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Vanessa Castanho, gerente de relações institucionais da 
Renault, explica o sucesso do Renault Experience.
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BRASILEIRA SAIBA QUAIS SÃO OS RUMOS PROJETADOS POR ESPECIALISTAS



MUDE A DIREÇÃO

Assistência para
danos aos vidros

Serviço de chaveiro para
perda ou roubo de chaves

Possibilidade de extensão
do perímetro da cobertura

Maior fidelidade
e retorno garantido
do veículo segurado
à sua concessionária

Substituição
de pneu furado
em caso de
imprevistos

Garantia Renault

COM O SEGURO AUTO
RENAULT SEUS CLIENTES
TÊM MAIS VANTAGENS.

O Seguro Auto Renault é diferenciado. Conta com benefícios exclusivos e vantagens reais, o que faz 
dele uma excelente ferramenta para gerar novos negócios e aumentar a relação dos consumidores 
com a marca. Em suas próximas vendas, indique o Seguro Auto Renault e surpreenda seus clientes.
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Temos tudo para crescer!

Medidas rápidas e efi cientes
Após a queda nas vendas de veículos nos primeiros quatro meses do ano, devido 
ao aumento da inadimplência, que chegou a 5,9% em abril e culminou na maior 
restrição das instituições � nanceiras na concessão de crédito, o governo brasi-
leiro deliberou medidas de incentivo ao setor automotivo. Após se reunir com 
diversas lideranças da cadeia automotiva, o que inclui a indústria, representada 
pela Anfavea, os bancos e também a Fenabrave, o Ministro da Fazenda entendeu 
a necessidade de o governo oferecer estímulos para que o consumo voltasse a 
crescer e, com ele, o desenvolvimento de nossa economia. 

Participei desta reunião, ao lado da Fenabrave, que apontou a necessidade de uma 
oferta de crédito mais ampla e em melhores condições, como menor percentual 
de entrada e maior extensão no prazo dos � nanciamentos.

Este encontro foi inédito em nossa história e demonstra a importância da nossa 
atividade na economia nacional e também a força política do setor da distribuição 
de veículos  junto às esferas governamentais, tendo como foco a defesa dos inte-
resses de nosso setor e dos nossos negócios, que demandam altos investimentos 
e a geração de mais de 390 mil empregos diretos.

As medidas, de efeito imediato, incluem redução do IPI, IOF e de compulsórios, 
assim como a intenção dos bancos em ampliar prazos e reduzir a entrada para 
� nanciamento de veículos. Por isso, chamo a atenção para a matéria de capa desta 
edição, que traz, em primeira mão, todos os detalhes das mudanças em nosso setor 
e o que isso pode in� uenciar em nossos negócios.

O que posso adiantar é que o impacto inicial já pôde ser percebido na primeira 
semana após o anúncio. O consumidor foi às compras e o movimento mais que 
dobrou na Rede Renault no � nal de semana seguinte ao anúncio dos incentivos. 
Este movimento também foi estimulado graças à rapidez e e� ciência da Renault do 
Brasil, que foi a primeira montadora a conseguir substituir todas as notas � scais de 
veículos em estoque, em um curto espaço de tempo, e ainda somou esforços com 
a RCI, no sentido de oferecer, aos nossos consumidores, condições exclusivas para 
a aquisição de veículos com taxa zero em � nanciamentos de 36 meses.

Esta tríplice parceria, formada por nós concessionários, pela Renault e pela RCI, faz 
o sucesso da marca no Brasil, que é comprovado pelos números de desempenho, 
ao apontar que a marca que representamos cresceu nos últimos anos com índices 
superiores à média de mercado. 

Estamos unidos e seguindo o caminho certo. Ultrapassando barreiras e despontan-
do como uma das principais marcas no mercado brasileiro, que oferece produtos 
competitivos, em condições excelentes, por meio de uma Rede forte, preparada e 
motivada, para ampliar cada vez sua participação no mercado.

Boa leitura e bons negócios.

Editorial
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Mundo Renault

Um novo conceito para atendimento a clientes froti stas está 
sendo implantado na Rede Renault desde o início de maio. 

Trata-se do Renault PRO+, um projeto que visa oferecer soluções 
de vendas e pós-vendas aos clientes profi ssionais: froti stas, 
locadoras, taxistas, pessoas com defi ciência e condutores de 
modelos comerciais em geral.

De acordo com Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas à Empresa, 
o “Renault Pro+” é uma evolução do programa “Renault 
Empresas”, que já vinha sendo oferecido com sucesso aos 
consumidores brasileiros de comerciais leves, disponibilizando 
um tratamento diferenciado, desde a consultoria no momento 
da compra até a manutenção programada, reforçando, assim, 
a atenção e a importância dada pela marca para esses clientes. 
“Com o crescimento de 47% nas vendas a empresas em 2011, é 
necessário darmos um salto de inovação no atendimento a esses 
clientes em nossa rede Renault. Diante disso, estamos trazendo 
este conceito já consagrado na Europa”, declara Oliveira.

O programa é a sinergia entre as vendas e o pós-venda,  aliando 
a transparência com a qualidade dos produtos e dos serviços. 
Atualmente, o PRO+ alcança 450 concessionárias em 30 países. 

Segundo o diretor da Renault do Brasil, os vendedores terão 
treinamentos com o objeti vo de buscar soluções de acordo 
com as necessidades do froti sta. Os funcionários dedicados 
são treinados pela fábrica para atender esses clientes 
especiais, com equipe formada e especializada que vai 
desde o primeiro contato do cliente com a recepcionista e 
consultores de vendas froti stas até o atendimento pós-
venda realizado pelos consultores técnicos e mecânicos 
da ofi cina. 

Dentre os treinamentos é possível destacar: consultoria 
de vendas, visitas externas aos clientes, consultoria 
especializada em atendimento de taxistas e pessoas 
portadoras de necessidades especiais, agilidade e 
qualidade para no atendimento de clientes froti stas, 
entre outros. “Pesquisas feitas mostraram que as 
necessidades dos clientes profi ssionais do Brasil são 
equivalentes às expectati va deste público na Europa, 

Conceito PRO+  chega ao Brasil e 
deve benefi ciar froti stas

entre elas estão agilidade, conhecimento técnico, prioridade, 
confi ança, entre outras. Esta é a razão pela qual a Renault 
implementará este ambicioso projeto no Brasil que já é um 
sucesso em todo o mundo”, diz Oliveira.

Além disso, as concessionárias parti cipantes do programa contam 
com área específi ca, dedicada exclusivamente à exposição de 
veículos uti litários. E, na ofi cina, há boxes de serviços próprios, 
equipado com elevador de cinco toneladas voltado para o 
atendimento aos clientes com veículos carregados. 

Baseados em pesquisa com clientes profi ssionais tanto da marca 
Renault quanto de concorrentes, foram extraídas as principais 
necessidades deste ti po de cliente e então traduzidas em 12 
promessas que serão monitoradas, constantemente, pela 
montadora juntamente a Rede de Concessionárias:

• Área exclusiva para empresas e clientes profi ssionais;

• Equipe especializada em uti litários, taxistas e pessoas 
com defi ciência;

• Ampla exposição de veículos uti litários;

• Test-drive em veículos de passeio e uti litários;

• Proposta de uti litários ou transformados em até 48h;

• Apresentação de um técnico da ofi cina na entrega do veículo;

• Acesso gratuito à internet;

• Manutenção de uti litários de até 5 toneladas;

• Ofi cina com atendimento prioritário para taxistas e clientes 
profi ssionais;

• Revisões programadas no manual com entrega em 24h;

• Lavagem cortesia para carros com passagem pela ofi cina;

• Prati car custos de manutenção competi ti vos, conforme a 
revisão preço fechado.

A intenção da Renault é chegar a 53 concessionários PRO+ no 
Brasil até abril de 2013, o que garanti ria uma cobertura de 86% do 
mercado de atuação da marca no país.
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Conceito PRO+  chega ao Brasil e 
deve benefi ciar froti stas

A Abrare, em Assembleia Geral Ordinária, ocorrida no mês de 
maio, que reuniu 95% de sua rede de concessionários, prestou uma 
homenagem ao diretor da RCI, Alain Ballu, que anunciou a sua saída 
recentemente. O executi vo francês retornará a seu país para atuar 
em novos desafi os, na matriz da empresa. “O Banco Renault tem 
um papel preponderante no desenvolvimento da marca e da Rede”, 
disse o presidente da Abrare, Melchior Luiz Duarte de Abreu. Ballu, 
que dará lugar a Dominique Signora, recebeu da Associação da 
Marca a Comenda do Mérito Rede Renault, homenagem prestada 
pela enti dade a pessoas que se destacaram no trabalho em conjunto 
com a Rede para o desenvolvimento dos negócios. “Agradeço toda a 
equipe da RCI, e também a Rede, que conseguiu trazer para a nossa 
carteira grandes clientes”, agradeceu Alain Ballu.

Os universitários vencedores do concurso “Piloto por um dia”,  
realizado pelo projeto Renault Experience, ao longo de 2011, 
ti veram uma aula especial no Autódromo de Interlagos, em São 
Paulo, no mês de março, e aprenderam  técnicas de pilotagem e 
direção defensiva. 

Cerca de 20 jovens parti ciparam do programa. Eles são os 
autores das frases criati vas, vencedoras do concurso realizado 
durante as edições do Renault Experience, iniciati va inédita 
do Insti tuto Renault, em parceria com insti tuições de ensino 
superior, da qual mais de 15 mil universitários já parti ciparam. O 
Renault Experience tem o objeti vo de levar a experiência de uma 
montadora para dentro da universidade, fazendo com que os 
alunos tenham a chance de conhecer,  em detalhes,  o processo 
que envolve desde a criação,  produção, até  a venda de um 
novo automóvel. 

Para os professores das universidades que receberam o projeto, 
o Renault Experience  é uma excelente oportunidade de trazer a 
realidade do mercado de trabalho para os estudantes. “Mais do 

que um evento, é uma possibilidade de integração entre o meio 
acadêmico e o esporte automobilísti co. O ‘Piloto por um dia’ 
superou minhas expectati vas pela qualidade da organização e 
pela capacidade de planejamento do Insti tuto Renault”, ressalta 
o professor Almeida Junior, Diretor do Centro de Ciências 
Tecnológicas - CCT, da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Além de parti ciparem de aulas práti cas e teóricas, os universitários 
ti veram a chance de pilotar um carro de competi ção e guiar o 
Duster, novo SUV (Sport Uti lity Vehicle) da Renault em um curso de 
pilotagem defensiva.

Para os estudantes que parti ciparam do ‘Piloto por um Dia’ 
a emoção de pilotar em uma pista onde grandes nomes do 
automobilismo já passaram foi marcante. “Se a Renault do Brasil 
e o Insti tuto Renault queriam dar um presente diferente para nós, 
conseguiram. A emoção de dirigir em Interlagos é indescrití vel. É 
tanto orgulho que a gente não  vê a hora de sair contando para os 
amigos”, afi rma Rodolfo Oliveira, estudante de Publicidade 
do Mackenzie.

Ganhadores do “Piloto por um dia” vão a Interlagos

Abrare homenageia Alain Ballu
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Mundo Renault

Renault entrega 97 
Sanderos à CETESB

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) recebeu, em 
abril, 97 unidades do Sandero. Adquiridos junto à Renault, os automóveis 
serão usados nas ati vidades de licenciamento, monitoramento e 
fi scalização das 51 agências ambientais da companhia localizadas na Região 
Metropolitana de São Paulo, interior e litoral paulista.

A resistência,  durabilidade e a robustez do Sandero foram importantes 
diferenciais para a escolha do modelo por parte da CETESB, que é ligada à 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Além disso, de acordo com Alexandre 
Oliveira, Diretor de Vendas a Empresas da Renault do Brasil, “o Sandero 
oferece padrão de conforto e espaço interno superiores aos carros uti lizados 
pela Cetesb até então”.

Conforme destacou o Secretário Estadual de Meio Ambiente, Bruno Covas, “é  
fundamental que a Companhia conte com uma frota adequada e em condições 
de operação para que possa percorrer, com segurança, as longas distâncias que 
envolvem o trabalho de campo”. 

As 97 unidades do Sandero, todas na cor branca, foram entregues pela Renault  
já com os grafi smos da CETESB, conforme exigência do edital de licitação.
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Caíque Ferreira 
assume Diretoria 
de Comunicação da 
Renault
Após 16 anos à frente da Diretoria de 
Comunicação da Renault do Brasil, Marinete 
Veloso deixa a empresa. Em seu lugar, assume 
Caíque Ferreira, que passa a dirigir as áreas de 
relações com a imprensa e comunicação interna. 
Ele assume como diretor um ano após entrar na 
Renault do Brasil como Gerente Geral 
de Imprensa.

Jornalista de formação, Marinete Veloso 
chegou à Renault em janeiro de 1996, em 
um momento em que a companhia ainda se 
preparava para iniciar as operações no Brasil. 
Marinete construiu uma bem-sucedida carreira 
na Renault, apresentando excelentes resultados 
nos anos em que esteve na empresa. Criou e 
estruturou a área de Comunicação, vivenciando 
as várias etapas da marca no Brasil, desde 
a construção das três fábricas no Complexo 
Ayrton Senna atá a atual consolidação da 
Renault no País, que conta hoje com mais 
de 6.000 funcionários. Antes da Renault, 
Marinete Veloso foi editora nos jornais Gazeta 
Mercanti l e Diário de Comércio e Indústria 
(DCI); como repórter, passou pelo Jornal do 
Brasil, Informáti ca Hoje, Folha de S. Paulo e 
Shopping News. 

“Foi um privilégio e uma experiência 
inesquecível ter acompanhado de perto a 
instalação  da Renault no Brasil”, observa 
Marinete, destacando que se sente feliz 
ao ver a consolidação e o sucesso da 
Renault no mercado. “Meu sucessor 
assume em um excelente momento da 
empresa. Ele tem todas as credenciais 
para fazer um óti mo trabalho”, 
conclui Marinete.

Renault do Brasil 
patrocina espetáculo 
“Família Addams”
A versão brasileira da comédia musical “A Família 
Addams”, uma das peças mais aclamadas da 
Broadway, está em cartaz em São Paulo com o co-
patrocínio da Renault do Brasil.

A ação tem o objeti vo de dar visibilidade à marca 
num espetáculo consagrado no exterior e com 
personagens mundialmente conhecidos. Faz parte 
desta ação de marketi ng a exibição de um Fluence 
em um car display no teatro Abril, em São Paulo, local 
onde a peça está em cartaz. 

Na versão brasileira do musical, a atriz Marisa Orth dá 
vida à Mortí cia Addams, esposa do patriarca Gomez 
Addams, vivido por Daniel Boaventura. A vida dos 
Addams vira de pernas para o ar quando a fi lha do 
casal, Wandinha Addams, começa a namorar um 
rapaz de família tradicional, forçando o clã a organizar 
um jantar para o jovem e seus pais. 

Música, humor, efeitos especiais, fi gurinos e cenários 
impecáveis levam os espectadores a uma diverti da 
viagem no mundo excêntrico dos Addams, e a 
diversão inclui o Fluence. Confi ra:

Teatro Abril - Av. Brig. Luís Antônio, 411  Bela Vista
Dias e Horários: Quintas e Sextas, às 21h; 
Sábados às 17h e 21h; Domingos,  às 16h e 20h. 
Capacidade: 1.530 lugares
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Mundo Renault

No primeiro prêmio oferecido pela imprensa especializada 
brasileira em 2012, organizado pela revista Motor Quatro, da 
Editora Cadiz, dois modelos da Renault saíram vitoriosos e foram 
eleitos a “Compra do Ano 2012”. O Fluence venceu na categoria 
Sedã Médio e o Duster foi o melhor entre os SUVs Médios. 
Foi o primeiro prêmio conquistado pelo Renault Duster, lançado 
em 2011 no mercado nacional. O uti litário esporti vo da Renault 
somou 844 pontos, superando outros 12 competi dores, entre eles, 
Ford Ecosport e Hyundai Tucson. A garanti a total de fábrica de 3 
anos, o porta-malas e o baixo custo de manutenção foram algumas 
das qualidades que ajudaram o veículo a conquistar o tí tulo. 

Já o Fluence somou 828 pontos, fi cando à frente de 11 concorrentes. 
Esta nova vitória confi rma o sucesso do automóvel entre os 
consumidores e especialistas em automóveis, pois, desde que chegou 
ao mercado brasileiro, o sedã da Renault não para de colecionar 
vitórias em concursos e comparati vos. 

O concurso “Compra do Ano” analisou 170 veículos disponíveis no 
mercado nacional, no valor de até R$ 100 mil, para indicar os melhores 
de cada categoria, de modo a orientar os consumidores que buscam 
um carro zero km.  Entre os itens avaliados, foram considerados preço 
básico, valor do seguro, tempo de garanti a, valor das duas primeiras 
revisões, equipamentos de série, desvalorização após um ano de uso, 
relação peso-potência, motor, câmbio, porta-malas e idade de projeto. 
Aspectos subjeti vos como esti lo, conforto e dirigibilidade não foram 
levados em conta.

Renault Duster e Fluence são 
eleitos a “Compra do Ano 2012” 
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Sinal France é 
inaugurada em 
Osasco
A Renault segue seu plano de expansão 
no Brasil e inaugurou sua primeira 
concessionária em Osasco, Região 
Metropolitana de São Paulo. A “Sinal 
France” será o 64º ponto de venda da 
marca no estado, o que demonstra o 
avanço signifi cati vo da Renault no mais 
importante mercado brasileiro. Com o 
início das ati vidades deste novo ponto de 
venda, a Renault ati nge a marca de 205 
concessionárias no país.

Com uma área de 6.700 m², a “Sinal France 
Osasco”, tem um dos maiores showrooms 
(de novos e semi-novos) da Renault da 
Grande SP, onde está exposta toda a linha 
de veículos Renault, como Duster, Sandero 
e Sandero Stepway. Além deles, outros 
modelos de sucesso da marca também 
estarão em exposição neste novo ponto de 
venda, como Fluence, Clio, Symbol, Grand 
Tour e o Logan, que ganhou, recentemente, 
uma versão com câmbio automáti co. 

Com foco acentuado no pós-venda, a “Sinal 
France Osasco” pretende oferecer agilidade 
e qualidade na realização dos serviços. 
Para isso, possui ofi cina mecânica com 
equipamentos de últi ma geração. São 14 
boxes, onde profi ssionais treinados pela 
Renault do Brasil realizarão serviços como 
revisões periódicas programadas, reparos e 
instalação de acessórios originais. 

A concessionária tem estrutura completa e 
dedicada a vendas a empresas e a froti stas, 
além de ofi cina mecânica com vagas 
exclusivas para veículos uti litários e taxistas, 
e ainda um armazém de peças adequado 
para atender qualquer  ti po de demanda.

O showroom da concessionária Renault 
“Sinal France Osasco” funcionará de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 20h. Aos sábados, 
das 9h às 19h; e aos domingos permiti dos, 
das 9h às 18h. A concessionária atenderá a 
demanda da região, que cresce em ritmo 
acelerado. Nos três primeiros meses de 
2012, a Renault ultrapassou a Ford e foi 
a quarta marca mais comercializada 
em Osasco, com parti cipação de 7% no 
mercado local.
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Mercado Global

A Aliança Renault-Nissan, a AvtoVaz, a Russian Technologies 
e a Troika Dialog assinaram, em abril, em Paris, um protocolo 
de acordo que prevê a criação, pela Aliança Renault-Nissan e a 
estatal Russian Technologies, de uma joint venture que controlará 
a AvtoVaz, a montadora número 1 da Rússia, que produz os 
conhecidos modelos da marca Lada.

Até meados de 2014, a Aliança Renault-Nissan investi rá, 
aproximadamente, 750 milhões de dólares em troca de 67,13% 
do capital da joint venture. Assim, a joint venture possuirá 74,5% 
da AvtoVaz. A transação deverá ser fi nalizada até 2014.

A Renault, que já deti nha 25% do capital da AvtoVaz em 
2008, tendo ajudado a AvtoVaz a dar início a uma profunda 
reestruturação, investi rá em torno de 300 milhões de dólares 
na joint venture. A contribuição da Nissan, que atualmente não 
é acionista da AvtoVaz, chegará a 450 milhões de dólares. Estas 
somas serão integralizadas em várias etapas pela Renault e pela 
Nissan até 2014.

A Russian Technologies reduzirá os seus emprésti mos à AvtoVaz 
em aproximadamente 7 bilhões de rublos (238 milhões de 
dólares), recebendo o resultado da venda antecipada pela 
AvtoVaz de ati vos não estratégicos. O saldo restante destes 
emprésti mos sem juros, em um montante de aproximadamente 
46 bilhões de rublos (ou 1,56 bilhão de dólares) será prorrogado a 
prazos extremamente longos.

Isso possibilitará que a AvtoVaz tenha um balanço sólido, sem 
problemas de liquidez. “O acordo assinado marca mais uma etapa 
de um processo de colaboração cada vez maior, que contribui para a 
modernização da líder da indústria automobilísti ca russa”, declarou 
Carlos Ghosn, Presidente e CEO da Aliança Renault-Nissan. 

“Estamos extremamente sati sfeitos por permiti r que a AvtoVaz 
fortaleça as suas relações com a Aliança Renault-Nissan e receba 
a Nissan como nova parceira estratégico da AvtoVaz”, declarou 
Serguei Chemezov, Diretor Geral da Russian Technologies e 

presidente do Conselho de Administração da AvtoVaz. Durante 
os próximos meses, a Aliança Renault-Nissan conduzirá uma 
auditoria fi nanceira, jurídica, e ambiental. As partes devem 
assinar acordos defi niti vos e concluir a transação até o 
fi nal de 2012, sob a condição de obtenção das autorizações 
regulamentares de praxe.

Até 2014, a joint venture adquirirá a totalidade das parti cipações 
da AvtoVaz possuídas pela Troika Dialog. “A Troika Dialog tem o 
orgulho de ter desempenhado um papel ati vo na consolidação de 
uma das mudanças estratégicas mais bem-sucedidas da indústria 
russa. A AvtoVaz é um exemplo de como uma empresa pode 
se benefi ciar dos esforços comuns empreendidos por players 
internacionais, a fi m de fornecer um modelo de competi ti vidade 
futuro e destacar a importância da contribuição da indústria 
automobilísti ca para a economia russa”, declarou Ruben 
Vardanian, Presidente da Troika Dialog.

A Renault, a Nissan e a Lada estão lançando atualmente uma 
ofensiva de produtos, que se traduzirá por uma renovação dos 
principais modelos da Lada e o lançamento de novos carros das 
três marcas (sendo cinco modelos produzidos na nova linha de 
produção da Aliança). 

“A AvtoVaz comemora o acordo assinado entre os seus principais 
acionistas. A nossa empresa acredita que a Aliança Renault-
Nissan e a Russian Technologies comparti lham de uma mesma 
visão a respeito do potencial da AvtoVaz, o que deve ser 
determinante para o seu futuro sucesso”, afi rmou Igor Komarov, 
CEO da AvtoVaz. 

O mercado automobilísti co russo (automóveis e comerciais) 
ati ngiu 2,65 milhões de veículos em 2011. O volume esti mado 
para 2012 deve fi car em torno de 2,9 milhões de unidades. A 
Aliança vendeu 878.990 carros na Rússia em 2011, dos quais 
578.387 da marca Lada. Com 33% de parti cipação de mercado, a 
Rússia se mantém como o terceiro mercado da Aliança, logo após 
a China e os Estados Unidos.

Igor Komarov, COO da Avtovaz; 
Carlos Ghosn, Chairman e CEO da 
Aliança Renault-Nissan; Serguei 
Skvortsov, vice-presidente da Trokia 
Dialog e Serguei Tchemezov, diretor 
executi vo da Russian Technologies 
State Corporati on, durante a 
assinatura do acordo.

Renault-Nissan faz parceria com a Russian Technologies
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Fenabrave avança com o 
Grupo dos 20 no Brasil

A Fenabrave fi rmou, em 2011, uma parceria com a NADA - 
Nati onal Automobile Dealers Associati on e trouxe ao Brasil 
o chamado Grupo dos 20 (NADA 20 Group). O programa, em 
funcionamento nos Estados Unidos há mais de 40 anos, já 
conta com a parti cipação de 1,9 mil membros que formam 
130 grupos de concessionários dos EUA, Canadá e México.

No Brasil, o Grupo dos 20 já conta com 52 concessionárias 
parti cipantes, divididas em três grupos de trabalho. Cada 
grupo reúne empresas de portes semelhantes, porém, 
não concorrentes. O trabalho inicial aconteceu por meio 
de uma parceria fi rmada com a Abracaf – Associação que 
representa os concessionários Fiat de todo o Brasil e está 
sendo ampliado a outras marcas. “Este trabalho é sucesso 
no mercado norte-americano e já tem mostrado grandes 
resultados aqui no Brasil. A NADA nos forneceu a tecnologia 
de análise dos balanços e, com isso, estamos conseguindo 
levar aos concessionários brasileiros um serviço muito 
importante para suas operações”, explica o presidente da 
Fenabrave, Flávio Meneghetti  .

Segundo o coordenador do Grupo dos 20 no Brasil, Diego 
Lobariñas Alvarez, o objeti vo desta plataforma é poder 
analisar a situação econômica e fi nanceira do concessionário, 
permiti ndo que seja comparada com os demais membros 
do Grupo. A parti r desta análise, o concessionário identi fi ca 
o que está e o que não está funcionando bem em seu 
negócio, além de identi fi car oportunidades. “Desta forma, o 
empresário identi fi ca pontos fracos e as melhores práti cas 
podem ser aplicadas em lugares que o desempenho não é 
sati sfatório e, com isso, o setor da distribuição consegue 
crescer, ampliando a rentabilidade e as vendas”, comenta.

 Os concessionários que parti cipam do Grupo dos 20 
têm acesso a um programa chamado O COMPOSITE - 
Ferramenta de Gestão. Mensalmente, esses distribuidores 
preenchem os formulários, sigilosos, que são enviados 
para a NADA processar. Está ferramenta possui 57 páginas 
de análise, onde o concessionário, depois de enviar os 
dados, acompanha os resultados mensais de sua empresa 
e o desempenho dos outros membros do Grupo. Por meio 
desta plataforma de gestão é possível obter o resultado de 
um balancete fi nanceiro padronizado. Com os resultados 
compilados, os concessionários se reúnem, a cada semestre, 
para discuti r os pontos de interesse e também traçar 
estratégias entre os membros do Grupo. 

“Este programa aponta tendências, gráfi cos, detalhes 
departamentais, comparações, pontos vitais e fórmulas 
de cálculo, tudo para o concessionário obter melhorias 
fi nanceiras em sua empresa”, detalha Alvarez. 

Por meio dos recursos disponibilizados pelos concessionários, 
o Grupo dos 20 gerencia os negócios com referências 
comparati vas buscando sempre oti mizar os resultados.

Diego Lobariñas Alvarez, 
coordenador do Grupo dos 
20 e Flávio Meneghetti  , 
presidente da Fenabrave.
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Mercado Global

XXII Congresso Fenabrave 
acontece em agosto

Com o tema “Excelência em Gestão”, o XXII Congresso Fe-
nabrave e a ExpoFenabrave, os maiores eventos do setor 
da distribuição automoti va da América Lati na, prometem 
movimentar empresários de todo o Brasil e delegações 
internacionais interessadas em conhecer tendências e fer-
ramentas de gestão inovadoras 
para o mercado automotivo. 
Pelo quinto ano consecuti vo, os 
eventos contam com o Patrocí-
nio Master do Banco Itaú.

Os eventos acontecerão, simul-
taneamente, entre os dias 16 
e 18 de agosto, no Expo Center 
Norte no Pavilhão Azul, na capi-
tal paulista. Assim como a últi ma 
edição do evento, no passado, 
a Reed Exhibitions Alcântara 
Machado será a organizadora 
do evento.

Em três dias de duração (de quin-
ta-feira a sábado), o conteúdo do Congresso será comandado 
pelo consultor Valdner Papa, coordenador temático do 
evento, e terá, como objetivo, proporcionar ferramentas 
de gestão do negócio de distribuição automoti va a parti r da 
oferta de uma agenda focada na superação dos desafi os do 
setor. Ou seja, transformar conhecimento em valor.

Para dar conta de quase 40 palestras programadas, a 
Fenabrave reunirá palestrantes de renome nacional 
e internacional. Entre os nomes já confirmados estão 
o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, o 
economista José Carlos Mendonça de Barros, a jornalista 
Mônica Waldvoguel, e os palestrantes internacionais David 
Kein (EUA), que falará sobre a internet, Earl Hesterberg – CEO 
Group 1 Automoti ve (EUA), Lucas de Montagner (Itália) e 
Jomar Rabello (EUA), entre outros.

Sobratur oferece vantagens em 
atendimento
Para aprimorar o atendimento aos concessionários e associações de 
marca quanto às inscrições ao evento, assim como para cuidar da 
logísti ca de transfer, realizar reservas de hospedagem e passagens 
aéreas, a Fenabrave e a Reed Exhibiti ons Alcântara Machado pas-
sam a contar com a Sobratur, empresa contratada para ser a agência 
ofi cial do XXII Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave 2012.

Segundo o diretor da Sobratur, Amauri Caldeira, já estão bloqueados 
para os eventos 965 apartamentos nos principais hotéis de São Pau-
lo, incluindo os localizados mais próximos ao Expo Center Norte.

Descontos Especiais
A Sobratur negociou vantagens especiais para os congressistas que 
solicitarem reserva por meio da agência. As tarifas, por exemplo, 
sofreram reduções importantes. No Holiday Inn Parque Anhembi, 
por exemplo, a tarifa de um apartamento single superior king 
passou de R$720,00 a diária para R$403,00. No Novotel São Paulo 
Center Norte, o apartamento single superior, que antes ti nha diária 
estabelecida em R$703,00, com a negociação da Sobratur passou 
para R$463,00.

Para atender aos congressistas que preferem fi car hospedados na 
região da Avenida Paulista ou outras localidades próximas, a agên-
cia também fez bloqueios em alguns dos principais hoteis.

Já na parte aérea, a Sobratur conseguiu acordos com as principais 
companhias. Na TAM, os descontos serão de 20%; na Gol, as pas-
sagens ficarão 13% mais baratas; na Avianca, a redução obtida 
chegou a 15%, e na Webjet o desconto será de 10%. “Vale ressaltar 
que esses descontos serão aplicados sobre a tarifa que estiver 
disponível no sistema na data da emissão; as negociações não são 
válidas para crianças e  para tarifas promocionais bem como vôos 
com conexão”, explica Marli Furlan, executi va da Sobratur.

Para garanti r um atendimento mais personalizado aos congressis-
tas, a Sobratur, que também fi cará responsável pelas inscrições do 
evento, terá profi ssionais exclusivos na sede da Fenabrave.

Inscrições Especiais
Para que mais concessionários possam aderir ao evento e inscrever 
mais executi vos e colaboradores, os planos de inscrição para o XXII 
Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave este ano estão diferencia-
dos. As inscrições estão divididas entre Individuais e Coleti vas, 
sendo que a últi ma modalidade contempla descontos progressivos. 
Os interessados devem se inscrever diretamente no site do evento: 
www.congresso-fenabrave.com.br.

Valdner Papa, coordenador 
temáti co do Congresso.

14



Serviço de Atendimento 
aos Congressistas

Para inscrições ou informações, reservas 
de hospedagem e passagens, os 

interessados devem falar com Ana Estela e 
Paulo, pelo telefone: (11) 5582-0091.

A ExpoFenabrave 2012, que acontece simultanea-
mente ao Congresso, este ano ocupará 15 mil m2 do 
Pavilhão Azul do ExpoCenter Norte, em São Paulo-SP. 
São esperados 70 expositores este ano. “Já estamos 
com 65% dos espaços de área comercializados e algu-
mas empresas estão com áreas reservadas e em fase 
fi nal de contrato”, afi rma Hércules Ricco, diretor do 
evento pela Reed Exhibiti ons Alcântara Machado.

Pelo quinto ano consecutivo, o Banco Itaú será o 
Patrocinador Master do XXII Congresso Fenabrave 
e ExpoFenabrave, e os eventos terão, ainda, as em-
presas Assurant, F&I Brasil, Resource Automoti ve, 
Usebens e Grupo Disal como Patrocinadoras Gold; 
CETIP S.A, JM&A Brasil, Fenaseg, Dealernet e Indiana 
Seguros como Patrocinadoras Silver; a FIAT como 
Apoiadora I e a TOTVS S.A como Apoiadora II.

As empresas interessadas em adquirir espaços na 
ExpoFenabrave 2012 devem procurar por Rodrigo 
Marques, da Reed Exhibiti ons Alcântara Machado, 
pelo telefone: (11) 3060-5017.

Feira deve reunir 70 expositores 

Nissan nomeou 
executi vos 
para o Brasil
A Nissan Américas anunciou, em abril, a nomeação de François 
Alain Dossa como vice-presidente de Administração e Finanças da 
Nissan do Brasil. O executi vo passou a liderar essas áreas estraté-
gicas, em um momento no qual a Nissan expandiu suas operações 
e parti cipação de mercado no País. O executi vo irá se reportar ao 
vice-presidente sênior de Administração e Finanças para as Améri-
cas Scott  Becker e fi cará baseado no Rio de Janeiro.

François vem do Banco Societe Generale, onde era o diretor-geral 
responsável pelo Brasil e América Lati na. Sua carreira também inclui 
ati vidades como diretor de Finanças de Exportação no banco Pari-
bas, na França, e como gerente-comercial da Alstom do Brasil, em 
São Paulo. É graduado em Economia pela Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales, de Paris, França. 

 “Estamos muito satisfeitos em ter François na Nissan do Brasil 
para liderar essas áreas estratégicas. Ele nos traz a experiência para 
ajudar a marca no momento de crescimento da sua presença neste 
mercado tão importante”, diz o vice-presidente sênior de Adminis-
tração e Finanças para as Américas Scott  Becker.

Ao mesmo tempo, a Nissan anunciou que Sidnei Alvares seria o 
diretor de Recursos Humanos da Nissan do Brasil, e passaria a se 
reportar a François Dossa e a Mark Stout, vice-presidente de Recur-
sos Humanos da Nissan Américas. Sidnei irá se focar imediatamente 
no início das operações de manufatura brasileira, fi cando sediado 
em Resende-RJ.

Alvares veio da General Motors Corporation (GM) em Detroit, 
Michigan, onde atuou como diretor de Recursos Humanos em 
uma atribuição internacional na General Motors Venezuelana, em 
Caracas. Antes de se unir à Nissan, acumulou mais de 25 anos de 
experiência nos setores automobilísti co e de Recursos Humanos, 
incluindo posições de responsabilidade crescente na General Mo-
tors do Brasil e Venezuela. É graduado em Tecnologia Mecânica 
pela Escola Técnica Lauro  Gomes, bem como em Negócios, pelo 
Insti tuto Metodista.

Christi an Meunier, presidente 
da Nissan no Brasil, terá nova 
equipe no board da empresa 
para ampliar os negócios da 
marca no País.
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Economia & Negócios

Grupo Renault divulga 
resultados do primeiro trimestre

No Brasil, a marca conseguiu ati ngir 6,8% de parti cipação no mercado, 
com crescimento de 36,5% nas vendas durante o trimestre.

Carlos Ghosn, CEO da 
Aliança Renault-Nissan.

As vendas do Grupo Renault atingiram 638.498 uni-
dades no primeiro trimestre de 2012, em queda 
de 7,9% em razão de um mercado europeu extre-

mamente desfavorável, segundo comunicado divulgado 
à imprensa.

De acordo com a divulgação, em um mercado auto-
mobilístico mundial em alta de 4,6%, o Grupo mantém sua 
progressão no mundo, com um crescimento de suas vendas 
superior ao mercado nas Américas, na Euroásia e na região 
Euromed-África. 

Na Europa, onde o mercado está em baixa de 8,1%, 
as vendas do Grupo Renault registraram queda de 20% e 
representam 9,1% do mercado. A diminuição das vendas 
foi particularmente acentuada por um mercado francês em 
baixa de 19,4% no primeiro trimestre de 2012, em compa-
ração com o primeiro trimestre de 2011, que teve um pico 
de atividade, devido às entregas dos últimos veículos que se 
bene� ciaram do incentivo ao sucateamento.

A marca ocupa a terceira posição na Europa, com 7,6% 
do mercado de automóveis. A Renault con� rma sua lideran-
ça em comerciais leves, com uma participação de mercado 
de 16,6%. Fora da Europa, o Grupo mantém seu dinamismo, 
com vendas em alta de 12,3% no primeiro trimestre. Das 
vendas totais do Grupo, 46% (+8 pontos) foram realizadas 
fora da Europa. 

Na Região Euorásia, os volumes aumentaram 27,5%, 
em um mercado em alta de 17,7%. O mercado russo con� r-

ma sua posição de 4o mercado 
do Grupo. Na Região Américas, 
o Grupo registrou uma alta de 
14,9% em suas vendas, apesar da 
desaceleração no crescimento do 
mercado, que teve um aumento 
de 2,4%. 

Desempenho no Brasil no 
quadrimestre – A Renault do 
Brasil comemorou o excelen-
te desempenho nos primeiros 
quatro meses de 2012. Com ma-
rket share acumulado de 6,8%, 
a marca destaca-se como a que 
mais cresceu em participação 
de mercado no período, com 
alta de 1,84 ponto percentual 

em relação a igual período de 2011. Em volume, a Renault 
também apresentou bons resultados encerrando o quadri-
mestre com 68.871 unidades emplacadas no acumulado, 
volume 29,5% maior em relação ao mesmo período de 2011, 
enquanto o mercado apresentou queda de 10%. É um dos 
melhores resultado para a Renault do Brasil.

“A marca segue con� ante no potencial do mercado bra-
sileiro. Para sustentar o crescimento, vamos dar continuida-
de aos planos de ampliação da capacidade produtiva e au-
mento da rede comercial. Vamos seguir com os lançamentos 
previstos para 2012, a exemplo do Sandero Stepway Rip Curl 
que teve excelente recepção já no mês de lançamento”, ressal-
ta Olivier Murguet, Presidente da Renault do Brasil. 

No volume total de automóveis, a marca registrou 
aumento de 8,4% em relação ao acumulado de 2011. De 
acordo com a montadora, contribuiu para este resultado os 
emplacamentos do Duster (9.606 unidades), assim como 
Sandero (26.942 unidades), que teve um volume de em-
placamentos 28,7% superior que o registrado nos quatro 
primeiros meses do ano passado. 

No total acumulado dos comerciais leves, a Renault re-
gistrou a surpreendente marca de 496% de aumento no vo-
lume de emplacamentos, saltando de 2.304 unidades comer-
cializadas nos quatro primeiros meses de 2011 para 13.738 
em igual período de 2012. A empresa passou de 14º lugar 
no ranking de comerciais leves para 6º lugar no acumulado 
de 2012, de acordo com a Fenabrave – Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automotores. Segundo a mon-
tadora, isso se deve a importantes contratos � rmados com 
frotistas, além da intensi� cação do trabalho realizado junto 
à rede e seus clientes.

Perspecti vas – “A evolução desigual dos mercados automo-
bilísticos em todo o mundo e a atividade do Grupo no início 
do ano estão de acordo com as expectativas. Entretanto, o 
enfraquecimento do mercado europeu, principalmente o 
francês, foi maior do que o previsto”, informa o comunicado 
divulgado pela sede da Renault, na França. 

De acordo com o Grupo Renault, esta queda do mer-
cado europeu deve se atenuar progressivamente no segun-
do trimestre, em função das evoluções macroeconômicas 
e uma base de comparação mais favorável. Para o ano de 
2012, o Grupo espera um crescimento do mercado mundial 
de 4%, com um mercado europeu em queda de 3 a 4% e um 
mercado francês em queda de 7 a 8%. 
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Opinião

O Duster foi o primeiro adversário de peso a 
enfrentar diretamente o Ecosport, carro que 
deu vida nova à Ford quando revolucionou o 
mercado em 2003. O Ecosport inovou, trouxe 
uma nova alternativa no segmento dos carros 

compactos, permitindo que também o consumidor desse seg-
mento tivesse a opção de ter um utilitário esportivo. Mesmo 
considerando que era um carro produzido sobre a platafor-
ma de um hatch pequeno, o Ecosport chegou com charme e 
a imponência.

O sucesso imediato abriu os olhos dos concorrentes, 
que, cada um a seu modo, tentou beliscar uma fatia desse 
mercado que nascia vigoroso. Veio a Volkswagen com o 
Crossfox e o SpaceCross. A Fiat lançou o Idea e o Doblò 
Adventure, depois a Peugeot entrou no segmento com o 207 
SW Escapade e a Nissan com o Livina X-Gear. A cartada 
da Citroën foi transformar o C3 num utilitário esporti-

vo, fazendo do Aircross o carro que mais se aproximou 
do Escosport.

Quer dizer: os concorrentes modi� caram os carros que 
tinham à disposição para disputar uma fatia do segmento 
dos o�  road ligths: hatchs, peruas, míni vans, furgões. Todos 
conquistaram seu espaço, mas nenhum chegou a ameaçar a 
liderança do carro da Ford.

Daí o mérito do Renault Duster, que apresentou um produ-
to mais adequado e no segundo mês de venda já mostrou a que 
veio. Lançado em outubro do ano passado, já em novembro 
o Duster vendeu 3.875 unidades, passando o Ecosport, que 
fechou o mês com 2.756. 

Nos meses seguintes a disputa vem apertada, ora com o 
Duster na frente, ora com o Ecosport voltando à liderança. No 
acumulado de janeiro a abril deste ano os números apontam 
a liderança na Renault. O Duster vendeu 10.040 unidades, 
contra 9.934 do concorrente.  

Duster supera Ecosport e é líder 
dos uti litários esporti vos

Joel Leite

Joel Leite é jornalista especializado no setor automoti vo – www.autoinforme.com.br | Twitt er @joelleite

Dentre todos os modelos disponíveis no segmento, 
Renault Duster foi o único que conseguiu bater a liderança 
do Ecosport no mercado brasileiro.

Carro Unidades

1 Renault Duster 10.040 

2 Ford Ecosport 9.934

3 Honda CRV 6.224

4 Hyundai Tucson 6.126

5 Fiat Freemont 4.615

6 Mitsubishi Pajero 4.385

7 GM Capti va 3.668

8 Citroën Aircross 3.173

9 Hyundai iX35 2.273

10 Kia Sportage 2.644

Líder entre os SUV
O Duster tornou-se também o líder entre os 
uti litários esporti vos, considerando todas s 
categorias. Veja o ranking de vendas até maio.
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 Duster Ecosport

O motor é de quatro cilindros, transversal, 
fl ex, 1.598 cm³, 8 válvulas. Com gasolina ele 
chega a uma potência de 101 cavalos e sobe 
para 107cv usando álcool.

Velocidade máxima: 165 km/h

Dados registrados em testes independentes 
indicam uma aceleração 0 a 100 km/h em 13,3 
segundos e consumo de 8,4 km/l com álcool. 
A capacidade do tanque é de 54 litros.

O motor é um quatro cilindros, transversal, 
fl ex, de1.598 cm³, 16 válvulas, com potência 
de 110 cavalos quando usa gasolina), que 
sobe para 115cv com álcool no tanque.

Dados registrados em testes independentes 
indicam uma aceleração de 0 a 100 km/h 
em 13,6 segundos e consumo de 7,25 km/l 
usando álcool.

Dados ofi ciais dão conta de uma velocidade 
máxima de 165 km/h e a capacidade do 
tanque é de 50 litros.

Duster Dynamique 1.6 fl ex Ecosport XLT 1.6 fl ex

Compare os números

Altura 1,69m  1,62m

Largura 1,82m  1,72m

Entreeixos 2,67m  2,49m

Portamalas 475 litros 296 litros

Motor 1.6 16V 110/115cv 8V 101/107cv

Motor 2.0  16V fl ex 138/142cv 16V fl ex 141/145cv







Holofote Vanessa Castanho

Os principais executivos da Renault estão 
retornando para a universidade! Não se 
trata de nenhuma “reciclagem” ou “atuali-
zação” de formação. Trata-se do “Renault 
Experience”, uma iniciativa da Renault 
do Brasil, que começou em 2009, que dá a 
jovens universitários a chance de conhecer 
com detalhes todo o processo que envol-
ve a criação, a produção e a venda de um 
novo automóvel.

Em eventos multidiciplinares que aconte-
cem em universidades por todo o Brasil, 
os estudantes mergulham no dia a dia 
da Renault do Brasil e, também, no rico 
universo da indústria automobilística. Os 
altos executivos, experientes pro� ssionais 
da empresa, conversam com os estudantes, 
num espaço interativo e aberto a discus-
sões sobre a tarefa de conceber, produzir e 
vender um novo veículo.

Além da exibição de veículos e de processos 
para suas concepções, os estudantes podem 
obter informações e até se inscreverem em 
um dos vários programas de seleção de no-
vos colaboradores promovido pela Renault 
do Brasil, como, por exemplo, o de estágios 
e o de trainees.

A união entre o campus universitário e a re-
alidade prática do dia a dia que o “Renault 
Experience” proporciona, foi a inspiração 
para o desenvolvimento do logotipo – que 
contou com a participação dos pro� ssionais 
do Renault Design América Latina, primei-
ro estúdio de design da marca no continente 
americano. O slogan do projeto: “A Renault 
dentro da universidade, você por dentro da 
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De volta 
à sala 

de aula!
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“Neste ano 
mais de 20 mil 
universitários 

terão parti cipado 
do Renault 
Experience, 

que começou 
em 2009”

Renault”, faz uma referência à iniciativa 
da marca de levar a sua experiência para 
a universidade, permitindo assim, que os 
estudantes conheçam melhor a rotina da 
Renault do Brasil.

De acordo com Vanessa Castanho, gerente 
de relações institucionais da Renault, a meta 
é atingir mais de 20 mil pessoas, ainda em 
2012, em universidades de todo o Brasil, com 
o programa. Segundo a gerente, este traba-

lho tem sido realizado em parceria com as 
concessionárias locais, que desenvolvem um 
importante papel com a comunidade e ainda 
conseguem gerar parcerias.

Con� ra a entrevista nas próximas páginas  
realizada com Vanessa Castanho e saiba 
um pouco mais sobre este projeto que tem 
aberto a estudantes todos os bastidores da 
concepção de um veículo até a estratégia 
de vendas.

Alunos, professores 
e executi vos da 
Renault do Brasil no 
Renault Experience, na 
Universidade Mackenzie.
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Abrare News – Quais foram as 
praças atendidas pelo projeto?
Vanessa Castanho – Já receberam o evento as 
universidades PUC-Campinas, PUC-PR, PUC-SP 
e PUC-RJ; a ESPM (Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing) de Porto Alegre (RS); UFSC 
(Universidade Federal de Santa Catarina), em Flo-
rianópolis (SC); Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, em São Paulo; Universidade de Fortaleza 
e UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul). Neste mês de maio, estaremos presente 
na PUC-MG e teremos ainda este ano uma edição 
exclusiva para os nossos colaboradores.

Abrare News – Qual a meta para 2012?
Vanessa Castanho – Neste ano mais de 20 mil 
universitários terão participado do Renault 
Experience, que começou em 2009. Para 2012, 
lançaremos o Desa� o Renault Experience, que é 
um projeto de cooperação técnico-cientí� co, rea-
lizado em conjunto com as universidades, para a 
elaboração de projetos de pesquisa relacionados 

Vanessa CastanhoHolofote

Abrare News – O que é o Renault Experience?
Vanessa Castanho – É uma iniciativa da marca 
de levar a sua experiência para as universidades, 
permitindo que os estudantes entendam qual a 
importância da teoria apreendida em sala de aula 
com a prática do dia a dia de uma multinacional 
automotiva como a Renault: desde a concepção 
de seus produtos, a gestão de suas fábricas e a 
estratégia de construção de uma marca cada dia 
mais brasileira. Tem como slogan “A Renault 
dentro da Universidade, você por dentro da 
Renault” e está inserido no eixo educar, um dos 
pilares estratégicos do Instituto Renault.

Abrare News – Como é a dinâmica do 
Renault Experience?
Vanessa Castanho –Em duas grandes palestras 
dinâmicas, os principais executivos da montado-
ra mostram os bastidores do desenvolvimento e 
comercialização de um carro da marca no Brasil. 
Além disso, os executivos � cam disponíveis ao 
longo de um determinado período (geralmen-
te uma semana) para falar sobre os desafios 
de produzir e vender um novo veículo para o 
competitivo mercado brasileiro, em workshops 
exclusivos, que acontecem durante toda a sema-
na, com temas relacionados às áreas de Direito, 
Administração, Engenharia, Sustentabilidade 
Ambiental e Comunicação. Tudo isso tem a 
participação e o envolvimento direto das con-
cessionárias da região.

Abrare News – Quais são seus objetivos?
Vanessa Castanho – Levar a prática do dia a dia 
na concepção de um novo projeto; identi� car 
jovens talentos; aproximar o público universi-
tário às universidades, nos projetos do Instituto 
Renault; e, finalmente, criar vínculo junto as 
universidades para futuras parcerias (desenvol-
vimento tecnológico, projetos voltados para a 
comunidade, etc..).

Abrare News – Quantas universidades 
já receberam o evento?
Vanessa Castanho – 10 universidades já re-
ceberam o Renault Experience, sendo que em 
algumas já estamos caminhando para a 4ª edição, 
como é o caso da PUC-PR.

“O resultado 
imediato acontece 
no próprio Renault 

Experience, 
quando os alunos 

entendem a 
relevância das 
matérias dadas 

em sala de aula e 
a relação direta da 
práti ca na indústria 

automobilísti ca. 
Atualmente 

estamos 
trabalhando 

em parceria em 
diversos projetos 

voltados para 
a comunidade 
acadêmica e 

a própria 
sociedade”
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ao setor automotivo. Os melhores trabalhos de 
conclusão de curso serão premiados.

Abrare News – Já obtiveram 
resultados práticos com o projeto?
Vanessa Castanho – O resultado imediato acon-
tece no próprio Renault Experience, quando os 
alunos entendem a relevância das matérias dadas 
em sala de aula e a relação direta da prática na 
indústria automobilística. Atualmente estamos 
trabalhando em parceria em diversos projetos 
voltados para a comunidade acadêmica e a própria 
sociedade. Um exemplo é a parceria com a PUC 
do Paraná, em que produzimos um projeto de 
educação no trânsito em escolas públicas. Além 
da PUC-PR, também desenvolvemos projetos com 
a Universidade Mackenzie e a Escola Superior de 
Propaganda e Marketing.

Abrare News – De que forma o 
concessionário pode contribuir? Quais são 
os benefícios para o concessionário?

Vanessa Castanho – Os concessionários são o 
pilar do relacionamento com as universidades. 
Muitas vezes são eles que iniciam as conversas e 
negociações com as universidades, se envolvendo 
naturalmente. Além do envolvimento, os con-
cessionários têm o importante papel de manter o 
relacionamento e são, na maioria das vezes, os res-
ponsáveis por novas parcerias. Todos ganham nes-
se processo: o concessionário, que se envolve com 
sua comunidade e gera uma percepção positiva 
onde ele atua; o Instituto Renault, que amplia sua 
cobertura de atuação; e, especialmente, o estudante 
universitário, que tem a oportunidade de conhecer 
o dia a dia de uma montadora na prática.

Abrare News – O Renault Experience 
acontece também em outros países? 
Vanessa Castanho – O Renault Experience é 
um projeto nascido no Brasil e que existe desde 
2009. O sucesso foi tamanho que, a partir deste 
ano, será levado para países como Colômbia 
e Argentina. 

“Os 
concessionários 

são o pilar do 
relacionamento 

com as 
universidades. 

Muitas vezes são 
eles que iniciam 
as conversas e 

negociações com 
as universidades, 

se envolvendo 
naturalmente. 

Além do 
envolvimento, os 
concessionários 

têm o importante 
papel de manter 

o relacionamento 
e são, na maioria 

das vezes, os 
responsáveis por 
novas parcerias”

No auditório da 
Universidade Mackenzie, 
em São Paulo, alunos de 
diversas áreas aprendem o 
dia a dia da montadora.
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O mercado automoti-
vo brasileiro encerrou 
2011 com bons resul-
tados. De acordo com 
o que foi apurado pela 
Fenabrave, mesmo com 
a desaceleração da eco-
nomia no segundo se-
mestre, que provocou 

queda no crescimento estimado para automóveis e 
comerciais leves, o ano foi histórico para todos os 
segmentos, com mais de 5,7 milhões de unidades 
emplacadas no período. Este volume representou 
4,91% de aumento sobre os resultados obtidos 
em 2010, que registrou 5,4 milhões de unidades 
emplacadas. “A Crise na Europa também trouxe 
re� exos ao País, mas os resultados foram positivos 
mesmo com pequena retração. Ela contribuiu para 
a restrição de crédito no Brasil, mas isso não afetou 
o resultado � nal, e fechamos 2011 com números 
expressivos”, explicou Flávio Meneghetti, presiden-
te da Fenabrave.

Matéria de Capa

O Regime estabelece padrões para que as 
empresas instaladas no Brasil tenham direito 
a incenti vos tributários do IPI e, com isso, 
o governo esti mula a inovação tecnológica 
na indústria automoti va nacional.

Novo Regime 
Automoti vo 
valerá até 2017

Diante deste cenário e do resultado obtido em 
2011, a previsão da entidade para 2012 era oti-
mista. Diante de um PIB estimado em 3,5% para 
2012, a Fenabrave projetava, conforme estimativas 
da MB Associados (consultoria econômica par-
ceira da entidade), um crescimento de 5,76% nos 
emplacamentos de veículos, que deveriam chegar 
a 5.894.734 unidades este ano.

Porém, de acordo com o levantamento feito 
pela entidade no início de maio, o setor de dis-
tribuição de veículos (automóveis, comerciais 
leves, caminhões, ônibus, motos, implementos 
rodoviários e outros meios de transporte, como 
carretinhas para jet sky) apresentou queda de 
15,96% no mês de abril na comparação com 
março (foram emplacados 406.496 no mês pas-
sado contra 483.688 em março). Na comparação 
entre os meses de abril 2011 e 2012, o setor re-
gistrou retração de 9,95%. “Esta queda se deve à 
maior restrição ao crédito para a compra de um 
veículo novo. Os bancos estão mais criteriosos 
na avaliação cadastral graças ao aumento da 
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inadimplência no setor, que cresceu nos últi-
mos meses e chegou a 5,7% no mês de março”, 
avalia Meneghetti.

Com este cenário, a entidade reviu as projeções 
de crescimento para o ano. De acordo com a Fena-
brave, 2012 deve encerrar com 5.762.871 unidades 
comercializadas em todos os segmentos. Este valor 
representa crescimento de 3,4% com relação ao 
volume registrado em 2011 (5.573.499 unidades). 
No início do ano, a entidade previa crescimento 
de 5,76% para o setor. 

Para os segmentos de automóveis e comerciais 
leves, espera-se aumento de 3,50% nos emplaca-
mentos na comparação com 2011, totalizando 
3.545.584 milhões de unidades (a previsão anterior 
era de 4,5%). 

O ritmo de crescimento apresentado nos úl-
timos anos, principalmente em 2011, chamou a 
atenção de diversas marcas, especialmente as de 
origem asiática, que � zeram investimentos pesa-
dos no país e passaram a oferecer veículos com 
itens de conforto, de série, a preços mais baixos 

que os automóveis oferecidos pelas montadoras 
já instaladas no País. 

O novo Regime – De acordo com Tereza Fernan-
dez , sócia-diretora da MB Associados, além do 
aumento de 30 pontos percentuais na alíquota 
de IPI, instituído no ano passado para veículos 
importados, com exceção aos produzidos no 
Mercosul e México, o governo brasileiro adotou 
uma segunda medida, que afetou a vinda de ve-
ículos da indústria mexicana. “Como o volume 
de importações estava muito grande, o governo 
reduziu o teto de US$ 2,2 bi para US$ 1,450 bi. Se 
não houvesse esta interferência, o volume poderia 
chegar a US$ 3 bi em veículos importados daquele 
país”, explicou Tereza.

Em 2011 as importações de automóveis mexi-
canos para o Brasil somaram 117,6 mil unidades, 
em crescimento de 66% em relação a 2010. O 
volume representou 14% dos modelos importados 
vendidos no mercado brasileiro no ano passado. 
Com isso, o México foi o terceiro maior exportador 

A Presidente Dilma 
Rousseff  e sua equipe 
de governo no anúncio 
das medidas que 
fazem parte do Plano 
Brasil Maior.
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O Regime Automotivo, que entra em vigor em 
2013 e terá validade de cinco anos (até 2017), por 
meio do decreto 7.716/2012, de� ne regras para 
que as empresas não sofram o aumento dos 30 
pontos percentuais na alíquota do IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados) instituída no 
ano passado para carros importados de fora do 
Mercosul e do México. 

Para 2012, será mantido o atual Regime, em vigor 
desde meados de dezembro, que eleva em 30 pontos 
percentuais o IPI para veículos importados de fora 
do eixo Mercosul-México, com menos de 65% de 
conteúdo nacional. A partir de 2013, essa sobretaxa 
funcionará como moeda de troca: quanto maior 
forem os investimentos em novas tecnologias e na 
inclusão de peças produzidas no Mercosul, maior 
será o desconto na alíquota. E esse abatimento virá em 
forma de créditos pagos ao longo do período.

A isenção de impostos será associada a inves-
timentos da indústria. Serão levados em conta, 
para a concessão do benefício: o aumento da 
participação nacional nos insumos estratégicos; o 
aumento dos gastos em engenharia, em pesquisa 
e desenvolvimento e em ferramentaria nacional; a 
melhoria da e� ciência energética dos veículos pro-
duzidos no Brasil; o aumento da participação de 
etiquetagem veicular; e o aumento das atividades 
produtivas instaladas em território brasileiro. 

Segundo a Presidente Dilma Rousse� , o Brasil 
vai agir quando precisar e o Regime tem, como ob-
jetivo, a defesa comercial para aumentar o conteúdo 
nacional no mercado. “Defesa comercial através da 
qual nós pretendemos focar o conteúdo nacional na 
criação de inovações e na quali� cação dos nossos 
trabalhadores, dos nossos técnicos e cientistas, no 
sentido de participar do esforço que transforme o 
Brasil em grande produtor de conhecimento do setor 
automobilístico”, disse a Presidente. 

Matéria de Capa

Flávio Meneghetti  , da 
Fenabrave, e Tereza 
Fernandez, da MB 
Associados: restrição 
ao crédito interfere no 
desempenho do setor 
automoti vo brasileiro.
Na página ao lado, 
Fernando Pimentel, 
Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior.

de carros para o Brasil, atrás da Coreia (164 mil 
veículos, equivalentes a 20% do total de impor-
tados, com 13,6% de expansão sobre 2010) e da 
Argentina (375,7 mil, 44% de participação e 6,7% 
de avanço). Em valores, as exportações de veículos 
do México para cá totalizaram US$ 2,1 bilhões, e 
as daqui para lá US$ 500 milhões, deixando saldo 
negativo para o Brasil de US$ 1,6 bilhão.

Seis montadoras com fábricas no Brasil (Fiat, 
Volkswagen, General Motors, Ford, Nissan e Hon-
da), em 2011, trouxeram 16 modelos diferentes 
de suas linhas de montagem mexicanas. Destas, a 
Nissan pode ser a mais prejudicada, pois tem sua 
estratégia comercial no Brasil fortemente baseada 
em seis carros que traz do México, incluindo o 
seu campeão de vendas aqui, o compacto Mar-
ch. Juntos, os mexicanos � zeram a Nissan saltar 
para a sexta posição do ranking das marcas mais 
vendidas no País neste começo de 2012. No ano 
passado, a marca trouxe do México 36,7 mil uni-
dades, ou 31% de todos os veículos exportados 
daquele país para cá.

Proteção à indústria nacional – “Nós vimos, nos 
anos recentes, um crescimento estarrecedor das 
importações de automóveis no Brasil diante do 
fato de sermos o quarto maior mercado. Isso por 
si só não seria ruim, mas quando se vê um aumen-
to tão extraordinário e um processo de tentativa 
de canibalização de um mercado que tem aqui 
representado algumas das maiores empresas au-
tomobilísticas do mundo, nossa preocupação com 
a criação de um Regime Automotivo não é uma 
questão de protecionismo, mas de defesa comercial 
que é radicalmente diferente”, explicou a Presidente 
da República, Dilma Rousse� , durante o anúncio 
do Programa Brasil Maior, feito no começo de 
abril, em Brasília. 
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O ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Fernando Pimentel, reforçou 
que o novo Regime não deve elevar o IPI para 
os fabricantes que já estão instalados no país. “As 
[empresas] que já estão no Brasil, certamente, vão 
atender ao requisito. As que entrarem vão ter de 
cumprir um requisito que vamos estipular. Uma 
faixa não tão alta. Mas em três anos, vão ter de 
atingir o mesmo patamar das que estão aqui. E as 
que estão aqui vão ter que melhorar. No início não, 
mas até 2017”, comentou Pimentel.

Pimentel a� rmou que as montadoras insta-
ladas no Brasil, habilitadas no ano passado para 
não pagarem o IPI aumentado, continuarão com 
esse status, mas “terão de melhorar”. Segundo a 
lista divulgada pelo MDIC no início deste ano, 
18 montadoras estão habilitadas. São elas: Agrale, 
Caoa (Hyundai), Fiat, Ford, GM, Honda, Iveco, 
MAN, Mercedes-Benz do Brasil (caminhões), 
MMC Automotores (Mitsubishi), Nissan, Peuge-
ot, Renault, Scania, Toyota, Volkswagen, Volvo 
(caminhões) e International Indústria Automotiva 
da América do Sul. 

Um dos exemplos dados pelo ministro de como 
as montadoras já instaladas no Brasil terão de se 
adaptar ao novo Regime é em relação à nova for-
ma de cálculo do chamado conteúdo regional dos 
veículos. O ministro já havia adiantado que criaria 
uma tabela de redução do IPI para montadoras. 
Quanto maior fosse o conteúdo nacional utilizado 
no veículo, o investimento em inovação e a e� ci-
ência no consumo de combustíveis e a redução na 
emissão de poluentes. 

O uso de conteúdo regional será medido com 
base no valor das compras de peças e materiais no 
país. Atualmente, até mesmo as propagandas são 
incluídas nesse cálculo. “Quanto maior a compra, 
maior o benefício, até o limite de 30 pontos per-
centuais de IPI [que foi elevado no ano passado]”, 
informou o ministro.

Se uma montadora “zerar” o aumento do IPI, 
ela poderá ter “redução adicional” de até 2 pontos 
percentuais no valor do IPI se cumprir metas 
de investimento em pesquisa e desenvolvimento 
e engenharia. “O incentivo da redução IPI será 
condicionado ao esforço de produção e inovação 
a partir de 2013”, completou Pimentel.

Opiniões – Após o anúncio das medidas inseridas 
no Plano Brasil Maior, empresários do setor e 
economistas apresentaram opiniões controversas 
sobre o assunto. Para o presidente da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de 
Andrade, as novas medidas do Plano Brasil Maior 
são positivas ao desonerar setores da indústria, 
reduzir encargos trabalhistas, ampliar o crédito e 
estimular as exportações. “Ainda não é o su� ciente, 
mas um primeiro passo”, destacou. “Precisamos 
reduzir os custos de produção, equilibrar o câmbio, 
avançar na corrida em busca da tecnologia, investir 
em pesquisa, na quali� cação dos nossos trabalha-
dores e, assim, garantir competitividade à indústria 
e aos produtos brasileiros”, sublinhou.

Assim como o presidente da CNI, Tereza 
Fernandez, da MB Associados, também acredita 
que a indústria nacional ainda não está preparada 
para se aprimorar tecnologicamente e competir 
com indústrias de outros países. “A competitivi-
dade brasileira é cara. Não temos competência 
técnica para modernizar”, alerta a economista.

Segundo Tereza Fernandez, a medida apre-
sentada pelo governo não foi a melhor alterna-
tiva para a indústria automotiva nacional. De 
acordo com a sócia-diretora da MB Associados, 
ao proteger o mercado desta forma, o governo 
brasileiro criou uma espécie de retrocesso. “Já 
está provado que a solução não é proteger. Veja 
a evolução que o mercado teve com a abertura 
na década de 90”, justifica.

De acordo com a economista, os fabricantes insta-
lados no Brasil não perceberam o que estava aconte-
cendo com o mercado e, por isso, deixaram de inves-
tir o su� ciente para competir com os produtos vindos 
de fora. “O brasileiro não quer mais veículo 1.0, mas 
sim, um veículo 1.4 compacto com mais itens de con-
forto. Foi isso que os importados trouxeram, a preços 
competitivos. As montadoras brasileiras precisam de 
tempo para se adaptar”, complementa Tereza, infor-
mando que o mercado de veículos 1.0 caiu de 71% de 
participação, em 2001 para 42% em 2012. 
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Matéria de Capa

Para Gustavo Schmidt, 
vice-presidente comercial 
da Renault do Brasil, 
o novo regime cria 
maior possibilidade 
de investi mentos na 
indústria nacional.

Mais de 95% da Rede 
Renault esteve presente 
na Assembleia Geral 
Ordinária, realizada em 
São Paulo.

De acordo com a MB Associados, chegar ao 
patamar de 6 milhões de unidades comercializadas 
ainda vai demorar. Segundo Tereza Fernandez, o 
setor seguirá em ritmo mais lento de crescimento, 
chegando a 4 milhões de unidades em 2015 e 5 
milhões apenas em 2020. “Este efeito é gerado pelo 
aumento da inadimplência e a restrição dos bancos 
na concessão de crédito. Isso esfria os ânimos do 
mercado”, prevê a economista.

Em recente apresentação para concessionários 
Renault, a economista informou que o PIB brasi-
leiro deve chegar a 3% de crescimento este ano. 
Este valor é 0,5% inferior ao projetado no início 
de 2012 pela consultoria. “Tal resultado, ainda de 
crescimento, se deve à con� ança que temos na eco-
nomia durante o segundo semestre. E a indústria 
interfere diretamente neste resultado”, comenta a 
especialista, completando que o aumento da massa 
salarial na segunda metade do ano pode ajudar no 
resultado do PIB.

Tereza Fernandez informou que o brasileiro 
se endividou bastante nos últimos anos. Para que 
esta massa volte a comprar, a sócia-diretora da MB 
disse que é necessário, em primeiro lugar, sanar as 
dívidas para aí sim voltar ao consumo. “A médio 
prazo, as famílias voltarão a consumir, porém em 
menor volume. O consumo no Brasil terá um 
avanço mais lento”, disse.

Com relação ao setor automotivo, a MB 
Associados prevê, ainda, um crescimento nas 
importações, mesmo com o aumento do IPI para 
veículos provenientes fora do eixo Mercosul-
México. “O consumidor quer um veículo com 
maior motorização e com preços que caibam em 
seu orçamento. Os fabricantes de outros países 
trazem esses veículos com preços competitivos”, 
argumentou. Para Tereza Fernandez, a indústria 
automotiva brasileira não acompanhou o ritmo 
de consumo, o que gerou maior demanda e menos 
produtos disponíveis.

De acordo com a MB Associados, um dos fa-
tores do arrefecimento do mercado de automóveis 
nos últimos meses é a perda do valor patrimonial 
dos veículos, decorrente da abertura do spread 
entre o produto novo e seminovo. “Além disso, 
elevou-se o custo da manutenção, o crédito � cou 
mais restrito e o consumidor mudou o seu per� l 
de compra”, analisou Tereza que complementou: “A 
inadimplência precisa cair para o crédito voltar ao 
setor automotivo”, conclui Fernandez.

Segundo a economista, as vendas de automóveis 
e comerciais leves cresceram mais de 60% nos últi-
mos cinco anos e um aumento exponencial como 
este não se manteria eternamente. “Já falamos 
sobre isso anteriormente. O mercado automotivo 
não tinha como sustentar aumentos sucessivos. A 
tendência já era de moderação no crescimento”, 
avalia a sócia-diretora da MB Associados.



Segundo levantamento feito pela Consultoria, 
a indústria automotiva apresentou retração de 28% 
apenas no último trimestre de 2011. “A indústria 
está com problemas, não adianta apenas culpar 
o câmbio ou ordenar baixa na taxa de juros. O 
governo deve agir no sentido de garantir a com-
petitividade do País. É isso o que trará de volta o 
crescimento”, � naliza Fernandez.

Renault do Brasil – Na última Assembleia 
Geral Ordinária realizada pela Abrare, em maio, 
o vice-presidente comercial da Renault do Brasil, 
Gustavo Schmidt, apresentou à Rede as previsões 
da montadora diante deste novo cenário. De acor-
do com o executivo, o novo regime automotivo não 
muda em nada as operações da montadora no País. 
Segundo Schmidt, “o novo regime nos dá maior 
possibilidade de investimentos. Com ele, vemos 
vantagens mais a frente”, disse.

Segundo o executivo, a Renault do Brasil 
pretende encerrar 2012 com a comercialização 
de 233 mil unidades, atingindo 7% de parti-
cipação de mercado. “Acreditamos finalizar 
2012 com a participação estimada de 10% de 
todo o volume comercializado pela Renault no 
mundo”, declara.

Para Schmidt, o mercado brasileiro, em 2012, 
para a Renault do Brasil vai ser bom. “Imagino ter 
ainda mais dois meses difíceis, mas vai melhorar a 
partir do segundo semestre”, � naliza. 

Depois de diversos encontros com os líderes do setor automoti vo, o Ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, anunciou, em 21 de maio, um pacote de incenti vos para esti mular 
a venda de veículos e, assim, dar novo fôlego à economia brasileira.

Dentre as medidas anunciadas, o governo reduziu o IPI - Imposto sobre Produtos 
Industrializados dos carros e, ao mesmo tempo, promoveu o corte do custo dos fi nan-
ciamentos, por meio da diminuição do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e 
rebaixamento dos depósitos compulsórios dos bancos – o que, na práti ca, injetará mais 
R$ 18 bilhões para crédito no setor, segundo divulgou o Banco Central. Em contrapar-
ti da, a indústria se comprometeu a promover descontos adicionais em suas tabelas 
(2,5%). Assim, o preço fi nal dos populares vai cair perto de 10%. Para os modelos com 
motor entre 1000 e 2000 cilindradas, a expectati va é que o preço fi nal sofra uma re-
dução de 7%.

O IPI dos carros foi reduzido até 31 de agosto. Para modelos de até 1.0, o imposto cai de 
7% para zero, no caso dos enquadrados no regime automoti vo, que são os fabricados no 
Brasil ou importados do Mercosul e México. Para os demais estrangeiros, permanece o 
adicional de 30 pontos porcentuais e assim alíquota cairá de 37% para 30%. “As medidas 
são positi vas para o setor, mas não podemos esperar o mesmo efeito ocorrido em 2008”, 
analisa a sócia-diretora da MB Associados, Tereza Fernandez.

Até o fi m de agosto, os carros com motorização bicombustí vel etanol-gasolina acima 
entre 1 e 2 litros passam a pagar IPI de 5,5% (era 11%), ou de 35,5% (era 41%) para os 
importados. Nesta mesma faixa de cilindrada, os veículos com motor gasolina pagarão 
IPI de 6,5% (era 13%) ou 36,5% (era 43% para importados). No caso de uti litários e 
comerciais leves, alíquota cai de 4% para 1%, ou de 34% para 31%. A Fazenda calcula 
que a redução do IPI pelos próximos três meses implicará em renúncia fi scal da ordem 
de R$ 1,2 bilhão. 

Em seu pronunciamento, o Ministro da Fazenda afi rmou que os bancos (públicos e pri-
vados) já se comprometeram com o governo a elevar e facilitar o crédito para a venda 
de veículos. “Eles prometeram aumentar o volume de recursos para o fi nanciamento 
de veículos, oferecer planos mais longos, com maior número de parcelas, e reduzir a 
entrada mínima exigida. Também será reduzido o custo dos emprésti mos, com juros 
menores”, disse Mantega.

Para Paulo de Carvalho, diretor de operações Renault do Grupo Itavema, as novas me-
didas anunciadas pelo governo chegaram na hora certa e vão ajudar na recuperação do 
setor. “Não tenho dúvidas de que vamos encerrar o ano com expressivo crescimento”, 
comemora. Segundo o diretor, o trabalho dinâmico da Renault em anunciar os novos 
preços facilitou a negociação com os clientes que visitaram as concessionárias do Grupo. 
“Percebemos um aumento de cerca de 10% no movimento das lojas em apenas dois 
dias após o anúncio”, completa.

Nas lojas da Grand Brasil, de acordo com Victor Hara, diretor do grupo, houve um 
movimento acima do esperado no primeiro fi nal de semana após o anúncio do gover-
no. Segundo Hara, o movimento de pessoas no showroom dobrou ao comparar fi nais 
de semana normais. “As vendas no fi nal de semana seguinte ao anúncio dobraram”, 
comemora. De acordo com o diretor, a somatória dos incenti vos governamentais e a 
campanha de juro zero para veículos Renault incenti vou o consumidor a ir às conces-
sionárias para comprar um veículo novo.

Pacote de incenti vos deve 
esti mular vendas de veículos



Na busca pela rentabilidade da rede de concessionárias dos Estados Unidos, 
a NADA, enti dade que epresenta concessionários de automóveis e comerciais 
leves naquele país,  defende a teoria de que o vendedor deve exercer mais 
funções na revenda, acompanhando todo o processo com o cliente.

Durante a 95ª Convenção da NADA – National 
Automobile Dealers Association, realizada em 
Las Vegas, foram discutidos diversos assuntos de 

interesse aos concessionários, porém, um tema, exclusiva-
mente, gerou um debate entre os participantes: o consultor 
de vendas deve ter seu papel estendido na concessionária e 
acumular mais funções, ou deve apenas focar seus esforços 
na comercialização de produtos, sem se preocupar com a 
sinergia de processos internos da empresa?

A proposta de Je�  Sacks, membro da NADA University, 
é a de que os vendedores não podem se limitar apenas às ven-
das de veículos, mas sim fazer parte de uma venda completa: 
receber o cliente na loja, apresentar o catálogo de produtos e 
as possibilidades de composição do carro (versões, equipa-
mentos, etc.) e participar do processo � nal, como a elaboração 
do contrato, faturar o veículo, emitir a nota, providenciar a 
entrega e manter o contato com o cliente durante o pós-ven-
da. “O objetivo é manter o cliente em contato com a revenda 
para aumentar o índice de retenção”, disse Sacks em palestra 
do evento.

A crise vivida pelos Estados Unidos desde 2008 trouxe 
mudanças importantes no per� l do mercado. Com o au-
mento do desemprego (o índice atual é de 9%), pessoas mais 
quali� cadas estão em busca de novas oportunidades, e o 
mercado de concessionárias está atento a isso. Segundo Bill 
Underriner, presidente da NADA, a entidade está fazendo 
o possível para atrair pessoas quali� cadas para trabalhar na 
distribuição de veículos mas, para ele, “as pessoas ainda têm 
uma imagem pouco positiva das concessionárias, mesmo 
que estas paguem um salário melhor que outras empresas 
do mercado”.

De acordo com estudo da NADA, nos Estados Unidos, 
apenas 25% dos consumidores retornam à concessionária. 
O índice aumenta para 50% quando se trata de carros de 
luxo, mas os empresários acham esse número muito baixo. 
A proposta de Je�  Sacks é comissionar o vendedor que con-
segue levar o cliente de volta à revenda.

A falta de capacitação pode ser um problema para a ren-
tabilidade das empresas. Segundo Sacks, 70% das concessio-
nárias norte-americanas estão perdendo dinheiro com carro 
novo e, para combater esse resultado, “é preciso ser mais 
e� ciente nas vendas”, de� agra Sacks.  Para ele, “os departa-
mentos pensam verticalmente, apenas neles e não vêem o 
todo da empresa. Isso deve mudar. Sonho em ver pessoas 
graduadas nas concessionárias e que pensem e façam mais 

que uma tarefa. Com tantas pessoas quali� cadas em busca 
de oportunidades, não há porque contratar uma pessoa que 
faça apenas uma coisa na empresa. Por exemplo, o vendedor 
deve ser responsável não apenas pela venda do carro, mas 
cuidar do processo da internet, do acompanhamento desta 
venda após a sua realização e até a indicação para o setor de 
F&I”, defende Sacks.

A implantação desse sistema solucionaria outro pro-
blema enfrentado pelos concessionários, que é a distinção 
entre o vendedor e os demais pro� ssionais que participam 
do processo de venda, como o faturamento, a entrega, o pós 
venda. De todos eles, apenas o vendedor ganha comissão, 
criando uma situação diferenciada entre os pro� ssionais.

Mas o que está por trás de toda essa estratégia é a neces-
sidade de aumentar a rentabilidade das concessionárias. As-
sim como no Brasil, as 14,7 mil concessionárias de veículos 
dos Estados Unidos não conseguem manter a rentabilidade 
apenas com a venda de carro zero, mesmo considerando 
um mercado de quase 15 milhões de unidades, conforme 
previsão para este ano.

Valdner Papa, consultor especializado no segmento au-
tomotivo, acredita que este conceito de vendedor total não se 
aplica à Rede de Concessionárias brasileiras. De acordo com 
o especialista, as empresas devem de� nir claramente dois 
papeis: a do vendedor de veículos e do consultor de F&I. “É 
necessária mais capacitação para os pro� ssionais de vendas 
em concessionárias brasileiras. Hoje, vejo que o trabalho não 
está sendo feito de forma completa”, comenta.

Segundo Papa, o Concessionário deve criar uma central 
de serviços de F&I, onde pessoas especializadas fazem a cap-
tação de clientes vindos dos vendedores, com argumentos 
mais técnicos e especí� cos. “O F&I deixou de ser simples-
mente geração de resultados. Hoje é necessária uma venda 
mais técnica, pois foram agregados produtos e serviços es-
pecí� cos, como seguros, que necessitam de conhecimento 
técnico”, detalha.

“Se o conceito do vendedor total se aplicar no Brasil, os 
resultados não serão os mesmos que os dos Estados Uni-
dos”, informa Papa. Para ele, o avançado nível de tecnologia 
permite que os vendedores norte-americanos acumulem 
mais funções. “No Brasil não temos esta tecnologia e pessoas 
capacitadas para operar”, complementa, informando que 
ainda faltam treinamentos ao vendedor de veículos brasi-
leiro. “Hoje, ele é um bombeiro, que sai apagando incêndios 
na concessionária em diversos departamentos”. 

Marketi ng e Vendas

Para Jeff  Sacks, membro 
da NADA University, o 
profi ssional de vendas 
deve ser responsável por 
todo o processo com o 
cliente: da venda ao 
pós-venda.

Vendedor total fl ex
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Brands & Players

A linha Fiat Toys, que traz produtos inspirados nos automóveis da 
montadora, lança o Fiat 500 elétrico. Réplica do Fiat Cinquecento, 
carro relançado pela Fiat em 2011, o brinquedo é desti nado a 
crianças acima de 3 anos. O carrinho, importado e distribuído 
pela Brinquedos Bandeirante, pode ser uti lizado da forma tra-
dicional, com a criança dirigindo, ou acionado à distância por 
controle remoto. O brinquedo conta com câmbio com marcha 
para frente e ré, e funciona com motor elétrico acionado por 
bateria recarregável. No painel do brinquedo, estão a chave com 
som de ignição e o interruptor que acende os faróis dianteiros. 
No volante, o botão central aciona a buzina.

“O Fiat 500 Elétrico foi inspirado no modelo comercializado pela 
marca no país, que atrai um público muito exigente e funciona como 
um test-drive para crianças, proporcionando experiência com a mar-
ca”, diz Rosália Andrade, coordenadora do projeto Fiat Toys. 

Fiat lança 500 para crianças

A Chevrolet confi rma,  para o mês de junho,  a chegada do 
novo Chevrolet Sonic. O modelo, sucesso da marca em todo 
o mundo, será comercializado nos modelos hatch e sedã e 
vem ampliar a oferta da marca em um importante segmen-
to do mercado brasileiro: o dos compactos premium.

A Chevrolet adotou uma estratégia inovadora para lançar 
no Brasil um dos modelos mais aguardados do ano. Pela 
primeira vez na história da marca, um carro será lançado via 
mídia digital, por meio de um “Alternate Reality Game”. O 
ARG, como é conhecido, é um ti po de jogo eletrônico que 
combina situações virtuais de jogo com realidade e será 
feito em parceria com a agência AG2 Publicis Modem.

Tendência mundial, mas ainda pouco explorado no Brasil, 
o game vai acontecendo em tempo real e tem poder de en-

Pré-lançamento do Chevrolet Sonic inclui game e mídia digital
gajamento que envolve os parti cipantes por meio de novos 
desafi os. “O Chevrolet Sonic é um carro moderno, inovador 
e desejado, que despertou o interesse dos brasileiros antes 
mesmo de ofi cializarmos seu lançamento no país”, afi rma 
Gustavo Colossi, diretor de marketi ng da Chevrolet para a 
América Lati na. Outra característi ca que está diretamente 
alinhada à estratégia é que o Chevrolet Sonic é um carro 
para o público jovem, moderno e antenado.

O anúncio ofi cial do ARG de lançamento do Chevrolet Sonic 
aconteceu no Facebook. Um teaser convidou interessados 
para parti cipar do jogo que começou dia 24 de abril e se 
dividiu em duas etapas: o game virtual, até 13 de maio, e a 
prova fi nal que aconteceu, de forma presencial, em 29 de 
maio. O vencedor levou pra casa o Chevrolet Sonic. 

Disponível na cor vermelha, o Fiat 500 Elétrico traz detalhes 
cromados na carroceria, conjunto óti co e calotas que dão um 
toque clássico ao brinquedo. Além disso, a decoração em grafi s-
mo branco defi ne o seu visual esporti vo e esti loso, assim como 
carro mundial da Fiat.
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A Ford comemorou, no dia 24 de abril, 93 anos de operação no 
Brasil. Esta foi a data em que Henry Ford aprovou, em 1919, a 
criação da subsidiária brasileira da empresa, que teve sua ins-
talação aprovada pelo então presidente da República, Epitácio 
Pessoa. O aniversário prati camente coincidiu com outro even-
to histórico para a marca, que foi a apresentação da versão de 
produção do Novo EcoSport em um evento público no Farol 
da Barra, em Salvador, que reuniu cerca de 100.000 pessoas e 
gerou mais de 12 milhões de posts no Twitt er. 

Elena Ford, diretora de Marketi ng Global e tataraneta de Henry 
Ford, parti cipou do evento na Bahia. “O Brasil é um mercado 
vital para a Ford e estamos orgulhosos da excelente equipe de 
desenvolvimento local. O Novo EcoSport vai fortalecer a mar-
ca e nosso portf ólio de modelos aqui e em outros mercados-
chave, como Índia e China.” No mesmo dia, o carro foi exibido 
no Salão de Beijing, na China, onde também será produzido.

Primeiro carro global da Ford desenvolvido na América do Sul, 
o Novo EcoSport marca uma nova era da engenharia brasileira. 
É um reconhecimento da capacidade dos ti mes locais de Enge-
nharia e Design de criar veículos inovadores e com qualidade 
para competi r nos grandes mercados mundiais.

O novo uti litário esporti vo é o segundo produto global da 
Ford a ser lançado no Brasil, depois do New Fiesta. A Ranger e 
o Fusion de nova geração são os próximos a entrar nesse por-
tf ólio, ao lado dos modelos atuais Ka, Fiesta RoCam, Focus, 
Edge, Courier, Troller e Transit, além dos caminhões Cargo.

Com esses produtos, a Ford oferece hoje uma das linhas mais 
completas do mercado, nos segmentos de automóveis, pica-
pes, uti litários esporti vos, crossovers, vans e caminhões.

Ford comemora 93 anos 
no Brasil 

JAC desembarca primeiro 
lote em Salvador
A JAC Motors iniciou em 21 de maio a importação de seus 
modelos pelo Porto de Salvador, na Bahia. Cerca de mil J5 
chegaram ao porto baiano e foram recebidos pelo presidente 
da JAC Motors do Brasil, Sergio Habib, o governador da Bahia 
Jaques Wagner e o secretário da Indústria, Comércio e Mine-
ração da Bahia, James Correia. O anúncio ofi cial da fábrica 
que fi cará em Camaçari (BA) foi feito em 2011, enquanto o 
sedã médio J5 foi apresentado em março de 2012.

A distribuição dos automóveis, que até então era feita a par-
ti r do Espírito Santo, passa a ser feita na Bahia devido a um 
acordo feito com a montadora, responsável pela implantação 
de uma fábrica no estado, com inauguração prevista para 
2014. “O desembarque marca, de fato, o início das operações 
da JAC na Bahia, dando início à série de projetos que irão 
culminar na inauguração, em 2014, de nossa fábrica baiana”, 
ressalta Sergio Habib. Antes, as operações de importação 
eram realizadas pelo Porto de Vitória, Espírito Santo.

“Eu esti ve na China visitando a fábrica da JAC Motors e este 
desembarque é a confi rmação das nossas negociações, que 
faz parte do compromisso fi rmado”, afi rmou o governador. 
Segundo ele, o terreno para a construção da fábrica já está 
defi nido, em Camaçari.

A implantação receberá investi mentos de R$ 900 milhões. 
A planta gerará 3.500 empregos diretos e cerca de 10 mil 
indiretos. A capacidade de produção será de 100 mil unida-
des. “As licenças estão sendo tratadas para o lançamento 
da pedra fundamental e até 2014 já estaremos produzindo 
aqui”, informou Habib.
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No Stress – Turismo e Lazer Rio de Janeiro

A Cidade
Maravilhosa

O Brasil tem vários lugares lindos, onde a 
natureza é o cartão postal. Um dos pontos 
turísti cos mais visitados no País é a Cidade 
do Rio de Janeiro, com suas belas paisagens 
rodeadas de Mar, Serra e Montanha. 
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A Cidade
Maravilhosa

O Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do Brasil, situada 
no Sudeste do País. É uma das cidades brasileiras mais conheci-
das no exterior, maior rota do turismo internacional no Brasil e 
principal destino turístico na América Latina.

É um dos principais centros econômicos, culturais e � nanceiros do país, 
sendo internacionalmente conhecida por diversos ícones culturais e pai-
sagísticos, como o Pão de Açúcar, o Morro do Corcovado com a estátua 
do Cristo Redentor, Igreja da Candelária, Bondinho de Santa Tereza, e as 
praias dos bairros de Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, São Conrado, 
Macumba, Reserva, Prainha, Leblon, Praia Vermelha, entre outras são as 
mais visitadas pelos turistas no geral. 

Outros pontos turísticos como o Estádio do Maracanã, o Estádio Olím-
pico João Havelange, as � orestas da Tijuca e da Pedra Branca, a Quinta da 
Boa Vista, a Ilha de Paquetá, o Réveillon de Copacabana e o Carnaval, são 
conhecidos mundialmente quando se fala de Rio de Janeiro. 

O famoso ponto turístico, um dos mais visitados na cidade é o Cristo 
Redentor, situado no Parque Nacional da Tijuca, com 710 metros de altura, 
de onde se pode apreciar uma das mais belas vistas da cidade. Lá está à es-
tátua do Cristo Redentor com 30m de altura, mais 8m, que são da base do 
monumento onde há uma capela sob a invocação da Imaculada Conceição 
Aparecida, Padroeira do Brasil. O acesso mecanizado à estátua conta com 
três elevadores panorâmicos e dois lances de escadas rolantes.

A época em que a cidade recebe mais visitante é na alta temporada entre 
dezembro e março. Neste período (2011/2012), passaram pela pelo Rio de 
Janeiro 3.017 milhões de visitantes, gerando uma renda de US$ 2.233 bilhões 
para cidade. Na temporada anterior, a cidade recebeu 2.684 milhões de 

turistas, e a renda foi de US$ 1.976 bilhões, segundo dados da Secretaria 
Especial de Turismo/Riotur.

O concessionário Renault do Rio de Janeiro, Lello Pepe Filho, 
da Azzurra Paris, carioca e que mora no Rio desde que nasceu, 

comenta que não há melhor lugar para conhecer e morar. 
“Tive a oportunidade de conhecer vários lugares no mun-
do, mas o Rio de Janeiro é indescritível”, comenta.

A gastronomia na cidade também atrai. Há restau-
rantes para todos os paladares, sem contar que a cidade 
conta com lanchonetes, bares, cafés, confeitarias e os fa-
mosos quiosques na beira da praia que concentram um 
maior número de pessoas no verão. “A gastronomia no 
Rio é maravilhosa e, na minha opinião, só � ca atrás de 

São Paulo”, comenta Filho.
A cidade recebe muitos turistas estrangeiros, principal-

mente em épocas festivas como Carnaval e Revéillon. Segun-
do dados da Secretaria Especial de Turismo/Riotur, em 2011, 

passaram pelo Rio de Janeiro 1.850 milhão de turistas.
A cidade também é rica em cultura. Entre os espaços culturais 

mais visitados estão a Academia Brasileira de Letras, Casa de Cultura Laura 
Alvin, Centro de Artes Funartes, Museu Aeroespacial, entre outros.  “Temos 
tudo o que precisamos aqui no Rio, belas praias, teatro, bons restaurantes, 
sem contar que somos privilegiados por termos Mar, Montanha e Serra ao 
nosso redor”, orgulha-se o concessionário Renault.

Especial de Turismo/Riotur.
O concessionário Renault do Rio de Janeiro, Lello Pepe Filho, 

da Azzurra Paris, carioca e que mora no Rio desde que nasceu, 
comenta que não há melhor lugar para conhecer e morar. 

“Tive a oportunidade de conhecer vários lugares no mun-

mente em épocas festivas como Carnaval e Revéillon. Segun-
do dados da Secretaria Especial de Turismo/Riotur, em 2011, 

passaram pelo Rio de Janeiro 1.850 milhão de turistas.
A cidade também é rica em cultura. Entre os espaços culturais 

mais visitados estão a Academia Brasileira de Letras, Casa de Cultura Laura 
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Lugar onde é possível fazer caminhadas ecológicas pelo Parque Nacional 
da Tijuca, trilhas da zona sul e praias selvagens da Zona Oeste. Deste lugar 
é possível ver grande parte do Rio de Janeiro.

Bondinho: Pão de Açúcar
Em 1912, a inauguração de um caminho aéreo no Rio de Janeiro incluía no 
mapa turísti co do Brasil empreendimento que se tornaria mundialmente 
famoso o Bondinho do Pão de Açucar. Hoje, a visão dos bondinhos, no 
seu constante vai e vém, está incorporada à paisagem carioca.  A vista de 
quem visita o bondinho é privilegiado pela beleza panorâmica.

Estádio do Maracanã
Mais que um monumento esporti vo, o estádio do Maracanã é um atrati vo 
cultural e turísti co, recebendo visitantes até mesmo em dias em que não 
há jogos. Para os apaixonados por futebol, há tours guiados que con-
duzem à beira do gramado, às arquibancadas, ao vesti ário, ao Hall da 
Fama - onde estão as marcas dos pés de jogadores famosos - e ao Museu 
do Futebol, com fotos e imagens das mais belas jogadas feitas no maior 
estádio do mundo.

Bairro de Santa Tereza
Um dos cenários mais pitorescos do Rio de Janeiro, Santa Teresa fi ca no 
alto de uma colina recortada pelos trilhos do velho bondinho elétrico, 
que voltará a circular pelas ruas estreitas do bairro em 2013, segundo o 
Governo do Estado. Repleta de largos e espaços culturais que revelam 
paisagens das zonas Norte, Sul e Centro, ‘Santa’ é tomada por sobrados 
que abrigam ateliês, lojinhas de artesanato, bares e restaurantes. Um 
dos prédios mais importantes é o Convento de Santa Teresa, erguido no 
século 19 e que deu nome ao bairro. Quem optar por chegar até lá a pé, 
parti ndo da Lapa, terá a oportunidade de conhecer a mais famosa esca-
daria da cidade – a Selarón, com 215 degraus recobertos de mosaicos de 
cerâmica nas cores verde, amarelo e azul. A escada foi bati zada com o 
nome do arti sta plásti co chileno que assina a obra.

Cidade do Samba
Aos que gostam de folia, o mais novo atrati vo turísti co carioca, a Cidade 
do Samba, recebe muitos turistas em época de festa e garante o clima 
de Carnaval o ano inteiro. O parque temáti co ocupa uma área de 114 mil 
metros quadrados na zona portuária e abriga os galpões das principais 
escolas de samba do Rio de Janeiro. Por meio das ofi cinas, é possível 
acompanhar a produção de carros alegóricos e de fantasias. Nas noites de 
quinta-feira, um espetáculo dirigido pelo coreógrafo Carlinhos de Jesus re-
úne passistas, ritmistas, baianas e casais de mestre-sala e porta-bandeiras 
terminando com um mini-desfi le de Carnaval. 

Cristo Redentor
Principal cartão-postal da cidade, o Cristo foi eleito pelos cariocas como a 
“Maravilha do Rio”. O monumento fi ca no alto do morro do Corcovado, a 
710 metros de alti tude, onde um mirante panorâmico descorti na grande 
parte do Rio de Janeiro. Para chegar lá há duas maneiras: de carro ou  
trem. O acesso de automóvel é complicado em função da falta de vagas de 
estacionamento e excesso de fl anelinhas. Prefi ra o trem - o percurso tem 
3.800 metros em meio a jardins temáti cos e a viagem dura cerca de 20 mi-
nutos. Inaugurada em 1931, a imagem do Cristo Redentor é considerada 
a maior estátua em esti lo art déco do mundo. Visível de diversos pontos 
da cidade e confeccionada em pedra-sabão, tem 30 metros de altura, 28 
metros de uma extremidade à outra e pesa 1.145 toneladas.

Vista Chinesa
A construção em esti lo oriental fi ca a 380 metros de altura em meio à 
Floresta da Tijuca, descorti nando uma das mais bonitas vistas da cidade, 
tendo o Cristo, a Lagoa, o Pão de Açúcar e as praias da zona Sul como 
pano de fundo.
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Principais atrações

Ipanema

Cidade do Samba

Pão de Açúcar

Santa Tereza
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MUDE A DIREÇÃO

COMBINE SATISFAÇÃO
E FIDELIZAÇÃO DOS SEUS
CLIENTES. JUNTE-SE À
FINANCEIRA RENAULT
NA DIREÇÃO DO
MELHOR NEGÓCIO.

A Financeira Renault, assim como você, 

preza pela satisfação e fidelização

dos seus clientes, através de ofertas 

competitivas de financiamentos

e serviços. Em suas próximas vendas, 

conte com a Financeira Renault

e entre na direção do melhor negócio.

FINANCIAMENTO LEASING CONSÓRCIO SEGUROS




