420 do
modelo compacto ainda este ano.
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JAC
As primeiras unidades do novo modelo da família
JAC Motors no Brasil, o J3 S 1.5 Jet Flex, começaram a
ser vendidas no país no final de fevereiro. De acordo o
importador representante no Brasil, o primeiro modelo
bicombustível da marca vai custar R$ 37.490.
A versão esportiva do J3 foi apresentada durante o
Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro passado.
O modelo herdou o motor 1.5 16V VVT do J5. Para receber
a tecnologia bicombustível, porém, foi inteiramente
retrabalhado por engenheiros da JAC Motors e da Delphi,
no Brasil e na China. O resultado foi a eliminação do tanque
de gasolina para partida a frio. Para isso, um sistema préaquece o combustível diretamente nos bicos injetores, que é
fundamental quando se usa o etanol, em razão de seu baixo
poder calorífico. Com gasolina, etanol ou qualquer mistura
percentual possível entre esses dois combustíveis, o motor
dá a partida normalmente em qualquer temperatura de
funcionamento e nas mais variadas condições climáticas.
“O desenvolvimento desse sistema faz parte de um
plano ambicioso da JAC Motors em investir em novas
tecnologias, em uma decisão que foi tomada muito antes da
divulgação do novo regime automotivo”, afirma o presidente
da JAC Motors Brasil, Sergio Habib. Batizada de Jet Flex, a
tecnologia bicombustível da JAC Motors passará a equipar
toda a família de veículos da marca ainda este ano.
Além do lançamento do J3 S, a JAC Motors do Brasil
comunicou sua entrada no mercado de caminhões leves,
apresentando o modelo T140, apostando no segmento de
VUCs (veículos urbanos de carga).
A marca chinesa, que deve iniciar a operação de sua
primeira fábrica no país apenas no segundo semestre de
2014, espera vender, nos próximos seis meses, um lote inicial
de 500 caminhões leves de até 3,5 toneladas, importados.
A produção local deve ocorrer somente quando a fábrica da
empresa na Bahia ficar pronta.
Segundo o presidente da JAC Motors Brasil, Sergio
Habib, a intenção do grupo é produzir na unidade baiana
modelos de até 10 toneladas, que dividirão a instalação com
a produção de automóveis que a marca está desenvolvendo
para o mercado nacional. A capacidade de produção da
unidade será de 10 mil caminhões por ano, além dos 100 mil
automóveis previstos. O investimento total na empreitada é
de R$ 1 bilhão.
“A JAC estava analisando o mercado brasileiro de
caminhões há tempos, mas com o Inovar-Auto (novo regime
automotivo), não dá para vender caminhão no Brasil sem
fabricar no país”, disse Habib, acrescentando que chegou a
negociar com a indiana Tata Motors uma produção local de
caminhões antes do regime ser aprovado pelo governo,
em 2012.
O empresário afirmou que o novo regime “elevou” o
patamar de atuação de novas marcas no país ao cobrar
mais investimento em produção nacional, fator que pesa
no caso de caminhões, pois é necessária uma rede nacional
de atendimento, diferente de automóveis, onde a Rede
de Concessionárias pode se concentrar, inicialmente, em
algumas capitais.
46
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GM
A General Motors do Brasil apresentou, em fevereiro, em
Joinville, SC, a segunda geração do sedã Prisma, derivado
do modelo Onix, que custará a partir de R$ 34.990, valor que
corresponde à versão de entrada, LT com motor 1.0. A versão
intermediária, LT com motor 1.4, deve ser comercializada
a partir de R$ 39.090, e a topo de linha, LTZ 1.4, chega ao
mercado por R$ 45.990.
Desenvolvido a partir da mesma arquitetura de modelos
como Sonic, Cobalt, Spin e Onix, o Chevrolet Prisma 2013
tem as características fundamentais do DNA global da
GM. “O lançamento do Chevrolet Prisma 2013 consolida
um dos mais importantes planos de investimentos dos
88 anos de história da GM no Brasil. Foram mais de R$ 5
bilhões empregados na renovação da linha de produtos e na
ampliação e modernização de nossas fábricas. O Complexo
Industrial de Gravataí é hoje o maior da América do Sul e
o sucesso do Onix nos permite antecipar uma trajetória
vitoriosa para o novo sedã compacto”, destaca o presidente
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da GM América do Sul e GM do Brasil, Jaime Ardila.
O Onix vendeu, neste ano, cerca de 19 mil unidades,
considerando os dois primeiros meses, segundo dados
divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave). O antigo Prisma somou
34.932 emplacamentos ao longo do ano passado.
O modelo tem como principal concorrente o novo
modelo da coreana Hyundai, o HB20 Sedã, lançado no início
março (veja mais detalhes na sequência).
Coincidência ou não, em outubro, durante o 27º Salão
do Automóvel de são Paulo, a GM apresentou o modelo
Onix, e a Hyundai o HB20, ambos hatches pequenos, que
entraram no mercado para enfrentar a grande concorrência
do segmento.
Tanto GM quanto Hyundai comemoram os resultados até
aqui, pois o Ônix e o HB20 escalaram, com rapidez, o ranking
de vendas, chegando à 5ª e 6ª posições, respectivamente, no
resultado acumulado nos dois primeiros meses do ano.

Hyundai
A Hyundai apresentou, ao mercado nacional, em
março, o HB20S, versão sedã do primeiro modelo
fabricado no Brasil. Após cinco meses do lançamento
oficial do modelo hach, a marca chegou decidida e
enfrentar seus rivais como o Chevrolet Prisma, Ford
New Fiesta e Chevrolet Sonic, e trouxe um modelo com
características bem atrativas.
O modelo também será produzido em Piracicaba (SP) e
chega às concessionárias a partir de R$ 39.450. De série, a
versão de entrada Comfort Plus vem equipada com motor
1.0, direção hidráulica, ar-condicionado, computador de
bordo, sistema de som CD player, MP3 player, Bluetooth
e entradas USB e auxiliar; chave canivete, alarme, vidros
elétricos nas quatro portas, volante com comandos do
rádio e airbag, entre outros intens. O modelo também
oferece versão com motorização 1.6 capaz de atingir
128cv, considerado pela montadora o mais potente
da categoria.
Segundo a Hyundai Motors Brasil, os clientes que
compram modelos sedã têm um nível de exigência maior
com relação a itens de conforto. “Os clientes dessa categoria
não aceitam comprar carros sem ar-condicionado, som e

vidros elétricos”, explica Rodolfo Stopa, gerente de produto
da montadora.
A fábrica de Piracicaba deve produzir anualmente 150
mil unidades do modelo. “A Hyundai considera ativar o 3º
turno de produção, mas ele não serve para atender picos
de demanda. Seria uma solução para longo prazo”, explica
Maurício Jordão, gerente de imprensa da marca.
O restante do mix da linha HB20 é dividido entre
100 mil para o hatch e 10 mil para a versão
aventureira, HB20X.
O mercado brasileiro de sedans compactos cresce
ano a ano e representa 24% do total de automóveis
comercializados no segmento B no país. Em 2012, foram
emplacados mais de 580 mil unidades de sedans dessa
categoria no Brasil. “O público consumidor de sedans
compactos tem razões muito racionais para adquirir um
carro. Nosso objetivo, com o HB20S, é entregar um carro com
excelente custo-benefício, agregando o design Hyundai,
tecnologia de ponta, amplo pacote de itens de série e
acabamento superior ao oferecido hoje pelo mercado”,
afirma Cassio Pagliarini, diretor de Marketing da Hyundai
Motor Brasil.
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suzuki
Na edição de 2010, do 25º Salão do Automóvel de São
Paulo, a Suzuki anunciou que produziria no Brasil o modelo
Jimny - disponível no mercado nacional há alguns anos, mas
até então importado do Japão. Como promessa é dívida,
a Suzuki cumpriu a promessa e apresentou ao mercado
nacional, no final de fevereiro, o jipinho Jimny, primeiro
modelo da marca produzido no Brasil, e já à venda por R$
55.990, na versão 4ALL. “Em um momento histórico para a
Suzuki no Brasil, o Jimny será o primeiro veículo da marca
com produção local”, afirma Luiz Rosenfeld, presidente da
Suzuki Veículos do Brasil.
Por R$ 59.990, o consumidor poderá adquirir a 4SUN
(com teto solar) e, por R$ 61.990, a radical 4SPORT. De série,
todas as versões trazem direção hidráulica, ar-condicionado,
CD player com entrada USB e Bluetooth e vidros, travas
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e retrovisores elétricos. Freios ABS e airbags serão itens
adicionados à lista de equipamentos até o final do ano.
Segundo Rosenfeld, “no mundo afora, o jipinho
tem vendas estrondosas. São 150 mil unidades/ano
na Europa e 100 mil/ano na América do Sul; na Índia, a
marca é dona de 40% do mercado. Já na Ásia, o Jimny tem
publicações dedicadas exclusivamente a ele. Aqui no Brasil,
estimamos 2.500 unidades ao ano, por meio das atuais 60
concessionárias”, comenta.
Com mais de 100 anos de tradição, a Suzuki ultrapassou
40 milhões de carros vendidos em 196 países e produz,
aproximadamente, 3 milhões de unidades por ano. Para
a Suzuki, o cliente do Jimny vai desde o jipeiro iniciante,
passando por quem tem garagem pequena, até fazendeiros
e usineiros – ou simplesmente admiradores do estilo.

volare
A Volare apresentou sua linha 2013 de veículos e
lançou três novos modelos de ônibus, o W6, o W7 e o WL.
Este último, o de maior capacidade do segmento, para até
36 passageiros, tem como diferenciais o espaço interno,
o design, a funcionalidade e a versatilidade. A fabricante
também inova e introduz no mercado o conceito de modelos
pela capacidade de passageiros/aplicação em lugar do
tradicional PBT - Peso Bruto Total.
Segundo Milton Susin, diretor da Volare, a família
ganha três novos modelos, desenvolvidos de forma inédita,
tanto no sentido do design quanto da funcionalidade.
“A grande inovação é que estamos mudando o conceito
de aplicação do produto. A nova família tem os modelos

definidos por sua aplicação e pelo número de passageiros
que serão transportados, o que torna a escolha do
cliente mais fácil e a utilização do veículo mais racional e
vantajosa”, explica o executivo.
A nova família Volare conta com sete diferentes
modelos – V5, W6, W7, W8, W9, DW9 e WL – em cinco
versões (Executivo, Fretamento, Limousine, Urbano e
Escolar), que atendem ao transporte de 15 a 36 pessoas
mais o motorista. “Os novos veículos foram desenvolvidos
a partir de uma concepção moderna e inteligente para
transportar pessoas com o máximo de conforto, segurança,
eficiência, economia e mobilidade, e com o mínimo de
emissões”, informa Susin.
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geely
A partir de agosto, a Geely Motors do Brasil inicia suas
operações para o mercado nacional. Após 20 meses da
assinatura do contrato de representação, em julho de 2011,
entre o Grupo Gandini e a Geely International Corporation,
a marca está em trâmite com os ajustes de estruturação
da importadora/distribuidora e nomeação da Rede de
Concessionárias.
O primeiro Geely a ser comercializado no País será o sedã
médio EC7. Para isso, a empresa espera contar com uma
estrutura de cerca de 20 concessionárias, inicialmente, nas
regiões Sul e Sudeste.
Em novembro, a Geely Motors do Brasil lança o hatch
compacto LC 1.0. Os modelos virão da linha de montagem
da Geely International Corporation, em Montevidéu, no
Uruguai. “Embora a linha de produtos Geely seja mais ampla,
vamos trazer, inicialmente, os modelos produzidos no
Uruguai”, enfatiza Ivan Fonseca e Silva, presidente da Geely
Motors do Brasil. “Antes do projeto Uruguai, os carros da
Geely vindos diretamente da China estavam inviabilizados
pelo preço final ao consumidor, já que os modelos
competem diretamente com outros importados e nacionais
das mesmas categorias”, complementa.
O sedã EC7 virá nas versões com câmbio mecânico de
cinco marchas e automático CVT, com motor composto

por bloco de alumínio de 1.8 litro e 140 cv de potência. A
Geely Motors do Brasil só vai disponibilizar o EC7 com ar
condicionado, direção hidráulica e bancos em couro. O hatch
compacto LC 1.0 tem potência de 68 cavalos. A empresa
também trará a versão mais completa, com ar, direção
elétrica, trio elétrico, airbags, ABS, entre outros itens de
conforto e segurança.
Segundo Fonseca e Silva, o planejamento comercial da
Geely Motors do Brasil prevê para este ano vendas de 360
unidades/mês do sedã EC7 e 420 unidades/mês do hatch LC
1.0. “Embora os preços ao consumidor ainda não estejam
definidos, pretendemos lançar o sedã por cerca de R$ 55 mil
e o hatch em torno de R$ 35 mil”, afirma Fonseca.
O grupo automotivo Geely International Corporation
começou a fabricar automóveis em 1997. A Geely é
proprietária da Volvo Cars, da Suécia, e da Manganese
Brown, fabricante dos táxis na Inglaterra. O faturamento
do grupo Geely, em 2012, foi da ordem de US$ 23
bilhões. Somente com a marca Geely, o grupo produziu, no
ano passado, mais de 491 mil unidades, o que significou
um aumento de vendas de 16% em relação ao ano anterior.
Também em 2012, a Geely foi a montadora chinesa que
mais exportou, com volumes
superiores a 100 mil unidades.

Ivan Fonseca e Silva,
presidente da Geely
Motors do Brasil
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Participe e amplie seus canais de conhecimento!
A Universidade Fenabrave promove cursos presenciais
e a distância voltados à gestão de negócios dos
Concessionários brasileiros, em parcerias firmadas
com instituições, como ESPM, Trevisan e Fundação
Dom Cabral, que garantem metodologia de
ensino de qualidade, certificação profissional,
especialização, extensão, MBA e pós-graduação,
por meio de mais de 50 professores.
TV Fenabrave: Contando com a parceria tecnológica
Dtcom, a TV Fenabrave oferece mais de 30 cursos
preparados exclusivamente para as concessionárias de
veículos, de todos os segmentos, além do conteúdo
Dtcom. Os cursos são transmitidos ao vivo, com
interatividade pela internet ou sms, a mais de 1,2 mil
pontos de recepção em todo o Brasil, e já garantiram
treinamento para mais de 35,5 mil profissionais.
Economia de tempo e dinheiro, com mais
capilaridade e interatividade, por meio da tecnologia
e inovação oferecidas pelo ensino a distância.

Cursos presenciais

Cursos a distância

• Pós-Graduação de Gestão estratégica de
Concessionárias de veículos;
• Gestão de Concessionárias: Vendas & Marketing;
• MBA Gestão Estratégica de Negócios Automotivos;
• Especialização em Gestão de Concessionárias:
Finanças, Operação e Tomada de Decisão.

• Como ser coach da sua própria equipe;
• Como vender valor no lugar
de vender preço baixo;
• Lucratividade no departamento de peças;
• Planejamento estratégico de novos e usados;
• Entre outros.

Faça como a Abradif, Abracaf, Assobrav, Abravo, Assobrasc e Ancive, que já têm à disposição esta
tecnologia para a realização de cursos e eventos personalizados por meio da TV Fenabrave!

Parceira Tecnológica

Seja uma Associação e/ou Concessionário antenados e não perca a
oportunidade de ampliar seus canais de conhecimento.

www.universidadefenabrave.com.br | 5582-0068 | universidade@fenabrave.org.br

Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores
Av. Indianópolis, 1967 – CEP 04063-003 – São Paulo/ SP
Tel.: (11) 5582-0000 / Fax: (11) 5582-0001
E-mail: fenabrave@fenabrave.org.br – Site: www.fenabrave.org.br
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espaç o aberto

Escoar outra
safra recorde

Luiz Carlos Corrêa
Carvalho

A expectativa de safra recorde reflete positivamente
na comercialização de veículos pesados, tratores,
colheitadeiras e implementos agrícolas.

E

m 2012, o Brasil mostrou uma variação positiva no
Produto Interno Bruto (PIB) de apenas 0,9%. O
resultado em si não traz surpresa, pois já era aguardado pela maioria dos analistas. Talvez a novidade
maior esteja no fato que os países vizinhos da América do Sul e
outros em estágio de desenvolvimento mostraram desempenhos
bem melhores. Fica uma sensação desagradável. Com uma
fraca taxa de investimento, em torno de 18% ao ano, o Brasil
não chega aos resultados de crescimento do PIB, aspiração de
sua sociedade.
No caso do PIB agropecuário, a variação negativa registrada
no Brasil, de 2,3%, é uma notícia inesperada, pelo desempenho
do setor nas exportações, investimento em máquinas e no consumo de insumos. A explicação principal para a queda está na
menor colheita realizada por lavouras importantes como soja,
milho de 1ª safra, cana-de-açúcar e laranja, dentre outras.
Na verdade, a agropecuária, em particular a de grãos, foi muito impulsionada pelo pior desastre climático com a mais grave seca
dos últimos cinquenta anos, ocorrida nos campos de produção
dos Estados Unidos. A quebra na produção de 120 milhões de
toneladas não dilapidou os produtores norte-americanos por
causa da providencial política de seguro rural existente no país.
No mercado internacional, importantes commodities como o
milho, a soja e o trigo tiveram rally de preços e operaram em
patamares recordes.
Como reflexo direto desse quadro, em 2012, a renda bruta
(preço multiplicado pela produção) da agropecuária brasileira
subiu por causa do preço majorado, já que a produção diminuiu.
Os agricultores ficaram estimulados a aumentar a área de plantio
e a adotar padrão tecnológico mais elevado. Assim, as vendas
de insumos como fertilizantes e defensivos mostraram números
inusitados de alta em 2012. Também a comercialização dos tratores e das colheitadeiras manteve bom ritmo, principalmente
no segundo semestre.
Certamente, entramos em 2013 com melhores perspectivas,
mas nada para merecer comemoração antecipada. A base de

comparação com o ano passado não serve de referência e pedras
precisam ser retiradas de forma imediata do caminho. Na safra
2012/13, a colheita nacional é estimada pela Conab em 185 milhões de toneladas, cerca de 12% acima da temporada 2011/12.
Teremos, então, novamente maior receita, somente que em razão muito mais de volume do que do preço. Se essa constatação
faz jus a uma celebração, deixa de outro lado evidente o quadro
de fragilidade da infraestrutura e logística existente no país.
Parte significativa da receita do produtor é perdida durante o
escoamento da colheita.
Sem rede de armazenagem suficiente nas regiões de sua origem, a produção é embarcada. As vias de transporte nesses locais
são normalmente precárias e insuficientes. Falta integração entre
os modais rodoviário, ferroviário e hidroviário. A abertura de
novos corredores normalmente requer planos antecipados e
leva tempo para ser realizado. Esse diagnóstico se repete a cada
safra com filas de caminhões nas estradas e navios na espera
para embarcar e levar a produção para o estrangeiro. E não será
diferente em 2013, certamente ainda pior.
A agenda é pesada para reverter esse quadro, mas precisa
ser cumprida. Na questão dos portos, de uma análise de 140
países, o Brasil aparece na 130º posição no ranking elaborado
pelo Fórum Econômico Mundial. Como é uma posição inaceitável para a ABAG, discutiremos os temas pertinentes em nosso
próximo Congresso Brasileiro do Agronegócio, a realizar-se em
agosto próximo.
Também se lutará em 2013 com a Lei nº 12.619/12, que
trata da jornada de trabalho do motorista. Junto com entidades representativas dos usuários dos serviços de transporte,
apresentamos a situação dramática para a Casa Civil. O tema
ainda envolve os Ministérios dos Transportes e do Trabalho.
No Brasil, por exemplo, existem 8.500 postos de combustíveis,
que servirão de pontos de paradas para o cumprimento do
descanso obrigatório dos motoristas. Muitos deles precisarão
de um tempo para se adequar às novas exigências, enquanto a
competitividade brasileira paga alto preço.

Luiz Carlos Corrêa Carvalho é presidente da Abag – Associação Brasileira do Agronegócio
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