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FOCO NO
ATENDIMENTO
Trabalhar a
base de clientes
existentes, melhorar
o relacionamento
e atuar com foco
estratégico no
atendimento, será
uma das vantagens
para aqueles que
querem se destacar
no mercado.
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Em homenagem a Waldemar de Oliveira Verdi,
reproduzimos uma entrevista concedida quando
foi escolhido o Empreendedor do Ano no Brasil.

editorial

Sabedoria e união para 2016!
Por Alarico Assumpção Júnior

E

stamos encerrando o ano de 2015 talvez com um dos piores resultados da história deste País para o setor da distribuição
de veículos. Obviamente, esse resultado, que aponta para uma retração global de quase 24% para os emplacamentos de
todos os segmentos automotivos, reflete a retração econômica e a instabilidade do quadro político nacional, que abalam os
índices de confiança dos consumidores e investidores, num dos piores níveis já experimentados pelo Brasil.
Até novembro, contabilizamos 943 concessionárias inoperantes, ou seja, nos quais não houve faturamento no acumulado do ano. Isso significa a perda de mais de 30 mil empregos.
Ainda sem um cenário político e econômico bem definido, mas com um PIB que deve ser negativo em cerca de 3,5%,
não conseguimos realizar projeções assertivas para 2016. Até o momento, as perspectivas apontam uma queda de 4,2% para todo o
setor no próximo ano. A previsão, no entanto, não contempla uma possível implantação do Programa de Renovação da Frota, agora
denominado Programa de Sustentabilidade Veicular que, se aprovado pelo governo, poderá melhorar os resultados de todos os segmentos
automotivos em 2016, além de trazer mais segurança no trânsito, redução de acidentes e de custos ao País.
Esperamos que mudanças favoráveis movimentem a economia em 2016, talvez com base em fatos políticos que possam recuperar
os níveis de confiança de quem investe, consome e vive nesse imenso Brasil.
Mas, sejam quais forem os desafios que encontraremos no próximo ano, espero que possamos enfrentá-los com as bases sólidas da
serenidade e união.
Tenho a convicção de que devemos falar menos em crise e continuar a trabalhar. Da mesma forma que acredito que só conseguiremos
isso se nos mantivermos serenos e unidos, em busca da sobrevivência de nossos negócios e da recuperação que, certamente, virá. Mais do
que isso, devemos aprender com a crise, inclusive extraindo o que de bom ela nos traz.
E é por isso que, neste momento, julgo oportuno citar o pensamento de Albert Einstein sobre crise. Em sua genialidade, Einstein disse:
“Não pretendamos que as coisas mudem, se sempre fizermos o mesmo. A crise é a melhor benção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da
60
angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos
e as grandes estratégias.
Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado.
Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais aos
problemas do que às soluções.
A verdadeira crise é a crise da incompetência.
O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas e soluções fáceis.
Sem crise, não há desafios,sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia.
Sem crise, não há mérito.
É na crise que se aflora o melhor de cada um.
Falar de crise é promovê-la,
e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo.
Em vez disso, trabalhemos duro.
Acabemos, de uma vez, com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la.”
Nós lutamos, e muito, em nosso setor. Nos 50 anos de história que a Fenabrave completou esse ano, registramos diversas crises vividas
pela economia e pelo setor, mas superamos cada momento com a força e determinação de quem criou seu negócio no intuito de vencer.
Se posso desejar algo para 2016, desejo sabedoria para que possamos continuar juntos, enfrentando, com determinação, todos os
momentos, bons e ruins, que porventura surgirem em nossos horizontes.
Boas Festas e um ótimo 2016 para todos nós!
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2015

Publicação Bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores

FOCO NO
ATENDIMENTO
Trabalhar a
base de clientes
existentes, melhorar
o relacionamento
e atuar com foco
estratégico no
atendimento, será
uma das vantagens
para aqueles que
querem se destacar
no mercado.

capa_60.indd 1

DEBATE

ENTREVISTA

Presidente do COAF explica obrigações
no comércio de veículos, de acordo com
a Nova Instrução Normativa.

Em homenagem a Waldemar de Oliveira Verdi,
reproduzimos uma entrevista concedida quando
foi escolhido o Empreendedor do Ano no Brasil.

10/12/2015 17:27:58

Alarico Assumpção Júnior é presidente da Fenabrave –
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
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Na sexta e última parte do especial, que conta a trajetória dos 50 anos da
Fenabrave, mostraremos que a entidade se estruturou e disponibilizou,
às Redes, diversas ferramentas de gestão, além de ampliar a sua
representatividade junto a seus pares e, especialmente, ao governo.
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Um ano de Mesas Redondas
de Melhores Práticas
Para comemorar um ano do projeto de Mesas
Redondas de Melhores Práticas, a TV Fenabrave
transmitiu, ao longo do mês de setembro, uma
edição especial que contou com a participação
do presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção
Júnior e da mediadora Silvana Vallochi, âncora da
TV Fenabrave, para falar do sucesso desta iniciativa.
Em 2015, o setor automotivo atravessou um
dos momentos mais delicados da história, e esta
ferramenta de capacitação e disponibilização de
informações, com base nas boas práticas vividas no
mercado, auxiliou os Concessionários a aprenderem
novas formas de gestão para ultrapassar suas dificuldades com novas ideias e experiências. “Estou muito
honrado em participar deste programa especial,
principalmente por 2015 estar sendo um ano delicado para nosso setor. Nesta gestão, criamos alguns
pilares e um deles é a educação, pois esta questão
é primordial para a Fenabrave. Em qualquer país ou
instituição, o caminho do conhecimento é a educação e qualificação. Temos a obrigação de aprimorar
a capacitação dos nossos colaboradores”, comentou
o presidente da Fenabrave.
Na opinião do presidente Alarico, a troca de
experiências é muito importante para o empresário
e seus gestores. Segundo ele, em momentos difíceis
como o que enfrentamos na atualidade, “não podemos gastar mais a borracha que o lápis, já que, na
lógica, o lápis foi feito para ser mais usado”.
Alarico Assumpção Jr. destacou dois eventos
importantes, capitaneados pela Fenabrave, para a
capacitação das Redes: o curso realizado em junho
deste ano, na Universidade Northwood, nos Estados
Unidos, que trouxe a experiência norte-americana
para a superação da crise iniciada em 2008. Além
disso, o presidente da Fenabrave destacou o Encontro dos Vendedores de Concessionárias, iniciado
em abril e que já passou por 10 estados, sempre
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contando com a parceria dos Sincodiv’s locais para
a realização dos cursos. “Levamos, para a Nortwood,
73 Concessionários, e, inicialmente, levaríamos 30.
Foi uma experiência muito importante para nós que
ouvimos relatos de como os dealers americanos
atravessaram e sobreviveram à crise. A experiência
deles, dividida em duas vertentes, a interna e a externa, exigiu atitudes em cada uma das empresas,
além do esforço dos representantes das Redes na
questão política, unindo esforços em busca de
pleitos junto ao governo. Este é o exemplo que nós,
Concessionários brasileiros,
devemos seguir”, argumentou Assumpção Jr.
Com relação ao Encontro
dos Vendedores de Concessionárias, o presidente da
Fenabrave destacou a parceria envolvendo a Fenacodiv
e os Sincodiv’s estaduais.
“Esta ação educacional foi
importante para todos, tanto
para o vendedor como para o
empresário que vai colher os
frutos por meio deste colaborador mais preparado”, reforçou, acrescentando que, em
2016, os cursos terão maior
abrangência. “Manteremos os encontros no ano que
vem, pois sabemos que essa ponte 2015-2016 não
será fácil à travessia. Portanto, temos que dar continuidade a este projeto e atender outras localidades
onde estão nos nossos parceiros Sincodiv’s, para
que outras equipes também participem e se qualifiquem. A ideia é que todos tenham a oportunidade
de participar para que no dia a dia de suas atividades, possam apresentar melhores resultados frente
ao departamento de sua concessionária”, ressaltou.

Alarico Assumpção Jr.
e Silvana Vallochi na
gravação da
mesa redonda.

Todos os cursos da TV Fenabrave
estarão na Web
A partir de fevereiro de 2016, a TV Fenabrave lançará mais uma novidade
para a Rede de Concessionários: todos os cursos disponibilizados por
meio da TV também terão uma versão na internet levando, aos assinantes, mais comodidade e praticidade para realizar treinamentos, capacitação e informações de extrema relevância aos negócios dos distribuidores.
No site da Universidade Fenabrave, todos aqueles que já possuem antena
instalada na concessionária poderão usufruir de mais esta novidade.
Todos os meses, novos cursos serão disponibilizados na plataforma e,
assim, os alunos terão mais flexibilidade de horários e mais comodidade
para assistir onde quiser. “A programação da TV Fenabrave será mantida,
porém, teremos este adicional agregado, que são os cursos também na
web”, explica o coordenador da TV Fenabrave, Valdner Papa.
Papa ressalta que, a partir de 2016, os alunos matriculados ou as novas
adesões, poderão escolher se querem apenas a antena, apenas o acesso
web ou ambas as plataformas com o mesmo investimento de R$495,00
mensais. “Com um baixo investimento, é possível capacitar uma série de
colaboradores, por meio de cursos desenvolvidos especialmente às suas
necessidades”, completa o coordenador da TV Fenabrave.
Para mais informações, o interessado deve entrar em contato com a
equipe da TV Fenabrave, por meio do telefone (11) 5582-0030, ou pelo
e-mail amanda.universidade@fenabrave.org.br.

Curso Preparatório de
Recertificação e Certificação
de Correspondentes no País
A Universidade Fenabrave, em parceria tecnológica com a Dtcom, e de conteúdo com o Instituto Febraban, lançou, no último dia 3 de novembro, o curso
preparatório de Recertificação e Certificação de Correspondentes no País, que
tem, como objetivo, levar a todos aqueles que já possuem a certificação e aos
que também precisam se certificar, uma revisão de conteúdo, de forma rápida e
prática, para que realizem a nova avaliação, exigida pelos órgãos competentes.
A recertificação é necessária para aqueles que obtiveram o certificado em 2013,
com validade de 2 anos.
Para que todas as concessionárias possam participar, permitindo maior flexibilidade de formato, sem perda de conteúdo dirigido, o curso será oferecido,
ao vivo, pela TV Fenabrave dando, assim, a oportunidade para que os alunos
possam tirar suas dúvidas no momento da aula e, posteriormente, estas aulas
serão disponibilizadas na internet, bem como apostilas e simulados.
Vale ressaltar que este curso é preparatório e, após concluído, o próximo
passo será a busca pela Recertificação ou Certificação junto às entidades certificadoras existentes no país como, por exemplo, a ACREFI (www.acrefi.org.br),
a ANEPS (www.aneps.org.br/main.asp) e o INFI (www.febraban.org.br).
É importante salientar que cada concessionária deverá ter, no mínimo, uma
pessoa certificada e, em caso de ausência temporária, demissão ou férias, o
melhor é ter, sempre, ao menos dois profissionais certificados em cada empresa
para garantir a continuidade das negociações de financiamento.
Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a
equipe da Universidade Fenabrave/TV Fenabrave, pelo telefone: (11) 5582-0030
(falar com Rosana ou Amanda) ou pelo e-mail: universidade@fenabrave.org.br.

AGENDA EM BRASÍLIA
• Representantes da Fenabrave participaram, no
dia 29 de setembro, de audiência no IBAMA. Na
ocasião, foram discutidos assuntos referentes
ao Cadastro Técnico Federal – Atividade
Potencialmente Poluidoras.
• O vice-presidente da Fenabrave, Glaucio José
Geara participou, no dia 29 de outubro, da
abertura da CETRANSP (Comissão Especial Marco
Regulatório Transporte Rodoviário de Cargas).
• O presidente da Fenabrave participou, no dia 17
de novembro, de Audiência no MDCI - Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, com o Ministro, Armando Monteiro,
além de Audiência com o vice-presidente da
República, Michel Temer. Na ocasião, uma
comitiva da entidade, formada pelos vicepresidentes, Luiz Romero Farias, José Carneiro
de Carvalho Neto e Ricardo de Oliveira Lima, o
presidente da ABRACAF (Associação Brasileira
dos Concessionários de Automóveis Fiat), Guido
Benedito Viviani, o ex-governador de São Paulo e
consultor da Fenabrave, Luiz Antônio Fleury Filho
e o Deputado, Herculano Passos acompanharam
o presidente da Fenabrave nos encontros.

Em encontro com o Vice-Presidente da República,
Michel Temer, e com o Ministro Armando Monteiro,
a Fenabrave apresentou os problemas enfrentados
pelo setor.
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Agenda
AGOSTO
• O presidente da Associação Comercial de São Paulo - ACSP,
Alencar Burti, realizou, no dia 11 de agosto, uma reunião-almoço
em homenagem ao Comandante Militar do Sudeste, General
de Exército, João Camilo Pires de Campos. Na oportunidade,
prestigiaram o evento o presidente da Fenabrave, Alarico
Assumpção Júnior e o ex-governador de São Paulo e consultor da
Fenabrave, Luiz Antônio Fleury Filho.
• O presidente da Fenabrave também participou, no dia 18 de
agosto, em São Paulo, de audiência com o Ministro da Fazenda,
Joaquim Levy.
• A Fenabrave, a ANFAVEA e o SINPEÇAS participaram da assinatura
de compromisso para o desenvolvimento de ações de apoio e
fomento ao setor automotivo, em parceria com o Banco do Brasil,
no dia 19 de agosto, na capital paulista.
• Alarico Assumpção Júnior foi convidado pela ACREFI (Associação
Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento)
a ministrar palestra no evento ‘Panorama Atual do Mercado
Automobilístico’, que aconteceu no dia 20 de agosto, em São Paulo.
• Representantes da Fenabrave participaram, no dia 20 de agosto, no
Palácio do Governo, em São Paulo, do lançamento do “Movimento
Paulista no Trânsito”.
• A Fenabrave esteve representada pela assessora Rita Mazzuchini
no lançamento do livro ‘A EXCELÊNCIA DO CONSÓRCIO – A
legislação em benefício do Sistema’. O coquetel foi realizado
no dia 26 de agosto, em São Paulo, pela Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcios – ABAC.

SETEMBRO
• O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., foi um dos
homenageados no Latin American Marketing Personality Award LAMPA 2015. O evento aconteceu entre os dias 4 e 8 de setembro,
em Fort Lauderdale, na Flórida, e teve, por objetivo, celebrar a
vitória do empreendedorismo, norteando as homenagens feitas
aos agentes econômicos que fizeram a diferença no mercado.
• Alarico Assumpção Jr. participou, no dia 9 de setembro, em São
Paulo, do painel ‘Revisões como políticas de fomento às vendas’,
durante o XII Fórum da Indústria do Aluguel de Automóveis,
realizado ABLA (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis).
• A Associação Brasileira dos Representantes NOMA – ABRANOMA
realizou, entre os dias 13 e 14 de setembro, em São Paulo, a 4º
Convenção ABRANOMA. Na ocasião, Marcelo Franciulli, diretor
executivo da Fenabrave, representou a entidade e ministrou
palestra sobre a importância da Associação de Marca para a Rede
Concessionários de implementos rodoviários.
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• O diretor de relações com o mercado da Fenabrave, Valdner Papa,
ministrou palestra durante o III Fórum da Qualidade Automotiva,
realizado pela IQA (Instituto da Qualidade Automotiva), em 21
de setembro, em São Paulo. O evento teve como foco debater os
desafios da cadeia automotiva, e os diversos aspectos da qualidade
e produtividade na retomada do crescimento nacional.
• Nos meses de setembro e outubro, foram realizadas reuniões do
Fórum de Competitividade do Varejo, organizado pelo Ministério
do Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior – MDIC, com a
participação de representantes da Fenabrave.
• A Fenabrave, que é membro da Câmara Temática de Esforço Legal
do CONTRAN/Ministério das Cidades, participou, nos meses de
setembro e outubro, de reuniões do Grupo de Trabalho que está
elaborando um Manual de Fiscalização.
• Os vice-presidentes da Fenabrave, Luiz Romero Farias, José
Carneiro de Carvalho Neto e o ex-governador de São Paulo e
consultor da entidade, Luiz Antônio Fleury Filho participaram, no
dia 02 de setembro, de audiências com senadores, deputados,
além do presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. O objetivo
do encontro foi tratar assuntos ligados ao Setor da Distribuição
de veículos, além da criação da Frente Parlamentar em Defesa da
Distribuição de Veículos Automotores.
• Marcelo Franciuli, diretor executivo da Fenabrave, participou, no
dia 25 de setembro, em Araçariguama, São Paulo, do lançamento
do Autoline, produto da Bradesco Financiamento.
• A Associação Brasileira de Distribuidores Honda - ASSOHONDA
realizou, no dia 25 de novembro, em São Paulo, evento de
homenagem aos benfeitores que fizeram diferença no setor
de Duas Rodas. Na ocasião, foi divulgada a criação da comenda
Soichiro Honda. Representantes da Fenabrave prestigiaram
o evento.

OUTUBRO
• A Federação das Associações
Comerciais e de Serviços do Rio
Grande do Sul – FEDERASUL convidou
o presidente da Fenabrave, Alarico
Assumpção Jr., para ministrar palestra
no tradicional evento ‘Tá na Mesa’,
que aconteceu no dia 7 de outubro,
em Porto Alegre. Sob o tema:
‘Momento Atual e Desafios do Setor
Automobilístico’, o presidente da
entidade falou para os empresários
do Rio Grande do Sul, com o apoio
do Sincodiv/RS, representado pelo
presidente Fernando Esbroglio.

Agenda
• No mesmo dia (7), em Jundiaí, o presidente da Fenabrave também,
prestigiou a inauguração da concessionária Andreta Volvo, a
primeira concessionária Premium da marca em Jundiaí.
• Na mesma data, o vice-presidente da Fenabrave para o segmento
de motocicletas, Antônio Figueiredo Netto compareceu à
cerimônia de abertura do 13º Salão Internacional de Motocicletas,
Peças, Equipamentos e Acessórios.
• A 2ª edição do Prêmio Maior Valor de Revenda – Autos, realizado
pela Agência AutoInforme, em parceria com a Texto Final
Comunicação Integrada, contou com a presença da assessora
de comunicação institucional e imprensa da Fenabrave, Rita
Mazzuchini. O evento aconteceu no dia 14 de outubro, no
Restaurante Fogo de Chão, em São Paulo.

• O presidente Alarico Assumpção Júnior participou, no dia 9 de
novembro, em São Paulo, da cerimônia de abertura da 20ª edição
da Fenatran – Salão Internacional do Transporte Rodoviário de
Carga, o maior evento da America Latina do setor de transporte.
• Edson Zanetti, da área de inteligência de mercado da Fenabrave,
representou a entidade no painel ‘Aquecendo os motores:
expectativa sobre quatro rodas para o financiamento automotivo’,
durante o 11º Congresso Nacional de Crédito e Cobrança, que foi
realizado nos dias 10 e 11 de novembro, no Expo Center Norte,
em São Paulo.
• Representantes da Fenabrave prestigiaram o 10º SIAC - Acrefi
(Seminário Internacional da Associação Nacional das Instituições
de Crédito, Financiamento e Investimento) realizado no dia 11
de novembro, em São Paulo. Grandes nomes da área políticas
e econômica fizeram palestras, entre eles, Eduardo Giannetti
da Fonseca, economista e Joaquim Barbosa, ex-presidente do
Supremo Tribunal Federal.
• Organizado pela UBS Brasil Corretora de Câmbio, aconteceu, em 13
de novembro, em São Paulo, o ‘UBS VI Autoparts Round Table’ que
teve como objetivo discutir sobre o setor de veículos automotores
e autopeças no Brasil. A reunião contou com a apresentação do
diretor de relações com o mercado da Fenabrave, Valdner Papa,
que apresentou dados sobre o setor da Distribuição de Veículos.
• No dia 17, o presidente da Fenabrave recebeu a imprensa
automotiva e ligada à editoria de economia para almoço na
sede da entidade.

• O presidente da Fenabrave participou do painel “Análise AutoData”,
durante o Congresso Perspectivas 2016, que aconteceu entre os
dias 20 e 21 de outubro, em São Paulo. O evento realizado pela
Agência AutoData reuniu diversos líderes do setor automotivo para
debater o cenário do próximo anos para todos os setores.
• A Fenabrave prestigiou o lançamento da 13ª Automec – Feira
Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, que
aconteceu no dia 27 de outubro, em São Paulo, organizado pela
Reed Exhibitions Alcantara Machado.
• No dia 28 de outubro, a Fenabrave recebeu, em sua sede, em SP,
um grupo de investidores do Banco J.P. Morgan, para debater as
perspectivas do segmento.

NOVEMBRO
• Foi realizado, no Hotel Camino Real Polanco, no México, no dia 3 de
novembro, o Congresso Automotor AMDA - Asociación Mexicana
de Distribuidores de Automotores (entidade que representa o setor
da distribuição no país). Representantes da Fenabrave estiveram
presentes prestigiando o evento. Na ocasião, aconteceu também,
a comemoração dos 70 anos da AMDA, além da assembleia das
entidades associadas à ALADDA.

• Com o objetivo de apresentar as principais tendências nos
próximos anos para o mercado de concessão de crédito, o Instituto
Febraban de Educação – INFI, realizou, no dia 17 de novembro, o
‘Summit Financiamento de Veículos’, evento que avaliou algumas
oportunidades e melhorias para este importante setor para o
segmento de veículos. Líderes do setor realizaram palestra acerca
do tema, entre eles, o diretor de relações com o mercado da
Fenabrave, Valdner Papa, que participou do painel ‘Conjuntura
econômica do mercado de crédito de Veículos’.
• O vice-presidente da Fenabrave para os segmentos de Tratores,
Ônibus e Implementos Rodoviários, Sergio Dante Zonta, prestigiou
o lançamento da 28º edição dos Maiores Transportes & Melhores
do Transporte. O evento aconteceu no dia 24 de novembro, em São
Paulo, e premiou as empresas que mais se destacaram no setor de
transporte no ano de 2014.
• A Fenabrave ofereceu um almoço, em 25 de novembro, para
parceiros do Banco Bradesco, entre eles, Mauro Roberto Gouvêa,
diretor geral da Bradesco financiamento, que deixou a entidade em
dezembro. Na ocasião, participaram do encontro Altair Antônio de
Souza, diretor executivo e os superintendentes executivos, Alfredo
Dassan Junior e Julio Carlos de Azevedo Blandy.
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Eventos
Lançada Frente Parlamentar
Mista – FREMOB
Anunciada durante o 25º Congresso &
ExpoFenabrave, a Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Distribuição de Veículos Automotores e
da Mobilidade - FREMOB, presidida pelo deputado
Herculano Passos, foi lançada, oficialmente, no
dia 30 de setembro, no Salão Negro do Congresso
Nacional, em Brasília-DF. O evento contou com
a participação do então Ministro da Micro e
Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos,
do Ministro das Cidades, Gilberto Kassab, da
senadora Ana Amélia Lemos, dos deputados
Raul Jungmann e Carlos Henrique Gaguim
(vice-presidentes desta Frente Parlamentar),
do ex-Governador de São Paulo, Luiz Antonio
Fleury Filho, do Presidente da Fenabrave, Alarico
Assumpção Júnior, além de outras autoridades
políticas e lideranças da entidade e do Setor
da Distribuição de Veículos Automotores.
A Frente Parlamentar teve apoio de mais de 250
parlamentares, entre deputados e senadores que
assinaram em favor de sua criação, demonstrando
que o Governo está atento à importância do
Setor da Distribuição Automotiva e sua influência
direta nas questões de Mobilidade no país.

Fenabrave assina manifesto:
Compromisso pelo Desenvolvimento
A Fenabrave foi uma das entidades signatárias do “Compromisso Pelo
Desenvolvimento”, um movimento de união da classe trabalhadora e
empresarial, por meio de diversos sindicatos e entidades de classe, com
o objetivo de unir esforços para construir a mais rápida transição para a
retomada do crescimento e do desenvolvimento econômico do Brasil.
Dentro da cadeia automotiva, além da Fenabrave, a Anfavea e a Abimaq
também participaram do ato de lançamento do projeto, no dia 3 de
dezembro, em São Paulo. O objetivo é reunir toda a sociedade civil
para negociação tripartite
(trabalhadores, empresários e
governo), para a realização de um
fórum de debates sobre políticas
de emprego, trabalho, renda e
previdência social e, especialmente,
a retomada da economia e
dos investimentos no País.
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9º Salão Auto Caixa
A Caixa Econômica Federal promoveu, entre 5 e
7 de novembro, a 9ª edição do Salão Auto Caixa,
em parceria com a Caixa Seguradora, Banco
Pan, Fenabrave e Anfavea. Durante a ação, a
Caixa ofereceu linha de crédito, com condições
diferenciadas, para a aquisição de carros e motos,
novos ou usados, nacionais ou importados.

Assembleia reúne Conselhos e
promove palestra de Paulo Skaf
A Fenabrave realizou reunião estatutária dos Conselhos Regionais, Deliberativo, Diretoria
Executiva e Conselho dos ex-presidentes, em sua Sede, em São Paulo/SP, no dia 26 de
novembro, para debater questões de interesse dos segmentos automotivo e da entidade.
Durante o encontro, o diretor de relações institucionais da Fenabrave, Valdner Papa,
anunciou aos participantes que o Projeto de Renovação de Frota, pleito da entidade
em conjunto com diversas entidades ligadas ao setor, obteve sinal positivo por parte
do governo para sua implantação, com a inclusão de todos os segmentos automotivos
– o projeto original contemplava, inicialmente, os segmentos de caminhões, ônibus e
implementos rodoviários.
No final do encontro, Dr. Paulo Skaf, presidente da FIESP, do CIESP, do SESI, SENAI e SEBRAE
SP, ministrou palestra sobre ‘Carga Tributária no Brasil’.
Após a reunião, foi inaugurado um painel com fotos de todos os ex-presidentes que
ajudaram a fazer a história da entidade, em comemoração aos 50 anos da Fenabrave.
Ao final do dia, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, recepcionou os
líderes da entidade, representantes de entidades congêneres e convidados, para um
descontraído jantar de confraternização e encerramento do ano no Clube A, em São Paulo.

Reunião de Segmentos

Associações de Marca

Tratores e Máquinas Agrícolas

• Em setembro, Francisco Ferraz Magalhães, passou a
ocupar o cargo de diretor presidente da ABRALAND
JAGUAR (Associação Brasileira dos Concessionários
Land Rover e Jaguar), para o biênio 2016-2017.

• Os presidentes das Associações de Marca dos segmentos de Tratores e Máquinas
Agrícolas aproveitaram a visita na 38ª Expointer e realizaram, no dia 2 de setembro,
em Canoas, Rio Grande do Sul, na sede da Unimassey (Associação Nacional dos
Distribuidores Massey Ferguson) uma reunião para discutirem assuntos ligados
aos segmentos.
• Os representantes dos segmentos também se reuniram no Rio de Janeiro, no dia
15 de outubro. Na oportunidade, todos participaram de reunião na sede do BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) com Juliana Santos da
Cruz e Paulo Sergio Sodré, da área de operações indiretas da entidade.

Motocicletas

• A Associação Brasileira dos Distribuidores Chery ASSOCHERY elegeu, em outubro, a nova diretoria
para o final da gestão 2015-2016. O novo presidente
da entidade será Luciano Gaspari Luchini.
• A ABRADIF - Associação Brasileira dos Distribuidores
Ford elegeu, no dia 16 de novembro, Luiz Carlos da
Silva Albuquerque, como presidente da entidade
para o biênio 2015 - 2017.

• A reunião do segmento aconteceu no estande da ABRACICLO (Associação Brasileira
dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares) no
dia 6 de outubro, em São Paulo, durante a 13ª edição do Salão Duas Rodas. Participaram da reunião presidentes das Asscoiações de Marca, representantes da Fenabrave,
o presidnete e diretores da Abraciclo. Na oportunidade, um dos itens abordados
na pauta foi a elaboração de uma agenda positiva entre as Associações de Marca,
Fenabrave e Abraciclo.

Automóveis e Comerciais Leves
• Aconteceu, no dia 14 de outubro, na sede da Fenabrave, em São Paulo, a reunião para
os segmentos de automóveis e comerciais leves.

Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários
• No mesmo dia (14), na sede da ASSOBRASC (Associação Brasileira dos Concessionários
Scania) aconteceu a reunião do segmento de caminhões, ônibus e implementos rodoviários, com os representantes das Associações de Marca dos respectivos setores.
• O vice-presidente da Fenabrave, Sérgio Dante Zonta, responsável pelo segmento e
João Batista Passos Saadi, presidente da ASSOBENS (Associação Brasileira dos Concessionários Mercedes-Benz), representaram a entidade, no dia 25 de novembro, no
Rio de Janeiro, durante reunião com Juliana Santos da Cruz e Paulo Sergio Sodré, da
área de operações indiretas do BNDES.

Concessionários dos segmentos de Caminhões, Ônibus e
Implementos Rodoviários se reuniram na sede da ASSOBRASC.
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CONCESSIONÁRIOS DEVEM
FICAR ATENTOS À NOVA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DO COAF
A partir de dezembro, todas as operações suspeitas,
relacionadas à modalidade frotista, devem
ser comunicadas ao órgão de inteligência.

O

COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão de inteligência
ligado ao Ministério da Fazenda, divulgou uma Instrução Normativa (IN nº
4/2015), que entra em vigor a partir de
dezembro, e apresenta instruções complementares à Resolução nº 25/2013. De acordo
com o texto, pessoas jurídicas que comercializem
veículos automotores (concessionárias, montadoras, importadoras), deverão comunicar ao órgão
operações de vendas a frotistas consideradas suspeitas. “Muitas pessoas confundem a comunicação
obrigatória e a comunicação suspeita. No segundo
caso, toda operação que estiver fora da normalidade
do dia-a-dia da concessionária, deverá ser feita a
comunicação ao COAF”, explica o presidente do
COAF, Antonio Gustavo Rodrigues.
“Este é o resultado de um pleito da Fenabrave,
em conjunto com o COAF, para coibir operações
fraudulentas que prejudicam o nosso mercado.
Pessoas aproveitam as vantagens fiscais neste tipo
de operação para realizar comércio de veículos, o
que é ilegal”, comenta o presidente da Fenabrave,
Alarico Assumpção Júnior.
De acordo com a resolução, empresas que
vendem e intermediam a venda de veículos automotores, bem como prestam serviços de assistência técnica e manutenção, deverão se submeter
às regras descritas na norma. Isso significa que
todos os Concessionários de veículos, de todo o
Brasil, deverão, além de realizar cadastro de suas
empresas no site do COAF, informar ao órgão,
independente de análise ou de qualquer outra
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consideração, todas as operações cujo valor pago
ou recebido de determinado cliente, em dinheiro,
seja igual ou superior a R$ 30 mil em um período
de seis meses. “Esta é a comunicação obrigatória.
Agora, no caso de operações de vendas a frotistas,
os Concessionários deverão ficar atentos para o
bem de seu próprio negócio”, alertou Rodrigues.
O presidente do COAF diz que ninguém mais
além dos vendedores, gerentes de vendas e Concessionários conhecem melhor os seus clientes. Por
este motivo, é preciso atenção às operações realizadas para que a concessionária não seja considerada
parte responsável por algum tipo de crime. “Não
estou dizendo para a concessionária não realizar a
venda. Ela deve vender, mesmo com o pagamento
em espécie, porém, é dever dela comunicar. Ela
não vai desempenhar um papel investigativo, mas
as pessoas que estão lá na ponta conhecem muito
melhor o mercado do que nós, do COAF, para
identificar algo suspeito”, explicou Rodrigues.
A nova Instrução Normativa diz que tanto
concessionárias, como as montadoras ou importadoras deverão fazer a comunicação ao COAF
em casos já previstos na norma, como a aquisição
ou proposta de aquisição de veículo automotor na
“modalidade frotista” por pessoa física; aquisição
ou proposta de aquisição de veículo automotor
na “modalidade frotista” por pessoa jurídica
constituída recentemente ou sem experiência
nesse mercado, ou cuja atividade econômica não
tenha relação com a utilização de frota de veículos
automotores; a venda cujo valor seja incompatível
com o patrimônio ou com a capacidade financeira

Antonio Gustavo Rodrigues, presidente do COAF. Na foto à direita, Rodrigues participa da gravação de Mesa Redonda que
abordou a IN nº 4/2015, junto com Luiz Eduardo Vidigal Lopes da Silva e Marcelo Franciulli.

presumida do comprador ou proponente; ou
aquisição ou proposta de aquisição de veículo
automotor com pagamento efetuado por terceiro,
sem justificativa, mesmo quando autorizado pelo
cliente. “Esta é uma análise muito subjetiva. Não
há a necessidade de comunicar, por exemplo, o
pagamento de um carro feito de um pai para um
filho ou de um marido para uma esposa. Isso não
é um caso suspeito. Porém, se ele pagar em espécie,
torna-se um caso obrigatório de comunicação”,
detalha Rodrigues.
As montadoras e as importadoras também
deverão comunicar ao COAF as operações feitas
diretamente por eles, sem a intermediação da
concessionária, e que são consideradas suspeitas.
“A comunicação deve ser feita por quem participa
da operação. Se a concessionária tem o papel de
apenas entregar os veículos e não participou da
negociação, esta obrigatoriedade é da montadora”,
alerta o presidente do COAF, completando que,
obviamente, as montadoras não têm interesse
em prejudicar suas Redes, por isso também são
grandes interessados para que a nova Instrução
funcione nas operações. “Essas comunicações
não devem ser vistas como burocracia, mas sim
como uma forma de preservação dos negócios e
do mercado”.
Todas essas precauções foram pensadas,
também, com o objetivo de preservar o ambiente
de negócios e diminuir as operações realizadas
por empresas de capital social pequeno, que se
aproveita das vantagens tributárias das vendas a
frotista para fazer comércio ilegal de veículos.
“Criminosos tentam usar deste artifício para
lavar dinheiro ou levar vantagens no mercado.
Comunicar as suspeitas ao COAF é uma forma
de preservar o seu negócio e também o mercado”,
complementa Rodrigues.

Quais são as
operações que
devem ser
informadas pelos
Concessionários ao
COAF?
No caso das concessionárias, o que se exige, em primeiro
lugar, é o cadastramento de sua empresa no sistema
do COAF. Além disso, o Concessionário deve comunicar
quando qualquer pessoa faça um pagamento, em espécie,
de R$ 30 mil ou mais – se uma pessoa fizer diversos
pagamentos, por exemplo, de R$ 10 mil, num período de
seis meses (totalizando os R$ 30 mil no período), deve ser
comunicado.
A resolução tem outra provisão que é a comunicação de
operação suspeita. Trata-se quando o Concessionário
percebe uma situação que ele acha suspeita. Isso tem
enquadramento na lei e é previsto até para proteger o
empresário quando ele faz a comunicação.
Lembre-se: o Concessionário não pode deixar de fazer o
negócio, tanto em espécie ou no caso de alguma suspeita,
mas ele tem que comunicar, sem avisar ao cliente que está
fazendo isso. Isso é mais uma proteção para a Rede, caso
faça voluntariamente a comunicação, o que é incentivado
pelo COAF. Se é feita esta comunicação de boa-fé, o
Concessionário tem garantida proteção em ações cíveis e
criminais, por exemplo.
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Waldemar de Oliveira Verdi:
um visionário bem-sucedido
Algumas pessoas já nascem destinadas ao
sucesso. Este foi o caso de Waldemar de
Oliveira Verdi, natural de São José do Rio
Preto, interior de São Paulo que pôde saborear
sua trajetória de vida como verdadeiro
empreendedor do Setor da Distribuição
de Veículos no Brasil, sendo o patriarca e
precursor das Empresas Rodobens, hoje um
dos maiores grupos empresariais do País.
Empresário nato, visionário e extremamente
observador, Waldemar de Oliveira Verdi não
chegou a concluir o primeiro grau escolar,
mas garantia que dedicou muito de seu
tempo a “aprender com os mais velhos”. E, na
“escola da vida”, o patriarca da Rodobens pós
graduou-se em suas três fases empresariais.
Desde a primeira incursão no mundo
dos negócios, que aconteceu ainda na
adolescência, aos 16 anos, quando abriu o que
chamou de “uma fabriqueta de vassouras”,
o Senhor Waldemar, como sempre foi
conhecido, possuía o empreendedorismo
como sua principal característica. E foi por
meio do tripé “Trabalho, Determinação e Fé”
que ele se reergueu de quedas empresariais
e construiu um grande legado, que tornou-se
uma verdadeira lição ao mundo dos negócios.
Em 1949, ao lado de um amigo, fundou
a Toledo & Cia Ltda, concessionária de
veículos Studebaker que, em seguida,
transformou-se em Cirasa, dando início ao
então Grupo Verdi que, desde 2003, passou
a denominar-se Empresas Rodobens.
Em 1951, a Cirasa foi nomeada concessionária
da marca Mercedes-Benz, abandonando
os produtos Studebaker e outros. A opção

pela marca alemã, deu-se por considerála sinônimo de qualidade e porque, como
brincava, “Mercedes é nome de mulher”.
Aos poucos, os negócios foram crescendo e,
já ao lado do filho Waldemar Verdi Jr., em
1966, fundou a Rodobens Consórcio que,
junto a empresas focadas nos setores de
veículos e imobiliário, compõem a corporação
que opera em diversas regiões do País e no
exterior, mantendo a matriz na cidade de
São José do Rio Preto, interior de São Paulo.
Para o patriarca Waldemar de Oliveira Verdi,
as razões que o levaram ao sucesso, além
da perseverança e da visão empreendedora,
estiveram pautadas na força do trabalho
e no capital humano que, para ele, era
considerado o principal patrimônio do
Grupo, a quem dedicou extremo respeito.
Pai de 5 filhos, 13 netos e 16 bisnetos,
Waldemar de Oliveira Verdi admitia estar feliz
e satisfeito com os resultados que obteve em
sua vida. Falecido no dia 11 de outubro de 2015,
aos 97 anos, o empresário e empreendedor
recebe, como homenagem da Fenabrave à sua
trajetória e, especialmente, à sua contribuição
para o setor automotivo, a reprodução
da entrevista realizada em 2009, para a
consultoria Ernst & Young, que o premiou
como Empreendedor do Ano, na categoria
Máster. Como resultado, representou o Brasil
no importante prêmio “World Entrepreneur of
the Year”, na cidade de Monte Carlo, Mônaco,
concorrendo com mais 43 empreendedores
escolhidos em premiações regionais em todo o
mundo, obtendo a segunda colocação mundial.
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O senhor acredita que inovação e o espírito
empreendedor possam ser fatores essenciais para a
recuperação da economia mundial?
Sr. Waldemar de Oliveira Verdi (WOV): Estou absolutamente certo de que a inovação é imprescindível
em qualquer situação e, muito mais, para a economia mundial. Inovar significa renovar, introduzir
novidade. E esse conceito, quando aplicado na
economia, significa, muitas vezes, realizar a mesma
coisa de uma forma diferente ou, ainda, realizar
coisas novas adotando processos bem-sucedidos
e conhecidos. Para a economia mundial, voltar
a ter controle sobre o alcance de seus atos, sejam
empresas, instituições financeiras ou mesmo os
governos, considerando sua amplitude, deve ser o
agente balizador da recuperação, e nisso há mais
do que inovação, há consciência do espaço que se
ocupa e do que se quer ocupar. Isso é empreendedorismo também. Assim, ambos devem caminhar
juntos, sempre.
Qual a diferença entre um grande inovador e um
grande empreendedor?
WOV: Existem aqueles que pensam em realizar coisas
novas, e há aqueles que pensam, planejam e buscam
formas para realizar o que pretendem. Acredito
que o primeiro seja um grande inovador, pois está
continuamente pensando em novidades. Porém,
se não houver espírito empreendedor, o pensamento fica difuso e não se concretiza em ações.
Assim, a diferença está em exercer e praticar, continuamente, a inovação. E é o que faz um grande
empreendedor que, acima de tudo, conta com seus
pares para que deles também surjam novas ideias a
ser implantadas.
Como definiria o espírito empresarial?
WOV: O espírito de um empresário é o de realizar,
desenvolver, aprimorar e crescer, constantemente,
com ética, respeito e transparência, sempre ao lado
de seus pares, sejam parceiros, clientes ou colaboradores. Sempre adotei, em minha vida empresarial, o
tripé “Trabalho, Determinação e Fé”, e é com essas
bases que as Empresas Rodobens se desenvolveram
e continuam crescendo há mais de 60 anos.

O mundo está cada vez mais globalizado. Que
impacto da globalização para os empreendedores e
para a inovação?
WOV: Acredito que um dos maiores feitos da globalização, que carrega em si a mesma dose de ameaça e
de oportunidade, seja a amplitude e a rapidez com
que se alastram as informações. Assim, quem não
assimilar, com agilidade e eficiência, as mudanças
que a nova era impõe, corre o sério risco de desaparecer, e esse desaparecimento acabará, em segundos,
na rede mundial. Hoje, temos acesso mais rápido
às informações, o que oferece às empresas mais
oportunidades de inovar, mas também, em contrapartida, as torna mais expostas. Outro impacto da
globalização é a oportunidade que as empresas têm
de realizar novas parcerias em continentes distintos,
o que antes era quase impossível.
É mais fácil ser inovador em uma pequena
empresa? Como conseguiu manter seu foco em
inovação, a empresa tem crescido?
WOV: Quando a empresa é pequena, os fluxos de
informação e disseminação da cultura são mais
estreitos, o que facilita, muitas vezes, a inovação de
processos. Numa grande empresa, como os impactos são mais abrangentes, muitas vezes, o tempo de
implantação da inovação é mais longo. O desafio,
neste caso, é aproximar, cada vez mais, o tempo da
ideia do tempo de sua implantação. Nas Empresas
Rodobens, conseguimos manter tanto os nossos
valores como os focos de nossa atuação, baseados
nos setores de veículos e imobiliário. Todas as empresas da corporação nasceram e se desenvolvem
em torno desses focos. E estamos crescendo sim,
inclusive durante períodos mais críticos, como os
impostos durante a Crise Mundial.
O senhor acredita que é possível ser inovador em
todos os aspectos do seu negócio?
WOV: Sim. Acredito que todos nós carregamos
o gene da inovação, em maior ou em menor
grau. E tudo, absolutamente tudo o que fazemos
pode ser melhorado, o que já é uma inovação.
Costumo dizer que não há processo que não possa
ser aperfeiçoado.

“O espírito de um empresário é o de realizar, desenvolver, aprimorar e crescer, constantemente, com ética,
respeito e transparência, sempre ao lado de seus pares, sejam parceiros, clientes ou colaboradores.”
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Qual recente inovação para o seu negócio o senhor
mais se orgulha?
WOV: As Empresas Rodobens estão em constante
evolução, o que nos impõem inovações permanentes em nossos processos, serviços e produtos.
Mas posso dizer que uma das novidades que mais
me orgulham foi o fato de termos definido pela
abertura de capital de nossa área imobiliária. Desde
janeiro de 2007, quando a Rodobens Negócios
Imobiliários passou a fazer parte do Novo Mercado
da BOVESPA, o desenvolvimento da empresa,
de seus processos, seus princípios de governança
corporativa e demais aspectos estruturais, permitiram que também pudéssemos contribuir para a
economia brasileira, gerando recursos, empregos
e desenvolvimento.
Onde o senhor está concentrando seus esforços de
inovação nestes tempos difíceis? Na redução de
custos, crescimento de receita, ou ambos?

WOV: Neste caso, a inovação é quase “vintage”. Em
tempos difíceis, as empresas devem relembrar princípios básicos de sua origem e lastrear suas ações nas
variáveis que estão sob o seu domínio. No caso das
Empresas Rodobens, desde agosto de 2008, quando
antevíamos que a crise traria impactos para o Brasil,
iniciamos um processo de administração focada na
gestão do CAIXA e de CUSTOS, que são as variáveis que são possíveis de uma empresa controlar.
As margens e receitas ficam flutuantes, de acordo
com influências macroeconômicas mundiais, e isso
é arriscado para qualquer empresa.
O que o senhor tem feito para identificar novos
clientes ou gerar novas receitas?
WOV: Além das parcerias, que são uma das premissas
de desenvolvimento de nossa corporação, procuramos ampliar nossa abrangência em relação aos
clientes já conquistados e que, uma vez satisfeitos,
nos trazem novos clientes. Mantemos um processo
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amplo e bem estruturado de cross-selling, onde
o cliente que compra um automóvel conosco,
também pode se tornar um cliente de imóvel, caminhões, seguros, entre outros produtos e serviços
que oferecemos. Na verdade, a sinergia em torno
do que chamamos de Soluções Integradas é que o
nos facilita gerar mais negócios, sempre. Assim,
o cliente que compra um caminhão em nossas
concessionárias, pode financiá-lo por meio da Rodobens Banco, fazer um Leasing ou, ainda, optar
por uma cota da Rodobens Consórcio. Também
pode fazer o seguro conosco, entre outros serviços
que oferecemos em nossa estrutura.
Exceto seus concorrentes tradicionais, que
negócios, em sua opinião, são mais capazes de
conquistar novos clientes?
WOV: Os negócios que tenham valor para os clientes,
seja em que área for. Se oferecermos produtos e/
ou serviços que geram valor e são percebidos desta
forma pelo cliente, nós o atraímos. A conquista e
fidelização dele cabe à capacidade de cada empresa
de continuar essa relação. No nosso caso, como o
relacionamento com cliente é duradouro (um consórcio de imóvel dura cerca de 120 meses), temos
mais oportunidades de estreitar laços e fortalecer o
vínculo de confiança.
O que sua empresa tem feito para garantir que
produtos ou serviços mantenham-se à frente
da concorrência?
WOV: Além de oferecer produtos e serviços que retratam o desejo e a necessidade dos nossos clientes,

contamos com Soluções Integradas, que oferecem
facilidades para que estes clientes possam adquirir
mais de um produto e/ou serviço no Grupo. Esse
é, sem dúvida, um diferencial importante. Além
disso, temos uma tradição de mais de 60 anos no
mercado, o que traz mais credibilidade, tanto para
parceiros como para clientes.
Como você abre novos mercados e
novas oportunidades?
WOV: Buscamos explorar ao máximo todos os negócios potenciais que estejam incluídos nos dois focos
de nossa atuação (veículos e imobiliário) e, para o
desenvolvimento de novos negócios, muitas vezes,
estabelecemos parcerias fortes e bem consolidadas.
O sucesso de sua empresa decorre da inovação com
seus produtos e serviços, da maneira que você os
apresenta ao mercado ou da “experiência” que
você proporciona a seus clientes?
WOV: Nenhum sucesso decorre de apenas um fator.
Na verdade, todo empreendimento bem-sucedido
reflete o resultado de diversos fatores conjuntos,
como inovação, planejamento, administração e
gestão, coerência de objetivos, focos definidos e,
acima de tudo, a preservação de valores arraigados
e repassados por todas as gerações da empresa.
Como identifica as necessidades dos seus clientes?
WOV: Ouvindo o cliente; o mercado. Temos a satisfação de poder falar diretamente com o cliente final
por meio de nossas empresas, e isso facilita muito
o conhecimento sobre o que o mercado quer e de
que forma quer ou pode consumir.
Inovação é a sua única maneira de se diferenciar?
WOV: Inovação é apenas um percentual da diferenciação. A atitude é o que é preponderante e o que
define transparência, respeito, valores, objetivos e
leva ao comprometimento. Temos a sorte de ter um
corpo de colaboradores e parceiros comprometidos.
Isso faz muita diferença no mundo dos negócios.
Em sua experiência, o senhor acha que as
empresas empreendedoras são mais eficientes do
que as grandes multinacionais? Se assim, por quê?
WOV: Eficiência independe de porte, abrangência ou
procedência. Tanto uma empresa pequena nacional
como uma multinacional podem ser igualmente
eficientes ou ineficientes. Tudo depende da gestão,
foco e atitudes. O que as difere é apenas os recursos
e a capacidade de se reinventar se necessário.

“Acredito que todos nós carregamos o gene da inovação, em maior ou em menor
grau. E tudo, absolutamente tudo o que fazemos pode ser melhorado, o que já é uma
inovação. Costumo dizer que não há processo que não possa ser aperfeiçoado.”

O senhor criou novas oportunidades para inovar e
mudar a forma como opera o seu negócio?
WOV: Como já foi dito anteriormente, estamos em
constante mudança, sempre em busca do aperfeiçoamento e do desenvolvimento de nossos negócios. A inovação é um dos caminhos.
Inovação tem um papel a desempenhar no sentido
de tornar seu negócio mais eficiente e eficaz?
WOV: Sim, na medida em que o mercado também
muda. Precisamos estar sempre alertas e, se possível, nos antecipar às mudanças impostas a cada
nova era.
Como o senhor pode assegurar a sua abordagem
ao risco de não dificultar a inovação? Como sua
empresa é capaz de equilibrar a necessidade de
inovar com a necessidade de gerir eficazmente
seus riscos?
WOV: A experiência nos assegura quando e como
devemos nos lançar em novos desafios. Talvez, algumas vezes por prudência demasiada e outras por
sermos destemidos demais, possamos errar, mas a
experiência que conquistamos ao longo do tempo
faz com que possamos minimizar erros e atenuar
riscos. Esse é o legado dos mais experientes aos mais
jovens, afinal. No mais, se temos o controle efetivo
sobre o caixa e custos, dificilmente, nos lançaremos
em inovações catastróficas e malsucedidas.
É possível ser inovador no gerenciamento de riscos?
WOV: Sempre é possível, se tivermos a mente aberta
e alerta...
Com a restrição ao crédito, o senhor teve de olhar
para formas alternativas / inovadoras para
financiar o crescimento?
WOV: Nosso Grupo sempre esteve muito capitalizado, o que nos fez ter pouquíssima necessidade de buscar recursos externos durante esses
60 anos. Quando fizemos o IPO da Rodobens
Negócios Imobiliários, recebemos recursos
que foram utilizados, em sua totalidade, para a
expansão de nossas atividades na área imobiliária. Nas demais empresas, a gestão pelo caixa e
pela administração consciente de custos nos fez
passar sem resvalos pelas turbulências da crise

financeira internacional. O mercado reagiu e
nossa capacidade de crescimento natural está
sendo recompensada.
O senhor buscou fundos alternativos para
viabilizar o crescimento?
WOV: Como mencionei na pergunta anterior, apenas
no advento do IPO da Rodobens Negócios Imobiliários, em 2007. No mais buscamos desenvolver
e expandir nossa atuação por meios próprios e de
parcerias inteligentes.
Desinvestimentos são uma forma alternativa e
potencialmente inovadora para gerar fundos para
o crescimento e uma oportunidade para
se concentrar em suas áreas de negócio. Isto é algo
que o senhor considerou? Acredita que
agora seja um bom momento para considerar
essa abordagem?
WOV: No inicio dos anos 90, refletimos sobre nosso
posicionamento estratégico e mercadológico, e
definimos por deixar de atuar em setores que não
faziam parte do nosso core business. Isso nos levou
à venda de ativos e de negócios, gerando recursos
para nosso desenvolvimento. Hoje, entendemos
que não há espaços para adoção dessa estratégia,
pois nossa organização está perfeitamente alinhada
e preparada para novos saltos evolutivos.
Fusões e aquisições continuam a ser chave para
o crescimento a longo prazo? O momento atual
é adequado para considerar estas opções? Existe
uma forma inovadora de detectar oportunidades
de valor, nestes tempos difíceis? Como o senhor
pode assegurar que uma aquisição é adequada
para seu negócio?
WOV: Realizamos, ao longo do tempo, algumas
aquisições. O momento adequado varia de empresa para empresa, do setor de sua atividade, das
possibilidades oferecidas... enfim, não é algo fácil,
tampouco rápido para se definir.
Como grandes empreendedores conseguem
gerenciar equipes inovadoras?
WOV: Com abertura, respeito, transparência e,
acima de tudo, com a certeza de que todos têm
os mesmos objetivos e estão voltados ao foco dos
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negócios. Estou sempre aberto a ouvir os colaboradores e a compartilhar com esses o sucesso de
suas ideias.
Como recrutar e reter pessoas inovadoras com o
DNA correto para o seu negócio?
WOV: Para isso, é preciso ter um corpo de colaboradores/executivos competentes para que possam ter
sensibilidade no momento da entrevista junto a novos candidatos. O exercício da seleção é o primeiro,
que identifica o perfil e potencial do colaborador.
Depois vem o treinamento, a motivação e o incentivo para que possam demonstrar sua capacidade
de inovação de forma responsável e de acordo com
os valores e princípios da corporação.
Como é possível manter uma cultura que favoreça
a inovação em períodos de crescimento rápido?
WOV: A comunicação é a base para isso. Todos
devem estar informados e capacitados a projetar
situações futuras e soluções com a agilidade que o
mercado exige.
O senhor procura se cercar de pessoas com as
mesmas características empreendedoras suas?
WOV: Assim como o sucesso é multifacetado, as
empresas seguem o mesmo perfil. Nem todas as
pessoas precisam ter o mesmo perfil. Aliás, é melhor que não. Precisamos do perfil visionário e empreendedor, o despojado e arrojado, mas também
precisamos do perfil recatado empresarialmente.
É preciso ter equilíbrio afinal. O mais importante,
para todos os que busco ter ao meu lado, é que
sejam leais, comprometidos e que preservem os
nossos valores.
O senhor espera que seus gerentes seniores se
tornem grandes executivos em seu negócio?
E sobre o seu diretor financeiro: ele deve agir com
espírito empreendedor?
WOV: Nas Empresas Rodobens, primamos pela
valorização profissional de nossos colaboradores.
Se existe um cargo novo no Grupo, buscamos recrutá-lo dentro da corporação. Apenas em último

caso é que recorremos ao mercado. Quanto ao
diretor financeiro, valem as mesmas prerrogativas
dos demais: deve ser um gestor responsável e comprometido, inclusive com o empreendedorismo que
transpira em toda a empresa.
E sobre a sua equipe de consultores externos? O
senhor busca características semelhantes neles? É
seu papel de trazer novas ideias e inovações para o
seu negócio?
WOV: Certamente. Temos casos de consultores e
parceiros que nos acompanham há vários anos e
hoje, praticamente, fazem parte de nossa corporação. Quando há identidade, afinidade, as relações
tendem a ser duradouras e, para isso, o perfil e o
objetivo devem ser comuns. Assim, esses colaboradores externos sempre nos trazem boas ideias e,
por já conhecerem bem o nosso Grupo, as ideias são
comumente acompanhadas de formas de implantação e previsão de resultados.
O senhor é capaz de abraçar a diversidade dentro
de sua empresa para promover inovação? Em caso
afirmativo, como?
WOV: Como já disse, acredito nos benefícios da
diversidade e da pluralidade de competências.
Como fazer isso? Estando com a mente aberta e
alerta... sempre.
Como o senhor recompensa a inovação entre seus
colaboradores?
WOV: Além da Participação nos Lucros, reconhecemos, há vários anos, os colaboradores que se
destacaram em suas atividades, por meio do “Prêmio Destaques”.
Qual é o processo típico para transformar uma
ideia em uma nova realidade de negócios?
WOV: Avaliar ganhos, perdas, investimentos, tempo
de implantação, processos envolvidos e viabilidades. Tudo isso focando, claro, os resultados.

“Agora cansei de ser moderno,
pretendo ser eterno!”
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CETIP

MAIS PRESENTE DO QUE VOCÊ IMAGINA

Há quase 20 anos, a Cetip cria soluções inovadoras e eficientes para todas
as etapas do ciclo de financiamento de veículos. Beneficia as instituições
financeiras, revendas e compradores. É ela quem opera o Sistema Nacional de
Gravames (SNG). As soluções da Cetip colaboram para tornar a concessão de
crédito ainda mais ágil e segura. www.cetip.com.br/financiamentos

ESPECIAL

MODERNIZAÇÃO,
REPRESENTATIVIDADE E CRESCIMENTO

50 anos unidos na mesma direção!

Na sexta e última parte do especial de 50 anos da Fenabrave, mostraremos que a entidade se estruturou e
disponibilizou, às Redes, diversas ferramentas de gestão, além de ampliar a sua representatividade junto a seus
pares e, especialmente, ao governo. A continuidade do setor e da Fenabrave, seja em qual cenário for,
estará garantida, a partir da união de uma categoria econômica já experiente quanto às
oscilações do País mas que, efetivamente, vencerá, como
em momentos passados e relembrados neste especial,
se estiver preparada e bem representada.

Representatividade
política
Novamente sob o comando de Sérgio Antonio Reze, a Fenabrave e o Setor da
Distribuição de Veículos experimentam, entre outubro de 2005 e o final de 2011,
momentos importantes em sua trajetória, considerada vitoriosa sob vários aspectos.
Diante de um mercado aquecido, o primeiro triênio de mandato de Sérgio
Reze à frente da Fenabrave demandou, entre as plataformas de gestão, o fortalecimento da representatividade política da Federação em relação a entidades congêneres e órgãos governamentais. Com isso, foram restabelecidos e intensificados
contatos importantes para gerar mais visibilidade para a entidade e o Setor da
Distribuição, como a participação no CNDES- Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal; no MBE- Movimento Brasil
Eficiente; Ação Empresarial, entre outras, assim como a maior exposição junto à
mídia e formadores de opinião.
Para que todas as propostas de gestão, anunciadas ao final de 2005, fossem
realizadas, iniciou-se uma reorganização administrativa e financeira, visando a
adequação da entidade aos novos desafios do mercado. Baseada numa estrutura
mais enxuta e funcional, algumas áreas foram reformuladas, eliminadas funções
que poderiam ser terceirizadas e feitas contratações importantes para viabilizar os
projetos pretendidos, além de investimentos realizados para reformular e modernizar a área de TI da entidade.
Contando com o apoio e expertise dos profissionais de cada departamento
ou assessoria externa da Fenabrave, a entidade alavancou diversos projetos entre os
anos de 2005 a 2011, acompanhando as necessidades políticas e empresariais do
setor. Como parte da assessoria econômica, além do contrato que previa o envio
de dados de emplacamentos de veículos pelo DENATRAN, a Fenabrave celebrou
novo contrato para o fornecimento de dados de transferência de veículos de usados,
passando a contar com o maior banco de dados de usados do mercado. A entidade
também passou a fazer parte do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito.
A área de comunicação também foi fortalecida, a partir de assessoria externa
que possibilitou o aumento da visibilidade da entidade e do setor na mídia, por
meio da assessoria de imprensa e de coletivas bimestrais, redação de artigos e

A Cetip traz ainda mais
agilidade e segurança para
todo o ciclo de financiamento,
por meio de soluções
inovadoras e eficientes.

Por meio da representatividade política conquistada ao
longo de sua história, em 2015, a Fenabrave lança a Frente Parlamentar
Mista em Defesa da Distribuição de Veículos Automotores e da Mobilidade.

encontros de relacionamento com os principais formadores de opinião do País,
incluindo eventos internacionais, como as convenções da NADA, para as quais
um pool de imprensa passou a ser convidado a participar, por intermédio da
Fenabrave. A partir de 2007, a Revista Dealer retomou seu projeto impresso,
passando a ganhar mais conteúdo e a ser editada em inglês também, tendo suas
edições em versão eletrônica, para acesso no site da entidade. Para alavancar o
público participante dos Congressos e ExpoFenabrave, a área de comunicação
também desenvolveu Informativos específicos, assim como a entidade inaugurou
espaço nas redes sociais, com a reformulação dos portais e a inclusão de notícias
veiculadas, também, no Twitter e Facebook.
As relações institucionais ganharam nova expressão e a maior proximidade da
Fenabrave em reuniões e eventos nacionais e internacionais, o que agregou, à entidade, novas e importantes alianças junto ao setor. Foram fortalecidos relacionamentos
junto à Anfavea, Abraciclo, ABAC, Sindipeças, Acrefi, Febraban, além de entidades
internacionais como NADA, ALADDA e demais entidades representantes de países
da América Latina, Europa e Ásia.
A atuação em assuntos governamentais talvez tenha sido uma das principais
forças de representatividade da entidade entre os anos de 2006 a 2011. Procurando
e sendo procurada por órgãos governamentais, autoridades políticas de todas as
esferas, a Federação foi consultada e passou a participar de todas as decisões que
afetavam, direta ou indiretamente, o Setor da Distribuição de Veículos no país.
Reuniões constantes com o BNDES foram realizadas em busca de novos programas
como o PSI, assim como audiências regulares com ministros, secretários e a própria
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Presidência da República foram sendo regularmente agendados, tanto no sentido
de a Fenabrave se fazer ouvir a respeito de pleitos para o setor, como simplesmente
para reforçar a importância da categoria para o desenvolvimento do País.
Unidos na mesma direção! – Quando assumiu a gestão da Fenabrave, para o triênio
2012-2014, Flavio Meneghetti sabia que teria muitos desafios pela frente. Porém,
buscou unir a força da Categoria Econômica da Distribuição Automotiva para nortear os trabalhos da entidade ao longo de sua gestão. Reuniu todas as lideranças da
Fenabrave para traçar o planejamento estratégico de seu mandato, e assim construir
uma gestão participativa para que o setor fosse ainda mais forte. “Unidos, na mesma
direção!”, passou a ser o slogan da Fenabrave, que teve, também, sua logomarca
reformulada, dando mais sentido de modernidade e movimento para a entidade
que enfrentaria, em três anos, momentos de turbulência no setor.
Diante de um novo cenário, tendo a alta da inadimplência e restrição ao
crédito como principais razões apontadas pela Fenabrave para a queda nas vendas,
a entidade intensificou a agenda de encontros com o Ministério da Fazenda, onde
pôde pontuar, com clareza, os principais desafios enfrentados pelos empresários da
Distribuição Automotiva.
Nestas reuniões, a Fenabrave apontou a necessidade de uma oferta de
crédito mais ampla e em melhores condições, como menor percentual de
entrada e maior extensão no prazo dos financiamentos, tanto para automóveis
novos e usados, como para motocicletas. Na mesma época, a entidade também
destacou pleitos em benefício dos demais segmentos, como caminhões, ônibus,
implementos rodoviários, tratores e máquinas agrícolas.
Em uma reunião inédita e histórica com o Ministério da Fazenda, que incluiu,
além do governo – onde também estava presente o Presidente do Banco Central
Alexandre Tombini –, os Presidentes dos principais bancos privados, públicos, e
os setores produtivos representados pela Anfavea e da distribuição automotiva,
representados pela Fenabrave.
Além disso, a Federação, em conjunto com outras entidades do setor, realizou
encontros com instituições financeiras e o governo, com a proposta de mudar o
processo de retomada de veículos de consumidores inadimplentes.
Na semana seguinte ao discurso do presidente da Fenabrave no 24º
Congresso & ExpoFenabrave, realizado em agosto, o Banco Central e o Ministério
da Fazenda anunciaram duas importantes medidas para tentar alavancar o crédito
para veículos no País. Uma delas atendeu ao pleito da Fenabrave: maior facilidade
para retomada de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, tratores e
máquinas pelos bancos em caso de inadimplência.
A ampliação de programas educacionais, como a TV e Universidade Fenabrave,
que criou novo conceito de TV interativa, a consolidação do Grupo dos 20,
iniciada na gestão de Sérgio Reze, com a formação de mais grupos de trabalho, a
representatividade junto ao Governo, que trouxe benefícios e visibilidade ao setor, a
maior proximidade com a indústria, com as entidades congêneres e com lideranças
setoriais, fez da Fenabrave uma entidade mais forte, unida e, principalmente, mais
ouvida em diversas áreas da economia e do governo.
Foi essa espinha dorsal que fez a Fenabrave agir, incansavelmente, em relação a
assuntos como vendas diretas, defesa da Lei Renato Ferrari, Programa de Renovação
da Frota, modernização da Lei de recuperação de veículos inadimplentes, tratativas
com governo e entidades congêneres, demandas de incentivo ao nosso mercado
e importante foco no oferecimento de maior conteúdo para o aprimoramento
profissional das redes, entre outros.
Também a visibilidade da Federação perante a imprensa foi fortalecida,
resultando em ainda mais exposição junto ao grande público e em todos os níveis
da administração pública, proporcionando o fortalecimento da representatividade
do setor junto ao governo, estreitando relacionamento, também, com a Anfavea,
Febraban e outras entidades correlatas ao setor para que projetos e pleitos comuns
do setor pudessem avançar, como foi o caso do Programa de Renovação da Frota,
encaminhado ao Governo.
Foram modernizados e ampliados os meios de comunicação com os públicos
interno e externo, revitalizando o portal da entidade e sua base de informações para
as Redes de Concessionárias. O estatuto também foi remodelado, adequando-o à
época atual, com claras definições dos papeis e responsabilidades das várias áreas,
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departamentos e cargos da Federação, do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. Como parte desta reformulação, o cargo de Presidente Executivo foi extinto.
Para abrigar toda a infraestrutura operacional, a entidade passou por uma reforma nas instalações, promovendo melhor adequação do layout da sede, valorizando
o patrimônio imobiliário e oferecendo melhores condições de trabalho a todos,
possibilitando e incentivando maior participação dos colaboradores na condução
do dia a dia da entidade.
Enfim, o cinquentenário! – Depois de um turbulento 2014, que teve PIB próximo de
zero, causando dificuldades ao setor produtivo, o ano de 2015 começou especialmente preocupante para a Fenabrave, ainda que a entidade tivesse razões a comemorar, como os 50 anos de sua fundação, os 25 anos do Congresso Fenabrave e a
nova gestão do triênio 2015-2017, tendo Alarico Assumpção Júnior na Presidência,
tendo sido indicado por 32 Associações de Marca.
Ao assumir o mandato, Alarico Assumpção Júnior e sua Diretoria Executiva
assumiram o compromisso de elaborar, em conjunto com cada segmento automotivo, o Planejamento Estratégico da entidade para os próximos três anos, o que foi
feito, após inúmeras reuniões, realizadas no início de março.
Neste Planejamento, foram estabelecidas as prioridades da Fenabrave e instituídas novas Comissões de Trabalho como: Defesa Lei nº 6.729/79 e Complementos,
Temas Tributários e Formas Impróprias de Tributação, Renovação de Frota, Novo
Relacionamento com Seguradoras, Vendas Diretas, Transferência de Usados- Custo,
Defesa do Crédito para o Segmento, Parcerias com Entidades Afins e Relações
Internacionais, Análise de Mercado e, por fim, Imagem de Mercado, incluindo
missão social, meio ambiente e mobilidade.
Dentro dos principais objetivos a serem alcançados, estão a maior aproximação com governos, órgãos e entidades congêneres, a realização de parcerias para
estimular as oportunidades de mercado e o desenvolvimento e a ampliação de
projetos educacionais e de treinamento para as redes e suas equipes, como forma
de superar a crise.
E esta estratégia já rendeu frutos. Junto ao BNDES, a entidade conseguiu a
preservação do PSI e alteração do Moderfrota. Por meio de audiência realizada,
em parceria com a Anfavea e Abraciclo, com o Secretário da Fazenda do Estado de
São Paulo, Renato Villela, e outras reuniões técnicas, a Fenabrave também obteve
o percentual de MVA- Margem de Valor Agregada em 37,63% sobre as autopeças,
evitando que este aumento fosse ainda maior.
RENAVE e Frente Parlamentar – Entre as principais conquistas políticas da Fenabrave,
em 2015, estão a criação do RENAVE (Registro Nacional de Veículos em Estoque),
como parte da Lei nº 13.154/2015, e da Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Distribuição de Veículos Automotores e da Mobilidade.
Em 31 de agosto, o Ministro das Cidades, Gilberto Kassab, e o então Ministro-Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos,
anunciaram a criação do Registro Nacional de Veículos em Estoque (RENAVE),
um módulo eletrônico que eliminará o livro físico de registro de veículos usados
e viabilizará a escrituração eletrônica de entrada e saída nas concessionárias e em
lojas de revenda de carros usados. A medida tem, como principais objetivos, a desburocratização, formalização e aumento da segurança do processo e deverá entrar
em vigor a partir de março de 2016. A aprovação da Lei nº 13.154/2015 foi uma
importante conquista da Fenabrave junto a outras entidades do setor e que beneficiará as Redes de Concessionárias de todo o país, resultando em uma economia
média de R$ 980,00 por veículo negociado.
Outra conquista inédita para o Setor foi a criação da Frente Parlamentar
Mista em Defesa da Distribuição de Veículos Automotores e da Mobilidade.
Anunciada na Abertura do 25º. Congresso & ExpoFenabrave, em 15 de setembro, e lançada no dia 30 de setembro, no Salão Negro do Congresso Nacional,
em Brasília-DF, com a presença de deputados e senadores da República, a recém
criada Frente Parlamentar é presidida pelo Deputado Federal Herculano Passos
e, para que pudesse ser criada, contou com o apoio e a assinatura de mais de 250
parlamentares, o que deu, à Fenabrave, a certeza de que o Governo está atento
à importância do Setor da Distribuição Automotiva que está, intrinsecamente,
ligado a questões de Mobilidade no país.

AGILIDADE E SEGURANÇA
NO FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS

www.cetip.com.br/financiamentos

apoio jurídico

O e-Social
Para evitar autuações e transmissão incorreta de informações, as
pessoas responsáveis pela alimentação de dados no sistema devem
estar preparadas para o início de uso obrigatório do e-Social.

Q

uando aceitou o desafio de falar sobre os aspectos
técnicos do e-Social, Ebenezer ficou por horas pensando sobre como e o que abordar relevantemente
aos leitores da Revista Dealer. Dada à extensão do
tema (o Manual de Orientação ao usuário se encontra na versão
2.1, contém mais de 200 páginas e mais três anexos), percebeu que
seria impossível eleger suas principais funções. Assim, optou por
abordar os desafios cotidianos que terão que ser vencidos para que
não haja transtornos futuros.
O referido manual conceitua o programa como “um projeto do
Governo Federal que tem por objetivo desenvolver um sistema de
coleta das informações descritas no seu objeto, armazenando-as no
Ambiente Nacional do e-Social. Estabelece a forma com que passam
a serem prestadas as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra
onerosa, com ou sem vínculo empregatício, e de produção rural”.
No passado, quando o governo lançava algum projeto, os profissionais das áreas administrativas e contábeis sabiam que os prazos
seriam adiados, concessões seriam feitas e modificações exigidas.
Porém, essas realidades têm se modificado e, há vários anos, não
temos o adiamento de entregas de declarações e obrigações acessórias, exceto raras exceções. Assim, a primeira recomendação ao
leitor envolvido com o e-Social é que não conte com esses aspectos
culturais, pois eles poderão não ocorrer, até porque já houve diversos adiamentos e nada sinaliza que outro será concedido.
O nosso conselho é o de que explorem as funcionalidades do
sistema. O e-Social é composto por três ambientes:
1. Produção: Ambiente destinado ao
processamento e às apurações do empregador
que produz todos os efeitos jurídicos;
2. Pré-produção – dados reais: ambiente de teste
utilizando dados reais que serão validados, inclusive
com os sistemas externos, sem efeitos jurídicos;
3. Pré-produção – dados fictícios: Ambiente de testes
que não serão validados com os sistemas externos.
Se você ocupa um cargo diretivo, convoque as pessoas responsáveis pelos recursos humanos (RH) e pela tecnologia da informação
(TI) e avalie o grau de conhecimento que eles têm sobre o assunto.
Verifique se estabeleceram um cronograma de trabalho e os recursos
necessários para se adequarem às exigências do e-Social, atentando
para soluções simplistas que poderão, no futuro, trazer contingências evitáveis. Se sua equipe não estiver preparada, invista em

Sérgio Schwartsman
e Ebenezer Moreira

qualificação. Esteja em alerta sobre o alto índice do turnover, fato
que pode prejudicar significativamente a adequação de um sistema
como o e-Social e trazer sérios prejuízos.
Por fim, destacamos que o e-Social pretende controlar todos
os eventos relacionados à contratação e utilização de mão de obra,
portanto, atente para que todos os processos estejam detalhadamente descritos em manuais, garantindo que haja continuidade
das atividades na ausência de algum colaborador.
Todos os cadastramentos exigidos pelo sistema, tais como dados
do próprio empregador e dado dos empregados, tanto dos que já
trabalham na empresa, quanto daqueles que vierem a ser admitidos
e desligados, deverão ser feitos na forma estabelecida e que pode
ser mais bem analisada no Manual de Orientações citado acima.
No que diz respeito aos aspectos legais, de início, é importante
esclarecer que as obrigações dos empregadores permanecem as
mesmas já existentes, sendo que apenas a forma de transmissão
dessas informações está sendo modificada.
Outro ponto que consideramos de suma relevância para destacar nesse momento, diz respeito aos prazos em que o e-Social passa
a ser obrigatório para os empregadores.
De acordo com a Resolução nº 1 do Comitê Diretivo do
e-Social, os empregadores com faturamento, no ano de 2014,
acima de R$ 78.000.000,00 deverão utilizar o e-Social a partir
da competência setembro de 2016 (exceto com relação à tabela
de ambientes de trabalho, comunicação de acidente de trabalho,
monitoramento da saúde do trabalhador e condições ambientais
do trabalho, que terá início com a competência de julho de 2017).
Para os demais empregadores, a utilização do e-Social terá início
a partir da competência janeiro de 2017, com a mesma exceção
acima indicada.
E, a partir do momento em que a utilização do e-Social for
obrigatória, sua não utilização, ou seja, a não apresentação das informações ou apresentação incorreta ou com omissões, sujeitará o
empregador às penalidades previstas na legislação, que na verdade são
as mesmas existentes hoje, relativamente a cada uma das obrigações.
Dessa forma, nossa recomendação é para que todos iniciem os
treinamentos para utilização do e-Social e tenham muita atenção
aos prazos de vigências e à correção das informações que serão
prestadas pelo novo sistema, até porque a apuração das incorreções
ficará mais fácil para a Fiscalização do Trabalho, aumentando as
possibilidades de imposição de multas, em caso de falta ou erro na
prestação das informações.

Sérgio Schwartsman é advogado e sócio responsável pela área trabalhista da Lopes da Silva & Associados –
Sociedade de Advogados. Ebenezer Moreira é auditor, sócio da empresa Opinion Auditores e Consultores.
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FOCO NO
ATENDIMENTO
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Trabalhar a base de clientes
existentes, melhorar o
relacionamento por meio de
diversos canais e gerenciar
os leads da internet são
alternativas para captar
mais clientes e garantir
vendas neste período de
dificuldade do mercado.
Investir em tecnologia
e ter equipe preparada
para um bom atendimento
fará a diferença perante
à grande concorrência.

A

mpliar a produtividade significa, também,
conquistar cada vez mais clientes, além de
manter o relacionamento com os já existentes
nas bases das Redes. O consultor Orlando
Merluzzi explica que, no mercado atual, a
média de negócios realizados, por ponto de
venda, caiu 37% nos últimos quatro anos,
portanto, os Concessionários devem preparar
as suas equipes e negociar com as montadoras que representam para reverter este quadro. “Realizamos um estudo
que indica um índice mínimo de 0,024% de market share
por ponto de venda. Se a concessionária estiver abaixo
deste índice, estará em dificuldades”, detalha.
Na opinião do consultor, as concessionárias, por
meio de suas Associações de Marca, precisam rever as
metas de vendas para 2016 diante do atual cenário, porém, ao mesmo tempo, as Redes precisam se diferenciar
perante à concorrência para atrair consumidores. “O
caixa da Rede está baixo e as montadoras precisam olhar
isso. A marca que não mantiver sua Rede saudável, até
a volta do crescimento do mercado, terá sérias dificuldades no futuro”, completou o executivo, dizendo que,
além do caixa, as concessionárias precisam focar suas
atividades na inteligência de mercado e, especialmente,
no pós-venda.

Revista Dealer

27

matéria de capa

Ferramentas auxiliam na conquista de clientes – Destacar-se no mercado acaba soando como um simples
processo e que não depende de muitos esforços
para se conquistar. Ledo engano de quem pensa
desta forma, pois, para se destacar frente à crescente
concorrência, é preciso criatividade, investimentos
e comprometimento das equipes na hora de fazer a
diferença nos negócios.
E uma grande mudança percebida no mercado
atual é exatamente a forma como se relacionar com
os clientes. “Os Concessionários ainda não estão
acostumados a esta nova realidade, que é a de trabalhar em um novo ambiente, o digital”, comenta
o gerente de projetos e novos negócios da Syonet
CRM, Isac Alves de Campos.

Praticar o bom atendimento, em todas as áreas, será um
diferencial para a concessionária se destacar no mercado.
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“A internet está redefinindo o comportamento
dos consumidores em todas as categorias, inclusive
os compradores de veículos”, acrescenta o presidente da Search Optics para América Latina – especializada em relacionamento digital, Eduardo Cortez.
De acordo com o executivo, três elementos fundamentam esta mudança no comportamento do
consumidor: conteúdo, velocidade e comodidade.
“Os compradores atuais querem se auto educar e,
muitas vezes, chegam no showroom sabendo mais
que os próprios vendedores”, disse.
O consumo da informação ocorre de uma
forma muito dinâmica, portanto, a entrega destas
informações precisa ser feita com agilidade, assim
como as respostas aos leads gerados que, segundo
Cortez, devem ser feitas em até duas horas. “Mesmo
assim, é preciso respeitar a maneira como o cliente

Isac Alves de Campos, gerente de projetos e
novos negócios da Syonet CRM.

quer ser contatado, seja por mensagens instantâneas, telefone, e-mail ou redes sociais. Cada um tem
a sua preferência e as concessionárias que souberem
se comunicar no canal adequado do lead, terão
melhores resultados”, completa.
O gerente da Syonet CRM acrescenta que os
Concessionários precisam trabalhar, com mais
intensidade, a base antiga de clientes, de até cinco
anos após a compra do veículo. Para isso, uma ferramenta de gerenciamento, como a oferecida pela
empresa, poderá auxiliar neste processo, tanto na
área de vendas, como no departamento de serviços.
“Muitos empresários têm optado por comprar
mailings ou cadastros de possíveis clientes. Acredito
que esta não é uma estratégia assertiva. É preciso
trabalhar com quem já foi cliente da concessionária”, acrescenta Campos.
Eduardo Cortez concorda com esta estratégia.
Na sua opinião, ter uma base de dados em um
CRM é muito importante para a criação de ações
de marketing, como mala direta, e-mail marketing
ou SMS. “É preciso correr atrás de quem já foi
cliente”, diz.
Os dois executivos dizem que os investimentos
necessários para aprimorar os atendimentos não
demandam grandes quantias. E, por meio das
ferramentas adequadas, uma equipe preparada e
ações assertivas, dentro do público qualificado nas
estratégias, os resultados serão uma consequência.
“Em uma ferramenta de CRM, por exemplo, é
possível trabalhar o que chamamos de ‘pós-venda
do F&I’”, explica Campos, contando que alguns
dos clientes da Syonet têm obtido bons resultados ao entrar em contato com os clientes que
chegam ao fim do financiamento: “a proposta é
apresentar um novo veículo, com o mesmo valor
de parcela que ele paga atualmente. É, na verdade,
uma expansão do financiamento, com a troca do
veículo”, explica.
Segundo o gerente da Syonet, dentre os clientes abordados por esta estratégia, 30% receberam
bem a proposta. Destes, cerca de 20% vão à
concessionária obter mais informações e, 10%
dos que foram fecharam negócio. “Às vezes, por
problemas de atendimento pessoal, o cliente pega
a proposta e fecha negócio em outra concessionária. É preciso estar atento e manter o mesmo nível
de atendimento no contato virtual e no pessoal”,
alerta Campos.
Os custos envolvidos na prospecção podem
ser feitos de forma gradativa. Campos ensina que
o primeiro ponto de contato poderá ser feito por

e-mail. “É um meio praticamente
gratuito, onde poderá ser trabalhado um e-mail marketing ou uma
mensagem pessoal, direcionada
àquele cliente da base antiga do
CRM”, ensina. Em seguida, o SMS
é recomendado como um segundo
ponto de contato, chegando ao
telefonema, que é a forma mais
direta de conversar com o possível
comprador. “Desta forma, você
consegue atingir 100% da sua base
de clientes, pois aquele que não olha o e-mail, pode
atender um telefonema, por exemplo”.
Ter ou não uma equipe exclusiva para o atendimento digital depende apenas das equipes de cada
concessionária. Muitas vezes, os consultores de venda do showroom têm perfil mais atual e conseguem
lidar com os clientes digitais sem dificuldades. Cabe
aos gestores identificarem as necessidades de cada
equipe e definir se é preciso investir ou não em uma
área específica para gerenciamento de leads. “É
preciso estar atento. O vendedor do showroom, às
vezes, não tem tempo de acompanhar, em tempo
real, os leads que chegam. Ele está mais preocupado
com o fluxo de loja”, alerta Campos.
As redes sociais são componentes essenciais e
podem ser excelentes fontes de leads e de ampliação da reputação da empresa no ambiente digital.
Cortez, da Search Optics, conta que a empresa já
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Eduardo Cortez, da
Search Optics, Marcos
Xavier, diretor e sócio
fundador da White
Samurai, e Jorge
Velloso, CEO e fundador
da agência Reweb,
em mesa redonda
no 25º Congresso
& ExpoFenabrave,
realizado em setembro.
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possui clientes bem avançados neste quesito, com
um bom fluxo de leads. “Temos um cliente que
queria aumentar seu alcance nas mídias sociais, sem
ignorar a base de clientes existente. Para isso, nós
utilizamos este meio para estreitar os relacionamentos que a concessionária tinha com uma faculdade
local e uma grande fábrica, para atingir novos
consumidores na região. Esta estratégia, rica em
conteúdo específico e que interessava a este público,
atraiu novos seguidores e aumentou o engajamento.
Como consequência, a empresa se tornou uma
referência para a marca, onde todos os indicadores
de desempenho apresentaram melhorias depois da
ação”, contou Eduardo Cortez.
Este assunto foi amplamente discutido no
25º Congresso & ExpoFenabrave, realizado em
setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.
Em uma mesa redonda voltada exclusivamente para
mídias digitais, que contou com a participação de
Jorge Velloso, CEO e fundador da agência Reweb,
Eduardo Cortez, da Search Optics, e Marcos Xavier, diretor e sócio fundador da White Samurai,
foi comentado que a busca por clientes está muito
além do showroom.
Durante o debate, foram apresentadas as diversas ferramentas que estão disponíveis para que

o dealer encontre o consumidor e estabeleça contato com ele: mídias (Adwords – a busca paga do
Google, SEO – a busca orgânica, SMS, redes sociais, e-mail marketing, etc.), ferramentas de captação (sites, landing pages, lead phone), ou meios de
contato (telefone, whatsapp, e-mail, SMS).
Para Velloso, não basta ter todas essas ferramentas em mãos e não saber usá-las. “É preciso ter um
site bom, com uma força efetiva de conversão, para
conseguir atrair o cliente e captá-lo. Caso contrário, se gasta mídias, se gasta investimento e não se
converte. É preciso estar presente, de forma agressiva no marketing digital e promover experiências
completas para o consumidor. Depois de atraí-lo,
os Concessionários farão o que sempre souberam
fazer: vender carros”, afirma.
Marcos Xavier, da White Samurai, disse que
não dá mais para classificar as empresas como online ou off-line. “Pessoas e empresas são ‘on-off ’. A
dicotomia acabou. Tudo deve acontecer de forma
interligada, integrada. Não dá para pensar em
captar clientes ou fidelizá-los apenas no off-line,
como também não dá para fazer a mesma coisa só
com um site”, afirma. Para o profissional, o cliente
de hoje não busca uma verdade: ele quer várias
opiniões e quer encontrá-la em todos os lugares

Leads e CRM
também para o
pós-venda
As ferramentas disponíveis no mercado também podem
ampliar a produtividade do departamento de pós-vendas.
Com base no histórico do cliente e o ciclo de vida do produto,
os Concessionários poderão abordar esses prospects para a
realização de serviços nas concessionárias. “Estes dados são
importantes para que os empresários saibam o seu ‘estoque
de revisões’, por exemplo. Que é a quantidade de potenciais
clientes a serem contatados para realizar a revisão na concessionária”, comenta Campos, da Syonet.
Como recomendação, Campos diz que este trabalho deve
ser realizado logo no início do mês, com a abordagem direta
tanto desses clientes, como dos leads em busca de informações que fizeram contato prévio com as equipes. “Assim,
pode-se criar metas para as equipes e ampliar a penetração
dos serviços nos resultados das concessionárias”, completa.
A criatividade também faz parte da estratégia de engajamento de clientes quando o assunto é a manutenção de
veículos. Cortez, da Search Optics comenta que um de seus
clientes inovou ao criar uma série de vídeos na internet a respeito de tópicos de manutenção. “Esses vídeos se tornaram
excelentes fontes de referência com milhares de visualizações. Essa concessionária conseguiu alcançar centenas de
novos clientes em sua oficina”, detalhou.

– ele chega a uma loja apenas para confirmar o que
ele já encontrou.
“Os bancos de dados estão se tornando ineficientes: precisamos de banco de fatos. Como
exemplo, eu posso citar um cliente que quer trocar
de carro porque sua família vai aumentar. Será que
vocês sabem quem são as mulheres que estão grávidas na cidade de vocês? Sabem quem são os maridos
que estão com as mulheres grávidas para oferecer
um novo produto a eles? Existem ferramentas para
antecipar a vontade do cliente, mas é preciso inteligência para usá-las”, concluiu Marcos.
Casos como o do Grupo Roma, por exemplo,
são histórias de sucesso nas operações utilizando o
ambiente virtual. A concessionária, há quatro anos,
eliminou os anúncios em jornais e focou sua publicidade exclusivamente nas mídias digitais. “Em
2011, nós cortamos o jornal. Desde que a gente fez

isso, nosso share passou de 5,5% para 10%. Hoje
meu CRM é o coração da empresa, minha supervisora de CRM tem status de gerente”, disse Jaceguay
Barbosa Cunha, representante do Grupo em uma
das mesas redondas apresentadas no evento.

O pós-venda realizado
com bom atendimento
poderá gerar mais
negócios para as
concessionárias.
É a fidelização do
cliente para maior
rentabilidade.

Grupo Pianna investe no CRM – Há dois anos, o Grupo Piana, empresa capixaba formada por diversos
segmentos, dentre os quais 10 concessionárias de
veículos das marcas Honda, Fiat e GM, possuía
operação descentralizada, onde cada loja gerenciava
à sua maneira o resgate, pesquisa de satisfação e o
agendamento da revisão. As informações não eram
integradas, nem consistentes e o custo operacional
era muito elevado. “Tínhamos um CRM que era
um módulo do ERP e, por falta de foco, não fazia
quase nada do que precisávamos. Fomos ao mercado e procuramos a melhor solução que atendesse
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Cordialidade no
atendimento e
saber entender as
necessidades dos
clientes também
fazem a diferença
para sua fidelização.
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às nossas necessidades”, conta o coordenador de
Marketing do Grupo Pianna, Marcel Albani, que
optou pelo CRM da Syonet.
Hoje, o grupo tem 11 profissionais na Célula
de Atendimento, que é composto de uma líder,
dois profissionais seniores e duas equipes com
quatro pessoas. A área é responsável por realizar a
pesquisa de satisfação, o agendamento de serviços
e campanhas de vendas e pós-vendas para todas as
lojas. Em todo o Grupo, 50 profissionais de vendas
e 20 profissionais de pós-vendas utilizam a solução
da Syonet, diariamente, para saber das ações de
relacionamento e fidelização.
Depois da implantação do sistema, integrado
com os de gestão, o Grupo conseguiu atingir excelentes resultados. “Antes, conseguíamos agendar
25% das revisões, e hoje chegamos à marca de
80%. Outro número interessante é que fazíamos
apenas 40% das pesquisas de satisfação e agora

conseguimos atingir 100% de nossos clientes. Com
isso, realizamos campanhas de vendas mais assertivas e podemos afirmar que, no mínimo, 30%
das vendas possuem influência direta do CRM.
Hoje sei que nenhuma concessionária consegue
sobreviver sem uma solução específica de CRM”,
explica Albani.
Das 10 concessionárias do Grupo, seis já estão
com o sistema implantado e quatro estão em fase
de implantação neste momento. Outra ação do
Grupo foi dividir a tarifação por concessionária
para ratear os custos, que também está em fase final
de implantação.
Grupo Pampa – Desde quando foi fundada, há 53
anos na cidade de Passo Fundo (RS), a concessionária Pampa, representante da marca Volkswagen,
se mantém destaque em toda a região. Para isso,
foi necessário se adaptar às mudanças de mercado
e buscar alternativas e diferenciais que permitissem
o crescimento da concessionária. Há quatro anos,
a empresa começou a investir em uma solução de
CRM para melhorar a relação com os clientes e os
processos de venda e pós-venda.
Antes da implantação desse sistema, a Pampa
não tinha nenhum serviço similar de relacionamento com o cliente. “Nunca havíamos nos preocupado
com isso mas, há alguns anos, começamos a perceber como uma boa gestão de dados e comunicação
com nossos clientes, além de um serviço eficaz para
a prospecção, poderiam fazer toda a diferença nos
resultados da empresa”, conta o diretor da Pampa
Veículos, Renato Bellotti. Segundo ele, não existia
um sistema para integrar as informações, gerenciar as operações de venda e, principalmente, o
pós-venda.
Hoje, a Pampa tem quatro profissionais contratados especificamente para atendimento ao cliente.
O sistema de CRM trouxe novos conceitos e funcionalidades dentro da empresa e é responsável por
realizar pesquisas de satisfação, agendar serviços de
revisão e estabelecer um relacionamento que permite antecipar as necessidades do cliente e, assim,
fidelizá-lo. Além disso, um trabalho diário para a
prospecção de novos clientes é feito via internet,
SMS e telefonemas, com base no horizonte de
compra de cada cliente.
“Com a solução, ótimos resultados foram
obtidos, mesmo em um momento de crise econômica tão forte. Graças às pesquisas de satisfação, é
possível identificar o que melhorar, entender quais
foram os motivos de uma venda ter sido efetivada

Investimentos em tecnologias e ferramentas
adequadas de CRM poderão auxiliar no
trabalho com a antiga base de clientes.

ou não e quais são as principais necessidades do
cliente. Além disso, a concessionária tem hoje o
melhor pós-venda do Rio Grande do Sul, com
cerca de 80% de revisões agendadas de 6 em 6
meses. Antes, essa marca não passava dos 20%”,
explica Bellotti.
A expectativa da Pampa Veículos é aumentar
ainda mais a equipe responsável pelo sistema
de CRM e aprimorar os resultados. “A Pampa
não existe mais sem um bom sistema de gestão
e relacionamento com o cliente. Foi com essa
implantação que conseguimos driblar os efeitos
negativos da crise e manter bons resultados ao
longo dos anos. A ideia é aperfeiçoar o serviço
e, com isso, aumentar as vendas e fidelizar mais
clientes”, esclarece Bellotti.
Investimentos e resultados – Comparadas com as
mídias de massa, as ferramentas de mídias digitais
e CRM são mais baratas e, na atualidade, mais
eficientes. “O Concessionário deve retirar 10% do
marketing off-line para investir em mídia online
ou CRM. E este investimento deve crescer gradativamente”, ensina Isac Campos, da Syonet, reforçando que as mídias off-line não estão trazendo o
resultado esperado pelos empresários. “Já o retorno
do CRM é mensurável em até 30 dias após a efetiva
implantação”, completou.
A maioria dos investimentos de marketing
na internet reúnem duas características muito
importantes para os anunciantes: são estratégias
acessíveis e pagas por ação (paga-se por clique em
um anúncio). “Os investimentos variam muito
de região por região, pois são tipicamente leilões
de palavras-chave. Assim, termos com maior demanda, possuem preços maiores”, explica Cortez,

da Search Optics, informando que, dentre os
clientes atendidos pela empresa, foi percebido
aumento de mais de 100% no tráfego de dispositivos móveis (acesso ao site da concessionária por
celular), diminuição em 21% da taxa de rejeição
de usuários no site e aumento de 48% no tempo
de navegação.
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case de sucesso

A nova Fenacodiv e o
importante papel dos Sincodiv’s
no desenvolvimento do setor

Valdner Papa

Informação, capacitação e desenvolvimento de equipes. Estas são algumas
das ações dos Sincodiv’s, em todo o Brasil, que contribuem para a melhora
da produtividade e, consequentemente, dos negócios dos Concessionários.

E

m um período turbulento de mercado, o qual
estamos vivendo recentemente, a união de esforços é um fator-chave para o desenvolvimento e o
aprimoramento das empresas e de suas equipes. A
Fenabrave e a Fenacodiv - Federação Nacional dos Concessionários e Distribuidores de Veículos entenderam a necessidade
da união em prol do desenvolvimento da nossa categoria e
buscaram os Sincodiv’s estaduais no sentido de unir esforços e
ampliar os horizontes das Redes e dos trabalhadores representados por essas entidades.
E o resultado do esforço em conjunto não poderia ser melhor. O trabalho de engajamento, capacitação e, especialmente,
o de melhoria no resultado e na qualidade de atendimento da
linha de frente das concessionárias foram os principais motivos
para que a Fenacodiv firmasse uma parceria com a Escola de

Gestão Automotiva e os Sincodiv’s de todo o Brasil, para a criação do “Encontro de Vendedores de Concessionárias”.
O objetivo principal é o de levar aprimoramento profissional para as equipes de vendas das concessionárias, de todos
os segmentos, e em todas as regiões do País. A nossa proposta
é, justamente, por meio dos Encontros, contribuir com a
formação desses profissionais que atuam nos diversos segmentos, principalmente em um momento em que a economia do
Brasil está em crise e afetando o desempenho do nosso setor.
Por isso, precisamos inovar, buscar alternativas para superar
os dias mais complicados e, ainda, nos preparar para atender
as demandas futuras.
O Encontro de Vendedores de Concessionárias, apenas
este ano, contou com o apoio dos Sincodiv’s de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa

Durante o 25º Congresso & ExpoFenabrave, realizado em setembro,
o SINCODIV/SP, por meio do superintendente Octávio Leite Vallejo,
promoveu um Fórum de RH, onde trouxe especialistas para tratar do
tema com a Rede, como José Pastore e Ricardo Patha.
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Catarina, Mato Grosso, Ceará, Paraíba, Espírito Santo e Rio
de Janeiro. Por meio deste efetivo esforço na capacitação de
vendedores já foi possível treinar mais de 2 mil pessoas, de
todos os segmentos, que assistiram aulas relacionadas a técnicas
de vendas, qualidade, recursos humanos, produtividade, entre
outras importantes áreas que levarão esses vendedores a atingir
excelência nos níveis estratégicos e também na rentabilidade
do negócio.
Além da capacitação, os Sincodiv’s ainda auxiliam entidades assistenciais de suas regiões, pois, para participar do
Encontro de Vendedores de Concessionárias, o profissional
interessado deve doar 1kg de alimento não perecível para
realizar a inscrição.
Congresso Fenabrave – Outra importante contribuição no desenvolvimento de pessoas e também dos negócios das Redes pôde
ser vista no último Congresso & ExpoFenabrave, realizado em
São Paulo, no mês de setembro. Todos os Sincodiv’s do Brasil
se envolveram na comunicação do evento, junto à equipe da
Fenabrave, e lançaram, inclusive, campanhas motivacionais
que tiveram, por objetivo, ampliar o volume de inscrição de
suas redes locais. Por meio da força e da representatividade
de cada Sindicato, foi possível inscrever cerca de 200 pessoas
no evento.
Por falar em envolvimento, vale aqui destacar a importante
atuação do Sincodiv-SP que, sob a regência do superintendente
Octávio Leite Vallejo, além do subsídio oferecido para mais
de 100 inscrições, também realizou o Fórum Especial de RH
durante o evento.
Por meio de duas importantes palestras, que lotaram as
salas do Expo Center Norte, o Sincodiv-SP trouxe, para os participantes do evento, dois grandes nomes da área de Recursos
Humanos: José Pastore, professor e pesquisador da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, e Hélio Zilberstajn,
professor da Universidade de São Paulo.
Esta iniciativa do Sincodiv-SP, em valorizar ainda mais o
capital humano, especialmente no momento de mercado que
vivemos, mostra que o caminho certo para o desenvolvimento
dos negócios está nas pessoas que atuam nas concessionárias.
Por isso, certamente, seguiremos nesta rota, valorizando e capacitando cada um de nossos colaboradores, para ampliarmos
os nossos horizontes e vencermos as adversidades.
Contaremos sempre com o importante apoio prestado pelos
Sincodiv’s de todo o Brasil. Sem esta força e união, não estaríamos nem na metade deste caminho virtuoso.

Ainda seguindo o caminho da prestação de serviços
e no fornecimento de informações e capacitação
para os Concessionários e suas equipes, a Fenacodiv
está ampliando a sua área de atuação e trará muitas
novidades a partir do ano que vem.
Para isso, será criada a TV e Universidade Sincodiv,
onde os sindicatos estaduais poderão disponibilizar, a seus associados, todo o conteúdo destes
importantes meios de comunicação da Fenabrave, que poderão ser obtidos por meio da plataforma de TV via satélite e pela web, em pacotes
específicos planejados para a maior comodidade
dos colaboradores.
Além disso, serão criadas as chamadas “Câmaras
de Mediação”, onde os Sincodiv’s poderão resgatar
aqueles contribuintes inadimplentes antes da ação
jurídica – este é um importante passo para a queda
na inadimplência e também para acertos que levariam um grande tempo até sua resolução.
Com base na experiência obtida na Fenabrave, a
Fenacodiv também oferecerá, aos Sincodiv’s de
todo o Brasil, a Inteligência de Mercado, que é muito
mais que uma análise de vendas e emplacamentos,
mas sim uma análise completa de todo o mercado
em que os Concessionários estão inseridos e que
auxiliará no direcionamento de equipes para um
trabalho mais eficiente e assertivo.
Também, a partir do ano que vem, os “Encontro de
Vendedores de Concessionárias” serão ampliados,
passando a abordar, inclusive, as áreas de usados,
peças e serviços, seguindo uma demanda percebida
durante os cursos realizados ao longo deste ano.
Além disso, a Fenacodiv passará a realizar outros
encontros regionais e formatará, também, o que
chamamos de “Jornal Nacional Automotivo”, que
será transmitido pela TV Fenabrave, em programas
de até cinco minutos, com as principais notícias do
setor e da economia.
Temos certeza de que, com as ferramentas que disponibilizaremos, aos Sincodiv’s estaduais e também
aos colaboradores que atuam nas Redes, por meio
da Nova Fenacodiv, desenvolveremos ainda mais o
nosso mercado e daremos total subsídio aos empresários nas negociações sindicais.

Valdner Papa é coordenador geral da Fencodiv - Federação Nacional dos Concessionários e Distribuidores de Veículos.
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sustentabilidade

Saber destinar corretamente os resíduos das
concessionárias, além de contribuir com o meio
ambiente, adequa a empresa à legislação vigente.

MUITO MAIS QUE UM
SIMPLES COMÉRCIO
Além de fornecerem produtos e serviços, as
concessionárias de veículos possuem papel importante
para a sociedade, ao descartar corretamente os resíduos
poluidores, provenientes de suas atividades do dia a
dia. Não é apenas uma questão ideológica, mas sim,
de se adequar à legislação vigente e contribuir para
melhorar a qualidade de vida das próximas gerações.
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Claudionor Rodrigues Fernandes, diretor comercial
do Grupo Belcar, e Eduardo Santos Arantes,
consultor ambiental da Ouro Verde Meio Ambiente
e Sustentabilidade. Abaixo, treinamentos realizados
nas Redes alertam as equipes sobre a necessidade
dos cuidados com resíduos gerados.

D

e acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/10,
as empresas que geram resíduos sólidos,
principalmente os considerados perigosos, devem adotar programas de descarte
correto de determinados itens, e proporcionar, por meio da logística reversa, a redução,
o reuso e a reciclagem (3Rs) de componentes
poluidores. “As concessionárias de veículos são
empresas enquadradas como potencialmente
poluidoras. Desta forma, políticas de sustentabilidade e descarte correto de resíduos devem ser
trabalhadas, em todo o Brasil, para a adequação
de suas atividades à Lei”, comenta Eduardo Santos
Arantes, consultor ambiental da Ouro Verde Meio
Ambiente e Sustentabilidade, empresa parceira
da Fenabrave, que oferece orientação e suporte
aos Concessionários para realizar as adequações
necessárias de sustentabilidade.
Ciente desta necessidade, a Fenacodiv - Federação Nacional dos Concessionários e Distribuidores de Veículos, criou o “Espaço Fenacodiv
de Sustentabilidade”, no estande da Fenabrave,
durante o 25º Congresso realizado pela entidade,
em setembro. Com a presença dos consultores da
Ouro Verde Meio Ambiente, foi possível orientar
e levar mais informações aos Concessionários
visitantes da feira, sobre as possíveis medidas de
adequação necessárias nas empresas e de que forma poderiam ser executadas. “Durante o evento,
ouvimos dúvidas e demandas de Concessionários,
que buscam por soluções mais simples, como a
separação e coleta seletiva de resíduos, até as mais
complexas, como a realização de licenciamento
ambiental, avaliação de passivos ambientais,
monitoramento ambiental e programas de treinamento e de conscientização dos funcionários”,
comentou Arantes.
Nos dois dias de evento, os consultores da Ouro
Verde atenderam cerca de 100 visitantes, entre eles,

Concessionários, representantes das Associações
de Marca, dos Sincodiv’s de todo o Brasil e demais
parceiros da entidade. “Foi uma ótima oportunidade para conhecerem mais o trabalho desenvolvido
com a Fenabrave, Fenacodiv e nós, da Ouro Verde.
Em todo momento, o nosso objetivo foi orientar
os interessados sobre a importância do desenvolvimento de um Plano de Gestão de Resíduos Sólidos,
obrigatório por lei”, reforçou Arantes.
Caso Belcar – Diversas empresas já entenderam esta
necessidade e adequaram suas atividades às leis ambientais. Um exemplo é o Grupo Belcar Veículos,
representante das marcas Volkswagen, Mitsubishi e
Yamaha Motors, no estado de Goiás, que criou um
projeto chamado “Belcar Sustentável”.

Embalagens
contaminadas com
óleo e fluídos devem
ser descartadas de
forma correta.
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Com esta nova ação, as concessionárias do
grupo passaram por uma verdadeira revolução,
não apenas nas instalações, mas, principalmente,
nas atitudes das equipes durante dia a dia de
suas atividades. “Nós temos o compromisso e
a consciência de que a sustentabilidade é uma
necessidade e tem um alto grau de relevância, não
apenas para a imagem da empresa, mas também
para o ambiente. Antes da implantação do projeto,
o processo de reciclagem na Belcar era simples.
Todo o lixo (que assim o chamávamos) era colocado em uma área dentro da concessionária sem
nenhum critério de armazenamento e separação.
Os coletores da prefeitura pegavam o que lhes
interessava e o pessoal do ferro velho também. Os
demais resíduos eram jogados na lixeira comum,
sem a separação correta”, declarou Claudionor
Rodrigues Fernandes, diretor comercial do
Grupo Belcar.
Com tantas ações positivas, o Grupo foi premiado
pela Volkswagen do Brasil, no primeiro ‘Programa
de Reconhecimento em Sustentabilidade das
Concessionárias Volkswagen’, realizado em outubro.
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Hoje, por meio do projeto ‘Belcar Sustentável’, são realizados treinamentos, ministrados por
um engenheiro ambiental contratado, e os colaboradores da empresa são orientados a manusear
corretamente os resíduos gerados nas concessionárias. Além disso, foi adquirido um galpão para
o manuseio e armazenamento correto de resíduos
perigosos e contaminados, até sua destinação, seja
ela a venda ou incineração, dependendo do tipo de
resíduo. Também foram instaladas lixeiras padronizadas por todas as empresas para recolhimento
de materiais recicláveis: papel, plástico, vidro,
metal e orgânico.
O óleo usado nas oficinas também é depositado em carrinhos de coleta e, posteriormente,
transferido para um tanque onde fica armazenado
até ser recolhido por uma empresa credenciada. As baterias, pneus velhos, lâmpadas, papéis
contaminados e outros resíduos, são recolhidos e

Materiais de
orientação
A Ouro Verde, em parceria com a Fenabrave,
criou a cartilha “concessionária ambientalmente adequada“. O conteúdo foi desenvolvido pela consultoria e está disponível para
download e consulta no site da entidade
(tinyurl.com/ambientalmente-adequada).
O link contém um vasto material técnico
informativo, interativo e ilustrado por
meio de vídeos didáticos que servirão
de apoio para as concessionárias conhecerem melhor de que forma poderão
se adequar.

destinados adequadamente. “As concessionárias
contam, ainda, com um sistema de recarga do
lençol freático, por meio de mecanismos de engenharia que garantem maior índice de infiltração
de água no solo, retardando o volume de escoamento superficial que poderia se perder em vias
públicas”, detalha Fernandes.
As oficinas e postos de lavagem possuem estrutura adequada para destinar toda a água proveniente da lavagem dos pisos e veículos para caixas
separadoras de água e óleo, garantindo, assim, o
lançamento de água tratada para a rede coletora.
“A limpeza destas caixas é feita por uma empresa
especializada e a concessionária utiliza produtos
biodegradáveis na higienização das instalações e
dos veículos”, completa o diretor comercial do
Grupo Belcar.
Com tantas ações positivas, o Grupo foi premiado pela Volkswagen do Brasil, no primeiro
‘Programa de Reconhecimento em Sustentabilidade das Concessionárias Volkswagen’, realizado em outubro, e que premiou as iniciativas
realizadas por concessionárias da marca que mais

contribuíram com o desenvolvimento social,
ambiental ou econômico. “Este prêmio foi muito
importante para nós, pois reconhece todo os esforços e os investimentos realizados nas adequações.
Temos orgulho de hoje sermos reconhecidos por
isso”, comemorou Fernandes.
Além da mudança cultural e das práticas de
descarte de resíduos, as ações desenvolvidas pelo
Grupo Belcar já contribuem, financeiramente,
para os negócios da empresa. “O valor apurado
com a reciclagem desses resíduos já paga 80% do
custo da equipe que manuseia estes materiais”,
completou Fernandes.
Revista Dealer
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Vem surpresa boa por aí
Ricardo Amorim

Não, você não leu errado. Primeira boa notícia: 2015 está acabando.
Com o desastre de Mariana, o Sul e o Norte do país alagados e o
Sudeste sem água, a epidemia de microcefalia, intermináveis
escândalos de corrupção, a crise política, a economia em queda livre e o Corinthians campeão
brasileiro, 2015 é um ano que não vai deixar saudades para a maioria dos brasileiros.

A

gora, a melhor notícia. Ao menos na economia,
2016 pode ser um ano não tão ruim quanto a
maioria teme e, quase com certeza, os anos seguintes serão melhores, talvez muito melhores.
Para entender por que, precisamos voltar um pouco no
tempo. A presidente Dilma tomou posse em 2011. Desde então,
duas tendências foram marcantes. Ano após ano, as expectativas
de crescimento – medidas pela média da sondagem feita no final
do ano pelo Banco Central com os economistas dos bancos para
o crescimento no ano seguinte – deterioraram-se. Mais grave, o
crescimento efetivo em todos os anos foi ainda pior do que as
expectativas. Em outras palavras, o desempenho da economia
brasileira vem piorando consistentemente desde 2011. (gráfico 1)
Aliás, desde 2011, a economia brasileira foi a segunda que
menos cresceu em toda a América Latina. Só superamos a
Venezuela e só porque o PIB da Venezuela cairá cerca de 10%
neste ano. (gráfico 2)
Nem sempre foi assim, Nos cinco anos anteriores, as tendências eram opostas. Com exceção de 2009 por conta dos impactos
da crise financeira global, as expectativas tinham uma clara
tendência de melhora e o crescimento efetivo do PIB sempre
superava as expectativas.
O que mudou na política econômica brasileira desde 2011?
Muita coisa. Talvez, as duas mudanças mais significativas tenham sido um forte aumento no intervencionismo estatal e a
falta de coragem do governo no combate à inflação.
Um traço comum das políticas econômicas adotadas pela
equipe do Ministro Guido Mantega no primeiro mandato da
presidente Dilma foi tentar solucionar problemas a partir da
premissa de que reduzir a remuneração das empresas era parte
da solução. O exemplo mais marcante talvez tenha ocorrido no
setor elétrico.
Há cerca de quatro anos, o governo diagnosticou – corretamente, diga-se de passagem - que a energia elétrica brasileira
era a mais cara entre as 30 maiores economias mundiais. Algo
deveria ser feito para reduzir seu custo. Havia várias causas
para o problema. A mais grave é que o total de impostos pagos
tanto pelos consumidores quanto pelas empresas no Brasil era
disparado o maior. Ao invés de reduzir drasticamente os impostos – o que exigiria corte dos gastos do governo – o governo
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diminuiu-os minimamente e, como condição para renovar
seus contratos de concessão de exploração de serviços, exigiu
das empresas uma redução no preço de venda da energia para o
consumidor. Inicialmente, os preços caíram um pouco. Como
o consumo de energia ficou constante, as receitas das empresas
do setor também caíram. Infelizmente, o custo para as empresas
é pouco flexível, já que o maior deles é construir a infraestrutura de geração, transmissão e distribuição da energia. Assim,
qual foi o impacto da medida nas empresas? Receitas menores
e custos constantes reduziram a rentabilidade dos negócios, o
que as levou a cortarem seus investimentos, diminuindo o ritmo de expansão de nossa oferta de energia nos anos seguintes.
Para piorar, São Pedro parece não ter gostado das mudanças
e as chuvas escassearam em parte do país. Assim, quatro anos
depois, não há energia suficiente, por falta de investimentos, e
para reequilibrar a demanda a um nível mais baixo de oferta, os
preços tiveram que dobrar e até triplicar.
Em resumo, políticas econômicas que estimulavam o consumo,
mas desestimulavam a produção, levaram a confiança dos empresários a cair cada vez mais, reduzindo investimentos produtivos e
gerando dois grandes desequilíbrios na economia brasileira.
O primeiro aconteceu em nossas contas externas. A elevação
de custos para se produzir no Brasil levou cada vez mais empresas e consumidores a preferirem trazer os produtos do exterior
a produzi-los ou comprá-los aqui. Quando o ex-Ministro da
Fazenda Guido Mantega tomou posse, há 9 anos, o Brasil tinha
um superávit anual na balança comercial de produtos manufaturados de US$10 bilhões. Exportávamos US$10 bilhões
mais do que importávamos. Quando ele deixou o governo, há
11 meses, tínhamos um déficit de US$110 bilhões. Por isso,
nossa indústria encolheu mais de 20% desde o lançamento do
Programa Brasil Maior, criado supostamente para estimular a
competitividade da indústria brasileira há quatro anos e meio.
O segundo desequilíbrio veio com a inflação. Aumentos de
custos de alugueis, mão de obra e matérias-primas pressionaram
a inflação e não foram combatidos pelo Banco Central com o
devido afinco, pelo menos não até as eleições de outubro do
ano passado.
Para piorar, o governo represou até as eleições vários aumentos de preços que controla, como energia elétrica, gasolina,
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ônibus, metrô e outros. Após as eleições, com as contas públicas
em frangalhos, os aumentos vieram todos de uma vez – os preços
que o governo controla subiram em média 18% nos últimos 12
meses - elevando ainda mais a inflação. (gráfico 3)
Por fim, o governo Dilma gerou mais um grande desarranjo
macroeconômico: nas contas públicas. Gastos cada vez maiores e
uma economia estagnada - reduzindo a arrecadação de impostos
- causaram um desequilíbrio fiscal que minou a confiança no
país, reduzindo os investimentos e o crescimento econômico.
Enfim, a herança econômica deixada pelo governo Dilma
I ao governo Dilma II foi uma economia gravemente enferma.
Para tratar nosso câncer econômico, sai Guido Mantega, entra
Joaquim Levy e começa a quimioterapia.
As políticas econômicas mudam radicalmente e, aos trancos
e barrancos, estão curando a doença. O problema é que, inicialmente, o paciente, a economia brasileira, sofre com ambos – a
doença que ainda não foi curada e os efeitos colaterais da própria
quimioterapia econômica. Em resumo, antes de resolver nossos
desequilíbrios econômicos, a alta de juros, dólar e impostos
deprime ainda mais a economia.
Para ajustar as contas externas, o real passou por uma maxidesvalorização que encareceu produtos importados, tornando a
opção de trazer os produtos de fora do país menos atraente e, a
médio prazo, estimulando a produção aqui. Por consequência,
os resultados da balança comercial começaram a melhorar.
A alta do dólar tem, no entanto, um importante efeito
colateral. Ao tornar mais caros os produtos importados, ela
alimenta a inflação. Para combater a alta da inflação, o Banco
Central dobrou a taxa básica de juros, encarecendo o crédito aos
consumidores. Com juros muito mais altos, os consumidores
reduzem suas compras. Com menos procura por seus produtos,
para vender, as empresas não podem subir tanto os preços, o que
acabará reduzindo a inflação.
As pressões altistas sobre a inflação eram tantas que a alta
dos juros ainda não surtiu efeito. Ao contrário, a inflação neste
ano será a mais alta em 13 anos. No ano que vem, a inflação
deve cair, mas não o suficiente para atingir o centro da meta - de
4,5%. Aliás, até o teto da meta inflacionária - de 6,5% - corre
o risco de ser estourado, o que pode forçar o Banco Central a
aumentar ainda mais os juros no início do ano que vem.

Por outro lado, por conta da mais profunda e longa recessão
em mais de 30 anos, a trajetória de queda da inflação deve continuar em 2017, o que deve criar condições para que os juros
caiam entre o final do ano que vem e início de 2017. Isto faria
com que o crédito e o consumo voltem a crescer e estimularia os
investimentos produtivos e a geração de empregos.
Para que isto aconteça, precisamos antes resolver o último
desajuste macroeconômico gerado no primeiro mandato de
governo da Presidente Dilma - o das contas públicas. Como em
uma família ou em uma empresa, só há duas formas de colocar
as contas do governo em ordem: elevação de impostos, ou cortes
de gastos. Aliás, cortar gastos seria a solução ideal em um país
onde o total de gastos públicos é um dos mais elevados entre
todos os países emergentes e a qualidade dos serviços públicos
está longe disso.
De um ano para cá, o governo aumentou as alíquotas de
alguns impostos, mas até agora isto não foi suficiente sequer
para contrabalançar a queda na arrecadação causada pela queda
do PIB. Em resumo, para colocar as contas públicas em ordem,
retomar a confiança, os investimentos e o crescimento do país,
o governo ainda precisará cortar mais seus gastos ou aumentar
os impostos, o que ele não tem conseguido fazer em função da
crise política.
A Presidente reelegeu-se com um discurso de que o país ia
bem e que a inflação, as contas externas e as contas públicas não
eram problemas. Após a eleição, os desequilíbrios econômicos e
seus impactos negativos sobre empregos e salários ficaram evidentes, causando em muitos a sensação de estelionato eleitoral.
Para completar, denúncias generalizadas de corrupção envolvendo líderes do Executivo e do Congresso colaboram para levar a
popularidade da Presidente a um dígito e conturbar sua relação
com o Legislativo, que passou a bloquear os projetos necessários
para reequilibrar as contas públicas. (gráfico 4)
Aí é que o jogo deve virar ao longo de 2016. Enquanto
permanecem a guerra política e o enorme déficit fiscal, os investimentos produtivos no país secam e o desemprego não para de
subir – em breve, chegaremos a uma taxa de desemprego de dois
dígitos, o dobro do que era há um ano. Em tese, esta tendência
de deterioração econômica poderia permanecer inalterada por
mais três anos, até as eleições de 2018, mas minha impressão
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gráfico 4
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é que muito antes disso – provavelmente ainda em 2016 – o
tecido socioeconômico brasileiro se esgarçaria a tal ponto que
conflitos, cada vez mais graves emergiriam, tornando o já instável equilíbrio político insustentável. Duas outras possibilidades
parecem-me mais prováveis.
A primeira é a pizza. O Executivo e o Legislativo chegariam
a algum acordo que garantisse o ajuste fiscal em troca de algum
tipo de “imunidade” aos investigados nos escândalos de corrupção tanto do Executivo quanto do Legislativo, incluindo membros do governo e da oposição. O custo para o país de não apenas
perder a oportunidade de acabar com a cultura de aceitação de
corrupção, mas ainda reforçá-la, seria altíssimo a médio e longo
prazos. A curto prazo, no entanto, isto destravaria a economia,
permitindo que pela primeira vez desde 2011, as perspectivas
de crescimento para os anos seguintes fossem melhores do que
nos anos anteriores.
O que torna a possibilidade acima menos provável é que para
que ela se materializasse faltaria combinar com os russos. Ela só
seria possível se o Judiciário, que tem se mantido razoavelmente
insulado das pressões políticas, fosse controlado ou cooptado.
Sobra a segunda alternativa: a crise atual continua e se agrava
ao longo do início do ano que vem, com alta na taxa de desemprego e uma queda ainda maior na popularidade e redução da
base de apoio político da Presidente, tornando sua sustentação
no cargo impossível. É bom lembrar que o ex-presidente Collor
não caiu apenas em função de denúncias de corrupção, mas por
ter popularidade de um dígito e ver seus aliados gradualmente
abandonando-o, como acontece com o atual governo. Neste
caso, um novo presidente – tanto no caso do vice-presidente

Michel Temer assumir, quanto no caso de
novas eleições acontecerem – provavelmenDilma 1
Dilma 2
te teria uma base política mais sólida, o que
criaria condições para finalizar o ajuste
fiscal, retomar a confiança e o crescimento.
Portanto, ainda que com timing, ritmo
de recuperação e consequências de médio
e longo prazos, bastante distintos, nos dois
casos é provável que em algum momento
de 2016 ou, na pior das hipóteses, ao longo
de 2017, a economia brasileira inicie um
processo de recuperação. É ainda mais
provável que, uma vez iniciada, a recu-1,3
-1,6
peração seja muito mais vigorosa do que
1993
2003
2013
a atualmente projetada pela maioria dos
economistas e empresas.
O desempenho econômico brasileiro
no triênio 2014-2016 - com uma média esperada de contração
do PIB de 1,6% a.a. - será o segundo pior dos últimos 115 anos.
Em todas as outras vezes que houve uma contração do PIB significativa, ela foi seguida de um crescimento bastante acelerado
nos anos seguintes. (gráfico 5)
Quase ninguém espera isso desta vez. As projeções trimestrais para o PIB da maioria dos analistas indicam PIB em queda
até o primeiro trimestre do ano que vem, seguido de estagnação
por quase dois anos depois disso. A história econômica brasileira
e internacional sugere que a queda do PIB nos próximos trimestres pode ser até ser mais intensa e durar mais do que projetam
hoje os analistas, mas uma vez resolvidos o buraco fiscal e a crise
política e retomada a confiança na economia brasileira, a recuperação, quando acontecer, deve ser muito mais forte do que a
projetada hoje. Como no período anterior ao início do governo
Dilma, ao menos por alguns anos, as surpresas econômicas
devem voltar a ser positivas e o crescimento deve acelerar-se, ao
invés de desacelerar-se.
Eu não sou o único vendo que as expectativas econômicas
de longo prazo e, por consequência os preços dos ativos no Brasil, tornaram-se excessivamente pessimistas. Para aproveitar as
oportunidades de negócios que estas surpresas positivas trarão,
de uma semana para cá, três empresas estrangeiras fizeram investimentos bilionários no país. No setor de cosméticos, a francesa
Coty comprou parte das operações da Hypermarcas. No setor de
comunicação, a americana Omnicom comprou o Grupo ABC.
Na aviação, os chineses da HNA compraram a Azul.
Você e sua empresa estão prontos para as surpresas que vêm
por aí?

Ricardo Amorim é apresentador do Manhattan Connection da Globonews, presidente da Ricam Consultoria,
o brasileiro mais influente no LinkedIn, único brasileiro na lista dos melhores e mais importantes palestrantes mundiais
do Speakers Corner e o economista mais influente do Brasil segundo a revista Forbes. Twitter: @ricamconsult.
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