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Por Alarico Assumpção Júnior

Evoluindo, num mundo cada 
vez mais acelerado!

editorial

iante de mudanças, a única reação condizente com quem pretende vencer 
é evoluir na direção das transformações, com resiliência e sabedoria, para se 
adequar a um mundo cada vez mais acelerado. Nesse sentido, é fundamental 
que as lideranças do Setor da Distribuição de Veículos desenvolvam aptidões 
e uma consciência de futuro que, talvez, no mercado anterior, não fossem 

necessárias. Foi com esse objetivo que a FENABRAVE, em parceria com a Flórida Christian 
University, levou mais de 60 Concessionários brasileiros ao InterLeadership, realizado no início 
de junho, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. E posso 
garantir que o aprendizado, tanto com as palestras como 
durante as visitas técnicas realizadas, foi magnífico, como 
poderá ser visto na Matéria de Capa desta edição.

É com a mesma intenção, de trazer um olhar mais apurado 
sobre o nosso negócio e sobre o nosso setor, que realizaremos, 
daqui a poucos dias, o 28º. Congresso & ExpoFenabrave, entre 
os dias 7 e 8 de agosto, no Transamerica Expo Center, em São 
Paulo (SP), e no qual ofereceremos 26 palestras e uma feira com 
50 empresas voltadas ao nosso segmento e que, certamente, 
têm a intenção de fomentar negócios e gerar rentabilidade aos 
Congressistas. Com o tema “Resiliência – O mundo é Digital e o 
Relacionamento é Humano”, este ano, nosso evento pretende 
mostrar como as Concessionárias podem fazer parte de um 
futuro com muito sucesso, investindo em mudanças, aderindo 
à tecnologia sem, contudo, esquecer a importância dos relacionamentos entre pessoas.  
E o nosso evento é, sem dúvida, também uma oportunidade ímpar para nos relacionarmos  
com os nossos pares do Setor.

Assim como nessa edição da Revista Dealer, onde mostramos a importância da  
capacitação e treinamento de nossas equipes, os diferenciais de um CRM bem desenvolvido, 
 e a evolução de setores como o de caminhões ou de veículos usados, mostraremos, em nosso  
28º Congresso & ExpoFenabrave, como a tecnologia, atrelada às competências humanas,  
geram excelentes resultados.

Espero que possam aproveitar a leitura das matérias desta edição e que possamos nos 
encontrar, em breve, no maior evento da Distribuição Automotiva da América Latina para 
continuar evoluindo, num mundo cada vez mais acelerado!

Até lá! 

D

Alarico Assumpção Júnior- Presidente da FENABRAVE e da ALADDA
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Faltam poucas semanas para o evento que reu-
nirá mais de 3 mil pessoas ligadas ao Setor da Distri-
buição no País. O 28º Congresso & ExpoFenabrave 
acontece nos dias 7 e 8 de agosto, no Transamerica 
Expo Center, em São Paulo, e nesta edição, o con-
teúdo abordado em toda a programação terá, como 
tema central, “Resiliência – O mundo é Digital e o 
Relacionamento é Humano”. O evento conta com 
a parceria do Banco Itaú, pelo 11º ano consecutivo 
como Patrocinador Máster. 

Sempre com o objetivo de oferecer informações 
que sejam ponto de partida para que empresários 
e gestores estejam preparados para tomarem as 
decisões mais acertadas para o seu negócio, o 28º 
Congresso & ExpoFenabrave abordará temas rele-
vantes, como  projeções econômicas gerais e para 
cada um dos segmentos automotivos, as oportu-
nidades geradas pelo novo modelo de negócio do 
Setor, conceitos da neurociência e da inteligência 
emocional aplicados às vendas e aos resultados 
das Concessionárias, a relevância do marketing e 
mídia digital, entre outros que formam os pilares do 
conteúdo programático do evento. 

Organizado pela Reed Exhibitions Alcântara Ma-
chado, o 28º Congresso & ExpoFenabrave acontece, 
pelo segundo ano consecutivo, no Transamerica 

Expo Center. “Essa escolha se mostrou muito acer-
tada no ano passado. Além da excelente localização, 
temos a possibilidade de realizar as palestras e a feira 
em um mesmo pavimento, facilitando o fluxo e aces-
sibilidade para Congressistas e para Expositores”, 
comentou Alarico Assumpção Júnior, Presidente 
da FENABRAVE.

Resiliência – Para esta edição do evento, o ponto 
de partida foi o conceito da resiliência emocional, ou 
seja, encontrar soluções para os desafios, aderindo 
às transformações resultantes desse processo. “A 
partir desta concepção, o conteúdo foi planejado 
sob alguns pilares primordiais para o desenvolvi-
mento e para a sustentabilidade do negócio da 
Distribuição de Veículos diante das, cada vez mais 
aceleradas, transformações tecnológicas”, explica 
Valdner Papa, Coordenador Temático do evento. 

Ao todo, serão 26 workshops, incluindo par-
ticipações internacionais, Palestra Magna, Mesas 
Redondas, Painel de Encerramento, Encontros do 
Vendedor e Palestras Tema por segmento.

No dia 7 de agosto, na sequência da Cerimônia 
de Abertura, a partir das 10h30, a Palestra Magna 
será ministrada pelo Vice-Presidente Executivo da 
Toyota, Miguel Fonseca.

Contagem regressiva
Programação do 28º Congresso & ExpoFenabrave abordará assuntos relevantes para 

a definição de novas estratégias para o Setor da Distribuição enfrentar a acelerada 
transformação tecnológica, desafiando a Resiliência para adaptação a novos conceitos e à 

necessidade de priorizar, acima de tudo, os relacionamentos humanos no ambiente de negócios 
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Para relacionar o conceito de resiliência ao mundo corporativo, Carlos Hilsdorf, 
autor dos bests sellers “Atitudes Vencedoras”, “51 Atitudes Essenciais para Vencer 
na Vida e na Carreira”, “Revolucione Seus Negócios” e “Atitudes Empreendedoras”, 
ministrará a palestra Revolucione seus negócios com resiliência. 

As renomadas jornalistas, Eliane Cantanhede e Miriam Leitão apresentarão 
suas análises sobre as tendências políticas e econômicas e a influência de ambas 
para o Setor da Distribuição de Veículos, durante o Painel de Encerramento, que 
também contará com a participação do Presidente da FENABRAVE e FENACODIV, 
Alarico Assumpção Júnior, e será mediado pela jornalista Fátima Turci.

Temas de grande expressão para o Setor, como desenvolvimento e capacita-
ção de lideranças, estratégias de comunicação e fidelização de clientes, sucessão, 
direito do consumidor, gestão e inteligência de mercado também estão na 
programação de palestras e workshops, com grandes e renomados especialistas.

Era Digital – As mídias digitas transformaram o 
modo como as empresas se comunicam com os seus 
clientes, e se consolidaram como importante ferra-
menta de relacionamento. Soma-se a este contexto, 
um novo comportamento do consumidor, que está 
mais informado e mais exigente. Giselle Tachinardi 
é diretora de autos na OLX e apresentará informa-
ções importantes sobre o que o consumidor busca 
neste novo mercado digital, na palestra Dossiê 
completo sobre o comportamento de consumo 
do comprador de autos no Brasil.

Além da OLX, haverá palestras do iCarros, Face-
book e Google, consolidando as estratégias ligadas 

Luis Fernando Guidorzi Gil Giardelli

Miguel Fonseca Eliane Cantanhede Miriam Leitão

Fátima Turci
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ao mundo digital no setor automotivo. Especialistas 
defendem que não basta criar uma conta nas redes 
sociais, é preciso que a empresa defina estratégias 
para alcançar os objetivos traçados nesta ação. Para 
conhecer esse potencial, Luis Fernando Guidorzi, 
do Facebook e Guilherme Arruda, do Google 
apresentarão suas visões sobre este novo cenário 
e como as empresas poderão evoluir aproveitando 
essas oportunidades. 

O mercado de veículos usados e o novo modelo 
de comercialização nas plataformas digitais também 
será tema abordado durante Mesa Redonda com 
representantes do Portal iCarros.

 A inovação é necessária, e para abordar esse assunto, Gil Giardelli, estudio-
so de Inovação e Economia Digital, pioneiro em promover cursos nesta área no 
Brasil, ministrará a palestra Futuro inteligente além da inovação. E Ana Lúcia 
Campos Pita, apresentará suas análises no workshop Inovar a comunicação 
com os clientes: a chave para o sucesso.

Com este viés das relações humanas na era digital, a JD Power tem uma 
perspectiva global sobre como os Concessionários podem manter seus clien-
tes, apesar da interrupção digital, e este será o tema abordado por Doug Betts, 
Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de Operações Automotivas Globais da 
empresa, durante o evento.

Setoriais – A programação do 28º Congresso & ExpoFenabrave também con-
templa momentos específicos para os negócios de cada segmento. Para os 
Concessionários e Colaboradores do segmento de motocicletas, o assunto será 
Rentabilidade no pós-vendas e, para o Segmento de Caminhões, Ônibus e Im-
plementos Rodoviários, Tratores e Máquinas Agrícolas, será apresentada palestra 
sobre O Agronegócio Brasileiro e, também, sobre macrologística agropecuária. 
Em destaque, o ex-ministro Roberto Rodrigues e a série de palestras ministradas 
pela EMBRAPA, além da comandada pelo BNDES. 

Encontros de Vendedores – Além dos workshops temáticos, o 28º Congresso & 
ExpoFenabrave também contará com mais uma edição do Encontro FENACODIV 
dos Vendedores, Consultores Técnicos e Gestores de Concessionárias, exclusivo 
para Concessionários de São Paulo. Realizado em parceria com a EGA e o 
Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado de São 
Paulo - SINCODIV-SP, o Encontro deve repetir o sucesso dos dois anos anteriores, 
com centenas de participantes.

Premiações – Durante a Cerimônia de Abertura, que acontece no dia 7 de 
agosto, às 10h30, serão revelados os vencedores dos Prêmios “Marca do Ano” 
e “Associação de Marca do Ano”, eleitos pela 23ª Pesquisa FENABRAVE de 
Relacionamento com as Marcas, que vem sendo realizada, desde maio, entre 
as Concessionárias de todo o Brasil.

Site – No site oficial do evento (www.congresso-fenabrave.com.br), além da 
programação completa, é possível acompanhar notícias, fazer a inscrição de par-
ticipação e ter acesso a informações sobre o local, opções de pacotes de viagem, 
expositores e outros serviços disponíveis durante o evento. Acompanhe, também, 
a página do evento no Facebook (www.facebook.com/congressofenabrave/).

Doug Betts Roberto Rodrigues Ana Lúcia Campos Pita

As inscrições para o  
28º Congresso & ExpoFenabrave 

podem ser feitas diretamente  
no site oficial do evento

www.congresso-fenabrave.com.br

De 1º de julho a 31 de julho* R$ 1.100,00
No local R$ 1.200,00

Pagamento por boleto ou cartão de crédito

*Último dia para inscrições online

Valor da inscrição individual
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Fenabrave-MT comemora 
projeto que ajusta ICMS de 
máquinas pesadas

Após oito anos de solicitações, o governador do Estado, 
Pedro Taques, assinou o Projeto de Lei (PL) que adequa a 
base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) nas operações internas com máquinas e 
equipamentos da chamada Linha Amarela - máquinas pesadas 
utilizadas na construção civil, mineração e agricultura. O projeto 
de Lei será encaminhado para a Assembleia Legislativa.

Para o diretor da Federação Nacional dos Distribuidores 
de Veículos – Regional Mato Grosso (Fenabrave-MT), Paulo 
Boscolo, a ação equipara o imposto cobrado no Mato 
Grosso ao de Goiás, deixando as empresas mato-grossenses 
mais competitivas na região, gerando mais empregos 
e facilitando o processo de compra dos clientes.

O Encontro FENACODIV de Vendedores esteve, entre maio 
e junho, nas cidades de Natal, (RN), Cascavel e Foz do Iguaçu, 
ambas no Paraná. O evento promovido pela FENACODIV em 
parceria com o SINCODIV local, oferece palestras, cursos e 
estudos de caso que têm o objetivo de capacitar e aprimorar 
as equipes de vendas e gestores das Concessionárias. 

Em julho, o evento reúne os profissionais de Fortaleza 
(CE) e de Recife (PE). As doações arrecadadas, nestas 
localidades, serão doadas para o Hospital Albert Sabin e 
Núcleo Espírita Missionários da Luz, respectivamente.

AGRISHOW gera 
R$ 2,7 bilhões em 
negócios

A 25ª Agrishow - Feira Internacional de 
Tecnologia Agrícola, realizada de 30 de abril 
a 4 de maio, em Ribeirão Preto (SP), recebeu 
159 mil visitantes do Brasil e do exterior para 
conhecerem as novidades e lançamentos de 
mais de 800 marcas nacionais e internacionais. 

Marcelo Nogueira Ferreira, Vice-Presidente 
para os Segmentos de Tratores e Máquinas 
Agrícolas da FENABRAVE, representou a 
entidade no evento, durante a abertura oficial.

A partir de julho, a Universidade Web Fenabrave 
oferece quatro novos cursos em sua plataforma. Com 
Diógenes Lucca, fundador do GATE, Grupo de Ações Táticas 
Especiais da Polícia Militar, a palestra Negociação Sob 
Pressão tem carga horária de 1 hora e traça um paralelo 
entre aspectos importantes de negociações extremas. 
Também com esse viés, o curso Negociação Estratégica 
para Concessionários terá como professor Murilo Furtado 
de Mendonça Junior, com apoio de Cristina Mekitarian.

O curso Conhecendo a Própria Estrada, para Distribuidores 
de Implementos Rodoviários: Pesquisando o Mercado, 
tem 8 horas de carga horária e será aplicado pelo professor 
Luciano Miranda. O professor Alberto Meyer fala sobre 
Climatização Automotiva: qual a função e Como Funciona?.

Encontro de Vendedores mantém agenda pelo Brasil

8 Revista Dealer 
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Representantes da 
ALADDA se reúnem  
em São Paulo

No dia 8 de maio, representantes dos países que compõem 
a ALADDA, Asociación Latinoamericana de Distribuidores de 
Automotores, se reuniram na sede da FENABRAVE, em São Paulo 
(SP) para discutir temas comuns como a Renovação da Frota e 
Inspeção Veicular; Reforma Fiscal e Tributária no Setor, Importação 
de Veículos Usados e Acordos Bilaterais de Livre Comércio. 

Além de conhecerem os trabalhos desenvolvidos pela FENABRAVE 
em prol do Setor da Distribuição de Veículos no Brasil, os participantes 
foram divididos em dois grupos para debaterem os temas do dia, 
assistiram a uma aula inaugural da Universidade Web Fenabrave sobre 
o Impacto da Identidade Visual nos Negócios, com Alonso Garcia, da 
FCU, e gravaram a primeira Mesa Redonda Internacional, transmitida 
pela Universidade WEB Fenabrave a todos os países da ALADDA, na qual 
foi abordada a visão dos representantes de cada país sobre “O Futuro 
da Distribuição de Veículos na América Latina”, com foco na mobilidade 
e tecnologia, e suas influências nos diferentes mercados da região. 

FENABRAVE SC e MT 
promovem Encontros 
Regionais

Em junho, a Regional de Santa Catarina (FENABRAVE – SC) 
reuniu Titulares, Diretores e Gerentes locais, em Chapecó, para 
o 31º Encontro Regional. O evento contou com uma rica grade 
de palestras que abordou as tendências do mercado. 

Com o tema “O Conhecimento Acelera o Progresso”, a 
Regional Mato Grosso (FENABRAVE – MT) e o Sindicato dos 
Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado de Mato 
Grosso (Sincodiv-MT) realizaram, nos dias 17 e 18 de julho, a 
2ª edição do Encontro Regional da Fenabrave MT/2018. 

O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, 
participou da abertura oficial do evento, e o Diretor de Relações 
com o Mercado, Valdner Papa, foi um dos palestrantes do 
evento e ministrou palestra sobre o Programa “Rota 2030”.

MAIO

• As lideranças das Associações dos Segmentos 
Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários, 
Tratores e Máquinas Agrícolas se reuniram, no dia 10 
de maio, na sede da FENABRAVE, para tratarem de 
diversos assuntos dos segmentos, como o cenário 
atual, balanço da Missões Técnicas de Caminhões, 
realizada na Holanda, e de Tratores, realizada nos 
EUA, além dos detalhes do 28° Congresso & ExpoFe-
nabrave, dentre outros. Na ocasião, Evaristo Eduar-
do de Miranda, Chefe Geral da EMBRAPA (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) - Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ministrou 
palestra sobre “Oportunidade de investimento das 
bacias logísticas e o monitoramento via satélite que 
possam favorecer o Agronegócio”.

• No dia 25 de maio, o Presidente do BNDES, Dyogo 
Henrique de Oliveira recebeu Alarico Assumpção 
Júnior, Presidente da FENABRAVE e os Vice-Pre-
sidentes Marcelo Nogueira Ferreira, Luiz Antonio 
Sebben, e o Diretor Executivo da entidade, Marcelo 
Franciulli. Durante a reunião, ficou acertada a cria-
ção e uma agenda permanente de trabalho que 
vise o desenvolvimento econômico do Setor da 
Distribuição Automotiva e do País.

• Arcélio Alceu dos Santos Júnior, Diretor Regional 
FENABRAVE Brasília, representou a entidade na 
abertura do Circuito Agro Banco do Brasil 2018, 
realizado pela instituição financeira em 23 de maio, 
em Brasília (DF). O evento apresentou pilares para 
impulsionar o Agronegócio no País.

JUNHO

• O Vice-Presidente da FENABRAVE, João Batista 
Simão, e o Diretor Executivo, Marcelo Franciulli, 
foram recebidos pelo novo Diretor do DENATRAN, 
Maurício José Alves Pereira, no dia 21 de junho, no 
Ministério das Cidades, em São Paulo. Na pauta, 
discussões sobre RENAVE - Registro Nacional de 
Veículos em Estoque. 

• A FENABRAVE esteve representada em reunião 
sobre a Reforma Tributária, no Instituto Atlântico, 
em São Paulo. 

• Em 26 de junho, foram realizadas, na sede da 
FENABRAVE, em São Paulo, as reuniões de todos 
os Segmentos – Automóveis e Comerciais Leves, 
Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários, 
Motocicletas e Tratores e Máquinas Agrícolas.

Agenda

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

UM MUNDO CADA VEZ 
MAIS ACELERADO!

Por Rita Mazzuchini, editora-chefe da Revista Dealer

Fruto de uma parceria que já completa três anos, 
entre a FENABRAVE e a Flórida Christian  

University - FCU, a última edição do 
InterLeadership, realizado no Hotel Crowne 

Plaza, entre os dias 7 e 9 de junho, em Orlando-
Fl, reuniu cerca de 60 empresários brasileiros 
e abordou a necessidade de as lideranças se 
ajustarem às constantes mudanças que vêm 
ocorrendo no mundo e no Setor Automotivo, 

e que exigem movimentos cada vez mais 
rápidos e precisos por parte dos líderes.
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“Acredite no processo!”, relembrou 
o Professor Anthony Portigliatti,  
Presidente do Conselho de Dire-
tores da FCU, repetindo a mesma 
expressão usada na abertura do 

primeiro InterLeadership, realizado em 2016. “Naquela 
época, começamos a falar das mudanças que estavam 
acontecendo, mas, algumas pessoas, que estavam na 
zona de conforto, negavam as mudanças. Agora, que as 
transformações estão mais nítidas, pretendemos mostrar 
que é possível inovar sem agressividade. Cada um ouve 
e retém o que lhe parecer bom”, garantiu Portigliatti, na 
abertura do evento.

Segundo o atual Reitor da FCU, Bruno Portigliatti, 
mudanças constantes exigem movimentos cada vez mais 
rápidos, mas, em sua avaliação, ainda existem barreiras 
nas empresas, em relação à criatividade e inovação. “É pre-
ciso estar à frente da mudança para poder empreender e 
vencer, pois não queremos, apenas, sobreviver”, ponderou 
o novo Reitor, que assumiu o cargo em dezembro de 2017, 
no lugar de seu pai, Anthony Portigliatti.

Inclusive a troca de comando na reitoria da Univer-
sidade foi abordada na abertura do evento. “É preciso 
saber a hora de deixar a direção e passar para o banco do 
carona, como fiz. E, daqui a algum tempo, possivelmente, 
passarei para o banco de trás do carro”, brincou o Profes-
sor Anthony, fazendo alusão ao processo sucessório das 
empresas, que requer planejamento e preparação para 
que não ocorram problemas.

No caminho do conhecimento – A parceria com a FCU é resultado 
de um dos principais pilares da FENABRAVE nos últimos 
anos. Segundo Valdner Papa, Diretor de Assuntos com o 
Mercado e Coordenador Educacional da entidade, a linha 
repassada por Alarico Assumpção Júnior foi bastante clara 
no sentido de auxiliar as lideranças do Setor e suas Redes 
de Concessionárias a obter melhores resultados a partir do 
aprimoramento educacional.

E assim tem sido feito. “Apenas em 2018, já realizamos 
dois eventos internacionais e outros três estão previstos. 
Realizamos 18 Encontros de Vendedores, por ano, desde 
2015, e ajudamos a arrecadar 11 toneladas de alimentos 
e itens de higiene a entidades carentes no Brasil. Deus 
nos ajuda a ter sucesso em tudo o que nos propomos a 
fazer, e teremos muito mais pela frente”, lembrou Papa, ao 
citar novos projetos como a Missão Técnica que deverá 
ser realizada este ano, no Vale do Silício, e que será total-
mente voltada ao Setor Automotivo, assim como outros 
eventos em parceria com a FCU, como o Interbussiness, já 

realizado em Curitiba (PR) e que acontecerá, em setembro, 
em Santa Catarina.

Papa também anunciou a criação do Instituto Interna-
cional de Inteligência de Mercado, fruto da parceria entre 
FENABRAVE, FCU e ALADDA, que terá sede em Orlando-Fl, 
e que funcionará para consolidar e analisar dados de toda 
a América Latina, auxiliando o mercado automotivo de 
cada país com estudos e análises especiais.

Ao agradecer pelo momento compartilhado, o 
Presidente da FENABRAVE se disse extremamente 
grato e abençoado por Deus: “Ele não me ajuda; Ele me 
carrega, de tão generoso que é comigo”, afirmou Alarico 
Assumpção Júnior.

Para ele, a humildade deve fazer parte dos principais 
valores do ser humano. “A cada grau de sucesso, tive dois 
graus de humildade, pois é assim que enxergo a vida, sendo 
menos indivíduo e mais fração da comunidade”, reafirmou 
Assumpção Júnior, que agradeceu a parceria com a FCU e 
desejou ótimo evento a todos.

Acima, Anthony Portigliatti, Presidente 
do Conselho de Diretores da FCU, e Bruno 
Portigliatti, Reitor da Universidade

LeadershipLeadership 2018
Inter
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Palestras e visitas técnicas 
para líderes inovadores
Nos três dias do InterLeadership, os participantes concluíram uma 
intensa programação, que contemplou sete palestras e três visitas 
que provocaram os instintos visionários dos líderes empresariais.

LeadershipLeadership 2018
Inter

Na visão de José Chavaglia, professor da FGV Mana-
gement e doutor pela FCU, as mudanças vêm, sempre, 
acompanhadas de emoção e é a inovação que faz a 
diferença em uma empresa. Mas como desenvolver 
profissionais para se tornarem inovadores? O primeiro 
passo, para Chavaglia, é conhecer as variáveis do líder 
inovador, que contém a soma da PERCEPÇÃO + MEDO 
+ INTELIGÊNCIA SOCIAL. “Um líder inovador é uma pes-
soa que faz algo que as outras pessoas dizem que não 
pode ser feito. Para isso, devemos dar, ao cérebro, novos 
insights, fazendo coisas diferentes, para que possamos 
fugir do óbvio. Afinal, o cérebro é elástico e permite que 
o condicionamento da percepção seja moldado”, explica 
o professor que aconselha: “Se quiser ficar bom em bio-
logia, por exemplo, estude história. Tenha insights fora 
do seu ambiente convencional”.

Liderança Criativa como Ferramenta de Gestão
Dentro da Percepção no mundo dos negócios, 

empresas como Netflix e a Amazon são exemplos de 
inovação, pois ambas enxergaram a realidade de uma 
forma diferente.

Já sobre a segunda variável, que é o Medo, o pales-
trante revelou que a maior parte das decisões deriva des-
sa sensação que, no cérebro, é controlada pela amígdala. 
“Na recente greve dos caminhoneiros, o Governo tomou 
decisões por medo das consequências”, exemplificou. 
Mas, para o especialista, os piores medos, para um líder 
inovador, são o “medo do ridículo” e o “medo da incerte-
za”. Ao se deixar tomar pelo medo, o líder inibe a ação, 
modifica a percepção e evita o risco, ou seja, não inova. 
“Atualmente, 25% da população têm medo de falar em 
público. Todos têm medo mas, como dizia Rickson Gracie, 
a diferença é que o covarde não o controla e o corajoso 
o supera”, comenta Chavaglia.

A terceira variável para uma liderança inovadora 
é a Inteligência Social, que é a aptidão de conectar e 
influenciar pessoas e cujos componentes principais 
são a familiaridade e a reputação. “Para vender suas 
ideias, é preciso criar uma reputação positiva, que 
atraia as pessoas para algo que, inicialmente, é pouco 
familiar e potencialmente assustador. Por exemplo: 
Você faria negócios com estrelas de cinema como 
Julia Roberts? Martin Luther King Jr. era pastor pro-
testante e conseguiu ser ouvido como ativista por sua 
capacidade de se comunicar e de se expor. Por isso, 
torne-se conhecido para garantir reputação positiva e 
conseguir conectar e influenciar pessoas às suas ideias 
inovadoras”, conclui Chavaglia.

José Chavaglia, professor da FGV Management e  
doutor pela FCU
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Imagens gerando vendas

A máxima de que uma imagem vale mais do que mil palavras esteve 
presente na palestra de Alonso Garcia, apresentador de TV e gerente 
da Shutterstock, empresa especializada em banco de imagens para 
uso publicitário.

Segundo Alonso Garcia, as imagens são o veículo mais rápido para 
a mensagem chegar ao cérebro, de forma mais clara e assertiva. “Comu-
nicação não é o que você diz, mas o que o outro entende”, revela Garcia.

Em sua avaliação, o conteúdo visual produz vantagens como
 • 94% mais visitas em Redes Sociais
 • 80% mais retenção de instruções
 • 60 mil vezes mais rápido que um texto para chegar ao cérebro
 • Gera 150% mais retweets
 • 323% melhor compreensão

“Imagens potentes podem gerar emoções e mais compromisso com 
sua marca”, explica o especialista, que alerta: “É preciso saber onde investir 
para obter melhores resultados”.

Entre os carros-chefes estão o FACEBOOK, que tem 2,2 bilhões de 
pessoas acessando e gera retorno de 1,8% em campanhas. O segundo 
melhor canal é o YOUTUBE, com 1,8 bilhões de usuários/mês e, em tercei-
ro lugar, o INSTAGRAM, com 800 milhões de usuários mensais.

Pesquisas realizadas apontam, segundo Garcia, que a imagem de 
uma empresa não depende, apenas, de fotos ou vídeos inseridos em sites 
ou Redes Sociais. “Responder a um lead, em até 10 segundos, aumenta 
as chances de o cliente ir até a sua Concessionária. Comentários online 
também influenciam 87% das vendas e 90% dos serviços realizados”, 
garante Garcia.

Sobreviver e Prosperar

Jack C. Elkins é diretor de inovação do Orlando 
Magic, time de basquete da Flórida, e foi contratado 
para promover mudanças que levassem o clube a 
melhores resultados.

Por meio da chamada “liderança criativa”, Elkins tem 
procurado ativar o potencial dos atletas, estimulando o 
cérebro a sair da zona de conforto ligada à sobrevivência. 
“Liderança, no futuro, está ligada à habilidade de mudar 
as condições internas, alterar, deliberadamente, o estado 
das pessoas à nossa volta e focar no campo emergente”, 
afirma o diretor de inovação.

Elkins lembra o pensamento de Albert Einstein, 
quando disse que “Nenhum problema pode ser resolvido 
com o mesmo nível de consciência que o criou”.

Se para mudar, algo novo deve ser descoberto, como 
fazer isso? Para Elkins, a resposta está no humor. Sim, 
brincar, rir e descontrair a mente pode quebrar o padrão 
mental habitual, gerando inovações que não surgiriam 
no estado natural do cérebro.

Trabalhar essa dinâmica em grupo é o melhor ca-
minho, segundo o especialista. “As pessoas são mais 
responsáveis com o que ajudam a criar”, defende Elkins.

Em 2020, segundo o especialista, serão exigidas 10 
habilidades principais das pessoas e, para cumpri-las, 
será necessário “pensar criativo”. Confira as habilidades 
TOP 10 do futuro próximo: 
 • Solução de Problemas Complexos
 • Pensamento Crítico
 • Criatividade
 • Gerenciamento de Pessoas
 • Trabalho em Equipe
 • Inteligência Emocional
 • Capacidade de Julgamento e Decisão
 • Organização no Trabalho
 • Negociação
 • Flexibilidade Cognitiva

Com as habilidades acima, as empresas serão ca-
pazes de traçar três linhas em seu horizonte, segundo 
Jack Elkins:
 • O que você pode fazer para defender o seu negócio?
 • Ter recursos para desenvolver negócios em andamento
 • Testar negócios futuros

 Alonso Garcia, apresentador de 
TV e gerente da Shutterstock

Jack C. Elkins é diretor de 
inovação do Orlando Magic
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A arte de conviver e saber viver com diferentes gera-
ções, seja numa família ou empresa, é fundamental para 
quem pretende ter uma boa “liderança geracional” e sair 
ganhando, na vida e no mundo dos negócios. Segundo 
Cláudio Alexandre Tosta, especialista em sucessões 
familiares, governança corporativa e autor do método 
PEP- Planejamento Estratégico Pessoal, a principal ques-
tão não é “O QUE”, mas “COMO”. Em sua experiência, Tosta 
afirma que as mudanças acontecem por três maneiras:
 • Pelo amor – quando se acredita na causa
 • Pela Dor – provocada por um sofrimento
 • Por Inteligência

E como enfrentar as mudanças? Segundo Tosta, al-
gumas pessoas negam as mudanças e tomam decisões 
erradas, e outras as enfrentam. “Quando chega um tsuna-
mi, há aqueles que saem da frente por não concordarem, 
há os que o enfrentam com um rodo e há os que surfam 
nas ondas. Quem é você?”, questiona.

Para ele, a liderança voltada à mudança se dá pelo 
exemplo. “Se você não mudar o modelo mental, não 
mudará o modelo de negócio. Devemos andar ao lado 
das novas gerações e não na frente”, alerta Tosta. 

Segundo o especialista, a convivência entre diferen-
tes gerações depende de um fator-chave: “OUVIR PARA 
COMPREENDER e não OUVIR PARA RESPONDER”. “Quem 
ouve para compreender consegue entender o outro e, 
portanto, conviver com ele da melhor forma. No entanto, 
há os que ouvem para responder. Ou seja, nem ouvem, 
apenas esperam a hora de dar uma resposta que já estava 
pronta”, critica.

Compreender para conviver – Com base nas diferenças entre 
as gerações, “é preciso compreender que os jovens, por 
exemplo, tendem a não permanecer muito tempo em 
uma empresa (média de dois anos) e que temos que nos 
acostumar com isso”, aconselha Tosta. 

Portanto, se a intenção é reduzir o turnover, melhor 
optar por profissionais até a Geração X. No entanto, se 
a função exige maior expertise tecnológica, a Geração Y 
pode ser um ótimo perfil.

Para o especialista em Planejamento Pessoal, na 
convivência interpessoal nas empresas, será necessário 
cultivar mudanças por amor. “Do contrário, apenas 20% 
das pessoas ficarão ao seu lado”, alerta Tosta, para quem 
o índice de FIB - Felicidade Interna Bruta deve ser consi-
derado e pressupõe itens como: bem-estar psicológico, 

Liderança Geracional: 
“Quem vai trocar 
suas fraldas?”

uso do tempo, saúde, educação, diversidade e resiliên-
cia cultural, boa governança, vitalidade comunitária, 
diversidade e resiliência ecológica, padrão de vida e 
desenvolvimento holístico.

“Quer que uma empresa prospere? Invista em pes-
soas. Empodere o seu RH para que ele possa cuidar das 
pessoas mas, acima de tudo, cuide mais do seu CPF do 
que do seu CNPJ. Faça um Planejamento Pessoal e cuide 
de suas relações com seus filhos. Entenda-os, conviva 
com eles e com seus netos. Evite o exemplo comum de 
ter sido pai distante e querer ser um avô presente. Afinal, 
se num conflito de gerações houver rupturas, quem vai 
trocar as nossas fraldas, se precisarmos? Cuide de você e 
de suas relações!”, conclui Tosta.

Cláudio Alexandre Tosta, especialista 
em sucessões familiares, governança 
corporativa e autor do método PEP- 
Planejamento Estratégico Pessoal
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BUILDERS
Nascidos entre 1930-1945
Passaram pela Guerra, pela Grande 
Depressão, são práticos, dedicados, 
com hierarquias rígidas, alta 
lealdade às religiões, se sacrificam 
em benefício do todo, dão muito 
e exigem pouco, são altruístas, 
têm aversão aos riscos, a maior 
influência tecnológica se deu 
com a eletricidade e o rádio.

Conheça as diferentes Gerações
Se devemos conviver com todas as gerações para liderar e liderar para mudar, é preciso, 

antes, conhecer um pouco as diferentes gerações que transitam em nossas casas e empresas

GERAÇÃO ALFA
A partir de 2011

Filhos de X e Y, sabem lidar com aparelhos 
eletrônicos desde criança. A internet é 

algo tão natural quanto a luz elétrica. 
São os primeiros a presenciar um sistema 

escolar novo, que não padroniza, mas 
valoriza as diferenças. Quando estiverem 
com 20 anos, estima-se que a população 

mundial será de 8,3 bilhões de pessoas 
(o dobro de quando seus pais nasceram). 

Serão mais originais e prontos para 
desenvolver habilidades que são deles e 

de mais ninguém. Viverão na diversidade.

GERAÇÃO Z – NATIVOS DIGITAIS
Nascidos entre 1996-2010
Nasceu na tecnologia. É um Y mais 
acentuado. São jovens inquietos, menos 
fiéis às marcas, realizam múltiplas 
tarefas utilizando multicanais e 
assumindo multifunções. Tendem ao 
egocentrismo, preocupando-se somente 
consigo mesmos, na maioria das vezes. 
Apresentam problemas de interação 
social, e muitos sofrem com a falta de 
expressividade na comunicação verbal.

GERAÇÃO Y – MILLENNIALS
Nascidos entre 1981-1995

Essa geração já cresceu com a modernidade. 
São inquietos, menos fiéis às marcas, 

realizam múltiplas tarefas, acreditam em 
carreira e estudos formais, não se sujeitam a 
atividades que não fazem sentido em longo 

prazo, lidam com autoridades de maneira 
informal, não vêem as relações em termos 
hierárquicos. São individualistas e focados 

nas próprias recompensas, mas têm uma 
profunda consciência social, preocupação 

com o meio ambiente e com os direitos 
humanos. Têm valores morais muito fortes e 
tentam viver por eles. São pessoas ligadas a 

outras, não necessariamente pela geografia, 
mas sim por interesses comuns. Pessoas mais 

flexíveis e com pensamento não linear.

GERAÇÃO X
Nascidos entre 1966-1980
Filhos dos Baby Boomers, 
adaptaram-se à chegada 
das novas tecnologias, aos 
movimentos revolucionários, são 
independentes e empreendedores, 
equilibram a vida pessoal 
e a profissional, gostam da 
individualidade sem perder a 
convivência grupal, apreciam 
produtos de qualidade. Há ruptura 
com as gerações anteriores, 
maior valor a indivíduos do sexo 
oposto, buscam seus direitos, 
respeitam menos a família do 
que ocorre em outras gerações 
e procuram liberdade.

BABY BOOMERS
Nascidos entre 1946-1965

Nascidos após a Segunda Guerra Mundial, 
foram educados com muita disciplina e 

rigidez. Valorizam a lealdade, permanecem 
bastante tempo na mesma empresa e 

sacrificam-se para alcançar objetivos. Têm 
renda mais consolidada, padrão de vida 

estável, preferem qualidade à quantidade, 
e as experiências passadas servem para 

consumo futuro. Não se influenciam, 
facilmente, por outras pessoas, são 

firmes e maduros em suas decisões.
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“Uma árvore cresce até morrer!”.  Assim, o especialista 
em mudança estratégica, Dwight Bain, afirmou acreditar 
na Lei da Abundância, que nos faz aprender e evoluir até 
o final da vida. “A melhora contínua é um dos preceitos 
do coaching, que prevê mudanças estratégicas que po-
dem acontecer por escolha ou pela crise. O conforto é, 
na verdade, o inimigo da mudança, pois estar na média é 
muito mais confortável do que assumir os riscos de uma 
mudança”, alertou.

A mudança é, para Bain, o medo mais comum entre 
as pessoas, que acabam em um ciclo de conflito contí-
nuo. “Todos envelhecem, mas nem todos amadurecem”, 
afirmou, apontando que a mudança positiva vem do 
autocontrole sobre a combinação de conhecimento, 
habilidades e desejo. “Até saber o que procurar, você irá 
perder todas as vezes. Por isso, torne-se responsável pela 
sua vida. Não faça planos de final de ano, faça escolhas 
diárias. A vida é como um grande quebra-cabeças, que 
se começa a montar pelas bordas. E você deve se unir aos 
bem sucedidos, ficar em grupos de pessoas que pensam 
em mudanças todos os dias. Leia, aprenda e ganhe o 
poder do hábito!”, aconselha Dwight Bain.

Para o especialista, crenças e comportamentos 
devem estar alinhados para que as pessoas possam 
descobrir o poder do porquê. “Qual a sua causa? Em que 
você acredita? Quais as ações específicas que levarão 
à realização dos seus objetivos? O que você faz? Qual 
o resultado? Saiba que quanto maior o espaço entre o 
que você crê e como age, maiores serão seus problemas”, 
adverte Bain.

Em sua análise, todos os líderes têm os chamados 
“Pontos Cegos” ou características que não percebem, 
mas que podem ser apontadas por pessoas saudáveis de 
seu convívio. “Alguns líderes ficam irritados facilmente, 
ou trabalham demais e não têm tempo para descansar 
ou curtir a família, e isso acaba prejudicando a empresa. 
Por isso, se tiver pessoas saudáveis próximas, elas pode-
rão apontar seus pontos cegos e você poderá iniciar a 
mudança por você”, aconselha o especialista.

Aliás, para Bain, pessoas mais próximas podem 
tanto te ajudar como te destruir, dependendo do com-
portamento e confiança. “Se a pessoa é talentosa, mas 
não tem bom caráter, vai prejudicar sua empresa. Se, 
ao contrário, ela não tem tanto talento, mas é respei-
tada e tem credibilidade e caráter, você vencerá com  
ela”, esclarece.

Os verdadeiros líderes também desafiam suas equi-
pes com a verdade e, para Bain, “a melhor forma de con-
frontar um trabalho mal feito é falar para fora, explicar, 

Liderando sua equipe através de grandes mudanças
e não gritar ou até berrar. Isso é Inteligência Emocional”, 
enfatiza o especialista.

Saber identificar quais as forças e as ameaças em sua 
organização também é fundamental para um movimen-
to saudável de mudança, pois, seja em qual for o cenário, 
serão as pessoas, incluindo e principalmente você, que 
farão a diferença. “Prepare-se para se reinventar sempre. 
Veja Ronald Reagan, que foi radialista, ator, fracassou nas 
duas profissões, mas tornou-se Presidente dos Estados 
Unidos. Isso é Resiliência!”, concluiu Bain, acrescentando: 
“Em tempo de inteligência artificial, posso dizer que um 
computador jamais substituirá a conexão humana, não 
substituirá a compaixão, a gentileza e, principalmente, 
nunca vai repor uma equipe inteligente”.

Dwight Bain, especialista em mudança estratégica
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Além das palestras sobre liderança inovadora, o 
INTERLEADERSHIP também promoveu visitas técnicas 
de interesse do grupo da FENABRAVE. Uma casa 
inteligente e um centro de inovação, localizados na 
Cidade Médica de Orlando deixaram os participantes 
impressionados com a evolução tecnológica que vem 
sendo obtida na medicina e para promover o bem-estar 
das pessoas.

Mas foi a visita à Concessionária Lexus Orlando que 
mais interessou aos participantes, que foram recebidos 
pelo gerente geral, Carlos Curet, e pelo gerente de ser-
viços, Francisco Gonzales.

Com duas Concessionárias da marca, a segunda e 
mais recente franquia, inaugurada no início deste ano, 
contou com um investimento de US$ 100 milhões e já 
está a 50% da meta de vendas, de chegar a 800 carros/
mês. “Estamos crescendo mês a mês”, comemora o ge-
rente geral.

A dinâmica de negociação, entrega e serviços é bem 
apurada e diferenciada. No lugar do vendedor, um “es-
pecialista em produto”, uniformizado, impecavelmente 
penteado e barbeado, apresenta os modelos disponíveis 
ao cliente que, após definir o carro que irá comprar (entre 
os que variam de US$38 mil a US$ 140 mil) senta-se com o 
gerente de vendas para definir o tipo de financiamento. O 
especialista em produto fica ao lado do cliente, acompa-
nhando a negociação. “O especialista senta-se ao lado do 
cliente, passando a mensagem de que está ao seu lado e 
não do gerente. Na verdade, o perfil é diferente, não como 
um vendedor que laça o cliente à força”, conta Carlos Curet.

Também a entrega dos veículos merece destaque. 
Chamada de “Experiência Maravilhosa”, a entrega 
acontece em espaço exclusivo, e comporta 27 carros 

simultaneamente. O ritual inclui tapete vermelho e todos 
os itens do veículo são apresentados e checados pelo 
especialista, junto ao cliente, em um Ipad.

Com índice de satisfação de 98%, quando a meta é de 
95%, a Lexus Orlando caprichou até na porta de saída e 
entrada dos veículos. Automática, a porta abre e fecha em 
poucos segundos, evitando a espera do cliente. “Pesquisas 
revelaram que os clientes não gostam de ficar aguardando 
a abertura da porta, seja para entrar na área de serviço, 
como para sair da Concessionária”, conta Curet.

Por meio de um sistema, instalado na entrada da 
Concessionária, todo cliente que entra e que já faça parte 
do cadastro da empresa, é previamente identificado e já 
é recebido pelo nome.

A entrega de carros usados segue o mesmo padrão e 
as transações de financiamento acontecem em poucos 
minutos, incluindo o Registro Eletrônico de transação 
temporária (ex. RENAVE).

“Toda a documentação que o cliente precisa ter ele 
leva em um pen drive e os documentos são assinados 
no Ipad”, conta Francisco Gonzales, gerente de serviços 
e usados. Segundo ele, na área de avaliação de usados, 
um software faz a primeira análise do veículo e a agili-
dade rende, à Concessionária, a comercialização de 100 
usados/mês.

Serviços e Usados  – Segundo o gerente de pós-vendas, 
Francisco Gonzales, as áreas de serviço e usados 
mantém a Concessionária. Segundo ele, todo carro 
que entra para fazer serviço é avaliado e uma oferta é 
feita ao cliente. Com essa estratégia, a Concessionária 
comercializa 60 carros por mês, apenas entre os clien-
tes de serviços.

Visitas Técnicas
 Concessionária Lexus Orlando - processos bem 

apurados e total atenção ao cliente.
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Com 220 agendamentos diários, e 60 boxes divididos 
entre 12 funcionários que trabalham com suas próprias 
ferramentas, o departamento de serviços responde por 
80% das despesas da Lexus Orlando. A taxa de serviço é 
de US$ 145,00 por hora, sendo US$135,00 para veículos 
em garantia. “Existem clientes que gastam até US$40 mil 
em serviços”, garante Gonzales.

Na Lexus Orlando, se o serviço a ser realizado demo-
rar mais de duas horas, a Concessionária empresta um 
carro para o cliente, sem custo. Para isso, conta com 100 
carros para empréstimo que, posteriormente, são reven-
didos por leasing, com garantia de dois anos.

A estratégia, para oferecer essas regalias aos clientes, 
vem da lucratividade em serviços como tratamento e 
higienização, que custam ao cliente US$1.100,00 por 
carro (com garantia de 7 anos), mas a Concessionária 
gasta apenas US$100,00 para realizar. 

As margens, em peças, variam de 40% (para peças 
originais de fábrica) e 110% para aquelas não fornecidas 
pela montadora. Com 1.000 itens, o estoque de peças 
está estimado em US$700 mil.

Pesquisa de Satisfação – Na Lexus Orlando, a pesquisa de 
satisfação junto aos clientes é feita por uma empresa 
contratada pela própria Concessionária. Cada cliente é 
entrevistado uma semana após a compra ou realização 
de um serviço e, se houver alguma insatisfação, o depar-
tamento de qualidade, comandado por três profissionais, 
entra em ação para, segundo Curet, “agradar o cliente 
até que ele dê nota 10 à Concessionária”, o que explica 
o alto índice de pontuação da loja obtido junto à Lexus.

Na avaliação de quem participou do evento, o In-
terLeadership 2018 deixou importantes lições. Desde 
que começou a participar dos cursos promovidos pela 
FCU em parceria com a FENABRAVE, em 2016, Luiz Reze, 
titular da Concessionária Abraão Reze, de Sorocaba (SP), 

não apenas concluiu curso de MBA na Universidade 
norte-americana, como implantou, por meio da FCU, 
um projeto de coaching que transformou a atitude e re-
sultados das equipes das Concessionárias do grupo que 
comanda. “A principal transformação é a que acontece 
dentro das pessoas. A tecnologia avançará de qualquer 
forma, e será uma ferramenta para os nossos negócios, 
mas a relevância está nas pessoas. Quer saber como é a 
sua empresa sem as pessoas? Vá na Concessionária num 
domingo, quando ela estiver fechada e vazia”, comentou 
Reze, em seu depoimento à plateia, ao final do InterLea-
dership 2018. 

Ao Centro, Francisco Gonzales e Carlos Curet recebem 
agradecimento dos participantes do IntereLeadership 2018, 
pela brilhante e acolhedora recepção na Lexus Orlando.
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Oficina da Lexus Orlando: Cliente tem direito a carro 
reserva se o serviço demorar mais de 2 horas.

18 Revista Dealer

matéria de capa

http://geracaointerativa.com.br/servico-de/marketing-digital-agencia.html


!

Anuncio_DEALER-75_DealerUp_205x275mm.indd   1 11/06/2018   11:20:27



Na Era Digital, o cliente pesquisa mais 
sobre o produto que quer comprar, 
busca mais opções, e quer fazer o me-
lhor negócio. Neste novo mundo, as 
vendas de veículos seminovos também 

se transformaram e, hoje, os classificados online são 
os melhores canais de anúncios, pois, em poucos 
cliques, está feita a aproximação do vendedor e  
do comprador.

Conhecido por ser um site de troca, a OLX tem 
investido em sua área de veículos há cerca de 3 anos. 
O número de anunciantes vem crescendo, gradativa-
mente, na plataforma OLX Autos, conta Marcos Leite, 
Vice-Presidente Executivo da OLX. “A OLX já nasceu 
digital e queremos levar essa experiência, como o 
maior site de compra e venda do País, também para 
o segmento de veículos”, conta o executivo.

A cada mês, o site recebe 20 milhões de solicita-
ções de pesquisas por itens relacionados a veículos, 
de autopeças a carros de luxo. Por conta da gran-
de diversidade de anunciantes, o crescimento é 

orgânico, explica Leite. “Temos anúncios de veículos 
de R$ 10 mil a R$ 300 mil, atraímos todo o tipo de 
audiência”, explica. Em 2018, dos negócios já feitos 
pela plataforma, 23% foram de veículos dos anos de 
2014 a 2018.

Neste ano, nos cinco primeiros meses, o número 
de anunciantes cresceu 17% ante o ano passado. 
Desse total, de anunciantes da plataforma, 95% são 
particulares e 5% de lojas.

A plataforma não pretende ser apenas um clas-
sificado, mas aproximar clientes dos vendedores 
e facilitar todo o processo. Assim, viabilizar finan-
ciamentos está no horizonte, já que simulações 
são possíveis atualmente, por meio do parceiro, 
Banco Itaú.

Na Rede – As Concessionárias têm a preferência do 
cliente quando procuram por um veículo seminovo 
ou usado, porque contam com a credibilidade e 
confiança. Contudo, é necessário analisar todas as 
possibilidades para atrair os clientes.
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SEMINOVOS E USADOS
RENTABILIDADE NO MUNDO DIGITAL

Classificados de veículos em plataformas digitais tomaram o espaço dos 
impressos. Em poucos cliques, o cliente encontra o carro que procura, e o vendedor 

encontra o negócio que precisa, agilizando o processo de giro do estoque

mercado



Luiz Reze, Diretor do Grupo Abraão Reze, acre-
dita que, para trabalhar, de forma rápida com os es-
toques de seminovos, é necessário considerar todas 
as opções disponíveis. “Toda aquela estratégia de 
divulgação feita por meio de classificados de jornais 
impressos migrou para os meios digitais. Mesmo 
assim, as Concessionárias continuam mantendo a 
tradição e a confiabilidade nessas negociações, por 
isso, é importante tirar o melhor benefício dessas 
ferramentas”, defende.

Muitas Concessionárias optaram por desen-
volver, em seus próprios sites, uma área específica 
para modelos usados e desfrutar, assim, de sua 
credibilidade no mercado. É o caso do Grupo Tempo 
Veículos, que mantém a área de classificados sempre 
atualizada. “Todo o nosso estoque de seminovos e 
usados está no nosso site, com as ferramentas de 
busca necessárias para o cliente encontrar o que 
procura, em qualquer loja do Grupo”, explica Fábio 
Colombo, Diretor Geral do Grupo.

Marcos Leite, Vice-Presidente 
Executivo da OLX

A estratégia de anúncios é bem ampla no Grupo 
Tempo, mas, os canais digitais são os que mais dão 
retorno, explica Colombo: “Hoje, cerca de 70% das 
vendas são originadas no meio digital, por meio  
de leads.”

O grupo também investe em ferramentas que 
fomentem o fluxo do seu site, mas, também anuncia 
em portais de classificados. Embora o meio digital 
seja o grande gerador de vendas, Colombo conta 
que ainda é preciso manter um plano de mídia diver-
sificado, até por conta dos regionalismos. “Fazemos 
anúncios em jornais impressos, principalmente, para 
ações táticas”, exemplifica.

O executivo acredita que o mercado de usados 
está estável, e destaca a importância dessa frente de 
negócios nos anos de crise nas vendas de veículos 
0km. “Esse mercado tende a crescer, mas o giro é 
alto, então, conseguimos equilibrar o aumento da 
captação, por conta da troca por modelos novos, 
com a venda”, conclui. 

Grande 
potencial
De acordo com dados da FENABRAVE, foram vendidos 
6.779.505 veículos usados, no primeiro semestre deste 
ano, considerando todos os segmentos – automóveis, 
comerciais leves, caminhões, implementos rodo-
viários, motocicletas, ônibus e outros. Esse volume 
representa leve aumento de 0,78% na comparação 
com o mesmo período de 2017.

Para todos os perfis e 
todos os bolsos
Como objetivo de se consolidar como a líder em compra e venda online 
do setor automotivo, a OLX lançou a submarca OLX Autos e, para sua 
primeira campanha, destaca a diversidade de modelos para todos os 
perfis, bolso e idades.

“Temos mais de 1 milhão de autos à venda na OLX, então, a campanha 
mostra, para o usuário, que não importa o automóvel que ele procura, 
ele sempre vai encontrar na OLX. A plataforma é totalmente democrática 
em todos os sentidos – não temos padrões de anunciantes, de anúncios, 
de modelos ou de preços. Além disso, é muito fácil a utilização pelo apli-
cativo ou desktop, permitindo que usuários de qualquer idade possam 
fazer buscas ou anunciar”, afirma Giselle Tachinardi, diretora de autos 
da OLX Brasil, que fará parte de Mesa Redonda sobre o assunto no 28º 
Congresso & ExpoFenabrave.

6.779.505
veículos usados vendidos

Luiz Reze, Diretor do Grupo Abraão 
Reze Veículos

Fábio Colombo, Diretor Geral do 
Grupo Tempo Veículos
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S
e o capital humano é o maior e mais 
importante de uma empresa, o inves-
timento em pessoas significa desen-
volver o negócio como um todo. So-
mam-se, a esta estratégia, os resultados 
positivos de engajamento e, como não 
dizer, de retenção de colaboradores 

talentosos, na medida em que, quanto mais inves-
timento no seu desenvolvimento, mais se compro-
metem com os objetivos da empresa ao se sentirem 
valorizados. Além disso, a educação não modifica 
apenas a empresa, internamente; cria, também, 
vantagens competitivas, percebidas pelo mercado.

Anualmente, a Associação Brasileira de Treina-
mento e Desenvolvimento, ABTD, realiza a pesquisa 

que visa conhecer o panorama da área de treina-
mento no País, analisando tendências e indicadores. 
Na 12ª edição do estudo, realizado em 2017 e 2018, 
constatou-se que, na média, as empresas brasileiras 
investiram, em treinamento e desenvolvimento, R$ 
788,00 por colaborador, o equivalente a 21% a mais 
do que no período anterior. Importante destaque da 
pesquisa está na variação do emprego desse capital, 
conforme segmento de atuação (veja tabela pg 25).

Em análise mais detalhada deste indicador, 
nota-se que, quanto maior a empresa, menor o 
investimento em T&D por colaborador, sendo que 
empresas com mais de 5.000 empregados investi-
ram em média R$ 388,00 por pessoa. Importante 
comparação do estudo mostra que, nos Estados 
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ESCOLA PARA O FUTURO
Empresas que entendem que valores aplicados em treinamento e capacitação dos seus 

colaboradores devem ser colocados na planilha de investimentos e não nos custos, 
obtém melhores resultados, pois a estratégia está alinhada a seus objetivos gerais



Unidos, o valor médio aplicado foi de US$ 1.252,00, 
no mesmo período.

Para Igor Cozzo, Diretor Técnico da ABTD, atual-
mente, o entendimento das empresas brasileiras 
sobre a necessidade de investir na educação dos 
seus colaboradores é mais clara e está alinhada aos 
objetivos gerais. “Hoje, as empresas entendem que 
definir investimentos na área de treinamento das 
suas equipes faz parte do plano estratégico geral do 
seu crescimento. É uma questão de sustentabilidade 
do negócio”, explica.

Esse investimento vai muito além do financeiro, 
demandando tempo, planejamento e muito esforço. 
Por isso, Cozzo ressalta que, antes de tudo, a empresa 
precisa investigar quais são suas necessidades ou 
deficiências nessa área educacional para, então, 
estabelecer suas metas e traçar as necessárias ações 
para alcançá-las.

Nem sempre, diz Cozzo, o resultado é o aumen-
to direto do caixa da empresa, mas sim em áreas 
importantes para o negócio, como a satisfação do 
cliente. “Os efeitos positivos acontecem em cadeia. 
As empresas dependem, cada vez mais, das pessoas, 
de seus conhecimentos e de sua capacidade cria-
tiva, paixão pelo trabalho, motivação, qualidade e 

iniciativa, para alcançarem suas metas em diversas 
áreas”, diz o executivo.

O estudo da ABTD mostrou que, dentre os indi-
cadores de efetividade do investimento em treina-
mento, 38% das empresas do segmento de comércio 
mensuram os resultados pela avaliação do clima 
organizacional, 33% pelas melhorias de processos e 
43% pelos ganhos em produtividade.

As mobilizações setoriais em busca do conheci-
mento coletivo, as chamadas Universidades Corpo-
rativas, fazem parte de um aprendizado importantís-
simo, segundo Cozzo, na medida em que preparam 
o colaborador por meio de um conteúdo específico, 
que oferece o conhecimento indispensável para de-
terminada função, e que, obviamente, é importante 
para a empresa. 

Contudo, ele reforça a necessidade desse con-
teúdo também abranger um conhecimento mais 
variado, para que sejam desenvolvidas, paralela-
mente, outras habilidades do colaborador. É o caso 
de treinamentos comportamentais, relacionados às 
competências emocionais e mentais. “Quando o fun-
cionário enxerga seu propósito dentro da organiza-
ção, a mudança de comportamento e engajamento 
é automática” completa Cozzo.

Investimento das empresas 
brasileiras em treinamento e 
desenvolvimento

23Revista Dealer 

Segmento Econômico Valor Investido
Indústria R$ 807,00
Serviço R$ 836,00
Comércio R$ 397,00

Fonte: ABTD

Igor Cozzo, Diretor 
Técnico da ABTD



Universidade Web Fenabrave – A educação tem sido man-
tida como um dos principais pilares da FENABRAVE, 
desde que foi percebida a necessidade de preparar 
as equipes das Concessionárias para enfrentar mu-
danças de conceitos empresariais, atendimento, 
transformações trazidas pela tecnologia e pelo au-
mento de competitividade, também no meio digital.

 “Não existe outro elemento que consiga tirar 
essa diferença que não seja a educação, porque só 
ela traz o desenvolvimento dos negócios”, afirma 
Valdner Papa, Coordenador dos Projetos Educacio-
nais da FENABRAVE.

A primeira etapa de desenvolvimento de conteú-
do da Universidade Web Fenabrave, se deu por meio 
de parcerias com Universidades em diversos estados 
brasileiros, visando atender a capilaridade da Rede de 
Concessionárias. “Com a evolução gradual do progra-
ma educacional e o aumento da demanda, notamos a 
necessidade de estruturar e ampliar tanto o conteúdo 
dos cursos, quanto o alcance territorial”, conta Papa. 

Nesta etapa, as transmissões eram feitas via sa-
télite, o que garantia qualidade no sinal das imagens 
e ainda a abrangência de todas as regiões do País, 
mesmo as mais remotas. “Nesse período, a então 
Universidade Fenabrave (ainda não Web) ficou en-
tre as cinco maiores universidades corporativas do 
Brasil, com 1700 pontos de transmissão. Mas, com 
a expansão da internet, os conceitos foram trans-
formados, flexibilizando todo o processo”, recorda 
o coordenador.

Em 2017, com a mudança para a plataforma 
digital, formou-se a Universidade Web Fenabrave, 
que conta, atualmente, com oitenta cursos no Brasil, 
sendo quatro novos por mês. Outra mudança signifi-
cativa foi a parceria com a Florida Christian University 
– FCU, e com a EGA – Escola de Gestão Automotiva, 
reforçando o conteúdo e a didática da plataforma.

O sistema de ensino a distância da Universidade 
Web Fenabrave requer a conclusão de todas as eta-
pas de cada módulo para que seja emitido o certifi-
cado – assistir ao vídeo com o conteúdo ministrado 
por professores especialistas em suas respectivas 
áreas e nas necessidades do setor, realizar a parte 
prática de exercícios e realização da prova, além 
de indicações bibliográficas que ajudarão na com-
preensão do conteúdo.

“A riqueza desse pilar educacional está em trans-
mitir o conhecimento, facilitando o acesso a qual-
quer momento, criando possibilidades para que o 
colaborador possa crescer profissionalmente, tanto 
ao agregar certificações para o seu currículo quanto 
ao ampliar sua eficiência operacional. Desta forma, 
a FENABRAVE está contribuindo para modernizar a 
mão de obra do Setor, que passa a acompanhar a ve-
locidade das mudanças tecnológicas”, explica Papa. 

Muitos grupos empresariais do setor já incor-
poraram a Universidade Web Fenabrave em seus 
programas de Recursos Humanos e até mesmo em 
programas de bonificação. “É uma ferramenta que 
já está pronta para ser utilizada, com custo irrisório 
diante de tantos benefícios”, reforça o coordenador.

Papa ainda ressalta que o investimento em 
educação valoriza o profissional e, também, a Con-
cessionária, na medida em que ela está preparada 
para enfrentar todos os desafios e se adaptar às 
transformações recorrentes da atualidade, essencial 
para a sustentabilidade do negócio. 

Vale ressaltar que, na Universidade Web Fenabra-
ve, cada aluno pode fazer os cursos por um investi-
mento de cerca de R$7,00 mensais, o que equivale a 
dois cafés expressos.

ALADDA – A experiência bem-sucedida da Uni-
versidade Web Fenabrave foi reconhecida pela 
ALADDA – Associacion Latinoamericana de Dis-
tribuidores de Automotores e levada a outros 

países da região. Com o acordo de parceria, a 
Universidade Web Fenabrave torna-se a res-

ponsável pela produção de conteúdo, que 
será retransmitido pelas respectivas asso-

ciações em seus países. Até o fim de deste 
ano, a plataforma em língua espanhola terá 24  

cursos disponíveis. 
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No Grupo Parvi, o maior 
patrimônio é o conhecimento

“Investir em educação dos colaboradores, no 
Grupo Parvi, não é decisão recente. Está na 
missão e nos valores da empresa e, também, 
na diretriz dada aos negócios a partir de seu 
fundador”, conta Clívia da Costa e Silva, diretora de 
Recursos Humanos do grupo. “Desde o processo 
de seleção, já informamos os candidatos que o 
maior patrimônio que ele poderá acumular na 
empresa é o conhecimento. As oportunidades 
de carreira estão atreladas à qualificação. Nos 
últimos anos, essa necessidade se intensificou, 
não apenas pelas exigências das montadoras, mas 
pela própria transformação de comportamento 
do consumidor, pelas novas tecnologias, e 
entendemos que é necessário andarmos no 
mesmo ritmo. Essa visão é compartilhada por 
todos na empresa, da presidência aos másters de 
RH de todas as Concessionárias”, explica.

Clívia lembra que, embora, muitas vezes, o foco do 
treinamento esteja nos vendedores, consultores 
técnicos e mecânicos, é importante investir no 
treinamento da equipe de back office. “Quando 
essas áreas são bem conduzidas, bem treinadas e 
capacitadas, as pessoas se sentem mais seguras, 
mais felizes e mais motivadas. Isso tudo é 
consequência da boa preparação”, define.  

Assinante da Universidade Fenabrave desde 
2009, o Grupo Parvi já incorporou os cursos 
disponíveis ao programa de desenvolvimento 
dos colaboradores desde a admissão. “Antes de 
começar a trabalhar em sua atividade, o novo 
colaborador passa por três cursos da Universidade 
Web Fenabrave. Além disso, alguns gestores já 
vincularam a participação em cursos a porcentuais 
de remuneração”, completa.

Mensalmente, de 500 a 600 colaboradores do 
grupo participam dos treinamentos. Cibele 
Carneiro Gitirana, analista de Treinamento 
do Grupo Parvi, conta que a procura pelos 
cursos da Universidade Web Fenabrave é 
intensa e comemora os resultados obtidos até 
agora. “É muito bom vermos esse interesse, a 
conscientização dos colaboradores, porque o 
grupo valoriza muito a educação. Toda a equipe 
de RH e as másters estão alinhadas com essa 
importância, em cada uma das mais de 80 lojas do 
grupo”, conclui a analista de RH.

Grupo Belcar atrela cursos à bonificação

Definitivamente, gastos com treinamento e capacitação dos seus 
colaboradores não está na planilha de custos do Grupo Belcar, mas sim, na lista 
dos investimentos anuais, conta Taynara Viturino dos Santos, responsável pela 
área de recrutamento e desenvolvimento de pessoas da Belcar. “É uma via de 
mão dupla. Os dois lados saem ganhando. O colaborador ganha melhorando 
sua capacitação, ampliando conhecimento, e a empresa ganha porque está 
melhorando o desempenho da sua operação e, consequentemente, isso se 
reflete em ganhos financeiros”, cita.

No Grupo Belcar, assim que contratado, o novo colaborador já recebe login e 
senha para acessar o conteúdo da Universidade Web Fenabrave, uma vez que 
os cursos e palestras disponíveis já fazem parte da grade de treinamento da 
empresa, inclusive os cursos cujos temas estão relacionados a comportamento, 
para gestores. “O que, antigamente, procurávamos em instituições de 
educação, encontramos, atualmente, na Universidade Web Fenabrave a um 
custo muito mais baixo e com a grande vantagem de serem cursos voltados à 
realidade dos profissionais das Concessionárias”, comenta Taynara. 

Além da qualidade de transmissão e da estrutura da plataforma, Taynara 
destaca o conteúdo dos cursos. “Estão totalmente alinhados à nova realidade 
do mercado. O consumidor mudou e nós temos de acompanhar essas 
mudanças, e o melhor caminho é o da educação”, reforça a especialista em 
gestão de pessoas, que destaca, ainda, as atividades práticas propostas nos 
cursos que auxiliam as empresas a saírem do lugar comum, inovando em 
processos e melhorando constantemente. 

Nas cinco Concessionárias do Grupo Belcar, a certificação dos cursos da 
Universidade Web Fenabrave já está atrelada à bonificação gerencial, para 
companhas de vendas. Taynara reconhece que a rotina das lojas não é simples, 
por conta do grande volume de trabalho, contudo, acredita que um dos pilares 
dessa estratégia está nas mãos das equipes de recursos humanos. “O papel 
dos profissionais de RH está, justamente, em incentivar os colaboradores a 
realizarem seus treinamentos, com sucesso, e ajudá-los a entender que isso é 
extremamente benéfico para suas carreiras”, defende.

Atenta às indicações bibliográficas dos cursos, a equipe de RH da Belcar tem 
estruturado ações paralelas, como o Clube de Leitura, com títulos relacionados 
aos cursos, criado para estimular o hábito da leitura entre os funcionários. 
“Existem várias atividades práticas nos cursos, que auxiliam a empresa a sair do 
comum. Há, sempre, o que melhorar”, garante Taynara. 

Opinião de  
quem utiliza

Taynara Viturino dos Santos, responsável pela área de recrutamento e 
desenvolvimento de pessoas da Belcar, Cibele Carneiro Gitirana, analista de 
Treinamento, do Grupo Parvi, e Clívia da Costa e Silva, diretora de Recursos Humanos



“V ivemos num mundo de muitas 
expectativas. É um momento 
volátil, com mudanças rápidas, 
incertas e complexas. Não há uma 
única direção. Isto ocorre porque 

o mundo está fragmentado e as mudanças tecno-
lógicas são muito velozes. Verdades absolutas não 
existem mais. Nesse contexto, o CRM passou a ser 
visto de forma diferenciada”, declara Olegário Araújo, 
pesquisador do FGVcev – Centro de Excelência em 
Varejo da FGV e membro do Comitê de Marketing da 
Abmapro – Associação Brasileira de Marcas Próprias, 
além de sócio fundador da Inteligência360, focada 
na área de inteligência competitiva. 

Diante dessa afirmação, como colocar, de fato, o 
cliente no centro das decisões? 

Na opinião de Araújo, “é fundamental conhecer o 
perfil do cliente e caracterizar suas necessidades. Um 
cliente que tem um perfil familiar, tem expectativas 
diferentes de um cliente surfista. É muito importante 
entender o seu cliente e sua jornada, que hoje usa a 
internet como fonte de pesquisa. É necessário integrar 
todas estas informações para uma abordagem asserti-
va e, assim, oferecer experiências únicas e positivas e 
transformar possíveis crises em algo positivo”.

É neste cenário que o CRM entra, integran-
do todas as formas de interação do cliente, para 

entendê-lo profundamente. “Atualmente, já existem 
ferramentas que avaliam até o humor do cliente”, 
explica Araújo.  

Segundo o pesquisador, há várias soluções de 
CRM para diferentes estágios de organizações. “Há 
empresas da indústria automobilística que têm 
o cadastro do seu consumidor, mas o único uso é 
financeiro, ou seja, para enviar boletos, e quando 
acha que está no momento de troca de veículo, envia 
e-mails. Isso, definitivamente, não é uma prática boa, 
considerando os atuais conceitos relacionados com 
a gestão do relacionamento.

Em sua análise, o desafio é colocar o “ser hu-
mano” no centro, o que inclui todas as partes in-
teressadas (colaboradores, clientes e todos os que 
são impactados pelos movimentos da empresa). E, 
se a empresa colocou o ser humano no centro das 
decisões, o próximo passo é integrar tudo isto para 
personalizar a experiência, mas com um código de 
conduta que leve em conta a privacidade do cliente. 
“As soluções relacionadas com inteligência artificial 
são ótimas para processar dados, executar ativi-
dades repetitivas, mas ainda não substituem o ser 
humano. Tenha clareza do nível de automatização 
das relações para não ficar idêntico a todos. Mas 
os relacionamentos continuarão humanos”, alerta  
o pesquisador.
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CRM E OS NOVOS DESAFIOS DO 
RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES

O CRM (Customer Relationship Management ou Gestão de 
Relacionamento com o Cliente) não só é crucial para o crescimento das 

Concessionárias, como também é uma vantagem competitiva



Consumidor x Inteligência Artificial – O consumidor está, 
cada vez mais, passivo diante da Inteligência Artifi-
cial (IA), que pensa por nós. São aplicativos usados 
diariamente, como o Waze, que calcula a melhor rota; 
Spotify, que sugere playlists personalizadas; Siri, que 
responde perguntas no iPhone; Netflix, que indica 
filmes e séries de acordo com o seu perfil; Google 
Tradutor, que traduz textos para qualquer língua em 
segundos. Mas, independentemente das preferên-
cias, sabe o que esses aplicativos têm em comum? 
Eles acabam mapeando as preferências individuais 
de seus usuários e geram um rico banco de dados.

“Uma coisa é certa”, diz Araujo, “mudou nossa 
relação com o tempo. Queremos respostas rápidas. 
Exemplo é o Uber, em que pesquisas mostram que o 
máximo de espera é de oito minutos e, acima disso, 
o cliente cancela a viagem. Esperamos que alguém 
resolva nossos problemas, com respostas  rápidas. 
O CRM vem ao encontro disso e pode resolver 
problemas”, revela o pesquisador, que alerta para 
uma questão muito delicada e que será um dos 
grandes desafios do CRM: “A confidencialidade. Um 
exemplo de exposição de dados é o Serasa, o maior 
banco de dados de pessoas físicas e jurídicas, por 
meio do qual, apenas com o CPF, você tem todas as 
informações das pessoas. Como hoje é tudo digital, 
é relativamente fácil de acompanhar. Os veículos 
também têm uma tecnologia embarcada, o que 
permite o constante mapeamento do motorista. Por 
isso, a confidencialidade será o cerne da questão nos 
próximos cinco anos. Caberá à empresa acompanhar 
essa relação, de forma transparente, para que esse 
relacionamento seja sustentável”, avalia Araújo. “É 
o que chamamos de construção da reputação; e o 
desafio do CRM é usar, de forma positiva, todas as 
informações disponíveis, sabendo os limites e usan-
do da ética na comunicação”, conclui o pesquisador. 

Já para Igor Kalassa, empreendedor que coman-
da a 4life Sistemas (empresa especializada em CRM 
para Concessionárias), “o caminho desta tecnologia 
inovadora é bom para os concessionários e muito 
melhor para os clientes. O próximo passo está no 
que chamamos de assistentes pessoais. A Apple tem 
a Siri, a Amazon tem a Alexa, o Google tem o seu e 
cada um destes assistentes virtuais vai interagir com 
o perfil digital do consumidor e vai auxiliar em todas 
as tarefas, como agendar a revisão na Concessioná-
ria”, afirma Kalassa. 

É certo que esta evolução vai permitir uma pre-
cisão muito maior no uso da informação. “Quanto 
mais as pessoas se expõem, a exemplo das redes 
sociais, mais os aplicativos ficam sabendo e trocam 

Olegário Araújo, 
pesquisador do FGVcev

informações entre si e, com certeza, a tecnologia 
vai saber traçar o perfil de cada um. Se você tem um 
cachorro e pesquisa sobre ele, você não receberá 
informações sobre gatos. Simples assim!”, argumenta 
Kalassa. 

Por mais que a tecnologia possa ser aplicada, 
a relação com o consumidor sempre passará por 
pessoas. “Cuidar do cliente nunca vai ser terceiriza-
do. Isso é tarefa do dia a dia. Porque, por mais que 
tenhamos tudo automatizado, nada vai substituir o 
contato humano. Nunca vai existir um robô que vá 
fazer uma venda melhor do que o um bom vendedor, 
que sabe que tipo de café que o cliente gosta, sabe 
dar um pirulito para a criança, ou que telefona para 
saber se o cliente está bem, se está precisando de al-
guma coisa. Isso não vai acabar. Sempre teremos, na 
gestão de relacionamento, pessoas, dos dois lados. 
As máquinas e as tecnologias vão vir para nos ajudar. 
Apenas as tarefas cotidianas serão substituídas por 
tarefas digitais, assistentes pessoais”, alerta Kalassa.

Tecnologia e a Rede de Concessionárias – Os concessioná-
rios deverão se atualizar, cada vez mais, conforme a 
demanda de seus consumidores. “É uma tecnologia 
cara e os concessionários têm uma margem pequena 
para altos investimentos em tecnologia. Ainda não 
há espaço para tanto investimento. Porém, cada 
vez mais, o smartphone está substituindo tudo. Por 
exemplo, os bancos precisavam de uma capacidade 
gigantesca de pessoas para processar tudo e, hoje, 
cada um é caixa do seu próprio banco. Acredito que 
as Concessionárias prestarão um serviço com um 

Igor Kalassa,  
da 4life Sistemas

27Revista Dealer 



nível cada vez maior de tecnologia, e isso vai acom-
panhar o mercado”, destaca Kalassa.

Para o empreendedor, “se a Concessionária qui-
ser, hoje, investir em Inteligência Artificial sozinha, 
é impraticável. Agora, quem está investindo são as 
grandes empresas de tecnologia como a Apple, o 
Google, Microsoft, e as Concessionárias vão entrar 
nesse caminho. A tecnologia estará disponível para 
todo mundo, inclusive ao consumidor. Se, hoje, ele já 
usa os assistentes virtuais destas grandes empresas, 
a outra ponta vai começar a receber essas informa-
ções. O CRM não vai mudar. São as ferramentas que 
mudarão e será o comportamento das pessoas que 
irá determinar essas mudanças. O consumidor vai 
exigir cada vez mais facilidades e comodidade”.

Para facilitar o acesso à Inteligência Artificial, 
empresas de tecnologia estão investindo em formas 
de democratizar seu uso, como a Sances, empre-
sa especializada em plataformas de gestão para 
Concessionárias. O diretor comercial da empresa, 
Rafael Maicon da Silva, explica que “a ausência da 
comunicação não pode existir. Hoje se fala muito em 
canais. Você pode se comunicar com seu cliente via 
Facebook, E-mail, WhatsApp, LinkedIn, entre outros, 
mas é importante que tudo isso chegue ao conces-
sionário de forma que inclua desde o pós-vendas até 
a prospecção de novos consumidores. Para tanto, es-
tamos preparados com uma plataforma moderna, na 
qual mapeamos o cliente, com todas as informações”.

Aí entra a importância da comunicação, que 
deve ser feita de forma clara e objetiva, a tempo de 
corrigir ou orientar a equipe até antes do problema 
ter acontecido. “Temos ferramentas que nos dão a 

escala de comunicação. Imagine um grupo com 10 
a 15 lojas, 20 gerentes. Como é feita a comunicação? 
Nós conseguimos alinhar online estratégias de 
vendas, resultados que monitoram todos os dados 
comerciais e financeiros da Concessionária, tudo via 
app”, esclarece o diretor. “Todos esses programas são 
frutos de um mundo em transformação, que precisa 
ser alimentado com uma comunicação muito prag-
mática e objetiva. Estamos focando nisso: em como 
penetrar, com dados de mercado, e em como criar 
um vínculo com esse cliente. Para isso, precisamos 
falar de multicanais de comunicação e integração 
com os demais sistemas e plataformas da Con-
cessionária. É importante destacar que o perfil do 
comprador está passando por uma fase de transição. 
A forma como nossos pais compravam carro não é 
mesma para uma geração na faixa dos 40 anos que já 
chega na Concessionária, com o modelo e o código 
do carro. A geração ainda mais nova, na faixa dos 
20 a 30 anos, não quer nem colocar o pé na Conces-
sionária. Dessa forma, estamos migrando para uma 
plataforma web, com sistemas que se comunicam 
online com os gestores”, ensina o diretor da Sances.

 “A ideia de um relatório de, por exemplo, quan-
tos clientes entraram na loja e quantos fecharam 
negócio é coisa do passado”, complementa Daniel 
Nones, gerente de marketing da Sances. “Vivemos 
num mundo de transformação muito rápida. Esse 
novo público, que vai comprar um carro agora, é um 
público fruto das mudanças tecnológicas e que se a 
gente não se comunicar  rapidamente, alguém vai 
perder este cliente e, consequentemente, mercado”, 
avalia o diretor da Sances. 

Ferramentas já estão aí e devem agregar valor ao 
relacionamento com os clientes, com melhor abor-
dagem e empatia. “Além disso, estas ferramentas têm 
compliance (Política de Governança Corporativa) e, 
com isso, não há como burlar dados fiscais, finan-
ceiros e de gestão de relacionamento. Exemplo é 
o nosso aplicativo, Sances Life, que integra toda a 
comunicação entre os gestores da Concessionária 
por meio do WhatsApp, que traz informações que 
possibilitam uma tomada de decisões rápida. Sance 
Life é o nosso carro-chefe. E o primeiro pilar dessa 
plataforma é a missão e o valor da Concessionária”, 
complementa o gerente de marketing.

“Nossos sistemas, que incluem CRM, resolvem 
muitos dos desafios enfrentados pelas empresas, or-
ganizando e integrando todas as informações organi-
zacionais e dos clientes”, avalia Rafael Maicon da Silva. 

A Sances estará na ExpoFenabrave e promete 
lançamentos voltados à gestão da Concessionária. 

Rafael Maicon da Silva,  
diretor comercial da Sances

Daniel Nones, gerente 
de marketing da Sances
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A DAF celebra 90 anos de história no mundo 
ao mesmo tempo em que comemora a sua 
rota de crescimento no Brasil. Desde 2011  
no país, a DAF fabrica caminhões que carregam o 
legado desse sucesso global: qualidade, robustez 
e eficiência. E além de produtos que superam 
a expectativa de frotistas e caminhoneiros,  
a empresa tem à disposição dos seus clientes 
uma rede de concessionárias de classe mundial, 
especializada na melhor experiência de compra 
e pós-venda, com disponibilidade de peças  
e mão de obra especializada.
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A motivação com a aprendizagem da viagem à Salt Lake 
City, no ano passado, levou a FENABRAVE a organizar 
nova missão técnica, desta vez em abril, para a Europa, 
buscando entender a evolução do transporte e impac-
tos para o negócio do Concessionário de caminhões.

Nada mais lógico do que visitar a Holanda (ou se preferir 
Países Baixos), país com tradição no transporte fluvial, que se 
reestruturou para se manter competitivo frente à concorrência 
asiática na movimentação de containers, segmento que mais 
cresce na Europa. Aliás, impressionou a todos como a cultura e 
filosofia do povo holandês é ditada pela superação de desafios e 
inovações criativas.

Listamos, a seguir, a aprendizagem que tivemos a partir das 
questões que motivaram a montagem e a realização deste proje-
to, ciente de que boa parte é fazer bem feito o básico:

Questão 1:  Existe futuro para o negócio de 
Concessionário de caminhões? O que estão 
fazendo os melhores Concessionários?

As visitas aos Concessionários RosiervandenBosch (www.
rosiervandenbosch.nl/) e ao Grupo Truckland (www.truckland.nl) 
e à BOVAG (www.bovag.nl/over-bovag) que é entidade que repre-
senta o setor da distribuição no país, mostrou que sim, desde que: 

a) seja o consolidador, atuando em vários mercados para gerar 
a necessária escala;

b) amplie a oferta de produtos (inclusive multi franquia) e 
serviços (como vimos no Concessionário MAN –para atender a 
demanda do seu mercado (foto 1);

c) entenda as necessidades e atue próximo ao cliente; 
d) estabeleça plano de negócios, com a montadora, que valori-

ze atingir os objetivos de atuação no mercado e papel de cada um; 
e) tenha postura inovadora nas soluções para enfrentar com-

petidores e atender clientes cada vez mais preparados tecnolo-
gicamente e comercialmente;

f ) perceba as oportunidades que a mudança no mode-
lo de negócio (maior contribuição de resultados pelo pós- 
vendas) oferece.

Isso não significa abrir mão da margem de caminhões, cujo 
ritmo de ajuste no Brasil será ditado pela demanda do mercado 
& competitividade do lado da oferta e, principalmente, da matu-
ração da frota circulante.

Questão 2: Quais as maiores ameaças que o setor enfrenta? 

A visita à Associação Holandesa das empresas transportado-
ras  (https://www.tln.nl/about-tln) nos ensinou que o fator exter-
no, de pressão principal, são as regras e prazos impostos pelos 
governos em todas as dimensões, e o lobby dos ambientalistas 
buscando a redução da emissão de poluentes.

Ficou evidente a reação e união dos impactados (montadoras, 
transportadores, fornecedores e distribuidores) para conter o 
ímpeto e, muitas vezes, irracionalidade das soluções.

E, principalmente, ficou evidente a necessidade de investir 
em formação e inovação para compreender e utilizar melhor as 
novas tecnologias, tais como:

A visita ao Automotive Campus (http://automotivecampus.
com/nl/), onde conhecemos, no Centro de Inovação do Tráfego, a 
tecnologia, em tempo real, para ajudar as autoridades holandesas 
das rodovias a definir o impacto da Smart Mobility na gestão de 
tráfego (foto 2).

Todo tipo de sensor é colocado nas rodovias para fornecer 
informações sobre fluxo, velocidade e densidade. Estas informa-
ções são usadas para controlar e melhorar o fluxo, assim como 
para reduzir o congestionamento. 

Projeto Platooning, que consiste em caminhões equipados 
com sistemas sofisticados de apoio à direção – um colocado muito 
próximo e seguindo o próximo. Esta fila de caminhões forma um 
pelotão (daí o título do projeto), com os caminhões sendo dirigi-
dos pela tecnologia e comunicando-se (foto 3).

Francisco Trivellato

Francisco Trivellato é consultor e organizou a missão técnica de caminhões para a FENABRAVE

A perspectiva positiva para 
o negócio de caminhões na 
visão europeia
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Outra aplicação de tecnologia, desta vez na gestão do ne-
gócio, ficou demonstrada na vista ao grupo Kleyn Trucks Fonte 
(www.kleyntrucks.com) que é o maior revendedor independente 
de caminhões seminovos e usados na Europa (foto 4).

Questão 3:  Qual a visão dos clientes transportadores 
e as ações que estão fazendo para serem 
competitivos e vencer neste novo ambiente?  

As visitas às empresas Simon Loos (https://www.simonloos.
nl/), e a transportadora Moeijes, mostraram os caminhos da ino-
vação e investimento em soluções específicas para cada tipo de 
cliente e aplicação e estruturação para competir num mercado 
extremamente exigente e pressionado nos preços (foto 5).

Questão 4: Visão Geral sobre os produtos financeiros 
voltados para a venda, aluguel, e pós-venda de caminhões?  

A visita ao banco DLL Financial Solutions Partner (https://
www.dllgroup.com/gb/en-gb) mostrou que a principal forma 
de crédito é o financiamento tradicional, embora os bancos pre-
tendam vender o full service, que inclui, por exemplo, o contrato  
de manutenção.

Entretanto, como disseram os Concessionários, vários clientes 
têm suas soluções de crédito e compram os contratos de manu-
tenção bancados pelos próprios Concessionários.

Questão 5:  Quais ações das montadoras para manter 
sua força competitiva neste novo ambiente?  

Investir em novas tecnologias como, por exemplo, os 
caminhões elétricos, para atender às exigências e restrições 
para fazer a distribuição nos centros das grandes cidades, a 
partir de 2025.

Transporte de Carga Rodoviário: Falando de produtos, 
é motivador perceber que o modal transporte de carga ro-
doviária (com novas soluções) será o principal (com 70% do 
total) e que a motorização para o transporte, fora dos grandes 
centros e de longas distâncias, continuará sendo o motor 
a diesel, com níveis de emissão de poluentes enquadrados  
na legislação. 

1 2

3 4

5



S
em dúvida, o cenário econômico atual 
para o segmento de caminhões é muito 
mais favorável do que três anos atrás, 
quando as vendas caíram, abruptamente, 
das mais de 137 mil unidades, em 2014, 
para 50 mil unidades, em 2016. Contudo, 

as incertezas que se colocam no horizonte das 
eleições deste ano, provocam sinais de alerta aos 
empresários que, por sua vez, podem, novamente, 
postergar investimentos.

Embora os índices econômicos tenham come-
çado a apresentar tendência de queda nas últimas 
semanas, as vendas de caminhões, neste ano, de-
vem ser maiores do que as de 2017, segundo Luís 
Antônio Sebben, Vice-Presidente da FENABRAVE. 
“No primeiro semestre, o mercado de caminhões 
registrou desempenho acima do esperado, mas, a 
partir de agora, esse ritmo deve diminuir. Até mesmo 

as fabricantes já estão mais realistas com relação às 
suas perspectivas”, comenta.

Segundo Sebben, a curva de crescimento das ven-
das já se acomodou e, com este novo ritmo, nos próxi-
mos meses, o mercado de caminhões deve confirmar 
a projeção da FENABRAVE de 24,8% de aumento na 
comparação com o ano passado, alcançando as 65 mil 
unidades. Diante do cenário positivo de recuperação, 
a entidade revisou duas vezes sua projeção - no início 
de 2018, a entidade projetava alta de 9,5% sobre o ano 
passado e, em abril, revisou para 17%.

Crescimento, sim, mas muito abaixo do patamar 
histórico de vendas de mais de 170 mil unidades, 
quando os incentivos do BNDES, como taxa de juros 
subsidiadas, alavancaram fortemente as vendas.

A Anfavea também mantém visão bastante 
positiva para o encerramento do ano. Contudo, 
considera, em sua avaliação, a base excessivamente 

Em ritmo de recuperação, o mercado de caminhões tem registrado sucessivos aumentos 
desde o início do ano, em muito, baseados na necessidade de renovação das frotas

CAMINHÕES: O MOMENTO É 
DE RENOVAÇÃO

32 Revista Dealer

SETOR



Norberto Fabris

Luís Antônio Sebben

baixa de comparação e as discussões sobre o preço 
do frete, que entraram na pauta no setor de forma 
mais intensa com a greve dos caminhoneiros, 
realizada em todo o Brasil, no fim de maio, além 
dos índices econômicos, como o PIB, que tem 
sido revisado para baixo, refletindo no humor  
dos empresários na tomada de decisão para novos 
investimentos. Mas a produção de caminhões está 
confirmada e totalmente tomada pelos próximos 
meses, segundo os fabricantes. 

Até agora, foram os modelos de pesados e 
extrapesados que puxaram as vendas totais que, 
por sua vez, estão respondendo às demandas dos 
setores econômicos em elevada atividade, como 
a agricultura. Segundo os dados da FENABRAVE, 
esses modelos representaram 44,25% do total 
vendido, somando 14.306 unidades, no primeiro 
semestre deste ano. “O empresário de transporte 
está voltando às compras, porque já começa a per-
ceber os altos custos da manutenção da sua frota 
com idade avançada, e voltar a comprar caminhões 
se mostra a melhor opção financeira para sua ope-
ração”, comenta Sebben. 

Essa mesma reflexão sobre o custo de manuten-
ção vale para os implementos rodoviários. Segundo 
Norberto Fabris, Presidente da Anfir - Associação 

Incertezas na safra
A greve dos caminhoneiros, no fim de maio, deixou um 
cenário de instabilidade no transporte, na medida em que 
a resolução pendente sobre os valores do frete paralisou 
o escoamento da safra de grãos por, ao menos, 25 dias.

“O cenário desenhado para 2018, até maio, contabilizava 
recuperação das vendas de caminhões, em grande parte 
impulsionada pelos resultados que também se projetavam 
para a agricultura. Contudo, o horizonte não está mais 
tão claro como antes”, conta Alexandre Mendonça de Barros, da MBAgro 
Consultoria, citando que a safra de 2019 pode começar a ser prejudicada 
pela demora nas decisões.

Por outro lado, a questão do tabelamento de frete pode aumentar, signi-
ficativamente, as despesas com transporte. Desta forma, empresários de 
diversos setores podem começar a fazer as contas sobre as compensações 
em investir em frota própria, o que pode alterar o mercado, segundo Barros. 

Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodo-
viários, o expressivo aumento das vendas, neste 
primeiro semestre, foi atribuído à necessidade de 
renovação da frota. “Ainda que a base de compa-
ração seja baixa, mantemos nossa perspectiva de 
crescimento no patamar de 30% acima das vendas 
de 2017. Mesmo que de forma lenta, o setor vai 
recuperar seus volumes a partir de agora”, mencio-
nou Fabris, com relação ao desempenho do setor 
neste ano. 

Nos cálculos da Anfir, o setor tem espaço para 
crescer de 2% a 3% ao ano a partir do ano que vem, 
alcançando 60 mil unidades/ano de 2019 a 2025. “O 
que está complicando o setor de implementos é a 
disponibilidade de crédito, o custo dos financiamen-
tos”, conclui o Presidente da Anfir.

Para os próximos meses, é esperada uma redu-
ção do ritmo de avanço das vendas de caminhões 
pesados e extrapesados, dando lugar para as outras 
categorias. “No segundo semestre, modelos leves e 
médios terão mais espaço no mercado, até porque, 
é um período que atende a outros setores como de 
bebidas. Além disso, a distribuição de mercadorias, 
nos grandes centros urbanos, está, cada vez mais, de-
mandando veículos menores para atender às novas 
regras de mobilidade”, explica Sebben.
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Tendências Tecnológicas – A demanda cada vez mais 
acentuada por veículos mais seguros, é uma das 
grandes molas propulsoras do desenvolvimento 
tecnológico da indústria automotiva mundial. 

A tecnologia de veículos autônomos, cada vez 
mais próxima da realidade de muitos mercados, 
também está presente no segmento de pesados, 
contudo, de maneira diferenciada quanto ao modo 
de utilização. Lars Terling, Vice-Presidente Global 
da Volvo Trucks, esteve no Brasil durante seminário 
da marca sobre tendências tecnológicas, realizado 
em abril, e afirmou que veículos autônomos serão, 
gradativamente, introduzidos em aplicações muito 
específicas, em áreas confinadas, sem trânsito regu-
lar, em que as operações são repetitivas, em que a 
produtividade dos motoristas é, constantemente, 
desafiada por uma rotina extenuante.

A Volvo já colocou veículos atuando em ope-
rações reais desse tipo, como numa mineração 
subterrânea em Boliden, na Suécia e na colheita de 
cana-de-açúcar em Maringá (PR). 

Mesmo autônomo, o veículo não dispensa o 
motorista, que passa a ter uma atuação facilitada 
pela tecnologia, porém, com mais precisão e maior 
produtividade.

A eletromobilidade também está presente no 
segmento de caminhões. No Brasil, recentemente, 
a BYD, fabricante chinesa de veículos, vendeu 200 
caminhões elétricos para a coleta de lixo para uma 
empresa de Indaiatuba (SP). Outros fabricantes já 
estão colocando seus modelos elétricos em funcio-
namento experimental com clientes.

A conectividade já é realidade, também, para veí-
culos e motoristas. Atualmente, já existem inúmeros 
sistemas que permitem a gestão remota de frotas, 
seja de rastreamento para a segurança da carga e 
dos veículos até sistemas que interagem, de forma 
remota, sobre os veículos, controlando sua operação, 
e garantindo maior produtividade logística.  

Espaço para 
investimentos
Focada no segmento que mais tem crescido no País, pesados e extra-
pesados, a Volvo mantém suas estimativas de crescimento nas vendas 
em 2018, mesmo com a queda dos indicadores econômicos, como o 
PIB. “Esses reflexos não serão sentidos neste ano e nossa carteira de 
pedidos e programação de produção nos mostram isso. O mercado 
está bastante ativo”, enfatiza Alcides Cavalcanti, responsável pela 
área comercial da Volvo no Brasil.

Outros índices, como a queda dos juros e o controle da inflação 
são, para Cavalcanti, balizadores positivos para o comportamento 
do mercado nos próximos meses. Além disso, Cavalcanti cita a agri-
cultura como um grande encorajador das vendas de caminhões. 
“Commodities em alta, a guerra comercial entre Estados Unidos 
e China favorecem a situação do Brasil no mercado internacional, 
e isso impulsiona as vendas de caminhões no mercado interno”, 
comenta Cavalcanti.

Sem os subsídios nas taxas de juros, oferecidos pelos financiamentos 
do BNDES, os bancos privados ganham espaço na oferta de crédito 
via CDC. “Atualmente, o Finame é responsável por 60% das vendas, 
mas essa participação já foi de 90%”, afirma o diretor da área comer-
cial da Volvo.

Além disso, as regiões Norte e Nordeste do País têm espaço para 
desenvolvimento econômico e, consequentemente, investimentos 
e expansão das vendas de caminhões, na visão do executivo.

Nessa linha, o mercado de caminhões fora de estrada, segundo da-
dos da Volvo, representou 16,5% das vendas do primeiro trimestre 
deste ano, com forte demanda dos segmentos de cana de açúcar e 
florestal e, para este ano, a mineração e construção também devem 
demandar veículos, de acordo com as perspectivas da fabricante.

Embora o mercado de caminhões não esteja em seus mais altos 
patamares, o momento ainda é de investimentos. Em junho, o Grupo 
Tracbel anunciou a aquisição das Concessionárias Apavel, da marca 
Volvo, no Ceará, Maranhão e Piauí, fortalecendo sua estrutura na 
região Nordeste e Norte. O valor negociado não foi revelado, mas o 
Grupo manterá sua estratégica de expansão nessas regiões, com o 
aporte de mais R$ 30 milhões nos próximos 12 meses para abertura 
de outros três pontos de vendas da marca Volvo.

Alcides Cavalcanti, 
responsável pela 
área comercial da 
Volvo no Brasil
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Financiamento  
de Veículos Itaú.  
Mais motivos  
para o seu cliente 
comprar com você_
Com o Financiamento de Veículos Itaú,  
você e seu cliente contam com diversos 
benefícios, como: precificação por cliente, 
troca certa e financiamento de serviços  
e acessórios.

Sujeito à análise de crédito.

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