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4 Revista Dealer

Por Alarico Assumpção Júnior

Meio século de 
representatividade!
Evolução contínua, 
inovação e resultados!

m março, a Fenabrave completa 50 anos de existência e representatividade do Setor da 
Distribuição de Veículos Automotores no Brasil e é certo que temos muitos desafios pela 
frente. Mas é igualmente correto dizer que, somando o apoio das Associações de Marca, esta 
Federação, criada por elas, tem evoluído muito em aspectos políticos e empresariais em prol 
de nossa categoria econômica.

E é justamente na busca da evolução contínua, baseada na inovação e nos resultados 
para todos os segmentos que representamos que realizamos, entre os dias 4 e 5 de fevereiro, 

o encontro de Planejamento Estratégico que pautará a atuação da Fenabrave 
neste e nos próximos anos de minha gestão.

Reunimos, na sede da Fenabrave, a Diretoria Executiva, os Regionais 
e Sincodivs e as Associações de Marca, além da equipe de colaboradores e 
assessores para que, juntos, pudéssemos consolidar um mapa estratégico de 
ações que serão conduzidas por comissões de trabalho formadas e lideradas 
em consenso.

E, como o aprendizado deve ser permanente, temos focado especial aten-
ção às áreas educacionais e de comunicação, além dos esforços políticos que 
concentramos junto às entidades congêneres e governo.

Por esta razão, nesta edição especial da Revista Dealer, focamos o conteúdo 
no benchmark realizado durante a Convenção da NADA e ATD, como forma 
de absorver e repassar conhecimento e informações sobre como o mercado 
de concessionárias norte-americano superou a crise de 2008 e vem obtendo 
melhores resultados a cada ano. 

Da mesma forma, enfatizamos nossa reunião de planejamento, para que 
todos possam ter acesso, com total isenção e transparência, aos rumos que esta 
entidade deve tomar este ano.

Consolidaremos nossas metas, reforçaremos nossa estrutura e trabalharemos juntos para obter os melho-
res resultados, auxiliando as Associações de Marca e suas Redes a trilhar os melhores caminhos em tempos 
difíceis como este. Como costuma dizer a NADA a seus associados, “foque suas atenções ao seu negócio e 
deixe que cuidemos para que mudanças favoráveis aconteçam em nosso setor pois, quando o setor ganha, 
todos, individualmente, saem ganhando também”.

Nosso 25º Congresso & ExpoFenabrave trará novas e importantes informações sobre o nosso país e 
setor, e espero contar com todos vocês neste evento que se realizará entre os dias 15 e 16 de setembro, no 
Expo Center Norte, em São Paulo-SP, e que deverá apontar os caminhos para que possamos acelerar para 
vencer em 2016.

Participe! Boa leitura e ótimos negócios!
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Alarico Assumpção Júnior é presidente da Fenabrave –  
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
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Fenabrave realiza Reunião 
Estratégica de Planejamento

Entre os dias 4 e 5 de fevereiro, a Fenabrave realizou, em 
sua sede, os primeiros encontros, que foram divididos em 
blocos segmentados, para a elaboração do Planejamento 
Estratégico da gestão 2015-2017 da entidade, sob o tema 
“Inovação e Resultados”. 

Nestes dois dias, Diretoria Executiva 
e assessores da Fenabrave 
apresentaram e acolheram sugestões 
de estratégias dos Regionais, 
presidentes de Sincodiv’s e 
presidentes de Associações de Marca 
dos segmentos de automóveis e 
comerciais leves, caminhões, ônibus 
e implementos e motocicletas. A 
validação final das estratégias de gestão será efetuada após 
a reunião do segmento de tratores, que ocorrerá em março.

Fenabrave e Anfavea realizam reunião

Representantes da Fenabrave e da Anfavea - Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, se 
reuniram, no dia 11 de fevereiro, na sede da Fenabrave, em 
São Paulo, e realizaram a primeira reunião sob a nova gestão 
da entidade. O objetivo do encontro foi o de elaborar uma 
agenda conjunta para tratar os principais interesses do setor. 
Nas próximas reuniões, as entidades definirão a agenda 
comum e a metodologia de trabalho das comissões definidas.

37º CONAC

Entre 8 e 10 abril de 2015, a ABAC – Associação Brasileira das 
Administradoras de Consórcios, promoverá a 37ª edição 
do CONAC – Congresso Nacional de Administradoras de 
Consórcios, no Mabu Thermas & Resort, em Foz do Iguaçu/PR.

O evento reúne, anualmente, empresários, executivos, 
profissionais de vendas e advogados ligados ao setor que 
participam de palestras, workshops e painéis de debates sobre 
temas atuais e de interesse para o Sistema. Paralelamente ao 
evento, acontece a 22ª ExpoCONAC. “Será um momento para 
debatermos questões sobre os consórcios no atual cenário 
econômico do país”, comenta Paulo Roberto Rossi, presidente 
executivo da ABAC, dizendo que a palestra de encerramento do 
evento será ministrada pelo astronauta brasileiro Marcos Pontes.

No dia 10 de fevereiro, o presidente do Conselho  
Nacional, Fabiano Lopes Ferreira e o presidente executivo  
da entidade, Paulo Rossi, visitaram a sede da Fenabrave  
para convidar o presidente Alarico Assumpção Jr., 
para a cerimônia de abertura do evento.

Agenda

Fenabrave/Sincodiv Goiânia realiza 
jantar de posse da nova diretoria

Na noite do dia 30 de janeiro, a Regional da Fenabrave/Sincodiv 
Goiânia (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de 
Veículos Automotores de Goiás), realizou um jantar de posse 
da nova diretoria da entidade para o triênio 2015-2017. A 
presidente da entidade, Shirley Luiza Oliveira Leal, recebeu 
os convidados e em especial, o presidente da Fenabrave 
Nacional, Alarico Assumpção Jr., que prestigiou a cerimônia.

ABRAHY terá nova sede

No dia 23 de fevereiro, a ABRAHY reuniu sua diretoria, 
diretores da HMB, da Hyundai CAOA, sua Rede associada 
e empresas parceiras para apresentar, oficialmente, 
o espaço que abrigará a nova sede da entidade.

Com o desenvolvimento da Rede de Concessionários 
Hyundai e também pensando em melhorar a infraestrutura, 
tanto para os colaboradores da ABRAHY como também 
para sua diretoria e associados, a nova sede terá 
maior espaço, mais conforto e boa localização. 

Agora em sede própria, a nova casa dos Concessionários 
Hyundai será na região da Avenida Luiz Carlos Berrini, 
localizada na Rua Geraldo Flausino Gomes, 42, um dos 
principais polos comerciais da cidade de São Paulo.

O presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Jr., prestigiou o evento.

Em São Francisco – Também durante a Convenção NADA, o 
presidente da Fenabrave participou da abertura da reunião 
da ABRAHY e sua Missão Técnica - composta por cerca de 40 
Concessionários Hyundai-, com a Hyundai Capital, que teve a 
presença de Erick Gonzalez, Sales Operations Director, Head 
of Sales Management Hyundai Capital, em São Francisco,CA.

ABAG e ANAV

Na manhã do dia 12 de fevereiro, o presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção Jr. e o diretor de operações da entidade, 
Marcelo Franciulli, receberam Francisco Matturo, vice-presidente 
da ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio e Pedro Estevão 
Bastos de Oliveira, presidente da CSMIA - Câmara Setorial de 
Máquinas e Implementos Agrícolas, para discutirem Moderfrota.

No mesmo dia, o presidente da Fenabrave participou da 
primeira reunião do Conselho de Administração da ANAV - 
Associação Nacional de Empresas de Aluguel de Veículos.
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Discutir melhores práticas e compartilhar 
com toda a Rede é uma ação promovida pela TV 
Fenabrave por meio de mesas redondas mensais, 
transmitidas ao longo de todo o mês em sua pro-
gramação. Em fevereiro, o tema abordado foi o 
e-commerce como ferramenta de vendas para o 
setor automotivo, que contou com a presença de 
Marcos Efeiche, diretor comercial da concessionária 
SP Japan, Marcelo Vassallo, diretor de pós-venda do 
Grupo HBW e de Marcelo Abdo, diretor de atendi-
mento da Agência Pic, empresa desenvolvedora de 
ferramentas para e-commerce de concessionárias.

Marcos Efeiche contou que a SP Japan pretendia 
seguir uma tendência de mercado e aprimorar sua 
presença na internet. A estratégia começou com 

Mesa Redonda discute melhores 
práticas para e-commerce

a modernização do site da concessionária, que já 
contaria com uma ferramenta de e-commerce para 
o setor de pós-venda. “Manter um site atualizado e 
funcional ajuda a cativar o cliente”, explica, dizendo 
que as mudanças alavancaram o departamento de 
pós-vendas e vendas. “Hoje, o cliente procura muito 
na internet”.

O e-commerce é a grande novidade no portal, 
que agrega a venda de peças e agendamento de 
revisões. “Esta é uma ferramenta importante. Não 
tem mais como ser diferente”, acrescenta Efeiche.

O projeto nasceu há mais de seis anos, quando 
o controle interno de agendamentos de serviços 
precisava de ajustes. Naquele momento, os agen-
damentos que eram feitos por telefone, e exigiam 

Marcelo Abdo, da Agência 
Pic, Marcelo Vassallo, 
diretor de pós-venda do 
Grupo HBW e Marcos 
Efeiche, diretor comercial 
da SP Japan debateram, 
com a âncora da Mesa 
Redonda, Silvana Vallochi, 
pontos positivos de se 
implantar e-commerce 
na concessionária.
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altos investimentos em pessoal. “Então passamos a 
fazer, exclusivamente, pela web”, conta Efeiche. “Não 
queríamos trabalhar com sistemas de formulários. 
A ferramenta funciona como o sistema de reservas 
de acentos de aviões”, detalha Marcelo Abdo, da Pic.

Todo o processo é iniciado e concluído via web, 
diminuindo a interação por meio do telefone. “Com 
isso reduzimos custos e ampliamos o rendimento. 
Existem menos erros por meio da internet”, com-
plementa Vassallo.

O sistema de gestão da concessionária (DMS) foi 
integrado à ferramenta de e-commerce, tornando 
possível apresentar ao cliente um cardápio de pro-
dutos e serviços que podem ser adquiridos online, 
com opção de pagamento após a realização do 
serviço, ou por meio do próprio portal. 

Na ferramenta, o cliente entra com o número do 
chassi de seu veículo e, automaticamente, o sistema 
apresenta as peças e os serviços disponíveis para 
aquele modelo. “Incrementamos as ofertas por meio 
de serviços opcionais e acessórios. O cliente toma 
a decisão sem ter uma abordagem agressiva. Se o 
carro vai à concessionária, por que não fazer algo a 
mais?”, questiona Vassallo.

Já foi possível perceber uma eficiência após a im-
plantação do sistema, que ampliou o aproveitamen-
to das vendas. “O consultor técnico complementa a 
venda, porém, já sabe o que o cliente quer. Nossa 
meta é crescer de 20% a 25% nas vendas de peças 
pelo e-commerce”, informa Efeiche.

O período médio de implantação da ferramenta 
é em torno de dois meses. O processo inclui a incor-
poração do DMS no e-commerce e a participação 
do departamento de TI da concessionária é impor-
tante para o início do projeto. “O ideal é ter um setor 
responsável pelo e-commerce, porém é possível 
implantar com o TI e o pós-venda como interlocutor 
das informações”, explica Abdo.

“O momento certo para a Rede implementar 
este tipo de solução é agora! Porém, não deixem de 
preparar a base para que o processo seja bem feito 
e bem planejado”, complementa Efeiche.

O Concessionário que quiser tirar dúvidas sobre 
as Mesas Redondas, ou compartilhar com a Rede 
boas práticas implantadas em seu negócio, pode 
entrar em contato com Amanda Sobral (amanda.
universidade@fenabrave.org.br) ou Silvana Vallochi  
(silvana@momt.com.br).

Notas Mercado

Uso de itens de segurança é regulamentado

No dia 2 de fevereiro, o DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, 
publicou, no Diário Oficial da União, a Resolução do CONTRAN nº 518, que 
estabelece os requisitos de instalação e os procedimentos de ensaios de 
cintos de segurança, apoios de cabeça e ancoragem, incluindo o sistema 
Isofix (utilizado para fixação de cadeirinhas infantis), dos automóveis, 
comerciais leves e caminhões. As medidas são válidas a partir de 2018 para 
veículos novos e, a partir de 2020, para todos os modelos em produção. 

A Fenabrave é favorável à determinação, visto que a mesma beneficia 
diretamente o consumidor. “A medida, que obriga a produção de 
veículos com cintos de três pontos, apoio individual de cabeça 
e Isofix, por exemplo, vem ao encontro da evolução tecnológica 
alcançada na fabricação dos veículos, favorecendo os usuários em 
geral”, comenta o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr.

O impacto da medida sobre os custos dos veículos não é conhecido 
pela Fenabrave, pois dependerá de cada montadora. 

Veículos SUV’s recebem nova classificação

De acordo com a alteração realizada pela Anfavea – Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, sobre a nova 
classificação dos veículos comerciais leves/SUV’s, que passaram, em 
2015, a fazer parte da base de dados de automóveis, a Fenabrave – 
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, informa 
a todos que também seguirá esta norma em seus informativos.

Os informativos da Fenabrave com os dados de emplacamentos 
do mês de janeiro e fevereiro, inseridos no Portal Fenabrave, 
já foram alterados com a nova classificação.

Visitas ilustres

Volvo na Fenabrave

O presidente da Fenabrave, Assumpção Jr., que também é Concessionário 
Volvo, recebeu no dia 25 de fevereiro, a visita de Claes Nilsson, 
presidente da Volvo, e Bernardo Fedalto, diretor comercial de caminhões 
da marca no Brasil. Na oportunidade, falaram sobre a realidade 
do mercado de caminhões no Brasil e o presidente da Fenabrave, 
convidou a Volvo para participar o 25º Congresso Fenabrave.

Claes Nilsson, 
presidente da Volvo e 
Alarico Assumpção Jr.

9Revista Dealer 



10 Revista Dealer

opinião

Tereza Maria  
Fernandez Dias da Silva

1 Em  2013, o crescimento foi de 16% em relação as vendas de 2012.
2 Dados disponibilizados pela ACEA – European Automobile Manufactures Association.
3 A comercialização de automóveis e comerciais leves caiu 6,9%, segundo dados da FENABRAVE - Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. O mercado retornou a patamares de 2011.
4 Isto sem considerar a possibilidade de racionamento.

Mesmo com o aquecimento do mercado global, no 
Brasil, as expectativas não são animadoras.

O desempenho da economia norte-americana em 
2014 foi bastante positivo com um crescimento 
de PIB de 2,4%, crescimento na geração de 
emprego e, mais para o final do ano, um cresci-

mento no rendimento médio real por hora dos empregados 
daquele país (gráfico 1). Este fato, somado à queda de preços 
dos combustíveis em função da forte redução da cotação do 
petróleo no mercado internacional e a manutenção das taxas 
de juros em patamares muito baixos, contribuíram para o cres-
cimento das vendas de automóveis e comerciais leves no país, 
em 2,5% atingindo um volume de 16,4 milhões de unidades, 
retomando os patamares pré-crise de 2008.

Na China, o PIB apresentou um crescimento de 7,4% 
e ampliou a venda de automóveis e comerciais leves em 
9,9%, segundo a CAAM (China Association of Automobile  
Manufactures), totalizando a comercialização de 19,7 milhões  
de unidades 1.

Na Europa, cujo PIB cresceu 0,9%, a comercialização de 
automóveis e comerciais leves subiu 5,7% em 2014, em função 
dos incentivos fiscais e incentivos governamentais (descontos, 
incentivos com garantia estatal e encomendas no atacado) e 
uma mudança no perfil do consumidor que optou por mar-
cas mais baratas. Espanha e Grã Bretanha, com aumento de 
vendas de 18% e 9,3%, respectivamente, contribuíram de 
forma importante para que os emplacamentos atingissem 12,6 
milhões de unidades, ainda sem alcançar o volume de 2007, 
que foi de 15,5 milhões 2.

No Brasil, o mercado apresentou forte queda. O cresci-
mento econômico praticamente zero (ainda não divulgado), 
a forte queda da indústria (-3,2%), as elevadas taxas de juros, 
a contração dos bancos neste tipo de financiamento, o menor 
crescimento da renda real além da forte queda no grau de 
confiança da população, contribuíram de forma fundamental 
para o desempenho do nosso mercado (gráfico 2) 3.

E o que esperar para 2015?
No cenário internacional, a consolidação da recupera-

ção americana continua sendo o fator de maior interesse 

O mercado de 
automóveis

econômico, com os analistas projetando, em média, um 
crescimento próximo a 3%. Com esta visão, as projeções 
indicam um aumento de vendas de automóveis e comerciais 
leves de 3%. 

Na China, as projeções indicam um crescimento de PIB de 
7%. Neste cenário, a expectativa da CAAM é de que em 2015 
as vendas cresçam 8% atingindo 21,2 milhões de unidades. A 
desaceleração vai ocorrer em função de menor crescimento da 
economia e também devido a um maior número de restrições 
de carros nas cidades, em função de problemas climáticos e 
de mobilidade.

Para a Europa, com uma estimativa de PIB aumentando 
pouco mais de 1,0%, os analistas também esperam um au-
mento de comercialização próximo a 1,5%.

A se confirmarem estas projeções, haverá um aumento, 
maior ou menor, a depender do país, no volume de auto-
móveis comercializados.

E no Brasil, quais são as expectativas?
As primeiras projeções para o ano são muito negativas. 

Está praticamente configurada uma recessão no país – PIB 
projetado de -1,0 e uma indústria que deve cair fortemente 
(-4,0%). Além da tendência natural de queda que estamos atra-
vessando, em função de desaceleração no emprego, menores 
salários, elevação nas taxas de juros, acerto nas contas fiscais, 
etc, podemos relacionar como fontes de pressões adicionais a 
elevação na conta de luz e de água e os desdobramentos da 
investigação na chamada “Operação Lava Jato”, que podem 
contribuir para um número ainda pior. Sem contar com o 
encaminhamento da situação política do País.

Nestas condições, não acreditamos que o mercado de 
automóveis possa apresentar recuperação ao longo do ano 
e, ao contrário, as indicações são de queda acentuada no-
vamente. No mês de janeiro, as vendas já sofreram uma 
retração de quase 19% e, em  fevereiro, os números não 
parecem animadores.

Infelizmente, 2015 ainda não será o ano de recuperação 
do setor automotivo no Brasil. 
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Gráfico 2
Crescimento acumulado no emplacamentos de autos e comerciais leves em 12 meses (%)

Gráfico 1
Crescimento no rendimento médio real/hora de todos os empregados (US$)
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entrevista

Bill Fox
Chairman da NADA

Tudo bem  
no ano que vem

Steven Szakaly
Economista-chefe da NADA&



A economia norte-americana cresceu 
5% em 2014 - maior patamar em 11 anos 
segundo a consultoria internacional 
Focus2Move – registrando o maior 
índice de emprego nos Estados Unidos 
– com a menor parcela de pessoas 
desocupadas, já registrada em 15 anos.

Em 2014, foram comercializados 16,43 
milhões de automóveis e 406 mil novos 
caminhões nos Estados Unidos, num 
crescimento de 2,5% e 8%, respectivamente, 
sobre os resultados de 2013. 

Os 17.600 Concessionários estadunidenses, 
formados por oito mil grupos econômicos, 
empregam mais de 1,2 milhões de pessoas, 
que ganham mais de US$53 mil por ano, e 
geram US$13 bilhões em impostos. Para 
2015, as perspectivas continuam positivas. 

Em entrevista exclusiva à Revista Dealer, o 
economista-chefe da NADA, Steven Szakaly e o 
atual chairman da entidade Bill Fox, disseram 
que as projeções da entidade para o ano 
indicam um aumento de 3% sobre as vendas 
de automóveis, e de 2,7% para caminhões em 
2015, caso o PIB se confirme em 3,1% (sem 
inflação) ou 4,7% (se considerada a inflação). 
”As baixas taxas de juros para financiamento, 
o baixo custo do combustível e o aumento 
na geração de empregos auxiliam nestas 
projeções. Temos visto forte crescimento em 
empregos, o mais forte desde a recessão de 
2007/2008, mas também temos o desafio 
de aumentar a participação da população 
economicamente ativa, que cai ano a ano, e 
que está hoje num dos menores índices desde a 
Segunda Guerra Mundial. As pessoas pararam 
de procurar emprego”, alerta Szakaly.

A forte atuação no pós-vendas, 
comercialização de usados e F&I continuam 
os pontos altos trabalhados pelos 
Concessionários estadunidenses para obter 
bons resultados, mantendo os índices de 
absorção acima de 80% e ampliando a 
atenção para as vendas pela internet.

Acompanhe a entrevista exclusiva a seguir.

Revista Dealer – Atualmente, o mercado norte-ame-
ricano de automóveis e comerciais leves conta com 
quantos Concessionários? Esse número está estável 
nos últimos anos?
Steven Szakaly – Atualmente, contamos com 17.600 
Concessionários, distribuídos em 8 mil grupos 
econômicos. Esse número está estável desde 2012, 
com ligeiro crescimento. Entre 2007 e 2008, houve 
muita consolidação, com fechamento de quase 3 
mil pontos de vendas. Alguns fechamentos ocor-
reram em função do fechamento de marcas, como 
foi o caso da Pontiac.

Revista Dealer – Em 2014, foram comercializados 
16,4 milhões de automóveis e comerciais leves, 
num crescimento de 2,5% sobre 2013? Confirme e 
comente as principais razões para este crescimento. 
Steven Szakaly –  Sim, registramos 16,43 milhões de 
automóveis vendidos em 2014, num aumento de 
2,5% sobre 2013. No caso de caminhões, chegamos 
a 406 mil unidades, num aumento de 8% sobre o 
ano anterior.

Revista Dealer – Durante a crise de 2008, muitas 
concessionárias fecharam e as sobreviventes passa-
ram a viver de fontes alternativas de lucratividade, 
como serviços de pós-vendas e usados. Com os atuais 
resultados, o Concessionário voltou a ganhar di-
nheiro com a venda de carros novos?
Steven Szakaly –  As vendas de carros novos ainda 
estão difíceis. Em média, um Concessionário ganha 
menos de US$100,00 por carro vendido. Carros 
usados, serviços de pós-venda e F&I têm sido as 
chaves para os resultados positivos.

Revista Dealer – Atualmente, qual é a rentabilidade 
anual média do Concessionário? E qual percentual 
para cada área da concessionária? (Ex.: 50% dos 
resultados vêm da venda de carros novos, etc...).
Steven Szakaly –  O retorno nas vendas é de 2,2%, 
o que está abaixo da média para o varejo. A média 
ideal é de 4%. Os Concessionários top fazem a 
média de 7%.

Revista Dealer – Qual o atual índice de absorção 
de custos pelo pós-venda? Essa realidade deve  
se manter?
Steven Szakaly –  A média está na base de 80%, mas 
alguns atingem 90%.
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“Devemos ser otimistas. Corremos riscos e, às vezes, ficamos 
preguiçosos em controle de custos, por exemplo.” 

Bill Fox

Revista Dealer – Como avalia o crescimento da inter-
net no processo de compra de veículos nos Estados 
Unidos? Os leads e o foco dos empresários nessa área 
vêm aumentando?
Steven Szakaly –  É uma coisa de geração. As pessoas 
que nasceram entre as décadas de 60 e 70 preferem 
ir às concessionárias, mas fazem pesquisa pela in-
ternet. Já os jovens preferem fazer toda a transação 
pela internet, e só podem fazer isso por sites de 
terceiros, e isso é preocupante. Não devemos deixar 
intermediários se envolver neste processo. Mais e 
mais Concessionários têm dado foco na internet, 
mas as pessoas ainda fecham negócios na concessio-
nária. Desde o ano 2000, houve queda de 4,1% nas 
visitas. Mais de 90% dos consumidores pesquisam 
na internet antes de comprar, numa predominância 
para a troca e financiamento.

Revista Dealer – Quantos Concessionários participa-
ram desta Convenção NADA?
Steven Szakaly –  23 mil pessoas entre participantes 
e 570 expositores.

Revista Dealer – O tema do evento este ano foi 
“Engage”. Gostaria que comentasse a escolha 
deste slogan e se tem relação com a necessidade 
de maior engajamento político e associativo dos 
Concessionários com a NADA?
Bill Fox – O engajamento é necessário em diversos 
níveis, desde o político, entre e com Concessioná-
rios, consumidores, funcionários, etc. É importante 
lembrar que esta é a última indústria nos Estados 
Unidos e nenhum outro grupo varejista é assim.

Revista Dealer – No encerramento da convenção 
do ano passado, David Westcott, que estava se 
despedindo da presidência da NADA, comentou 
que a recuperação da indústria automotiva foi de 
responsabilidade dos Concessionários e graças à sua 
paixão pelo negócio. Westcott comentou, inclusive, 
que essa paixão provocou a venda de mais de 1 mi-
lhão de carros em apenas um mês em 2013. Em sua 
avaliação, a indústria norte-americana reconhece 
o valor de suas redes de distribuição? Como está o 
relacionamento hoje no setor?
Steven Szakaly –  Em geral, há reconhecimento de 
que a concessionária é importante para a venda de 
um carro e, sem investimento dos dealers, a estru-
tura e o tempo disso poderia não acontecer.

Revista Dealer – No passado, dois questionamentos 
foram bastante enfatizados pela NADA. O pri-
meiro era sobre a pressão das montadoras para que 
as concessionárias fizessem altos investimentos em 
infraestrutura, sem garantir o retorno sobre esses 
investimentos. O segundo foi em relação ao governo, 
que pretendia fixar as taxas de financiamento de 
veículos, impedindo a negociação individual e, com 
isso, interferindo na competitividade entre bancos e 
marcas. Como estão as duas situações hoje?
Steven Szakaly –  Os bancos querem tirar os Con-
cessionários do negócio e esse assunto ainda está 
em andamento, sem solução até o momento. 
Existem dois pontos de discussão: De um lado, 
acrescentamos muita competitividade no merca-
do, de outro, houve resposta da AFSA (associação 
norte-americana de serviços financeiros) ao CFPB 
(conselho monetário), dizendo que fizeram a  
coisa certa.
Bill Fox – Sobre a pressão por parte das montadoras 
para investimentos nas concessionárias, esta é uma 
questão estadual, mas a NADA apoia as agências 
estaduais com orientações e ajuda jurídica. No 
Governo Federal, há leis antifraude. Não pode-
mos dizer que o Concessionário tem que cobrar 
um preço X sobre o veículo, nem que não pode 
ou deve fazer reformas em suas estruturas. Mas 
falamos com as montadoras para que reduzissem 
essa pressão sobre os distribuidores.

Revista Dealer – No passado, a NADA disse que as 
marcas chinesas não deveriam se instalar nos EUA 
nos próximos anos e que tentativas passadas foram 
frustradas. A situação se mantém assim?
Bill Fox – As marcas chinesas têm questões de segu-
rança e a China é um dos mercados mais difíceis 
para ingressar. Como estão crescendo, e há outros 
países para ingressar, não têm interesse em vir para 
os Estados Unidos.

Revista Dealer – O consumidor americano con-
tinua rejeitando carros compactos e preferindo 
mais robustos? Qual é a proporção de vendas 
nessas categorias?
Bill Fox – Sim, os americanos preferem os carros 
mais robustos, ainda mais agora com o preço da 
gasolina em baixa. Atualmente, a proporção é 
de 45% para automóveis leves e 55% voltada a 
pickups e SUVs.
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Revista Dealer – Para superar a crise, acredita que 
treinamento e comunicação foram importantes? E 
qual a importância do treinamento e da comuni-
cação hoje?
Bill Fox – Sim, trabalhar junto às concessionárias 
foi crucial. Não se vai a lugar algum sem comu-
nicação. Por isso, a NADA investe pesadamente 
em comunicação e treinamento, por meio de 
todos os canais possíveis (revista, site, TV, etc) 
e por meio de programas da NADA University, 
Grupo dos 20, entre outros. Não queremos ser 
um jornal ou revista convencionais, mas fazemos 
uma comunicação voltada ao negócio e que atenda 
aos membros, Concessionários e indústria junto  
ao mercado.
Nós trabalhamos para que as concessionárias 
possam melhorar a sua comunicação, não apenas 
em nossas Convenções, mas em outros even-
tos regionais que promovemos. Queremos que 
os Concessionários saiam dos 2% para os 7%  
em resultados.

Revista Dealer – Em sua avaliação, os profissionais 
de uma concessionária devem ser bem qualifica-
dos? Nos últimos anos, houve contratação de mais 
pessoas graduadas nas concessionárias?
Bill Fox – Sem dúvida que sim, os profissionais 
devem estar cada vez melhor preparados para a 
competição de mercado. O ingresso de profissio-
nais graduados não aconteceu apenas nas con-
cessionárias, mas abrange todas as indústrias. No 
nosso setor, especificamente, os requisitos para se 
trabalhar numa concessionária mudaram com o 
advento da internet, que requer mais qualificação 
que no passado. A NADA oferece ferramentas para 
os colaboradores se tornarem mais capacitados e os 
Concessionários mais rentáveis.
O que realmente distingue a NADA é que o treina-
mento está focado no negócio e não só numa área. 
Provemos educação.

Revista Dealer – Quais são os principais serviços 
oferecidos pela NADA aos Concessionários?
Bill Fox – Na minha avaliação, prestamos três gran-
des serviços, que são a representação política das 
Redes junto ao governo, auxiliamos os Conces-
sionários em suas relações com suas montadoras e 
promovemos intensa ação educacional.

Revista Dealer – O Concessionário brasileiro vem 
passando por problemas atualmente, com margens 
estreitas, economia fraca e queda nas vendas, além 
do endividamento das famílias e falta de crédito, o 
que reduz o consumo drasticamente (7% em 2014). 
Qual conselho pode dar para que sigam o caminho 
da recuperação?
Bill Fox – O país deveria ter impostos baixos e baixa 
regulamentação, que permita o capitalismo e o livre 
mercado funcionar. O Brasil está sofrendo pelo bai-
xo ciclo de produtividade. Para os Concessionários, 
a chave da sobrevivência está no pós-vendas, peças e 
usados. Devem sair do ciclo da comodidade.
Devemos ser otimistas. Corremos riscos e, às vezes, 
ficamos preguiçosos em controle de custos, por 
exemplo. O difícil para o americano é lembrar a 
história e ficar atento às despesas, sempre. 

“No nosso setor, especificamente, os requisitos para se trabalhar numa concessionária 
mudaram com o advento da internet, que requer mais qualificação que no passado.” 

Bill Fox

“As vendas de carros novos ainda estão difíceis. Em média, um Concessionário 
ganha menos de US$100,00 por carro vendido. Carros usados, serviços de 

pós-venda e F&I têm sido as chaves para os resultados positivos.” 
Steven Szakaly

William C. Fox, ou  
Bill Fox é sócio do Grupo 

Fox Dealerships, Inc., 
localizado em Nova Iorque, 

Auburn e Phoenix. Iniciou 
seus negócios como 

distribuidor Cadillac, 
Oldsmobile e Subaru. 

Vice-presidente da NADA 
em 2014, assumiu a 

presidência da entidade 
para o ano de 2015.
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“ENGAJAMENTO”  
É NECESSÁRIO  

PARA CRESCER!
MAIS DE 23 MIL PESSOAS E 500 EXPOSITORES  
PARTICIPAM DA NADA/ATD CONVENTION 2015

Por Rita Mazzuchini, 
com colaboração de  
Igor Francisco.
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Com o tema “Engage” que, em português, significa “engaje-se”, a 
última Convenção promovida pela NADA – National Automobile 

Dealers Association e ATD- American Truck Dealers (entidades 
que representam, respectivamente, os Concessionários de 

automóveis e caminhões nos Estados Unidos), realizada entre os 
dias 22 e 25 de janeiro, em São Francisco – Califórnia, cumpriu seu 
objetivo e engajou número recorde de participantes e expositores. 

A Fenabrave esteve presente, com sua missão técnica, e teve 
participação especial na tradicional International Round Table 
(Mesa Redonda Internacional), entre outros eventos especiais, 

como reunião da ALADDA e com a associação Australiana. 
Concessionários brasileiros também estiveram presentes ao 

maior evento mundial da distribuição automotiva e se uniram 
às delegações estrangeiras que, este ano, somaram 53 países.
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Em 2017, a NADA completará 100 anos de existência e a  
chamada comemorativa é “100 anos e contando...”,  

o que simboliza a perenização da entidade. 

18 Revista Dealer

ESPECIAL 2015matéria de capa



A 
crise de 2009 ficou, definitivamente, para trás no mercado 
automotivo norte-americano. Quem participou da última 
Convenção promovida pela NADA/ATD em 2015, pôde 
notar que o entusiasmo é crescente por parte dos parti-
cipantes. Razões para isso não faltam. Em 2014, foram 
comercializados 16,43 milhões de automóveis e 406 mil 
novos caminhões nos Estados Unidos, num crescimento 
de 2,5% e 8%, respectivamente, sobre os resultados de 
2013. Juntos, os 17.600 Concessionários estadunidenses, 
formados por oito mil grupos econômicos, empregam 

mais de 1,2 milhões de pessoas, que ganham mais de US$ 53 mil por 
ano, e geram US$ 13 bilhões em impostos, além de doar milhões em 
ações sociais. E, para 2015, as perspectivas continuam positivas. Em en-
trevista à Revista Dealer, o economista-chefe da NADA, Steven Szakaly, 
disse que as projeções da entidade para o ano apontam para um aumento 
de 3% sobre as vendas de automóveis, que devem alcançar o patamar 
de 16,94 milhões de unidades, e de 2,7% para caminhões, que devem 
chegar a 417 mil unidades comercializadas em 2015, caso o PIB se con-
firme em 3,1% (sem inflação) ou 4,7% (se considerada a inflação). “As 
baixas taxas de juros para financiamento, o baixo custo do combustível 
e o aumento na geração de empregos auxiliam nestas projeções. Temos 
visto forte crescimento em empregos, o mais forte desde a recessão de 
2007/2008, mas também temos o desafio de aumentar a participação 
da população economicamente ativa, que cai ano a ano, e que está hoje 
num dos menores índices desde a Segunda Guerra Mundial. As pessoas 
pararam de procurar emprego”, alerta Szakaly. (Veja mais detalhes na 
Entrevista desta edição).

“Engajamento é vida” – Na chamada Sessão de Abertura do evento que é 
considerado o “Maior da Indústria Automotiva dos Estados Unidos”, 
Forrest McConnell III, que presidiu a NADA em 2014, reafirmou as 
razões da Convenção: “Estamos aqui para nos engajar. O que acontece 
quando não nos engajamos? Perdemos o controle... com consumidores, 
com nossas equipes, com o mercado”.

Para McConnell, estar engajado significa “não perder nada” e, 
mais do que isso, trabalhar no setor significa “vida”. O chairman da 
NADA em 2014 deixou clara sua mensagem de motivação para que 
os resultados dos Concessionários continuem crescendo nos próximos 
anos: “Quem é o seu maior concorrente? É você mesmo e não o seu 
colega. Sempre há uma perspectiva positiva e quem acordar todos os 
dias pensando assim, dará o tom da sua vida”, deflagrou McConnell, 
reafirmando que, se o setor se unir irá ganhar com isso e, assim, todos 
ganharão individualmente. “Elimine o negativismo. Afaste-se dos pes-
simistas”, sentenciou.

Outra mensagem deixada por McConnell foi o papel da NADA 
neste contexto. “Você deve concentrar suas atenções na sua empresa, 
em seus negócios, e deixe a representatividade dos seus interesses com 
a NADA, pois trabalhamos para fortalecer o setor e seus negócios. A 
NADA cuidará para que mudanças positivas aconteçam”, esclareceu o 
chairman 2014, e desafiou o público: “Sua vida é tão boa quanto po-
deria ser. Depende de você aumentar seus limites, seus resultados e sua 
felicidade. A NADA sempre estará aqui para enfrentar riscos por você; 
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estará sempre cobrindo sua retaguarda”, enfatizou, 
dividindo os louros de sua gestão com a equipe que 
o acompanhou no ano passado.

Para mostrar ao país, leia-se governo e forma-
dores de opinião, que as concessionárias desempe-
nham papel fundamental na economia dos Estados 
Unidos e para as montadoras, a NADA lançou, 
em 2014, múltiplas campanhas. Uma delas foi 
direcionada à imprensa e denominada “Get the 
facts”, ou “Pegue os Fatos”, por meio da qual a en-
tidade fez vídeos demonstrando a importância das 
concessionárias na geração de riquezas para o país, 
de empregos e impostos, como meio de distribuir 
veículos e promover satisfação aos consumidores. 
“Esta ação reforçou a intenção da NADA em lutar 
contra a Lei das Taxas de Financiamento, que o 
Governo intenciona unificar, o que prejudicará, 
segundo a entidade, a livre concorrência entre 
concessionárias/instituições financeiras e, por 
conseguinte, o consumidor”, lembra McConnell. 
Vale lembrar que, nos Estados Unidos, existe a 
chamada “Ficha Limpa”, que o Brasil pretende 
implantar e, por meio da qual, os consumidores 
norte-americanos têm sua nota de crédito (credit 

score) conforme seu histórico de relacionamento 
financeiro no mercado e, com base nisso, suas taxas 
de financiamento tornam-se maiores ou menores.

Missão Social = “Dealer Of the Year” – O engajamento 
do setor da distribuição de veículos norte-ameri-
cana vai além dos negócios e, mesmo em tempos 
difíceis, os Concessionários e a NADA promovem 
ações sociais consideráveis. Durante a crise de 2009, 
a NADA auxiliou Concessionários a se reestruturar, 
assim como quando fez doações aos empresários 
que foram vítimas do tsunami Katrina e tiveram 
suas concessionárias destruídas. Em 2014, a Fun-
dação NADA doou milhões de dólares, como para 
a Hollins University e para o fundo de alimentos 
da Marinha, entre outros.

As ações locais, promovidas por Concessioná-
rios de todos os estados norte-americanos, são esti-
muladas e premiadas durante a Convenção NADA, 
com o título de “Dealer Of The Year” (Concessio-
nário do Ano). A Ação é feita em parceria com a 
empresa Ally Financial e acontece todos os anos.

Entre as centenas de concorrentes de 2014, o 
Concessionário do Ano foi Andy Crews, que repre-
senta as marcas Ford, Hyundai e Nissan, e que fez 
um trabalho filantrópico junto a um hospital que 
atende pacientes vítimas de câncer.

O vencedor do “Dealer Of The Year”, Andy Crews, que representa as 
marcas Ford, Hyundai e Nissan, e que fez um trabalho filantrópico 
junto a um hospital que atende pacientes vítimas de câncer.
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Marcos Moreira e Daniel Brandão,  
idealizadores da Missão Técnica.

Promovida pela F&I Brasil, sob o comando dos con-
sultores Marcos Moreira e Daniel Brandão, a Missão 
Técnica de F&I levou, pelo segundo ano consecuti-
vo, executivos de bancos brasileiros à Convenção 
NADA/ATD e, durante o evento, um grupo seleto se 
reuniu em sala do Hotel Intercontinental, em São 
Francisco-CA, para avaliar os desafios e oportuni-
dades do F&I no Brasil, traçando comparativos com 
a realidade norte-americana.

Entre os participantes, estiveram executivos do Itaú, Santander, Bradesco e 
Banco Pan, e a Fenabrave fez a abertura do encontro. Na oportunidade, Alarico 
Assumpção Júnior se apresentou, oficialmente, como o novo presidente da 
Federação, que estará sob seu comando entre os anos de 2015-2017. Em sua 
saudação, Alarico reafirmou o respeito da Fenabrave pelas instituições finan-
ceiras e sua importância para o setor da distribuição automotiva no Brasil. “Esse 
é um tripé necessário. Devemos ter qualificação profissional, bons produtos e 
fomentação de crédito por parte dos bancos. Sem esse tripé, a economia e o 
setor não decolam”, afirmou o presidente da Fenabrave, para quem o mercado 
norte-americano tem muito a ensinar ao brasileiro, por ser mais maduro e por 
ter enfrentado situações difíceis como as que o nosso País enfrenta atualmente.

Um dos ensinamentos absorvidos pela Fenabrave junto ao mercado estaduni-
dense refere-se à recém aprovada Lei da Retomada de Veículos Inadimplentes 
e que, para a entidade, deve contribuir para alavancar os financiamentos de 
veículos no Brasil a partir deste ano.

Para Marcos Moreira, idealizador da Missão Técnica ao lado do sócio Daniel 
Brandão, o encontro é importante para a atualização de ferramentas e estra-
tégias do mercado.

Como parte da pauta do dia, foram abordados assuntos como a competição 
dos bancos que atuam no setor nos Estados Unidos, e o risco baseado no preço 
(modelo de precificação de operações conforme nota de crédito por pessoa). Os 
temas foram apresentados pelo palestrante convidado Ivan Rascanin, consultor 
com experiência no setor financeiro, com trabalhos realizados no Brasil, Ásia 
e Estados Unidos, atendendo empresas como American Express, entre outras 
onde ajudou a alavancar resultados.

As tendências do Crédito pela Internet, com surgimento de sites que atuam como 
lojas de crédito nos Estados Unidos, foram discutidas pelo especialista Tony 
Dupaquier, palestrante já consagrado no Congresso Fenabrave e Convenção 
NADA e que, em sua apresentação aos bancos, falou sobre o chamado Cliente 
Milenium, que busca realizar todo o processo de pesquisa e compra pela internet.

Os Aspectos Práticos do F&I no Ponto de Venda, desde o processo de venda 
do veículo até a passagem do cliente para o F&I foram comentados por Linda 
Donner, gestora de F&I há 10 anos como gerente de F&I da Autonation e atual 
consultora da empresa Safegarde.

Após todas as apresentações, o grupo pôde se reunir em mesa redonda para 
debater todos os aspectos abordados no encontro, a aplicabilidade das práticas 
norte-americanas no mercado brasileiro e os pontos comuns de interesse entre 
os bancos nacionais.

Missão Técnica  
de F&I
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A-Política NADA traz Jeb Bush ao plenário – Depois da 
liberal Hillary Clinton em 2014, foi a vez do repu-
blicano Jeb Bush passar seu recado aos participantes 
da NADA/ATD Convention, em São Francisco. O 
43º Governador da Florida, filho do ex-presidente 
George H. W. Bush e irmão do também ex-presi-
dente George W. Bush, o atual candidato a suceder 
Barack Obama iniciou sua apresentação reforçando 
os conceitos de integridade familiar, comentando 
sua admiração pelo pai e irmão e, principalmente, 
do orgulho que tem pela comemoração dos 70 anos 
de casamento de seus pais. “Considero-me abenço-
ado por ter essa estrutura familiar”, comentou Jeb 
Bush, agradando a plateia.

Em sua apresentação, o caçula da família Bush 
disse que “algumas pessoas dizem que estamos em 
recessão. E não estão erradas, pois estas pessoas 
estão mesmo em recessão. Mas trabalhamos para 
atingir sucesso e os Concessionários são parte disso 
e ajudaram a economia a crescer”, comentou o Go-
vernador da Flórida, assumindo seu apoio à causa 
da NADA sobre a Lei da Unificação das Taxas dos 
Financiamentos: “Espero que a NADA continue 
lutando para demonstrar, ao atual governo, que 
não deve interferir nesse assunto de mercado”. E 
continuou: “os Concessionários gastam US$ 400 
mil por funcionário e são muito importantes para 
a economia. Hoje, é uma ótima época para estar 
nos Estados Unidos. Estamos crescendo acima dos 
índices europeus, mas ainda temos muito a fazer, 
acusando Barack Obama de ser “assassino de em-
pregos”, e por não incentivar a inovação tecnológica 
ou a indústria.

Como sugestão para o país manter a sustenta-
ção de seu crescimento, Bush elencou o patriotis-
mo, a criação de oportunidades de trabalho para 
estrangeiros e o incentivo à educação. 

Segundo Bush, os Estados Unidos estão se 
tornando o maior produtor de gás e petróleo do 
mundo, gera empregos e riqueza e deve aumentar a 
produtividade para estar engajado com o progresso 
da economia. “O sistema geral de imigração está 
falido. Venha legalmente para os Estados Unidos 
e terá oportunidades de trabalho. Abrace a cultura 
americana e será um americano como qualquer 
outro. As taxas de natalidade estão caindo no 
mundo e, considerando a dimensão deste país, será 
um desafio ter pessoas para trabalhar em todas as 
frentes. Então, devemos contar com a força jovem 
estrangeira”, defendeu Jeb Bush.

Para finalizar sua apresentação, o político en-
fatizou a autoestima como fórmula de sucesso. “Se 
quiser ser feliz, deve compartilhar seus valores ao 
logo do país e reforçar como é especial ser ameri-
cano. Nada parará a América. Chega de pessimis-
mo! Começamos a crescer e quando uma criança 
nasce neste país, tem muitas chances de sucesso. 
A autoestima é mais importante”, encerrou Bush, 
reiterando a importância do espírito de liderança 
por parte dos Concessionários. Para isso, claro, 
relembrou os feitos de seus parentes antecessores 
no governo.

Jeb Bush, governador da Flórida
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Café com Associação 
Australiana

No dia 23 de janeiro, a Associação Australiana 
convidou a Missão Técnica da Fenabrave para par-
ticipar de um café da manhã especial no St. Westin 
Francis Hotel.

Durante a apresentação, representantes da en-
tidade australiana revelaram que 25% dos Conces-
sionários do país não ganham dinheiro e que, apesar 
de a economia ir bem, quem ganha são os distribui-
dores que trabalham com marcas Premium, como 
a Hyundai que, em 2014, cresceu 4%, enquanto 
marcas de volume perderam dinheiro e mercado.

Na Austrália, são 67 marcas competindo pela 
fatia de 1,5 milhão de automóveis comercializados 
por ano para uma população de 3,5 milhões de 
pessoas, e gerando uma movimentação de US$ 1,7 
bilhões/ano por concessionária, totalizando US$ 
74 bilhões/ano. 

Alguns dos problemas apontados pelos repre-
sentantes da Associação Australiana referem-se à 
alta carga de impostos no país e a pressão das mon-
tadoras por altos investimentos em infraestrutura 
das instalações dos Concessionários, o que limita os 
resultados dos distribuidores. Além disso, há baixa 
produtividade dos Concessionários locais – que 
falham em 10% dos seus objetivos -, altos estoques 
e vendas de usados em queda. E, a pergunta que 
parece um consenso mundial também foi feita 
pelos representantes australianos: “Como ganhar 
dinheiro com a venda de carros novos?”.

Eventos Especiais

Patrick Tessier, CEO da AADA e, Steve Ghost, diretor de gerenciamento 
estratégico da entidade, apresentaram os principais pontos do mercado 
australiano à Missão Técnica da Fenabrave.
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International Round Table
A já tradicional International Round Table, ou 

Mesa Redonda Internacional, teve o Brasil como 
um dos destaques da programação, ao lado de 
países como China, Estados Unidos e Austrália, 
entre outros.

Na manhã do dia 25 de janeiro, último dia da 
Convenção, uma Sala do Marriott Marquis Hotel 
acolheu mais de 100 pessoas ligadas às delegações 
estrangeiras, que lá estiveram para apresentar e 
assistir os resultados do setor da distribuição auto-
motiva nos países mencionados.

Na abertura do encontro, o presidente da 
NADA em 2014, Forrest McConnell, disse aos 
participantes que lá estavam amigos de nações 
distintas e nunca concorrentes. “Temos em comum 
fazer sempre o melhor para o setor e temos que 
ter em mente que os nossos maiores concorrentes 
somos nós mesmos”. 

Também o atual presidente da NADA 2015, 
Willian C. Fox, ou Bill Fox – como é conhecido 
-, reiterou que o compromisso da entidade norte-
americana com a Mesa Redonda Internacional é 
fazer o setor ficar melhor ao redor do mundo.

A apresentação da Fenabrave foi conduzida pelo 
presidente da entidade Alarico Assumpção Júnior, 
que mostrou a estrutura da entidade e a representa-
tividade do setor na economia brasileira, por meio 
de 52 Associações de Marca que, juntas, represen-
tam mais de 8 mil Concessionários, representam 
mais de 5,6% do PIB, geram mais de 410 mil 
empregos e movimentam US$ 123 bilhões por ano.

Alarico comentou sobre a queda nas vendas 
dos últimos anos, para todos os segmentos, e falou 
sobre os principais desafios que o setor enfrenta no 
Brasil, como aumento dos impostos, das taxas de 
juros, economia com baixo crescimento, pressão 
dos estoques, maior volume de marcas competin-
do por menor fatia de mercado e alta pressão das 
montadoras. “Teremos um ano com novo governo 
e equipe econômica, e os empresários podem ter 
mais dificuldades em função dos ajustes a serem 
feitos e que podem levar a um aumento das taxas de 
juros e impostos. Mas a Fenabrave está consciente 
da responsabilidade de atuar para minimizar os 
impactos dessas medidas, pois temos consciência 
da nossa importância para o nosso País, gerando e 
distribuindo riquezas e empregos, e o governo de-
verá reconhecer isso”, enfatizou Alarico Assumpção 
Júnior ao finalizar a sua apresentação.

China tem crescimento estável – Com crescimento 
estável nos últimos anos (20 milhões de automóveis 
vendidos em 2014), os Concessionários chineses 
enfrentam dificuldades semelhantes apontadas por 
outros países. Segundo representantes da CADA 
- Chinese Automobile Dealers Association, as 
montadoras não produzem para o mercado, mas 
para si, o que resulta em altos estoques para as 
concessionárias locais. Segundo a entidade, os fa-
bricantes não consideram o que os Concessionários 
precisam e falar sobre lucro tem sido o principal 
mote de tratativas entre a CADA e as montadoras 
instaladas na China.

Este descompasso entre fabricantes e distri-
buidores chineses tem, segundo representante da 
CADA, gerado indenizações que estão sendo pagas 
pelas montadoras a Concessionários de marcas 
como BMW e Audi, entre outras que estão perden-
do dinheiro no país.

Forrest McConnell, 
presidente da NADA em 2014.
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Bill Fox, atual 
presidente da NADA.

Alarico Assumpção 
Jr., presidente da 
Fenabrave.
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Reunião com ALADDA
O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção 

Jr., vice-presidentes e diretores da entidade, se reu-
niram com presidentes de diversas entidades repre-
sentantes da distribuição, na América Latina, para 
discutir assuntos de interesse da Rede representada 
pela ALADDA – Asociación Latinoamericana de 
Distribuidores de Automotores.

Na abertura, o presidente da ALADDA, 
Edwin Derteano Dyer, comentou sobre o desafio 
enfrentado pelos distribuidores de veículos na 
América Latina. De acordo com ele, o setor não 
é bem visto pela sociedade, levando à imagem de 
geradores de poluentes, trânsito, acidentes, entre 
outros problemas sociais. “Devemos mudar este 
cenário. Nós, distribuidores, somos geradores de 
riquezas, de arrecadação para governos, além de 
promovermos a mobilidade. Somos provedores de 
transporte!”, alertou.

Para Dyer, seria necessária uma ação conjunta 
de todas as entidades filiadas à ALADDA, para que 
o setor mude esta imagem. “Devemos compartilhar 
boas práticas e dados de vendas de todos os países. 
Assim conseguimos, por meio da ALADDA, 
mostrar o tamanho do nosso setor e sensibilizar as 
autoridades”, sugeriu.

Depois, representantes de diversos países apre-
sentaram um panorama, com as dificuldades que 
cada um enfrenta em seus respectivos mercados. 
“No Equador, estamos vivendo uma restrição nas 
importações, o que gerou uma grande queda no 
nosso mercado, não ultrapassando a marca de 
113 mil unidades comercializadas em 2014. Para 
este ano, esperamos vendas entre 85 mil e 90 mil 
veículos”, descreveu Diego Luna, presidente da 
AEADE, associação equatoriana.

Já Alejandro Saubidet, representante da 
ACARA, associação argentina, comentou que a 
recessão vivida no país, somada à falta de confiança 
do atual governo, contribuiu para um mercado em 
queda. De acordo com Saubidet, a situação atual do 
país não será de solução rápida, ainda mais por ser 
um ano eleitoral. “Com isto, esperamos chegar entre 
500 mil e 550 mil unidades vendidas este ano”, 
alertou. Na sua opinião, atitudes como a sugerida 
pelo presidente da ALADDA, deverão reforçar a 
importância do setor na economia do bloco. “É 
necessária uma ação urgente”, argumentou.

Representando a NADA, dos Estados Unidos, 
o diretor de relações internacionais da entida-
de, Albert Gallegos, comentou que o mercado 

norte-americano encerrou 2014 com mais de 16,5 
milhões de unidades comercializadas. Segundo 
ele, é esperado um crescimento, em 2015, de 3%, 
chegando a 16,9 milhões de unidades vendidas. 
“O mercado americano é baseado em contratos 
de leasing, que correspondem por quase 30% das 
vendas no país. Além disso, vivemos, em 2014, uma 
onda de crescimento econômico, o que estimulou 
as vendas”, descreveu.

O presidente da Fenabrave, Alarico Assump-
ção Jr., iniciou sua apresentação colocando a 
entidade à disposição da ALADDA, para con-
tribuir com o trabalho conjunto das entidades a 
favor do setor. Para ele, o Brasil desempenha um 
papel importante no bloco e tem total condições 
de oferecer à entidade subsídios necessários para  
as argumentações. 

Assumpção Jr. também fez um panorama da 
atual situação do mercado brasileiro. O presidente 

Representantes 
de associações de 
distribuidores de 
diversos países se 
reuniram em São 
Francisco para 
debater assuntos de 
interesse para o setor 
na América Latina.
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da Fenabrave mostrou o tamanho do setor, co-
mentou sobre o atual cenário político e econômico 
e apresentou os números compilados em 2014, 
quando o mercado registrou queda de 6,7%, em to-
dos os segmentos somados. “O ano de 2014 foi um 
período atípico para diversos setores da economia. 
Temos vivido momentos de crédito mais restrito, 
PIB próximo de zero, inflação e juros mais altos. 

Todos estes fatores contribuíram para o resultado 
negativo”, enumerou.

O presidente da Fenabrave estimou um mer-
cado em queda de 0,43% em 2015 e comentou a 
conquista da lei sobre a retomada de bens inadim-
plentes. “Este foi um pleito da Fenabrave atendido 
pelo governo, que dará mais confiança aos bancos na 
liberação de crédito”, completou. 
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Presidente da NADA 
recebe delegação 
estrangeira em coquetel
Na noite do dia 24 de janeiro, Forrest 
McConnell III, presidente da NADA em 
2014, recebeu a delegação estrangeira, 
presente no evento, em um coquetel na 
cobertura do Hotel Intercontinental. 
Além de representantes da Índia, China, 
Rússia, a delegação da Fenabrave, liderada 
pelo presidente Alarico Assumpção Jr., 
também esteve presente no evento.

Ao lado, o presidente da Fenabrave,  
Alarico Assumpção Jr., é recebido por  
Bill Fox, presidente da NADA em 2015. 
Abaixo, Forrest McConnell III recepciona os 
convidados brasileiros, presentes ao coquetel.
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Representantes da 
delegação brasileira 
confraternizam na 
cobertura do Hotel 
Intercontinental.
Ao lado, Forrest 
McConnell III 
cumprimenta Alarico 
Assumpção Jr.
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Palestras

Solte o touro bravo no seu 
departamento de carros usados 

Visto como estratégico para superar a perda de receitas com 
a venda de veículos novos, o departamento de usados é uma área 
importante na concessionária e que pode ser grande geradora 
de rentabilidade. Esta foi a explicação apresentada por Tommy 
Gibbs, presidente da Tommy Gibbs & Associates, empresa de 
treinamento especializada no setor automotivo.

De acordo com o palestrante, o mercado de usados, nos 
Estados Unidos, é cerca de três vezes maior que o mercado de 
novos, porém, é possível ampliar as vendas deste segmento com 
estratégias eficientes, transformando os vendedores em verda-
deiros “touros indomáveis”. “Vamos trabalhar com estratégias 
para maximizar os resultados quando competimos com jogo de 
preços, aumentando o lucro bruto e reduzindo perdas das vendas 
no atacado”, comentou.

A primeira estratégia apresentada por Gibbs é a de se fazer um 
levantamento do retorno sobre investimento para cada veículo em 
estoque. “Divide-se o lucro bruto de cada veículo pelo custo de 
investimento em sua compra. O resultado será a taxa de retorno 
do veículo usado no estoque. Porém, quanto mais dias ele estiver 
parado, menor será o retorno sobre este investimento”, comenta.

Na opinião do palestrante, este levantamento deve estar sem-
pre à mão para a equipe e, especialmente, 
para o gerente. Desta forma, é possível 
acompanhar a vida do veículo em estoque 
e o quanto ele é desvalorizado diariamente. 
“Coloque este levantamento em um lugar 
visível. Ele dará a consciência do que é 
quente no mercado e também o que gera 
mais lucro”, detalhou.

Após manter um inventário completo 
do estoque, é necessário colocar em prá-
tica a segunda estratégia apresentada por 
Gibbs: aumentar o lucro bruto, reduzir as 
perdas das vendas no atacado e eliminar os 
veículos parados no estoque. “O inventário 
ajuda a mostrar ao vendedor o que é quente 
no mercado. Assim ele consegue, também, 
trabalhar com os preços”, descreve.

“Depois de toda esta preparação, está 
na hora de partir para o ataque e ampliar 
as vendas”, determina Gibbs. Para ele, 
uma das estratégias para colocar em prática 
o plano, é trabalhar melhor os veículos 
usados na internet. “É preciso manter um 

inventário de todo o estoque, atualizado, na internet, especial-
mente no site da concessionária”.

Para o especialista, muitas vendas são perdidas, pois os Con-
cessionários não mantêm um estoque atualizado na rede, além de 
adotarem uma estratégia de preços equivocada, fora dos padrões 
de mercado, apresentando veículos por meio de imagens ruins. 
“Estes pontos são fundamentais para atrair os clientes”, alerta, 
informando que mais de 90% da população possui algum tipo de 
dispositivo conectado à internet e, deste total, 80% utilizam esses 
aparelhos para buscar veículos usados. “E, cerca de 65% desses 
compradores, não informam ao Concessionário que realizaram 
a busca por esses meios”, disse.

Para ampliar as vendas por meio destes canais, Gibbs sugere 
que a Rede realize campanhas de vendas diferenciando os preços 
para compras online e para as compras feitas no showroom. 
“Desta forma, você poderá otimizar as vendas pela internet, re-
duzindo o tempo do veículo no estoque e ampliando seu ganho 
por investimento”, declara.

Este banco de dados, que mostra um levantamento comple-
to do veículo, também contribui para a análise de obsolescência 
deste estoque. O levantamento inicial, somado às estratégias de 
vendas, dão ao Concessionário um panorama de mercado, onde 
será possível realizar ações emergenciais para não perder dinhei-
ro. “O mesmo senso de urgência de um veículo parado, deve ser 
passado ao cliente como uma oportunidade de negócio”, deta-
lhou, concluindo que as equipes devem estar sempre motivadas, 
com remuneração efetuada de acordo com o seu desempenho, 
sempre atentas às oportunidades de mercado. “Com disciplina, 
organização e motivação, o sucesso será certo”, encerrou.

Tommy Gibbs
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Workshop ATD 
“Dealership Transformation: 
High-Performing Business”

Voltada aos Concessionários de caminhões, a ATD 
promoveu palestra comandada pelo especialista Keith 
Ely, que iniciou sua apresentação falando sobre a ne-
cessidade de se transformar ou morrer. “Temos que 
entender nossa empresa, nossos concorrentes, produtos, 
rever processos e incluir, nestes, tecnologia”, afirmou 
Ely, questionando a plateia sobre quanto tempo os 
Concessionários gastam liderando as gerências e criando 
cultura em suas empresas.

Para ele, as práticas internas são as que mais resultam 
em lucro e devem estar focadas na definição de estra-
tégia, que pressupõe unir forças para crescer. “Tanto a 
força como a fraqueza vêm de dentro da empresa, e é 
preciso se questionar sobre o que importa, o que falta e 
o que vem depois?”, orienta Keith Ely.

Dentro do que chamou de “Mapa Estratégico”, Ely 
defendeu a análise apurada da área financeira da empre-
sa, que deve estar focada na alta absorção, aumento das 
vendas e do controle de custos; a avaliação do mercado, 
com referência à qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos aos clientes, fidelização, captação de novos 
clientes e a imagem da concessionária no mercado. 
Dentro dos processos, a qualidade do reparo e os contatos com 
os clientes devem vir em primeiro plano e, para todo o conjunto 
do Mapa, Ely aponta a capacitação profissional como único meio.

“Devemos medir tudo o que fazemos e avaliar o que é impor-
tante para a empresa. Não se pode melhorar o que não se mede”, 
aconselha o especialista, que afirma que mais de 75% do sistema 
de uma concessionária é mensurável.

Para ele, definir parâmetros sobre custo e eficiência em 
produtividade, qualidade e serviços aos clientes é uma forma de 
medir performance e identificar objetivos e ações necessárias. 
“São pequenos passos diários em busca do desenvolvimento das 
taxas de lucratividade”, afirma Ely, que finaliza com um alerta: 
“Não esperem o final do mês para avaliar resultados e se perguntar 
sobre o que fazer. Deve se perguntar e avaliar todos os dias sobre 
o que está ou não funcionando”.

Keith Ely apresentou cases de sucesso para o público, citando 
uma concessionária que, revendo o processo de propostas enca-
minhadas pelos clientes, e reduzindo o prazo de resposta em 5 
dias, passou de 650 para 850 caminhões vendidos em um mês. 
“Ele aumentou a prospecção, com mais ligações para os clientes”, 
esclareceu o especialista.

Segundo Ely, com o aumento do volume de contatos com os 
clientes e práticas de controle, a concessionária também reduziu 
custos e estoque em 6%, ampliou as vendas em 15% e o lucro 
anual em peças, passando de US$ 600 mil para US$ 1,2 milhão 
em dois anos. “Este Concessionário se tornou mais competitivo 
em itens, entendeu a flexibilidade em preços, passou a realizar 
checagem diária de estoques, revisando as demandas diárias 
mensalmente, implantou novas tecnologias de controle e treinou 
sua equipe”, enfatizou.

No mesmo exemplo, o consultor demonstrou como a conces-
sionária citada aumentou, também, o lucro em serviços, passando 
de US$ 400 mil para US$ 1,1 milhão apenas no ano passado. “O 
que ela fez? Ampliou sua penetração no mercado de reparação, 
entendeu a elasticidade de preços do mercado, realizou triagem, 
estimativa e avaliação em tempo real, com revisão diária de ca-
pacidade. Para isso, implantou tecnologia e treinou seu pessoal. 
Resultado: a proficiência técnica cresceu 15% e o lucro quase 
triplicou”, finalizou Keith Ely.

Comece a vender carros 
com o Google Analytics

Por meio de uma ferramenta gratuita do Google, o Analytics, 
é possível medir e mensurar todo o tráfego de pessoas em seu site. 
Chris Deringer, chefe de marketing da DealerOn, apresentou aos 
Concessionários de que forma é possível utilizar esta ferramenta 
para ampliar as vendas.

Segundo o palestrante, os consumidores têm utilizado cada 
vez mais a internet para buscar o próximo veículo, seja novo ou 
usado. “Cerca de 30% dos consumidores fazem comparações de 
veículos em ambiente exclusivamente online”, informa. Com 
isso, ter um site atualizado e preparado para receber este cliente é 
fundamental para a venda de veículos. “O Google Analytics con-
tribui no entendimento do que tem ocorrido em seu site e quem 
está navegando”, explica Deringer, complementando que todos 
os clientes que foram pessoalmente à concessionária visitaram, 
ao menos uma vez, o site da empresa.

Keith Ely
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De acordo com ele, os dealers gastam, em média, 27% do 
orçamento em publicidade nas mídias online (contra 5% em 
2002). Este investimento se tornou muito importante, pois mais 
de 90% dos consumidores relataram ter visto anúncio online, 
que os levaram a entrar no site da concessionária. “O Analytics 
mostra a origem da visita. Desta forma, é possível mensurar se 
o investimento naquela mídia trouxe resultados. A internet é o 
passo inicial para a entrada no showroom”, disse.

Não é à toa que foram gastos, em média, US$ 400 mil, em 
2012, por concessionária, em publicidade online. Ela já represen-
ta 27% do total de clientes que vão à concessionária, seguida do 
jornal impresso (3%), TV (3%), mala direta (1%) e rádio (1%). 
“Todas as mídias são importantes, mas com a medição é possível 
direcionar melhor os investimentos”, completa.

“Hoje, o Analytics consegue cobrir o tráfego em boa parte 
dos sites, o que facilita a análise de como os clientes chegaram até 
você”, explica. Segundo Deringer, a taxa de conversão dos leads 
gerados pelo site ainda é baixa nos EUA (1,7%, em média), po-
rém, é possível aumentar otimizando o site. “A ferramenta ajuda 
a observar quais as áreas de maior interesse do internauta. Aqueles 
que possuem melhor gestão, têm leads e conversão quatro vezes 
maiores que os concorrentes diretos”, observa.

Segundo o palestrante, os Concessionários devem acom-
panhar todas as ações do cliente no site, especialmente aquelas 
que agregam valor ao negócio, como a impressão de cupons de 
desconto, o preenchimento de formulários, tanto para saber 
mais detalhes de determinado veículo, como os formulários 
de pedido de crédito. “A partir daí, o dealer faz uma lista 
pontuando, com valores, as ações mais importantes”, deta-
lha. A partir desta análise, as prioridades no site são outras. 
“Conheça o seu público por meio do Analytics e amplie suas 
vendas”, conclui.

Duplique suas vendas 
on-line em 90 dias

De acordo com os dados do Dataium`s website-analytics, 
em 2014, cada site de concessionária recebeu, em média, 
4.000 visitantes únicos, com uma taxa de conversão de apenas 
1,69%. A exata razão para este baixo índice não está 100% clara 
na opinião de Amir Amirrezvani, co-fundador da DealerOn, 
empresa especializada em sites de concessionárias nos Estados 
Unidos e palestrante da Convenção NADA. “Alguns fatores 
contribuem para esta declinante estatística. Um 
deles é o fato de que 50% do tráfego nos sites 
de concessionárias vêm de aparelhos móveis, 
como smartphones e, devido às limitações 
de tamanho das telas e da relutância dos 
usuários em preencher formulários pelos ce-
lulares, o acesso aos clientes fica mais difícil”,  
esclarece Amirrezvani.

Para ele, a forma mais rápida e eficiente dos Concessioná-
rios ampliarem seus leads de internet é investir na estrutura e 
otimização de seus sites, usando a psicologia humana para atrair 
clientes, como fazem empresas como Nike, Amazon e Best Buy, 
que investem milhões de dólares todos os anos otimizando seus 
sites para aumentar os índices de conversão.

Para calcular o índice de conversão, o Concessionário deve 
dividir o número de formulários enviados pelos clientes para seu 
site pelo número de visitantes únicos. Devem ser considerados, 
na análise, itens como as páginas visitadas, tempo gasto por 
página e os cupons impressos, além das chamadas microcon-
versões, que são os formulários enviados e as ligações telefônicas 
recebidas pela empresa.

Segundo o especialista, para usar os mecanismos psicológicos 
de atração de clientes nos sites, empresas realizam testes de tipos 
de websites para optar pelos mais funcionais. “A maior parte leva 
ao senso de urgência dos consumidores. A Amazon, por exemplo, 
coloca produtos chamariz em sua página, demonstrando quan-
tas pessoas estão vendo aquela oferta naquele momento, o que 
desperta o sentido de urgência de compra por parte do visitante 
da página”, argumenta Amirrezvani, que afirma que os Conces-
sionários podem fazer o mesmo, criando alertas nas páginas dos 
veículos ofertados, indicando o prazo limitado, enfatizando a 
data em que a oferta expirará e inserindo dados sobre quantas 
visualizações aquele veículo recebeu.

Amir Amirrezvani
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De acordo com Amirrezvani, um consumidor leva 50 mili-
segundos para formar sua opinião sobre um site, pois a mente 
humana é facilmente distraída. “Assim, o fator mais importante 
num site, para o visitante, é quão fácil de achar está a informação 
que procura. Esse quesito tem 76% de relevância para o cliente, 
contra 10% sobre a beleza do site. Assim, pense que, quando o 
cliente entra em sua página, ele quer respostas rápidas, em menos 
de 8 segundos, para o que procura”, adverte o palestrante.

Para usar a psicologia na atração do cliente, é preciso co-
nhecer seu raciocínio. Segundo estudos da Socialproof.com, 
76% dos consumidores tendem a achar exageradas as vantagens 
colocadas nos anúncios de produtos ou serviços das empresas. 
“Assim, os consumidores costumam acreditar mais quando 
existem opiniões de outros clientes validando aquele produto 
ou serviço. Por isso, invista em depoimentos a seu favor”, reco-
menda Amirrezvani.

O chamado neuro-marketing e as técnicas de alvo compor-
tamental criam formas de persuadir o cliente a comprar seu pro-
duto. Segundo Amirrezvani, o cérebro humano processa milhões 
de decisões diariamente e os sites devem contribuir para que estas 
sejam rápidas. “Por isso, empresas como Amazon e Best Buy 
costumam apontar ao cliente, em seus sites, qual é a economia 
gerada pelo desconto que oferecem a cada produto anunciado. 
Isso acelera a decisão de compra por parte do consumidor”, 
esclarece o palestrante.

Evite os mitos. Essa foi uma das últimas dicas dadas por Amir-
rezvani aos participantes de sua palestra. “Sabe aquela história de 
que comer manga e tomar leite faz mal? Então, são mitos como 
esse que devem ser evitados também nos sites das concessioná-
rias. Assim, achar que a cor é a rainha do site é errado, da mesma 
forma que pensar que a conversão é a única métrica que importa 
ou que o teste de sites é a bala de prata para o seu negócio. Avalie, 
tente inserir os múltiplos princípios do neuro-marketing, na 
menor área possível, condensando todas as propostas na frente 
do consumidor, logo de cara, e amplie suas vendas pela internet”, 
finaliza o especialista.

Amplie a rentabilidade com 
a área de serviços!

Com uma margem de lucro bruto que pode chegar a 70%, 
a área de serviços se mostra muito importante na estratégia de 
rentabilidade das concessionárias. Este foi o conceito apresentado 
por Charlie Polston, consultor da BG Products, Inc, durante a 
palestra “Unidade de serviço: uma outra área de vendas”, que 
buscou apresentar estratégias para que este departamento seja 
mais um canal de vendas na concessionária.

Segundo o palestrante, a venda de carros novos pode gerar até 
5% de lucro bruto para os Concessionários. Já o departamento 
de usados possui rentabilidade de 12%. “O nosso objetivo é fazer 
com que o consultor de serviços chegue a 70% de lucro bruto 

com a venda de serviços”, comenta. Para ele, a estratégia se ini-
cia, acima de tudo, em mostrar a este consultor que ele pode ser 
uma importante força de vendas dentro da concessionária. “Eles 
podem fidelizar o cliente, oferecer soluções de manutenção, entre 
outros serviços”, diz.

Polston explica que existe um grande mercado a ser explorado 
pelos Concessionários norte-americanos. Com uma frota circu-
lante de mais de 249 milhões de automóveis e comerciais leves, 
com idade média de 11,7 anos, há um grande potencial de ven-
das. “Foram gastos em 2014, em média, por veículo, US$ 896 em 
manutenção e reparação. Se levarmos em consideração que a frota 
de usados cresceu 20% na última década, vislumbramos muito 
mais oportunidades na área de serviços”, descreve o palestrante.

A ideia principal, segundo Polston, é a de treinar os con-
sultores de serviços da mesma forma que são capacitadas as 
equipes de vendas. Com isso, os profissionais da área de serviços 
conseguirão fidelizar os clientes nas oficinas das concessionárias. 
“E como isso deve ser feito? Vendendo serviços de manutenção 
preventiva”, explica.

“É preciso criar uma cultura de vendas para esses profissio-
nais. Nada melhor do que um consultor especializado para reco-
mendar serviços”, ensina o palestrante, explicando que é preciso 
criar metas e objetivos de vendas também para esta equipe.

“Criem, em conjunto, um menu de serviços, acompanhem 
cada ordem de serviço, revejam o menu de inspeções para oferecer 
serviços de manutenção e sempre cumpram os prazos prometi-
dos”, detalha Polston. Segundo o especialista, com perfil proativo, 
o consultor de serviços deverá mostrar que, com os serviços de 
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manutenção preventiva, ele preservará o alto investimento feito 
no veículo. “O nosso objetivo é o de manter os veículos seguros, 
sem problemas e com dirigibilidade”, comenta.

Polston diz que o caminho para isso é, em primeiro lugar, 
acompanhar a vida dos veículos dos clientes: manter a leitura 
do odômetro, checar o intervalo desde o último serviço, além de 
verificar as condições dos fluídos. Com base nessas informações, 
é possível oferecer serviços preventivos, como recomendação para 
que o veículo se mantenha em pleno funcionamento. “Podemos 
realizar estes serviços para você hoje?”, descreve Polston, infor-
mando de que forma deve ser feita a abordagem.

Um exemplo apresentado foi a abordagem relacionada ao 
sistema de freios. Segundo Polston, o argumento utilizado como 
convencimento do cliente é o de que o sistema de fluído de freios 
“proporciona grandes lembranças para pais e filhos”. “Mostre 
que, com um sistema ruim, ele pode perder a chance de ter gran-
des lembranças em família. Apresente os principais problemas no 
caso de incorreta manutenção e mostre as soluções”, descreveu. 
Neste exemplo, o palestrante diz que, com estes argumentos emo-
cionais, consegue-se grande eficiência nas vendas. “Este serviço 
paga uma hora técnica, mas pode ser realizado em 40 minutos. 
Ele é 150% eficiente!”.

Segundo o palestrante, o mesmo ocorre com outras peças 
que necessitam de manutenção preventiva, como o sistema de 
resfriamento, que garante lucro de 70% na mão de obra e de 40% 
nas vendas de peças. “Apresente ao cliente quais são as prioridades 
de manutenção. Serviços ligados à segurança são sempre os mais 
urgentes”, determina.

Seleção é essencial para a 
formação de equipe de vendas

“Habilidades podem ser ensinadas. Já o talento, não”. Por 
meio deste conceito, Jason Forrest, especialista em coaching e 
treinamento, abriu a palestra que teve, como tema “Cinco es-
tratégias para formar uma equipe de vendas”. De acordo com o 
palestrante, o processo de contratação é fundamental para que o 
Concessionário forme uma equipe de sucesso.

De acordo com Forrest, o dealer deve executar um processo 
seletivo eficiente, sem fazer experiências com pessoas que não 
possuem traquejo na função. “Os recrutadores que ficarem presos 
apenas aos currículos, que mostram a quantidade de empresas 
em que o candidato passou, podem perder oportunidades de ter 

um bom vendedor”, ensina.
Segundo o palestrante, aquele candidato 

que apresentar confiança, alegria e coragem, 
terá os requisitos para se tornar um bom ven-
dedor. “Na verdade, os melhores são aqueles 
com as melhores convicções e que trazem 
maior benefício para a equipe, independente-
mente da experiência”, argumenta.

Pessoas que tenham compatibilidade com 
os objetivos de longo prazo também se mos-
tram como fortes candidatos. Para Forrest, o 
processo de contratação não serve apenas para 
preencher uma vaga, mas sim, para inserir 
uma pessoa dentro dos planos e estratégias  
da concessionária.

Durante o processo seletivo, o palestrante 
recomenda realizar grupos de entrevistas. Se-
gundo ele, esta estratégia acelera o processo e 
permite observar pessoas em situações além da 
zona de conforto. “Promovam debates entre os 
candidatos para que possa observar situações 
em que o líder se destaque”, explica.

A aplicação de testes, elaborados por em-
presas especializadas, também contribui com 
a seleção, medindo tendências no rendimento. 
“Tive clientes que chegaram ao ponto de eli-
minar um candidato por ele ter cabelo longo, 
estar acima do peso e não ter uma aparência 
muito boa. Depois de aplicado o teste, percebi 
que ele tinha um enorme potencial e insisti na 
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contratação. Cabelo pode ser cortado, mas o tipo de trabalho 
que ele trouxe é impressionante. Você não sabe o que ele é apenas 
observando sua aparência”, esclareceu.

Com boa parte da filtragem feita, Forrest ensina que é neces-
sário realizar simulações do dia-a-dia na concessionária. Desta 
forma, o gestor conseguirá avaliar melhor o rendimento dos can-
didatos e enxergar as principais habilidades para formar a equipe. 
“Outra estratégia é identificar um bom candidato e mostrar a 
ele sua dúvida com relação à contratação. A minha experiência 
mostra que cerca de 20% dessas pessoas vão lutar até o fim pela 
vaga. Esses candidatos é que formarão a sua equipe”, conclui.

Ao final, o especialista recomenda a aplicação de técnicas 
de coaching aos escolhidos. Este treinamento deverá ser feito 
constantemente para que a equipe sempre supere os desafios. “O 
objetivo do coaching é de levar as pessoas a fazerem coisas que elas 
não acreditavam ser possíveis. Invista em tempo e treinamento. 
A equipe tem potencial ilimitado”, diz.

Desenvolva gerentes de peças 
lucrativos e eficientes

Na opinião de Mike Nicholes, presidente da Mike Nicholes 
Capital Management Inc., a estrutura atual do departamento 
de peças, na concessionária, deve ser revista. Em sua avaliação, o 
relacionamento entre o gerente geral e o de peças é importante, 
porém, cada um deve ter pleno domínio de sua área de atuação. 
“O gerente geral não entende o trabalho do gerente de peças. 
Apenas 3% dos gerentes gerais saíram do departamento de peças, 
e outros 4% já foram gerente de oficinas”, esclarece.

Neste cenário, de acordo com o especialista, ocorre o con-
trário quando se fala do gerente de peças. “Quem trabalha com 
peças, normalmente já trabalhou do outro lado, na função de 
gerente geral. A maioria como vendedor”, comenta, afirmando 
que o relacionamento entre os dois funcionários nem sempre é 
tão bom como o esperado. 

Nicholes disse que o gerente de peças é um funcionário  
que não dispõe de muito treinamento para exercer a sua função 
– o que é um erro, segundo ele –, e que suas atividades são apren-
didas no dia-a-dia, durante o trabalho. Na verdade, o gerente de 
peças, não é um gestor de materiais, mas sim um gestor de dinhei-
ro. “Ele não pode deixar fora de controle o estoque de peças. Peça 
parada é perda de dinheiro para o Concessionário”, argumenta.

Para ele, é necessário fazer um inventário, ao menos uma vez 
por ano, para que as peças em obsolescência sejam eliminadas. 
“O gerente de peças tem que ter controle de tudo, sempre! Ele 
lida com dinheiro”, reforça Nicholes, comentando que esta é 
uma posição estratégica dentro de uma concessionária, já que o 
gerente de peças tem total autonomia para comprar. “Porém, o 
titular deve acompanhar o processo”, diz.

Outra função destacada pelo palestrante é a de que o gerente 

de peças deve estar atento não apenas no estoque, mas também às 
necessidades dos técnicos de vendas no balcão e dos mecânicos na 
oficina. “Estes clientes internos são muito importantes. Apenas 
3% das vendas de peças são feitas no varejo. O restante é para 
utilização nas oficinas”, pontua.

Segundo Nicholes, nos Estados Unidos, em 2014, 50% das 
concessionárias ficaram no vermelho com a venda de carros 
novos. Desta forma, o lucro obtido neste período veio do tra-
balho das oficinas e das peças utilizadas. “Por isso, a função do 
gerente de peças é importante”, complementa. Para ele, manter 
a disponibilidade para a oficina e, ao mesmo tempo, não deixar 
um estoque muito grande, é a difícil equação que o gerente deve 
fazer todos os dias.

“Vender peças no atacado é bom, porém, é uma atividade 
muito arriscada para a Rede”, defende o palestrante, explicando 
que o alto volume corresponde a margem mais baixa. “Devo 
entrar nesta área? Não!”, observa.

Por fim, Nicholes enumerou quais são as principais virtudes 
de um gerente de peças, para que a concessionária não perca 
dinheiro com este departamento: “Antes de mais nada, o treina-
mento é importante. Com isso, o gerente desta área tem melhor 
controle de estoque, evita a obsolescência (peças acima de seis 
meses em estoque diminuem consideravelmente as chances de 
venda), mantém um correto mix e ainda desenvolve um eficiente 
sistema de compras e distribuição”, diz, complementando que 
este “job description”, feito pelo próprio gerente, auxiliará o 
dia-a-dia deste profissional. “Com base neste levantamento, o 
dealer consegue medir a eficiência do funcionário e desenvolver 
treinamentos para áreas deficitárias”, complementou.
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Encerramento
Com o auditório principal do Moscone Center 

South lotado, o superworkshop comandado pelo 
apresentador de TV Jay Leno e a apresentação do 
novo presidente da NADA para 2015, Bill Fox, na 
tarde do dia 24 de janeiro, foram um dos pontos 
altos da Convenção.

Para o novo chairman da NADA, a fórmula para 
o sucesso está nas pessoas. “Elas são a chave do sucesso 
do nosso negócio. Estou na segunda geração de lide-
rança da concessionária e 58% dos meus funcionários 
trabalham no grupo há mais de 5 anos”, argumentou 
Bill Fox. Em sua análise, a melhor época para ser 
Concessionário nos Estados Unidos é a atual. “Es-
tamos vendo o mercado crescer, experimentamos os 
avanços tecnológicos, realizamos US$ 700 bilhões 
em vendas em 2014, geramos 1,2 milhões de em-
pregos, US$ 13 bilhões em impostos e ainda dizem 
que o nosso negócio não é competitivo? Pois eu digo 
que quem pode dizer se somos ou não competitivos 
somos nós mesmos e ninguém mais”, enfatizou Fox.

Falando em evolução, Fox comentou que 
“há 100 anos, trocamos as carroças por carros. 
Mudamos o mundo, sobrevivemos às guerras.E 
sobrevivemos porque enfrentamos as mudanças. 
A competitividade é positiva para todos e, se 
acabarmos com ela, os consumidores serão os pri-
meiros a sofrer”, deflagrou Fox, fazendo referência 
à intenção do governo norte-americano unificar 
as taxas de financiamentos para veículos, ideia 
combatida pela NADA.

Para Bill Fox, Inovação e Valor são as raízes da 
indústria automotiva. “Alguns olham coisas que 
existem e se perguntam por quê? Eu olho coisas que 
não existem e me pergunto: Por que não? Por que 
não mudar para melhor? Nosso desafio é engajar as 
novas gerações de dealers. Hoje, estamos engajados 
e, graças a isso, os jovens estarão aqui em alguns 
anos, e daqui a anos, também estarão vivendo o 
melhor momento para ser concessionário”, finali-
zou o chairman da NADA para 2015.

36 Revista Dealer

ESPECIAL 2015matéria de capa



O apresentador de TV norte-americano, Jay 
Leno, também conhecido por sua coleção 
de carros, fez a palestra de encerramento. 

Abaixo, Bill Fox e Forrest McConnell III.

Jay Leno – Que Jay Leno é um dos apresentadores de TV norte-americanos 
mais conceituados da atualidade todos já sabiam. O que poucos imaginavam 
é que o solteirão milionário é, também, um apaixonado por carros. 

Dono de uma coleção de relíquias sobre rodas, sua garagem mais parece 
um showroom de concessionária multimarcas, e com tipos raros... e caros 
em exposição. A NADA produziu um vídeo especial sobre o assunto, onde 
o presidente, Forrest McConnell e o atual Bill Fox visitaram a casa do apre-
sentador e foram conhecer sua coleção de carros.

Na abertura da palestra, Leno ironizou: “Então é aqui que vai o meu di-
nheiro?”, arrancando gargalhadas do público. E assim conduziu sua palestra 
que, na verdade, foi uma sucessão de casos e comentários irônicos bem ao 
gosto norte-americano.
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apoio jurídico

Sérgio Schwartsman é advogado e sócio responsável pela área trabalhista da  
Lopes da Silva & Associados – Sociedade de Advogados.

Sérgio Schwartsman

A contribuição sindical é a maior fonte de receita dos 
sindicatos e representa enorme volume de dinheiro, 
importando em disputas pelo seu recebimento

A contribuição sindical está prevista nos arts. 578 e 
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e prevê que (i) para os trabalhadores o valor 
corresponde a 01 (um) dia de trabalho, que deve 

ser descontado de seu pagamento do mês de março de cada ano 
(art. 582 da CLT) e repassado ao Sindicato da categoria no mês 
de abril de cada ano (art. 583 da CLT) e (ii)  para os emprega-
dores de acordo com seu capital social, apurado de acordo com 
a tabela constante do inciso II do art. 580 da CLT, a qual deve 
ser paga em janeiro de cada ano (art. 587 da CLT).

É preciso salientar que essa contribuição sindical é devida, 
independentemente de associação espontânea ao sindicato, ou 
seja, trata-se de contribuição compulsória, devida por todos 
aqueles que fazem parte da categoria econômica e profissional, 
não podendo haver oposição, por parte do trabalhador, ao 
desconto da mesma. E mesmo aqueles que não sejam filiados 
(associados) ao Sindicato, devem fazer o pagamento.

Embora haja outras fontes de receita para os Sindicatos, 
sem sombra de dúvida, essa contribuição sindical, obrigatória, 
como já dito, é a maior fonte de renda dos mesmos, envolven-
do milhões de reais a cada ano, o que acaba por gerar disputas 
entre sindicatos, para saber qual deles representa determinada 
categoria e, com isso, possa ficar com “a maior fatia do bolo” 
dessa contribuição (isso porque a Lei – art. 589 da CLT - esta-
belece uma forma de distribuição desse total entre o Sindicato, 
a Federação e a Confederação da categoria).

Dessa forma, importante se entender a qual sindicato deve 
ser feito esse repasse da Contribuição Sindical.

De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, o enquadra-
mento sindical faz-se com base na atividade econômica prepon-
derante do empregador, nos termos do art. 511 da CLT, exceção 
feita ao empregado pertencente à categoria diferenciada, que é a 
aquela que “se forma dos empregados que exerçam profissões ou 
funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial 

A disputa pela 
contribuição sindical

ou em consequência de condições de vida singulares” (parágrafo 
3º do art. 511 da CLT).

O enquadramento da categoria da empresa se dá pelo seu 
CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 
sendo certo que este, como vimos defendendo há muito tempo, 
deve ser estabelecido pela atividade preponderante da empresa, 
assim considerada a que produz maior receita para o estabele-
cimento, embora alguns entendam que isso deve ser dar com 
base no maior número de empregados, com o que, salvo melhor 
juízo, não concordamos.

Como dito acima, o CNAE deve ser estabelecido pela 
atividade preponderante da empresa, assim considerada a que 
produz maior receita para o estabelecimento. 

Tendo em vista que no caso das concessionárias de veícu-
los, no mais das vezes, a maior parte de sua receita advém da 
compra e venda de automóveis (e também a maior quantidade 
de empregados), esta é sua atividade preponderante e, dessa 
forma, o CNAE deve ser aquele referente aos representantes 
comerciais e agentes do comércio de veículos automotores 
(4512-9/01). Daí se verifica que se trata de comércio e, conse-
quentemente, os empregados estão abrangidos pelo Sindicato 
dos Comerciários.

No que diz respeito à categoria econômica da Distribuição 
de Veículos o SINCODIV é o Sindicato representativo da 
categoria, pelo que, todas as concessionárias que estiverem 
sediadas na base territorial de cada um desses SINCONDIVs 
deve proceder ao recolhimento da contribuição sindical em 
favor do mesmo.

Diante disso, sempre que houver pretensão de disputa sobre 
a representatividade sindical da categoria, devem ser conside-
rados os aspectos aqui tratados para que, se for o caso, se leve 
a discussão ao Poder Judiciário para defender os interesses dos 
Sindicatos representativos das categorias econômica e profissio-
nal ligada à distribuição de veículos. 
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