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Novas e melhores perspectivas 
para 2019!

editorial

Ao encerrar o ano de 2018, uma sensação de alívio e de satisfação abraça o Setor da Distribuição de 
Veículos que, após as turbulências e impactos gerados pela crise, desde o segundo semestre de 
2017, vem respirando melhores ares. E os ventos para 2019 prometem ser, igualmente favoráveis.

Devemos encerrar 2018 com crescimento superior a 12%, um percentual importante, ainda 
que não nos traga os mesmos resultados obtidos antes da recessão. Mas o importante, afinal, é manter o ritmo 
de crescimento, e assim o faremos, se o Brasil apresentar o comportamento esperado, desejado e necessário, 
tanto no âmbito econômico como político.

Se as Reformas forem feitas, em curto prazo; investimentos realizados, com base numa política econômica 
assertiva; e se houver a governabilidade que o novo Presidente Eleito, Jair Bolsonaro, tanto precisa, nosso 
Brasil voltará a resplandecer desenvolvimento, para todos os setores.

Numa perspectiva otimista, porém, ainda tímida, os brasileiros poderão voltar a 
consumir, pois os níveis de emprego serão, gradualmente, retomados. O crédito se 
expandirá, diante de uma inadimplência reduzida. O PIB deverá superar os 2% e, em 
que pese uma possível alta nas taxas de juros, a inflação deverá estar controlada.

Nesse cenário, conforme destaca a Matéria de Capa desta edição, todos os 
segmentos automotivos deverão crescer, ainda que, como já disse, sob uma 
base comparativa baixa. Algumas montadoras pretendem expandir suas Redes, 
combalidas em número e em rentabilidade, mas que podem voltar a crescer, ainda 
que em novos modelos de negócios, como as Concessionárias Digitais, já divulgadas 
por algumas marcas.

Com isso, caberá a nós, empresários do Setor da Distribuição de Veículos, colocar 
em prática o que nos mostram estudos e o comportamento do mercado: É preciso 
fazer parte das mudanças para não sucumbir a elas.

Devemos estar atualizados e preparados para atuar num mercado que terá 
novas tecnologias, modelos de negócios mais enxutos nos grandes centros, e mais 
voltados a servir. Sim, cada dia mais, nos tornaremos centros de serviços de mobilidade, que oferecem não 
apenas veículos novos e usados para compra e venda, mas outros produtos e serviços agregados ao mundo 
da mobilidade.

Erra quem pensa que as Concessionárias deixarão de existir. Mas erra, ainda mais, quem achar que elas 
continuarão existindo, da forma como eram, no passado.

Esteja Presente, para participar do Futuro! 
Porque novas e melhores perspectivas virão em 2019!
Boa leitura e excelentes negócios!

Alarico Assumpção Júnior – Presidente da FENABRAVE e FENACODIV
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A Universidade FENABRAVE encerra o ano de 2018 com novos 
recordes de participação. Com uma grade de cursos ampliada, 
mensalmente, a plataforma educacional da entidade superou 
as 110 opções de treinamentos, em diversas áreas do conheci-
mento, destinados à capacitação dos colaboradores da Rede de 
Distribuição de Veículos. Desta maneira, o Setor se prepara para 
as transformações do mercado e, também, para oferecer produtos 
e serviços com os mais elevados níveis de qualidade, atendendo, 
com excelência, a expectativa dos clientes do Setor.

Entre os anos de 2016 e 2018, mais de 8.700 alunos tiveram 
acesso ao conteúdo oferecido pela Universidade Web Fenabrave, 
totalizando cerca de 46,5 mil matrículas, ou seja, na média, cada 
aluno participou de 5 cursos.

“Esses dados reforçam a responsabilidade que a nossa Rede 
tem em oferecer treinamentos de qualidade e, acima de tudo, 
que elevem os padrões de gestão e atendimento nas nossas lojas, 
garantindo rentabilidade ao negócio e satisfação dos clientes”, 
comenta Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE.

Compromisso com 
a qualidade

Apenas em 2018, mais de 4 mil alunos entraram pela, primeira 
vez, em contato com os treinamentos da plataforma, totalizando 
mais de 24,5 mil matrículas. Até o final do ano, 54 novos cursos 
foram inseridos na grade da Universidade Web Fenabrave, 
além de 12 Mesas Redondas, com entrevistas, que abordaram 
temas atuais e de grande relevância para o Setor da Distribuição  
de Veículos.

Mesa redonda - No dia 6 de novembro, foi realizada, na sede 
da Federação, a Mesa Redonda com o Dr. Joaquim Cunha Neto, 
Diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do COAF, Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras. 

A entrevista, que foi gravada, teve o objetivo de esclarecer 
dúvidas sobre as diretrizes da Resolução Nº 25 de 2013, e da 
complementação da Instrução Normativa Nº 4 de 2015, que trata 
da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo, 
e seus reflexos para o Setor da Distribuição. Acompanhe, nesta 
edição da Revista Dealer, a entrevista completa com o represen-
tante do COAF. 

Mais Informações: tel.:(11) 5582-0030/0063 www.universidadefenabrave.com.br 

Sucesso de público, os Encontros FENACODIV de Vendedores, 
Gestores e Consultores de Concessionárias, realizados em 2018, 
reuniram mais de 3 mil profissionais, nos 18 eventos realizados, em 
14 Estados. Ao todo, foram arrecadadas 3,4 toneladas de alimentos, 
recebidos como taxa de inscrição. As doações foram encami-
nhadas às instituições assistenciais, escolhidas pelo Sincodiv de  
cada localidade.  

Ao longo dos últimos 4 anos, o programa de capacitação dos 
colaboradores da Rede de Distribuição reuniu quase 16 mil pro-

Encontro de Vendedores 
é sucesso no país

fissionais, em 65 eventos, realizados em todo o Brasil, a custo zero 
para as Concessionárias. Mais de 13 toneladas de alimentos foram 
arrecadas nesse período e destinadas a instituições assistenciais. 

Promovidos pela FENACODIV, em parceria com os SIN-
CODIV´s de cada localidade, e com conteúdo elaborado pela 
EGA - Escola de Gestão Automotiva, os Encontros, além de 
aprimorarem a capacitação e produtividade das equipes, ofe-
receram cursos e palestras sobre assuntos específicos para 
cada segmento automotivo.
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Agenda

Acompanhe os principais eventos em que a FENABRAVE esteve presente, 
bem como as ações realizadas no segundo semestre de 2018

JULHO

• A Regional Mato Grosso (FENABRAVE-MT), em parceria com o Sin-
dicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado 
de Mato Grosso (Sincodiv-MT), realizou, nos dias 17 e 18, no Centro 
de Eventos do Pantanal, em Cuiabá (MT), o Encontro Regional, com 
o tema “O Conhecimento Acelera o Progresso”. 

• Marcelo Nogueira Ferreira, Vice-Presidente da FENABRAVE para o 
segmento de Tratores e Máquinas Agrícolas, Luis Antonio Sebben 
e Sergio Zonta, Vice-Presidentes para o segmento de Caminhões, 
e Carlos Porto, Vice-Presidente para o segmento de Motocicletas, 
recepcionaram, na sede da FENABRAVE, no dia 24, em São Paulo, 
representantes do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social). Durante o encontro, foram tratados assuntos 
de interesse das entidades, como a nova estrutura da AOI, projeto 
de digitalização do BNDES e o projeto de expansão das ações de 
capacitação e comunicação. Estiveram presentes, Joaquim Cor-
deiro, Gerente de Capacitação de Públicos Estratégicos e Parcerias, 
Caio Barbosa Alves de Araújo, Gerente da área de operações e ca-
nais digitais e Carlos Alberto Vianna Costa, chefe de departamento 
da área de operações indiretas.

• O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, apresen-
tou, no dia 26, as perspectivas de mercado, na visão do Setor da 
Distribuição, durante reunião Plenária dos Conselhos do Sindipe-
ças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 
Automotores), na sede da entidade, em São Paulo.

AGOSTO

• Ricardo de Oliveira Lima, Vice-Presidente da entidade, Marcelo 
Franciulli, Diretor Executivo, e Helena Menze Hayashida, Assessora 
Jurídica, representaram a FENABRAVE em audiência no COAF - Con-
selho de Controle de Atividades Financeiras, no dia 1º, em Brasília-DF.  

• Representantes da FENABRAVE participaram, no dia 13, de au-
diência em Brasília, com Douglas Finardi Ferreira, da Secretaria de 
Comércio e Serviços do MDIC – Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços.

• No dia 15, Ricardo Oliveira Lima, Vice-Presidente da FENABRAVE, 
Marcelo Franciulli, Diretor Executivo, e Helena Menze Hayashida, 
Assessora Jurídica, representaram a Federação em audiência no 
CONFAZ, em Brasília. Na pauta do encontro, temas relacionados 
aos Convênios ICMS. Na ocasião, todos foram recebidos pelo Se-
cretário-Executivo do CONFAZ e Presidente da Comissão Técnica 
Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, Bruno Pessanha Negris.

• Em duas ocasiões, nos dias 1º e 15 de agosto, representantes da 
FENABRAVE participaram de audiências no Ministério do Meio 
Ambiente, com o Secretário Executivo, Dr. Romeu Mendes do Car-
mo, para tratar de assuntos relacionados às alterações no Cadastro 
Técnico Federal - CTF.

• A ACREFI - Associação Nacional das Instituições de Crédito, Finan-
ciamento e Investimento, promoveu, no dia 16, em São Paulo, o 
evento “Panorama Atual do Mercado de Veículos- Realidade e De-
safios”, no qual representantes da FENABRAVE estiveram presentes.

• Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE, Marcelo 
Franciulli, Diretor Executivo e Edson Zanetti, da área de Inteligência 
de Mercado da Federação, participaram, no dia 21, na sede do Bra-
desco, em São Paulo, de um encontro com analistas e investidores 
do BRADESCO BBI.

• Representando a FENABRAVE e ALADDA, Dr. Samir Bittar, Vice-Pre-
sidente da ALADDA e da FENABRAVE, participou da convenção 
da ACARA - Asociación de Concessionarios de Automotores de 
La Argentina, entidade que representa os Concessionários de 
Veículos daquele país, no dia 23, em Buenos Aires.

• Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE, foi recep-
cionado pelo diretor da FENABRAVE-RS, Fernando Esbroglio e 
Concessionários da região, no dia 28, em Esteio, no Rio Grande do 
Sul, durante sua visita à Expointer. Na ocasião, Assumpção Júnior 
concedeu entrevistas à imprensa local.

SETEMBRO

• José Mauricio Andreta Júnior, Vice-Presidente da FENABRAVE, 
ministrou a palestra ‘Os Parâmetros da Qualidade em Ano de 
Transição’, durante o 6º Fórum Os Parâmetros da Qualidade em 
Ano de Transição e de Retomada dos Negócios, promovido pelo 
IQA – Instituto da Qualidade Automotiva, no dia 10.

• O Presidente da República, Michel Temer recebeu, no dia 13, du-
rante audiência no Palácio do Planalto, em Brasília, representan-
tes da FENABRAVE para tratar de assuntos de interesse do Setor  
da Distribuição.

• Gláucio José Geara, Vice-Presidente da FENABRAVE, foi o repre-
sentante da entidade durante o 10º Congresso Internacional 
da FENABRAVE-SC e Interleadership, que aconteceu em 17 de 
setembro, em Chapecó (SC)

• A CNH Industrial promoveu, no dia 27, o Innovation Day, visita 
na fábrica da marca, em Sorocaba (SP), para apresentar as novas 
tecnologias e inovações nos negócios e produtos. A FENABRAVE 
foi representada por Waleska Cardoso, Vice-Presidente da entidade 
e Concessionária do segmento de Tratores e Máquinas Agrícolas.

OUTUBRO

• A ABAC - Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios 
lançou, no dia 9, em São Paulo, o Programa de Certificação ABAC 
para Profissionais de Vendas de Consórcio. Na ocasião, o diretor 
executivo da FENABRAVE, Marcelo Franciulli prestigiou o evento.

• José Maurício Andreta Júnior, Vice-Presidente da entidade, 
participou do painel “Concessionários”, no Congresso AutoData 
Perspectivas 2019, realizado no dia 15, em São Paulo.

• A FENABRAVE foi representada na 7ª Edição do Congresso 
FENAUTO - Congresso Nacional de Seminovos e Usados, realizada 
no dia 16, em São Paulo.
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• Comitiva da FENABRAVE participou do Fórum Automotor pro-
movido pela AMDA - Asociación Mexicana de Distribuidores Au-
tomotores, realizado entre os dias 17 e 18 de outubro, na Cidade 
do México. Antecedendo ao encontro, no dia 16, houve a reunião 
da ALADDA- Asociacion Latino Americana de Distribuidores de 
Automotores, ocasião em que a Presidência da entidade, até 
então presidida por Alarico Assumpção Júnior, foi transmitida 
ao Presidente da AMDA, Carlos Prieto Treviño. Representando a 
Presidência da FENABRAVE, o Vice-Presidente João Batista Simão 
participou da Cerimônia de Posse de Treviño, e a Assessora de 
Comunicação Institucional e Imprensa da entidade, Rita Mazzu-
chini, fez apresentação sobre o mercado brasileiro de veículos 
automotores em 2018 e perspectivas para 2019, considerando as 
Eleições no país. Participaram, da Comitiva, também, a Assessora 
de Diretoria, Regina Kobata, e Helena Menze Hayashida, Assessora 
Jurídica da entidade.

• Representantes da FENABRAVE participaram da 18º edição do 
Seminário de Planejamento Estratégico Empresarial 2019, pro-
movido pela CSMI - Câmara Setorial de Máquinas e Implementos 
Agrícolas da ABIMAQ, realizado em São Paulo, no dia 19. 

NOVEMBRO

• No dia 29, em Brasília (DF), Marcelo Franciulli, Diretor Executivo 
da FENABRAVE, Heitor Tosi, Presidente da ACAV – Associação 
Brasileira dos Concessionários MAN Latin America, representando 
o segmento de Caminhões e Ônibus, e José Carlos Ferreti, repre-
sentando o segmento de Tratores e Máquinas Agrícolas, foram 
recebidos por técnicos e engenheiros do BNDES, para a validação 
do Protótipo Esteira Canal MPME - BNDES, ferramenta que permi-
tirá que os distribuidores autorizados insiram suas propostas na 
esteira de processamento da entidade financeira.

O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, e os Vi-
ce-Presidentes para o segmento de Caminhões e Õnibus, Sérgio 
Zonta e Luis Antônio Sebben, participaram, entre os dias 22 e 24, 
em Hannover na Alemanha, do IAA Commercial Vehicles, salão 
de veículos pesados. 

Além das reuniões e visitas à feira, os representantes da entidade 
participaram de encontros com executivos da Volkswagen Cami-
nhões e Ônibus, Antonio Roberto Cortes, José Ricardo Alouche 
e João Herrmann, e com, Alan Holzmann, executivo da Volvo, 
nos estandes das marcas.

Já no dia 28, Assumpção Júnior, Zonta e Sebben estiveram em 
Paris, na França, para uma visita na CNPA - Conseil National des 
Professions de Automobile, e foram recebidos por Francis Bar-
tholome, presidente nacional; Xavier Horent, delegado nacional; 
e pelo gerente geral de Concessionárias de Veículos da CNPA, 
Fabien Bonadeo. O encontro também contou com a presença 
do presidente europeu das Associações de Concessionárias 
de Veículos - CECRA, Jean-Charles Herrenschmidt. A CNPA e 
CECRA são entidades que representam os Concessionários de 
veículos locais.

FENABRAVE participa do 
IAA e visita CNPA e CECRA

DEZEMBRO

• A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e a 
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizaram, no dia 5, 
em São Paulo, o 10º Prêmio CET de Educação de Trânsito. Marcelo 
Franciulli, Diretor Executivo da FENABRAVE, prestigiou o evento.

• Waleska Cardoso, Vice-Presidente da entidade, representou a 
Federação na Convenção da ASSOMAR - Associação Brasileira dos 
Concessionários Agritech, realizada no dia 7, em Indaiatuba-SP. 
A Vice-Presidente apresentou o atual cenário do segmento de 
Máquinas Agrícolas. Helena Menze Hayashida, Assessora Jurídica 
da Federação, fez uma apresentação sobre CPF – Cadastro Técnico 
Federal de atividades potencialmente poluidoras – IBAMA.

• Marcelo Nogueira, Vice-Presidente da FENABRAVE para o seg-
mento de Tratores e Máquinas Agrícolas, participou, no dia 10, de 
reunião com o Secretário de Agricultura, Francisco Jardim, na sede 
da ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores, em São Paulo.

• Erick Saavedra, Presidente da CAB - Camara Automotora Bolivia-
na e Luis Encinas, Gerente Geral, visitaram a sede da FENABRAVE, 
no dia 11.

• Representantes da FENABRAVE, no dia 11, estiveram presentes 
na Cerimônia de Posse do Ministro José Múcio Monteiro Filho, no 
Tribunal de Contas da União – TCU, em Brasília (DF). 

• Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE, apresentou 
as perspectivas do mercado de caminhões e ônibus, durante a 
Convenção ABRAVO - Associação Brasileira dos Distribuidores 
Volvo, realizada em Foz do Iguaçu (PR), no dia 14.

Eventos de confraternização
• No dia 3 de dezembro, a ABRAHY- Associação Brasileira dos Concessio-

nários Hyundai, realizou Assembleia seguida de jantar, no Hotel Hilton 
São Paulo Morumbi, na capital paulista. Ricardo Lima, Vice-Presidente da 
FENABRAVE, representou o Presidente da Federação.

• No dia 4, Antônio Macedo, Gerente Administrativo Financeiro, representou 
a entidade na Confraternização da ABLA - Associação Brasileira das Loca-
doras de Automóveis.

• Gláucio Geara, Vice-Presidente, representou a entidade, no dia 5, no Co-
quetel e Jantar de Confraternização do SINDIPEÇAS - Sindicato Nacional 
da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, em São Paulo.

• A Associação Comercial do Paraná – ACP – realizou o jantar de Confrater-
nização da entidade, no dia 6, e Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da 
FENABRAVE, prestigiou o evento.

• Os Vice-Presidentes da Federação, Luiz Carlos Bianchini e José Maurício 
Andreta Júnior, participaram, no dia 7, do jantar de comemoração dos 25 
anos da ABRACOP - Associação Brasileira de Concessionários Peugeot, em 
São Paulo. O evento também marcou a sucessão do atual Presidente da 
entidade, Lewton Monteiro Júnior, por Eustache Jean Tsiflidis Júnior, titular 
do Grupo Servopa, de Curitiba-PR, que liderará a ABRACOP entre os anos 
de 2019-2020.

• Marcelo Nogueira Ferreira, Vice-Presidente da FENABRAVE, participou do 
Jantar de Confraternização da ABAG - Associação Brasileira do Agronegó-
cio, em São Paulo, no dia 10.

• ACAV - Associação Brasileira dos Concessionários MAN Latin America, 
realizou, em São Paulo, no dia 14, Jantar de Posse da Nova Diretoria para o 
Biênio 2019-2020. Estiveram presentes: Alarico Assumpção Júnior, Presi-
dente da FENABRAVE e Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da Federação.
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Participações no Ministério 
das Cidades e DENATRAN
• Representantes da FENABRAVE participaram da Cerimônia de Comemo-

ração dos 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro e Década de Ações 
para Segurança no Trânsito. Realizado no dia 31 de julho, no Palácio do 
Planalto, em Brasília-DF, o evento contou com a presença do Presidente 
da República, Michel Temer.

• Em 27 de agosto, em Brasília-DF, Ricardo de Oliveira Lima, Vice-Presidente 
e Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da FENABRAVE, participaram de 
reunião no Ministério das Cidades (Departamento Nacional de Trânsito-
-Denatran), para o lançamento da versão digital do Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo (CRLVe).

• Representantes da FENABRAVE participaram do encerramento das ati-
vidades da Semana do Trânsito, que compreendeu o período de 18 a 25 
de setembro. Este ano, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definiu 
como tema do evento: “Nós somos o trânsito”.

• Os Vice-Presidentes da FENABRAVE, Samir Bittar e João Batista Simão, 
acompanhados do Diretor Executivo, Marcelo Franciulli, representaram 
a entidade durante audiência com o assessor do Ministério das Cidades, 
Gustavo Santos e com o Diretor Geral do Departamento Nacional de Trân-
sito – DENATRAN, Maurício José Alves Pereira, no dia 13 de novembro, 
em Brasília. 

• Em 21 de novembro, representantes da FENABRAVE, ANFAVEA, FENAUTO 
e SERPRO estiveram em Brasília (DF), reunidos com Maurício José Alves 
Pereira, Diretor Geral do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, 
para tratarem do RENAVE - Registro Nacional de Veículos em Estoque.

FENABRAVE marca 
presença no IQA
Representantes da FENABRAVE participaram, em São Paulo, nos 
meses de agosto e novembro, das Assembleias Gerais Extraordiná-
rias e da Reunião do Conselho Diretor do IQA - Instituto de Qualida-
de Automotiva, entidade em que a Federação integra o Conselho.

FENABRAVE  
recebe visitas
O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, e repre-
sentantes da Federação receberam visitas, na sede da entidade, 
nos meses de agosto e setembro.

Em agosto, foram recebidos Wilson Lirmann, Presidente do 
Volvo Group, e Bernardo Fedalto, Diretor Comercial da Volvo 
Trucks Brasil. No mesmo mês, Paulo Miguel Junior, Presidente 
da ABLA – Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis 
e Jorge Pontual, Diretor Comercial da entidade, também estive-
ram na sede da Federação.

Também em agosto, a entidade recebeu a visita de Marcelo 
Latorre Christiansen, Presidente da ABRABLIN - Associação Bra-
sileira de Blindagem, e de Claudio Marma Conte e Chico Serra, 
representantes da BSS Blindagens. 

Em setembro, André Gil e André Magalhães, representantes 
da Followize, empresa de software de gestão de leads e exposi-
tora da ExpoFenabrave 2018, realizaram reunião com represen-
tantes da entidade, em sua sede, em São Paulo.

Reuniões estatutárias
Nos últimos meses, foram realizadas as reuniões estatutárias da 
FENABRAVE com as lideranças da entidade.

Em setembro e outubro, foram realizadas as reuniões dos 
Segmentos de Automóveis e Comerciais Leves, nas quais foram 
tratados assuntos de interesse dos segmentos e comuns às marcas.

O Conselho Deliberativo, composto pelos Presidentes das 
Associações de Marca, Diretoria Executiva, Diretorias Regionais, 
Presidentes dos Sincodiv’s, Conselho de Ex-Presidentes e Conselho 
Jurídico estiveram reunidos, no dia 26 de novembro, na sede da 
Federação, para participarem de reunião, seguida de palestras do 
Secretário-Executivo do CONFAZ, Dr. Bruno Pessanha Negris, que 
abordou o ICMS – Substituição Tributária, sob o enfoque da Re-
forma Tributária, e do Economista-Chefe do Bradesco, Fernando 
Honorato Barbosa, que falou sobre as perspectivas econômicas do 
Brasil, na palestra O Novo Cenário Econômico Brasileiro.

No encerramento, foi oferecido coquetel de Confraternização 
de Fim de Ano, no espaço Gourmet FENABRAVE.

30º Salão Internacional do 
Automóvel de São Paulo
A FENABRAVE teve participação importante durante o 30º. Salão 
do Automóvel de São Paulo, realizado entre os dias 7 a 18 de no-
vembro, no São Paulo Expo Center, na capital paulista.

O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, par-
ticipou da Cerimônia Oficial de Abertura do evento, no dia 7 de 
novembro, compondo o palco de autoridades, junto ao Presidente 
da República, Michel Temer e Lideranças do Setor Automotivo. 

No mesmo dia, participou do 2º Encontro ANFIR que teve, 
como tema: “Os Rumos dos Negócios para 2019”, realizado durante 
as ações do Salão do Automóvel, no São Paulo Expo.

Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da FENABRAVE, represen-
tou a entidade na entrega do prêmio “Selo Maior Valor de Revenda 
- Autos 2018”. Promovido pela AutoInfome, a premiação aconteceu 
no dia 9, também durante o Salão. 

Na mesma data, o Vice-Presidente da entidade, José Maurí-
cio Andreta Júnior, ministrou palestra sobre “Veículos Elétricos: 
realidade ou ficção?”, na arena New Mobility, ciclo de palestras, 
promovido pela Reed Exhibitions Alcântara Machado, aberto ao 
público visitante do Salão do Automóvel.

ABRAFORTE e ASSOMAR 
elegem novas diretorias
• Em dezembro, Mário A. Garibaldi passou a ocupar o cargo de Pre-

sidente da ABRAFORTE - Associação Brasileira dos Distribuidores 
New Holland, para o biênio 2018-2020.

• A ASSOMAR – Associação Brasileira dos Concessionários Agritech, 
elegeu, em dezembro, Sami El Jurdi, para presidir a entidade, na 
gestão 2018-2020.

9Revista Dealer 
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COAF e Setor da Distribuição 
no combate à  
lavagem de dinheiro

Dr. Joaquim Cunha Neto



Criado pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, o COAF, Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras, órgão ligado ao Ministério da Fazenda, tem, como competências, receber, examinar 

e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas e comunicá-las às autoridades 
competentes, para a instauração dos procedimentos previstos em lei. Para isso, conta com a 

colaboração dos diversos setores econômicos, dentre eles, o da Distribuição de Veículos. 

Nesta edição da Revista Dealer, o Dr. Joaquim Cunha Neto, Diretor de Inteligência Financeira 
e Supervisão do COAF, explica, em detalhes, a atuação deste importante órgão, que visa a 
troca e viabilidade de informações como ferramenta de combate à lavagem de dinheiro, 

e ressalta a relevância do Setor da Distribuição de Veículos na comunicação de atividades 
suspeitas, durante o processo de compra e venda, em que envolva pagamento em espécie.

Dr. Joaquim Cunha Neto é graduado em direito, com MBA em Comércio Exterior, Câmbio e 
em Planejamento e Inteligência Estratégica e, desde 2005, ocupa a Diretoria de Inteligência 

Financeira e Supervisão no COAF, acumulando o cargo de Conselheiro Suplente do 
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, além de participar da formação 
de monitores para a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo da 
CICAD/OEA e ser avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina, o GAFILAT.

Revista Dealer – Quais as atribuições e objetivos 
do COAF?
Joaquim Cunha Neto – No final da década de 
1980, surgiu a preocupação com a questão do 
combate ao crime organizado, ligado ao tráfico 
de drogas. Naquela época, a preocupação era 
prender, primeiramente, o criminoso e apreen-
der o produto do crime, deixando, de lado, o 
patrimônio financeiro dessas organizações. 

Em um movimento internacional, foi criado 
um organismo, cujo foco está na supressão da 
capacidade de financiamento dessas organi-
zações, no âmbito mundial. A partir daí, foram 
editadas as chamadas 40 recomendações, que 
ordenaram aos quase 170 países, que aderem 
ao programa, reflexos práticos em suas leis 
internas de combate à lavagem de dinheiro.

Com isso, a participação do setor privado 
tornou-se importante nesse processo de detec-
ção e transmissão de informações de situações 
suspeitas. Desta maneira, fez-se necessária a 
criação de um órgão que fosse o elo entre o 
setor privado e as autoridades de perseguição.  
São as chamadas unidades de inteligência 
financeira, e cada país tem a sua. No Brasil, é o 
COAF que recebe as comunicações de opera-
ções suspeitas, como as vendas de bens de alto 
valor, com pagamento em espécie, trabalha 
essas informações, cruzando dados oriundos 
de diferentes setores, e detectando as situações 
suspeitas e as direcionando aos órgãos compe-
tentes, pelas investigações, como o Ministério 
Público, esferas policiais e outros órgãos. 

Revista Dealer – O COAF tem ligações estreitas 
com esses órgãos, e com a Receita Federal, 
na elaboração do diagnóstico das opera- 
ções suspeitas?
Joaquim Cunha Neto – Além dessa ligação, bastan-
te próxima, com a Receita Federal, com Ministé-
rio Público nos estados, polícias civis, que nos 
fornecem um grande banco de dados, também 
temos uma estreita colaboração com os chama-
dos órgãos reguladores, como o Banco Central, 
CVM, dentre outros. O COAF também tem uma 
estreita ligação com setores chamados de “não 
financeiros”, que vieram colaborar com o esfor-
ço da iniciativa pública. Nessas ligações, o COAF 
é a interface entre os setores, obrigados a fazer 
as comunicações das operações suspeitas, por 
meio das normas regulatórias, e às autoridades 
na outra ponta.

Revista Dealer – Qual é o alcance da Resolução 
25, de 2013, e da Instrução Normativa n. 4, de 
2015, para o setor privado? Quais as obrigações 
para o Setor da Distribuição Automotiva e 
quais as implicações ou restrições à atividade  
das Concessionárias?
Joaquim Cunha Neto – O que a Lei busca é a 
proteção dos setores contra a lavagem de di-
nheiro. As normas do COAF não se direcionam, 
especificamente, a cada um dos setores eco-
nômicos, como potencialmente lavadoras de 
dinheiro. Ao contrário, as normas buscam pro-
teger essas empresas de serem utilizadas nessa  
atividade criminosa. 
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O objetivo das comunicações é identificar 
o cliente, registrando a operação realizada em 
espécie, no valor igual ou acima de R$ 30 mil e, 
então, comunicá-la ao COAF, conforme descrito 
nas normas. Não há impeditivos para que se 
faça a venda. A Concessionária mantém seus 
processos, buscando seus objetivos e metas 
comerciais, sendo que, a única preocupação é 
com a comunicação dessas operações suspeitas. 

O COAF cruzará essas informações passadas 
pelas Concessionárias com as outras informa-
ções originadas em outros setores, como o 
setor bancário, por exemplo, concluindo se, 
efetivamente, essa situação tem, em si, uma 
suspeita. Os bancos também são obrigados a 
comunicar saques e depósitos no valor igual 
ou acima de R$ 50 mil.  

Revista Dealer – Então, o Concessionário pode 
vender, até mesmo o valor todo em dinheiro, 
desde que haja a comunicação ao COAF?
Joaquim Cunha Neto – Isso mesmo. Além disso, 
tem uma outra questão. O vendedor, geralmen-
te, conhece seus clientes, e vai fazer uma análise 
se essa pessoa, que está pagando o veículo em 
espécie, reúne as condições de ter essa quantia, 
de acordo com suas informações cadastrais, 
por exemplo, ou se está fazendo isso em nome 
de terceiros, que não querem aparecer nessa 
transação. O vendedor tem as condições de 
detectar algo suspeito e deverá comunicar 
essas observações ao COAF, juntamente, com 
os dados da comunicação obrigatória. 

Revista Dealer – Se a suspeita não se confirmar, o 
que acontece com o Concessionário?
Joaquim Cunha Neto – O COAF guarda essas in-
formações sob sigilo. Além disso, a Lei traz uma 
ressalva que diz que a comunicação de boa-fé 
não trará responsabilidades civis e criminais 

para o comunicando. Isso é bastante relevante, 
porque, às vezes, o Concessionário tem uma 
ligação direta com o cliente e se preocupa se, 
eventualmente, este vai saber sobre a transmis-
são de informações.

Revista Dealer – Existe fiscalização nas Concessio-
nárias com relação à comunicação das opera-
ções com pagamento em espécie?
Joaquim Cunha Neto – O COAF não regula ativi-
dade de compra e venda de veículos. O órgão 
regula, apenas, a aplicação das obrigações de 
prevenção à lavagem de dinheiro. E, como 
regulador, até para aferir se aquela Concessio-
naria está cumprindo as normas ou não, ele faz 
as fiscalizações de forma indireta, remota mas 
constantemente, em qualquer setor que tenha 
essa obrigação, de acordo com as normas, in-
clusive, nas Concessionárias. 

Revista Dealer – As Concessionárias são obriga-
das a se cadastrar nesse programa do COAF?
Joaquim Cunha Neto – Sim. De acordo com a Lei, 
todas as Concessionárias têm a obrigação de 
fazer o cadastro no COAF, punível com multa, 
caso não seja feito. É um procedimento muito 
simples. Basta acessar o site do COAF e preen-
cher os dados da empresa na área “Cadastra-
mento de Pessoas Obrigadas”, e responder às 
perguntas como CNPJ, endereço, quem será a 
pessoa responsável pela comunicação, dentre 
outras questões. Com isso, a empresa já está 
cumprindo com essa primeira obrigação e, a 
partir disso, abre um canal de relacionamento 
com o COAF, passando a ter acesso à relação de 
pessoas politicamente expostas, ao seu próprio 
histórico de comunicações feitas ao COAF e, 
eventualmente, outros avisos, informações e 
orientações para que sejam aplicadas ao dia a 
dia do trabalho.

entrevista

“O COAF não regula atividade de compra e venda de 
veículos. O órgão regula, apenas, a aplicação das 
obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro.”

12 Revista Dealer



“A Concessionária mantém seus processos, buscando seus 
objetivos e metas comerciais, sendo que, a única preocupação, 

é com a comunicação dessas operações suspeitas.”

Revista Dealer – O que são pessoas politicamente 
expostas? Como um Concessionário pode iden-
tificar essas pessoas?
Joaquim Cunha Neto – Esse conceito vem daquele 
organismo internacional, que falamos no início, 
e que tem uma atenção especial às atividades 
das pessoas que ocupam funções públicas de 
relevância, como cargos do executivo, legis-
lativo, dos principais cargos do judiciário nos 
âmbitos nacional, estadual e municipal. Na re-
solução 29 do COAF, existe a lista dos cargos das 
pessoas politicamente expostas. É importante 
ressaltar que a comunicação de uma operação, 
realizada por qualquer pessoa desta categoria, 
só deve ser feita se o pagamento tiver sido feito 
em espécie, no valor igual ou acima de R$ 30 
mil. A diferença, neste caso, é que a Conces-
sionária deverá informar que se trata de uma 
pessoa politicamente exposta. 

Revista Dealer – Se na fiscalização o COAF identifi-
car uma compra, cujo pagamento tiver sido feito 
em espécie, porém, sem a devida comunicação, 
quais as penalidades para a Concessionária?
Joaquim Cunha Neto – Se o COAF identificar que 
houve essa operação, sem a comunicação, será 
aberto um processo administrativo. A Conces-
sionária terá direito à ampla defesa, contudo, 
sofrerá penalidade por não ter comunicado. 
Tanto o cadastramento quanto a comunicação 
são atividades da rotina, bastante simples. 
Basta que sejam incorporadas aos processos de 
trabalho das Concessionárias. É importante res-
saltar que o Concessionário não é um suspeito, 
mas, sim, um parceiro do COAF.

Revista Dealer – Quantas comunicações os Con-
cessionários já fizeram ao COAF?
Joaquim Cunha Neto – Desde 2003, no advento da 
Norma, já temos algo em torno de 35 mil comu-
nicações, feitas pelos Concessionários, e que, 
por diversas vezes, nos trouxeram situações 
muito importantes, e que se tornaram funda-
mentais para a produção de relatórios destina-
dos às entidades de percepção e investigação.

Revista Dealer – Quantas Concessionárias já estão 
cadastradas junto ao COAF? Existe um prazo 
para que seja feito esse cadastro e algum tipo 
de penalidade em caso de atraso?
Joaquim Cunha Neto – Atualmente, 5.550 empre-
sas já realizaram esse cadastramento. O COAF 
tem incentivado esse engajamento, por meio 
de suas entidades representativas, como é o 
caso da FENABRAVE, porque notamos que mui-
tas empresas ainda não realizaram o cadastro, 
por simples desconhecimento do processo. 

Quando o COAF identifica que o cadastro 
ainda não foi feito, ele notifica a empresa e, en-
tão, estabelece um prazo, de alguns dias, para 
que a situação seja regularizada. Caso não seja 
feito, será aberto um processo administrativo 
punitivo, cabível de multas.
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Revista Dealer – O COAF oferece algum tipo de cur-
so sobre os processos de prevenção à lavagem 
de dinheiro e ao financiamento do terrorismo?
Joaquim Cunha Neto – Sim. O COAF oferece um cur-
so à distância, bem simples, e que funciona mui-
to bem para que as pessoas entendam o con-
ceito da lavagem de dinheiro, e a necessidade 
da comunicação das operações de pagamento 
em espécie, tomando ciência do funcionamento 
desse sistema criminoso, de onde surgiu esse 
tema de prevenção, e qual é a relação que um 
profissional, que trabalha em Concessionária, 
por exemplo, tem com esse tema. No site do 
COAF, estão disponíveis todos os detalhes. 

Revista Dealer – Em que circunstâncias, as mon-
tadoras também estão obrigadas a comunicar 
o COAF sobre operações suspeitas, para o caso 
de Venda Direta?
Joaquim Cunha Neto – Quando a montadora está 
no papel de vendedora, ela também é uma 
pessoa obrigada, tal qual a Concessionária, e 
sujeita às mesmas regras de comunicação, se 
identificar suspeitas e receber o pagamento em 
espécie, no montante já mencionado. O COAF 
também tem a adesão das montadoras e im-
portadoras para o cadastramento, e já existem 
verificações para saber se as regras estão sendo 
aplicadas. O COAF já recebeu 1,1 mil comunica-
ções oriundas das montadoras. 

Revista Dealer – E se o pagamento for em espécie, 
porém, parcelado?
Joaquim Cunha Neto – A norma diz que se, em 
um período de 6 meses, mesmo parcelados, os 
pagamentos forem feitos em espécie e sejam 
igual ou acima de R$ 30 mil, a Concessionária 
deve fazer a comunicação.

 

Revista Dealer – Se o cliente quer pagar parte do 
bem em espécie, e autoriza a Concessionária 
a depositar esse valor no nome dele, quem 
deve comunicar ao COAF? A Concessionária ou  
o banco?
Joaquim Cunha Neto – Neste caso, é o fato prin-
cipal é o pagamento de uma operação, cujo 
pagamento foi feito em dinheiro. Para o caso 
de valor igual ou superior a R$ 30 mil, a Con-
cessionária faz a comunicação normalmente, 
como determina a norma do COAF, pois estará 
recebendo esse valor em espécie. Se o valor for 
igual ou superior a R$ 50 mil, o banco, assim que 
receber o dinheiro, também fará a comunicação 
ao COAF, conforme a norma orienta.

É importante ressaltar que, se o cliente faz 
o depósito, diretamente, na conta da Conces-
sionária, para o pagamento do veículo, apenas 
o banco é quem fará a comunicação.

Revista Dealer –  Para pagamento em duplicatas 
ou cheques, diretamente, na Concessionária, 
como deve ser feita a comunicação ao COAF? E 
no caso de resgate de duplicatas?
Joaquim Cunha Neto – O fato principal, nova-
mente, é o pagamento em dinheiro, dentro 
da Concessionária. Se esses valores somados 
alcançarem R$ 30 mil, em um período de 6 
meses, deve ser feita a comunicação. 

Mesmo com a existência do título, que cal-
çou a operação, no caso de uma duplicata, se 
o pagamento foi feito em espécie, de acordo 
com a Norma, a comunicação é obrigatória. O 
mesmo vale para cheques pré-datados, que 
são resgatados. A regra é, se o dinheiro chega 
em espécie à Concessionária e alcança ou 
ultrapassa o valor de R$ 30 mil, deve ser feita a 
comunicação da operação ao COAF.  

entrevista
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2019 
UM ANO DE 

RENOVAÇÕES
Os brasileiros estão mais confiantes 

na retomada da economia brasileira. 
Com isso, as expectativas para o 
mercado de veículos, em 2019, 

são otimistas. Mas, para garantir 
esse esperado crescimento, será 
necessário priorizar as reformas.
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S
em dúvida, 2018 ficará na história como um 
novo marco na economia nacional. Depois de 
um período de recessão, o PIB brasileiro vol-
tou a crescer e a confiança do consumidor e, 
principalmente, dos empresários em investir, 
também. Para o Setor da Distribuição de Veí-

culos, o cenário que se desenha para 2019 é positivo, com 
perspectivas de continuidade do crescimento das vendas, 
embora em ritmo menor do que o observado nos últimos 
meses. Os bancos continuam disponíveis para a oferta 
de crédito, inadimplência com viés de baixa e esperança 
de que o Presidente Eleito, Jair Bolsonaro, promova as  
reformas necessárias ao desenvolvimento do País, viabi-
lizam inspirações otimistas por parte dos economistas.

Na avaliação de Fernando Honorato 
Barbosa, Diretor do Departamento de Pes-
quisas e Estudos Econômicos do Bradesco, 
o Brasil está vivendo um ciclo favorável, 
contudo, o cenário político é um fator de 
alerta. “Inflação e juros baixos, famílias e 
empresas menos alavancadas, início da 
retomada do emprego são fatores positivos 
neste horizonte. Isso demonstra a melhora 
nas condições financeiras. Mas é importante 
analisar que o ambiente internacional deve 
ficar menos favorável aos países emergen-
tes. Internamente, o Congresso deverá ser 
mais atuante, principalmente, com relação 
aos prazos para as aprovações das Refor-
mas”, comentou o economista.

Com este horizonte, as perspectivas 
para as vendas de veículos, em 2019, segun-
do análise do Branco Bradesco, apontam 
para alta de 10,1% para o segmento de 
veículos leves, ante o resultado de 2018. 
O segmento de pesados, deve registrar 
8% de avanço, e para as motocicletas, o 
crescimento previsto é de 4,8%, na mesma 
comparação. Com a manutenção do ritmo 

de crescimento das atividades no campo, o banco acredita 
que as vendas de máquinas agrícolas fiquem 5,4% maio-
res no próximo ano. O mercado de veículos leves usados 
deve avançar 1,9%, em igual comparativo. “Essa melhora é 
resultado da queda do desemprego, do aumento do PIB 
per capita e do adensamento do crédito”, conclui Barbosa.

Índices Projeção 2019

IPCA 4.25%

PIB 2.80%

Câmbio R$3.70

Selic 8%

Perspectivas Bradesco

Fernando 
Honorato Barbosa
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Alarico Assumpção Júnior.

Sérgio Dante Zonta.

Segundo a FENABRAVE, os indicativos do Setor 
são positivos. “Será um ano de crescimento nas 
vendas, mas, em ritmo menor do que vimos em 
2018. Continuamos otimistas, pois os aspectos que 
mais impulsionam o nosso mercado, como a dis-
ponibilidade de crédito, taxa de juros mais baixas, 
retomada do emprego, e a queda na inadimplência, 
estão mostrando o caminho da consolidação do 
mercado”, explica Alarico Assumpção Júnior, Presi-
dente da Federação.

É a queda na inadimplência que está motivando 
o setor de veículos pesados. Sérgio Dante Zonta, 
Vice-Presidente da FENABRAVE para os segmentos 
de Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários, 
acredita que, passadas as eleições, o clima é de con-
fiança e de retomada nos investimentos por parte 
dos empresários. “O mercado de caminhões é reflexo 
do desempenho do PIB, e o que estamos vendo é a 
expectativa de crescimento da economia”, comenta 
Zonta, lembrando que a disponibilidade do crédito 
também deve impulsionar as vendas, em 2019.

Embora partindo de uma base baixa, as vendas 
de caminhões manterão o ritmo acelerado, em mui-
to, impulsionado pela necessidade de renovação da 
frota. Os modelos pesados e extrapesados ainda 
serão as estrelas do mercado, até porque, segundo 
Zonta, é uma frota que entra no ciclo de renovação. 
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“Os modelos de 24 toneladas e os caminhões meno-
res, para transporte em centros urbanos, também 
serão destaques nas vendas”, afirma.

Com previsão de crescimento na casa dos 5%, a 
safra agrícola 2018/2019, totalizando 236 milhões 
de toneladas de grãos, segundo dados do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vai 
manter as expectativas positivas para a venda de 
tratores e máquinas agrícolas, já que as preocu-
pações climáticas mostram um quadro de chuvas 
dentro da normalidade.

Segundo Marcelo Nogueira Ferreira, Vice-Presi-
dente da FENABRAVE para o segmento de Tratores, 
Máquinas Agrícolas e Colheitadeiras, o setor está 
confiante nos resultados da próxima safra, o que 
deve incentivar os investimentos para a compra de 
novos maquinários. “Temos observado uma tendên-
cia de crescimento nas vendas de máquinas com alta 
tecnologia embarcada, de produtos inovadores, com 
destaque para a conectividade. Isso refletirá no au-
mento da produtividade e da capacidade produtiva 
dos agricultores”, reforça Nogueira. 

As vendas de tratores também seguirão o mes-
mo ritmo observado em 2018, podendo alcançar 44 
mil unidades no próximo ano.

Apoiado, fortemente, no crédito, o mercado de 
motocicletas reverteu a curva de desempenho e 

Carlos Porto.Marcelo Nogueira Ferreira.

deve manter, em 2019, o compasso de crescimento. 
Para Carlos Porto, Vice-Presidente para o segmento 
de Motocicletas da FENABRAVE, é muito provável 
que o avanço seja no patamar de dois dígitos, ala-
vancado na concessão de crédito e, também, na 
ampliação da participação do consórcio. “No último 
trimestre de 2018, o mercado mostrou mais consis-
tência com relação aos volumes, reflexo da melhora 
no índice de aprovação de financiamentos. Por isso, 
esperamos que, em 2019, esse ritmo seja mantido”, 
projeta Porto.
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Os planos das 
montadoras para 
suas Redes
Do lado da indústria, a Anfavea também afirma que 
as expectativas seguem positivas para o mercado 
interno. “Esperamos por um crescimento no patamar 
de dois dígitos, porém, abaixo do que vimos em 2018”, 
projetou Antonio Megale, Presidente da entidade 
que representa as fabricantes de veículos no País.

Com o Programa Rota 2030 aprovado, 2019 será,  
para as montadoras, de muito planejamento para  
os investimentos nos próximos anos, já o 
Setor ganhou maior previsibilidade.

Depois da crise, que abalou, fortemente, o Setor da 
Distribuição no País, as fabricantes agora, planejam 
expansões, baseadas em novas estratégias do negócio.

Para 2019, a Volvo pretende ampliar sua atuação no território 
brasileiro, com a inauguração de três novas lojas, em Santa Catarina, 
Pará e Maranhão, passando a 97 Concessionárias. “Nos anos recentes 
de crise econômica, a Volvo manteve sua 
Rede de Concessionárias, integralmente, 
preservada. Mais do que isso, ampliamos 
alguns pontos, dando sustentação 
de pós-venda à liderança da marca”, 
comemora Adriano Merigli, Diretor de 
Desenvolvimento de Concessionárias 
Grupo Volvo América Latina.

Passada a crise, a Iveco também pretende 
ampliar sua Rede de Concessionárias, 
dos atuais 72 pontos para 83, até 
o final de 2019, cobrindo todas as 
regiões do Brasil. Recentemente, a 
marca realizou mudanças em sua Rede, em algumas localidades, 
e planeja novas mudanças para o próximo ano, que envolvem 
a substituição de grupos, a inauguração de novos pontos 
assistenciais e a nomeação de novos representantes. 

Rede de Caminhões 
e Ônibus

O crédito continua sendo a mola propulsora 
das vendas de motocicletas no País. “Se os bancos 
estiverem mais dispostos a conceder crédito para 
financiamentos, o crescimento será ainda maior do 
que o previsto”, comenta Porto.

A Política – Consumidores e empresários estão mais 
confiantes na retomada da economia. Porém, depois 
de um ano agitado, por conta da disputa eleitoral, 
as expectativas, para 2019, recaem sobre as dúvidas 
com relação às diretrizes do governo eleito para a 
Presidência da República. Segundo Antonio Fleury 
Filho, ex-Governador do Estado de São Paulo e Rela-
ções Institucionais da FENABRAVE, o novo governo 
estará apoiado em três pilares. “Um deles está nas 
Reformas, que devem ser feitas o quanto antes. O 
segundo é a equipe econômica, que cria confiança 
entre as operadoras financeiras, e o terceiro pilar está 
na política e governabilidade, pois, sem coordenação 
política, nenhum governo avança”, descreve Fleury, 
lembrado que o novo Presidente da República terá 
de lidar com sérios problemas relativos às dívidas 
dos Estados.

Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associa-
dos, também defende maior rapidez na aprovação 
das reformas. “As perspectivas econômicas são, 
relativamente, boas para 2019. Contudo, a demora 
nesse processo, ou a não aprovação, levaria a uma 
perda rápida da confiança na economia”, analisa  
o economista.

Sérgio Vale.
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A FCA possui, atualmente, 535 Concessionárias 
da marca Fiat e outras 190 da Jeep.  Segundo 
Tai Kawasaki, Diretor de Desenvolvimento 
da Rede da Fiat Chrysler Automóveis, para a 
América Latina, “a ideia é manter os atuais 
pontos, mas observando o mercado”. Porém, a 
estratégia para a marca Fiat, em 2019, está na 
adoção do plano de Concessionárias Digitais – 
lojas com áreas menores do que as habituais, 
com investimentos proporcionais, mas com 
apelo digital, que inclui interação com os carros 
da marca por meio da realidade virtual. 

Outra marca que tem planos de expansão 
da Rede é a Hyundai Motor Brasil, que, 
atualmente, mantém 211 casas para a venda 
de HB20 e Creta. Segundo Angel Martinez, 
Diretor-Executivo de Vendas, Marketing e Pós-
Venda da HMB, a ideia é ampliar a cobertura 
nacional por meio de Concessionárias 
de pequeno porte, que atendam pontos 
específicos. “Com isso, estamos atingindo 

A forte de crise nas vendas de motocicletas, 
nos últimos anos, deixou as fabricantes e 
suas Redes de Concessionárias em alerta. 
A Honda possui mais de 1,1 mil pontos 
de vendas, dos quais 727 unidades são 
Concessionárias completas. Diante do 
crescimento, ainda tímido, das vendas, 
a fabricante não planeja expansão da 
Rede, nesse momento. “No longo prazo, 
caso o mercado apresente estabilidade 
nesta retomada, poderá haver um 
crescimento da rede, de forma gradual, 
de acordo com o potencial de vendas e 
da demanda de mercado”, define Dennis 
Sasahara, Gerente de Administração 
de Negócios da Moto Honda.

uma base maior de potenciais consumidores.  Essa estratégia deverá 
corresponder a cerca de 10% do volume de casas, atualmente, 
distribuídas em diversas regiões do Brasil”, revela o executivo. 

Com objetivos traçados para os próximos dois anos, a Toyota 
também pretende ampliar sua Rede de Concessionárias, passando 
dos atuais 255 pontos para 300 lojas, em todo o Brasil. A estratégia 
é, de acordo com Vladimir Centurião, Diretor de Marketing, Vendas 
e Pós-Venda da Toyota do Brasil, a aproximação dos clientes. “Este 
movimento se fortaleceu após o lançamento do modelo Etios, em 
2012. Agora, com a chegada do Yaris ao mercado nacional, a Toyota 
segue ampliando sua presença no País”, explica o executivo. 

Rede de 
Automóveis

Rede de 
Motocicletas

Tai Kawasaki. Angel Martinez. Vladimir Centurião.
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Fabricantes de caminhões apresentaram novos padrões tecnológicos para o setor de 
transporte de cargas durante o IAA, a maior feira do segmento, realizada na Alemanha. 

Caminhões autônomos e elétricos foram destaque na feira e já despontam no Brasil.

DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA 
O TRANSPORTE DE CARGAS
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S
ustentabilidade, redução dos níveis 
de emissões, automação, conectivi-
dade e eletromobilidade estão no 
foco do desenvolvimento de novos 
produtos, em todo o Setor Automo-
tivo, e estão em ritmo acelerado na 
aplicação, também, nos veículos de 

carga. Durante a maior feira de veículos de transpor-
te do mundo, a IAA 2018, realizada em setembro, em 
Hanover, na Alemanha, as fabricantes apresentaram 
tecnologias que estarão rodando pelas estradas, em 
um período não tão distante, e que contribuirão 
para soluções de transporte mais rentáveis, eficien-
tes e seguras para a logística do futuro.

Como resposta a estes desafios, a Volvo Trucks 
desenvolveu soluções de transportes de vanguarda, 
com veículos autônomos e elétricos que, no longo 
prazo, podem ser uma complementação importante 
aos caminhões de hoje.

Dentre as novidades, a Volvo mostrou o FL 
Electric e o FE Electric, modelos 100% elétricos 
que começam a ser vendidos, na Europa, em 2019, 
para a operação de coleta de lixo, para uso urbano. 
Com autonomia para 300 quilômetros, segundo a 
fabricante, os modelos criam novas oportunidades 
para um trânsito urbano mais limpo e silencioso. 
Sem emissões, os caminhões são adequados para 
uso em terminais, dentro de instalações ou para 
transporte em áreas urbanas com limitações de 
níveis de emissões.

“A eletromobilidade está alinhada com nosso 
compromisso, de longo prazo, com o desenvolvi-
mento urbano sustentável e de zero emissões. Além 

de abrir as portas para novas formas de colaboração 
com as cidades, com a meta de melhorar a quali-
dade do ar, os novos veículos prometem reduzir o 
ruído do trânsito e os níveis de congestionamento, 
durante as horas de pico, pois as 
operações comerciais podem ser rea-
lizadas em silêncio e sem emissões, 
no período noturno ou pela manhã”, 
conta Claes Nilsson, Presidente da 
Volvo Trucks.

A fabricante sueca mostrou, tam-
bém, os FM e FH GNL que, em con-
formidade com as metas do Euro 6, 
operam com gás natural ou biogás, 
já presentes no mercado desde 2017. 

A necessidade de transporte de 
carga deve continuar a crescer na 
próxima década, acreditam as fabri-
cantes, que estão na busca constante 
por novidades para atender, de forma 
sustentável e eficiente, à essa deman-
da global. 

A aposta da Daimler, no IAA, foi o Mercedes-Benz 
Actros que, no lugar dos espelhos retrovisores, 
possui câmera-espelho interna, com numerosas fun-
ções, auxiliando o motorista em todas as manobras, 
além dos diferentes sistemas que interagem entre si, 
dentro do Active Drive Assist, criando as bases para 
a condução autônoma. 

Contudo, a tecnologia não exclui a presença 
do motorista, que deve estar atento à estrada, 
sempre com as mãos ao volante para que o sistema  
seja ativado.

Claes Nilsson, Presidente 
da Volvo Trucks.

Volvo FL Eletric, caminhão
100% elétrico, começa a ser vendido,

na Europa, em 2019.
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As vans também estão ganhando tecnologias de 
eletrificação, com base no que a marca chamou de 
eDrive@VANs. As vendas do novo eVito começaram, 
na Europa, em 2018, e da eSprinter serão iniciadas 
em 2019. Além disso, a Mercedes-Benz Vans está 
proporcionando uma visão do futuro da mobilidade 
livre de emissões com o Conceito Sprinter F-CELL, 
e apresentou, no IAA, as vantagens de um tempo 
curto de recarga, um sistema de peso leve e a ampla 
autonomia com a célula de combustível, combina-
dos com êxito.

A Scania também está acelerando rumo à sus-
tentabilidade do transporte de cargas e mostrou 
o modelo plug-in (PHEV), com vendas a partir de 
2019, baseado na Nova Geração de caminhões, e o 
caminhão elétrico híbrido HEV, vendido já em 2018. 
Ambos possuem o sistema Scania Zone, e já estão 
em conformidade com as regulamentações de velo-
cidade e emissões de ruídos de determinadas zonas 
sensíveis na Europa. 

Como alternativa ao diesel, a Scania também 
apresentou um modelo movido à gás liquefeito 
(GNL), para o transporte de longas distâncias e 
mercadorias de grande volume, equipado com 
tanques que permitem um alcance de até 700 km  
com biogás. 

Acima, no IAA, Mercedes-Benz apresentou linha 
de furgões elétricos eVito e,  ao lado, o Actros, com 
câmeras no lugar dos espelhos retrovisores. 

Scania mostrou o 
seu modelo plug-

in, que começa 
a ser vendido no 

fim de 2018.
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Volkswagen e-Delivery

Depois de percorrer 900 quilômetros em 30 dias, a Volkswagen 
Caminhões e Ônibus concluiu a fase de testes do modelo e-Deli-
very, que vai integrar, em breve, a operação da frota da Cervejaria 
Ambev, no Brasil. Segundo a fabricante, o e-Delivery é o primeiro 
caminhão leve, 100% elétrico, e movido à energia limpa, da Amé-
rica Latina, com zero emissão de carbono.

O caminhão percorreu as rotas mais comuns feitas na entrega e 
distribuição de bebidas da cervejaria, em São Paulo, abastecido, 
exclusivamente, com energia solar, consumindo 950 kWh, evitando 
cerca de 200 litros de diesel queimado para o mesmo percurso. 

Desenvolvido no Brasil, o e-Delivery conta com soluções modernas 
para logística verde, o que envolve sistemas inteligentes para ajus-
tar a demanda da bateria, durante a operação, e para recuperar a 
energia gasta na frenagem. Os testes realizados mostraram que o 
sistema permite recuperação de cerca de 40% na energia.

“Desde o início de nossas operações, sempre nos preocupamos em 
nos manter na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias e 
investir, continuamente, em novas soluções, que contribuam para 
a operação do cliente e, também, com o meio ambiente”, destaca 
Roberto Cortês, Presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e 
Ônibus e membro da Diretoria do Grupo TRATON.

Até 2023, 1.600 caminhões elétricos, movidos à energia limpa, 
deverão integrar a operação da frota da cervejaria, o que corres-
ponde a 35% do total de veículos da marca. Com isso, a empresa 
deixará de emitir mais de 30,4 mil toneladas de carbono por ano.

Chineses na coleta de resíduos
Desde setembro, sete caminhões chineses BYD elétricos estão em 
operação no serviço de coleta e transporte de resíduos, na Corpus 
Saneamento e Obras, em Indaiatuba (SP). Até o fim de 2018, serão 
mais 14 caminhões trabalhando na cidade. 

Os veículos utilizam bateria de fosfato de ferro lítio, reciclável e 
com vida útil de até 30 anos, que gera autonomia de oito horas, 
por recarga, ou cerca de 200 quilômetros, e possui tecnologia de 
recuperação de energia elétrica pela energia cinética, obtida no 
uso dos freios.

Com o uso dos caminhões elétricos, a operação de coleta de 
resíduos deixará de emitir, aproximadamente, 14 toneladas de 
dióxido de carbono por mês, o equivalente ao consumo de 10 
litros de diesel por hora. 

Roberto Cortês, 
Presidente e CEO da 
Volkswagen Caminhões 
e Ônibus.

Novidades no Brasil! Volkswagen e BYD 
desenvolvem caminhão elétrico
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No Brasil, fabricantes 
passam a oferecer mais 

opções de modelos 
elétricos, a partir de 2019.

tendências



MOBILIDADE EM PAUTA!

Há algum tempo, a mobilidade tem 
sido pauta constante nas discussões 
promovidas pelo Setor Automotivo, 
tornando-se objeto de pesquisas e 
desenvolvimento de novas formas de 

transporte, que incluem desde o compartilhamen-
to de veículos, até tecnologias mais sofisticadas, 
como carros elétricos, híbridos e autônomos. 

O 30º Salão Internacional do Automóvel, 
realizado em São Paulo, de 8 a 18 de novembro, 
mostrou, claramente, essas novas tendências, com 
vendas já no início para 2019. Esses modelos, além 
de trazerem inovações com relação aos seus pro-
pulsores, também têm a missão de melhorar, cada 
vez mais, a experiência do cliente. 

Porém, se, de um lado, as novas tecnologias já 
aparecem no mercado brasileiro, de outro, é certo 
que, também, existe uma preocupação com os 
impactos destas tendências. “A recuperação eco-
nômica do Brasil renovou o otimismo do Setor da 
Distribuição de Veículos. Contudo, Concessionárias 
e montadoras estão atentas aos reflexos dessas 
tendências globais, neste cenário de recuperação 
do mercado. Por isso, discutir o novo modelo de 
negócio da Concessionária está em pauta faz tem-
po”, afirma Alarico Assumpção Júnior, Presidente 
da FENABRAVE.

A mobilidade e as gerações de consumidores
Será que a posse do veículo está em xeque? A 

afirmação de que os jovens não querem ter um 
carro é verdadeira?

Para responder a essas questões, a Spry, startup 
de tecnologia, que utiliza o sistema de crowdsourcing 
para otimizar a aplicação e abrangência do questioná-
rio de pesquisa, realizou o estudo “Mobilidade através 
das gerações”, a pedido das montadoras.

Os resultados mostram que o desejo de ter 
um carro ainda se mantém forte na cultura bra-
sileira. Para tanto, foram realizadas pesquisas em 
11 capitais brasileiras, com 1.789 pessoas, seg-
mentadas por geração: baby boomers (acima de 
56 anos), X (de 36 a 55 anos), Y (de 26 a 35 anos) 
e Z (até 25 anos) que responderam questões 
relacionadas ao uso do carro e de outros meios 
de transporte.

Este estudo também mostrou que 49% dos Baby 
Boomers e 50% da Geração X afirmam ter carro. Este 
número cai para 39% na Geração Y, e para 23% na 
Geração Z. “O curioso, é que, para os mais jovens, 
ter um carro é, simplesmente, ter acesso a um carro 
em casa, na família. A posse não está relacionada a 
ter comprado um carro, com seus recursos”, afirma 
Pedro Fachinni, Head of Sales da Spry.

Aos que não possuem veículos, o estudo quis 
saber sobre o desejo de comprar um, nos próxi-
mos cinco anos: 70% da Geração Z afirmaram que 
desejam adquirir um modelo, enquanto 69% dos 
entrevistados das Gerações X e Y têm a mesma in-
tenção. Ou seja, o desejo de ter um veículo próprio, 
no País, segue bastante alto. 

Sobre o futuro, 70% da Geração Y e 66% da 
Geração Z acreditam que o carro ainda será o 
principal meio de transporte. Do total de res-
pondentes, 34% acreditam que aplicativos de 
transporte e carona compartilhada representarão 
o papel do carro, enquanto 32% avaliam que o 
carro, como conhecemos, se manterá como meio 
de transporte. Apenas 3% acreditam que o carro 
vai virar item de museu.

“Estes resultados são de extrema importância 
para direcionar iniciativas da indústria, pois sentía-
mos falta de posições fundamentadas em números”, 
avalia o Presidente da Anfavea, Antonio Megale.

A experiência, em outros mercados, tem mostrado 
que os sistemas de mobilidade não destroem 

o mercado de automóveis, nem reduzem a 
necessidade da posse de um veículo.
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Com a mudança do perfil do cliente, ou-
tros aspectos entrarão na relação de compra, 
venda e uso do veículo. O estudo, realizado 
pela consultoria global Cognizant, indica 
que a cadeia de valor da indústria mudará, 
do modelo tradicional “fornecedor-monta-
dora-concessionária-consumidor”, para um 
ecossistema interconectado, de vários pro-
vedores, incluindo empresas de tecnologia, 
de infraestrutura, serviço de mobilidade e 
conectividade, e entidades de gerenciamento 
de tráfego. “As montadoras também terão de 
migrar para um modelo de negócios baseado 
em serviços e na experiência do consumidor”, 
comenta Roberto Wik, Diretor de Manufatura 
e Logística da consultoria. 

A primeira grande tendência, até 2025, é a 
popularização dos veículos autônomos, apon-
tam as pesquisas da Cognizant. A forma como 
cada montadora incorporará essa inovação, em 
seus produtos e serviços, definirá a liderança de 
mercado. O foco estará nas experiências que o 
consumidor poderá ter em seus trajetos cotidia-
nos. Os veículos, assim, deverão ser concebidos 
— e desenhados — de acordo com seu propósi-
to. Um carro familiar, por exemplo, não atenderá 
às necessidades de uma pessoa que o utilizará 
apenas como meio de transporte, e vice-versa. 
Brasil: o que já chegou e o que vem por aí

Com tantas controvérsias sobre a mobili-
dade, diversas montadoras já estão se movi-
mentando, no sentido de buscar alternativas 
de motorização, aliadas à importante questão 
da conectividade, visando oferecer novas 
experiências para o consumidor. O Salão do 
Automóvel, realizado em São Paulo, trouxe 
várias novidades que estarão no Brasil já em 
2019 (veja abaixo).

GM
Para o Presidente da General Motors Mercosul, 
Carlos Zarlenga, proprietários e não-proprietários 
de carros tendem a conviver por um bom tempo. 
“Porém, a evolução das necessidades dos nossos 
consumidores demanda novas soluções, entre elas, a 
conectividade e a eletrificação”, destaca o executivo. 
Nos cálculos da GM, em cinco anos, a indústria 
automotiva se transformará mais do que nos últimos 
50, seguindo o ritmo de mudanças que acontecem 
em outros importantes setores no mundo e, no 
futuro, os carros serão elétricos.”

Renault
Luiz Fernando Pedrucci, Presidente da Renault 
para a América Latina, lembra que a necessidade de 
incorporar novas tecnologias vai encarecer os carros. 
“Isso fará com que o consumidor faça as contas e 
chegue à conclusão de que não vale a pena comprar 
um carro para deixá-lo parado a maior parte do 
tempo. Os fabricantes estimam que, no futuro, os 
carros vão rodar mais, porque serão compartilhados. 
Aliado ao constante avanço tecnológico, isso vai 
exigir renovação mais frequente”. 

BMW
Henrique Miranda, Gerente de Mobilidade e 
Conectividade da BMW, afirma que a transformação 
da empresa, da era industrial para ser uma 
companhia digital, é mais ampla. A visão é de 
que, num futuro não muito distante, as ruas 
estarão tomadas por carros autônomos, elétricos, 
compartilhados e, claro, conectados.  

Para tanto, a fabricante já instalou postos de 
abastecimento elétrico na Rodovia Dutra, ligando 
São Paulo ao Rio de Janeiro, e em dezenas de 
shoppings do País. “Na prática, a principal mudança, 
trazida pelos carros conectados, é a possibilidade de 
a montadora permanecer em contato com o cliente 
o tempo todo. Não é mais só na hora da venda e do 
pós-venda”, destaca.

Ford
Luciano Driemeier, Gerente de Estratégia de 
Produto da Ford, acredita que o futuro será 
autônomo e, na união de gigantes com as startups, 
haverá mobilidade, liberdade e redução de custos. 
“Vejo, com bons olhos, a aproximação entre as 
multinacionais e startups. Tem sido bom para ambos 
os lados e é a tendência da próxima década”.

Roberto Wik

O que as fabricantes esperam
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À esquerda, o Audi E-tron, 100% elétrico, com vendas 
a partir de 2019, no Brasil. Acima, detalhes do painel. 
Abaixo, Audi A-8 com condução autônoma nível 3. 

BMW mostra inovação e conectividade 

No Salão, apresentou a nova geração do BMW 
X4, o BMW Série 7 2019, dotado de sistemas 
semiautônomos de assistência à condução. 
A Rede de Concessionárias, no Brasil, já deve 
receber os modelos em dezembro de 2018.

Em 2011, a fabricante lançou, por aqui, o 
BMW Série 7 Active Hybrid, um dos primeiros 
veículos híbridos no mercado nacional; o BMW 
i3, o primeiro compacto premium elétrico 
disponível no país para aquisição de clientes 
pessoa física, e o esportivo-híbrido BMW i8, 
ambos em 2014. 

Audi investe em condução 
autônoma e veículo elétrico

Na sua quarta geração, o sofisticado Audi A-8 
também é o primeiro automóvel com condu-
ção autônoma nível 3, que será produzido em 
série. O assistente de trânsito Audi AI assume 
controle da condução quando o trânsito está 
lento, até 60 km/h, em rodovias onde uma bar-
reira física separa as duas faixas da pista. 

O assistente de trânsito administra a parti-
da, aceleração, direção e frenagem. O motorista 
não precisa mais monitorar o carro, perma-
nentemente. Ele poderá retirar suas mãos do 
volante e, dependendo das leis nacionais, focar 
em uma atividade diferente oferecida pelo au-
tomóvel, como assistir TV. Assim que o sistema 
alcançar seus limites, ele convocará o motorista 
para retomar o controle da tarefa de condução.

A Audi também apresentou o SUV E-tron de 
grande porte, primeiro carro 100% elétrico da 
marca – que está confirmado para o mercado 
brasileiro em 2019. 

Com sistema de navegação, que mostra os 
caminhos apropriados com postos de carrega-
mento, cobrança automática nas estações de 
recarga e controle remoto via smartphone – o 
E-tron é extremamente conectado. O carro é 
equipado com o media center MMI navigation 
plus, que inclui a tecnologia LTE Advanced e 
um hotspot de Wi-Fi de série. Diversos siste-
mas de assistência auxiliam o motorista, com 
uma autonomia ideal para percorrer longas 
distâncias. Durante mais de 90% de todas as 
desacelerações, o E-tron recupera a energia, 
exclusivamente, por meio de seus motores 
elétricos. O carro virá da Bélgica por cerca de 
R$ 400 mil.

BMW Série 7 2019 tem sistemas 
semiautônomos de assistência à condução.
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GM inaugura eletrificação 

Durante o Salão, a Chevrolet apresentou o 
Bolt EV, carro elétrico percursor da marca, que 
começa a ser comercializado em 2019 para dis-
seminar a tecnologia no País, com preços a par-
tir de R$ 175 mil. O Bolt EV roda, em média, 383 
quilômetros com uma única carga das baterias.

Nos próximos 18 meses, a GM norte-ame-
ricana apresentará dois novos veículos, total-
mente elétricos, baseados no aprendizado com 
o Chevrolet Bolt EV. Eles serão os primeiros, de 
um mínimo de 20 novos veículos, totalmente 
elétricos, que serão lançados até 2023.

Além disso, a General Motors já se prepara 
para um novo futuro: a companhia foi à CES 
2018 para apresentar uma versão do Chevro-
let Bolt (ou Chevy Bolt) que não tem volante, 
tampouco pedais, só assentos para passageiros. 

Não pense que o modelo é, meramente, um 
conceito que só servirá para exposições. A GM 
pretende colocar uma frota do novo Bolt — a 
quarta geração do modelo — para operar em 
serviços de táxis, nos Estados Unidos, já em 
2019. O plano é produzir 2.500 unidades até o 
final do mesmo ano. 

Renault inicia pré-venda do elétrico Zoe 

A Renault anunciou, no Salão do Automóvel 
de São Paulo, que irá vender o elétrico Zoe. A 
pré-venda teve início em 7 de novembro, pela 
internet, e em duas Concessionárias, sendo 
uma em São Paulo (SP) e outra em Curitiba 
(PR), por R$ 149.990. As entregas começam em 
fevereiro de 2019. 

Chevrolet Bolt 
EV chega ao 
Brasil com 
preço a partir 
de R$ 175 mil. 

Para potencializar 
as vendas do Zoe 
elétrico, no Brasil, a 
Renault contratou 
a Electric Mobility 
Brasil para instalar 
carregadores na 
casa do cliente.

Nissan apresentou a nova geração do Leaf, 100% 
elétrico, durante o Salão do Automóvel de São Paulo.
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O veículo, 100% elétrico, já foi homologado 
pelo Inmetro, e será oferecido com motor de 
110 cavalos e 22,9 kgfm de torque. A autonomia 
é superior a 300 km. 

Para garantir que a rede elétrica, disponí-
vel na casa dos clientes, seja compatível com 
o novo modo de utilizar o carro, a Renault 
escolheu a BEM, Electric Mobility Brasil, es-
pecializada em carregadores elétricos, para 
instalar o carregador para o veículo, na casa 
do cliente, seguindo as melhores opções de 
custo, tempo de recarga e tipologia da rede 
elétrica disponível. 

Segundo a Renault, a ideia é acompanhar o 
interesse do consumidor e ampliar a venda para 
outras lojas, no futuro.  As vendas do Zoe serão 
feitas também na plataforma on-line e o cliente 
poderá retirar o veículo em uma das duas Con-
cessionárias, atualmente homologadas.

O suporte nas Concessionárias para o Zoe 
está baseado na estrutura já existente para os 
demais veículos da gama Renault, como SAC, 
Renault Assistance, oficinas, entre outros. Além 
disso, a fabricante reforçou essa estrutura, pre-
parando os atendentes de vendas com relação 
às particularidades de uso do Zoe no Brasil. 

A nova geração do Nissan Leaf

O Nissan Leaf teve a sua nova geração apre-
sentada, pela primeira vez, na América Latina. 
O carro, 100% elétrico, está disponível para 
compra pelo programa de pré-venda para os 
mercados do Brasil, Chile e Colômbia, por cerca 
de R$ 150 mil. O mesmo sistema estará disponí-
vel para os consumidores da Argentina, a partir 
de janeiro de 2019.

Com a tecnologia e-Powertrain, o novo 
Nissan LEAF entrega 110 kW (149 cavalos) de 
potência e 32,6 kgfm (320 Nm) de torque.   

Mobilidade elétrica  
veio para ficar

Para Antonio Megale, Presidente da Anfavea, a questão 
da eletrificação é uma tendência irreversível no mundo. 
“Aí temos duas questões: a velocidade da eletrificação e, a 
segunda, são as rotas tecnológicas da 
eletrificação. Se observa, ainda, que os 
veículos que estão vindo com maior força 
são os híbridos. Atualmente, 90 a 95% dos 
veículos vendidos no mundo são híbridos 
e uma parcela menor são elétricos”. 

O executivo lembra que os elétricos 
têm desafios a serem enfrentados, no 
mundo e no Brasil, como a instalação 
de eletro-postos, o que leva a um 
investimento bastante expressivo. “A 
maioria dos mercados, no mundo, têm 
um forte subsídio governamental para a 
venda destes carros, o que tem impactado as vendas. Por isso, 
acredito que, no Brasil, a velocidade, com que esses modelos 
chegarão ao mercado, será inferior, comparada aos demais 
países. Em 2018, foram comercializados 3.291 elétricos e 
híbridos e, em 2018, vamos superar essa barreira”, comentou.

A oferta vai aumentar e existe uma nova tabela 
com impostos reduzidos que está entrando em vigor, 
lembrando que o IPI, que era de 25%, agora varia de 
17 a 18%, dependendo da eficiência energética. 

Mas, Megale reforça que não se pode esquecer das 
potencialidades do Brasil, como o etanol, uma vantagem 
em relação aos outros países, numa posição diferenciada. 
“Se considerarmos o ciclo de vida do produto, hoje, somos 
neutros na emissão de CO2, o que não pode ser desprezado. 
Cada país está procurando sua vocação, e nós já temos 
soluções. Embora a eletrificação seja, praticamente, 
irreversível, nós temos o híbrido flex, que me parece ser 
uma solução transitória, mas que 
poderá ficar viva por muitos anos. 
Existem, também, outras tecnologias 
sendo estudadas e testadas, como 
é o caso da célula de combustível 
à hidrogênio”, destaca Megale.

A mesma opinião é compartilhada 
pelo Vice-Presidente da FENABRAVE, 
José Maurício Andreta Júnior, que 
foi palestrante sobre mobilidade no 
espaço New Mobility, durante o Salão 
do Automóvel. “Seriam necessárias 
uma usina e meia como a de Itaipu 
para transformar toda a frota de veículos em elétricos. 
Assim, acredito mais no potencial dos híbridos, envolvendo 
células de combustível à hidrogêneo e etanol”, concluiu o 
representante da Federação, no evento. 

Antonio Megale

José Maurício Andreta Jr.
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O 
aumento da violência e a crise 
na segurança pública têm sido 
tema recorrente na atualidade, 
em todos os estados brasilei-
ros, e tem refletido no Setor 
Automotivo, por meio do mer-

cado de blindagens.
De acordo com o balanço da Abrablin - 

Associação Brasileira de Blindagem, quase 
70% da demanda por carros blindados está 
no Estado de São Paulo, seguido pelo Rio de 
Janeiro, com 15,3%. “O cenário violento do 
Rio de Janeiro tem gerado um crescimento 
significativo da produção de veículos blindados 
no estado, passando de 7% de participação, em 
2017, para o patamar de 15% em 2018. Já são 
cerca de 200 veículos blindados produzidos por 
mês”, comenta Marcelo Latorre Christiansen, 
Presidente da Abrablin.

A região Nordeste também tem desponta-
do como importante mercado de blindados. 
Os dados da Associação mostram que, desde 
2013, os estados da Bahia, Ceará e Pernambuco 
passaram a figurar na lista dos cinco estados 
onde mais se blindam veículos no País. Atual-
mente, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do 
Norte estão na terceira, quarta e quinta posi-
ções do ranking, respectivamente.

Segundo Christiansen, outro fator que 
contribui para o crescimento das vendas de 
veículos blindados é o próprio desempenho 
do mercado de veículos. “A blindagem está re-
lacionada, diretamente, às vendas de veículos 
zero quilômetro, principalmente, no segmen-
to de luxo, e a recuperação deste mercado, 
nos últimos meses, tem puxado, também, as 
vendas de blindagem automotiva”, explica o 
Presidente da Abrablin.
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BLINDAGEM DE VEÍCULOS 
CRESCE NO BRASIL

Parcerias com blindadoras são opção para as Concessionárias ampliarem 
rentabilidade e ainda oferecerem praticidade aos clientes.
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Dentre os níveis de blindagem existentes, o 
III-A é o mais solicitado pelo consumidor brasi-
leiro, por conta da maior proteção às armas de 
maiores calibres. Com isso, a média de gasto, 
por cliente, é de R$ 53,3 mil, atualmente.  

Apenas de janeiro a junho de 2018, se-
gundo dados da Abrablin, que representa 
31 empresas blindadoras, foram produzidos 
5.352 veículos com a proteção. No mesmo 
período, o Exército Brasileiro registrou 6.618 
unidades, considerando a produção de todas 
as empresas ativas no País, com expectativa 
de ultrapassar os 13,2 mil veículos blindados. 

Em 2017, segundo informações do Exér-
cito Brasileiro, foram produzidos 15.145 
veículos blindados. A frota atual estimada, 
de veículos blindados, no Brasil, é de mais de 
204,2 mil unidades. 

Nas Concessionárias – Com a demanda em alta, é 
natural que a oferta acompanhe ritmo seme-
lhante. Atualmente, são 300 empresas blinda-
doras ativas, nos cálculos da Abrablin, sendo 
que, quase 100 delas, estão concentradas em 
São Paulo. “A concorrência é grande, até mes-
mo dentro das próprias Concessionárias de 
Veículos. Mas, o que vemos é que sobrevivem, 
apenas, as empresas que prestam serviço de 
pós-vendas eficiente e satisfatório”, completa 
o empresário.

Marcelo Latorre 
Christiansen,  
Presidente da Abrablin.

Sem dúvida, a oferta de serviço de blinda-
gem, diretamente, na Concessionária, facilita a 
vida do cliente e cria uma nova fonte de receita 
para a revenda. Com esse objetivo, algumas 
Associações de Marca já estão buscando parce-
rias com blindadoras para ampliar vantagens. 

É o caso da Abrahy - Associação Brasileira 
dos Concessionários Hyundai que, por meio de 
seu braço comercial, em 2018, fechou parceria 
com a W.Truffi. “Buscamos uma empresa que 
pudesse oferecer, à Rede e aos Clientes Hyun-
dai, serviços e condições diferenciadas em 
blindagem, cujo objetivo é ampliar as opções 
de negócios, aumentando a rentabilidade das 
Concessionárias e a satisfação dos clientes 
da marca”, explica Ton Silveira, executivo da 
ABRAHY Comercial.

Também as montadoras já estão facilitando 
as negociações para os clientes e mantendo 
a garantia de fábrica original, de três anos ou 
100 mil quilômetros rodados, para veículos 
blindados de suas marcas. É o caso da Jaguar 
Land Rover, que homologou e certificou quatro 
empresas de blindagem para seus modelos 
zero quilômetro: Autostar, Carbon, Fórmula e 
a Guardian.

De acordo com a montadora, a seleção e 
certificação envolveu um extenso e meticu-
loso processo de análise dos procedimentos 
de blindagem, qualidade dos materiais e, até 
mesmo, o nível de qualidade do atendimento 
aos clientes das blindadoras, já que essas em-
presas e Concessionárias trabalharão juntas, 
durante o pós-venda.

As quatro empresas certificadas oferecem 
blindagem Nível III-A, mas o cliente pode optar 
por duas espessuras de vidro diferentes, 18 ou 
21 milímetros. Além disso, todas as peças blin-
dadas são marcadas de forma independente e 
garantem total controle durante as revisões.  
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Posição Estado %
1º SP 68,90%
2º RJ 15,28%
3º PE 4,96%
4º CE 3,89%
5º RN 1,78%
6º PA 1,76%
7º MG 1,65%
8º SC 0,48%
9º AM 0,28%
10º BA 0,26%

Ranking de participação 
por estado na produção 

de veículos blindados
1º SEMESTRE DE 2018

Produção de veículos 
blindados das Associadas 

à ABRABLIN
JANEIRO-JUNHO DE 2018

MÊS  UNIDADES
JANEIRO  797
FEVEREIRO  774
MARÇO  938
ABRIL  934
MAIO  1.008
JUNHO  901
TOTAL  5.352



Pela primeira vez, no Brasil, a Hyundai anunciou que vai 
investir em Motorsport, criando uma categoria exclusiva 
para o modelo HB20. Além da visibilidade, gerada pela 
transmissão da categoria, a marca pretende desenvolver 
ações conjuntas com sua Rede de Concessionárias, em 

cada uma das etapas da competição. 
A ideia é posicionar a nova categoria, que já foi reconhe-

cida pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e 
introduzida no calendário de competições oficiais de 2019, 
como uma das mais acessíveis, devido ao baixo custo. 

Os carros, preparados para as corridas, são baseados no 
HB20 R spec, que tem motor 1.6 e transmissão manual de 
seis velocidades. Todos os carros foram produzidos em um 
lote único, pela Hyundai, em sua fábrica de Piracicaba (SP) 
e preparados pela equipe H-Garage, garantindo igualdade 
entre os pilotos e sinergia de custos. 

A competição deve começar em março de 2019, sempre 
aos fins de semana. Serão 16 provas, no formato rodada 
dupla, totalizando oito etapas pelo Brasil, acompanhando 
o calendário das provas da Copa Truck. Desta forma, os 

pilotos utilizam a mesma estrutura e logística, garantindo 
custos reduzidos. O investimento previsto, para cada tem-
porada, é de R$ 200 mil, aproximadamente, considerando 
o pacote de serviços, preparação do veículo, suporte de 
pista com mecânicos e telemetristas, um jogo de pneus, 
combustível e logística. 

A +Brazil, do empresário Carlos Col, será a responsável 
pela realização do torneio, e viabilizará estrutura de ponta, 
com atrações paralelas, divulgação, transmissão de TV ao 
vivo e via livestreaming nas redes sociais, bem como estra-
tégia de marketing para orientar pilotos, patrocinadores 
e parcerias do evento. O objetivo é ampliar as opções de 
visibilidade da marca, em cada uma das etapas, com par-
cerias com a Rede de Concessionárias. “O automobilismo é 
uma modalidade esportiva que atrai um público imenso. E 
a Copa HB20 será uma grande oportunidade que a Hyundai 
e a nossa Rede terão, em 2019, para ampliar seus contatos 
com os clientes, de forma criativa e inovadora. Além disso, a 
marca já tem tradição em patrocinar e apoiar campeonatos 
esportivos, como foi o caso da Copa do Mundo, em 2018. 
Esperamos um retorno muito positivo”, explicou Daniel 
Kelemen, Presidente da ABRAHY, Associação Brasileira dos 
Concessionários Hyundai, precursor e incentivador da ini-
ciativa, e piloto já cadastrado. 

A nova competição já foi incluída na premiação Capacete 
de Ouro que, há mais de 20 anos, homenageia os destaques 
do automobilismo brasileiro.  

HB20 R spec preparado para competição
Carroceria original, adaptada para competições, com acessórios de segurança: 
arco em aço-carbono com oito pontos de fixação, cinto de segurança com seis 
pontos e extintor de incêndio

Motor 1.6 com câmbio manual de 160 cv com injeção Pro Tune PR4

Mostradores de dados do motor

Sistema de telemetria do carro

Suspensões dianteira e traseira adaptadas (molas originais)

Rodas de 15” de diâmetro e 6” de tala

Daniel Kelemen, Presidente da ABRAHY.
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HYUNDAI APOSTA EM MOTORSPORT
A marca sul-coreana investe, pela primeira vez, no automobilismo brasileiro e espera 

retorno de mídia inovador e ações conjuntas com a Rede de Concessionárias.
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QUADROS DE GESTÃO CONCESSIONÁRIAS:
QUEM USA JÁ GARANTIU 30% DE AUMENTO NA PRODUTIVIDADE.

O digital é fundamental, 
mas o humano é o 

diferencial para 
o SUCESSO!
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Financiamento  
de Veículos Itaú.  
Mais motivos  
para o seu cliente 
comprar com você_
Com o Financiamento de Veículos Itaú,  

você e seu cliente contam com diversos 
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e acessórios.

Sujeito à análise de crédito.

Saiba mais: itau.com.br/veiculos Itaú. Feito para você.
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