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O QUE O MERCADO
NORTE-AMERICANO PODE
ENSINAR PARA O BRASIL?

Programa Educacional da FENABRAVE, realizado em parceria com a
NADA, levou concessionários brasileiros à Tysons, no estado da Virgínia.
O evento foi pautado por palestras e visitas técnicas, realizadas por
especialistas da NADA Academy, e pelo aprendizado oferecido pelas
experiências de sucesso de empresários que atuam nos Estados Unidos.
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Juntos, aprendemos mais!
Por Alarico Assumpção Júnior
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stamos a apenas alguns dias do nosso 29o Congresso &
O QUE O MERCADO
ExpoFenabrave, e espero que todas as Associações de Marca, suas
NORTE-AMERICANO PODE
Redes filiadas, assim como as demais lideranças da FENABRAVE, de
ENSINAR PARA O BRASIL?
nosso Setor e de nossa cadeia automotiva, compareçam ao evento
que, este ano, conclama uma das mais importantes categorias
econômicas do País à união e à soma de esforços, em prol do progresso
conjunto. “JUNTOS! Movendo o Brasil” é o tema que nos cercará durante o
evento, que terá uma vasta gama de workshops e superworkshops, nacionais e
internacionais, de todos os segmentos e de interesse geral, para que possamos
estar preparados para um novo Brasil e, especialmente, para um novo modelo
de negócio, para as Concessionárias de veículos. Como progredir com as ferramentas que temos, hoje?
Essa será a direção de nosso conteúdo.
Juntos, aprenderemos com a experiência norte-americana, como será apresentado por Charlie
Gilchrist, Presidente da NADA- National Automobile Dealers Association, entidade similar à FENABRAVE,
nos Estados Unidos, com a qual temos estabelecido uma parceria extremamente positiva, para
compartilhar as melhores práticas com um mercado maduro e sadio, como o norte-americano.
Foi, justamente, com essa intenção, que realizamos o Programa Educacional de Automóveis e
Comerciais Leves, que levou quase 60 líderes, ligados ao Setor e à FENABRAVE, a Tysons, na Virgínia, para
conhecer as atividades desenvolvidas pela NADA e para ver e aprender o que fazem os concessionários
que têm os melhores resultados, seja na operação de veículos novos, seminovos ou em marketing
digital. Como poderá ser visto na Matéria de Capa desta edição, tivemos a satisfação de ouvir o
Presidente Executivo da NADA, Peter Welch, que comentou sobre as megatendências, nos Estados
Unidos, assim como aprender um pouco sobre como funciona a legislação que regulamenta a relação
entre Concessionárias e Montadoras norte-americanas.
Vimos, na NADA Academy, a importância de projetos educacionais para o desenvolvimento de
equipes e negócios, e estamos seguindo, no Brasil, esse exemplo, por meio do desenvolvimento da
Universidade Web Fenabrave, do DMP e dos eventos FOCO 2019.
Da mesma forma, vimos, nos Estados Unidos, que a força política é fundamental, também, para o
progresso do nosso setor e, para a nossa satisfação e orgulho, pudemos relançar, no Brasil, a FREMOBFrente Parlamentar Mista em Defesa da Distribuição de Veículos Automotores e da Mobilidade, no
último dia 3 de julho, e que já conta com mais de 220 parlamentares.
Essas e outras informações fazem parte do conteúdo desta edição, a qual espero que todos possam
ler, com a atenção que os temas merecem, da mesma forma como reitero o convite para que participem
do 29o. Congresso & ExpoFenabrave, para que fortaleçam a união do nosso setor, se relacionem com os
principais parceiros na ExpoFenabrave e, acima de tudo, para que, JUNTOS, possamos aprender como
ser melhores, a cada dia, hoje e no futuro!
Até lá! Boa leitura!

Alarico Assumpção Júnior – Presidente da FENABRAVE e FENACODIV
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em apresentação
na NADA Academy.

CONFIAMOS TANTO
NO BRASIL QUE
COLOCAMOS ELE
NO NOSSO NOME.
B3. BRASIL
BOLSA BALCÃO.
A B3 é a Bolsa do Brasil. Isso significa
que estamos sempre prontos para ajudar
o mercado a tomar a melhor decisão
pensando no futuro. No nosso e do País.
Afinal, quando o Brasil cresce, todo
mundo cresce junto com ele.

acesse: b3.com.br
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Charlie Gilchrist

Laura Lemco

29o Congresso & ExpoFenabrave
reunirá mais de 3,5 mil participantes
Faltam poucos dias para o 29 o Congresso &
ExpoFenabrave, que acontece nos dias 6 e 7 de
agosto, no Transamerica Expo Center, em São
Paulo (SP). Com o tema “Juntos, movendo o Brasil!
Participe desse movimento”, o evento deve reunir
mais de 3,5 mil congressistas e visitantes na área
de exposições.
Para essa edição, que tem, pelo 12 o ano
consecutivo, o Banco Itaú como Patrocinador
Máster, o evento ganhou novo formato, com trilhas
de conhecimento para cada segmento, além de
oferecer mais tempo para relacionamento com
potenciais parceiros de negócio.
“Estamos diante de um cenário que nos
obrigada a estar atento às transformações. E um
evento como o nosso é a melhor oportunidade para
compreendermos essas mudanças, para nos adaptar
e ampliar a rentabilidade dos negócios do setor”,
comentou Alarico Assumpção Júnior, Presidente
da FENABRAVE.
Na Programação de workshops e super
workshops, o evento contará com grandes nomes do
Setor, nos Estados Unidos, como Charlie Gilchrist,
Presidente da NADA – National Automobile Dealers
Association, que fará o superworkshop de abertura,
abordando a necessidade de transformação do
negócio das Concessionárias de Veículos, como
forma de sobrevivência.

Outros nomes impor tantes do Setor, no
mercado norte-americano, já confirmaram presença,
como Laura Lemco, consultora especializada no
segmento e concessionária de motocicletas nos
Estados Unidos e Willie Vogt, Diretor Executivo da
Farm Progress.
Candice Crane também estará no Brasil,
para falar sobre Liderança de Desenvolvimento
Organizacional. Com 15 anos de experiência em
vendas e operações no Setor Automotivo, Candice
é diretora de Desenvolvimento Organizacional de
um grande grupo automotivo e liderou mudanças
transformadoras, que melhoraram, drasticamente,
a experiência de seus clientes e reduziram a
rotatividade de funcionários.
Temas de interesse geral contarão com a
participação de renomados especialistas. Fábio
Braga, Diretor de Operações da J.D. Power Brasil,
e Marcelo C. Langrafe, da Honda, comentarão os
aspectos sobre a experiência do cliente no pósvenda. Ricardo Bonzo Filho, CEO do iCarros, vai
trazer à tona, a mudança na jornada de compra
do cliente, influenciada pela tecnologia, e ainda
haverá a participação de Concessionários de
todos os segmentos, compar tilhando as
melhores práticas em seus mercados de
atuação. A programação do evento está no site
www.congresso-fenabrave.com.br.

Siga as notícias do 29o Congresso & ExpoFenabrave em nossas
mídias sociais: FACEBOOK, INSTAGRAM e LINKEDIN.
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FOCO 2019 reúne mais de 1.200
colaboradores em dois meses
Nos meses de maio e junho, mais de 1 mil colaboradores de
Concessionárias, de diversas cidades, participaram do FOCO –
Fórum de Concessionárias, evento idealizado pela FENACODIV e
realizado pelos SINCODIV´s, com Patrocínio Máster do Itaú.
No início de maio, o FOCO chegou a Brasília (DF) e reuniu cerca
de 300 participantes. “É importante despertar, nos Colaboradores,
essa paixão pelo trabalho, pelo nosso Setor e pelas entidades
que o representam, como a FENABRAVE, FENACODIV e Sincodiv.
Eventos, como o FOCO, despertam essa paixão, e refletem o
comprometimento que a Federação tem com o desenvolvimento
e o crescimento das Redes de Concessionárias, mostrando como
podem fazer a diferença na vida de cada Colaborador”, comentou
Arcélio Alceu dos Santos Júnior, Presidente do Sincodiv-DF.
Em Chapecó (SC), o evento reuniu mais de 100 participantes
e, na região Centro-Oeste, atraiu mais de 600 colaboradores das
Concessionárias da região de Goiânia (GO).
Na região Sudeste, o evento reuniu, em São Paulo (SP), cerca
de 200 profissionais na sede da FENABRAVE. Em Vitória (ES), o
treinamento reuniu mais de 200 colaboradores.
O programa, que substituiu o Encontro de Vendedores, é
moderno e interativo, inspirado nas apresentações TED (duração
mais curta e mais motivadora de palestras), e cada Sincodiv é o
responsável pela escolha da data e horário do seu evento, bem
como pela seleção dos palestrantes. Consulte o Sincodiv da sua
região sobre as próximas datas do FOCO 2019.

Arcélio Alceu dos Santos Júnior, Presidente do
Sincodiv-DF, os encontros em Brasília (DF), acima,
e em São Paulo 9SP), abaixo.

Novos cursos para uma
nova metodologia!
A produção dos novos cursos para a Universidade Web
Fenabrave está recebendo dedicação total da equipe de
professores e coordenadores e, em breve, já estarão disponíveis
aos alunos.
Atendendo às necessidades do setor e às sugestões enviadas
pelos alunos e Masters, o primeiro curso, dentro da nova
metodologia multicanal abordará “Prospecção: Técnicas para
aumentar o fluxo de loja”, que será ministrado pelo professor
Rafael Cutait.
Outros temas, como Inovação, Técnicas de Argumentação
Comercial, dentre outros, também farão par te da nova

grade. “Estamos muito animados para iniciar essa nova fase da
Universidade Web Fenabrave. O novo formato, que permite total
liberdade para o aluno aproveitar os cursos, da forma que preferir,
está alinhado com as necessidades profissionais e pessoais de cada
perfil”, comentou Amanda Sobral, Coordenadora de Treinamento
da FENABRAVE.
Vale ressaltar que, dentro da nova metodologia, o aluno não
precisará seguir uma trilha obrigatória e terá, à disposição, o
conteúdo disponível em vários formatos, desde PDF, passando por
podcasts - em formato de entrevistas, até vídeos de curta duração
e uma área online, que reúne todo o conteúdo.

Mais informações sobre a Universidade Fenabrave: (11) 5582-0045 – www.universidadefenabrave.org.br
Revista Dealer
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Novas projeções para o mercado
de veículos em 2019
No início de julho, a FENABRAVE reuniu jornalistas, em sua sede,
em São Paulo (SP) para apresentar, durante coletiva de imprensa,
os dados do mercado para o fechamento do primeiro semestre e
as novas projeções para 2019.
Diante dos apontamentos econômicos e políticos da
atualidade, a FENABRAVE projeta crescimento de 9,17% para as
vendas gerais de veículos, ante os 10,7% esperados na previsão
de abril. Com isso, o mercado total, com exceção de tratores e
máquinas agrícolas, que não são emplacadas, deverá somar
3.876.905 unidades.
A previsão para as vendas de automóveis e comerciais leves
passou de 11% para 8%, somando agora 2. 668.414 unidades. Para
caminhões, a projeção que era de 15,4% foi para 17,6%, totalizando
89.885 unidades.
Atrelado às vendas de caminhões, o mercado de implementos
rodoviários deve alcançar 55.818 equipamentos vendidos, o que
representa alta de 24,9%, contra os 17,1% previstos em abril.
As vendas de ônibus devem crescer 19%, com o total de 22.788
unidades, ante a expectativa anterior de 20,19%.

Para o mercado de motocicletas, a FENABRAVE projeta alta
de 10,6% e não mais 9,2%, como em abril, alcançando 1.040.000
de unidades. Em abril, a entidade esperava estabilidade para as
vendas de tratores e de máquinas agrícolas, contudo, com a revisão
dos dados, a projeção, agora, aponta para uma queda de 3,69%
para tratores, somando 42 mil unidades, e 5,6 mil colheitadeiras,
refletindo em queda de 2,86%.

Em coletiva de imprensa, FENABRAVE anuncia balanço do Setor no
1o semestre e revisa projeções para o ano.

Frente Parlamentar do
setor é relançada
No dia 3 de julho, lideranças do
setor automotivo e da FENABRAVE
estiveram presentes no evento
de relançamento da FREMOB
Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Distribuição de Veículos
– Frente Parlamentar Mista em
Automotores e da Mobilidade
Defesa do Setor da Distribuição
de Veículos Automotores e da
Mobilidade, em Brasília (DF). O
evento, realizado no Restaurante Coco Bambu, em Brasília-DF,
contou com a presença de deputados e senadores que apoiam
a nova Frente, que será, novamente, presidida pelo Deputado
Herculano Passos (MDB-SP) que, recentemente, foi indicado, pelo
Presidente da República, Jair Bolsonaro, para ser vice-líder do
Governo na Câmara dos Deputados.
“A instalação da FREMOB, apoiada por parlamentares de
tamanha representatividade, significa reiterar a importância do
Setor da Distribuição de Veículos para a economia e mobilidade
do País”, discursou o Presidente Alarico Assumpção Júnior,
8
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Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Vice-Presidente da FREMOB,
e Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE.

que disse que espera que a nova Frente possa ajudar a implantar
projetos pendentes, como o Programa de Renovação da
Frota, RENAVE e a Desjudicialização da Lei de Retomada dos
Veículos Inadimplentes.
O Presidente da Federação agradeceu o apoio de Parlamentares
como Isnaldo Bulhões (MDB-AL), que integrou a vice-presidência
da nova FREMOB, junto a outros vice-presidentes, totalizando 220
parlamentares.
Acompanhe mais informações deste evento na newsletter
“FENABRAVE EM AÇÃO” de julho.

Agenda
A Federação esteve representada em diversos eventos do setor e
governamentais, entre os meses de maio e julho. Confira!
MAIO
• Lançamento da campanha Maio Amarelo, que teve, em 2019, o
slogan “No trânsito o sentido é a vida”, em Brasília (DF).

• Em 13 de junho, em São Paulo, foi realizada audiência com o
Secretário de Fazenda do Estado, Dr. Henrique Meireles.

• A ASSOMIT - Associação Brasileira dos Distribuidores
Mitsubishi inaugurou, em São Paulo, nova sede.

• Representantes da FENABRAVE, ANFAVEA e da FENAUTO
participaram de reuniões técnicas para tratar do RENAVE Registro Nacional de Veículos em Estoque, nos dias 8 de maio, e
13 e 14 de junho, em Brasília (DF).

• O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior e os
Presidentes da ANFAVEA e FEBRABAN participaram, no dia
10 de maio, em Brasília (DF), de audiência com o Ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Freitas.
• Em 17 de maio, em São Paulo, o Presidente da FENABRAVE,
Alarico Assumpção Júnior, e Vice-Presidentes da entidade
participaram de audiência com o Secretário Especial de
Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério
da Economia, Carlos Alexandre Costa, que contou com a
participação do Dr. Guilherme Afif Domingos, Assessor Especial
do Ministro da Economia.
• No dia 28 de maio, em Brasília (DF), a FENABRAVE participou
de audiência com o Secretário Executivo do CONFAZ,
Dr. Bruno Negris.
• Em 31 de maio, em Curitiba (PR), audiência com o Secretário de
Fazenda do Estado, Dr. Renê de Oliveira Garcia Júnior.

JUNHO
• No dia 11, Alarico Assumpção Júnior, Presidente da
FENABRAVE, com Vice-Presidente e Diretores da entidade,
participaram de reunião com o Presidente da República, Jair
Messias Bolsonaro, a convite de Paulo Skaf, Presidente da FIESP
- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

• Palestra aos Concessionários da Rede Iveco, na ANCIVE Associação Nacional de Concessionários Iveco, no dia 24,
em São Paulo.

JULHO
• Dia 3, em Brasília (DF), houve o lançamento do Programa
de Desburocratização, promovido pelo Ministério
da Infraestrutura.
• No dia 3, em Brasília (DF), a FENABRAVE confirmou seu apoio
ao “Manifesto de Apoio à PEC 06/2019”, que trata da Reforma
da Previdência e foi endereçado ao Presidente da Câmara,
Rodrigo Maia.
• Reunião de diretoria da ACREFI - Associação das Instituições
de Crédito, Financiamento e Investimento, no dia 10, em São
Paulo.
• O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior,
acompanhado por Vice-Presidentes e Diretores da Federação,
recebeu, no dia 16 de julho, em sua sede, Luiz Carlos
Moraes, Presidente da ANFAVEA, entidade que representa
as montadoras, Fabrício Biondo, Vice-Presidente, e Aurélio
Santana, Diretor Executivo (foto abaixo).

Da esquerda para a direita: O ex-Governador de São Paulo e Relações Institucionais da FENABRAVE, Luiz Antonio Fleury Filho, João Batista Simão,
Vice-Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE, Luiz Carlos Moraes, Presidente da ANFAVEA, Aurélio Santana,
Diretor Executivo da ANFAVEA, José Mauricio Andreta Júnior, Vice-Presidente FENABRAVE, Fabrício Biondo, Vice-Presidente da ANFAVEA,
Luiz Romero C. Farias, Vice-Presidente da FENABRAVE, e Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da FENABRAVE.

Revista Dealer
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Paulo Noman

Bons ventos para o
mercado de crédito
Assim como muitos setores, o mercado de crédito também deposita
expectativas de crescimento nas Reformas da Previdência e Tributária.

Com mais de 20 anos atuando na área de gestão financeira, Paulo Noman
foi eleito presidente da Anef, sucedendo Luiz Montenegro. Já ocupou
diversos cargos na tesouraria da General Motors e foi diretor financeiro e
de operações de manufatura para América Latina, até assumir, em 2018, a
presidência da Chevrolet Serviços Financeiros, banco que pertence à GM.
Noman é formado em Administração de Empresas, pela Fundação
Getúlio Vargas e, nesta entrevista, exclusiva para a revista Dealer,
conta um pouco sobre as perspectivas do mercado de crédito para
o Setor da Distribuição de Veículos, nos próximos meses.
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Revista Dealer

Revista Dealer – A oferta de crédito vem crescendo
nos últimos meses. Quais as expectativas
da Anef para o mercado de veículos, em
2019? E quais as projeções para 2020?
Paulo Noman – O mercado de veículos vem
crescendo com a demanda reprimida dos últimos
anos e, junto com ela, vem crescendo, também, a
oferta de crédito para automóveis, caminhões e
motocicletas. A Anef projeta um crescimento de,
em média, 12% para os saldos de financiamentos,
no segmento, em 2019.
Com a expectativa da melhora da economia,
considerando aumento do emprego e renda, a
oferta de crédito tende a continuar crescendo, nos
próximos anos, o que deve resultar em uma maior
atuação dos bancos das montadoras e, também,
dos bancos comerciais. Para isso, é fundamental a
evolução dos processos de aprovação das Reformas
do Governo, o que deve ter reflexos positivos no
comportamento dos agentes econômicos.
Revista Dealer – Quais segmentos automotivos
concentram maior oferta de crédito? Por quê?
Paulo Noman – A oferta de crédito segue a tendência
dos segmentos de mercado, no Brasil. Vejo que
todos os segmentos têm alta significativa na
oferta de crédito, mas o segmento de veículos
leves, por ser maior, tem uma oferta relativa maior
também. São mais de 30 milhões de unidades

financiadas, ou pouco mais da metade da frota
com Gravame do Brasil, seguido por motocicletas e
veículos comerciais.
Revista Dealer – O que pode influenciar essa
projeção? Pode ser melhor ou pior, conforme
a condução política do Brasil, por exemplo?
Paulo Noman – As projeções, tanto de tamanho
do mercado, quanto de oferta de crédito, são
dependentes da expectativa de crescimento do
País. O mais importante é que o Governo consiga
aprovar as Reformas da Previdência e Tributária no
Congresso. Elas são fundamentais para o ganho
de competitividade do Brasil, dando o conforto
necessário para que as empresas aumentem o
investimento no País.
Revista Dealer – Como a Anef está avaliando
o cenário econômico, do ponto de vista
da confiança do consumidor?
Paulo Noman – Nos últimos meses, temos percebido
um aumento no número de pedidos de crédito
para veículos, mesmo de pessoas com um score de
crédito baixo, o que demonstra que o consumidor
está mais confiante na sua capacidade de assumir
um financiamento, para adquirir um veículo. Antes,
nos anos de crise, esse cliente nem mesmo tentava
um financiamento. Assim, entendemos que a
confiança do consumidor aumentou, e caberá aos
bancos atender a essa demanda de crédito.
Revista Dealer
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Revista Dealer – Como está a oferta de
crédito para a compra de caminhões,
tratores e máquinas agrícolas?
Paulo Noman – Além das tradicionais linhas de
Finame para o segmento, sejam as baseadas na
TLP (modalidade variável) ou TFB (modalidade
fixa), verificamos que os bancos ampliaram a
oferta de crédito na modalidade CDC.
A diminuição de subsídios de juros, nos
últimos anos, realizada por parte do Governo
e, ao mesmo tempo, a redução da taxa básica
(SELIC), resultaram em taxas de financiamento
muito similares entre Finame e CDC. Este
movimento no mercado explica o crescimento
da relevância do CDC, principalmente, no
segmento de caminhões, tendência que deve
permanecer no segundo semestre de 2019.
Revista Dealer – O senhor acredita que a
participação dos consórcios possa crescer
nos próximos anos, ainda que as taxas de
juros estejam controladas, uma vez que o
consumidor brasileiro está mais propenso
a planejar a compra de seu veículo?
Paulo Noman – Eu acredito que sim. O consórcio
é um produto consolidado e que permite,
ao consumidor, com baixo crédito, fazer seu
planejamento para compra de veículos, motos
ou caminhões.
No segmento de caminhões, temos
verificado uma maior participação do consórcio
nas vendas. Durante os anos de recessão,
muitas transportadoras decidiram postergar
a aquisição de produtos novos. Entretanto,
investiram no consórcio com o objetivo de
renovar a frota no futuro. O aumento das
vendas de caminhões, em 2019, já reflete
esta necessidade de renovação, muitas vezes
financiadas por meio do Consórcio.

“Acredito que há espaço para aumentar
a atual oferta de crédito,
especificamente as que oferecem 60
meses para a conclusão do pagamento.”
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Revista Dealer – No atual momento, em
que há disponibilidade de crédito, mas o
mercado ainda segue em compasso de
espera pelas decisões políticas e seus reflexos
na economia, acredita que os planos de
financiamentos, de longo prazo, podem
ganhar destaque no mercado, novamente?
Paulo Noman – Ac r e d i t o q u e h á e s p a ç o
para aumentar a atual oferta de crédito,
especificamente as que oferecem 60 meses
para a conclusão do pagamento. No entanto,
acredito que seja cedo para falarmos de planos
mais longos. Mesmo olhando para outros
países, mais desenvolvidos, não tem sido muito
saudável para o cliente, e nem para os bancos,
ter planos tão longos assim.
Revista Dealer – Com relação ao porcentual de
compras à vista e por meio de financiamentos,
esse cenário tem se modificado ou apresenta
tendências de alteração?
Paulo Noman – Essa relação depende muito da
marca e dos incentivos que as montadoras
oferecem no momento. Mas, olhando os
últimos anos, o porcentual de financiamento
se mantém estável no canal de vendas via
Concessionária. O valor do carro usado na troca
ajuda nessa relação. Já no canal de vendas,
como nem sempre temos um Gravame nos
veículos financiados, fica mais difícil entender
se a relação se alterou ou não.
Revista Dealer – Sobre o cadastro positivo,
a partir de quando e em quanto tempo
essa medida pode beneficiar as vendas
de veículos?
Paulo Noman – O cadastro positivo, recentemente
aprovado pelo Congresso e pelo Presidente da
República, deve dar aos bancos das montadoras
mais informações para auxiliar na decisão de
crédito. O prazo para que os bancos e bureaus
de crédito se adaptem até o fim desse ano e, a
partir de então, deveremos ter as informações
positivas para as análises de crédito. Esperamos
que os impactos já sejam observados, nas
vendas, em 2020.

Revista Dealer – Em quais aspectos esse novo
olhar para a concessão do crédito pode
beneficiar o consumidor e as financeiras?
Paulo Noman – No médio prazo, acredito que as
instituições financeiras terão mais visibilidade
sobre a performance de pagamento recente
das obrigações dos clientes, não somente de
dívidas bancárias, mas, também, referentes a
pagamentos diversos, como despesas de energia
eletrica , água e telefonia, o que pode contribuir
com o acesso ao crédito para clientes que,
atualmente, não possuem histórico de crédito
bancário ou não possuem conta em bancos.
Dessa forma, o cadastro positivo pode contribuir
para diminuir a assimetria de informações entre
diferentes instituições financeiras, permitindo,
assim, uma maior competitividade na oferta de
crédito, ao mercado.
Como a análise de crédito depende muito
da qualidade das informações disponíveis
para os bancos, quanto mais informação, mais
precisa é a análise e, portanto, melhor se calcula

o risco de cada cliente. O cliente definido como
bom pagador, mesmo que sem uma atividade
formal de trabalho, deve ser beneficiado por
essa nova forma de ver o crédito. Para os bancos
das montadoras é muito importante aumentar
o volume de informação para aprovação de
crédito. Entendo que será uma situação de
ganha-ganha para todos.
Revista Dealer – Como avalia a importância
das Concessionárias no relacionamento
entre os bancos e os consumidores?
Paulo Noman – As Concessionárias são, em
muitos casos, os representantes dos bancos
das montadoras para o cliente. Elas agem
como correspondentes bancários e, portanto,
são “agências” nossas. Atuam não apenas
na venda do carro, mas, também, dando a
assessoria necessária para o cliente entender
as possibilidades de financiamento existentes.
Assim, vejo as Concessionárias como peças
fundamentais nesse relacionamento.
Revista Dealer
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PROGRAMA
EDUCACIONAL LEVA
LIDERANÇAS À SEDE
DA NADA
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Cases de Sucesso e Ensinamentos da NADA
Academy nortearam os três dias do evento,
promovido pela FENABRAVE, e que reuniu
mais de 50 lideranças e executivos ligados
às Associações de Marca de automóveis
e comerciais leves, em Tysons-VI.

Revista Dealer
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E

ntre os dias 17 e 19 de junho, a FENABRAVE, em
parceria com a NADA – National Automobile Dealers
Association, realizou Programa Educacional voltado
aos segmentos de automóveis e comerciais leves. Em
parceria com a NADA Academy, o evento reuniu, em
Tysons – Virgínia, presidentes e representantes de Associações
de Marca, assim como de Regionais e Sincodiv´s, totalizando
58 participantes.
A programação, que contou com palestras e visitas técnicas,
teve a participação do Presidente da NADA, Peter Welch, que
comentou sobre a importância da entidade norte-americana
para os 16.700 Concessionários de autos e leves associados,
junto aos governos estaduais e Federal, assim como falou sobre
o futuro das Concessionárias, diante das novas tecnologias e
mudanças no perfil de consumo.
Entre os temas apresentados, representantes e especialistas
da NADA passaram uma visão geral do Setor da Distribuição de
Veículos, nos Estados Unidos, e do papel político da entidade.
Nas palestras técnicas, foram abordados assuntos relacionados
a pós-vendas, F&I, vendas de veículos novos e seminovos,
marketing digital e a legislação que regulamenta o Setor.
“O objetivo foi conhecer os Programas Educacionais
da NADA e as melhores práticas para a gestão do negócio”,
comentou Trivellato, consultor contratado para organizar
o Programa.

Alarico Assumpção Júnior
e Peter Welch.
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Para o Presidente da FENABRAVE, a entidade tem, como
objetivo, promover a união e o aprendizado constante. “Eventos,
como esses, são essenciais para que possamos desenvolver
nossos negócios e o nosso relacionamento”, destacou Alarico
Assumpção Júnior.
VISÃO GERAL DO SETOR
Steve Brazil, ex-Concessionário e atual professor da NADA
Academy, abriu a programação, destacando que “a carreira de
Concessionário é singular, por ser muito desafiadora”.
Segundo ele, por meio do chamado Grupo dos 20, a NADA
analisa demonstrativos financeiros e as melhores práticas de
Concessionárias, utilizando esses casos para avaliar o mercado
e promover ações estratégicas ao setor. “Analisamos, por
exemplo, despesas de veículos novos, peças, serviços, funilaria,
lucro por unidade, média de lucratividade, entre outros dados
estratégicos”, comentou.
As 16,7 mil Concessionárias norte-americanas geram 2,3
milhões de empregos (média de 69 por Concessionária), mas
o setor sofre com a falta de técnicos de serviços.
Com problemas de retenção de talentos nas Concessionárias,
a NADA fez estudos sobre força de trabalho, que apontaram
que o turnover é de 46%, na média geral. “Ou seja, metade dos
colaboradores não estará conosco até o final do ano, subindo
para 86% nos consultores de vendas”, conta Steve Brazil.

PEÇAS E SERVIÇOS – COMO SERÁ O SETOR EM 2025?
Nos Estados Unidos, há o desafio de reter o cliente para
as revisões nas Concessionárias, já que o alto percentual
do primeiro ano, de mais de 80%, vai caindo conforme o
veículo envelhece.
Para mudar isso, segundo Brazil, é preciso criar mais
empatia com os clientes. Em pesquisa realizada com os
consumidores de serviços, em Concessionárias, 53% disseram
que foram apresentados aos profissionais de serviços quando
compraram o carro e isso fez diferença para que voltassem
para fazer serviço lá.

Francisco Trivellato

OPERAÇÃO DE SEMINOVOS, NOVOS E F&I
Nos EUA, o departamento de seminovos/usados é um dos
mais importantes da Concessionária. Segundo a NADA, 42,9%
dos veículos seminovos, adquiridos pelas Concessionárias, são
originados no momento da troca por um novo.
A média de estoque de seminovos, em uma Concessionária
norte-americana, estava entre 2,2 a 2,3 meses, em 2018. “Os
melhores Concessionários têm apenas um mês de estoque,
girando 12 vezes no ano. Comprar o carro certo, no momento
certo e demorar menos para recondicionar são dicas do
professor da NADA Academy.

Acima, grupo da FENABRAVE, durante a programação de palestras
e, ao lado, Steve Brazil recebe camiseta da seleção brasileira de
futebol, de Luiz Antonio Sebben, Vice-Presidente da FENABRAVE.

Revista Dealer
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EXPERIÊNCIA DE SUCESSO
Para oferecer embasamento prático sobre a operação de
seminovos, o Programa contemplou palestra e visita técnica à
Concessionária Infiniti, pertencente ao norte-americano Aaron
J. Spicer, também formado pela NADA Academy.
No setor há quase 20 anos, Spicer garantiu que a venda
e o recondicionamento de seminovos tem compensado a
redução de margem em carros novos. “Tudo depende da forma
como adquirimos os seminovos”, comentou o titular da Infiniti,
localizada em Tysons, na Virgínia.
Como a velocidade do giro é fundamental para a
lucratividade, Spicer afirma que a remuneração da equipe/
gerente é variável, de acordo com a agilidade com que o usado
é disponibilizado para revenda. Fotos, dados e vídeos do veículo
ofertado são divulgados no site da Concessionária e uma
apostila sobre o carro é fornecida ao cliente que comprar esse
veículo, para que conheça seu histórico e procedência. “Isso faz
a diferença para o cliente”, avalia Spicer, que diz comercializar
uma média de 300 seminovos a cada 30 dias.

À esquerda, Alarico Assumpção Jr. e o titular
da Infiniti, Aaron J. Spicer, e, à direita, grupo
FENABRAVE, durante visita técnica à Infiniti.
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SE TIVER DE ESCOLHER UM FOCO,
QUE SEJA NO CLIENTE!
Concessionário e Congressista, representando 800 mil pessoas
do Norte da Virgínia, Don Beyer abriu a programação da manhã
do dia 18 de junho.
Fazendo analogia com a carreira Política e de Concessionária,
disse que os caminhos do sucesso são:
• Inovação
• Excelência Operacional
• Intimidade com o Cliente
“Como é difícil seguir os três caminhos, simultaneamente,
optamos pela aproximação com o consumidor. Assim, o
cliente que teve uma reclamação resolvida logo é muito mais
fiel do que aquele que nunca reclamou. E isso começa com a
proximidade com os colaboradores. As pessoas fazem tudo
para te ajudar, desde que estejam envolvidas”, destacou Beyer.
“Penso muito sobre liderança e a parte mais importante é
a cultura; acertar no tom da cultura da empresa, na qual todos
se apoiam. Mas um ovo podre pode destruir tudo, pois rompe
o ciclo de confiança da empresa”, garante o Congressista e
Concessionário, para quem a LIDERANÇA pressupõe ter VISÃO
e AGENDA. Ou seja, qual a perspectiva, o que deve ser feito,
quando e de que forma?”, encerrou Beyer.

Don Beyer,
congressista e
Concessionário
norte-americano.

AGILIDADE NO PROCESSO DE COMPRA
CONQUISTA CLIENTES!
Com o mercado em transformação, consumidores mais digitais
e exigentes, o nível de satisfação dos clientes, em relação
ao tempo necessário para comprar, deve ser observado
pelas Concessionárias. Segundo Steve Brazil, quanto mais
rápido for o processo de compra, melhor para o cliente e,
consequentemente, para a Concessionária.
“Todo o processo de compra, desde que o cliente entra na
Concessionária deve ser rápido”, comentou Brazil, que apontou
que os índices de fidelização, dos clientes às Concessionárias,
aumentaram nos últimos anos. “Clientes preferem comprar de
quem já conhecem. De 2016 a 2018, fomos de 17% a 31%, o
que mostra que os consumidores preferem ir a um território
familiar”, comentou Brazil.
MARKETING DIGITAL – COMO OS CONCESSIONÁRIOS
ESTÃO COMPETINDO E VENCENDO
Para o especialista em Marketing Digital, Michael Hayes, o
processo de compra vem mudando nos últimos quatro a
oito anos. “Na era online, o cliente chega, à Concessionária,
conhecendo o carro que pretende comprar”, comentou.
Diante do novo cenário, uma pergunta é consenso no
mundo empresarial: “O que leva à conversão de leads?”.
Para Hayes, os leads mais valiosos são aqueles que
chegam, diretamente, ao site da Concessionária e que deixam
dados para contato. No entanto, ele afirma que 80% dos
clientes, na jornada de compra, primeiro vão ao site de um
terceiro, antes de entrar no site da Concessionária. “Então,
precisamos usar os sites de terceiros para atrair clientes para a
Concessionária”, aconselhou.
Para ele, a forma mais eficaz de aparecer numa busca online
é ter o carro, desejado pelo cliente, em estoque.
Tanto para veículos novos como, principalmente, para
usados, as fotos e vídeos dos produtos em estoque devem
ser reais e não de catálogos. “Isso aproxima o cliente de sua

Michael Hayes, especialista
em Marketing Digital.

Joe St. John,
Diretor de Varejo
Digital da AutoFI

empresa, pois ele consegue visualizar o carro que poderá
comprar e que está lá, disponível”, afirmou Hayes, que forneceu
uma espécie de guia para os Concessionários explorarem
melhor seus sites.
ESTRUTURANDO O FUTURO DO
CRÉDITO AUTOMOTIVO ONLINE
Se os clientes estão cada vez mais online, também o crédito
automotivo deverá se enquadrar nesse cenário. Segundo
Joe St. John, Diretor de Varejo Digital da AutoFI, “apesar da
era online, esse é, e sempre será, um negócio de pessoas, e se
as empresas de tecnologia não entenderem isso, nunca nos
ajudarão a melhorar. Somos uma empresa de pessoas”, advertiu.
Para ele, o chamado Omnichannel (multicanal) está morto.
“O Cliente é o canal! Não há um departamento de internet na
Concessionária. TODA a Concessionária é um departamento
de internet”, enfatizou, reforçando que, nos EUA, apenas 11%
dos clientes dizem querer comprar online e 89% ainda querem
fechar negócio na Concessionária.
Revista Dealer
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VISITA VIRTUAL
Demonstrando o poder da era online, na tarde do dia
18 de junho, os participantes do Programa Educacional da
FENABRAVE assistiram à apresentação virtual de outros dois
Concessionários norte-americanos, que falaram sobre suas
ações e resultados no Marketing Digital e nos processos
de vendas.
Uma das Concessionárias, localizada no interior dos Estados
Unidos, revelou que seus clientes estão mais conectados e
esperam por respostas cada vez mais ágeis.
LEGISLAÇÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS
Abrindo o último dia da programação, o Presidente da
NADA, Peter Welch, falou sobre os dados do Setor, nos Estados
Unidos, e comentou sobre o impacto de novas tecnologias e
comportamentos de consumo no futuro das Concessionárias.
Segundo Welch, o país reúne 16,7 mil Concessionárias de
automóveis e comerciais leves. “Vivemos um processo grande
de concentração”, revelou.
No mercado norte-americano de automóveis, as vendas
devem chegar a 16,8 milhões em 2019, ou seja, uma queda de
3% sobre 2018, quando foram comercializadas 17,6 milhões
de unidades. “Em nosso favor, temos pouco desemprego e
economia em alta. Mas há o endividamento das famílias e,
também, estamos sentindo pressão de novas tecnologias”,
comentou Welch.
Para ele, a conectividade não traz dúvidas. “Provavelmente,
ainda este ano, teremos 100% da frota com modens, para que
se comuniquem entre si, como com montadora e financeiras,
com indicadores sobre troca de óleo, que geram negócios para
a rede, etc”, revelou Peter Welch.
Os veículos Autônomos de Nível 4, ou seja, totalmente
independentes, são esperados para apenas daqui a cinco
ou 10 anos. “Ainda há problemas de segurança – sistema
não consegue ler o solo. Quando tivermos esses veículos,
em condições perfeitas, eles poderão salvar vidas, pois terão
frenagem automática, etc. A legislação sobre esses veículos
também está sendo trabalhada pela NADA, junto a cada
estado”, mencionou Welch.
SERVIÇOS COMPARTILHADOS
Em 2018, os americanos viajaram 3,2 trilhões de milhas
e 96% foram em veículos próprios, e somente 4% utilizaram
outros meios. Desses 4%, apenas 8% usaram serviços
compartilhados. “As pessoas preferem a independência de ter
seu próprio carro. Ao contrário do que a imprensa e Wall Street
têm dito, não acredito que o veículo próprio deixará de ser a
preferência da população. Ainda assim, sabemos que a decisão
varia entre centros urbanos e mais distantes. Nos grandes
centros, mais populosos, os custos de estacionamento, por
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exemplo, são muito altos, assim como seguro e manutenção, o
que pode influenciar na busca por serviços de transporte. Mas,
para a grande maioria, ter um carro próprio ainda é a primeira
opção”, enfatizou Peter Welch.
Q u e s t i o n a d o s o b r e o Fu t u r o d o N e g ó c i o d a s
Concessionárias, o Presidente da NADA foi categórico: “Nosso
modelo evolui todos os anos, mas a essência é a mesma. O
atendimento é o principal. Seja qual for a tecnologia, tanto para
automóveis como caminhões, a manutenção será necessária. As
montadoras gostariam de vender, diretamente, ao consumidor,
mas isso é injusto, concorrencialmente. A indústria pode estar
em competição com todos, menos com suas Redes. Isso seria
concorrência desleal”, finalizou Welch.
REGULAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS
NOS ESTADOS UNIDOS
Lauren Bailey, responsável pela área jurídica da NADA,
apresentou as principais leis que regulamentam o Sistema de
Distribuição de Veículos nos Estados Unidos.
Diante de 50 leis estaduais, o Setor tem algumas regras
comuns, como o fato de as montadoras estarem proibidas de
operar Concessionárias. Segundo Bailey, “cada estado tem uma
maneira diferente de regular as vendas de veículos.
“A NADA orienta as redes a não apenas assinarem, mas
lerem documentos que assinarão. Antes, a rescisão contratual,
com montadoras, era fácil (1956). O Alaska foi o primeiro Estado
a adotar a Lei de Franquia, criada para acabar com a disparidade
entre Rede e Fábrica. Mesmo grandes grupos não conseguem
negociar, facilmente, com montadoras. Senso comum é que
nenhuma montadora pode descredenciar uma Concessionária
sem justa causa. E, se isso ocorre, a Concessionária tem defesas
previstas na Lei. A montadora também não pode retirar o
consentimento de venda da Concessionária a um comprador
qualificado (ex.: Concessionário vende empresa para outro),
conforme Lei de Sucessão”, conclui Bailey.

Lauren Bailey,
responsável pela
área jurídica
da NADA.

Visita à NADA
Academy
O grupo da FENABRAVE
finalizou a programação com
visita à NADA Academy e pôde
conversar com instrutores
responsáveis pelos trabalhos
educacionais desenvolvidos
para as Concessionárias
norte-americanas.
Projetos como “NADA 20th
GROUP”, ou “Grupo dos 20”,
e os cursos voltados à gestão
foram apresentados aos
participantes brasileiros.

Opinião de quem participou
“Sem dúvida, mais uma bela iniciativa da FENABRAVE, por meio da qual tivemos a oportunidade de ver o que está
acontecendo nos Estados Unidos e as melhores práticas do mercado. Poderemos compartilhar conhecimento e
enxergar o futuro do nosso negócio. Levamos uma boa visão da perenidade do nosso negócio, e da necessidade
de mudanças no comportamento das empresas para termos um negócio firme, forte e perene”.
José Carlos Dourado Azevedo Júnior – Presidente ABRACAF – Associação
Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat.
“A troca de experiências, entre os negócios dos Estados Unidos e Brasil, nos faz perceber que existem
desafios nos dois países. Levamos uma série de inspirações e debates que servem para o mercado
brasileiro. Percebemos a importância do financiamento online na jornada de compra do cliente”.
Rodnei Bernardino de Souza – Diretor de Negócios de Veículos do ITAÚ UNIBANCO.
“A busca do conhecimento tem que ser constante, e a FENABRAVE, como uma Federação, e nós, como Associação
de Marca, temos que estimular isso aos nossos associados, para que possam ter informações para adaptar à nossa
realidade. Não podemos copiar, mas adaptar. Hoje, quem tem informação, tem a ferramenta para o sucesso. Quero
parabenizar a FENABRAVE pela iniciativa de trazer esse grupo para conhecer as iniciativas do primeiro mundo”.
Ivanor Olegário – Presidente da ASSOCHERY – Associação dos Concessionários Chery.
“Essa foi uma reunião crucial para o desenvolvimento do meu negócio e, com certeza, para a minha Associação.
Vislumbramos, nos Estados Unidos, o que estamos começando a arranhar no Brasil. Conseguimos obter uma
carga de informações enorme, com exemplos práticos do que está acontecendo no mercado norte-americano”.
Laurindo Lima – Diretor da Assomit – Associação Brasileira de Concessionários Mitsubishi.
“Posso afirmar que, com toda a minha experiência em eventos como esses, sem sombra de dúvidas,
tivemos o melhor ganho com este programa, com temas assertivos, palestrantes extremamente
preparados e muitas dicas e oportunidades para integrarmos essas ideias vitoriosas, nos Estados
Unidos, nos nossos negócios, no Brasil. Saí com uma sensação gratificante de ter participado de uma
iniciativa vencedora e que dará muitos frutos e gerará muitos novos negócios em minha região”.
José Carneiro de Carvalho Neto – Presidente do SINCODIV-PB.
“Foi uma experiência bem completa, em que foram abordados todos os temas que nós, Concessionários,
precisamos conhecer, além, é claro, dos bons momentos para o nosso relacionamento. Além de conhecermos novas
práticas para as áreas de vendas, de tecnologia e F&I, as estratégias de vendas de usados, que trazem garantias
de mais lucratividade - na comparação com a venda de novos, também teve um foco relevante. E a presença do
Presidente Executivo da NADA, Peter Welch, com seus ensinamentos, enriqueceu ainda mais o Programa.”
Pedro Pentagna Guimarães – Membro do Conselho Fiscal da Assoaudi
– Associação Brasileira dos Distribuidores Audi.
Revista Dealer
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Olho no olho para
fechar negócio!
Em meio à era digital, Concessionárias terão de
enfrentar desafios para se adaptar para manter seus
negócios eficientes. Porém, na hora de fechar negócio,
os clientes querem o relacionamento pessoal.

A

s transformações tecnológicas, pelas
quais o setor automotivo está passando,
como conectividade, carros elétricos
e autônomos, e compartilhamento
de veículos, somadas às questões
relacionadas ao comportamento do cliente em
sua nova jornada de compra digital, são os grandes
condutores das discussões sobre o futuro das
vendas de veículos. Durante o Automotive Business
Experience 2019, realizado em maio, no São Paulo
Expo, o Setor da Distribuição de Veículos mereceu
um capítulo à parte, ou seja, um palco exclusivo
para discutir temas de grande importância para o
presente e futuro do negócio.
Para enfrentar esses novos obstáculos da era
digital e comportamental, J. R. Caporal, Presidente
da AutoAvaliar, acredita que montadoras e
Redes de Concessionárias precisam estar juntas
na formatação de soluções, cujo objetivo é se
comunicar com o cliente, da forma que ele quer
e espera. “O setor precisa compreender seus
clientes para oferecer as melhores experiências.
Não existe uma receita de bolo, cada marca está
em um momento diferente de sua história no País,
no modo como se relaciona com seus clientes”.
Em alguns estudos, já foi identificada a
preferência do consumidor pelo relacionamento
via canais digitais. Contudo, a efetivação da

venda ainda é feita nas Concessionárias, ou seja,
esse cliente que quer ganhar tempo do seu dia
se comunicando à distância, preza
pela confiança do olho no olho ao
efetivar sua compra, fazendo isso
dentro da Concessionária.
Essa comunicação desafiadora
passa pelas experiências on e offline do cliente e como ele quer ser
atendido. “A internet empoderou
o cliente e a indústria vive sob a
ótica da geração de leads e de
formulários, quando, na verdade,
o que se tem que buscar é a forma
como atrair esse cliente para a
Concessionária”, argumentou
Gustavo Elias Pena, executivo de
negócios do Google.
Com a era dos multicanais de
relacionamento, o smartphone
detém a preferência do
consumidor. “Atualmente, 70%
das pesquisas sobre a compra de veículos são
feitas via celular”, contou Pena, citando pesquisa
que aponta queda de 17% no fluxo de clientes
nas lojas, contrapondo a preferência de 90% dos
clientes em efetivar essa compra, diretamente,
nas concessionárias.

J. R. Caporal,
Presidente da
AutoAvaliar.
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Francisco Trivellato, consultor da Trivellato
Informações e Estratégias.

Com a palavra, a Rede
A trilha exclusiva para o Setor da Distribuição Automotiva contou
com a participação da FENABRAVE, representada por José Maurício
Andreta Júnior, Vice-Presidente da entidade.
Segundo Andreta, as Concessionárias estão passando por um
período de adaptações, como a redução de grupos atuantes
e consolidações, em busca de uma operação mais eficiente,
principalmente, depois da crise que impactou as vendas de veículos
no País. “É primordial entender, primeiramente, quanto tempo
vai levar até que essas transformações cheguem onde se está
imaginando, para não investirmos tempo e dinheiro em ferramentas
para as quais o mercado ainda não está preparado”, explicou.
Em sua participação no painel “O Consumidor não quer mais ir à
Concessionária. E agora?”, o Vice-Presidente da FENABRAVE contou
que, apesar de o volume de passagens em loja ter diminuído, em
decorrência das pesquisas feitas pela internet, quando o cliente vai
à Concessionária já é para fechar negócio. “O volume de fechamento
de vendas dobrou, em relação ao número de passagem de lojas.
Antes, a cada 10 passagens, fechávamos de 2 a 3 vendas e, hoje, a
cada 10 passagens, entre 5 e 6 negócios são fechados”, argumentou.

Gustavo Elias Pena, executivo
de negócios do Google, e José
Maurício Andreta Júnior (direita),
Vice-Presidente da FENABRAVE,
participaram do painel “O
Consumidor não quer mais ir à
Concessionária. E agora?”.
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Na visão de Pena, as Concessionárias têm à
disposição diversas ferramentas para ter acesso
às preferências e hábitos do consumidor.
“As ferramentas digitais são fontes de dados
que representam um grande diferencial
competitivo. Não basta que o cliente encontre
sua loja na internet. É preciso que seus dados
estejam atualizados, como o horário de
funcionamento, por exemplo”, destacou
o executivo.
A presença no meio digital é essencial para
o negócio, para acompanhar o comportamento
do cliente e fidelizá-lo, mas, essa estratégia
precisa caminhar paralelamente a outras,
segundo Francisco Trivellato, consultor da
Trivellato Informações e Estratégias. “Não
adianta estar presente nos meios digitais se
a Concessionária não monta uma estratégia
de vendas, com ações bem focadas nos seus
objetivos”, argumentou o consultor, incluindo
a diversificação do negócio, como as vendas
de seminovos, peças e serviços como forma de
rentabilizar o negócio.

Megatendências e oportunidades para as Concessionárias
– Carros elétricos e conectados devem alterar
mais do que o padrão de consumo dos clientes
brasileiros. Para Alexandre Ayres, Presidente da
Neocom, o cenário é de oportunidades para as
Concessionárias, com foco nessas tecnologias.
Isso porque, nos próximos 10 anos, as
Redes de Concessionárias serão impactadas
por grandes transformações, segundo
Ayres, em quatro aspectos: comportamento,
relacionamento, produto e processo de vendas.
“A geração Centennial passará a ter cada vez
mais destaque no mercado de consumo, uma
vez que são nativos digitais em um mercado
em que os carros serão conectados, elétricos
e personalizados, e que produzem dados
que elevarão o patamar de relacionamento
entre clientes e Concessionárias. E, diante
desse horizonte, a infraestrutura física perderá
relevância no processo de vendas dos veículos”,
declarou Ayres.
De acordo com os estudos da Neocom, a
redução de custos operacionais será inevitável
nesse contexto, o que deve provocar alterações
significativas na estrutura das lojas. “25% das
Concessionárias que adotam, atualmente, o
modelo completo, desaparecerão, dando lugar
a estruturas focadas em vendas ou em pósvendas e, contando com apoio para serviços
como funilaria e pintura”, analisou.

Em palco exclusivo para o Setor da Distribuição de Veículos, no ABX19,
especialistas, lideranças e executivos de montadoras debateram as
tendências, experiências e oportunidades para os próximos anos.

Mudando o foco
Há três anos, a Promenac Motos, Concessionárias do Segmento
de Motocicletas, de Santa Catarina, inverteu seus investimentos
em publicidade do off-line para o on-line. Passamos a investir em
ferramentas digitais de busca e em redes sociais, bem como em
plataforma digitais de vendas”, explica Leandro Werner, contando
que a estratégia de mudança considerou processos, pessoas,
tecnologia e mensuração.
Outro ponto de destaque no novo olhar da Promenac foi a
estruturação de um departamento de relacionamento, com um
gestor especialista em marketing digital. “Temos processos bem
definidos sobre como atrair o cliente, com equipe engajada na meta,
utilizando tecnologias digitais e CRM afinado, e mensuração dos
resultados, periodicamente”, conta o titular.
Dentre os resultados, Werner destaca a ampliação das vendas, o que
levou o grupo a liderar as vendas da marca no Estado.
Leandro Werner é presença confirmada no 29º Congresso &
ExpoFenabrave, e vai compartilhar essa experiência positiva,
contando sobre outros resultados e os novos passos da estratégia
digital da Promenac Motos.
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Lei Geral de Proteção
de Dados exigirá
consentimento dos
clientes
A Lei 13.709/18, que trata da Proteção de Dados Pessoais (LGPD),
que deverá entrar em vigor em 16 de agosto de 2020, estabelece
novos conceitos e representa desafios para as diversas áreas da
Concessionária. Para usar ou compartilhar dados pessoais, a nova lei
exigirá consentimento, por parte do titular (pessoa) e transparência,
por parte das empresas. Tudo gira em torno da segurança do
acervo mais importante do ser humano: seus dados pessoais.

E

m agosto de 2020, entrará em vigor a
Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD,
que prioriza o cuidado com os dados
dos consumidores, estabelecendo
que todos os dados pessoais, tais
como informação identificada ou identificável,
como nome, idade, estado civil, numeração de
documentos civis, fotos e outros, só podem ser
coletados mediante consentimento. Assim, as
empresas já começam a se preparar para mudar
a forma com que gerenciam essas informações.
Além de prejuízos financeiros, as empresas que
não se adequarem, correm o risco de terem
prejuízos em sua imagem e reputação.
Diante da relevância, complexidade e
urgência em se discutir o tema, a FENABRAVE
realizou, no dia 26 de junho, um seminário
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sobre o assunto, que reuniu mais de 200
pessoas em sua sede, em São Paulo, e mais
de 350 participantes, que acompanharam o
evento, ao vivo, pela internet. Para assistir ao
Seminário na íntegra, clique aqui.
Luiz Eduardo Vidigal Lopes da Silva, sócio
da Lopes da Silva Advogados & Associados e
Assessor Jurídico da FENABRAVE, mediou o
seminário, que contou com a participação da
Dra. Patrícia Peck e da Dra. Cristina Sleiman,
advogadas e sócias da empresa PECK SLEIMAN
EDU, especializadas em direito digital.
As advogadas apresentaram as principais
características desta nova legislação e seus
impactos sobre o Setor da Distribuição
Automotiva e responderam as dúvidas
enviadas pela plateia e pelos internautas.

Fa l t a n d o u m a n o p a r a q u e a n ov a
legislação entre em vigor, Peck destacou que o
importante, nesse momento, é as empresas se
prepararem e aproveitarem para colocar seus
dados dentro da regulamentação, considerada
como um desafio. “É preciso que as empresas
e suas equipes tomem conhecimento dos
detalhes agora, para terem tempo hábil de
se adequar. Não podem esperar chegar 2020,
até porque, a empresa que se apresentar
como LGPD Compliance já sai na frente da
concorrência, principalmente, com relação à
sua reputação”, recomendou a advogada.
O primeiro passo para entender a LGPD,
que tem 65 artigos e muitas lacunas, é saber
quais são esses dados pessoais. “Por exemplo,
placa de carro é um dado pessoal, é uma
informação identificável, que se liga a um
titular. A partir do registro de uma placa de
veículo, esta base de dados passa a precisar de
proteção”, explicou Patrícia, autora de 22 livros,
com enfoque em direito digital.

Seminário sobre LGPD
reuniu mais de 200
pessoas na sede da
FENABRAVE e cerca
de 350 acessos na
transmissão pela
internet. Para acessar
o conteúdo na íntegra,
clique aqui.

Dra. Patrícia Peck
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A nova legislação está baseada em três
pilares: transparência, consentimento e
segurança. “A partir da lei, as empresas passam
a ter a obrigação de deixar claro, informar,
documentar, evidenciar os motivos pelos
quais está capturando determinados dados”,
explicou a advogada, destacando que a lei
determina, ainda, que as empresas precisam
ter a autorização da pessoa para que possa
gerenciar esses dados, explicitando seu uso.
No dia a dia da Concessionária, a captura de
dados pessoais é frequente. Porém, com a nova
nomenclatura, que nasce com a legislação,
a recomendação da especialista é que seja
feita uma atualização documental, para evitar
futuros problemas, bem como treinamento
das equipes para que saibam quais os tipos
de dados são considerados pela legislação. “É
essencial deixar clara a finalidade da captura
dos dados, seja por meio do discurso ou placas
explicativas, QR Code para acesso à política
de coleta de dados, se é para segurança, para
compartilhamento, etc”, explica.
Dentro dessa nova nomenclatura,
que passará a fazer parte dos negócios,
é importante saber que controladora é a
empresa que recebe, diretamente do titular
(ex.: cliente), seus dados pessoais. Assim, essa
empresa tem a obrigação de contar, a ele,
sobre a possibilidade de compartilhamento e

pedir a devida autorização. Caso contrário, a
base de dados dessa empresa terá problemas
de legitimidade e quem recebe esses dados,
ditos contaminados, terá problemas de ordem
jurídica. “Por isso, a partir da Lei, será necessário
examinar a origem desses dados, conhecer sua
legitimidade, para poder usá-los”, orienta.
Outro caso comum, comentado pela
advogada, é a situação de grupo econômico
que, atualmente, possui uma única base
de dados, compartilhada por suas várias
empresas, de diferentes segmentos. Segundo
a especialista em direito digital, nesse caso, a
nova lei exigirá que a empresa deixe claro o
compartilhamento, que tem de estar explícito
para o titular dos dados.
A LGPD, segundo a Dra. Patrícia Peck,
empodera o cliente, na medida em que passa a
dar, aos dados, um valor monetário. “Na Europa,
já existe empresa oferecendo vantagens,
benefícios e brindes para que o cliente passe
seus dados pessoais”, contou, reforçando que
uma base de dados formada com a devida
legitimidade passa a ter grande valor neste
novo cenário de controle total.
Desafios da conformidade – Para se adequar, aos
poucos, à nova lei, as Concessionárias podem
formar os novos cadastros já dentro das
conformidades. “Por exemplo, a concessionária
está planejando fazer uma ação de vendas para
o dia dos pais, esperando receber visitantes
na loja, no site, gerar leads, ou seja, gerar
um banco de dados pessoais dos potenciais
clientes. Então, é melhor já adequá-los às
novas regras de proteção, e armazená-los,
separadamente, dos que já existem no cadastro
– que passa a ser chamado de “legado”, a partir
de agosto do próximo ano”, sugeriu.

O seminário contou com a mediação de
Luiz Eduardo Vidigal Lopes da Silva, sócio
da Lopes da Silva Advogados & Associados e
Assessor Jurídico da FENABRAVE.
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As Dras. Cristina Sleiman (à esquerda) e Patrícia Peck, advogadas e sócias da empresa PECK SLEIMAN EDU, especializadas em
direito digital, esclareceram as dúvidas da plateia e dos internautas, sobre a nova legislação de proteção de dados.

Compartilhamento – Outra questão bastante
re l e v a n t e, n a LG P D, é a d e f i n i ç ã o d a
responsabilidade do tratamento de dados
quando há seu compartilhamento entre
fornecedores. “Nesse caso, a solução é definir
os papeis de cada parte em contrato e exigir
que o fornecedor, por exemplo, de um software
de CRM, esteja em conformidade com a LGPD”,
aconselha Peck.
Em sua apresentação, a especialista
chamou a atenção para o fato de que, no
Brasil, existe uma cultura de informalidade nas
relações comerciais de varejo, o que representa
um risco para as empresas. “Quando todo
fluxo de relação é só digital, é possível definir
a jornada de compra do cliente e obrigá-lo a
seguir a lógica indutiva. Ele segue o passo a
passo que contém o recado sobre os processos
de transparência de gestão de seus dados. Mas,
no mundo presencial, é preciso pensar em que
local da loja física esse recado será colocado,
pois a informação deve estar claramente
demonstrada. As regras valem quando não há
exceções, como, por exemplo, as relacionadas
à segurança ou ao próprio interesse do titular
dos dados.

Alguns conceitos da LGPD
Consentimento dos usuários
“Manifestação livre, informada e inequívoca pela
qual o titular concorda com o tratamento de seus
dados pessoais para uma finalidade determinada”. As
empresas também precisam deixar clara a finalidade
(“realização do tratamento para propósitos legítimos,
específicos, explícitos e informados”) do uso dos
dados e limitar o uso das informações a esse fim.

Transparência
O consentimento deve ser feito por meio dos termos
de uso, com clareza na definição da finalidade. O titular
deverá poder acessar, facilmente, as informações que
as empresas têm, alterando seu consentimento.

Responsabilidade sobre os dados
Será da pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, que realiza decisões sobre o tratamento
de dados. O “responsável”, propriamente dito, decide
como vai ser feito o tratamento, enquanto o “operador”
realiza o tratamento dos dados. Ambos, no entanto,
são responsáveis pela segurança das informações.
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O IBS e a Reforma Tributária

A

Reforma Tributária ganha espaço na pauta do
legislativo por ocasião da apresentação da proposta
de emenda constitucional n. 45/2019 (PEC 45/19),
de autoria de Deputado Federal Baleia Rossi, que
foi, recentemente, aprovada pela Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta foi, integralmente,
inspirada no trabalho desenvolvido pelo Centro de Cidadania
Fiscal (“CCiF”), que objetiva modernizar o complexo sistema da
tributação sobre o consumo existente no Brasil.
É de se registrar que esta proposta não envolve a tributação
sobre a renda, tampouco a tributação sobre patrimônio ou folha
de salários, que deverão ser objeto de propostas específicas.
A PEC 45/19 parte da premissa que uma tributação de boa
qualidade deve prezar pela simplicidade, isonomia, neutralidade,
transparência e arrecadação.
Pretende-se substituir, ao longo de 10 anos, o IPI, PIS, COFINS,
ICMS e ISS por um único tributo, chamado imposto sobre bens
e serviços (“IBS”). O IBS seria arrecadado por toda a cadeia de
negócios, mas a sua carga tributária seria, integralmente e sem
distorções, transferida para o consumidor final, que saberia,
exatamente, o valor do imposto incidente sobre o bem ou o
serviço consumido.
Teria, como fato gerador, a realização de operações e
prestações onerosas com bens, tangíveis e intangíveis, e serviços,
inclusive importação, locação de bens e cessão e licenciamento
de direitos. Captura, assim, atividades que, atualmente, estão
em algum tipo de limbo jurídico e que escapam, devido à sua
natureza, à tributação do IPI, ICMS ou ISS. É mais justo, fazendo
com que todos paguem e, logo, todos possam pagar menos.
Teria, como base de cálculo, o valor da operação ou dos
serviços, sem qualquer incidência sobre ele próprio, lembrando
que a inclusão de tributos, em sua própria base de cálculo ou
na base de cálculo de outros tributos, tem causado inúmeras
disputas judiciais.
Pretende ter uma alíquota uniforme, aplicável a todos os bens
e serviços, exterminando as conhecidas e complexas listas de
bens e serviços, com múltiplas alíquotas.
A alíquota definitiva seria fixada após os dois primeiros
anos de vigência do imposto, sendo mensurada a partir de uma
alíquota teste, descontada de um dos tributos substituídos, de
modo a preservar a manutenção da arrecadação tributária atual.
Do terceiro ao décimo ano, haveria uma redução dos tributos
substituídos, à fração de 1/8 ao ano, até a sua extinção, após o
décimo ano.

Aos Estados e Municípios seria facultado exercerem a sua
competência tributária por meio da redução de alíquotas locais,
relembrando que a alíquota fixada seria aplicável, igualmente, a
todos os bens e direitos, sem exceção.
O contribuinte teria, no plano ideal, uma única obrigação
acessória, consistente na emissão do documento fiscal. Nela,
constariam todos os elementos necessários para apurar o
imposto, especialmente emissor e destinatário, Estado e
Município onde estão localizados - e, portanto, identificável a
alíquota na emissão do documento -, além da descrição do bem
ou serviço e respectivos valores.
O contribuinte pagaria uma única guia de imposto. A
arrecadação e apuração seria feita por uma autarquia federativa,
formada por todos os entes da federação, chamada Comitê
Gestor do IBS ou agência tributária federal, que faria a apuração
de créditos e débitos, tanto para o contribuinte quanto para os
Estados e Municípios.
O imposto seria totalmente não-cumulativo, aplicando o critério
de crédito financeiro, ou seja, todas as aquisições dariam direito a
crédito, inclusive bens de uso e consumo, não sendo aceitos apenas
créditos relativos a operações alheias ao negócio da sociedade.
Não obstante, o critério de destino já desincentiva a concessão
de incentivos fiscais, sendo proibida a concessão de benefícios
fiscais. As políticas públicas devem ser feitas após a arrecadação
tributária, evitando a chamada guerra fiscal e a progressiva
deterioração da base de cálculo do imposto.
A uniformização de alíquotas provocaria um natural
realinhamento de preços relativos ao consumidor, mas pretende-se
compensar a população mais carente com a restituição financeira do
imposto pago - ou o equivalente - a fim de que não sejam prejudicadas,
por exemplo, com a tributação dos itens da cesta básica.
As exportações e os investimentos seriam desonerados,
sendo assegurada a devolução dos saldos credores ou créditos
acumulados em 60 dias, pois o recurso estará sob a gestão do
Comitê Gestor do IBS e não terá sido remetido aos cofres públicos.
Garante-se, aos entes da federação, uma compensação por
eventuais perdas de arrecadação por 50 anos, além de um um
fundo de desenvolvimento regional arcado por todos no âmbito
do Comitê Gestor do IBS.
Os entes da federação seriam fortalecidos, lembrando
que a maioria deles está em estado de penúria financeira. Os
empresários e investidores teriam um sistema mais favorável
para empreenderem e investirem, sem os penosos custos da
burocracia das obrigações acessórias.

Eduardo Perez Salusse é Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com especialização em Contabilidade Fiscal pela FGV
Direito SP. Mestre em Direito Tributário pela FGV Direito SP e Doutorando em direito constitucional e processual tributário pela PUC/SP. Dr. Salusse é
Sócio fundador do escritório Salusse Marangoni Advogados, respondendo pela área de direito tributário.
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