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ENTREVISTA 
O Professor Dr. Anthony Portigliatti 
fala sobre análises comportamentais 
em benefício dos negócios.

TENDÊNCIAS 
A Experiência do Consumidor 
ganha destaque nas estratégias 
das marcas.

Este foi o tema da NADA Show 2018, realizada de 22 a 25 de março,  
em Las Vegas. A convenção, que reuniu mais de 23.500 participantes, 

debateu os caminhos do Setor da Distribuição de Veículos, considerando 
o compartilhamento de veículos, carros elétricos e autônomos. 

FOCO NO FUTURO

SETOR
Tratores e máquinas 
agrícolas têm campo 
pra crescer.



B3. INTEGRAMOS
PARA POTENCIALIZAR.

B3: o resultado da combinação entre a BM&FBOVESPA e a CETIP. 
Saiba mais em B3.COM.BR

Empresa de infraestrutura de mercado de classe mundial,

a B3 nasce para integrar o mercado e potencializar negócios.

B3. Somos Brasil. Somos Bolsa. Somos Balcão.
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Por Alarico Assumpção Júnior

Com resiliência, avançaremos!

editorial

primeiro trimestre de 2018 foi significativo para o nosso setor e merece comentários. Em que 
pese não termos tido o avanço esperado no PIB, os segmentos automotivos deram mostras 
importantes de recuperação, tanto que a FENABRAVE revisou, para cima, suas projeções 
para o ano.

É claro que o desempenho geral do ano dependerá de algumas variáveis, considerando 
um ano eleitoral, com Copa do Mundo (ainda que realizada na Rússia) e um pacote de reformas pendentes que 
muito influenciarão o próximo ano. Mas, para 2018, as apostas já estão feitas e acreditamos que, salvo turbulência 
inesperada, poderemos chegar ao final do ano mais aliviados, porém, jamais descuidados.

Aprendemos muito com a crise dos últimos quatro anos e, hoje, sabemos que, além dela, também o merca-
do nos mostrou o quanto ainda devemos mudar para nos adaptar às novas realidades. E esse é um movimento 
mundial e não apenas no Brasil.

Durante a NADA SHOW, realizada em Las Vegas, em março deste ano, pudemos perceber, como mostra a 
Matéria de Capa desta edição, a preocupação dos Concessionários com as mudanças provocadas pelo perfil de 
mercado, diante de um comportamento que se divide entre a posse ou uso dos veículos, e pela tecnologia aplicada 
aos carros elétricos e autônomos.

Ainda que a entidade norte-americana, que representa mais de 16.500 Concessionários de automóveis e co-
merciais leves no país, acredite que profundas transformações só ocorram daqui a uma década, e que o consumidor 
continuará preferindo possuir carros ao invés de gastar tempo aguardando por serviços de compartilhamento, fato 
é que o modelo de negócios já está mudando a cada ano, e assim deve continuar acontecendo para quem pretende 
continuar na atividade de Concessionárias em 2028.

Para isso, estar informado, atualizado e, acima de tudo, disposto a inovar, torna-se parte fundamental da 
ignição dos novos negócios que se anunciam como possibilidades de rentabilidade às Concessionárias. Passar a ser 
um centro de serviços de mobilidade, como preconizam especialistas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e 
Europa, leva tempo e merece análise, reflexão e, o mais importante, resiliência. Não falo da resiliência física, que 
faz um corpo voltar ao estado original após ser pressionado. Falo da resiliência emocional, psicológica, aquela que 
nos impulsiona, diante de desafios, a buscar soluções e não voltar ao estado anterior, mas nos tornando melhores 
e mais fortes, dentro do nosso setor.

É assim que pautaremos os pilares de conteúdo do nosso 28º. Congresso & ExpoFenabrave, cujo tema será 
“RESILIÊNCIA. O mundo é digital e o relacionamento é humano”, que acontece nos dias 7 e 8 de agosto, no 
Transamerica Expo Center, em São Paulo-SP e, para o qual, convido a todos os Concessionários e suas equipes 
a participar.

Apesar de todas as transformações em nosso negócio, em nosso setor, e mesmo diante da tecnologia absorvida 
por um mundo cada vez mais digital e conectado, é igualmente verdade que, seja como for o nosso futuro, ele será 
formado por pessoas: pessoas que investem em seus negócios, pessoas que trabalham em nossas empresas e pessoas 
que consomem nossos serviços e compram ou usam nossos produtos. A lição que fica me parece clara: Sempre 
haverá futuro para quem se adaptar às mudanças sem perder o foco no SER HUMANO.

Que assim seja! Ótimos negócios e muito sucesso!

O

Alarico Assumpção Júnior é Presidente da FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores e da ALADDA – Associación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores
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Seguindo a proposta de oferecer novos cursos que abordem 
assuntos relevantes para a formação e capacitação dos cola-
boradores da Rede de Distribuição de Veículos, a Universidade 
Web Fenabrave está, a cada mês, disponibilizando cursos com 
conteúdos mais abrangentes para a gestão das Concessionárias.

Em março, quatro novos cursos, com 8 horas de duração cada, 
entraram na plataforma Web, desenvolvendo análises sobre PNL, 
Neuroplanning e Orçamentação. No início de abril, esses temas 
foram apresentados com os cursos de “Autodesenvolvimento Pro-
fissional: Inteligência emocional no trabalho de Concessionários”, 
ministrado pela professora Iraide Pita, que abordou a capacidade 
intelectual e habilidades técnicas na avaliação de um candidato 
a uma vaga de emprego além de destacar a importância da ha-

Novos cursos disponíveis na  
Universidade WEB Fenabrave

bilidade emocional, da forma como lidar com as emoções, suas 
e dos outros, na construção do caminho do sucesso profissional. 

A professora Bernadete Pupo ministrou o curso “O autoco-
nhecimento como pilar para liderança eficaz em Concessionárias”, 
demonstrando que cada indivíduo possui qualidades, mas, tam-
bém, pontos que precisam ser trabalhados para que o líder tire o 
melhor proveito de suas características. 

Também estão disponíveis outros dois cursos: “Equilibran-
do relacionamentos: Dicas de Comunicação Não Violenta para 
Concessionários” com a professora Maristela Serpejante Porfirio, 
e “Diagnóstico Estratégico em Concessionárias”, aplicado pela 
professora Rose de Cássia Rogério que elucida as questões em 
torno do novo perfil do consumidor.

FENABRAVE apresenta  
28º Congresso & ExpoFenabrave  
para Associações de Marca

Representantes das Associações de Marca estiveram reunidos no dia 11 de 
abril, na sede da FENABRAVE, para conhecer, em primeira-mão, o planejamen-
to inicial do 28º Congresso & ExpoFenabrave, que acontece nos dias 7 e 8 de 
agosto, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. 

Presidentes, executivos e profissionais da área de comunicação das enti-
dades conheceram a campanha publicitária do evento que terá, como tema, 
“RESILIÊNCIA. O mundo é digital e o relacionamento é humano”. Além 
da temática, foram apresentadas informações sobre os pilares de conteúdo 
das palestras e mesas redondas, valores e condições para as inscrições e para 
pacotes de hospedagem.

Para inscrições feitas até dia 31 de maio, o valor é de R$ 900,00, passando 
a R$ 1.000,00 para o período de 1º de junho até 30 de junho. Na terceira etapa 
de inscrições, o valor será de R$ 1.100,00, para quem fizer a inscrição de 1o a 
31 de julho, e de R$ 1.200,00 para os participantes que realizarem suas inscri-
ções no dia do evento. As inscrições já estão abertas no site oficial do evento:  
www.congresso-fenabrave.com.br e terão os valores iguais aos do ano passado.

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

Belo Horizonte e 
Rondonópolis recebem 
Encontro de Vendedores

No dia 10 de abril, foi realizado o Encontro de 
Vendedores, Consultores Técnicos e Líderes de 
Concessionárias em Belo Horizonte (MG). Na oca-
sião, 170 profissionais participaram das atividades, 
e cerca de 90 quilos de alimentos foram arrecadados 
para serem doados ao Núcleo Assistencial Caminho 
para Jesus. 

Já nos dias 25 e 26 de abril, a FENACODIV, em 
parceria com o SINCODIV de Mato Grosso, realizou 
o Encontro de Vendedores, Consultores Técnicos e 
Líderes de Concessionárias, na cidade de Rondonó-
polis (MT). Na ocasião, os alimentos, não perecíveis, 
arrecadados como taxa de inscrição, foram doados 
para a Comunidade Terapêutica Nascendo em Cristo.

O evento, que visa a capacitação e o aperfei-
çoamento das equipes de vendas e gestores das 
Concessionárias, contempla palestras, estudos de 
casos e atividades práticas em grupos com conteúdo 
didático e totalmente relacionado ao dia a dia do 
Setor da Distribuição Automotiva.

Para mais informações sobre a agenda do 
evento e inscrições, entre em contato com Amanda 
Sobral, pelo telefone (11) 5582 0030, e-mail: amanda.
universidade@fenabrave.org.br.

Mais informações 
sobre as inscrições 

na Central de 
Atendimento  

do evento:  
(11) 5582-0091
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Agenda

Acompanhe os principais 
eventos e ações que estiveram 
na Agenda da FENABRAVE

MARÇO

• Valdner Papa, Diretor de Relações com o 
Mercado, representou a FENABRAVE no 
painel ‘CS Infra & Capital Goods Confe-
rence’, realizado pela Credit Suisse, no dia 
6 de março, em São Paulo. O evento, que 
foi destinado ao público de investidores, 
abordou os principais temas discutidos, 
na atualidade, pela indústria automotiva 
com relação ao capital financeiro.

• Representantes da FENABRAVE partici-
param, no dia 7 de março, em São Paulo, 
de reunião do Instituto Atlântico de cujo 
Conselho a entidade faz parte.

• O Presidente da FENABRAVE, Alarico 
Assumpção Júnior, recepcionou, no dia 
7 de março, na sede da entidade, em São 
Paulo, Vitor Cesar Bonvino, presidente do 
Conselho Nacional da ABAC - Associação 
Brasileira de Administradoras de Consór-
cios e Paulo Rossi, presidente executivo, 
que entregaram, oficialmente, o convite 
para o 40º CONAC - Congresso Nacional 
de Administradoras de Consórcios. Os 
Vice-Presidentes da FENABRAVE, Carlos 
Porto e Gláucio José Geara representaram 
a entidade no evento, realizado de 8 a 10 
de abril, em Punta del Leste, no Uruguai. 

• Também representando a FENABRAVE, o 
Vice-Presidente Ricardo Lima e o Diretor 
de Relações com o Mercado, Valdner 
Papa participaram, em 7 de março, em 
Brasília, de reunião no Departamento das 
Indústrias para a Mobilidade e Logística, 
da Secretaria de Desenvolvimento e Com-
petitividade Industrial – SDCI, do MDIC, 
que tratou do Programa Rota 2030.

ABRIL

• O Presidente da FENABRAVE, Alarico As-
sumpção Júnior e o Diretor Executivo da 
entidade, Marcelo Franciulli participaram 
da cerimônia de posse de Sérgio Reze na 
Presidência da Associação Comercial de 
Sorocaba, no dia 2 de abril. Reze também 
é membro do Conselho de ex-Presidentes 
da FENABRAVE.

• A FENABRAVE, ANFAVEA (Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores) e SINDIPEÇAS (Sindicato 
Nacional da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores) participa-
ram, de reunião conjunta em 4 de abril, 
na Prefeitura de São Paulo, com o então 
Prefeito João Dória e Secretários Munici-
pais. O objetivo do encontro foi discutir 
diversos assuntos de interesses do setor 
automotivo.

• O Presidente da FENABRAVE, Alarico 
Assumpção Júnior acompanhado de Di-
retores da entidade, recepcionaram, para 
almoço, em 5 de abril, na sede da entida-
de, Pablo di Si, Presidente da Volkswagen 
e Luis Eduardo B. Guião, Presidente da 
ASSOBRAV - Associação Brasileira de 
Distribuidores Volkswagen. 

• A ASSOBRAV realizou, no dia 9 de abril, na 
sede da entidade, o 1º Fórum ASSOBRAV 
de Híbridos e Elétricos. Na ocasião, par-
ticiparam do evento Marcelo Franciulli, 
Diretor Executivo da FENABRAVE, Rita 
Mazzuchini, Assessora de Comunicação 
e Imprensa, e Valdner Papa, Diretor de 
Relações com o Mercado, que ministrou 
palestra sobre o Futuro da Distribuição de 
Veículos.

• Valdner Papa, Diretor de Relações com 
o Mercado, da FENABRAVE, participou, 
como palestrante, do painel que discutiu 
as principais tendências da tecnologia e 
do mundo digital para o setor automoti-
vo, do OLX Talks, evento promovido pela 
OLX, no dia 24 de abril, em São Paulo. 

• O Conselho Jurídico da FENABRAVE, com-
posto por representantes das Associações 
de Marca, manteve sua reunião mensal, 
em 8 de março, na sede da Federação.

• Representantes da FENABRAVE participa-
ram de reunião, com a Coordenadoria da 
Administração Tributária da Secretaria de 
Fazenda de São Paulo, em 9 de março, em 
São Paulo. A pauta do encontro tratou da 
cobrança do ICMS para veículos usados.

• A convite da presidência da ABRACAF 
- Associação Brasileira dos Concessioná-
rios de Automóveis FIAT, Alarico Assump-
ção Júnior, Presidente da FENABRAVE, e 
Diretores da Federação apresentaram 
o plano para Gestão 2018-2020 da en-
tidade, durante reunião do Conselho 
Nacional da Associação. 

• Em 14 de março, na sede da FENABRAVE, 
foram realizadas reuniões do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria Executiva. Na 
oportunidade, os participantes assistiram 
a palestra do especialista na área de suces-
são familiar, Dr. Claudio Alexandre Tosta. 

• As comissões internas de trabalhos, 
formadas por Vice-Presidentes e con-
vidados, deram início às reuniões de 
apresentação de suas propostas. Com 
seis grupos formados, de acordo com 
os pilares Político, Educacional e In-
teligência de Mercado, os encontros 
aconteceram nos meses de fevereiro e 
março. Estas comissões foram formadas 
durante a reunião de Planejamento 
Estratégico da Gestão 2018/2020 da 
FENABRAVE, realizada em janeiro.

• Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da 
FENABRAVE e Antônio Macedo da Silva, 
Gerente Administrativo Financeiro, re-
presentaram a Federação na posse do 
Conselho da ABLA - Associação Brasileira 
das Locadoras de Automóveis e no lança-
mento do anuário da entidade, no dia 14 
de março, em São Paulo

• A ASSOAUDI – Associação Brasileira dos 
Distribuidores Audi – elegeu, em março, 
Henry Visconde para presidente da enti-
dade durante o biênio 2018/2020.
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Anuário 2017 da  
Fenabrave já está no ar!
Já está disponível, para consulta 
e download, o Anuário 2017 
- O Desempenho da Indústria 
Automotiva no Brasil. O material foi 
preparado pela MB Associados, com 
apoio integral da área de Inteligência 
de Mercado da FENABRAVE e 
revisão da área de comunicação. 
Acesse www.fenabrave.org.br 
para conhecer as análises dos 
principais fatos e dados que 
formaram o mercado da Distribuição 
de Veículos em 2017, incluindo dados de emplacamentos 
de veículos novos e usados, em todo o Brasil e, também, 
dados regionais, frota circulante, concessionárias por 
estado e outras informações sobre o setor automotivo.

23ª Pesquisa FENABRAVE 
de Relacionamento com as 
Marcas começa em maio
No dia 14 de maio, será iniciada a 23ª Pesquisa FENABRAVE 
de Relacionamento com as Marcas. O questionário, que 
deverá ser respondido por Concessionários de todas as 
matrizes,  marcas e segmentos automotivos, será online, e 
estará disponível no site www.scheuerconsultoria.com.br.

Coordenada por Luiz Adelar Scheuer, a Pesquisa é 
desenvolvida com base em perguntas e respostas online, e 
processada pela equipe da FENABRAVE. A confidencialidade 
das respostas individuais permanece assegurada.

Como nos anos anteriores, o resultado da Pesquisa FENABRAVE 
de Relacionamento com as Marcas servirá de base para a 
definição, por segmento, dos ganhadores dos prêmios “Marca 
do Ano” e “Associação de Marca do Ano”, que serão revelados 
durante o 28º Congresso & ExpoFenabrave, na manhã do dia 
7 de agosto, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Na última edição da Pesquisa, mais de 50% das redes 
participaram, sendo que 18 marcas atingiram 100% de 
índice de resposta por parte das Concessionárias.

Considerando a importância da Pesquisa e da participação 
de cada Concessionário, as Associações de Marca estão 
incentivando as matrizes de suas filiadas a responderem à 
23ª Pesquisa com atenção e responsabilidade, para que os 
resultados consolidem a opinião da maior parte das Redes.

O encerramento da pesquisa acontece no próximo dia 15 de 
junho. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central 
de Atendimento Fenabrave, pelos telefones (11) 5582-0059 
/0066/0075 ou por e-mail: pesquisa@fenabrave.org.br

• O Presidente da República, Michel Temer, recebeu, no Palácio 
do Planalto, no dia 24 de abril, em Brasília, o Presidente da 
FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, o Consultor de Relações 
Institucionais e ex-governador do estado de São Paulo, Luiz 
Antônio Fleury Filho e o Deputado Herculano Passos, presidente 
da FREMOB - Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor da 
Distribuição de Veículos Automotores da Mobilidade. Na ocasião, 
participaram, também, representantes das entidades congêneres 
ANFAVEA, ABEIFA e SINDIPEÇAS. Na pauta, o Programa Rota 2030.

• A FENACODIV - Federação Nacional das Concessionárias de Veícu-
los, realizou assembleia em 25 de abril, em sua sede, em São Paulo.

• Realizada pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais 
do Sudoeste Goiano (COMIGO), a TECNOSHOW COMIGO 2018 
aconteceu de 9 a 13 de abril, em Rio Verde (GO). Marcelo Nogueira 
Ferreira, Vice-Presidente para o Segmento de Tratores e Máqui-
nas Agrícolas da FENABRAVE, representou a entidade durante 
a solenidade de abertura da feira, em que estiveram presentes 
representantes da classe política regional e nacional. “Este evento 
é muito importante para o Centro-Oeste, pois é uma referência na 
difusão do conhecimento e da inovação do setor agrícola para a 
região”, comentou. 

O Desempenho da Distribuição Automotiva no Brasil
2017
ANUÁRIO

A FENABRAVE promoveu, entre os dias 16 e 20 de abril, em 
Ultrecht, na Holanda, Missão Técnica de Caminhões, liderada 
pelo Presidente, Alarico Assumpção Jr., pelos Vice-Presidentes do 
segmento de caminhões, Luiz Antônio Sebben e Sérgio Dante Zonta 
e pelo Diretor Executivo da FENABRAVE, Marcelo Franciulli. A ação 
foi destinada às lideranças das Associações de Marca de Caminhões, 
com o  objetivo de apresentar a realidade do negócio de caminhões 
na EUROPA, onde estão sediadas as principais montadoras do 
segmento em operação no Brasil, além de conhecer as principais 
inovações, que devem revolucionar o setor de transportes. Durante 
a missão, os participantes também conheceram a visão dos clientes 
transportadores e as ações que estão fazendo para se tornarem 
competitivos, além da visão geral sobre os produtos financeiros 
voltados para a venda, aluguel, e pós-venda de caminhões. Veja, 
na próxima revista Dealer ed. 75, artigo do consultor especializado, 
Francisco Trivellato, sobre a Missão Técnica de caminhões.
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A pessoa certa, 
na função certa!

Anthony Portigliatti
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Diferentes personalidades e estilos de comunicação, 
representados em padrões de comportamento, podem 
influenciar, de forma negativa ou positiva, o desempenho 
de uma equipe, seja equilibrando, complementando 
ou, até mesmo, despertando conflitos. Este é o princípio 
da ferramenta SOAR Profile, criada pelo SOAR Global 
Institute, empresa norte-americana, cujo foco está 
no fornecimento de recursos para o desenvolvimento 
humano, tanto no campo pessoal quanto profissional. 

A aplicação do método SOAR gera um relatório 
que analisa o perfil comportamental do 
indivíduo, sua comunicação e estilo de liderança, 
capacidade de adaptação ao ambiente de 
trabalho, fatores de motivação e desmotivação 
e níveis de energia, dentre outros.

Formar equipes nas quais cada integrante desempenha 
funções, de acordo com o seu perfil comportamental, é 
a melhor e mais econômica decisão que uma empresa 
pode tomar na direção da conquista de metas e objetivos. 
Essa é a linha de raciocínio defendida pelo Professor Dr. 
Anthony Portigliatti, Presidente do SOAR Global Institute 
e do Conselho da Florida Christian University (FCU), 
que esteve no Brasil para a divulgação e treinamentos 
de aplicação do SOAR na sede da FENABRAVE, em São 
Paulo, e, também, para apresentação de palestras sobre 
comportamento e desenvolvimento humano, liderança, 
comunicação, marketing, empreendedorismo e coaching.

Portigliatti contou, durante a entrevista exclusiva 
para a Revista Dealer, alguns detalhes sobre esta 
análise comportamental, que tem sido utilizada 
por grandes empresas, instituições de ensino e 
até por famílias que buscam reduzir conflitos. 

Dono de inúmeros títulos acadêmicos, como 
bacharelado, mestrado e doutorado em educação, 
psicologia clínica, administração de empresas e 
coaching, o Professor Portigliatti defende que o processo 
de compra é completamente diferente para cada um dos 
perfis de pessoas identificados pelo SOAR – analítico, 
dominante, extrovertido e paciente – tanto na forma 
como se comunicam neste processo de compra e venda, 
quanto nos valores que atribuem ao produto que estão 
comprando. Por isso, o professor acredita que conhecer 
as características de cada perfil é ponto chave para não 
perder oportunidades de potencializar o seu negócio. 

Além de reconhecer o perfil do cliente, para lhe oferecer 
o atendimento mais adequado, a aplicação do SOAR 
torna-se importante, também, entre os profissionais 
de uma empresa. “O perfil de um vendedor de sucesso, 
normalmente, é dominante e extrovertido. Então, 
a empresa encontrará maiores desafios para obter 
sucesso em vendas se tiver uma equipe formada, 
apenas, por pessoas com perfil analítico e paciente, 
que, embora muito importantes na equipe, são mais 
metódicos e levam mais tempo para concretizar 
negócios”, revela Portigliatti, que avisa: “De outro 
lado, é importante existir equilíbrio na equipe, 
diversificando perfis. Num departamento financeiro, 
por exemplo, o perfil analítico é fundamental”.

Em suas palestras, o professor destaca a importância 
do relacionamento sem conflitos e cita que pesquisas 
recentes demonstram que, nos Estados Unidos, 80% 
das falhas profissionais acontecem por conflitos 
interpessoais e não por falta de capacidade técnica. 
Em sua análise, as pessoas insatisfeitas no trabalho 
não estão trocando de emprego, mas sim, de chefe.

Revista Dealer – O que é o SOAR?
Anthony Portigliatti – O SOAR Profile, não é sim-
plesmente um questionário ou um teste. É uma 
avaliação, é um método de estudo. Por isso, não 
existem respostas certas ou erradas. É uma ferra-
menta pela qual conseguimos avaliar a nós mesmos 
e terceiros sobre padrões comportamentais funda-
mentais para ajudar cada pessoa a entender o que a 
motiva ou desmotiva, como ela se comunica, quais 
suas preferências sociais e de trabalho e até identi-
ficar comportamentos que precisam ser mantidos 
sob controle diante de determinadas situações. 
Com este entendimento, esta autoconsciência, a 
pessoa consegue mudar aspectos importantes de sua 
vida, se desenvolvendo com base na identificação 
do seu perfil e de como ele se relaciona com sua 
vida profissional, em uma estrutura corporativa, 
por exemplo, tornando-se mais flexível, compreen-
dendo seu perfil de liderança, sua capacidade de 

adaptação ao meio, dentre outros aspectos. Mas é 
preciso confiar no processo. 

Essas informações, geradas nas 12 páginas 
do relatório SOAR, já ajudaram relacionamentos 
familiares, empresas em processo de contratação, 
conselheiros de carreira, profissionais de vendas 
dentre outros. Entender como as pessoas proces-
sam as informações, quais as suas necessidades 
básicas, os resultados do SOAR podem ajudar, 
praticamente, qualquer pessoa ou corporação nos 
seus processos.

Revista Dealer – Como é feita essa avaliação?
Anthony Portigliatti – A pessoa responde a um 
questionário muito simples, de múltipla escolha, 
que leva no máximo 5 minutos, pontuando cada 
palavra e atribuindo notas de 1 a 5, de acordo com 
a intensidade. Na primeira parte, a pergunta é so-
bre como a pessoa se descreve. Posteriormente, na 
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segunda parte, elege um ambiente para a qual deseja 
preencher seu perfil, família, trabalho ou escola, 
atribuindo a resposta de como ela sente, em cada 
palavra, o que os outros esperam dela.

Feito isso, as respostas são analisadas por uma 
ferramenta totalmente informatizada, que con-
fronta as respostas para um conjunto de questões 
com mais de 21 mil simulações comportamentais, 
definindo o perfil da pessoa com traços de quatro 
dimensões dispostas em um quadrante. No qua-
drante esquerdo superior está o perfil analítico; o 
dominante fica no quadrante superior direito; o 
extrovertido no quadrante inferior direito e, no 
quadrante inferior esquerdo, fica o perfil paciente. 

O objetivo é produzir uma compreensão muito 
clara a respeito da personalidade. Atualmente, 
o SOAR já foi aplicado em mais de 1 milhão de 
pessoas de diferentes culturas: Estados Unidos, 
América Latina, Europa, Ásia e no Oriente Médio. 
A margem de alcance deste estudo é de 92,5%, na 
avaliação feita em 2017, quando aplicada em uma 
amostra de 10 mil pessoas nos Estados Unidos, 
Canadá e América Latina.

Revista Dealer –  É possível classificar esses perfis 
em uma escala de qualidade, do melhor para 
o pior para a convivência, por exemplo?
Anthony Portigliatti – Não. Apesar de ter um esti-
lo predominante, o perfil de cada pessoa é uma 
combinação dos quatro estilos. Nenhum estilo é 
melhor do que o outro, cada um possui suas forças 
potenciais e fraquezas. Quanto mais se compreende 
os pontos fortes de determinada pessoa, mais se 
pode maximizar seus potenciais. Além disso, as 
pessoas são muito mais do que seu perfil. Seus va-
lores, crenças, experiências idiossincrasias, fraturas 
emocionais, por exemplo, têm grande influência 
sobre a maneira como se comportam.

O ideal é saber equilibrar esses perfis para tirar 
o melhor desempenho de todos eles. Por exemplo, 
em uma empresa, não adianta ter o empreende-
dorismo, característica do traço dominante, sem 
a gestão, que é um traço do analítico. O mesmo 
vale para o contrário.

Revista Dealer –  De que forma os resultados 
do SOAR podem contribuir para melhorar 
o processo seletivo das empresas?
Anthony Portigliatti – No processo de contratação, 
as organizações podem utilizar o SOAR para 
identificar os candidatos mais adequados para 
as vagas, cujas habilidades e motivações naturais 

coincidem com o trabalho solicitado. Essa iden-
tificação aumenta, substancialmente, a satisfação 
desse empregado, que, por sua vez, apresenta o 
desempenho esperado, além de reduzir despesas 
com contratações pouco assertivas. 

Em um nível superior, com essas análises, as 
empresas que identificam a pessoa ideal para cada 
função, são capazes de promover ambientes em que 
seus membros são mais compreensivos, tolerantes e 
que, principalmente, se comunicam melhor. Esse 
mecanismo acontece porque cada estilo de perso-
nalidade tem habilidades naturais que podem ser 
alocadas para que se possa tirar o melhor de cada 
um, em busca do objetivo da empresa. Será muito 
desafiador para uma pessoa com perfil analítico-in-
trovertido estar em uma função de vendas, pois o 
analítico é organizado, mas também é sistemático 
nos relacionamentos. Da mesma forma, não se pode 
colocar um dominante-não analítico para realizar 
atividades burocráticas, porque ele fica entediado 
facilmente porque gosta de desafios e mudanças. 

Atualmente, grandes corporações, em todo 
o mundo, têm se beneficiado das gerências e 
lideranças que entendem as habilidades de suas 
equipes, necessidades, preferencias e estilos de 
comunicação, tendo como base o perfil SOAR. 
Costumo dizer que o SOAR permite que a empresa 
não apenas voe alto, mas se mantenha em altitude.

Revista Dealer –  Como essa avaliação do 
SOAR pode ajudar, no dia a dia das 
equipes, dentro de uma empresa?
Anthony Portigliatti – Este programa permite uma 
análise detalhada dos pontos fortes pessoais, aju-
dando, de um lado, no autoconhecimento de cada 
empregado e, do outro, auxiliando as empresas a 
conhecerem os seus colaboradores com maior pro-
fundidade, contribuindo para o reconhecimento 

entrevista

A análise feita pelo SOAR identifica o perfil da 
pessoa, seguindo traços de quatro dimensões de 
comportamento, dispostas em um quadrante.
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“Não adianta contratar uma pessoa com perfil analítico 
para a função de vendas, pois não será bem-sucedida. 

O analítico é organizado, mas também é sistemático nos 
relacionamentos. Da mesma forma, não se pode colocar um 

dominante para realizar atividades burocráticas, porque ele 
fica entediado facilmente e gosta de desafios e mudanças.” 

e desenvolvimento adequados. Líderes e gerentes 
bem-sucedidos se esforçam para compreender o 
paradigma de cada membro da equipe e aplicam 
a teoria MINIMAX, que é minimizar os pontos 
fracos e maximizar os pontos fortes de cada pessoa. 
Com isso, acabam realizando muito mais com o 
mesmo grupo de pessoas. 

A avaliação do perf il do SOAR, aplicada 
com um treinamento e técnicas específicas, pode 
contribuir muito para o sucesso dessa equipe, 
explorando a contribuição individual e estilos, 
construindo uma sinergia mais forte, habilitando 
líderes e gerentes a resolverem conflitos. Para isso, 
é preciso ter auto-conhecimento e conhecimento 
do outro, seja ele um colega de equipe de trabalho 
seja um cliente.

Gosto de dizer que a regra de ouro é tratar as 
pessoas como você gostaria de ser tratado. Contu-
do, a regra de platina é tratar as pessoas da maneira 
com a qual elas gostariam de ser tratadas e, assim, 
você terá os melhores resultados.

 
Revista Dealer –  O jeito de comprar um veículo, 
por exemplo, está mudando, principalmente, 
por conta das novas necessidades das gerações 
Z, Y e Millenium. De que forma o SOAR pode 
contribuir para as melhores práticas em vendas?
Anthony Portigliatti – Estar atento ao perfil do 
cliente é extremamente importante no processo 
de vendas, ainda mais nesse momento de grandes 
mudanças. Pesquisas mostram que a perda dói mais 
do que a compensação do ganho. Então, ao invés 
de desvalorizar o carro usado do cliente e deixá-lo 
desmotivado para efetivar a compra do novo, me-
lhor será avaliar bem o usado e comercializar o novo 
com preço normal de tabela. É nesse momento que 
se comunicar com esse cliente da forma como ele 
espera, utilizando o conhecimento dos perfis de 
personalidade e de padrões de comportamento, é 

o código de abertura de portas, mentes e corações 
e, consequentemente, de bons negócios. 

Cada cliente tem suas prioridades na hora de 
comprar, cada pessoa compra de maneira diferente, 
e o vendedor treinado para rapidamente entender 
perfis de personalidade e perceber essas diferenças 
de comportamento tem muito mais chances de 
sucesso em vendas. Pelas tendências, posso afirmar 
que, na próxima década o vendedor se converterá 
em coach, e as argumentações se transformarão 
em perguntas abertas, potencializando os relacio-
namentos e a confiança, características que a inte-
ligência artificial e a venda digital não possuem, 
deixando um espaço vazio no coração dos clientes.

Revista Dealer –  Como a neurociência 
pode ser aplicada ao processo de vendas 
no Setor da Distribuição de Veículos?
Anthony Portigliatti – O mercado automotivo é 
movido e impactado, diretamente, pelo compor-
tamento humano. Pesquisas mostram que quando 
mantemos o cérebro em modo positivo, somos 
31% mais produtivos, as vendas crescem 37% e 
nossa criatividade triplica. A neurociência, aplicada 
às vendas, o que chamamos de neurovendas, pode 
alavancar resultados na medida em que, conhecen-
do o funcionamento cerebral, desenvolve técnicas 
que ajudam a desvendar os pensamentos, senti-
mentos e desejos do subconsciente, que lideram a 
decisão de compra dos clientes. 

E, nesse contexto, a comunicação adequada, es-
timulando as partes corretas do cérebro, ressaltando 
um desejo desse cliente, representa a porta de entrada 
para estabelecer o contato e um relacionamento. 

“A regra de ouro é tratar as pessoas como 
você gostaria de ser tratado. Contudo, a regra 

de platina é tratar as pessoas da maneira 
com a qual elas gostariam de ser tratadas e, 

assim, você terá os melhores resultados.”



AOS 101 ANOS,  
A EXPERIENTE NADA FOCA

NO FUTURO DO SETOR
Por Rita Mazzuchini, com colaboração de Daniela Figueira

Com o tema FOCUS ON THE FUTURE ou “FOCO NO FUTURO”, a NADA Show 2018, 
realizada entre os dias 22 e 25 de março, em Las Vegas - Nevada, reuniu uma feira 

com 530 expositores e um congresso com 23.500 participantes, entre os quais, 
3.000 estrangeiros. A delegação brasileira foi a mais numerosa, com mais de 

300 representantes, incluindo a comitiva da FENABRAVE e de outras entidades 
como ABRAHY e ASSOBRAV, que formaram grupos de Concessionários para 

participar do maior evento mundial do Setor da Distribuição de Veículos.

Na pauta principal do evento, o futuro, envolvendo compartilhamento de 
veículos, carros elétricos e autônomos, foi amplamente discutido em boa 
parte dos mais de 150 workshops disponíveis no Centro de Convenções. 

Apesar da ampla discussão sobre o tema, todos os caminhos do futuro, que 
já começa a se desenhar, garantem, na avaliação da NADA, a continuidade 

das Concessionárias. A entidade também realizou Pesquisa que mostra que a 
maior parte das pessoas não pretende abrir mão de ter seu próprio carro.
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C
om 16.500 Concessionários de automóveis, 
comerciais leves e caminhões, os Estados 
Unidos comemoraram, em 2017, o resul-
tado de 17,1 milhões de unidades vendidas 
nestes segmentos, mas têm previsão de leve 
retração em 2018, devendo chegar aos 16,7 
milhões de unidades. Mesmo com a pre-
visão de queda, o resultado esperado está 
bem acima do registrado em 2009, quan-

do as vendas caíram para 10 milhões de automóveis e 
comerciais leves comercializados no país.”A crise ficou 
para trás, mas aprendemos com ela a valorizar mais as 
áreas de usados e serviços”, garantiu Wes Lutz, recém 
empossado Presidente da NADA para 2018. 

Outro traço remanescente da crise passada está na 
constante preocupação dos Concessionários em relação 
ao futuro, o que inclui legislação pendente para veículos 
autônomos e questões que envolvem a acessibilidade e 
segurança dos veículos, com foco nos consumidores. 
Aliás, de acordo com recente Pesquisa divulgada pela 
NADA, em Nova Iorque, apesar de se pensar o oposto, 
a demanda do consumidor pela propriedade de veículos 
pessoais continua a ser esmagadoramente mais forte do 
que o desejo apenas pelo uso do veículo (veja box sobre 
Fórum Automotivo 2018).

Em suas observações finais como presidente da 
NADA-National Automobile Dealers Association, 
em 2017, Mark Scarpelli saudou os mais de 100 novos 
Concessionários que abriram suas portas no país, no 
ano passado, e parabenizou a todos os demais por seus 
esforços para preservar a acessibilidade de veículos para 
os consumidores. 

“Viabilidade do veículo é o ar que respiramos. 
A acessibilidade é tudo. Os americanos precisam de 
carros - carros a preços acessíveis - mais do que nunca”, 
disse Scarpelli em discurso no NADA Show 2018, 

em Las Vegas. “Se houve um grupo que manteve essa 
mensagem alta e clara foi o Departamento de Proteção 
Financeira do Consumidor”.

“Defendemos o nosso modelo de negócios, o bom 
senso e o direito de nossos clientes economizarem di-
nheiro quando compram um carro”, disse Scarpelli. 
“E tenho orgulho em dizer que mantivemos a nossa 
posição e prevalecemos. Esta foi uma grande vitória para 
a NADA e para nossos clientes ”.

Em 2013, o CFPB emitiu uma orientação sobre 
empréstimos de automóveis que ameaçava eliminar a 
flexibilidade de um revendedor em oferecer, aos con-
sumidores, taxas com desconto em empréstimos para 
automóveis. “Sabíamos algo que todos os outros não 
conseguiram ver: os consumidores não comprarão car-
ros amanhã se não puderem pagar por eles hoje”, disse 
Scarpelli. “É por isso que a NADA lutou pela acessibili-
dade do consumidor em cada gestão e ao longo do ano.”

Scarpelli, presidente da Raymond Chevrolet e 
Raymond Kia em Antioch, Illinois, e co-proprietário 
da Ray Chevrolet e da Ray Chrysler-Jeep-Dodge-Ram, 
em Fox Lake, Illinois, disse que a NADA voltou a atuar 
para impedir uma ampla legislação sobre recall. “Esta 
legislação teria criado um imposto de troca para cada 
carro que estivesse na estrada - mesmo aqueles com ape-
nas pequenos defeitos, como um adesivo descascado”, 
acrescentou. “Evitamos uma lei que poderia custar, aos 
consumidores, em média, US$ 1.200”.

Um dos maiores desafios da NADA, em 2017, 
foi a reforma tributária, que, novamente, mobilizou 
os esforços de base da NADA, disse Scarpelli. O Pro-
jeto de Lei, que foi assinado em dezembro de 2017, 
preservou 100% da dedutibilidade dos empréstimos, 
aumentou a isenção do imposto sobre imóveis e preser-
vou tanto o método contábil quanto a dedutibilidade  
da publicidade.

À esquerda, Mark Scarpelli, 
presidente da NADA, em 2017. 

À direita, Wes Lutz, recém 
empossado presidente da 

NADA, para 2018.
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“Os desafios para nossos negócios são enormes: 
quando os impostos aumentam, os empregos nas Con-
cessionárias diminuem; nossos investimentos de capital 
diminuem; e os preços para os consumidores aumen-
tam”, acrescentou Scarpelli. “Se não tivéssemos preser-
vado a dedutibilidade do floor plan, muitas Concessio-
nárias estariam pagando mais em impostos nos próximos 
anos e muitos mais sofreriam perdas incapacitantes. 
Porque a conta fiscal original reduziu, em 30%, a dedu-
tibilidade de juros ”.

Entre os assuntos do setor, Scarpelli, durante seu 
mandato como presidente do conselho, disse que traba-
lhou para equalizar as relações das Concessionárias com 
as montadoras. “Os Concessionários estão orgulhosos 

de trabalhar com os fabricantes. 
Mas, valorizamos nossas marcas e 
nossa integridade, acima de tudo. 
Então, se qualquer programa de 
fábrica for contra isso, não deve-
mos usá-lo ”, disse, concluindo: 
“Concessionários e montadoras 
podem ter o mesmo objetivo. Nós 
só precisamos fazer isso da maneira 
certa. Vamos vender nosso estoque 
em grandes volumes. Mas vamos 
fazer isso a preços competitivos. 

Vamos colocar uma ótima experiência do cliente em 
primeiro lugar porque, se fizermos isso, os números serão 
positivos para todos”, concluiu.

Os consumidores não estão desistindo de seus carros – 
Em entrevista exclusiva à Revista Dealer, Wes Lutz, 
Presidente da NADA para o ano de 2018, disse que, 
apesar dos especialistas estarem dizendo que os con-
sumidores estão desistindo de seus carros, os Conces-
sionários não acreditam nisso. “Nossos clientes estão 
nos dizendo que gostam de possuir seus carros e que 
continuarão gostando disso. Os carros compartilhados 
ainda se confundem com propriedade, e os autônomos 
podem ser uma realidade no futuro, mas não agora”, 
analisou Lutz, que é presidente da Concessionária 
Extreme Dodge-Chrysler-Jeep-Ram, na cidade de 
Jackson - Michigan.

Em sua avaliação, a propriedade de veículos pessoais 
está mais forte do que nunca e os Concessionários de 
automóveis continuarão a trazer produtos emocionan-
tes, inspiradores e transformadores aos seus clientes, 
como fizeram nos últimos 100 anos. “É verdade que 
a tecnologia torna o compartilhamento de carros mais 
conveniente do que nunca. Mas, o que os pessimistas 
esquecem, é que a tecnologia também torna a posse de 
um carro melhor do que costumava ser ”, disse Lutz, 

que é Concessionário desde 1976 e pertence à primeira 
geração do negócio. “As Concessionárias de automóveis 
venderão a maioria dos carros elétricos. O automóvel é a 
plataforma mais excitante para a inovação nos próximos 
100 anos”, defendeu o novo Presidente da NADA.

Como a posse de carros continua batendo recordes 
- vendas globais de 90 milhões de unidades em 2017, 
Lutz afirma que os Concessionários de automóveis têm 
um papel a desempenhar no futuro do setor, investindo 
em novas franquias, novas instalações e novas tecnolo-
gias. “Só porque um novo sistema aparece, não signi-
fica que o ̀ antigo´ está morto. Só porque a tecnologia 
muda, isso não significa que a utilidade de um carro 
desapareceu. Em quase todos os segmentos, os Conces-
sionários enfrentam desafios. Mas nossos problemas 
não nos definem. Como respondemos a eles, sim”.

Sobre a Concessionária se transformar em um 
centro de serviços de mobilidade, Lutz acredita que 
esta será uma realidade para daqui a 10 anos, mas não 
agora.”Até mesmo os veículos elétricos ainda não são 
viáveis em todos os Estados Unidos. Há 1,5 milhão de 
elétricos no país, mas 49% estão na Califórnia, mais 
precisamente em São Francisco, onde estão as start ups 
do setor”, pondera o Presidente da NADA.

Já para os carros autônomos, Lutz afirma que a 
jornada será ainda mais longa, pois não há legislação 
sobre o assunto no país, e empresas como a TESLA 
estão perdendo dinheiro. “A NADA estará lutando 
para que as leis sobre veículos autônomos sejam equi-
valentes nos 50 estados norte-americanos, e questões 
como segurança devem ser previstas. Além disso, a 
tecnologia é cara e isso tem afetado a lucratividade da 
TESLA, por exemplo, que está em muitas dificulda-
des, e deve afetar, também, a das Concessionárias”,  
comenta Lutz.

Segundo ele, atualmente, o maior desafio para os 
Concessionários norte-americanos, está no aumento 
das taxas de juros e na tecnologia aplicada aos veículos 
elétricos e autônomos, o que repercute, diretamente, 
no preço dos veículos. “Essas tecnologias são caras e au-
mentam os preços dos veículos. O maior desafio é sobre 
isso pois, atualmente, o preço médio de um carro é de 
US$34 mil e, se o preço aumentar, o consumidor não 
irá pagar, pois é muito sensível ao preço. Às vezes, uma 
diferença de apenas US$ 10 por mês pode inviabilizar 
a venda”, avalia.

Wes Lutz, em 
entrevista 
exclusiva à 
revista Dealer.
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Margens apertadas – Diante de um mercado forte e 
estabilizado, num patamar de cerca de 17 milhões 
de automóveis vendidos ao ano, os Concessionários 
norte-americanos representam parcela importante 
para a economia do país. O setor gera 1,2 milhão de 
empregos diretos e responde por 20% da arrecadação 
de impostos dos Estados Unidos, mas ainda sofre com 
margens cada vez mais baixas na comercialização de 
veículos novos. 

Por esta razão, o foco em usados continua alto. Em 
2017, foram comercializados 13 milhões de carros usa-
dos no país, com uma margem de US$2,1 mil por uni-
dade, o que representa o dobro da lucratividade obtida 
no carro zero km. “Por isso, há uma forte tendência de 
os Concessionários abrirem lojas de usados com marcas 
próprias, em função da alta rentabilidade. Acredito que, 
no Brasil, também os usados sejam mais rentáveis aos 
Concessionários”, pondera Wes Lutz.

Sobre competitividade, Lutz garante que a concor-
rência real acontece entre Concessionárias da mesma 
marca e não de marcas diferentes. E isso acontece 
em função da internet. “Quando o cliente chega à 
Concessionária, ele já pesquisou o produto que quer 
na internet e, por isso, você concorre com outros Con-
cessionários que vendem o mesmo produto”, explica.

Em relação aos seus objetivos à frente da NADA, 
Lutz delineou o foco na defesa dos Concessionários 
dentro da indústria e em assuntos legislativos e regula-
tórios. Disse que também incentivará os Concessioná-
rios a continuarem se adaptando aos desafios do varejo. 
“Também continuaremos a nos aproximar dos fabri-
cantes para construir relacionamentos fortes”, finaliza.

Ventos desfavoráveis no início do ano – Segundo Patrick 
Manzi, economista-chefe da NADA, apesar dos ventos 
contrários que, provavelmente, impactarão as vendas de 
automóveis neste ano, a NADA está mantendo sua pre-
visão original de vendas de 16,7 milhões de automóveis 
e comerciais leves em 2018. Até fevereiro, os comerciais 
leves responderam por quase 68% dos novos veículos 
vendidos. “Tivemos queda no trimestre, também em 
função das tempestades de inverno, mas esperamos 
que os preços médios de transação continuem a subir 
ao longo do ano, em função das preferências do consu-
midor por comerciais leves e veículos com mais recursos 
avançados de segurança”, afirma Manzi.

Taxas de Juros – O economista chefe da NADA disse que 
as taxas de juros devem subir três ou quatro vezes este 
ano, ficando acima de 2%, o que elevará a pressão para 
o aumento dos preços das transações de veículos e das 
condições dos empréstimos para automóveis. “O au-
mento do salário líquido da nova legislação de Reforma 
Tributária, aprovada no final de 2017, provavelmente, 
ajudará a compensar parte do aumento nos pagamentos 
mensais das taxas mais altas”, disse ele. “Esses aumentos 
de tarifas afetarão mais os compradores com crédito 
deficitário, que considerarão suas opções de veículos 
usados. Compradores com bom crédito e alta renda, 
provavelmente, não serão afetados pelo aumento das 
taxas de juros”, aposta o economista-chefe da NADA.

Peças e serviços respondem por 49% do lucro bruto – Manzi 
forneceu uma visão geral do perfil financeiro anual das 
Concessionárias de automóveis nos EUA (NADA DATA 
2017), que fecharam o faturamento do ano passado em 
US $ 1 trilhão em vendas. “Enquanto as vendas, em 
média, nas Concessionárias, foram relativamente estáveis   
ano sobre ano, em US $ 59,7 milhões, a maior parte do 
crescimento nas vendas da indústria veio da abertura de 
novos pontos de venda”, disse ele. 
“O aumento dos preços de transa-
ção e a mudança das preferências 
do consumidor para comerciais 
leves, de custo mais alto, ajudaram 
as Concessionárias a aumentar as 
vendas, enquanto o volume geral 
de vendas da indústria diminuiu”, 
compara Manzi.

Segundo ele, o departamento 
de serviços das Concessionárias 
totalizou 316 milhões de pedidos 
de reparos, com vendas de peças e serviços de US$ 114 
bilhões, num aumento de 4,2%.”Nos últimos anos, à 
medida em que as margens de lucro, na venda de um 
carro novo, se estreitaram, os Concessionários passaram 
a se concentrar em serviços e peças”, disse Manzi.

As vendas de serviços e peças em Concessionárias 
de carros novos aumentaram a uma taxa anual média 
de 6% desde 2009 e, atualmente, os departamen-
tos de operações fixas (serviços, peças e carrocerias) 
responderam por 49% do lucro bruto, na média das 
Concessionárias. 

Patrick Manzi, 
economista-

chefe da NADA
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Proprietários de carros têm 
pouco ou nenhum interesse em 
abrir mão das chaves do carro 

Apenas 11% dos proprietários de carros pesquisados 
estavam interessados   em abrir mão de seus veículos 
pessoais para se deslocarem, exclusivamente, para 
o chamado “serviço de passeio” como UBER ou 
compartilhados autônomos - mesmo supondo que o 
serviço fosse amplamente acessível e mais seguro do que 
os veículos operados por humanos. Isso foi constatado 
entre todos os dados demográficos - grupos etários, 
regiões geográficas e níveis de educação e renda.

Carros são convenientes  
para possuir 

O Vale do Silício e Wall Street têm insistido na falsa 
narrativa de que ter um carro é um aborrecimento 
- uma compra cara e desnecessária que as pessoas 
prefeririam eliminar. A pesquisa mostrou o oposto. 
Descobriu-se que apenas 6,5% dos proprietários de 
carros viam a posse de carros como um aborrecimento.

Millennials não são  
muito diferentes

“Converse com qualquer pessoa sobre o tema da 
geração do milênio e você ouvirá algo sobre como 
eles são uma espécie de consumidor diferente. Mas a 
geração milênio, na pesquisa realizada pela NADA, 
não era tão diferente do resto dos consumidores”, 
atestou Welch, complementando: “Apenas 19% 
deles desistiriam de comprar carros para um serviço 
de passeio exclusivo. E a maioria era o subconjunto 
mais jovem, mais urbano e, majoritariamente, 
único. Mas, se colocarmos uma jovem de 30 anos nos 
subúrbios, com crianças, e elas começarão a olhar, 
pensar e agir como o resto de nós. Na verdade, os 
millennials estão comprando carros novos a uma 
taxa maior hoje do que há 10 anos. No ano passado, 

Fórum Automotivo  
mostra preferência 
do consumidor
A NADA contratou pesquisa de 
grande escala que incluiu grupos 
focais de consumidores e uma pesquisa 
nacional sobre o futuro do transporte 
pessoal. E o resultado surpreende o 
que a entidade chama de “sabedoria 
convencional”. O estudo foi apresentado 
no início de abril, no Fórum 
Automotivo 2018, em Nova Iorque.

Segundo Peter Welch, Presidente e CEO 
da NADA, é difícil participar de uma 
conferência automotiva sem saber sobre 
o fim da propriedade de um veículo 
pessoal. De acordo com a chamada 
“sabedoria convencional”, a proliferação 
de opções de passeio como Uber e Lyft, 
combinadas com veículos autônomos 
(AVs), está destinada a alinhar e tornar a 
expectativa de deixar seu próprio veículo 
muito inconveniente ou muito caro.

“Estamos vivendo em tempos 
emocionantes e mutáveis, e a 
tecnologia está normalizando coisas 
que, por décadas, nem estavam no 
radar de ninguém. Também estamos 
vivendo em uma era que premia 
previsões ousadas muito mais do que 
racionalidade”, ironiza Welch.

Acreditando que a racionalidade 
ainda impulsiona o comportamento, 
a NADA está investigando o 
que as pessoas realmente pensam 
sobre AVs, compartilhamento de 
carros e propriedade pessoal.

As principais 
conclusões do estudo
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Pano de fundo

Segundo Peter Welch, as pessoas querem liberdade, flexibilidade, 
conveniência e controle que somente a propriedade do veículo 
oferece. E a Pesquisa encomendada pela NADA confirma.

No total, 90% dos proprietários de carros entrevistados disseram 
que, a cada momento, o carro oferece liberdade e flexibilidade 
para ir onde e quando quiserem. Os entrevistados citaram várias 
razões - incluindo a capacidade de fazer várias viagens em uma 
missão, fazer uma viagem improvisada para outra cidade ou 
estado, dirigir, inesperadamente, para uma sala de emergência 
e ter a capacidade de deixar um evento antes ou depois do 
planejado— como principais benefícios da propriedade de 
veículos pessoais. Todos esses benefícios desapareceriam se 
dependessem, exclusivamente, do compartilhamento.

A pesquisa constatou que os serviços como UBER ou 
LYFT oferecem alguns grandes benefícios - especialmente 
em áreas urbanas e em lugares onde o estacionamento é 
um inconveniente. Mas se os verdadeiros consumidores 
tiverem algo a dizer, o futuro do transporte será construído 
sobre a fundação de veículos de propriedade pessoal, 
sejam operados por seres humanos ou autônomos. “Os 
consumidores continuarão a comprar seus próprios veículos 
e usarão os serviços de passeio como complemento sempre 
que for mais conveniente. Os consumidores querem ambos, 
e não “ou / ou”. No futuro, os serviços de passeio de ida e 
volta suplementarão a propriedade de um veículo pessoal, 
não o suplantando”, enfatiza o CEO da NADA.

Peter Welch também comenta que “a principal ameaça à 
propriedade de veículos pessoais não é o mercado. É o governo. 
Em fevereiro, Uber, Lyft, Zipcar e Didi Chuzing (o maior 
serviço de rumo da China) assinaram uma declaração de 
princípios que apóia a exigência de que todos os Avs, em 
áreas urbanas, façam parte de frotas compartilhadas - não 
de propriedade pessoal. Isso não é uma ação do mercado - é 
uma ação que exigiria intervenção do governo. Se houver 
uma ameaça à propriedade de um veículo pessoal, é isso”.

Para ele, “possuir seu próprio veículo é tão americano 
quanto a torta de maçã. E, como Concessionárias locais, que 
representam nossos clientes, tanto quanto nossos negócios, 
precisamos estar atentos para proteger o direito de todos os 
americanos de manter a liberdade, flexibilidade, conveniência 
e controle de possuir seu próprio veículo e a capacidade 
de dirigi-lo quando e onde querem”, conclui Welch.

o percentual de vendas de veículos novos para 
consumidores, com menos de 35 anos, foi de 19,3%, 
contra 16,6% em 2007”, afirma Peter Welch.

As pessoas não trocam  
tempo por dinheiro

De acordo com o Departamento de Transporte dos 
EUA, a família média norte-americana faz cerca 
de 10 viagens por dia (parar no supermercado, a 
caminho de casa, do trabalho, conta como duas 
viagens). A pesquisa constatou que os usuários que 
viajavam em massa esperavam, em média, nove 
minutos para cada viagem Uber ou Lyft. “Faça 
as contas - isso é muito para esperar. E, mesmo 
que os serviços de passeio economizem dinheiro, as 
pessoas não estão dispostas a trocar seu tempo por 
essa economia. Metade das pessoas entrevistadas 
informaram que precisavam economizar pelo 
menos US $ 50 por dia para compensar uma 
hora extra de espera por serviços de passeio. Nos 
cenários mais otimistas, os táxis autônomos podem 
reduzir os custos de transporte, mas nem de longe 
o suficiente para compensar o custo adicional e 
a inconveniência de esperar”, atesta Welch.
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Mobilidade como serviço: 
ameaça ou oportunidade?

A necessidade de manutenção dos carros faz com que os Con-
cessionários sejam imprescindíveis, tanto no caso de automóveis 
movidos à combustão, como híbridos, elétricos ou mesmo com 
tecnologia autônoma. “Os carros não fazem manutenção sozinhos 
e precisarão das Concessionárias”, atestou John Passumato, da 
Automotive Mobile Solutions LLC.

No entanto, para o especialista, é preciso que as Concessioná-
rias expandam seu modelo de negócio se quiserem prosperar na 
nova realidade, que prevê compartilhamento e novas tecnologias 
aplicadas aos veículos, que podem ser elétricos e/ou autônomos. 
“O assunto é tendência mundial e o Concessionário tem tudo 
para se adaptar: produto, serviços e clientes”, analisou Passumoto.

Para ele, negar a mudança significa morrer diante dela. “O Air-
bnb, por exemplo, trabalha com hospedagem, mas não tem imóveis 
ou hotéis. O Alibaba é o maior revendedor dos Estados Unidos, mas 
não tem estoque de nada. Se o Concessionário continuar achando 
que como existe há 100 anos continuará existindo da mesma forma, 
também fenecerá, assim como aconteceu com a Kodak, na área de 
máquinas fotográficas, ou a Blockbuster, com locação de vídeos. 
Interessante é que a Netflix quis ser comprada pela Blockbuster, 
que negou a oportunidade e, hoje, a Netflix vale US$100 bilhões e 
a Blokckbuster deixou de existir”, alertou Passumoto.

Para quem quiser se adaptar à nova realidade, no entanto, o es-
pecialista enxerga ótimas oportunidades. “É uma forma diferente 
de ser o dono do transporte, dentro de um novo estilo de negócios, 
atrelado à mobilidade”, afirma o consultor.

Segundo Passumoto, as chamadas “frotas de mobilidade”, 
atreladas aos veículos autônomos, e empresas de transporte soli-
dário deverão representar quatro vezes o valor de qualquer outra 
empresa nos próximos anos. “A indústria de transporte solidário 
representa US$2,37 trilhões, contra US$10 bilhões da indústria 
convencional, ligada à propriedade de carros”, alertou.

Mesmo no mundo, hipoteticamente perfeito, criado pelas start 
ups, a realidade é diferente da preconizada inicialmente. “Algumas 
start ups perderam US$2,5 bilhões em seis anos, e a UBER é uma 
start up. Mesmo ela, que muitos consideram intimidadora, prevê 
que o aplicativo precisa de carros com motoristas e estes motoristas 
precisam de carros”, adverte John Passumoto.

Sobre os carros autônomos, o especialista afirma que esses 

carros se movimentam sozinhos, mas não se consertam sozinhos. 
“Isso transforma mobilidade em serviços”, garante o executivo da 
Automotive Mobile Solutions LLC.

Outro ponto destacado por Passumoto é sobre os veículos elétri-
cos: “Se dizem que os veículos elétricos serão 26% mais usados que os 
movidos à combustão, em função da economia gerada por km rodado, 
então, podemos supor que precisarão de mais serviços agregados. E 
quem vai oferecer? O Concessionário, claro”, defendeu o executivo.

Como sugestão, o executivo da Automotive Mobile Solutions LLC 
recomendou, às Concessionárias, aproveitarem suas instalações e in-
fraestrutura, incluindo a base de clientes, para criar serviços ligados ao 
transporte. Entre as oportunidades está a criação de aplicativos próprios 
de compartilhamento. Segundo Passumoto, atualmente, existem três 
tipos de compartilhamento: 

• Station Based (com uma base local, ex: Concessionária)
• Peer to Peer (pessoa a pessoa, como vizinhos ou amigos)
• Free Floating (sem base local. A pessoa pega e deixa o veículo 

onde e quando quiser e não tem intervenção de pessoas, pois o carro é 
destravado ou trancado por dispositivo à distância, por meio de senha).

Segundo o especialista, as Concessionárias devem aproveitar a 
oportunidade deixada pelo UBER, por exemplo, que vem perdendo 
espaço no mercado. “O aplicativo saiu de 2 milhões de motoristas 
cadastrados para 750 mil, e isso é uma oportunidade para as Con-
cessionárias, que podem escolher, também, entre as plataformas 
existentes para compartilhamento, sejam a Station Based (alguém 
entrega as chaves do veículo) ou a Automatizada (sem chaves). Com 
isso, o veículo pode ser utilizado 100% do tempo, o que não ocorre 
hoje, quando estima-se que, em 75% do tempo, o veículo fica parado. 
E tem mais: o cliente pode ir à Concessionária para pegar um carro 
compartilhado e pode comprar um”, defende Passumoto, para quem, o 
novo Modelo de Negócio da Concessionária estará focada no “centavo 
por milha ou km”.

Em sua conclusão, o executivo da Automotive Mobile Solutions 
LLC, afirmou que a abordagem estratégica do futuro está em forne-
cer veículos para empresas de transporte solidário, adicionar renda, 
serviços, reter mais clientes e agregar novas operações que gerem lu-
cratividade. “A Toyota, por exemplo, já está testando modelo de carro 
compartilhado em uma Concessionária no Havaí. Por que os demais 
não fazem o mesmo?”, concluiu, questionando a plateia.

10 Tendências mais 
importantes das mídias 
sociais para 2018

O diretor de mídia social da AutoAlert, Joey Little , foi convidado 
para falar no NADA Show 2018. Seu workshop, ‘10 Tendências mais 
importantes das mídias sociais para 2018,’ destacou as razões pelas quais 
a comunicação eficaz, por meio das redes sociais é ferramenta poderosa 
e insubstituível para garantir o sucesso das Concessionárias de veículos.

As redes sociais têm tido um crescimento significativo mundial-
mente. A cada dia, mais e mais pessoas procuram fazer parte dessas 
comunidades, lugar onde trocam experiências e informações sobre 
assuntos diversos e de diferentes segmentos. “Qualquer que seja a rede 
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social tem que haver credibilidade nas informações postadas, ou seja, 
o cliente poderá, cada vez mais, ser influenciado e influenciar outros 
clientes através da sua postagem. Por isso é tão importante criar uma 
estratégia com foco em interagir e engajar o público a marca/produto. 
Para isso, a empresa precisa ser autêntica e mostrar que realmente se 
importa com seu público”, explicou o especialista.

Little selecionou as 10 redes sociais mais acessadas pelas pessoas 
e explicou o que cada uma pode trazer de benefícios, para ajudar as 
Concessionárias nas constantes mudança em fortalecer os relaciona-
mentos com os clientes e impulsionar as vendas: Facebook, Instagram, 
Influencer MKT (celebridade divulga determinado produto de uma 
marca), Genz (geração Z), OTT - Messaging Plataforms (whatsApp, 
messenger e snaptch), Live Streming ( Fazer vídeo ao vivo), Rethinking 
Twitter, Digital Hangouts,  Facebook Spaces (é possível interagir com 
outros usuários do Facebook do seu perfil, criar um avatar virtual 
com traços próprios, convidar amigos para participar de conversas em 
um ambiente 3D, ver vídeos e fotos em 360 graus e em tempo real), 
Stronger Governance Policies (Políticas de governança mais fortes. 
Acontece de o cliente querer fazer a compra em determinada loja, mas 
antes disso, ele vai se informar sobre o atendimento de sua empresa. 
Portanto, é sempre bom ter mídias sociais saudáveis para os negócios).

O especialista orientou que ter uma gestão de busca de informação 
para saber sobre o que é publicado sobre sua empresa na internet é pri-
mordial. A internet, no geral, pode alavancar a empresa, mas também 
pode derrubá-la a partir do que foi publicado. 

Little reforçou “Tenha sempre em mente que todas as mídias 
sociais estão disponíveis para favorecer o seu negócio. Jamais use as 
redes sociais para fomentar ódio, use para alavancar os seus negócios e 
vender mais carros e serviços”, finalizou.

8 Vídeos de Marketing mais 
poderosos & Estratégias 
de Comunicação

O marketing digital utiliza várias ferramentas para chegar ao 
cliente, e levar informações relevantes por meio de estratégia de co-
municação. Atualmente, uma das ferramentas que têm se tornado 
essencial para quem está apostando em negócios online é o vídeo, que 
possui alcance a todos os tipos de públicos.

Com a proposta de orientar os Concessionários a aumentar as ven-
das utilizando vídeos, Sean V. Bradley, presidente da DealerSynergy, 
ministrou palestra com o tema ‘8 Vídeos de Marketing mais poderosos 
& Estratégias de Comunicação’, durante a NADA Show 2018.

Na era digital, a maioria das pessoas têm, à disposição, smartpho-
nes, tablets, e podem acessar a internet de qualquer lugar. Segundo 
Bradley, esta tendência é cada vez maior. “Logo menos, em 2019, 90% 
de todo o conteúdo online será vídeo, pois as pessoas assistem, coleti-
vamente, um bilhão de horas de vídeo todos os dias. Aqui nos EUA, 
o contato via telefone, e-mail e SMS é normal e um processo antigo.  
Porém, atualmente, já estão sendo usados Facetime, Skype e Facebook 
como ferramentas de vendas”, explicou.

Quando um cliente assiste a um vídeo, fica muito mais fácil reter as 
informações, e confiar no que foi dito e está sendo mostrado. É notório 

que os consumidores gostam de saber detalhes antes de efetuar uma 
compra, e nada melhor que um vídeo para explicar e mostrar como o 
produto ou serviço funciona. “51,9% dos profissionais de marketing 
do mundo todo definem o vídeo como o conteúdo com o melhor ROI 
(retorno sobre o investimento). Os profissionais de marketing que usam 
vídeos aumentaram a receita 49% a mais do que os usuários que não 
usam vídeos”, comentou.

Diversos são os canais onde a Concessionária pode divulgar os 
seus vídeos, como site da empresa, Facebook, Instagram, YouTube, 
entre outros. “O YouTube tem 1,3 bilhão de usuários, e seis em cada 
10 pessoas preferem vídeo on-line à TV ao vivo. Mais de um terço dos 
usuários de smartphones dos EUA usam seus aparelhos para chamadas 
de vídeo. Segundo o site especialista em vídeo,  Insights Túbulos, 70% 
dos compradores de automóveis são mais influenciados pelo conteúdo 
de vídeo, mais do que TV, jornais e revistas”, ressaltou Bradley.

O Modelo de Negócio da 
Concessionária do Futuro

Nos Estados Unidos, o carro ainda é o segundo maior bem de 
família. No entanto, fica parado 95% do tempo. Por esta razão, os 
veículos elétricos e autônomos devem provocar mudanças dramáticas 
no mercado, ainda que leve tempo. Na palestra ‘O Modelo de Negócio 
da Concessionária do Futuro’, Erin e Ryan Kerrigan, representantes da 
Kerrigan Advisors, empresa de consultoria de compra e venda de Con-
cessionárias em Irvine, na Califórnia, comentaram sobre as mudanças 
previstas para o modelo de negócio do futuro.

Na avaliação da consultoria, os custos e autonomia dos veículos 
elétricos serão fatores importantes para o consumidor. “Um carro 
elétrico custa US$0,65 por milha rodada, o que significa 75% menos 
do que um carro convencional, por combustão”, revela Erin Kerrigan.

“A penetração dos veículos elétricos, até o ano de 2025, será de 
25% no mercado. Este veículo tem o potencial de reduzir a receita de 
serviços e peças. Já os veículos autônomos poderiam resultar na redu-
ção da posse de carros, e essas mudanças resultam em um ambiente 
de vendas mais desafiador, o que também pode mudar o modelo de 
negócios”, ressaltou Kerrigan. 

Esse tipo de transformação e a pesquisa sobre como deverá ser 
o carro do futuro, incluindo transporte autônomo e solidário, já faz 

Sean V. Bradley

Palestras
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parte de estudos de marcas como Volvo, Cadilack e Porsche. “A taxa de 
transporte solidário cresceu 10,51% desde 2009”, esclareceu a consul-
tora para quem os serviços de conveniência, incluindo em automóveis, 
deve fazer a diferença entre quem fica ou sai do mercado. “A entrega 
de produtos em casa está ganhando espaço, por exemplo, e já fez com 
que mais de 6.300 empresas fechassem as portas em 2017, nos Estados 
Unidos. Enquanto a Toy ś R US fechou, a Amazon tornou-se o maior 
site de buscas do mercado, ultrapassando o Google. Mas também há 
casos como o da TESLA, que vem perdendo dinheiro com veículos 
autônomos”, revela Kerrigan.

A consolidação entre empresas do setor de Concessionárias tam-
bém aconteceu, segundo a consultoria, que afirmou que, apenas em 
2014, 800 Concessionários venderam suas empresas. “A consolidação 
dos grupos continua”, afirmou Ryan Kerrigan.

Segundo a Kerrigan Advisors, a lucratividade das Concessionárias 
vem caindo, enquanto as vendas de carros crescem. Dados da consul-
toria mostram que a lucratividade do setor passou de 7,3%, em 2009, 
para 5,7% em 2017. “Mesmo com a tecnologia, que incrementou, em 
123%, a produtividade das empresas em geral, entre 2011 e 2017, a 
produtividade nas Concessionárias está quase estagnada, subindo de 
82,4% em 2011, para 87,8% em 2017. Pior é que a produtividade de 
um vendedor de concessionária continua sendo de 10 carros por mês, 
o mesmo patamar desde 1965!”, adverte Ryan Kerrigan.

O capital humano é, inclusive, uma das chaves apontadas pela 
consultoria, como meio de ampliar produtividade e resultados em 
uma Concessionária no futuro. Em recente pesquisa, realizada junto 
a consumidores, a imagem de vendedores de automóveis era ruim, e a 
receita por funcionário idem. “Enquanto na Amazon, um empregado 
gera US$1.400 de receita, numa Concessionária, a média cai para 
US$869,56 por funcionário. Isso é muito ruim”, revela Kerrigan.

Num mercado eminentemente formado por homens, o setor da 
distribuição ainda não despertou, conforme os consultores, para o 
crescimento feminino, tampouco investe em educação. Segundo Erin 
Kerrigan, as mulheres têm, hoje, 96% de influência na compra de um 
automóvel, “mas as Concessionárias ainda não conseguiram engajar 
a mão de obra feminina em suas estruturas. Além disso, o nível de 
educação das equipes vem caindo, passando de 61,2% em 2010, para 
59,6% em 2016”, revelou a consultora.

Além do capital humano, outra estratégia operacional que deve 
se fortalecer é quanto à margem obtida em vendas de veículos usados, 
muito maior que a obtida em novos, ainda que, atualmente, a compo-
sição do lucro médio, em uma Concessionária, ainda seja de 26,3% em 
novos, 48,5% em peças e serviços, e 25,02% em usados. “A margem em 
usados é maior e assim deve continuar”, aponta Kerrigan.

Para melhorar a lucratividade das Concessionárias, Kerrigan 
também recomenda a utilização de ferramentas de CRM mais focado 
em cada área e a gestão de estoques de usados, que deve ser melhorada 
(hoje, em média, um carro usado demora 71 dias para ser vendido). Se-
gundo ela, o valor do negócio representa os lucros futuros da empresa, 
os ganhos em escala que podem ser obtidos e, por isso, a consolidação 
de grupos deve permanecer. “Os grandes grupos são mais rentáveis, 
pois conseguem economizar em escala e selecionar melhor os investi-
mentos”, adverte Kerrigan. 

Avaliando todas as análises feitas, a consultoria destacou que, para 
ampliar seu valor, uma Concessionária deverá ter:

• Mais mulheres
• Mais eficiência (aumento de educação e resultados por funcionário)
• Mais e melhores processos de vendas
Além disso, agregar negócios e economia de escala sempre será 

bem-vindo, segundo a consultoria, que deu o exemplo do Grupo Ton-
kin, estabelecido em Portland que, além de ter Concessionárias, entrou 
no negócio de peças e passou a vendê-las para outras Concessionárias. 
“O lucro do negócio secundário pode ser maior que o principal”, alerta 
Erin Kerrigan, que conclui: “Mudanças são inexoráveis. É preciso saber 
se você será a Kodak ou o Instagram”, citando a diferença entre uma 
empresa que sucumbiu e outra que lucrou com a tecnologia aplicada 
ao setor de atuação.

Aos Concessionários, Kerrigan foi direta: “Vocês precisam ter mais 
lucro onde as margens estão encolhendo. Invistam em capacitar os 
colaboradores, em novas tendências de negócios, inovem nos serviços 
que oferecem ao seu cliente, façam uma parceria e invistam na expansão 
do seu negócio. Capitalizar para um novo negócio não deve assustar 
o empresário, pois, há anos, passamos por mudanças e sobrevivemos. 
Lembrem-se que mudanças criam oportunidade”, finalizou.

Nem todos os clientes 
são iguais – 10 métricas 
para acompanhar ROI

Com a promessa de ajudar os Concessionários a reduzir despesas 
com publicidade, aumentar conversões dos clientes mais valiosos, além 
de aumentar a lealdade e a longevidade dos mesmos, Jonathan Dawson, 
da consultoria Sellchology, iniciou a sua palestra propondo uma refle-
xão de como os clientes são vistos. “Lembrem-se sempre que os clientes 
não são iguais e devem ser olhados de forma diferente”, ressaltou.

Para o consultor, as Concessionárias devem ter a percepção de 
que cada cliente tem uma característica e forma de comprar, porém, 
a condução de venda ou não, sempre está nas mãos do vendedor. “Há 
anos investimos dinheiro em publicidade e não sabemos se este inves-
timento está funcionando. É você quem fideliza o cliente e alguns vem 
na Concessionária por meio do seu anúncio, já outros, por serem fiéis 
ao seu atendimento”, completou Dawson.

A proposta da palestra foi de apresentar as 10 métricas para acom-
panhar um ROI (retorno sobre o investimento), que são: Custo de 
aquisição; custo de manutenção; facilidade de aquisição; facilidade 
de conversão; velocidade; speed; potencial de referência; frequência 
de venda; potencial de subida; rendimentos recorrentes e lucro inicial. 
“Uma das funções importantes de quem dirige uma empresa é estar 
sempre atento a todas as métricas do negócio. Essa é a forma mais fácil 
de identificar tendências, problemas e saber se o negócio está evoluindo 
ao longo do tempo”, explicou.

Com tanta concorrência no mercado, se destaca e obtém melhores 
resultados aqueles que investem em melhores estratégias de vendas. 
“Noto que as Concessionárias gastam mais dinheiro em convencer o 
desconhecido a comprar um carro, mas pouco investe no cliente fiel, 
aquele que ao menos uma vez na vida já comprou na sua loja. A co-
municação e a estratégia de venda são fundamentais para gerar lucro”, 
explicou o consultor.
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Toda Concessionária possui uma rica base de dados do cliente, 
sendo essa, uma ferramenta importante para trazer o cliente de volta na 
loja e assim, realizar uma nova venda. O consultor explicou que alguns 
gestores nem sempre utilizam essa ferramenta de gerenciamento. “O 
CRM é fundamental para acompanhar o tempo que o cliente está com 
o veículo, a época da manutenção preventiva, além de convencê-lo a 
trocar. Essa é uma grande oportunidade de realização de uma nova ven-
da. Mas para isso, o vendedor tem que ser diferente e criar um vínculo 
com o cliente, uma relação saudável de amizade, que possa trazer bons 
frutos a ambos. Às vezes, fazer contato até mesmo pelas redes sociais 
do cliente é mais uma alternativa”, ressaltou Dawson.

O consultor questionou a plateia sobre qual o cliente tinha mais 
valor. O que comprava o carro ou o que apenas realizava o serviço de 
manutenção periódica. “Todos os clientes não são iguais e devem ser 
olhados de forma diferente. Existe o cliente fiel, o cliente indicação e o 
cliente prospecto, que foi retorno do seu vendedor. Portanto, todos os 
clientes têm valor, cada um da sua forma”, ressaltou”.

Dawson completou ao fazer uma observação sobre os clientes 
de serviço. “Este tipo de cliente tem um valor diferenciado, pois ele 
geralmente compra e se mantém fiel na manutenção dos serviços em 
sua Concessionária. E com ele que usamos ferramentas para ter mais 
lucro. Você facilita as condições para compra de um novo veículo, isso 
é a comunicação bem alinhada”, argumentou.

As Concessionárias devem incentivar os seus vendedores com 
suportes para fidelizar os clientes, sejam por meio de promoções, 
brindes ou até mesmo parcerias. “Tenho uma aluna aqui nos EUA, 
que a Concessionária em que ela trabalha paga comissão ao cliente que 
indicou alguém para comprar carro naquela loja. Está é uma sugestão 
bem válida e que dá para retorno. O investimento desta propaganda 
no cliente é bem menor que o investimento em propaganda em jornais, 
TV e afins. Também já vi vendedor que oferece ao cliente que comprou 
o carro com ele, 1 ano de lavagens grátis por meio de parcerias com 
empresas de serviços”, orientou Dawson.

Dominando seu mercado com 
uma estratégia de vídeo focada

O mundo está mudando, bem rápido por sinal, e as estratégias de 
marketing das empresas não podem ficar para trás, principalmente ten-
do em vista que os consumidores têm o poder nas mãos. São eles quem 
decidem o que querem ou não consumir na internet. O vídeo tem sido 
escolhido por milhares de pessoas. E como elas querem se sentir bem 
sobre suas escolhas, o vídeo marketing, quando feito corretamente, é 
a melhor maneira de criar esse sentimento.

“Pesquisas apostam que as pessoas dormem sete horas por dia, tra-
balham seis horas e assistem vídeos cinco horas por dia. Assistir vídeo 
já é quase proporcional ao tempo de descanso. Este ano, 80% de acesso 
à informação vai ser consumo de vídeos ao invés de artigos escritos. Aí 
eu pergunto, como as Concessionárias podem se preparar?”, questionou 
Phil Sura, responsável pelo suporte a Concessionários em vendas com 
vídeo da empresa Unityworks Media, que abordou na palestra o tema 
‘Dominando seu mercado com uma estratégia de vídeo focada’.

As empresas podem usar o vídeo, e saber se ele gerou impacto, por 

meio de campanhas em vídeos, vídeo no site e tempo de resposta do 
lead. Os resultados podem ser surpreendentes para as concessionárias 
que escolhem essa ferramenta de venda.

“Todo ano, a Google faz estudos sobre visitas de internautas do 
primeiro acesso até a compra final do veículo. Os estudos mostram os 
sites visitados, modelos pesquisados e influencia. O consumidor tem um 
veículo em mente de início, mas 54% dos compradores mudam de ideia 
no início da busca, diante do leque de opções que encontram nos sites”, 
explicou Peter Leto, chefe de vendas de varejo automotivo da Google.

Segundo estudos da Google, 46% dos clientes visitam sites de 
Concessionárias, mas apenas 1,8% visita fisicamente a loja. A pesquisa 
do Google aponta, ainda, que o Youtube é o segundo maior site de 
pesquisa e atinge pessoas entre 18 a 49 anos apenas em dispositivos 
móveis, mais do que qualquer rede de TV nos EUA (cabo e transmis-
são). 56% das pessoas acessam o Youtube para visualizar propaganda 
de veículos. Na seqüência, vem o Facebook com 29% de acessos. “A 
ideia é atingir o cliente por meio de vídeos, seja ele gravado ou ao vivo. 
Invista nisso!”, reforçou Leto.

Sura deu dicas de como preparar e publicar vídeos com táticas mul-
timídia e persuasivas para chamar a atenção dos clientes e criar uma 
relação de proximidade, além de claro, vender mais carros e serviços. 
“Aguce o cliente com o seu vídeo e crie expectativa nele. Após assistir, ele 
precisa ir conhecer o modelo desejado pessoalmente. Faça vídeos de no 
máximo 20 segundos e que podem até serem divididos em duas ou três 
partes. Lembre-se que o cliente tem que ter inicialmente, a curiosidade 
de assistir ao vídeo completo, por isso, ele tem que ser atrativo”, explicou. 
Sura destacou os temas mais positivos para vídeos como “informações 
e curiosidades sobre o modelo, condições e promoções, campanhas ou 
o que achar pertinente para o retorno ser a venda. É interessante fazer, 
também, promoções de serviços de manutenção preventiva”.

Pesquisas apontam que nos EUA, foram gastos, anualmente, 
US$ 340 bilhões com serviços. Destes, 30% foram atingidos por vídeos 
propaganda. “Coloque o seu vendedor falando no vídeo, ele vendendo 
o produto, incentive ele a fazer vídeo ao vivo do produto e ele dentro 
do carro, e se for dirigindo, que seja com segurança. Faça vídeos sobre 
troca de óleo, pastilhas e incentivando a manutenção no geral. As pes-
quisas mostram que 72% dos clientes assistem vídeos de como trocar 
óleo, mas é mais pela curiosidade, pois eles preferem levar o carro para 
você trocar”, ressaltou Leto.

Phil Sura

Palestras
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Visão do México

O setor automotivo é um contribuinte significativo para o comér-
cio global e bilateral/regional. Os acordos comerciais regionais têm 
contribuído para expandir o comércio global. O México está posicio-
nado como uma porta de entrada para um mercado potencial de mais 
de um bilhão de consumidores e 60% do PIB mundial.

Atualmente, gera 3,3% do PIB Nacional e 18,3% do PIB indus-
trial, sendo que mais de US$ 1 em cada US$ 3 exportados do setor 
industrial corresponde a produtos automotivos. O país é o 7º fabricante 
de veículos no mundo e o 1º na América Latina, 4º exportador global 
de veículos leves, o 5º exportador mundial de peças automotivas e o 1º 
fornecedor para o mercado dos Estados Unidos. “A Indústria automo-
tiva é a segunda geradora do PIB, ficando atrás apenas da indústria ali-
mentícia. Com isso, geramos 750 mil empregos diretos, representando 
15% dos empregos na indústria”, comentou Guillermo Prieto Treviño, 
presidente da Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA), ao explicar a representativa do México no setor automotivo.

As produções e exportações deste país também se destacaram nos 
últimos anos. As exportações cresceram 474% desde 1994, passando 
de 567 mil unidades para 3,25 milhões em 2017, sendo que 75% são 
exportados para os EUA e 9% para o Canadá. “Em 2016, as exporta-
ções da indústria automotiva eram seis vezes as exportações de produtos 
petrolíferos. Sem produtos automotivos, a balança comercial nacional 
seria negativa em US$ 81 bilhões”, explicou Treviño. Sobre a produção, 
que apresentou crescimento de 1 milhão, em 1994, para 3,8 milhões 
unidades, em 2017, com taxa de crescimento de 244%, o presidente 
da AMDA mencionou o futuro: “Esperamos atingir cinco milhões em 
2020 e batalharemos para isso”.

Sobre o Tratado de Livre-Comércio da América do Norte 
(NAFTA), recentemente, a administração de Donald Trump, presi-
dente dos EUA, propôs que o percentual de conteúdo norte-americano 
em veículos fabricados na zona do NAFTA seja aumentado de 62,5% 
para 85%. Além disso, a proposta inclui que os veículos produzidos 
no Canadá e México e exportados para os Estados Unidos tenham o 
mínimo de 50% de conteúdo norte-americano. 

Segundo dados da AMDA, desde a criação do NAFTA, a pro-
dução de veículos cresceu 16% no México, o que representou 19% 
da produção mundial. Já as vendas de veículos cresceram 93,4% no 
país. A região do NAFTA corresponde a 22,6% das vendas mundiais. 
O México produziu US$87 bilhões de peças automotivas, US$65 
bilhões tiveram como destino os EUA e US$3 bilhões o Canadá. As 
importações do México são da ordem de US$25 bilhões dos EUA e 
US$ 500 milhões do Canadá. Segundo explicou Treviño, “76,5% das 
exportações de peças automotivas dos Estados Unidos são enviadas 
para a região do NAFTA”, completou.

Para o presidente da AMDA, o acordo na indústria se tornou 
importante para todos, e o México acredita que o livre comércio é 
muito melhor que o protecionismo. “A proposta para 85% é difícil de 
alcançar considerando a média de 67% para exportações automotivas 
do México, o que já reflete um alto nível de integração. No entanto, um 
meio termo está ao alcance, considerando um período para adaptação 
para evitar aumento de preço no curto prazo. Considerando o atual 

O primeiro dia do ciclo de palestras da NADA Show 2018, foi iniciado com a 
tradicional Mesa Redonda Internacional, que reuniu 37 países. 

A primeira palestra da International Round Table discutiu as ‘Perspectivas do Mercado 
Internacional e Negociações do NAFTA’, abordando a opinião de duas entidades 
significativas para o setor automotivo, a AMDA (entidade que representa os Concessionários 
no México) e a CADA (entidade que representa os Concessionários no Canadá).

International Round 
Table discute o NAFTA

Guillermo Prieto Treviño, 
presidente da Asociación 
Mexicana de Distribuidores 
de Automotores (AMDA)
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conteúdo de peças dos EUA para veículos montados no México (19% 
em veículos médios e 13% para sedans), entendemos que a equipe de 
negociação dos EUA muito provavelmente terá que reconsiderar sua 
intenção de conteúdo local de 50%”, argumentou.

Caso nenhum acordo seja alcançado, as tarifas reguladas pela 
OMC (Organização Mundial do Comércio) entrariam em vigor, 2,5% 
para veículos leves e 25% para caminhões leves. No entanto, a incerteza 
resultante para a indústria automotiva restringiria o investimento, 
pelo menos para o México no curto e médio prazo. O grupo Boston 
Consulting estimou um aumento nos preços de veículos nos EUA, 
nesse cenário, variando de U$650 a U$1200 por veículo.

“Este é um processo de negociação que levará tempo e, acima de tudo, 
deve terminar com uma situação favorável para os três países. Esperamos 
o livre comércio em vez do protecionismo, e esta indústria pode ser um 
fator decisivo. Precisamos ser proativos e inovadores para alcançarmos o 
melhor acordo para a região”, finalizou o presidente da AMDA.

Visão do Canadá

O setor automotivo representa dois terços do PIB canadense, 
empregando 130 mil pessoas diretamente e outras 370 mil de forma 
indireta. Automóveis e peças contribuíram em U$20 bilhões ao PIB 
(representando 16,8%). Em 2017, os principais mercados de exportação 
do Canadá foram Estados Unidos, China, Reino Unido, Japão, Mé-
xico. Com relação à importação, os principais países foram os Estados 
Unidos, China, México,  Alemanha, Japão.

Tim Ryan, vice-presidente do conselho geral e diretor de rela-
ções com a indústria da Canadian Automobile Dealers Association 
(CADA), entidade que representa os Concessionários de veículos no 
Canadá, se posicionou em relação ao acordo do NAFTA, mencionando 
a preocupação da entidade em relação ao futuro deste acordo. “Em geral 
o NAFTA facilitou o acesso aos automóveis para os Concessionários 
e consequentemente, aos consumidores canadenses. Embora a proxi-
midade geográfica de produção no México e Canadá tenha criado um 
suporte ao emprego nos EUA, a insatisfação pelas perdas de empregos 

diretos na produção foram maiores”, explicou, complementando: “Os 
varejistas sentirão um impacto tanto direto quanto indireto caso o 
NAFTA termine. A extensão desse impacto dependerá de qual desses 
três cenários acontecerá, bem como da categoria de produtos dos quais 
tiram sua renda. Nossa análise examina tanto impacto direto como 
indireto nas principais categorias de varejo”, reforçou Ryan.

 
Painel discute futuro do Veículo Autônomo 
| Conectado | Elétrico | Compartilhado

Para tratar de como o futuro espera pelas tecnologias emergentes 
e o papel dos Concessionários e dos consumidores, mediante a essas 
inovações nos carros autônomo, conectado, elétrico e compartilhado, 
líderes de entidades do setor automotivo americano participaram de 
um painel sobre o assunto, durante a Mesa Redonda Internacional. 
Conduzido pelo moderador, Jonathan Collegio, vice-presidente sênior 
de relações públicas da NADA, participaram do debate, Jean Charles 
Herrenschmidt, presidente da CECRA (Associação Européia de Distri-
buidores e Reparadores Automotivos), Andy Koblenz, vice-presidente 
executivo de assuntos jurídicos e regulatórios da NADA, Chog Jooi 
Sng, diretor executivo da Lei Shing Hong Auto China e Antje Wolter-
man, presidente, European Car Dealer Association.

A revolução tecnológica na indústria automobilística e mudança 
de perfil do consumidor desafiam montadoras, que estão tendo que 
se reinventar. Num futuro bem próximo, o modo de ir e vir será total-
mente reconfigurado por veículos elétricos, autônomos, conectados e 
compartilhados, este já muito utilizado na atualidade. Parece exagero, 
mas esta revolução já começou e os participantes do painel citaram 
alguns pontos como desafios para os seus países.

A abertura do painel ficou por conta dos veículos elétricos, no qual 
o representante do mercado chinês se pronunciou. “Os veículos elétri-
cos é um grande desafio para o governo Chinês, porém, o maior desafio 
é a infraestrutura, como por exemplo, estruturar o abastecimento local. 
Sabemos que vai acontecer e o impacto nas Concessionárias será a longo 
prazo na China”, comentou Chog Jooi Sng.

Um dos painéis da International Round Table discutiu os desafios 
das novas configurações da mobilidade humana com veículos 

elétricos, autônomos, conectados e compartilhados. 
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Antje Wolterman, presidente da European Car Dealer Association, 
comentou que, apesar da realidade dos veículos elétricos estar bem 
próxima, os europeus gostam dos carros convencionais. “Na Alemanha, 
estamos nos preparando e, mais ou menos em dois anos, teremos mais 
veículos elétricos. Porém, os consumidores querem carros a diesel. 
Outro ponto importante é o investimento em infraestrutura, que é 
fundamental e deve ter atenção total do governo”, ressaltou.

“Nos EUA tem tido muita conversa, mas ainda, sem definição. 
Aqui,  este mercado é menor que 10%. O custo também é um fator, 
além do tempo de recarga que pode levar até 1 hora, e em um carro 
normal levamos até 7 minutos para abastecer. A estrutura num todo 
merece atenção”, explicou Andy Koblenz, vice-presidente Executivo 
de Assuntos Jurídicos e Regulatórios da NADA.

Seguindo as discussões, o polêmico veículo autônomo não foi 
bem visto por todos, principalmente, no quesito segurança. “Acredito 
que aqui nos EUA terão obstáculos em vender veículos autônomos, 
pois atualmente, os padrões de segurança exigem pedais. Mudar 
um padrão que já existe há 60 anos, não seria bom para segurança”, 
ressaltou Koblenz.

Para Jean Charles Herrenschmidt, presidente da CECRA, os 
veículos autônomos ainda deixam muitas dúvidas. “O Autônomo 
tem que ser pensado, pois a questão de segurança é primordial para 
o consumidor e não sei se eles estão realmente a fim de comprar um 
produto destes”, comentou.

Dentre os veículos propostos para discussão no painel, o carro 
compartilhado já é uma realidade no mundo inteiro. “Na Alemanha, 
no geral, mais precisamente em Berlim, o uso do carro compartilhado 
é bem significativo. Os jovens usam muito esse serviço, principalmente 
o Uber. Está cada vez mais comum compartilhar carro, mas os con-
sumidores também querem ter o seu carro próprio. Os jovens, talvez 
pensem hoje no serviço compartilhado, mas no futuro vão sim precisar 
de seus veículos para usar com suas famílias que serão formadas”, 
argumentou Wolterman.

“Nos EUA as pessoas gostam de compartilhar carona, mas não 
acham viável parar de ter carro próprio. Aqui este serviço é usado 
muito por jovens, por conta da mobilidade”, explicou Andy Koblenz.

O representante da China compartilhou da mesma opinião dos 

colegas. “Na China o uso deste tipo de veículo é muito semelhante ao 
dos EUA e Alemanha, e ser dono de seu próprio carro é ser dono da sua 
liberdade. Porém, os mais jovens são muito rápidos em adotar novas 
tecnologias, como é o caso do carro compartilhado, por conta do custo 
benefício das viagens”, comentou Jooi Sng.

Estudo sobre a Concessionária do 
Futuro – Atualização / 2025

Para apresentar um estudo sobre “A Concessionária do Futuro 
- Atualização /2025”, a NADA recebeu Glenn Mercer, consultor 
automotivo independente.

A evolução tecnológica, as mudanças nos hábitos de consumo, 
a configuração do mercado com redução de produtos de entrada e 
a transformação da rede de distribuição, são alguns dos fatores que 
podem impactar no futuro das Concessionárias. “A Concessionária 
do amanhã tem que olhar para frente nos próximos 10 anos e saber 
quais são os seus planos estratégicos. Este olhar é importante a partir 
de agora, com a saída do setor da crise mundial”, comentou Mercer.

Segundo o consultor, nos próximos anos vão ocorrer algumas 
mudanças evolutivas para os negócios da Distribuição de Veículos. “Os 
concessionários estão em processo de evolução e as concessionárias físicas 
vão continuar a existir, mesmo que com a venda pela internet. As lojas 
digitais não afetam os Concessionários, pois o cliente gosta de contato 
físico e a efetivação da compra acontece na Concessionária”, reforçou.

Quanto à tecnologia cada vez mais forte nos veículos, Mercer 
acredita que isso vai crescer e deve favorecer o setor automotivo como 
um todo. “Os revendedores podem lidar com veículos elétricos tão bem 
quanto com os a gasolina, diesel, etc”, explicou.

Sobre os veículos autônomos, o consultor acredita que pode ser 
adquirido por pessoas idosas, que já deixaram de dirigir os seus carros 
convencionais. Nos EUA, essas pessoas, que param de circular de car-
ros nas ruas, já somam 650 anualmente. “Os autônomos, vejo como 
positivo, e tendem a impulsionar as vendas e, muito provavelmente, 
novas vendas, como por exemplo, idosos ou deficientes físicos. Aqui 
nos EUA a previsão até 2025 é de 7% no crescimento de veículos elé-
tricos”, comentou. 

Para finalizar, Mercer apresentou a sua visão de futuro sobre as 
Concessionárias até o ano de 2025. “Até o momento, de modo geral, 
estamos no rumo certo com as nossas previsões. O sistema de franquia 
de revenda permanece intacto. Sempre existirão desafios, mas sempre 
dará para administrá-los e voltar a ganhar dinheiro”, concluiu.

Veículo autônomo, em exposição no NADA Show 2018. Tecnologia 
ainda gera polêmica e dúvidas com relação à segurança.
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ALADDA realiza reunião em Las Vegas

Da esquerda para a direita: Mark Scarpelli, 
presidente da NADA em 2017, Alarico Assumpção 

Júnior, Presidente da FENABRAVE, e Wes Lutz, 
presidente da NADA para a Gestão 2018, 

durante coquetel na NADA Show 2018.

No último dia da NADA Show, em Las Vegas, Alarico As-
sumpção Júnior, que acumula a presidência da FENABRAVE e 
da ALADDA, se reuniu com representantes da entidade latino-
-americana para discutir assuntos relevantes, como a atualização 
periódica de comunicação entre os 19 países, e a evolução dos 
principais pilares destacados pela atual gestão, como o Político, 
Educacional e de Inteligência de Mercado.

Os participantes da reunião puderam acompanhar o desen-
volvimento da Universidade WEB Fenabrave, que já vem sendo 
oferecida para países da ALADDA, assim como receberam a 
Pesquisa para responder e que teve, como objetivo, identificar 
a melhor forma de propagar a plataforma de educação a distân-
cia para cada país que aderiu ao projeto educacional oferecido 
pela FENABRAVE para aprimorar a formação profissional das 
equipes de Concessionárias internacionais.

Na oportunidade, além de reafirmar a importância da Carta 

de Lima, outros projetos em andamento, como a criação de co-
missões para discutir temas como a restrição de importação de 
veículos usados entre os países, renovação de frota e legislação 
do setor foram debatidos, assim como definida a agenda de 
reuniões da entidade para 2018.

A próxima reunião será realizada, no Brasil, em 8 de maio, 
e o Presidente Alarico Assumpção Júnior reforçou convite 
para que todos participem, também, do evento a ser realizado 
pela Flórida Christian University - FCU, em Orlando, entre 
os dias 7 a 9 de junho, assim como para o 28º. Congresso & 
ExpoFenabrave, que acontecerá, em São Paulo, Brasil, nos dias 
7 e 8 de agosto. Foram mantidas, ainda, as reuniões previstas 
para acontecerem em outubro, no México, e em dezembro, 
no Perú, concluindo as ações da ALADDA em 2018. “Muito 
temos realizado e estou certo de que juntos iremos ainda mais 
longe, com a união de todos”, destacou Assumpção Júnior.

FENABRAVE participa 
de Coquetéis

Como já é tradição, a NADA realizou, mais uma vez, os coquetéis de 
abertura e encerramento do evento. Na noite do dia 24 de março, Mark 
Scarpelli, que esteve à frente da entidade em 2017, recepcionou as lideranças 
internacionais do setor, reunindo membros da ALADDA, da FENABRAVE, 
além de representantes de outros países que estiveram no evento.

Na noite de 25 de março, Wesley Lutz, novo presidente da NADA para 
a gestão 2018/2019, recepcionou os participantes da convenção para o 
coquetel de boas vindas.

Na oportunidade, o Presidente da FENABRAVE e ALADDA, Alarico 
Assumpção Júnior, pôde reiterar o convite para que Lutz compareça ao 
28º Congresso & ExpoFenabrave, que será realizado nos dias 7 e 8 de 
agosto, em São Paulo.

A Associação Australiana - AADA (Australian Automotive Dealer 
Association) ofereceu, na noite do dia 22 de março, um coquetel para 
lideranças do setor automotivo. Na oportunidade, representantes da 
Fenabrave prestigiaram o evento.

Representantes da ALADDA debatem o  
desenvolvimento da plataforma de educação a distância  
oferecido pela FENABRAVE. Próximo encontro será no Brasil, em maio.
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Dias da Silva

economia

A economia dos Estados Unidos vai apresentar crescimento 
importante em 2018 e, segundo Patrick Manzi, economista chefe 
da NADA - National Automobile Dealers Association (associação 
dos concessionários de automóveis nos Estados Unidos), o 
resultado do próximo ano também será positivo. O PIB, segundo 
suas projeções, deverá crescer 2,7% neste ano, e 2,3% em 2019.

Neste cenário, os juros básicos da economia não 
ultrapassariam 2,9% ao ano. Ainda segundo o 
economista, há uma preocupação no médio prazo, 
em função da provável deterioração dos números 

fiscais, em consequência da aprovação da Reforma Tributária, 
que representou o maior corte de impostos dos últimos 30 anos. 

As projeções de crescimento de déficit são preocupantes, 
podendo atingir até US$ 3 trilhões em 2022. Sem a reforma, o 
déficit projetado, para a mesma data, era de US$ 1 trilhão. Para 
minimizar este fato, terão que ser cortados programas sociais ou 
os impostos terão que ser aumentados novamente.

Para justificar a manutenção do crescimento da economia, 
o economista da NADA acredita que os empresários irão pres-
sionar o Presidente Trump para não encaminhar propostas co-
merciais que sejam lesivas para a economia do país, em especial 
aquelas que possam representar aumento de custos de produção 
e, como consequência, do preço do produto final.

Não é isso que estamos assistindo neste exato momento, 
quando o Presidente Donald Trump anunciou punições 
tarifárias de cerca US$ 50 bilhões contra produtos chineses 
(aproximadamente 1,3 mil mercadorias). Isto depois de terem 
anunciado tarifas à importação de aço e de alumínio. Em res-
posta, a China adotou medidas retaliatórias, com tarifas a 128 
produtos americanos, de carne suína congelada, soja e vinho a 
certas frutas e nozes, até automóveis e aviões. 

No caso dos EUA, as empresas americanas têm, até 22 de 
maio, para levantar objeções à proposição das tarifas, com uma 
audiência pública sobre a questão marcada para 15 de maio. 
As tarifas chinesas também ainda não têm data específica para 
serem aplicadas. Temos que acompanhar a evolução desta “guer-
ra comercial”, mas, a se confirmar, o risco de desaceleração da 
economia dos Estados Unidos é muito elevado. 

Colocada a discussão de ordem mais geral, vamos ao evento. 
Especificamente no evento deste ano da NADA, as discussões 
foram além daquelas que ocorrem todo o ano sobre táticas de 
vendas, novas ferramentas e tecnologias, e os caminhos para 
o segmento e avançou com maior profundidade na discussão 
sobre carros elétricos, autônomos e a evolução da mobilidade. 

Além da economia

A expectativa é de que, em 10 anos, a consolidação das vendas 
destes novos produtos (elétricos e autônomos) ocorra. Estas 
discussões são muito relevantes em um mercado maduro como 
o dos Estados Unidos, que deverá estabilizar suas vendas em 17 
milhões unidades por ano, em especial porque é neste momento 
em que são definidas as tendências de consumo à frente. Há uma 
grande preocupação de que estes automóveis, cujo preço deverá 
ser mais elevado que o dos automóveis atuais, não atraiam, de 
imediato, o consumidor ou dificultem a aquisição dos mesmos 
em função da elevação do valor da prestação.

Outro tema que aparece no centro das discussões é o da 
mobilidade, cada vez mais difícil nos grandes centros urbanos. 
A discussão do carro próprio, no caso norte-americano, é cres-
cente e o aumento dos jovens, em especial aqueles com menor 
poder aquisitivo, que estão aderindo de forma mais acentuada 
a essa modalidade de utilização do automóvel, é significativo. 
Neste caso, fica clara a diferença entre custo de aquisição e de 
compartilhamento, em média. A variação de custo, por milha 
rodada, é relevante. Quando o cliente detém a propriedade, o 
custo varia entre US$ 0,62 a US$ 0,65 por milha, a depender 
do automóvel.  Já o compartilhado tem um custo, por milha, 
entre US$ 0,16 e US$ 0,18. 

Especificamente nas Concessionárias, a consequência de 
todas as mudanças que o setor já está absorvendo, - pequeno 
crescimento do mercado de novos, ampliação de vendas por 
internet, gestão por meio do uso de banco de dados (gestão de 
estoque, administração da relação com os clientes -  CRM), 
mudança na utilização da mídia, entre outros –  é uma alteração 
nos centros de geração de lucro destas empresas: queda na parti-
cipação de comercialização de novos, ampliação da participação 
de vendas de carros usados, ampliação da participação de venda 
de serviços e peças. Em algumas Concessionárias, a venda de 
serviços e peças já representa mais de 48% do seu resultado.

Olhando todas estas transformações, nos perguntamos 
quando estas mudanças mais profundas alcançarão o Brasil, e 
implicando em modelo distinto do que temos hoje.

Acreditamos que os nossos Concessionários já estejam se 
preparando para os novos tempos. 

Tereza Maria Fernandez Dias da Silva é sócia da MB Associados.



EMOÇÃO E EXPERIÊNCIAS SÃO 
BASES PARA A FIDELIZAÇÃO

A
tualmente, as empresas têm buscado formas 
diferenciadas de se posicionar no mercado. 
Estamos vivendo a era da experiência, onde é 
adotada uma estratégia omnichannel (canais 
oferecidos pelas marcas aos clientes), em 

que o contato com o cliente é realizado de forma 
específica, com a mesma linguagem e mesma per-
sonalidade dele. 

Segundo a revista Forbes, pesquisas mostram que 
“até 2020, a experiência do cliente superará o preço 
e o produto como o diferenciador-chave da marca. 
86% dos compradores pagarão mais para ter uma  
melhor experiência”.

A ideia de colocar o consumidor no centro das 
atenções, de forma genuína, está ganhando força 
e o motivo é bem fácil de identificar: o grau de 
satisfação das pessoas com todos os canais de comu-
nicação, tendo em mente que a interação de uma 
empresa influencia, diretamente, em sua lealdade. 

Diversos são os canais utilizados. Os consu-
midores, por exemplo, usam redes sociais para co-
municar sua confiança (ou a falta dela) nas marcas 
que escolhem apoiar (ou evitar). A expectativa é 

Fidelização, nos tempos atuais, passou da fase de prestação de serviço, qualidade de  
atendimento e excelência. Novos passos estão sendo dados em direção ao emocional do cliente.  

A ideia é envolvê-lo com experiências únicas para despertar paixão pela marca.  
Essa tendência recebe o nome de “Experience Consumer” ou Experiência do Consumidor.

que, cada vez mais, as empresas provem que são 
realmente confiáveis. E, sem dúvida, a estratégia de 
diferenciação passa pela experiência do cliente com 
a marca e com sua empresa. 

“É importante ressaltar que, quando se trabalha 
com marketing e ações de publicidade, cria-se uma 
expectativa no consumidor, que será comprovada 
na experiência. Por isso, é tão importante que essas 
duas dimensões estejam muito alinhadas, para que 
o cliente não tenha uma decepção ao se deparar 
com seus serviços”, afirma Georjes J. Bruel, Head 
of Content do Portal Transformação Digital.

Para simplificar, pare e pense em você como 
cliente. Porque você consome determinadas mar-
cas? O que essas marcas fazem por você? O que você 
espera receber delas?

Sabe aquela frase “Faça aos outros o que gos-
taria que fizessem para você”? Ela mudou para: 
“Faça aos outros o que os deixa felizes e não o que  
você gostaria”.  

Na opinião do Presidente da ASSOBRAV- As-
sociação Brasileira de Distribuidores Volkswagen, 
Luiz Eduardo Guião, “o encantamento do cliente 
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sempre foi apregoado por especialistas e consultores 
do setor, mas hoje, mais do que nunca, ele é neces-
sário. Não basta apenas atender com cortesia, mas 
saber o que aquele cliente específico, aquele que 
está à nossa frente, pensa e particularmente deseja. 
Para o novo consumidor, tão informado quanto 
nós, exigente e desejoso de um atendimento exclu-
sivo, devido não só à concorrência, mas à transpa-
rência que impõem as novas tecnologias, tudo o que 
fizermos ainda é pouco”, comenta Guião.

Para Jorge Manuel Braz, Fundador do Blog 
MediasSociais, “as marcas devem mudar de rumo: 
emocionar e satisfazer. Um estudo recente da HBR 
explica como os clientes satisfeitos e os clientes insa-
tisfeitos têm o mesmo comportamento de compra, 
de fidelização e de abandono. Apenas os clientes 
emocionalmente satisfeitos têm um comporta-
mento diferente. É a confiança, a integridade, o 
orgulho e a paixão que envolvem emocionalmente 
os clientes!”, explica.

Apenas clientes que são surpreendidos, posi-
tivamente, por suas experiências de compra são 
capazes de se tornar embaixadores de uma marca.  
“Vimos, recentemente, no Vale do Silício e no Con-
gresso da NADA, em Las Vegas, durante a Missão 
de Treinamento e visitas às startups, o quanto é 
importante ser criativo para diferenciar-se no mer-
cado. Se não formos engenhosos, imaginativos, se 
não estivermos antenados com o que pensa a nova 
geração e este consumidor que pesquisa muito antes 
de bater em nossa porta ou de nos enviar um lead, 
de nada adiantarão as conquistas que nossa marca 
vem obtendo, como ter crescido o dobro que seus 

Curso de pilotagem 
Ducati Riding 
Experience chega 
ao Brasil no 
segundo semestre 
para oferecer uma 
experiência única ao 
cliente apaixonado 
pela marca. 

concorrentes neste primeiro trimestre”, reforça o 
Presidente da ASSOBRAV.

Para Manoel Carlos Jr, consultor e palestran-
te, pioneiro do marketing de experiência e autor do 1° 
livro sobre o tema no Brasil, de fato, a experiência do 
Cliente com a marca proporciona diversos benefícios, 
como “a diferenciação imediata de concorrentes até 
então tidos como similares; o desejo pela marca ou 
produto; e até o aumento da tolerância do cliente com 
eventuais problemas”.

“Realidade aumentada, vídeos que envolvem o 
cliente na ação, atendimento diferenciado, test-dri-
ves com surpresas no trajeto, prestação de serviços 
objetiva, rápida, sem insistir no que o cliente não 
deseja. Estas já são atitudes que os Concessionários 
estão tomando para manter seus clientes”, conclui 
Luiz Eduardo Guião. 

Experiência Ducati – Focada em proporcionar expe-
riências que sejam exclusivas, a Ducati do Brasil 
iniciou no mês de fevereiro a primeira etapa da 
plataforma “Experiência Ducati”. 

O objetivo está em proporcionar oportunidades 
de aperfeiçoamento aos ducatistas, membros do 
Ducati Club (DOC) e futuros clients, por meio 
de cursos e clínicas de pilotagem que são feitos em 
parceria com a Motors Company, uma das mais 
completas e bem estruturadas escolas de pilotagem 
do país. O primeiro evento de 2018 aconteceu nos 
dias 17 e 18 de fevereiro, no Autódromo de Inter-
lagos, em São Paulo (SP). 

Para 2018, estão sendo programados cer-
ca de oito cursos, impactando mais de 1.000 
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motociclistas em diversas cidades do Brasil, além 
de presença mais ativa da Ducati em eventos das 
marcas do grupo no Brasil.

Já para o segundo semestre do ano, deve ser 
lançado aqui o DRE, Ducati Riding Experience - 
plataforma exclusiva de pilotagem Ducati, chamada 
de Academia da Paixão, que existe desde 2003 na 
Itália. De lá pra cá mais de 10 mil motociclistas de 
todo o mundo escolheram a escola da Ducati para 
melhorar sua pilotagem. O DRE é marcado por 
um nível extremamente alto de ensino, com toda a 
gama de produtos Ducati, transformando o DRE 
numa experiência única.

Concessionária Volkswagen promove expedições off 
road – Em 2012, Alessandro Oliveira Silva, titular 
da Concessionária Volkswagen Brumauto, em 
Brumado - BA, voltou da Argentina, encantado 
com o lançamento da Amarok. Apaixonado por 
trilhas, picapes, em fazer novos amigos e encantar 
seus clientes, começou a realizar o Amarok Day 
com passeios pela região.

“Mas só isso não bastava. Até porque os pró-
prios clientes participantes dos passeios começaram 
a pedir trajetos mais longos. Assim nasceu o Club 
Amarok Bahia. E os passeios viraram expedições de 
dois a quatro dias”, conta o Concessionário. 

Em paralelo, Alessandro criou um grupo de 
WhatsApp para que os participantes interagissem 
mais entre eles. E, para surpresa, o grupo já tem 256 
integrantes apaixonados pela Amarok, que trocam 
experiências sobre a picape, tiram dúvidas e usam 
o Concessionário como fonte de informações, com 
questões desde uma lâmpada queimada, até sobre 

trilhas interessantes. Como ele mesmo definiu, 
“virou um call center especializado”.

Essas expedições que começaram de forma tí-
mida, se transformaram em “um evento familiar”, 
explica o diretor. São famílias inteiras que partici-
pam, limitadas a cinco pessoas por carro. 

O Club Amarok Bahia, pioneiro e único no 
Brasil, realiza dois eventos por ano reunindo, em 
média, 40 carros e 120 e 140 participantes. A 
organização começa quatro meses antes. E cada 
expedição conta com equipe médica, batedores, 
rádios, fotógrafos, contratação de hotéis, restau-
rantes, “tudo visando a segurança e bem-estar dos 
participantes, fazendo com que se crie um ciclo 
amistoso entre o grupo e fortaleça a fidelização 
com o produto Amarok, além de explorar as bele-
zas naturais da região”.

As expedições têm sempre um trecho off-road / 
on-road com um nível mediano de dificuldade. A 
última realizada foi para a Chapada de Diamanti-
na, que aconteceu em final de abril deste ano. Em 
menos de quatro horas, a organização completou 
o quadro de inscritos, com participantes inclusive 
de outros estados.

O resultado destas expedições é a fidelidade 
à marca e ao produto. “Como somos hoje uma 
grande família, as vendas são feitas pelo relacio-
namento e não raro que os proprietários trocam 
suas picapes por outra Amarok. A minha missão, 
de divulgar o produto, proporcionar experiências 
incríveis aos meus clientes e fazer amigos por este 
mundo afora, está sendo cumprida. Posso afirmar 
que entrei na vida das pessoas com um carro”, 
conclui Alessandro.

O Club Amarok Bahia 
realiza dois eventos 

por ano reunindo, em
média, 40 carros e 120 
e 140 participantes. O 

evento proporciona 
experiencias inéditas 

com o produto e ainda 
fideliza o cliente.
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originais recebem um “número da sorte” para 
concorrer a um sorteio cujo prêmio principal é 
o direito de ir, com um acompanhante, assistir à 
partida final da UEFA Champions League – 120 
bolas da competição também estão sendo sorteadas.

“Estamos muito motivados com esta campa-
nha. É uma oportunidade única poder trazer um 
evento tão conhecido para o universo de pós-ven-
das, ainda mais se tratando do público brasileiro 
e sua paixão pelo futebol”, diz Rodolfo Possuelo, 
diretor de pós-vendas.    

Chevrolet restaura a história do automóvel – É fato que 
o brasileiro é apaixonado por carro. Mas quantas 
histórias um carro pode contar. Em alguns casos, 
ele vira membro da família, assiste a casamentos, 
filhos chegando, acompanha ao médico, ao super-
mercado e, no dia a dia, está sempre pronto para ir 
para qualquer lugar.

O tempo passa e este carro também envelhece, 
mas continua servindo à família. Ele já não tem 
o mesmo brilho na lataria, o motor dá sinais de 
cansaço. Os bancos mostram o quanto já foram 
utilizados. Chega o dia de se aposentar. Porém, 
muitos proprietários não se conformam. Guardam, 
em suas garagens, como lembrança de uma vida. 

Pensando nesse contexto, a Veibras, Conces-
sionária Chevrolet do Vale do Paraíba e litoral 
norte (SP) criou o concurso – “Meu Possante”, 
em 2015, com o objetivo de dar, aos apaixonados 
pela marca Chevrolet, a oportunidade de restau-
rar seu carro. O concurso preconiza que o autor 
do melhor vídeo conte, em dois minutos, a sua 
história com seu veículo Chevrolet e o porquê 
deveria ganhar a restauração. “Nossa ideia nunca 
foi fazer um veículo potente, no estilo tunning. 
O que nós queremos é restaurar o carro e deixá-lo 
o mais próximo do original, utilizando acessórios 
originais GM para poder mostrar que temos uma 
infinidade de itens à escolha do cliente para incre-
mentar o visual do seu carro”, disse Rafael Davoli, 
diretor geral do Grupo. 

Os veículos são avaliados por um júri especia-
lizado, e três finalistas são selecionados. Entre os 
quesitos, são analisados a história do veículo, docu-
mentação e motor. Os três escolhidos ficam expostos 
no shopping de São José dos Campos e de Caragua-
tatuba (locais em a que a Veibras está presente).

Aí começa uma forte campanha de divulgação, 
utilizando as diversas plataformas digitais, para que 
o público vote, tanto online como presencialmente, 

Desenvolvida pela 
Nissan do Brasil, ação de 
despedida da CNH tem 
forte apelo emocional, 
oferecendo uma 
experiência repleta de 
surpresas para o cliente.

Nissan estimula a direção na 
melhor idade – Abandonar 
uma paixão é complicado 
em qualquer idade. 

O Código de Trânsito 
Brasileiro não determina a 
idade na qual as pessoas são 
obrigadas parar de dirigir 
mas, para obter ou renovar 
uma carteira, quem tem 
mais de 65 anos de idade 
deve passar por um teste fí-
sico a cada três anos. Assim, 
muitas pessoas que amam 
dirigir se vêem obrigadas a 
deixar de lado sua grande 
paixão. Com este fator emo-
cional em mente, a Nissan 
do Brasil criou a ação “A 
Grande Despedida”, na qual 
os idosos assumem o volante 
do modelo esportivo Nissan 
GT-R numa pista de corri-

da. A marca transformou a suposta despedida da 
CNH em um momento especial, com uma expe-
riência repleta de surpresas e emoções, do começo 
ao fim, o que impactou, fortemente, as famílias e 
clientes da marca.

O Nissan GT-R é um dos ícones da indústria 
automotiva mundial, com motor V6 3.8 biturbo, 
com 572 cavalos de potência – em sua versão 
2017. A ação GT-R “A Grande Despedida” prova 
que adrenalina é ingrediente especial para qual-
quer idade. 

Mas a Nissan tem, também, uma relação muito 
forte com o esporte. Entra em campo e leva de ca-
rona milhares de brasileiros. Patrocinadora oficial 
da UEFA Champions League (competição anual 
de clubes de futebol a nível continental, organizada 
pela União das Associações Europeias de Futebol e 
disputada por clubes europeus), a marca japonesa 
lança uma série de ações no Brasil para reforçar a 
sua parceria com a maior competição entre clubes 
de futebol do mundo. O objetivo é dar o máximo 
de acesso aos jogos, seja levando brasileiros para 
assistir à final da competição, em maio, em Kiev, 
na Ucrânia, ou permitindo que eles possam assistir 
às partidas daqui do Brasil.

A primeira ação, já em andamento, é a pro-
moção “Férias em Dia Nissan”. Nela, clientes que 
compram R$ 200 em peças, serviços ou acessórios 
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no grande finalista, estabelecendo um vínculo ainda 
mais forte com a marca e com a Concessionária. 

O carro vencedor vai para a Concessionária, 
onde fica quatro meses sendo restaurado. A en-
trega é feita na Veibras, com uma grande festa e 
a presença de clientes, executivos da montadora, 
famílias e amigos.

Na primeira edição, o concurso contou com a 
participação de 33 inscritos. O primeiro veículo a 
ganhar foi um Chevette. “Na segunda edição, em 
2016, que teve como vencedor um Opala SS 1974, 
conseguimos empresas interessadas em apoiar o 
Possante Novo, o que foi motivo de muito orgulho, 
valorizando nossa iniciativa e mostrando o amor 
das pessoas pelos seus carros”, explicou Davoli. Já 
em 2017, o grande vencedor foi uma Caravan, que 
deixou o proprietário tão feliz, que passou a ser 
conhecido como “Seu Zé da Caravan”.

Apenas para dar uma ideia da repercussão do 
evento nas redes sociais (Facebook), basta dizer que, 
com 53 posts, a Concessionária obteve 35 mil curti-
das, 3 mil comentários, 4.592 compartilhamentos, 
493 mil visualizações e mais de 2 milhões de pessoas 
alcanças na ação.

Para comemorar os seus 60 anos, a Veibras pre-
parou uma edição especial para 2018. O Batistinha, 
dono da oficina referência no mercado de customi-
zação e restauração automotiva, vai assinar a restau-
ração de um Chevrolet este ano, neste evento que 
pretende, de fato, gerar a melhor experiência para os 
clientes da marca, reunindo a família Chevrolet, com 
o desejo de multiplicar seus descendentes, agregando 
mais e mais clientes à marca.   

Veículos restaurados ficam expostos em 
shoppings para incentivar a votação online. 
Concurso rendeu 493 mil visualizações e mais de 
4,5 mil compartilhamentos nas redes sociais.

No Brasil, várias empresas, de diferentes marcas, com diferentes pro-
dutos, vêm investindo, fortemente, nesta estratégia. Exemplos vêm 
de instituições financeiras, entre outros. 

Esse é o caso do Nubank, startup pioneira no segmento de serviços 
financeiros, atuando no Brasil como operadora de cartões de crédito e 
banco digital que, em pouquíssimo tempo, se transformou em realidade 
de sucesso. E boa parte disso se deve a experiência proporcionada aos 
seus clientes. Como a interface com os clientes do Nubank se dá apenas 
de forma digital e no máximo por telefone, eles se procuram criar sempre 
a melhor experiência possível para os clientes. Um dos seus cases foi um 
atendimento em que um cliente do banco tinha uma viagem marcada 
para a Patagônia e precisava realizar seu aviso de viagem para poder 
efetuar compras no exterior. De modo informal enviou uma mensagem 
solicitando o aviso e quem lhe atendeu foi uma atendente simpática, 
que perguntou aonde o cliente iria. Ao ter sua pergunta respondida, a 
atendente falou que já tinha visitado a região e poderia passar umas 
dicas por e-mail. Mas a história não acabou por aí: eis que a cliente chega 
em casa dias depois e se depara com uma encomenda… uma caixa de 
presente com uma carta escrita à mão pela atendente, dois guias com 
anotações que o cliente usou com a família na viagem e um roteiro 
impresso com todos os detalhes da viagem. “O Nubank tem feito esse 
tipo de ação em larga escala e, por isso, tem crescido tanto em tão pouco 
tempo”, conta David Vélez, fundador da startup.

A Porto Seguro, uma das grandes seguradoras brasileiras, criou um 
programa de relacionamento com uma estratégia diferente. Eles 
queriam fidelizar clientes de um jeito simples e efetivo e foi assim que 
criaram o Clube Porto.

O clube oferece uma gama de benefícios para os clientes, como descon-
tos em produtos e serviços exclusivos. Para participar não é necessário 
somar pontos, basta realizar um cadastro simples (e gratuito) no site 
ou aplicativo da iniciativa.

De acordo com o presidente da Porto Seguro, Fábio Luchetti, “a 
empresa está acompanhando essas tendências”, já que este tipo 
de iniciativa pode influenciar, diretamente, na decisão de compra, 
pois, se uma pessoa pode escolher a seguradora A, que não oferece 
nenhuma vantagem extra por sua lealdade, ou da seguradora B que 
oferece serviço de chaveiro, encanador, estacionamento e uma série 
de benefícios, é muito provável que a segunda opção será escolhida. 

Empresas e suas experiências
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O 
mercado nacional de tratores e máquinas 
agrícolas que, em 2013, ultrapassou as 
75.600 unidades e, três anos depois, 
despencou para cerca de 40.000 uni-
dades, vive, hoje, momentos de grande 
otimismo na retomada das vendas. O 
segmento, que vem lutando desde 2015 
para manter o patamar das 41.000 uni-

dades ao ano, passou a contar com os bons ventos 
soprados pelos aspectos mais relevantes dessa re-
tomada – expectativas de crescimento da safra de 
grãos, preços internacionais das commodities em 
alta, taxa de juros de financiamentos da produção 
e para compra de bem de capital em viés de queda 
e, claro, o otimismo do produtor agrícola.

A Safra 2017/2018 deve ficar cerca de 5% 
abaixo do volume recorde registrado no ano pas-
sado, segundo recentes dados do IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. No entanto, 
o acompanhamento do instituto vem apontando 
que essa queda pode ser ainda menor, confirmando 
que esta safra será a segunda maior da história, so-
mando algo em torno de 226 milhões de toneladas 
de grãos.

 Commodities como soja e milho estão com 
preços futuros muito atrativos no mercado inter-
nacional, o que deve incentivar a expansão das áreas 
de plantio por aqui, elevando, segundo análise do 
consultor em Agronegócio, Carlos Cogo, a Safra 
2018/2019 ao nível de 240 milhões de toneladas, 
registrando, potencialmente, um novo recorde para 
o setor. A única ressalva é o clima, cujas influências, 
ainda são incertas para o segundo semestre de 2018, 
vistas as consequências do enfraquecimento do fe-
nômeno La Niña e a possibilidade de águas quentes 
no Oceano Pacífico equatorial, sem, no entanto, 
indicativos de El Niño.

“Para médio e longo prazo, as projeções apon-
tam para a expansão da produção agrícola brasileira, 
consequência, tanto do incremento da produtivi-
dade média, quanto pela substituição de áreas de 
pastagens, por áreas agrícolas”, comenta Cogo. 

Estudo recente da Carlos Cogo Consultoria 
Agroeconômica mostra que, na próxima década, 
entre as safras de 2018/2019 e 2027/2028, essa 
expansão será de 15,4 milhões de hectares na 
área total de cultivos de grãos no Brasil, ou seja, 
crescimento acumulado de 24,7% no período.  A 

Expectativas de crescimento da área cultivada, taxa de juros menores, 
preços internacionais de commodities em alta e melhoria da produtividade 
estão motivando a retomada das vendas de tratores e máquinas agrícolas.

UMA JANELA DE 
OPORTUNIDADES NO CAMPO
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produtividade média deve crescer 17,5%, de 3,8 
toneladas por hectare, para 4,5 toneladas por hec-
tare. Com isso, é esperado incremento de 46,4% na 
produção de grãos, que deve totalizar 350 milhões 
de toneladas em dez anos, o equivalente a 111 
milhões de toneladas adicionais ao volume recorde. 

“O Brasil tem a maior área agricultável passível 
de expansão dentre todos os grandes países produto-
res agrícolas, já consideradas as superfícies destinadas 
às Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanen-
tes, e Unidades de Conservação”, esclarece Cogo.

Os horizontes futuros são, sem dúvida, bastante 
promissores. Contudo, no curto prazo, produtores 
rurais esperam ansiosos para os reflexos imediatos 
das recentes quedas nos juros que, por sua vez, in-
fluenciarão na tomada de decisões, inclusive, para a 
compra de máquinas agrícolas.

Além das expectativas normais para um ano 
eleitoral, Cogo ressalta que, as incertezas com relação 
às reformas necessárias ao País, aliadas aos escânda-
los políticos frequentes, deixam os agricultores em 
compasso de espera por um cenário mais favorável 
para a retoma de investimentos, principalmente, no 
que se refere a bens de capital.

Seca no setor – No primeiro trimestre de 2018, o 
que o mercado de tratores e de máquinas agrícolas 
ainda sentiu ritmo de queda. Para Marcelo Nogueira 
Ferreira, Vice-Presidente da FENABRAVE para 
esses segmentos, a explicação está na postergação de 
compra, mas há grande expectativa de que os clientes 
voltem a comprar já no segundo trimestre, até por-
que, diante do cenário de oportunidades internacio-
nais, o foco está na melhoria da produtividade e na 

agricultura de precisão, o que se dá por meio da aqui-
sição de produtos com elevado nível tecnológico. 

“A seca na Argentina e a questão da relação 
comercial entre China e Estados Unidos estão be-
neficiando a produção brasileira. Além disso, o seg-
mento vive uma das mais baixas inadimplências nos 
últimos meses. Tudo isso compõe um quadro mais 
otimista para o setor de máquinas do que vimos nos 
últimos anos”, comenta Nogueira Ferrreira.

Moderfrota – O plano do Governo Federal, que visa 
financiamentos para compra de tratores, colheita-
deiras e outros implementos, é, e continuará sendo, 
segundo o consultor Carlos Cogo, a principal fonte 
de financiamento do setor. “Mesmo com juros em 
níveis mais elevados, nos últimos anos, as taxas sub-
sidiadas, ainda, são relativamente atrativas quando 
comparadas com o custo real de financiamento no 
setor privado”, comenta o consultor, que calcula 
que o programa incentivou as vendas, já que os 
juros são fixos.

Em 2000, as vendas de tratores estavam na faixa 
de 18,8 mil unidades/ano, passando a 38,8 mil 
unidades ao ano, em 2017. As vendas de colheita-
deiras, na mesma comparação, passaram de 2,2 mil 
unidades ao ano para 4,5 mil unidades. 

Apesar dos incentivos, o programa não alcan-
çou, ainda, a pretendida renovação da frota de 
tratores e de máquinas agrícolas, além de não estar 
acompanhando a necessidade exigida no processo 
de expansão das áreas cultivadas. Segundo Cogo, a 
frota atual desses equipamentos é insuficiente para 
manter o ritmo de expansão de áreas em fronteiras 
agrícolas e dos cultivos em 2ª e 3ª safras. 
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“Atualmente, 42% dos tratores e 47,7% das 
colhedoras de grãos estão sucateados, com mais de 
20 anos de uso. Entre 2000 e 2017, o Moderfrota 
financiou 700 mil tratores e 81 mil colheitadeiras. 
Entretanto, no mesmo intervalo, a área de cultivo 
de grãos cresceu 65%; a produtividade média, 
78%, e a produção, expressivos 187%. Neste 
mesmo período, foram adicionados 22,3 milhões 
de hectares de novas áreas de grãos no Brasil”, 
explica o consultor, que defende a ampliação  
do Programa.

Para o Secretário de Política Agrícola do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Wilson Vaz de Araújo, o Programa Moderfrota 
atende à demanda do setor e acredita que houve 
inúmeros avanços no sentido da renovação de frota, 
citando que, desde o ano 2000, quando foi lançado, 
até 2017, 70% da frota de tratores e 90% da frota 
de colheitadeiras foram renovados.

“Considerando todos os programas do Governo 
Federal, de 2000 a 2017 já foram liberados algo 
em torno de R$ 100 bilhões em recursos para o 
financiamento de tratores e máquinas agrícolas” 
afirma o secretário que esclarece que os programas 

são constantemente ajustados para atender às ne-
cessidades dos produtores.

O Plano Safra 2017/2018 destinou R$ 9,2 
bilhões em recursos para financiamentos de 
máquinas e equipamentos para a agricultura, 
crédito este ainda disponível, segundo Ferreira. 
“O agricultor brasileiro está capitalizado e tem, 
no cenário atual, grandes oportunidades para 
investir em seu negócio, até porque, a tendência 
do campo é pela renovação de máquinas visando 
maior tecnologia embarcada, o que garantirá mais  
produtividade”, ressalta.

Plano Safra – O Plano Safra concentra muitas expec-
tativas, o que gera, inclusive uma postergação das 
compras por parte dos agricultores. Para este ano, a 
redução de juros é o grande estímulo para os novos 
investimentos.

O Ministério da Agricultura indicou que, por 
conta do teto de gastos permitido pela emenda à 
Constituição, promulgada em 2016, o volume de 
recursos deve ser em torno de 2% maior do que 
o destinado no ano passado, que somou R$ 190 
bilhões em recursos financeiros, com taxas de juros 
de 6,5% a 8,5% ao ano.

Tradicionalmente, as prerrogativas de cada Pla-
no Safra são divulgadas até o mês de junho, passan-
do a valer a partir de julho. Porém, um dos recentes 
pleitos do setor agrícola tem sido a antecipação da 
liberação das operações de financiamentos com as 
condições definidas para o Plano Safra 2018/2019, 
para a partir do anúncio.

 Desta forma, os produtores poderiam voltar às 
compras, já efetivando os financiamentos com as 
taxas de juros menores, aproveitando, inclusive, o 
clima favorável envolvido no maior evento do setor 
no País, a Agrishow, realizada, neste ano de 30 de 
abril a 4 de maio.

Contudo, o secretário de Política Agrícola, Wil-
son Vaz de Araújo, diz que não existe precedente 
para esta antecipação e esclarece que os recursos, 
ainda disponíveis para estes últimos meses do Plano 
Safra 2017/2018, garantirão a demanda de algumas 
atividades agrícolas sazonais neste período.  

10.000

20.000

30.000

50.000

70.000

40.000

60.000

80.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

* Projeção

68.498 41.60056.114 61.719 75.677 64.880 43.600 40.530 41.350

Vendas de Máquinas Agrícolas e Tratores
(em unidades)

SETOR



Anuncio_DEALER-73_ISOFLEX_205x275mm.indd   1 19/02/2018   09:31:58



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

você e seu cliente contam com diversos 

£¦¯¦§ø¤ª° �́�¤°®°��±³¦¤ ª¦¯µ¦��

µ³°¤¢�¤¦³µ¢�¦�Ï¯¢¯¤ª¢®¦¯µ°�¥¦�́ ¦³ ´� 

e acessórios.

Sujeito à análise de crédito.

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

360734-005-ITAU-AnR-FinAuto-DEALER_205x275.indd   1 18/04/18   10:47

18/04/2018 - 10:42

518670_DM9DDB_Banco Itaú - DM9_205x275




