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LIDERANÇA
MOTIVADORA
Ser um líder
significa inspirar,
conduzir e motivar
a equipe a fazer a
diferença na empresa!

29º CONGRESSO & EXPOFENABRAVE

ENTREVISTA

Conheça a Programação Temática
e os 50 expositores do maior evento
do setor na América Latina

Gustavo Loyola, economista e
ex-presidente do Banco Central,
comenta o cenário econômico nacional.

editorial

Juntos! Movendo o Brasil!
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Por Alarico Assumpção Júnior

O ano de 2019, sem dúvida alguma, será um divisor de águas na
história do nosso País. E o Setor da Distribuição Automotiva tem papel
preponderante nesse novo horizonte. O Brasil vive um novo cenário
político e econômico, com novas oportunidades de desenvolvimento,
que dependerão da força e da união de todos os brasileiros.
O nosso setor, que há décadas move esse imenso Brasil, de norte
a sul, gerando empregos e riquezas, vai mostrar que está preparado para as
mudanças e, principalmente, que nós, empresários, estamos encorajados e
unidos para contribuir, positivamente, para este novo momento. Pois, JUNTOS,
somos mais fortes e, mais fortes, atingiremos os objetivos traçados.
Neste ano, o maior evento da Distribuição de Veículos da América Latina,
o 29º Congresso & ExpoFenabrave, tem, como tema, um convite inspirador e
que nos leva à origem da FENABRAVE: “JUNTOS! MOVENDO O BRASIL! Participe
desse movimento”.
Neste horizonte de transformações tecnológicas, que têm afetado o
comportamento dos nossos clientes, reunimos, neste evento, conteúdo
voltado à realidade do nosso setor, agregando melhores práticas e
conhecimento especializado, de renomados palestrantes, em diversas áreas
convergentes ao nosso negócio. De interesse geral ao segmentado, as trilhas
de conhecimento nos levarão a caminhos que devem ampliar a rentabilidade
das nossas Concessionárias.
Mas, para sermos mais rentáveis, será preciso treinar e motivar nossas
equipes, o que pressupõe que sejamos verdadeiros líderes, capazes de inspirar
e guiar os colaboradores das Concessionárias, ao sucesso. Por isso, recomendo
a leitura da Matéria de Capa desta edição!
Apesar de estarmos certos da continuidade das Concessionárias no
mercado mundial, temos que saber utilizar as ferramentas que temos, hoje,
para poder manter o foco no principal caminho, que garantirá esse futuro:
atender e satisfazer os nossos clientes.
Boa leitura e excelentes negócios!
Alarico Assumpção Júnior – Presidente da FENABRAVE e FENACODIV

LIDERANÇA
MOTIVADORA
Ser um líder
significa inspirar,
conduzir e motivar
a equipe a fazer a
diferença na empresa!

29º CONGRESSO & EXPOFENABRAVE

ENTREVISTA

Conheça a Programação Temática
e os 50 expositores do maior evento
do setor na América Latina

Gustavo Loyola, economista e
ex-presidente do Banco Central,
comenta o cenário econômico nacional.

sumário

Publicação bimestral da
FENABRAVE – Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores
Ano 12 – Edição 82 – Julho/Agosto 2019

Radar
FENABRAVE
radar
fenabrave
FENABRAVE é recebida pelo
Presidente da República, Jair
Bolsonaro, e mais sobre a
atuação da Federação em
prol do Setor da Distribuição
de Veículos Automotores.

Conselho Diretor
Presidente
Alarico Assumpção Júnior
1o Vice-Presidente
Luiz Romero C. Farias
2o Vice-Presidente
João Batista Simão
Vice-Presidentes
Carlos Fernandes da Silva Porto, Luiz Carlos Bianchini,
Marcelo Cyrino da Silva, Marcelo Nogueira Ferreira,
Ricardo de Oliveira Lima e Sergio Dante Zonta
Vice-Presidentes “Ad Hoc”
Glaucio José Geara, José Maurício Andreta Jr.,
Luciano Piana, Luiz Antonio Sebben,
Samir Dahas Bittar e Waleska Cardoso
Conselho de Ex-Presidentes
Alencar Burti, Flavio Meneghetti,
Sérgio Antonio Reze e Waldemar Verdi Jr.
Conselho Editorial
Alarico Assumpção Júnior., Marcelo Franciulli
e Rita Mazzuchini
Editoria e Redação
MCE Comunicação
R. Frei Rolim, 59 – CEP 04151-000 – São Paulo, SP
Tels.: (11) 2577-6533 / 5582-0049
e-mail: rita@mcepress.com.br
Editora e Jornalista Responsável
Rita Mazzuchini (Mtb 22128)
Colaboraram nesta edição
Daniela Figueira e Maira Nascimento

6

Artigo
artigo

8

Francisco Mendes, consultor e economista,
comenta os aspectos que influenciarão no
futuro dos negócios das Concessionárias.

Entrevista
entrevista

10

Gustavo Loyola, economista
e ex-presidente do Banco
Central, comenta o cenário
e perspectivas econômicas
para o Brasil e seus reflexos
nas vendas de veículos.

Projeto Gráfico e Edição de Arte
Heraldo Galan e Patricia Tagnin
Fotos
Divulgação
Comercial
DNF Comunicação – Gutenberg Soledade
Tels.: (11) 2281-8134 e (11) 97732-7042
E-mail: dealer@dnfpropaganda.com.br
Endereço para correspondência
Av. Indianópolis, 1967 – Planalto Paulista
CEP 04063-003 – São Paulo/ SP
Tel.: (11) 5582-0000 / Fax: (11) 5582-0001
E-mail: fenabrave@fenabrave.org.br
Para contatos na redação
E-mail: rita@mcepress.com.br

Autorização para reprodução de textos
As matérias assinadas nesta revista são de responsabilidade do autor
não representando, necessariamente, a opinião da FENABRAVE.
Autorizada a reprodução total ou parcial das matérias sem assinatura,
desde que mencionada a fonte. A reprodução de matérias e artigos
assinados devem contemplar autorização prévia e por escrito do autor.

Matéria
de capa
matéria
de capa

14

Liderança! Uma habilidade que pode ser
desenvolvida. Conheça exemplos de estratégias
para capacitar e motivar colaboradores.

29º
Congresso & ExpoFenabrave
expofenabra
ve
Programação Temática

20

Patrocinadores e Expositores

24

radar fenabrave

Presidente da República recebe
FENABRAVE em Brasília
No dia 18 de julho, o Presidente da República, Jair Bolsonaro,
recebeu o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior e
representantes da entidade, em audiência no Palácio do Planalto,
em Brasília (DF).
Durante o encontro, além de conversarem sobre o cenário
atual do Setor da Distribuição de Veículos, o Presidente da
FENABRAVE entregou, ao Excelentíssimo Presidente da República,
o convite para a Cerimônia de Abertura do 29º Congresso
& ExpoFenabrave.
A audiência ainda contou com as presenças do General
Augusto Heleno – Ministro Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional, do deputado Herculano Passos, Vice-Líder do
Governo e Presidente da FREMOB, e da Deputada Bia Kicis,
acompanhada de seu assessor, Luiz Carlos Peixoto. Pela
FENABRAVE, além do Presidente, o encontro contou com a
presença de Marcelo Franciulli, Diretor Executivo, Arcélio Arcélio
dos Santos Júnior, Presidente SINCODIV-DF e do ex-governador
de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho.
À direita, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, e Alarico Assumpção
Júnior. Abaixo, da esquerda para a diretira: Luiz Carlos Peixoto, Assessor
Parlamentar, Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da FENABRAVE, Arcélio
Alceu dos Santos Jr., Presidente do Sincodiv/FENABRAVE-DF, Herculano
Passos, Presidente da FREMOB, Jair Bolsonaro, Presidente da República,
Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE, Arcélio dos Santos,
Ex-Presidente da ABRAC, Bia Kicis, Deputada Federal, e Luiz Antonio Fleury
Filho, Relações Institucionais da FENABRAVE e Ex-Governador de São Paulo.

6

Revista Dealer

FOCO chega ao Paraná, Rio Grande do Norte e Sergipe
Em julho, as etapas do FOCO - Fórum de Concessionárias, programa
idealizado pela FENACODIV e realizado pelos SINCODIV´s, com
Patrocínio do Itaú, foram sucesso de norte a sul do País.
O Sincodiv-PR realizou três encontros nas cidades de Cascavel,
Curitiba e em Foz do Iguaçu, reunindo mais de 700 colaboradores
de todas as áreas das concessionárias, arrecadando mais de 650
itens, como alimentos e produtos de higiene.
Em Natal (RN), o FOCO reuniu 150 participantes, arrecadando
fraldas para doação. Em Aracajú (SE), 250 colaboradores das
Concessionárias locais participaram das palestras.

Curitiba

Foz do Iguaçu

Natal

Cascavel

No ar, nova plataforma
da Universidade Web
Fenabrave
A Universidade Web Fenabrave passa a contar com a
nova plataforma de ensino a distância, oferecendo toda
a tecnologia possível para a capacitação das equipes de
colaboradores das Concessionárias brasileiras.
Os cursos passam a ser multimídia, ou seja, o aluno
poderá acessar o conteúdo em diferentes canais digitais,
de onde e quando quiser, sem necessitar seguir uma
trilha. Os novos cursos terão versões em vídeos curtos

e podcasts, tornando o processo de aprendizado mais
interativo e estimulante, além de oferecer apostila em
formato PDF.
Outra novidade é o aplicativo, que chega para facilitar
e agilizar o acesso aos cursos, consulta de trilhas do
conhecimento, avaliações e informações sobre o histórico
do aluno, em poucos cliques. O app está disponível,
gratuitamente, pelos sistemas iOS ou Android.

AGENDA – JULHO
• No dia 17, representantes das mais de 50 empresas expositoras
participantes do 29º Congresso & ExpoFenabrave, estiveram
na sede da Federação, para um encontro de integração e
finalização dos preparativos para o evento.

• Representantes da FENABRAVE foram recebidos pelo Secretário
da Fazenda do Estado de Alagoas, George André Palermo
Santoro, e Luiz Dias de Alencar Neto, Secretário Especial da
Receita Estadual de Alagoas, em Maceió (AL), no dia 29.
Revista Dealer
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Brasil 2030 – um cenário para a
economia brasileira

E

mbora desde os tempos de Keynes repita-se a
afirmação de que, no longo prazo, estaremos todos
mortos, é essencial pensarmos sobre o futuro e
como este futuro poderá afetar os negócios no
setor automotivo.
Sendo o emprego uma das importantes variáveis na
definição do consumo, por consequência, do consumo de
bens duráveis e de capital, sua evolução é determinante na
construção do cenário futuro.
Segundo dados da PNAD-contínua, apurada pelo
IBGE, ao final de 2018, o contingente da força de trabalho
alcançou volume de 105 milhões de pessoas, das quais 12%
encontravam-se desocupadas. Considerada a taxa média
de crescimento da força de trabalho, cerca de 1,5% ao ano,
em 2030, teremos 125 milhões de pessoas.
Geração de emprego é dependente de crescimento
econômico e a eliminação do déficit na ocupação não é
fácil nem rápida.
Em visão conservadora, considerada para 2019, a
manutenção do nível de desemprego e uma redução de
0,5 ponto percentual a cada ano, a partir de 2020, a taxa de
desemprego, em 2030, reduziria para 6,5% da força de trabalho.
Com isto, o número de pessoas ocupadas com
rendimento do trabalho alcançaria, em 2030, 117 milhões
de pessoas, 25% a mais do que ao final de 2019.
Se o rendimento médio do trabalho permanecer
estagnado, no mesmo patamar apontado na PNAD, ao final
de 2018 – aproximadamente R$ 27 mil /ano – a massa de
rendimentos também cresce em 25%, gerando adicional
de valor aproximado de R$ 626 bilhões até 2030.
Considerada a alavancagem de 2/1, ou seja, que a cada
ponto percentual de incremento na massa de rendimento
do trabalho, o consumo cresce 2 pontos, em 2030, o
volume de veículos automotores – excluídas motocicletas
– alcançaria 5,7 milhões de unidades por ano, com taxa
média de crescimento de 6,1% ao ano.
Evidente que esta não é a única variável determinante,
e alguns pressupostos precisam estar associados. O

Francisco Mendes

equacionamento do déficit público, em todas as esferas,
com a consequente reversão de tendência da relação
Dívida/PIB, a simplificação do sistema tributário nacional
com redução da carga total de impostos, evolução da
flexibilização das relações de trabalho, permitindo que
parcela expressiva da economia, ainda hoje oculta, seja
incluída no sistema econômico formal, são condições
igualmente importantes e necessárias.
Uma segunda abordagem que demonstra o potencial
do setor é a análise gráfica do comportamento dos
segmentos de Automóveis e Comerciais leves, Caminhões
e Máquinas Agrícolas, nos últimos 10 anos, tomando por
base os licenciamentos nos dois primeiros segmentos e a
venda no atacado – montadora para rede – no segmento
agrícola, de acordo com os dados da Anfavea.
Embora com inclinações distintas, tanto a curva de
tendência de Automóveis e Comerciais leves quanto a
de Caminhões demonstram, claramente, a reversão, com
velocidade de aceleração mais reduzida em Autos, devido
à maior dependência do nível de emprego e renda que a
observada em Caminhões.
O segmento de Máquinas Agrícolas apresenta maior
dispersão entre os pontos, mas ainda com a mesma
tendência de recuperação, embora com maior resistência
nos Tratores. Este segmento tem maior dependência de
variáveis como o mercado externo – o qual apresenta boas
expectativas para a próxima década – e da política agrícola
interna.
Seja por qualquer ótica, seja para qualquer segmento,
poucas indústrias têm potencial de dobrar de volume
em pouco mais de 10 anos, independente do modelo
de distribuição. A pergunta que resta é: Qual o papel do
Concessionário neste cenário futuro?
É com esta perspectiva que a FENABRAVE vem
mantendo constantes estudos sobre o futuro do negócio
do Concessionário e investindo na ampliação do
conhecimento e na capacitação dos investidores e gestores
do Setor da Distribuição.

Economista, com especialização em Finanças e Controladoria, professor universitário em cursos de graduação,
pós-graduação e de especialização no setor automotivo, palestrante em diferentes edições do Congresso Fenabrave,
Francisco Mendes é profissional presente nos diferentes segmentos do Setor da Distribuição de Veículos, desde 1987.
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Gustavo Loyola

Horizonte positivo
para a economia
em 2020
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Doutor em economia pela Escola de Pós-Graduação da Fundação Getúlio
Vargas, Gustavo Loyola é um dos economistas mais respeitados do País.
Atualmente, é sócio diretor da Tendências Consultoria Integrada e ocupa
cadeira nos conselhos de administração de diversas empresas.
Além de presença no setor privado, Loyola tem importantes passagens pelo Banco
Central, como Diretor de Normas do Mercado Financeiro e como Presidente, em dois
momentos peculiares, antes e depois do Plano Real, sendo o primeiro funcionário
de carreira a alcançar o cargo - de novembro de 1992 a março de 1993, no governo
do Presidente Itamar Franco, e de junho de 1995 a agosto de 1997, no mandato
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Neste último período, o economista
foi responsável pela reestruturação do sistema bancário brasileiro, enfrentando
a crise dos bancos estaduais, que passavam por dificuldades financeiras.
Entre os anos de 2003 e 2006, Loyola presidiu o Conselho Fiscal do Itaú e, em
2014, foi eleito “Economista do Ano”, pela Ordem dos Economistas do Brasil.
Em entrevista exclusiva para a Revista Dealer, Gustavo Loyola compartilha
um pouco da sua visão sobre aspectos econômicos e seus reflexos
sobre o mercado de veículos no Brasil para os próximos anos.
Revista Dealer – As estimativas do PIB estão cada vez
menores. O compasso da economia é de espera,
por conta das reformas a serem aprovadas. O
crescimento efetivo deve ficar para 2020?
Gustavo Loyola – Exatamente. Para 2019, esperamos
um crescimento do PIB um pouco abaixo de 1%,
resultado, sem dúvida, medíocre. No ano que vem,
porém, o crescimento será maior, podendo ficar
acima de 2%.
Revista Dealer – No caso da aprovação da Reforma da
Previdência, quais os efeitos e em quanto tempo a
economia deve começar a reagir?
Gustavo Loyola – A aprovação da Reforma da
Previdência trará dois efeitos positivos. De um
lado, haverá um efeito duradouro sobre a trajetória
do déficit público, na próxima década. De outro, a
Reforma favorecerá as expectativas dos agentes
econômicos, alavancando os investimentos e o
crescimento, já no curto prazo.

“Com a gradual recuperação da confiança
do consumidor, a demanda para a
compra de veículos deve crescer.”

Revista Dealer – De que forma a economia brasileira
pode tirar proveito do atual cenário internacional
e compensar essa estagnação?
Gustavo Loyola – Muito embora o cenário internacional
esteja, no momento, cheio de riscos, principalmente,
relacionados à guerra comercial, a queda dos juros,
prevista para os EUA e para a Europa, beneficia os
países emergentes. Nesse contexto, o Brasil pode
atrair investimentos externos, caso sejamos bemsucedidos nas reformas.
Revista Dealer – A l g u m a s p e s q u i s a s , c o m
economistas, indicaram que existe uma tendência
de queda da Selic, nos próximos meses, podendo
a taxa cair abaixo de 6%. Qual é sua análise sobre
juros, para o fim de 2019? E para 2020?
Gustavo Loyola – A fraqueza da atividade econômica
e o reduzido risco inflacionário recomendam que
o Banco Central reduza a taxa Selic. Acreditamos
que esse movimento já comece agora em julho,
o que deve levar a uma Selic em torno dos 5%
ao ano, no final de 2019. Essa taxa deve, muito
provavelmente, permanecer constante durante
todo o próximo ano.

Revista Dealer
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Revista Dealer – A queda dos juros foi um componente
para a maior oferta de crédito para financiamento
de veículos. Contudo, ainda não vemos uma reação
das vendas compatível com esta oferta. Que outros
componentes estão influenciando o mercado?
Gustavo Loyola – De fato, a recuperação das vendas
tem sido modesta, ainda que o volume de
financiamento de veículos esteja crescendo. O
que ocorre é que as famílias estão ainda cautelosas,
tendo em vista o alto nível de desemprego e, por
isso, estão evitando se comprometer com novos
gastos. Com a gradual recuperação da confiança do
consumidor, a demanda para a compra de veículos
deve crescer. Outro fator que tem prejudicado as
vendas do setor é o baixo nível de investimento
das empresas que, igualmente, deve melhorar com
a recuperação da confiança, de um modo geral.
Revista Dealer – Nos segmentos de Caminhões,
Tra t o r e s e M á q u i n a s Ag r í co l a s, o B N D E S
está deixando de ser o elemento básico do
financiamento de bens, dando lugar aos bancos
privados, que oferecem taxas atrativas pelo CDC.
Essa tendência é irreversível?
Gustavo Loyola – Sim, no futuro, veremos o BNDES
menor, em termos relativos. Mas, o Banco
continuará tendo relevância no mercado de crédito
brasileiro. Os bancos comerciais devem ocupar esse
espaço, deixado pelo BNDES, porém, com margens
menores do que as cobradas anteriormente, em
razão da maior competição no mercado.
Revista Dealer – As projeções para o Setor Agrícola
são bastante positivas. Na sua opinião, o montante
destinado pelo governo ao Plano Safra será
suficiente para garantir esse cenário?
Gustavo Loyola – Acredito que sim. É importante
lembrar que o setor agrícola dispõe de outras
fontes de financiamento e que, no momento, as
taxas de juros estão no seu menor nível das últimas
décadas, o que favorece o crédito para o segmento.

“...As famílias estão ainda cautelosas, tendo em
vista o alto nível de desemprego e, por isso, estão
evitando se comprometer com novos gastos.”
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Revista Dealer – O Setor bancário está menos
centralizado, em muito por conta da tecnologia.
Como essa tendência pode contribuir para a oferta
de crédito e taxas de juros ao consumidor?
Gustavo Loyola – O aumento da competição
favorecerá o consumidor pela consequente queda
dos valores das taxas cobradas pelos serviços
bancários e de pagamentos, assim como das taxas
de juros na concessão do crédito. Porém, há outras
medidas que devem ser implementadas para que a
queda dos “spreads” bancários, no Brasil, seja mais
substancial. O Banco Central está liderando uma
agenda muito interessante neste sentido.
Revista Dealer – Com relação ao acordo bilateral
entre Mercosul e União Europeia, em quanto tempo
o Brasil, mais especificamente o Setor Automotivo
brasileiro, pode se beneficiar?
Gustavo Loyola – O acordo deve beneficiar a economia
brasileira como um todo e aumentar nosso potencial
de crescimento. Especificamente para o segmento
automotivo, a queda de barreiras favorece a maior
integração do Brasil com as cadeias produtivas
globais e uma oferta mais diversificada de produtos
aos consumidores brasileiros.

matéria de capa

Liderança
motivadora
Legitimidade, humildade, capacidade
de motivar, conhecer os perfis
dos colaboradores da equipe, ser
inspirador e acima de tudo, ser
exemplo a ser seguido, são habilidades
primordiais para um líder.

A

nomeação de um colaborador a um
cargo de liderança deve considerar
mais do que um reconhecimento
pelo tempo de trabalho, ou pelo
conhecimento que acumula em sua
área. O cargo presume habilidades
de condução da equipe de modo que todos
consigam entregar o máximo de si, gerando bons
resultados para todos. De forma resumida, ser
líder significa conduzir um grupo, motivá-lo e
ainda despertar, nas pessoas, a vontade de fazer a
diferença na empresa.
A liderança não é uma habilidade nata. Ao
contrário, ela pode ser desenvolvida, com o
objetivo de melhorar a capacidade de quem
trabalha na área gerencial e de lidar com a rotina
da equipe de trabalho em qualquer tipo de
empresa, dizem os especialistas.
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O Professor Titular da FGV-EAESP e
Coordenador de programas de formação de
executivos em Negociação e Liderança defende
essa tese de que ninguém nasce líder. “Cada
pessoa nasce com certas facilidades naturais, em
determinadas áreas. É o que chamamos de dom.
Uma outra parte vem como influência do meio
em que essa pessoa cresceu e se formou. Se essas
habilidades forem desenvolvidas e direcionadas,
teremos um grande profissional”, comenta Jaci
Leite, explicando que se o perfil daquele indivíduo
mostra esse potencial, o investimento em se
desenvolver, certamente, será recompensado. Mas,
para aqueles que não se mostram propensos, é
investimento fadado ao fracasso.
Exercer a liderança, em primeiro lugar, segundo
o professor da FGV, é uma questão de legitimidade.
Ou seja, um líder tem de ser reconhecido pela

Conheça algumas
das habilidades
essenciais em um líder
equipe como tal. “Liderança imposta não existe
de fato. As pessoas até podem colaborar, mas por
medo. Essa situação não é sustentável e nem gera
resultados otimizados”, define Leite.
Os resultados chegam, desde que as metas
sejam desafiadoras e realistas. Metas muito
fáceis não motivam, e as inatingíveis são,
proporcionalmente, desmotivadoras, segundo
o especialista em formação de executivos, que
lembra que a distribuição desses objetivos está
relacionada aos perfis de cada colaborador e,
por isso, empatia e imparcialidade são outras
características de um líder de sucesso.
Se é a imparcialidade que motiva, um dos
maiores aspectos que provocam a desmotivação
da equipe está, justamente, no sentimento de
injustiça, diz Leite. “Se o líder age com parcialidade,
se exige coisas que ele mesmo não pratica ou,
ainda, se estabelece metas impossíveis de serem
cumpridas e não reconhece as contribuições de
cada um, ele pode derramar um balde de água fria
na equipe”, argumenta o professor.
Nessa lista de erros comuns cometidos pelos
líderes, Leite adiciona quatro deficiências: a falta
de tempo para conversar com a equipe (gerando
insatisfação), incerteza; ignorar as potencialidades
individuais dos membros do time, a demora em
resolver conflitos e a deficiência no feedback.

Legitimidade – O líder tem o reconhecimento e admiração de sua
equipe. É essencial que a equipe veja o líder como alguém que não
favorece nem persegue ninguém, e que reconhece e recompensa
cada um com base nos resultados, não em análises subjetivas.
Humildade – É preciso saber ouvir, estar aberto a novos pontos de
vista, novas ideias, novas perspectivas, bem como de reconhecer
seus próprios erros, quando for o caso. Um líder receptivo e aberto
torna as pessoas mais propensas a serem inovadoras, ao mesmo
tempo em que se sentem mais motivadas a fazerem parte do todo.
E, quando o líder assume seus erros, ele está comunicando à equipe
que o aprendizado é um processo permanente.
Capacidade de motivar a equipe – Se relaciona à legitimidade
e passa reconhecimento (ou seja, palavras de elogio diante de
bom desempenho), estímulo (saber a palavra certa que renovará o
ânimo do liderado), e saber estabelecer metas desafiadoras e realistas. Motivação envolve, ainda, empatia, no sentido de entender
cada um e saber quais são suas necessidades emocionais de apoio,
reconhecimento, encorajando cada pessoa a crescer, a se realizar
pessoal e profissionalmente.
Ser inspirador – Um passo além de motivar. Está relacionado a
estabelecer, claramente, um propósito. É ter uma visão geral das
metas e engajar a equipe no desafio de atingir novos patamares,
ultrapassar novas fronteiras. Está relacionado com ser alguém
admirado e respeitado pela equipe, ser um modelo a ser seguido.
Conhecer os liderados – Para otimizar resultados, é fundamental
que o líder conheça cada pessoa de sua equipe e saiba identificar,
em cada indivíduo, suas principais habilidades. Só assim ele será
capaz de colocar a pessoa certa no lugar certo e saber tirar o melhor
de cada um.
Comunicação – É preciso que cada colaborador entenda quais
são as metas, as restrições, os limites e, acima de tudo, o que se
espera dele. Comunicação dúbia leva a equipe ao estresse e à falta
de empenho.

Jaci Leite

Saber delegar – Requer confiança, no sentido de deixar que seus
liderados possam dar o melhor de si, sem excessiva supervisão. Mas,
é preciso negociar qual é o pacote de responsabilidades de cada um
e quais são as contrapartidas. Para delegar, é preciso estabelecer
prioridades, o que é outro papel do líder. Na prática, é estabelecer
um resultado e um prazo e deixar que o liderado defina quais os
passos para conseguir o que foi pedido.
Saber dar e receber feedback – Saber ouvir e estar aberto a críticas
tem como contrapartida saber expor, a cada membro da equipe, o
que trouxe resultados e o que requer ajustes. Quando o feedback
é feito de forma clara, serena, sem censurar o liderado, cria-se um
ambiente propício à melhoria e à evolução contínua.

matéria de capa

Martha Tanure

Na Rede – Alguns anos atrás, a área de Recursos
Humanos do Grupo Cunha Guedes, detentor das
Concessionarias Revisa e Guebor, distribuídas
pelo mercado baiano, identificou que embora
oferecesse benefícios e treinamentos em
capacitação, a concorrência, às vezes era mais
motivadora para os colaboradores, justamente
pela questão da liderança da equipe. “Verificamos
que um dos fatores de maior desmotivação do
colaborador era a falta de referência em relação
ao seu gestor. Foi então que passamos a identificar
uma forte necessidade de focarmos algumas ações
no desenvolvimento de nossas lideranças, não só
como forma de alavancarmos o nível de nosso
capital humano, mas também como ferramenta
de retenção de nossos talentos”, contou Martha
Tanure, Gerente de RH do Grupo Cunha Guedes
há 11 anos que considera a retenção de talentos
uma das grandes missões de sua área.
A par tir daí, o Grupo, que prioriza sua
estratégia nas oportunidades de recrutamento
interno, inseriu no sistema de plano de carreira o
desenvolvimento e capacitação de profissionais
que alcançavam os cargos de gestão de área
e precisavam atuar como líderes. “Embora
esses gestores estivessem, tecnicamente,
bem preparados, necessitavam desenvolver
determinadas habilidades e competências
como autopercepção, nível de comunicação,
16
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se posicionar em feedback, tomada de decisão,
organização e planejamento de trabalho dentre
outras, explicou a gerente.
Nessa estratégia, o Grupo ainda criou um
outro programa nomeado Gerentes Substitutos,
destinado aos profissionais que precisam ser
preparados para assumir a gestão de equipes,
temporariamente. Os potenciais líderes do
Grupo são triados a partir de um conjunto de
análises e informações obtidas, e previamente
discutidas, entre o RH e os Grupos de Gestores,
levando-se em consideração aspectos como
estudo de características delineadas nos Perfis
Comportamentais, indicadores de desempenho,
nível de interatividade com o grupo, inteligência
emocional por exemplo.
Mar tha explica que, como forma de
capacitação desses líderes, o grupo busca
incentivar as experiências no próprio posto de
trabalho, o treinamento “on the job”, por meio
do acompanhamento de ações diárias realizadas
pelo gestor titular, além de identificar conteúdos
programáticos oferecidos pelo mercado, dentre
os quais, alguns oferecidos pela Universidade Web
Fenabrave. “Mas, ainda existe uma certa carência,
no mercado, em relação à elaboração de um
programa de capacitação mais denso, modulado
e completo, que contemple o desenvolvimento de
todas as competências e habilidades necessárias
ao fortalecimento da formação dessa população
de colaboradores”, contou a gerente.
Vida Associativa – Na vida associativa, as questões
que envolvem liderança também são desafiadoras,
até porque, trata-se de uma gestão que traz, à
tona, a vocação e habilidades para representar
determinado grupo e seus interesses. Nesse
contexto, o líder tem papel fundamental nas
metas, incentivos, orientações e relacionamentos.
Na opinião de Luis Eduardo Guião,
Presidente da Assobrav, Associação Brasileira de
Distribuidores Volkswagen, embora a liderança
seja uma característica inata, que traz valores
como autoconfiança, energia, empatia, paciência,
disponibilidade, prazer em servir, saber ouvir
dentre outras habilidades, ela também pode e
deve ser estimulada, especialmente hoje, quando
a tecnologia reduziu, sensivelmente, os contatos
presenciais, a interação e o compartilhamento de
ideias entre pessoas com interesses comuns.
A formação de líderes é um dos pilares da
atuação da Rede VW. “A preocupação da Assobrav,

Liderança para o dia a dia
das Concessionárias
Diante de um horizonte de grandes transformações, o Setor da Distribuição
de Veículos precisa se preparar, por meio de suas equipes, para os desafios
da possibilidade de um novo modelo de negócios.
Neste contexto, desenvolver líderes que entendam e compreendam essas
necessidades e novos olhares sobre os resultados pretendidos, torna-se
essencial. Para contribuir com esse objetivo, a Universidade Web Fenabrave, em sua nova proposta de metodologia de ensino à distância, está
preparando um curso sobre o tema que será apresentado pela consultora
em gestão de pessoas, coach e palestrante, Márcia Toscano, que deve
entrar na plataforma em breve.

Luis Eduardo Guião

com a formação de novas lideranças, seja no
âmbito empresarial, seja no associativo é histórica.
Desde sua constituição, em 1972, a entidade
mantém um Programa de Sucessão, pelo qual já
passaram cerca de 500 jovens. Muitos deles, como
eu mesmo, chegaram à presidência da Casa.
Para nós, é fundamental que surjam novos
líderes, gente jovem, que traga seus conceitos e seu
conhecimento para dentro de nossa associação,
já madura. Sem essa troca de experiências, não
teremos sucesso no futuro”, conta Dado, como é
conhecido o presidente da Assobrav.
O programa, que tem mais de 3 anos de duração
e envolve treinamentos, principalmente, focados em
inovação e tecnologias do futuro, incluindo visitas
a pólos de grande inovação, como Vale do Silício,
Israel e China, visa preparar a jovem Rede para o
amanhã. “Sem atualização intelectual e em gestão
administrativa, não será mais possível conduzir
o nosso negócio, que, como é sabido, mudará
completamente. E, considerando que o exercício da
liderança, por vezes, é bastante solitário, compete à
entidade, que zela pelo futuro de seus associados,
proporcionar os meios e os instrumentos para que
eles se sintam confortáveis em administrar suas
empresas, hoje e sempre”, explica.

Márcia Toscano

“Nesse curso, a liderança será abordada como habilidade humana
relacional, fundamental para os novos líderes que vivem tempos de
transformações em alta velocidade. Os colaboradores não podem mais
fazer as coisas do mesmo jeito que as gerações de líderes anteriores faziam.
É preciso trabalhar com inteligência associada à consciência, não apenas
focar em habilidades técnicas e operacionais, ou em controles sobre as
tarefas das equipes”, disse Márcia que é também socióloga.
Um aspecto importante sobre o tema, destacado pela consultora, é que
as novas lideranças são feitas de pessoas que buscam serem melhores na
vida, na família, em casa, com os amigos, com o planeta. “Elas se preocupam
em construir melhores relações na vida pessoal e no trabalho. Os novos
líderes, por estarem enfrentando tempos de transformações rápidas e
constantes na economia, no mercado, no mundo tecnológico, no planeta,
estão sendo desafiados a liderar como uma força transformadora, desafiante do “status quo”, promovendo mudanças, definindo os rumos que
a organização deve tomar, criando uma visão de futuro, implementando
novas ideias para o benefício de todos os envolvidos na cadeia produtiva,
inspirando pessoas por meio de um comportamento orientador e que as
incentivando a se dedicarem para alcançarem as metas, com consciência
da sua importância e responsabilidade”, define a palestrante.
Segundo a coach, o comportamento de um líder independe do seu nível
hierárquico e deve assumir as obrigações relativas ao seu cargo e nunca
abusar do poder; construindo, assim, um caminho reto para ser respeitado
e confiável.
“Os gestores das empresas serão verdadeiros líderes se unirem ação
com reflexão, se buscarem além do conhecimento especializado, seja
nas estruturas, sistemas, tecnologia, estratégias, na negociação do dia
a dia, o próprio autoconhecimento, ou seja, conhecer quais são suas
principais forças em conhecimento técnico, operacional e, fundamentalmente, em Inteligência Emocional e Relacional; e quais são seus pontos
deficitários”, aconselha.
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Programação
Temática
Confira a Programação Temática do
29 o Congresso & ExpoFenabrave, o maior
evento do Setor da Distribuição Automotiva da
América Latina, que acontece entre os dias
6 e 7 de agosto, no Transamerica Expo Center.
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6 de agosto
ROGRAMAÇÃO
1º DIA - 06.AGOSTO
Horário

Segmento

Tema/Palestrante

08:00 - 09:30

Reuniões Associações de Marca

09:00

Sala
Mezanino

ABERTURA DA FEIRA E CAFÉ DE BOAS-VINDAS
CERIMÔNIA OFICIAL DE ABERTURA E SUPERWORKSHOP GERAL

10:00 - 12:30

Evolução do Negócio de Concessionária de Veículos
Palestrante: Charlie Gilchrist - Chairman da NADA

12:30 - 14:00

Auditório
Renato Ferrari

ALMOÇO & INTERAÇÃO NA FEIRA
Transformando o Concessionário do Futuro (presente)

14:00 - 14:30

14:30 - 15:10

Workshop

com Veículos Usados

Autos & Comerciais Leves

Palestrantes: J. R. Caporal - Presidente - Auto Avaliar

Workshop
Autos & Comerciais Leves
Workshop

14:00 - 14:30

Caminhões, Ônibus, Impl.
Rod.; Tratores
e Máq. Agrícolas
Workshop

14:30 - 15:10

Caminhões, Ônibus, Impl.
Rod.; Tratores
e Máq. Agrícolas

14:00 - 14:30

14:30 - 15:10

Workshop
Motocicletas
Workshop
Motocicletas

15:10 - 16:00

Paulo Simões Filho - Diretor - Grupo AB
OLX: 5 Práticas de Sucesso para Alavancar o seu Negócio

Auditório
Renato Ferrari

Palestrante: Tavane Gurdos - Diretora de Vendas
e Parcerias - OLX Brasil
100% de Absorção de Serviços - Mito ou Realidade?
Palestrante: Luiz Carlos Taoni Neto - Presidente
Executivo ASSOBRASC

Auditório
Alarico

Contrato de Manutenção

Assumpção Jr.

Palestrante: Luiz Ricardo Guareschi - Gerente Sênior - Ouro
Verde Locação e Serviços
Perspectivas para o Negócio de Motos de Alta Cilindrada
Palestrante: Saulo Colino de Carvalho - Presidente - ABRAT
e Diretor do Grupo Triple Triumph
Diferencial Competitivo pelo Consórcio
Palestrante: Nelson Aguiar Junior - Presidente – Yamaha Motor

Auditório
Flávio
Meneghetti

do Brasil – Financial Services
INTERVALO PARA COFFEE BREAK & INTERAÇÃO NA FEIRA
Políticas das Montadoras e Reflexos sobre as Operações

16:00 - 16:45

16:45 - 18:00

Superworkshop
Geral

das Concessionárias de Veículos
Palestrantes: Francisco Mendes - Consultor
José Maurício Andreta Jr. - Vice-Presidente FENABRAVE

Auditório

A Evolução das Concessionárias de Veículos no Brasil do Ponto de Vista

Renato Ferrari

Superworkshop

do Sistema Financeiro

Geral

Palestrante: André Rodrigues - Diretor Coordenador
do Varejo - Itaú Unibanco

18:00 - 19:30

INTERAÇÃO NA FEIRA
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ROGRAMAÇÃO
ROGRAMAÇÃO
ROGRAMAÇÃO
ROGRAMAÇÃO
ROGRAMAÇÃO
ROGRAMAÇÃO
Horário
Segmento
Horário
Segmento
Horário
Segmento
08:30
Horário
Segmento
Horário
Segmento
08:30
Horário
Segmento
08:30
08:30
Superworkshop
08:30
08:45
- 09:15
Superworkshop
08:30
Geral
08:45
- 09:15
Superworkshop
Geral
08:45 - 09:15
Superworkshop
Geral
08:45 - 09:15
Superworkshop
Geral
09:15
08:45 - 09:45
09:15
Superworkshop
Geral
08:45
09:15 - 09:15
09:45
Superworkshop
Geral
09:15 - 09:45
Superworkshop
Geral
09:15 - 09:45
Superworkshop
Geral
09:45
09:15 - 10:30
09:45
Superworkshop
Geral
09:15
09:45 - 09:45
10:30
Superworkshop
Geral
09:45 - 10:30
Superworkshop
Geral
09:45 - 10:30
Superworkshop
Geral
09:45
--11:30
10:30
Superworkshop
10:30
Geral
09:45 - 10:30
10:30 -11:30
Geral
10:30 -11:30
10:30 -11:30
Workshop Internacional
10:30 -11:30
11:30
12:30 Workshop Internacional
10:30 --11:30
Autos
& Comerciais Leves
11:30 - 12:30 Workshop
Internacional
& Comerciais
Leves
11:30 - 12:30 Autos
Workshop
Internacional
& Comerciais
Leves
11:30 - 12:30 Autos
Workshop
Internacional
Autos
&
Comerciais
Leves
11:30 -- 12:30
12:30 Workshop
Internacional
Caminhões,
Ônibus,
11:30
Workshop
Internacional
& Comerciais
Leves
11:30
- 12:30 Autos
Implementos
Rodoviários
Workshop
Internacional
Caminhões,
Ônibus,
11:30 - 12:30 Autos
& Comerciais
Leves
Workshop
Internacional
Caminhões,
Ônibus,
11:30 - 12:30 Implementos
Rodoviários
Caminhões,
Ônibus,
11:30 - 12:30 Implementos
Rodoviários
Workshop
Internacional
Workshop
Internacional
Rodoviários
Caminhões,
Ônibus,
11:30
12:30
Workshop
Tratores eInternacional
Máquinas
11:30 --- 12:30
12:30 Implementos
Caminhões,
Ônibus,
11:30
Implementos
Rodoviários
Workshop
Tratores
eInternacional
Máquinas
11:30 - 12:30 Implementos
Agrícolas
Rodoviários
Tratores
eInternacional
Máquinas
11:30 - 12:30 Workshop
Agrícolas
Workshop
Tratores
eInternacional
Máquinas
11:30 - 12:30
Agrícolas
Workshop
Internacional
Tratores
e Máquinas
11:30
12:30
Agrícolas
11:30 --- 12:30
12:30 Workshop
Tratores
eInternacional
Máquinas
11:30
Motocicletas
Agrícolas
11:30 - 12:30 Workshop
Internacional
Agrícolas
Motocicletas
11:30 - 12:30 Workshop
Internacional
Motocicletas
11:30 - 12:30
Workshop
Internacional
Motocicletas
11:30
--14:00
12:30 Workshop
Internacional
12:30
Motocicletas
11:30 - 12:30
12:30 -14:00
Motocicletas
12:30 -14:00
Workshop
Workshop
14:00
14:40
12:30 --14:00
14:00
14:40 Autos &Workshop
Comerciais Leves
12:30
-14:00
14:00 - 14:40 Autos & Comerciais Leves
12:30 -14:00 Autos & Comerciais Leves

2º
2º
2º
2º
2º
2º

DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA

-

07.AGOSTO
07.AGOSTO
07.AGOSTO
07.AGOSTO
07.AGOSTO
Tema/Palestrante
07.AGOSTO

7 de agosto
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CAFÉ & INTERAÇÃO NA FEIRA
Sala
Sala
ABERTURA DA FEIRA -Tema/Palestrante
CAFÉ & INTERAÇÃO NA FEIRA
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uma Nova
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nas
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Criando uma
Nova Geração
Talentos nas
Concessionárias
Resources
Palestrante:
Candice
Crane
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INTERVALO Candice
PARA COFFEE
BREAK
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Resources
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Crane
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INTERVALO PARA COFFEEResources
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DAF CAMINHÕES

Cinto de segurança salva vidas.

Acelere o rendimento
dos seus negócios.

A DAF fabrica caminhões que carregam qualidade,
robustez e eficiência. 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.
Conheça a Rede DAF no Brasil.

a paccar company driven by quality

Concessionárias
DAF em operação
Postos de Serviços
Autorizados

Novas oportunidades
de negócio!
maior integração dos Concessionários
com os Patrocinadores, Apoiadores
e Expositores da ExpoFenabrave.

A maior feira de negócios do Setor da
Distribuição Automotiva da América
Latina, a ExpoFenabrave, oferece um
ambiente propício para novas parcerias
e para consolidar as já existentes,
ampliando as oportunidades de aumentar
a rentabilidade dos Concessionários.
Mantendo a estrutura de proximidade entre
as salas, onde se realizam os workshops, e
tendo o pavilhão de exposição no mesmo
pavimento, o 29º Congresso & ExpoFenabrave
oferece os melhores momentos para absorção
de novos conteúdos, no Congresso, e permite

24

Revista Dealer

Com expectativa de público de mais de
3 mil visitantes, o evento tem, pelo 12º
ano consecutivo, o Banco Itaú como
Patrocinador Máster, além de contar com
a B3 e a OLX como Patrocinadores Ouro e
a Tecnobank como Patrocinador Prata.
Cerca de 50 empresas participam da
ExpoFenabrave, apresentando produtos
destinados às Concessionárias.
Visite a ExpoFenabrave e conheça novas
oportunidades e opções de incrementar
os negócios da sua Concessionária!
Acompanhe, a seguir, o que os participantes
da ExpoFenabrave trarão de novidades!

Patrocinador Máster

“É com muita honra que o Itaú Unibanco participa do
Congresso & ExpoFenabrave pelo 12º ano consecutivo,
como Patrocinador Máster. Fazer parte deste evento
é uma grande oportunidade para estreitarmos nosso
relacionamento com toda a indústria automotiva,
buscando entender como novas tendências do mercado
podem aprimorar a jornada do cliente e do lojista.
O mercado de veículos tem apresentado alta,
dentro do que era esperado, acompanhando o
crescimento da economia, mas acreditamos que
esse movimento crescente também seja reflexo
da estratégia de entendimento da jornada de
compra e venda de veículos e do foco em soluções
digitais. O investimento em tecnologia contribui
para a melhora no mercado, resultando em uma
maior gama de produtos e serviços, capazes de
atender diferentes perfis e demandas de clientes.
Temos investido, cada vez mais, em plataformas
digitais para suprir as mudanças que o mercado
tem demandado, e entendemos que a tecnologia
deve, sempre, ter como um de seus principais
objetivos desburocratizar o processo de
compra e venda de veículos, tornando a cadeia
automotiva mais eficiente e segura para todos.
Durante esse processo, uma das tecnologias, que
foi incorporada pelo Itaú Unibanco, neste último
ano, foi a de reconhecimento facial no processo de
financiamento de veículos. Essa é uma das formas
que encontramos para reduzir a chance de fraudes
nas operações, além de garantir que não ocorram
problemas na aprovação e liberação de crédito, para os
clientes que desejam comprar carros novos e usados.

Procuramos, também, fortalecer, ainda mais, o portal
iCarros, um serviço digital para a compra e venda
de veículos novos e seminovos, que engloba todos
os agentes da cadeia automotiva. A plataforma
oferece ferramentas exclusivas para Concessionárias
e usuários, que auxiliam o consumidor a buscar
o veículo mais adequado para o seu perfil, e os
Concessionários, a aprimorar sua conversão em vendas,
além de incluir processos que tornam mais simples
a aprovação da proposta de crédito do cliente.
Para facilitar o processo, também para os
Concessionários, a plataforma inclui diversas
soluções para gestão dos negócios, como o gestor
de leads, onde os dealers podem acompanhar
propostas, agendar respostas, encaminhar um
vendedor ou acompanhar negociações.
Estamos felizes em seguir evoluindo para atender
à demanda do setor automotivo, fortalecendo
nossa parceria com a FENABRAVE e aprimorando
nossos produtos, para incentivar a agenda de
inovação no setor. Nosso objetivo é gerar cada vez
mais negócios, soluções e vantagens para que os
Concessionários aprimorem seus resultados.”

Além de maior segurança, essa medida também
tornará todo o fluxo ainda mais rápido para o
cliente no futuro, com a possibilidade de redução
de quantidade de documentos enviados, para
realizar uma proposta de financiamento.

Rodnei Bernardino de Souza, Diretor de
Negócios de Veículos do Itaú Unibanco.
Revista Dealer
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Patrocinadores Ouro
“É um privilégio, para a B3, participar da 10ª. edição
consecutiva do Congresso & ExpoFenabrave. Nessa década
de parceria, fomos testemunhas do desenvolvimento
e consolidação deste evento que é, hoje, um dos mais
importantes encontros do setor automotivo da América Latina.
Participar dessa história é motivo de orgulho para nós.
Não foram poucas as mudanças pelas quais o setor passou
nesses últimos anos. O momento exige muita criatividade,
trabalho e agilidade nas respostas frente aos desafios. Por
isso acreditamos tanto nesse evento, que traz, em primeira
mão, tendências e produtos, além de promover troca de
experiências que auxiliam na construção de oportunidades,
reais e viáveis, que agreguem valor ao seu negócio.
Nós, da B3, seguimos com o nosso propósito de viabilizar,
desenvolver e conectar o mercado, trazendo informações
seguras e consistentes, através de soluções em infraestrutura,
tecnologia e inteligência de mercado para todo o setor.
Estamos empenhados em contribuir com essas respostas.

Fátima Pereira, Diretora Comercial,
Relacionamento, Planejamento e Operações
da Unidade de Financiamentos.

Acreditamos, sobretudo, que, juntos, podemos viabilizar a
transformação que o setor precisa para alavancar e potencializar
seu crescimento. Isso significa que estamos sempre prontos a
ajudar o mercado a tomar a melhor decisão, pensando no futuro.”

“Esse é o segundo ano que a OLX marca presença na
ExpoFenabrave, um importante evento do setor automotivo, que
promove, junto aos Concessionários, discussões e pensamentos
sobre a evolução do mercado, cenários e tendências.
Nossa expectativa é nos aproximarmos, cada vez mais,
das necessidades dos nossos clientes e parceiros, para
apoiá-los em seu desenvolvimento e desafios.
Esse ano, a OLX fará uma abordagem diferente no evento.
Decidimos compartilhar, com o mercado, as metodologias e
práticas de sucesso, que levaram nossa empresa a crescer 90%, no
último ano, e traduzir os aprendizados de uma empresa digital,
frente às oportunidades de negócio do Concessionário.
Nosso objetivo é encorajar os participantes do evento a pensarem
além de suas limitações estruturais, a buscarem soluções e parcerias
que aumentem, exponencialmente, sua competitividade.
Em nosso estande, traremos este mesmo conceito. Além do atendimento
comercial, com foco em nossas plataformas - OLX e Autoshift, também
teremos um espaço dedicado ao compartilhamento de conteúdo, com
temas atuais, como vídeo para vendas em redes sociais, investimentos
publicitários, entre outras práticas que podem ser, facilmente,
utilizadas e adaptadas pelo público, conforme sua necessidade.”
Marcos Leite, CCO da OLX Brasil.
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Patrocinador Prata

“Esta é a primeira participação da Tecnobank no
Congresso & ExpoFenabrave. A empresa passou
por grandes mudanças, ao longo dos últimos
anos, e, por ser especialista em registro eletrônico
de contratos de financiamentos de veículos, a
sinergia com este segmento foi determinante
para a nossa decisão de participar desta edição.
Na Tecnobank, atuamos com foco no entendimento
das necessidades do mercado para, então,
criarmos produtos e soluções que otimizem,
simplifiquem e agilizem a geração de negócios.”

A Tecnobank apresentará o AutoAnalytics,
solução composta por vários produtos, como
Decodificador e Consulta Placa, que fornecem
informações detalhadas, como os dados originais
do veículo, identificados a partir da decodificação
do chassi, e a precificação e depreciação, inclusive
com predição de variação de valor futuro. E o
VerifiKey, plataforma antifraude
de assinatura eletrônica para
contratos e outros documentos.
Por meio de validação
biométrica, com reconhecimento
facial e confirmação de
dados, o aplicativo realiza a
comparação de fotos tiradas
no instante da assinatura,
com documentos oficiais, com
maior segurança e agilidade.
Luis Otávio Matias, Vice-Presidente
de Negócios da Tecnobank.

Apoiador
“A indústria automotiva está se transformando muito rapidamente. Por meio
da conectividade, compartilhamento, eletrificação e com os carros autônomos,
veremos mais mudanças nos próximos cinco anos do que vimos nos últimos
50. E, essa transformação, não é somente das montadoras. Toda a cadeia está
se remodelando para atender a novas necessidades dos consumidores, novas
regulamentações dos governos e novas aspirações da sociedade. A Rede de
Concessionárias Chevrolet é a nossa mais importante parceira neste processo e a
sua reconhecida excelência é um dos principais diferencias que levam a marca a se
manter na liderança de vendas por quatro anos no Brasil. Por isso, a participação
dos nossos Concessionários na ExpoFenabrave é tão importante, pois é em eventos
como esse que vislumbramos tendências e podemos seguir nos antecipando às
necessidades dos nossos clientes, que estão no centro de tudo que fazemos.”
Rafael Santos, Diretor de Vendas da Chevrolet.
Revista Dealer
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Expositores

A Certificação que gera ganhos

AUTO 100% – “O AUTO 100% será apresentado, ao público
da ExpoFenabrave, em 2019, e promete revolucionar o setor
automotivo, com um modelo de certificação, que visa a valorização
do seu carro. O projeto Auto 100% é o resultado de uma joint
venture entre acionistas privados, com destaque para o Grupo CS
Participações Ltda, com a SNG, que conta com mais de 8 anos de
experiência no pós-venda brasileiro. Durante a ExpoFenabrave,
vamos apresentar os benefícios da Certificação de Segurança
e Conformidade para o mercado automotivo no Brasil, tais
como: estado mecânico do veículo (Segurança e Compromisso
Ambiental), redução da inadimplência nos financiamentos por
avaria mecânica grave (Eficiência), e antes de tudo, Certificação de
Procedência (Conformidade). Visite nosso estande e saiba mais!”

Jaqueline Viccari - Diretora Comercial, e
Paulo Ferreira da Silveira - Partner.

CRM Syonet – “Presente no mercado automotivo há quase duas
décadas, estaremos na ExpoFenabrave pelo 9° ano consecutivo.
Queremos compartilhar toda a nossa expertise, do maior CRM
automotivo do Brasil, utilizado por mais de 1.300 clientes e 200
mil usuários, além de presença em seis países e com planos de
ampliarmos ainda mais nossa presença. Esse ano, temos inúmeras
novidades, como homologações, integrações e a fusão do mkt 360°,
trazendo o marketing digital para o centro dos negócios e de todos os
departamentos da Concessionária. Acreditamos na Estratégia Digital, ou
seja, ações no mundo físico, interagindo com o mundo virtual/digital,
e acreditamos que a melhor forma dos nossos clientes alcançarem os
seus objetivos é utilizando nossa Multiplataforma. Somos provedores
de soluções e vamos muito além de, apenas, receber leads. Fazemos
a gestão de todo o ciclo de vida e relacionamento dos clientes.”

Isac Alves de Campos - Diretor CRM Syonet.

DEALERNET – “Participando da ExpoFenabrave há mais de
17 anos, a Dealernet, nesta edição, apresentará a união do seu
poderoso DMS, o Dealernet Workflow, 100% web e na nuvem, com
a tecnologia da Inteligência Artificial (IA) das suas novas soluções
para o setor automotivo, que permitirá, à sua Concessionária, mais
competitividade e diferenciação em relação aos concorrentes.
Juntos e preparados para a transformação Digital do seu negócio!”

Regis Braga - Sócio Diretor.
BAITZ – “A Baitz vivenciou uma ótima experiência na última edição
da ExpoFenabrave, pois ampliou sua visibilidade neste segmento,
no qual já tem presença forte. Por isso, voltaremos para oferecer
o que fazemos de melhor: nossos serviços de infraestrutura de TI
que, em outras palavras, garantem que seu bem mais valioso esteja
protegido e, especialmente, disponível. Nosso foco será expor
nossos serviços de nuvem com valor agregado, pois acreditamos
que o cliente deve ser o dono das suas informações e ainda usufruir
de todos os benefícios que a Cloud proporciona. Agregamos um
time qualificado e experiente nas tecnologias, sistemas e neste
mercado para lhe garantir a melhor experiência em Cloud Services.”

Clodoaldo Baitz - CEO.

DBK – “A DBK | Dealership Brokers é a primeira empresa dedicada à
corretagem de Concessionárias, do Brasil. A DBK já ajudou dezenas de
vendedores e compradores de Concessionárias a fazerem negócios em
todo País, e tem uma carteira de 122 oportunidades em andamento.
Com isto, beneficiamos os titulares, damos liquidez ao setor e
estabelecemos referências de mercado aos valores de bandeiras.
Contamos com o 29º Congresso & ExpoFenabrave para revermos
nossos clientes e amigos e facilitar a geração de novos negócios.”

Ricardo Costin - Partner.
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DEALERUP – “É o nosso segundo ano na ExpoFenabrave e
estamos preparados para apresentar nossos serviços de inovação
para todos os Concessionários. Fornecemos uma ferramenta de
transformação digital para a gestão das empresas: a DealerUp,
plataforma que permite, ao gestor, uma visão completa, porém
simplificada e intuitiva, auxiliando no seu gerenciamento estratégico
e no aumento das vendas. Uma solução ímpar para os Dealers.”

Marllon Mascena - Sócio Diretor.

EASTMAN – “A Eastman é a maior fabricante mundial de
películas automotivas de alta performance. Já participamos da
ExpoFenabrave há cinco anos consecutivos, pois o evento reúne
as mais importantes empresas Concessionárias e montadoras
de veículos do País, público ideal para a divulgação das nossas
soluções. Oferecemos películas de segurança e de controle solar
da marca LLumar, que resguardam a saúde da pele, acrescentam
conforto e aumentam a segurança dos ocupantes do veículo.
Também temos a película de proteção à pintura, que protege contra
riscos, manchas e leves impactos, preservando, assim, a pintura
original de fábrica e assegurando melhor valor de revenda.”

DETAIL SHOP BRASIL – “Somos a Detail Shop Brasil, empresa
distribuidora, com exclusividade, de produtos premium para o
detalhamento automotivo das marcas internacionais Chemical Guys,
Lake Country, Xpel e Gyeon Quartz. Definimos nossa 1ª presença
no evento devido ao grande crescimento de Concessionárias como
clientes, que observam, conosco, oportunidades de novos modelos
de negócios, que auxiliam no aumento do faturamento, a partir da
oferta de serviços de grande valor agregado; além de um relevante
aumento na taxa de satisfação do cliente e na nota de qualidade
da Concessionária. Nossa expectativa, para a ExpoFenabrave,
é apresentar esses resultados, demonstrar o sucesso obtido e
as grandes possibilidades do segmento de detalhamento.”

Mauro Pereira - Diretor Geral.

Camilo Mendoza – Gerente da América do Sul, e
Igor Campiteli – Representante Comercial.

followize
FOLLOWIZE – “Estamos com uma perspectiva muito positiva para
a nossa terceira participação na ExpoFenabrave, onde pretendemos
estreitar a nossa relação com os clientes. A feira tem se mostrado
uma vitrine muito importante para a Followize dentro do setor
automotivo, por ser um evento extremamente segmentado, onde
temos a oportunidade de mostrar a nossa ferramenta para os
tomadores de decisão no setor e nos posicionar como a principal
ferramenta de gestão de leads e vendas para Concessionárias.”

GESTAUTO BRASIL – “É a primeira participação da Gestauto Brasil na
ExpoFenabrave, onde vamos apresentar, às Concessionárias, um novo
conceito em vender seminovos, com 1 ANO de GARANTIA, em todo
o território nacional, sem limite de quilometragem, agregando valor
nas vendas, aumentando a lucratividade das Concessionárias, além de
poderem terceirizar o pós-vendas para uma empresa especializada em
garantia mecânica. A Gestauto Brasil é pioneira em gestão de garantia,
já atende, com excelência, o mercado de seminovos e centenas de
Concessionárias e lojas multimarcas em todo o Brasil. Este seguro é
oferecido em parceria com a JNS seguros e gerenciado e administrado
pela Gestauto Brasil, que é líder no Brasil e gestão de garantia mecânica.”

Felipe Pretto Muraski – CEO Gestauto Brasil.

Anderson Gil - Cofundador e Diretor de Negócios da Followize.
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LWART LUBRIFICANTES – “A Lwart Lubrificantes, maior empresa
brasileira de coleta e rerrefino de óleo lubrificante, usado e
contaminado (OLUC), é líder do setor, na América Latina. A Lwart
contribui, diretamente, para a preservação ambiental ao retirar
do mercado um resíduo perigoso e transformá-lo em um produto
nobre, utilizando o OLUC infinitas vezes para a produção de
lubrificantes. A empresa participa, pela 1ª vez, da ExpoFenabrave,
com o objetivo de apresentar sua estrutura de atendimento,
por meio da correta gestão do OLUC, no setor automotivo.”
INFOCAR – “Como ter informação é sempre o melhor negócio, a
Infocar vai levar sua expertise, de 19 anos no mercado de informações
veiculares, para a ExpoFenabrave 2019! Aos Concessionários
participantes, estaremos levando ferramentas para prospecção,
na rede de pós-vendas e análise veicular, na área de seminovos,
que contribuem para a agilidade em seus processos e ganho de
produtividade. Como pioneira neste segmento, a Infocar tem
tudo que as Concessionárias precisam em informação veicular.
Destacamos, em nosso portfólio, as informações veiculares com
base de leilão própria e nosso aplicativo de auto vistoria, que dá, à
Concessionária, todo o direcionamento para a sua força de vendas.
Que tenhamos um ótimo evento, de bons negócios a todos!”

Viviane Natalia Dias - Gerente Comercial.

Marcelo Murad – Diretor de Coleta e Logística.

PANTONE
805 C
PRETO

MAGIC BRAZIL – “Este ano, será nossa terceira participação na
ExpoFenabrave. Evento ímpar para o setor, público diferenciado e
com perfil para nossos produtos, nossas expectativas são as mais
altas possíveis, em razão da estrutura e credibilidade que o evento
oferece. Somos uma indústria de Confecção de artigos do VESTUÁRIO,
especializada no segmento corporativo/personalizado em Alto
Padrão; Camisaria Social, Camisetas, Polos, Jaquetas, Moletom e Bonés
são alguns dos nossos produtos. A MAGIC BRAZIL é referência neste
mercado, com mais de 15 anos de atuação. Trabalhamos com Amor
& Dedicação, Qualidade Final e Pontualidade. Venha nos visitar!!!”

Alexsander Locatelli - Gerente Comercial / Brazil.
LINX – “A Linx já participou de outras edições da ExpoFenabrave e,
para a edição de 2019, esperamos que a exposição seja uma ótima
oportunidade para estreitar relacionamento com os Concessionários,
que já são nossos clientes, e prospectar novas oportunidades de
negócio, neste mercado que possui um enorme potencial inovador.
Levamos, ao mercado, ferramentas que permitem, ao varejo de
automóveis, ser cada vez mais competitivo e manter o foco, sempre,
na melhor experiência do cliente final. Aproveitamos o momento para
reforçar nossos produtos, como o Linx DMS, nosso software de gestão,
além de soluções de pagamento, conectividade e para e-commerce.”

Homero Giuseppe Legnaghi Filho- Diretor
do Segmento Automotivo.

MICROWORK SOFTWARES – “A MicroWork Softwares vem
à ExpoFenabrave com sua nova plataforma de gestão para
Concessionárias, 100% web, ultrarrápida e moderna: o MicroWork
Cloud. Esta plataforma é construída com tecnologia de última
geração, utilizada e consagrada em mais de 700 dos seus 1300
clientes. A empresa atua, fortemente, no mercado de DMS de motos,
agrícola, náutica, caminhões e veículos. A MicroWork Softwares
vem à ExpoFenabrave buscar novas marcas e parceiros.”

Marcos Lazarim - Sócio-Presidente da MicroWork Softwares.
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MR. SALES – “Conecte-se ao cliente e venda muito mais! O Projeto
“Mr. Sales” obteve grande aceitação no segmento de Concessionárias
de Veículos Leves, e esse sucesso nos amimou a participar da
ExpoFenabrave, pela primeira vez. Além de expor nossas ideias de
distribuição de veículos para os principais formadores de opinião
do segmento automotivo, apresentaremos o nosso APP – Gestor
de Leads e outras novidades, no evento. Serviço desenvolvido por
quem sabe vender veículos, especialista em Internet e Tecnologia.”

Rogério Corrêa - Diretor Comercial.

PHONETRACK – “A PhoneTrack chega na ExpoFenabrave com o
objetivo de fortalecer laços com o setor automotivo e apresentar
como é possível aumentar vendas com mensuração, análise e
qualificação de ligações telefônicas, por meio de inteligência
artificial aplicada à voz. Nosso sistema se integra com diversos CRMs,
permitindo, de forma simples e intuitiva, uma visão completa dos
leads que chegam pelo telefone, além de ajudar times de pré e pósvendas a aumentarem as conversões originadas por este canal.”

NBS INFORMÁTICA – “Cumprindo com o nosso compromisso,
de sempre oferecer, aos nossos clientes, o que há de melhor no
mercado, a NBS traz, para a ExpoFenabrave, o mais novo produto:
o CRM PARTS. Ele mudará o jeito de vender e gerenciar o setor
de Atacado e Varejo de peças do Concessionário, pois utiliza um
processo simples e dinâmico, usando a tecnologia para gerar mais
negócios. Ainda temos novidades no nosso líder de mercado,
CRM GOLD, agora integrando o LEADZAP, feito para simplificar a
conversa com seu cliente via WhatsApp, em tempo real, sem sair da
ferramenta, mantendo o histórico salvo, com segurança. E, ainda,
outras novidades, como a CHATBOT, que estarão embarcadas nesse
novo produto, e a nossa solução em NUVEM - NBS CLOUD SERVICE,
produto desenvolvido em parceria com a ORACLE BRASIL.”

Douglas Sasso - Gerente Comercial.

Marcelo Castilho - Diretor Comercial da PhoneTrack.

REWEB – “Em sua 7ª participação na ExpoFenabrave, a Reweb
aproveita o bom momento do setor para se consolidar como a principal
ferramenta de geração de leads do segmento automotivo, na América
Latina. Presente em 8 países e com 18 anos de mercado, a empresa
levará grandes novidades, incluindo o relançamento de sua marca. Mais
do que uma ferramenta, a Reweb é líder em geração de vendas online,
para o setor automotivo, de toda a América Latina, de peças a pneus, de
carros e caminhões, de serviços a test-drives. Visite e se surpreenda!”

RAMPFY.COM – “Esta será a primeira participação da Rampfy.com
na ExpoFenabrave. Nossa expectativa é a apresentação, divulgação
e fortalecimento da marca, bem como a geração de grandes
negócios. O nosso principal propósito é entregar informações
importantes para a pessoa certa, no momento certo! Para isso,
criamos um robô que fica conectado no seu DMS, analisando,
constantemente, os índices e processos, então, quando algo sair
do rumo ele avisa com uma mensagem de “WhatsApp”. A Rampfy.
com é uma startup de tecnologia, obcecada por indicadores
e alta performance, que utiliza tecnologias de ponta.”

Cesar Gonçalves Dias – CEO da Rampfy.com.

Filipe Ruga Ardenghi - Diretor Nacional de Vendas.
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Super Visão – “Essa é a primeira experiência, como expositores,
na ExpoFenabrave. Somos a marca mais lembrada pelo mercado
e identificamos uma excelente oportunidade de estreitar o
relacionamento e de geração de negócios com os principais
players do segmento. Nossa expectativa é intensificar a divulgação
da vistoria Cautelar, além de apresentar o serviço de vistoria
de avaliação, uma tendência consolidada de mercado. A Super
Visão é a marca líder no segmento, presente nacionalmente,
e é a escolha das principais marcas do segmento.”
RACCOON – “É a nossa primeira participação no evento e estamos
bastante animados com a oportunidade de levar soluções de
marketing digital e de alta tecnologia para o mercado automobilístico.
Somos uma empresa de marketing digital que usa, extensivamente,
tecnologia para a geração de resultados online, e essa combinação
inovadora atende, de forma perfeita, os desafios de Concessionárias
e montadoras, no que diz respeito à geração de leads e vendas.
Tenho certeza de que será um excelente evento para todos.”

Andre Palis - Fundador e Diretor Comercial.

WINGS INTERNATIONAL GROUP – “Somos a Wings e estamos
desenvolvendo o futuro da tecnologia para os veículos conectados.
Fornecemos plataformas de negócios que integram carro,
condutor e o ecossistema da indústria automotiva global, abrindo
caminhos para novos serviços, que beneficiam motoristas,
passageiros, montadoras e municípios. Este é o nosso terceiro
ano na ExpoFenabrave e esperamos apresentar melhor as nossas
soluções de conectividade para a transformação digital, no
relacionamento com seus clientes, como o VAI, sistema de inteligência
artificial, que conecta o carro à internet e ao Concessionário,
reportando dados de uso em tempo real como: quilometragem,
hábitos de condução, códigos de falhas, status de peças, etc.”

João Marcelo Barros, Co-fundador da Wings.

Também participam da ExpoFenabrave 2019

Abac, Carbon Blindados, Dekra, Denatran,
Engieapp, Isoflex, Serpro e Sobratur
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Beto Reis - Diretor.

SWK Soluções Automotivas – “Será, com muito orgulho, nossa
primeira participação na ExpoFenabrave. Iremos expor nossa
linha de produtos químicos e fluidos, soluções em tecnologia de
informação, treinamentos, consultorias, quadro de chaves mecânico/
eletrônico e trava de segurança para rodas, muito usado no mercado
norte-americano (esses últimos, com parcerias entre Brasil, México
e Chile). Nossa empresa tem, como objetivo, trazer as melhores
soluções, com origens nacionais e importadas, a um preço justo.
Temos certeza de que esse evento nos trará mais reconhecimento
e consolidação no mercado nacional e internacional.”

Fabio Spedo - CEO SWK Soluções Automotivas

UNION SOLUTIONS – “Nessa primeira participação, o nosso
propósito é mostrar como a Union pode otimizar os processos das
Concessionárias, desde a parte logística/operacional até a eficiência
comercial. Entre os serviços, daremos ênfase nas consultas, nos laudos
de vistoria e na nossa caneta de avaliação de pintura. Já atuamos em
âmbito nacional e acumulamos cases de sucesso, em que aumentamos
o faturamento de grandes grupos de Concessionárias. No evento,
nossa equipe comercial vai mostrar, de perto, todos esses diferenciais.”

Fernando Vernier – Diretor de Operações.
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Anfitriã do Evento
O atual cenário político e econômico, pelo qual passa o
nosso País, exige de todos nós um novo olhar. São novas
oportunidades de crescimento e de desenvolvimento,
que dependerão da força e da união de cada
cidadão, mas, também, de cada setor econômico.
É por isso que, neste ano, o estande da FENABRAVE,
tradicional ponto de encontro dos congressistas
e visitantes da feira, tem, como principal objetivo,
reunir e unir a todos, reforçando o tema do 29º
Congresso & ExpoFenabrave: “JUNTOS, movendo
o Brasil! Participe desse movimento”.
A proposta deste ano é construir um cenário que
represente a força de cada um dos segmentos
automotivos para a economia do País. Cada segmento
será identificado por uma cor, já descrita na padronização
visual da FENABRAVE: azul para Automóveis e
Comerciais Leves, verde para Caminhões, vermelho
para Motocicletas, roxo para Tratores e Máquinas
Agrícolas e amarelo para Implementos Rodoviários.
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No estande da FENABRAVE, o congressista e outros
visitantes encontrarão soluções da Federação para seus
negócios, como o sistema DMP - Dados de Mercado
Personalizados, que oferecerá acesso de dados de
12 meses retroativos a quem fizer adesão no evento,
assim como a nova metodologia da Universidade
Web Fenabrave, que conta com novos cursos e acesso
multicanal aos alunos, e que, também, oferecerá
vantagens a quem aderir ao projeto durante a feira.
Para receber as delegações estrangeiras, que
participam do evento, será estruturado o
tradicional International Lounge, com espaço
para bate papos e para recarga de celulares.
Esperamos por você no estande da FENABRAVE!

Soluções em Gestão Visual

É SIMPLES,

ECONÔMICO E

VOCÊ NEM IMAGINA O
QUANTO É EFICAZ!

QUADROS DE GESTÃO:

O FLUXO QUE SEMPRE FUNCIONA
PRODUTIVIDADE GARANTIDA
Redução da ociosidade e melhoria
do fluxo contínuo de processos
GERENCIAMENTO VISUAL
Identificação rápida de problemas e
acesso fácil para todos

PERSONALIZAÇÃO
Diferentes modelos para qualquer
gestão de informações e processos

SAIBA MAIS:
(41) 3677-4700

isoflex@isoflex.com.br

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

