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MAIS FORTES!
União do Setor da Distribuição de Veículos Automotores 

foi enaltecida com a presença do Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e de outras autoridades políticas.

PROGRAMAÇÃO TEMÁTICA
Novo formato, com apresentações mais 
curtas e trilhas de conteúdo específico 
para cada segmento automotivo.

EXPOFENABRAVE
Com ampliação do tempo para 
visitação, feira de negócios 
consolida sucesso de público.

UNIDOS SOMOS



Anuncio_DEALER-82_Unifisa_205x275mm.indd   1 25/07/2019   09:53:12



Anuncio_DEALER-82_Unifisa_205x275mm.indd   1 25/07/2019   09:53:12

Por Alarico Assumpção Júnior

JUNTOS por um só objetivo!

editorial

A sensação, ao final do 29º Congresso & ExpoFenabrave, foi de satisfação 
plena e absoluta. Foram dois dias espetaculares, de muito aprendizado, 
de troca de experiências e, acima de tudo, de estarmos JUNTOS, no 
mesmo caminho, em busca de objetivos comuns e que refletem a 
representatividade do nosso Setor no cenário político, econômico e 
social do Brasil.

Foi exatamente essa forte representatividade e a atenção que as 
nossas demandas estão recebendo, por parte das diferentes esferas políticas, 
que trouxeram, pela terceira vez consecutiva, o Presidente da República em 
nosso evento. 

Neste ano, o Presidente Jair Bolsonaro nos passou uma forte mensagem 
de otimismo e confiança nos rumos que o País está tomando, o que fortalece 
nossas decisões de continuar investindo em nossos negócios, gerando 
empregos e movimentando a economia nacional, de norte a sul.

Renovamos nossas esperanças e, agora, estamos ainda mais encorajados 
e unidos para contribuir, positivamente, para este novo momento pelo qual 
nosso País está passando. Pois, JUNTOS, somos mais fortes e, mais fortes, 
atingiremos os objetivos traçados.

Esse sucesso se estendeu pelos estandes da ExpoFenabrave que, esse ano, 
recebeu novos expositores, que se surpreenderam, positivamente, com os 
resultados e já reservaram seus espaços para a edição de 2020.

Estamos diante de novas perspectivas, da eminente Reforma da Previdência 
e da necessária Reforma Tributária. Precisamos estar preparados para a 
evolução do mercado e, para isso, devemos conhecer os caminhos pelos quais 
o nosso modelo de negócio vai seguir e que nos levarão a um futuro promissor 
para as nossas empresas. Esse foi, também, o objetivo de nosso evento e dos 
vários Workshops e Superworkshops que promovemos, os quais resumimos 
nesta edição da Revista Dealer.  

Mas, acima de qualquer conteúdo assimilado, é fundamental que tenhamos 
em mente a essência do sucesso de nosso negócio: a nossa união!

Pois, qualquer que seja o futuro, só estaremos lá se nos mantivermos 
JUNTOS! Movendo o Brasil!

Ótima leitura e muito obrigado por você fazer parte deste movimento!

Alarico Assumpção Júnior – Presidente da FENABRAVE e FENACODIV

Publicação Bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores

Setembro/Outubro
2019

83

MAIS FORTES!
União do Setor da Distribuição de Veículos Automotores 

foi enaltecida com a presença do Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e de outras autoridades políticas.

PROGRAMAÇÃO TEMÁTICA
Novo formato, com apresentações mais 
curtas e trilhas de conteúdo específico 
para cada segmento automotivo.

EXPOFENABRAVE
Com ampliação do tempo para 
visitação, feira de negócios 
consolida sucesso de público.

UNIDOS SOMOS

capa_83.indd   1 29/09/2019   19:44:04



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.

sumário

Publicação bimestral da  
FENABRAVE – Federação Nacional da  
Distribuição de Veículos Automotores
Ano 12 – Edição 83 – Setembro/Outubro 2019

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
Anna Paula Lima, Daniela Figueira, Fiorella Fatio,  
Luis Massao e Maira Nascimento.

Projeto Gráfico e Edição de Arte
Heraldo Galan e Patricia Tagnin

Fotos
Jardiel Carvalho, Leo Martins, Marcos Alves e Tom Dib

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

Tiragem
8 mill exemplares

acesse: b3.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.
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Movendo o Brasil!
Mais de 3,5 mil pessoas participaram do 29º Congresso & ExpoFenabrave, maior 

evento do Setor da Distribuição de Veículos da América Latina que teve, esse 
ano, o tema “JUNTOS! Movendo o Brasil”, como forma de estimular a união do 

Setor Automotivo em prol do desenvolvimento do País e dos negócios.
Juntos, Concessionários, lideranças ligadas à Distribuição de Veículos, 

representantes de montadoras, autoridades políticas, delegações estrangeiras, 
parceiros de negócios, imprensa e demais convidados estiveram reunidos, no 

Transamerica Expo Center, em São Paulo, entre os dias 6 e 7 de agosto.
O sucesso do evento e a relevância econômica do Setor foram confirmados pela 

presença de autoridades políticas, como a do Presidente da República, Jair Bolsonaro.    

JUNTOS!
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O evento, que agregou palestras e feira de 
negócios, reuniu, na parte de conteúdo, 
especialistas renomados nas áreas de 
marketing digital, economia, finanças, gestão, 
direito, pós-vendas, agronegócio, consórcio 

e recursos humanos passaram pelos três palcos do maior 
evento do Setor na América Latina, compartilhando suas 
análises e apresentando novos olhares para o modelo de 
negócio de todos os segmentos automotivos.

Pautado pelo novo cenário político e econômico 
brasileiro, em que novas oportunidades de desenvolvimento 
surgem no horizonte, mas que dependerão da força e da 
união de todos, o tema desta edição foi elogiado por 
todos os participantes e comentado pelo Presidente da 
FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior: “O nosso setor, que 
interliga esse País, de norte a sul, por meio dos veículos, que 
gera empregos e riquezas, vai mostrar que está preparado 
para as mudanças e, principalmente, que nós, empresários, 
estamos dispostos, mas, acima de tudo, unidos para 
ajudar o nosso País. Porque, juntos, somos mais fortes e, 
mais fortes, atingiremos os objetivos mais rapidamente”, 
comentou, em seu discurso de abertura.

Em novo formato, o evento ofereceu, ao congressista, 
trilhas de palestras específicas para cada segmento 
automotivo, além de assuntos de interesse geral, que 
reuniram os participantes nos Superworkshops. 

Além dos palestrantes nacionais, especialistas 
internacionais compartilharam as experiências do mercado 
norte-americano, apontando aspectos relevantes para 
o momento de intensa transformação, pela qual passa o 
Setor da Distribuição de Veículos no mundo.  

Com mais de 50 empresas expositoras, e mais tempo de 
interação com os participantes do evento, a ExpoFenabrave 
superou as expectativas. “Em 2019, 30% das empresas 
expositoras participaram pela primeira vez do evento. Isso 
confirma o grande potencial que representamos para a 
economia nacional e quanto podemos contribuir para o 
crescimento do nosso País e para as empresas do nosso 
Setor”, comemorou Assumpção Júnior. 

Presidente da República confirma  
Reforma Tributária

Pela terceira edição consecutiva, o evento recebeu a 
presença de grandes autoridades para a Cerimônia Oficial 
de Abertura, como a do Presidente da República, Jair 
Bolsonaro, que recebeu, em mãos, o convite para o 29º 
Congresso & ExpoFenabrave, durante audiência em Brasília, 
realizada em julho. 

Na composição do palco solene, conduzido pela Mestre 
de Cerimônias Izabella Camargo, além do Presidente da 
República e da FENABRAVE, estiveram presentes, também, 
o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; o Prefeito de 
São Paulo, Bruno Covas; o Deputado Herculano Passos, 
Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor 
da Distribuição de Veículos Automotores e da Mobilidade 
(FREMOB); a Deputada Federal Bia Kicis, a Deputada 
Federal Carla Zambelli; o Vice-Governador do Paraná, Darci 
Piana, além do Diretor de Negócios de Veículos do Itaú 
Unibanco, Rodnei Bernardino de Souza, que representou 
o Patrocinador Máster do evento; e de José Luiz Gandini, 
Presidente da ABEIFA – Associação Brasileira das Empresas 
Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores.

José Luiz Gandini, Presidente da ABEIFA, Darci Piana, Vice-Governador do 
Paraná, Carla Zambelli, Deputada Federal, Herculano Passos, Presidente da 
FREMOB, Jair Bolsonaro, Presidente da República, Ricardo Salles, Ministro 
do Meio Ambiente , Bia Kicis, Deputada Federal, Bruno Covas, Prefeito de 
São Paulo, Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE, e Rodnei 
Bernardino de Souza, Diretor de Negócios de Veículos do Itaú Unibanco.



FENABRAVE apoia reformas e 
critica falta de isonomia no Setor
Em sua saudação, o Presidente da Federação, Alarico 
Assumpção Júnior, ressaltou o tema do evento e a história 
de união do Setor da Distribuição de Veículos no País. 

Na presença do Presidente da República, reforçou 
o apoio da entidade para a aprovação das Reformas da 
Previdência e Tributária, necessárias para o crescimento 
econômico nacional. “É preciso que o País esteja unido 
para aprovar as Reformas pendentes, e que nos levarão a 
um Brasil mais justo, viável e produtivo, para todos. E nós 
estamos fazendo a nossa parte, como empresários que 
investem seu capital, sua história de vida nesse País”, disse.

O pronunciamento do Presidente da FENABRAVE 
também destacou aspectos internos do Setor, que 
merecem um olhar mais atento, como a relação entre 
Concessionárias e Montadoras. “A FENABRAVE não é 
contra as vendas diretas, mas sim, radicalmente contra 
a modalidade que diferencia o preço dos veículos, pago 
às montadoras, pelas Concessionárias, em relação a 
outras empresas, que pagam muito menos. É a falta de 
isonomia que nos incomoda e é essa injustiça de deve 
ser combatida”, criticou Assumpção Júnior, ao mencionar 
a Lei Ferrari, que completa 40 anos, em novembro de 
2019, e que regulamenta o Sistema da Distribuição de 
Veículos, buscando o equilíbrio jurídico nas relações entre 
Concessionárias e Montadoras.

Enfatizando a necessidade de preservação do Setor, 
Assumpção Júnior mencionou a importância da atuação 
da FREMOB - Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Distribuição de Veículos Automotores e da Mobilidade, 
composta e apoiada por mais de 220 parlamentares.

O Presidente da FENABRAVE também pediu, ao atual 
Governo, atenção sobre projetos como o RENAVE, que 
permite o registro eletrônico de veículos usados, gerando 
economia e desburocratização, e para a efetiva realização 
da Reforma Tributária. “O Brasil tem a mais alta carga 
tributária do mundo e isso é incoerente a um país que 
pretende crescer”, finalizou Alarico Assumpção Júnior. 

De mãos dadas pelo 
crescimento
O Banco Itaú foi o Patrocinador 
Máster do evento pelo 12º. ano. 
Rodnei Bernardino de Souza, 
Diretor Negócios de Veículos da 
instituição financeira, relembrou, 
em seu pronunciamento, essa 
união e destacou o papel de 
re l e vâ n c i a  q u e  o  S e to r  d a 
Distribuição de Veículos possui 
no cenário econômico nacional 
e nos resultados do banco.

Segundo Souza, o Banco Itaú 
tem trabalhado para entender a jornada de compra dos 
consumidores brasileiros, reformulando seu portfólio de 
produtos e serviços e modernizando sua plataforma digital, 
como o reconhecimento facial, que objetiva agilizar e dar 
segurança aos clientes.

Trabalhando  
pelas pessoas

A Deputada Federal Bia Kicis 
chamou a atenção para o fato 
de que as pessoas estão no 
centro das questões econômi-
cas, assim como representa-
ram cada um dos Segmentos 
de Veículos durante o início 
da cerimônia de abertura do 
evento. “É pelas pessoas, pelos 
cidadãos brasileiros que todos 
dedicam suas vidas, seja na 
política ou no mundo empre-
sarial”, discursou. 

“Temos um compromisso de trabalhar por esse Setor, 
que emprega mais de 300 mil pessoas e representa 
4,5% do PIB nacional, por meio da FREMOB”, finalizou  
a Deputada.
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Revisão da TCFA
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, iniciou 
seu pronunciamento enaltecendo o agronegócio 
brasileiro e descrevendo medidas que incentivam o 
crescimento econômico e que, consequentemente, 
contribuem para o desempenho das vendas de 
veículos. “Estamos trabalhando para reduzir a 
burocracia, incentivando o trabalho, sem criar regras 
irracionais, como a TCFA- Taxa de Controle e Fiscalização 
Ambiental”, falou o Ministro, contando, à plateia, sobre 
a orientação que acabara de receber do Presidente 
Jair Bolsonaro, para a revisão da cobrança dessa Taxa, 
respondendo a um antigo pleito da FENABRAVE.

Melhores condições para 
investimento

Pela segunda vez, o Prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, participou do evento, e disse que 

a cidade se orgulha de sediar um Congresso 
desta magnitude e que está em constante busca 

de melhoria. “Este é um encontro que busca 
crescimento, e o caminho é conhecido. É com 

redução de taxas de juros e melhores condições 
financiamentos; é com ampliação de crédito ao 

consumidor, com redução de impostos”, disse 
Covas, em seu discurso, enfatizando que a cidade 

de são Paulo vem fazendo sua parte para melhorar 
as condições de investimentos, reduzindo a 
burocracia, que se traduz em facilitação de 

investimento e redução da corrupção.

Desburocratizando o estado
Muito aplaudido pela plateia, em seu discurso, de mais 
de 20 minutos, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, 
reconheceu as dificuldades que os empresários 
brasileiros enfrentam por conta da carga tributária. “A 
maior contribuição que podemos dar aos senhores é 
não interferir no seu trabalho. É preciso tirar o Estado de 
cima de vocês, acreditar em vocês”, disse o Presidente da 
República, pontuando algumas mudanças que o governo 
tem proposto, com o objetivo de desburocratizar 
processos que envolvem a cadeia automotiva brasileira.

9Revista Dealer 

Um show de representatividade
A apresentação artística de abertura, já tradicional no evento, contou 

com um vídeo mapeado, interagindo com cinco bailarinos, que 
reforçou a importância de cada Segmento Automotivo: Automóveis 
e Comerciais Leves; Caminhões e Ônibus; Implementos Rodoviários; 
Motocicletas e Tratores e Máquinas Agrícolas, consolidando a união 

do Setor e ressaltando a importância das 50 Associações de Marca que 
compõem a Federação. Neste ano, o warm up show foi em homenagem 

ao ícone do rock, Elvis Presley, um apaixonado por veículos.



Pela primeira no Brasil, Charlie Gilchrist, Chairman da NADA – National 
Automobile Dealers Association – entidade que reúne mais de 18 mil 
Concessinários, nos Estados Unidos, abriu a programação de conteúdo 
com o Superworkshop “Evolução do Negócio de Concessionária de 
Veículos”, abordando aspectos da evolução tecnológica dos veículos 
e a mudança de comportamento do consumidor.

“A tecnologia está mudando os carros, rapidamente. Vemos 
melhorias no consumdo de combustível, baterias com maior vida útil 
para os veículos elétricos, sistemas de informação e intretenimento 
cada vez melhores e mais intuitivos, e, claro, recursos de segurança 
e sistema de assistências ao motorista muito eficientes”, comentou o 
representante da NADA.

Segundo Gilchrist, a tecnologia continuará avançando e essa 
evolução tem mudado o modo como os veículos são vendidos. Nesse 
contexto, o smarphone tem papel de grande relevância, uma vez 
que permite a comunicação ágil e rápida entre vendedores, técnicos 
de serviços e clientes. “Estamos trabalhando com os nossos clientes, 
online, mais do que nunca, iniciando o processo de vendas antes que 
eles passem pela porta das nossas Concessioárias. Em breve, estaremos 
fazendo agendamento automático de serviços, integrando os veículos 
e as nossas oficinas”, explicou o Gilchrist enfatizando que esses novos 
processos vão melhorar ainda mais a experiência do cliente. 

Embora a transformação tecnológica esteja mudando a forma 
de vender os carros, estudos da NADA apontam que esse não será 
o fim das Concessionárias, pois não altera o fato de que as pessoas 
ainda queiram e precisam de seus próprios veículos. “Estamos falando 
em carros autônomos nesse horizonte, mas posso garantir que as 
Concessionárias estarão prontas, por perto, para atendê-los”, explicou 
Gilchrist, apontando que, em 2019, o mercado norte-americano deve 
consumir cerca de 17 milhões de veículos novos e que 235 mil carros 
são vendidos no mundo todos os dias.

Pesquisa comprova opção pela posse do veículo – A NADA realizou uma 
pesquisa, em 2018, com 1.200 consumidores reais, sendo boa parte 
deles da geração Millennial, em Boston e Los Angeles, abordando 
veículos autônomos, serviços de manutenção e compartilhamento 
de veículos. Apenas 11% desistiriam da posse do carro, e 19% dos 
Millennials estão propensos a desistir dos veículos. “Mas é importante 
lembrar que esses jovens amadurecem, conseguem empregos, 
compram casas e começam a ter filhos, o que muda a opinião sobre 
ter um carro próprio”, lembrou.

Mesmo para os que abdicariam da posse para se locomover de 
Uber, por exemplo, o custo das viagens diárias seria alto e demorado, a 
ponto de ser duas vezes maior do que ter um veículo próprio. “Nunca 
subestimem o valor da liberdade. Esse tipo de serviço atenderá às 
necessidades dos consumidores em todo o mundo, mas não será o 
modo dominante de transporte”.

Sobre o modelo de transporte por assinatura, Gilchrist acredita 
que ainda é um modelo imperfeito, por ser muito caro, para a maioria 
da população, e a curva de depreciação é desvantajosa para manter 
os pagamentos acessíveis. 

Para o Presidente da NADA, não importa qual tecnologia as 
montadoras desenvolvam, os Concessionários estarão sempre 
prontos para vender os veículos fabricados. “Não importa a 
motorização, vamos vender o produto, sem nunca nos esquecer das 
pessoas, pois, se o nosso negócio é bem-sucedido é por causa das 
pessoas que trabalham lá”, disse. 

União – Em seu encerramento, Gilchrist reforçou o papel político 
de entidades como a NADA e a FENABRAVE: “A NADA está lá para 
proteger nossos direitos comerciais, para trabalhar pelos nossos 
colaboradores, para melhorar e fortalecer nossos relacionamentos 
com as fabricantes e, também, educar, treinar e cultivar a próxima 
geração de líderes no Setor. Sempre confie em sua Associação para 
advogar por você, para te ajudar a superar altos e baixos no mercado”, 
concluiu Gilchrist.

O futuro já está aqui
Conectividade, carros autônomos e elétricos, assim como 
compartilhamento de veículos mudarão o modo de 
vender veículos e de oferecer serviços. Contudo, a posse do 
automóvel garante liberdade e menores custos ao cliente.

Superwokshop de Abertura
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Os membros da ALADDA – Asociación Latino Americana de 
Distribuidores de Automotores, se reuniram, na manhã do dia 
7 de agosto, durante o 29º Congresso & ExpoFenabrave, para 
debaterem assuntos relevantes para o Setor na região, e assinaram 
a Carta de São Paulo, que consolida as demandas do Setor da 
Distribuição de Veículos na América Latina. Durante o encontro, os 
representantes da entidade elegeram três dos seus ex-presidentes 
para uma homenagem futura à atuação de destaque. São eles:

Sérgio Antonio Reze – FENABRAVE (Brasil)

Edwin Derteano – APP (Peru)

Abel Bomrad – ACARA (Argentina)
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Tendências e análises relevantes, para um mundo cada vez mais 
tecnológico, em que o consumidor está cada vez mais conectado, 
pautaram a maior parte das palestras.

Jeremy G. de Alicandri, consultor e diretor da Maryann Keller 
& Associates, compartilhou suas análises sobre as tendências 
de tecnologia, sob a perspectiva das Concessionárias dos 
Estados Unidos, considerando três aspectos: as tendências de 
ruptura nos próximos anos; as grandes ameaças às quais as 
Concessionárias estão sujeitas e, por último, como os empresários 
estão respondendo à estas ameaças.

Segundo Alicandri, as Vendas Diretas online são uma das 
tendências de ruptura, embora a pergunta sobre as vantagens 
para o cliente ainda permaneça, na medida em que o consumidor 
ainda prefere ir à loja para efetivar sua compra. “Nossas pesquisas 
mostram que, nos Estados Unidos, os consumidores pesquisam 
as informações sobre o veículo na internet, porém, ainda não 
estão preparados para fazer transações online. Apenas 7% das 
transações são feitas online”, afirmou.

O consultor defendeu, ainda, que a propriedade particular 
do veículo não será afetada, nem mesmo pela mobilidade e 
transporte por aplicativos. “Essa questão de mobilidade, onde 
entram os aplicativos como Uber, não vai afetar a propriedade 
particular, pois ajudam na venda de veículos. Além disso, 
as Concessionárias têm um grande papel em pós-vendas, 
com suporte para reparos, manutenção e suporte logístico e 
operacional”, explicou o Alicandri. 

Por isso, o consultor defende que a ameaça está em outro lugar. 
“A maior de todas é que as montadoras controlam os lucros das 
Concessionárias, em níveis nunca visto na história. O lucro líquido 

Tecnologia x Redes de Distribuição de Veículos.  
Ameaça ou Oportunidade?
Tecnologia, inovação, plataformas digitais e oportunidades de novos negócios foram 
os principais temas da trilha de conteúdo destinada às Concessionárias de Automóveis 
e Comerciais leves, durante a realização do 29º. Congresso & ExpoFenabrave.

só está acontecendo em razão dos incentivos e bônus dados pelas 
montadoras. Os lucros ficaram espremidos. Além disso, os carros 
estão ficando menos acessíveis financeiramente. Tudo isso leva à 
redução das margens em outras áreas que, antigamente, eram de 
lucro, como F&I”, disse o consultor. 

Outra ameaça vem da estratégia de consolidação das 
Concessionárias em grandes grupos, gerando economia de escala, 
maior flexibilidade em gestão de estoque e a disponibilização dos 
ativos financeiros entre uma Concessionária e outra, dentro do 
grupo. Nos Estados Unidos, atualmente, 8.500 Concessionários 
devem se consolidar em 6.500. 

Para driblar essas ameaças, Alicandri recomenda: enfatizar 
o negócio de vendas de peças e serviços, foco em F&I, utilizar 
inteligência artificial para melhorar e girar estoques de usados, 
controle rígido de custos optar pela consolidação ou pela saída 
do negócio. “A consolidação traz muitos benefícios e o número 
ideal para um grupo é de 25 lojas. Acima disso, começa um retorno 
menor e não é tão eficaz”, concluiu. 

Ricardo Bacellar, líder do setor Automotivo da KPMG, comentou 
os resultados da pesquisa “Global Automotive Survey”, que mostra 
como o mercado deve mudar nos próximos 10 anos, considerando, 
também, questões da mobilidade. “É importante entender como 
a mobilidade está funcionando, uma vez que empresas estão 
investindo em novas modalidades de transporte. “O que eles estão 
enxergando que nós não estamos?”, questionou Bacellar. 

12 Revista Dealer 

Automóveis e 
Comerciais Leves

Jeremy G. de Alicandri

Ricardo Bacellar



Experiência do consumidor
Fábio Braga, Diretor de Operações da J.D. Power Brasil, trouxe 
o conceito CX Elevate, que significa elevar a experiência do 
consumidor. Para tanto, é preciso olhar o que outras marcas, de 
outros segmentos estão fazendo. “É importante lembrar que o 
consumidor de hoje avalia qualquer empresa, com base em sua 
experiência. As melhores práticas, de outras empresas, podem 
ser aplicadas ao setor automotivo. As Concessionárias, que 
ignorarem essas experiências do consumidor, serão desafiadas por 
competidores não tradicionais, a exemplo de empresas que vão 
até a casa do cliente para uma simples troca de óleo”, explica Braga, 
ponderando que, hoje, os veículos estão em níveis similares em 
tecnologia e qualidade, então, o que faz a diferença é a experiência 
do consumo.

As pesquisas realizadas pela J.D.Power definiram quatro pilares 
de sustentação, comuns nas melhores práticas: Personalização, 
conheça o cliente e o histórico do veículo e treine e capacite 
os colaboradores para que atendam de forma personalizada; 
Transparência; Eficiência e Reconhecimento.

No mesmo palco, Marcelo Langrafe, Diretor de pós-vendas da 
Honda, compartilhou algumas ações desenvolvidas pela marca, 
que visam conquistar e fidelizar esse novo consumidor, e como 
com isso pode alavancar a rentabilidade. “Redesenhamos todas 
as áreas de atendimento em pós-vendas,  passamos a entrevistar 
100% dos nossos clientes e demos mais atenção às mídias sociais, 
que já contam com 9,4 milhões de fãs da marca. Além disso, os 
portais web da montadora e das Concessionárias também tiveram 
uma atualização, com agendamento em tempo real e espaço 
para o cliente falar com a montadora e/ou com a Concessionária”, 
contou o executivo.

Veículos usados na era digital
A operação de veículos seminovos é sempre destaque para o 
segmento de Automóveis e Comerciais Leves, principalmente, 
com relação às ferramentas utilizadas para alavancar as vendas.

Para J.R Caporal, Presidente da AutoAvaliar, com a internet, 
o que sempre foi uma área meio nebulosa, passou exigir ações 
extremamente profissionais e com ferramentas de tecnologia 
e KPIs definidos e controlados. “Aquele gerente que entendia 
tudo de carro usado tem que entender, agora, de fotografia, VDP, 
que é a publicação de dados e informações variáveis, de Cost to 
Market, um indicador para gerenciar o potencial de lucro de cada 
veículo, de Market Days Supply, que mede as características de 
oferta e demanda de cada veículo e de estoque de veículos em um 
mercado específico, além da relação entre as vendas de veículos 
0km e de usados”, ponderou.

Para o palestrante, o lead é o instrumento mais importante 
da Concessionária, destacando três aspectos primordiais para 
a eficiência do anúncio do carro usado: imagens, palavras e 
números. “Qualquer um que não estiver apropriado para captar 
a atenção do cliente para aquele veículo, fará com que o cliente 
pule para outro carro, de outra página, de outra Concessionária”, 
concluiu Caporal.

Paulo Simões Filho, diretor do Grupo AB no Rio de Janeiro, que 
representa sete marcas, em 20 Concessionárias, participou da 
apresentação de Caporal e contou sua experiência em seminovos. 
“Há exatos 12 meses, ao ver os números da área de usados, resolvi 
que não poderia mais apresentar resultados tão pífios. Depois de 
um tempo de planejamento, iniciamos uma série de ações, que 
têm, como objetivo, obter 7,5% de lucro operacional sobre vendas 
líquidas. Nossa primeira atitude estratégica foi olhar o negócio de 
seminovos, de forma totalmente distinta, sem nenhuma correlação 
ou ajuda financeira, de qualquer outro departamento. Ou seja, 
criamos um núcleo único de negócio que atende todas as nossas 
Concessionárias”, explicou Simões Filho, sobre a estratégia que 
ainda conta com ferramentas digitais de precificação, análise de 
mercado e diferenciais como recompra garantida. 
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Para a sobrevivência no mundo digital é preciso seguir 
metodologias e práticas. Para Tavane Gurdos, Diretora de Vendas 
e Parcerias da OLX Brasil, essa nova forma online de consumir é o 
motor das plataformas digitais. “A cada minuto, cinco carros são 
vendidos de forma digital. Só em 2018, foram transacionados cerca 
de R$ 59 bilhões, ou seja 1% do PIB brasileiro”, disse a executiva.

 Tavane reforçou que parcerias com empresas de 
financiamentos e seguros agregam valor ao produto e 
aumentam o leque de lucratividade das Concessionárias. Para 
que um anúncio online seja eficaz, a executiva aconselhou: 
“Imagens são essenciais, 20 fotos de cada veículo é o número 
ideal. Poucas palavras no título e uma descrição que motive o 
comprador a contatar o anunciante também ajudam a atrair o 
consumidor. O cliente quer detalhes do produto, acessórios, 
procedência e não informações sobre sua empresa, como 
aqueles textos de tantos anos no mercado”, resumiu  
a executiva. 

Inteligência Artificial aplicada  
na Concessionária
Wilson Abdalla Aruk, Diretor Comercial da MapsIA (IA), comentou 
a importância dessa ferramenta na recuperação de clientes, 
dando respostas rápidas e adequadas ao perfil, além de avaliar, 
previamente, o veículo usado.

“A transformação digital é uma realidade e suas oportunidades 
devem ser correta e rapidamente exploradas”, destacou Aruk, 
contando que foi criada 

uma ferramenta de IA (Inteligência Artificial) que consegue 
recuperar os leads perdidos (todos aqueles que o consultor 
cancelou, por algum motivo), dar respostas rápidas e utilizar um 
CRM ativo, com clientes da própria base da Concessionária.

“Ao aplicar os princípios da IA no relacionamento com 
consumidores, é possível maximizar a eficácia do atendimento 
online, com o uso de chat, WhatsApp ou outras ferramentas de 
comunicação. Quando acionada, ela pode prover o atendimento 
humanizado que o cliente precisa, uma vez que está munido de 
todas as informações necessárias e está em constante aprendizado 
enquanto a interação acontece. A IA vai trabalhar 24 horas por dia, 
sem mau humor ou respostas erradas”, finalizou o Diretor. 
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Otaciano Bento Pereira Junior - Titular do Grupo Apice 
(AP) e Diretor Regional FENABRAVE-AP
“O principal motivo do Congresso Fenabrave é a 
interação. Trocamos informações, principalmente, neste 
momento em que o mercado começa a ser retomado. 
Outro motivo é a necessidade de nos mantermos 
informados com relação às novas tecnologias, mercado 
e conhecer como as montadoras estão se posicionando.”.

Ademir Antônio Saorin - Rivel Veículos (SC)
“Cada ano, o nosso Presidente da FENABRAVE, 
Alarico Assumpção Júnior, nos surpreende mais. A 
presença do Presidente Bolsonaro nos dá mais fôlego 
para trabalhar com ainda mais garra. A FENABRAVE 
tem uma responsabilidade social muito grande na 
geração de emprego e renda, além da promoção da 
mobilidade.  O entusiasmo dos empresários, que participaram, é 
contagiante. Tenho certeza de que o Brasil está no caminho certo.”

Bruno Mathias Figueiredo - Honda HVille (SP)
“O Congresso Fenabrave trouxe muitas palestras 
positivas, agregando conhecimento. E, mais 
que isso, conseguimos dividir experiências com 
profissionais brasileiros e do exterior. Pudemos 
ter a oportunidade de ver o que o cliente espera de 
nós e como adequar o negócio aos novos tempos.”

Welliton Carlos de Souza - Grupo Jorlan (DF / GO / MG)
 “O Congresso nos surpreendeu muito, com 
palestras importantes, que nos trouxeram novos 
caminhos. Agora, é discutir, internamente, 
esses conceitos aprendidos, para colocarmos 
em prática, principalmente a questão da 
disrupção do modelo da Concessionária”.

Paulo Maciel - Grupo BEXP (SP)
“A participação do Presidente da República 
traz uma credibilidade maior para o mercado, 
que precisa deste empurrão. Assim, saímos 
daqui com uma visão muito positiva”.

Quem participou, aprova!

Automóveis e 
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Motocicletas
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Novos tempos exigem novos processos
Controle de processos, engajamento da equipe e relacionamento com o 
cliente foram algumas das lições compartilhadas pelos palestrantes, na 
trilha de conteúdo, exclusiva para o segmento de Motocicletas.

O mercado brasileiro de motocicletas transformou a visão de 
Concessionários sobre seus negócios. Durante o 29º Congresso & 
ExpoFenabrave, a trilha de conteúdo para o segmento destacou 
a necessidade de processos, disciplina, valorização da equipe e o 
uso das ferramentas digitais para o melhor aproveitamento das 
oportunidades, neste ambiente de retomada nas vendas.

“Os melhores Concessionários têm duas coisas em comum: 
estão envolvidos no trabalho, diariamente, e têm processos em 
todos os departamentos,” pontuou Laura Lemco, Presidente 
da Consultoria Dealership Valuation Services, em sua palestra 
“Processos Críticos e Gestão Rentável das Concessionárias  
de Motos”. 

Atuando no mercado norte-americano, há mais de 40 anos, 
como proprietária e consultora, Lemco reforçou que, para quem 
tem várias Concessionárias, isso não significa estar em todas (e 
todos os dias!). “Você tem que dizer, a todos da equipe, para cada 
departamento, o que quer; e inspecionar aquilo que espera”. 

Além de métodos, que devem ser aplicados, diariamente, na 
operação, com exemplos do seu roteiro de processos de controle, 
Laura defendeu que a orientação é a chave do sucesso para as 
vendas, na medida em que oferece subsídios para que os gerentes, 
por exemplo, tomem as melhores decisões. “Se o gerente de 
vendas fizer o que está lá [no roteiro] todos os dias, vai vender mais. 
Então, a primeira coisa é inspecionar o que você espera”, explicou 
a consultora, que ainda coloca o incentivo da equipe como um 
outro pilar importante para o bom desempenho da loja. “Quando 
você entrega uma moto, esse é o início do relacionamento com 
o cliente e não o fim. Então assegure que ele seja apresentado a 
todos os departamentos”, aconselhou a consultora.

Veja os passos definidos por Laura Lemco  

para o atendimento ao cliente:

great – Cumprimente. Não esqueça o bom dia 

question – Conecte. Faça as perguntas certas para o cliente 

sit-on – Hora de sentar na moto. Deixe o cliente à vontade 

presentation – Apresente o produto, fale sobre a moto  

sit-dow - Proposta 

write up – Negocie e escreva a negociação  

close - Feche a venda 

F&I - Faça o seguro e cuide da parte financeira 

delivery – Entrega é momento de comemoração

Marketing Digital – Laura Lemco ainda reforçou a importância das 
redes sociais para o engajamento do cliente. “Você pode fazer 
vídeos de um acessório que pode estar na moto, por exemplo. 
A importância das redes sociais não é só vender, mas engajar o 
cliente. Ele tem que se identificar”. 

E foi, exatamente, essa estratégia, de reforçar o engajamento 
do cliente no mundo online, que trouxe grande sucesso para 
a Promenac, Concessionária de Santa Catarina. Leandro Luz 
Werner, Diretor do Grupo Promenac, compartilhou algumas 
das ações que levaram a empresa a reduzir, drasticamente, seus 
anúncios publicitários, no mundo offline, durante sua participação 
no workshop “Transformação do Offline para o Digital”.

Liderando a estratégia digital  da empresa e o novo 
departamento de Marketing, Werner pensou em atribuições que 
não existiam na Concessionária, integrou vendas e relacionamento, 
treinou o pessoal, digitalizou o fluxograma, mudou os canais de 
publicidade. “Agora, você fala exatamente com a pessoa que quer 
o teu produto”, disse o diretor. 

A transformação do modelo offline para o digital seguiu quatro 
pilares: processos, pessoas, tecnologia e mensuração, e, depois 
de contratar um gerente com o mesmo propósito, partiu para 
a geração e captura de leads por meio de campanhas digitais, 
de e-mail marketing, mensagens de WhatsApp e SMS. “Hoje, a 

Laura Lemco
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Concessionária vende, aproximadamente, 300 motos por mês, 
entre novas e usadas, e grande parte dessas vendas são feitas 
por meio da conversão de leads, que chega a 14%, o que é uma 
considerada uma taxa alta”, contou Werner.

As redes sociais foram usadas para engajar seus seguidores 
e, também, para gerar negócios. Foram criados o site da empresa 
e landing pages (LPs) pensando em mobile first, a primeira 
plataforma dos clientes, sempre buscando crescimento orgânico 
de acessos (SEO), sem ter de pagar. “Hoje, só fazemos anúncios na 
rádio da cidade porque meu concorrente está lá”, disse o Diretor 
da Promenac.

Uma nova geração à frente  
dos negócios
Operando com 26 colaboradores, as Concessionárias Yamavale, no 
Rio Grande do Sul, os irmãos e Concessionários Lucas Germano 
Kirchner e Ana Luisa Kirchner passaram por um processo de 
enxugamento na empresa para enfrentar a redução nas vendas. 
“Nem sempre operamos nesse formato enxuto. Adotamos essa 
estrutura em 2015, e assim conseguimos manter uma margem 
de lucro maior. Em 2018, já ultrapassamos o número de motos 
vendidas em 2015”, contou Lucas, durante sua participação 
no Workshop “Operando com Baixo Custo e Processos para a 
Manutenção da Margem de Lucro”. 

Os novos processos foram baseados nos métodos de Laura 
Lemco, apresentados para os irmãos em Nashville, nos Estados 
Unidos, no início do ano, quando participaram do Programa 
Educacional da FENABRAVE para o segmento de Motocicletas, e 
tiveram contato com a consultora.

Com tradição familiar de mais de 30 anos nos negócios de 
Concessionárias de motocicletas, os irmãos ainda contam com o 
apoio do pai, Paulo Ricardo Kirchner, nas áreas jurídica e contábil, 
mas estão à frente da operação, e sempre envolvidos com toda a 
equipe, acompanhando e cobrando os resultados, diariamente. 
“Não abrimos mão disso. Faz parte da nossa estratégia tocar o 
negócio dessa maneira”, afirmou Lucas. 

As mudanças nos processos chegaram até a entrega das 
motos, considerado por Ana Luísa, o momento mais importante da 
venda. “A gente criou uma ação para isso: o vendedor coloca uma 
capa em cima da moto e o cliente retira a capa e vai ver a moto pela 
primeira vez. O sorriso do cliente não tem preço”, contou Ana Luísa. 

Revezes e retomada
O comportamento do mercado brasileiro e meios de 

pagamento foram o pano de fundo da análise de Nelson 
Dias de Aguiar Júnior, Presidente das empresas financeiras 
do Grupo Yamaha Motor do Brasil, na palestra “Diferencial 
Competitivo pelo Consórcio”.  

Focando nos diversos momentos econômicos do País e 
no mundo, para entender a atuação do consórcio e jogar luz 
aos resultados do Sistema, no cenário nacional, o executivo 
defendeu que, apesar do desempenho positivo, em alguns 
anos, os revezes das vendas de novas cotas de consórcio 
marcam o negócio no Brasil. “A venda de consórcios perdeu 
espaço no mercado para outras modalidades, como leasing, 
compra à vista e para os financiamentos, como CDC”, 
afirmou. 

Aguiar Júnior entende que a evolução e retomada da 
operação de consórcio, no Brasil, dependem das variáveis 
do mercado e da segurança de ter uma boa parceria. “Para 
mim, parceria é quando a gente tem a percepção de que 
a operação tem um respaldo comercial interno, que você, 
como Concessionário, está conseguindo que o crédito seja 
analisado, de uma forma que não gere um problema para 
a operação”, disse. 

Para ele, a equipe comercial da Concessionária de motos 
tem de ter a segurança de trabalhar o cliente e fechar a 
venda sem ter, depois, o problema de receber um não da 
administradora, pelo fato de o cliente estar negativado.

Lucas Germano Kirchner Ana Luisa Kirchner

Nelson Dias de Aguiar Júnior

Leandro Luz Werner
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Sonhar e viver em  
alta cilindrada
O mercado voltou a crescer. Essa é uma notícia bastante animadora 
para um segmento restrito, mas movido por consumidores que 
querem sonhar e viver o motociclismo. Saulo Colino de Carvalho, 
Presidente da Abrat - Associação Brasileira dos Concessionários 
Triumph, e Diretor do Grupo Triple Triumph, analisou o mercado 
geral de motos e o negócio de alta cilindrada. 

“As pessoas que andam de moto são mais felizes!”, contou 
o palestrante e motociclista, que apresentou uma pesquisa 
que revela os porquês do fator experiência ser muito bem 
explorado pelas marcas, e que pode ser, também, abordado por 
Concessionários. “Os efeitos equivalem aos de exercícios de baixa 
intensidade e explicam muito porque as pessoas gostam tanto de 
andar de moto”, disse Carvalho, comentando que trata-se de um 
público com forte relação com as marcas e com os produtos que 
rodeiam o motociclismo.

Para o Presidente da Abrat, depois de um período de três a 
quatro anos ruins, o viés do mercado voltou a ser de alta, tanto 
para modelos de alta quanto de baixa cilindrada. “Então, a gente 
conclui que a questão do crédito é muito pertinente para baixa 
cilindrada e a questão da confiança muito relevante para o cliente 
de alta cilindrada. São dois aspectos muito importantes, que 
quando a gente separa, consegue ter uma visão mais clara daquilo 
que realmente movimenta cada um dos segmentos”, comparou. 

Economia, segurança e renovações também são pilares na 
continuidade do segmento de alta cilindrada, para o palestrante. 
A primeira porque, sem confiança, o cliente não vai investir na 
compra de uma motocicleta de alta cilindrada. O outro ponto, 
segurança, é importante porque a percepção faz com que o cliente 
consuma. E, por fim, as renovações e novidades, que atraem e 
levam os clientes para as lojas.

Guilherme Porto – Amoto (RJ)
“Achei ótima a exposição dos dados do 
mercado de consórcio. Foi muito interessante. 
A palestra trouxe informações novas para 
mim: de participação, penetração, etc. 
Esses são dados que eu não conhecia”.

Adriana Vince - Marynga 
Motos Yamaha (PR)
“Achei excelentes os dados de mercado, 
mostrando o crescimento das perspectivas 
para o futuro, e o detalhamento sobre o 
segmento de motos de alta cilindrada, que 
vem crescendo. Foi muito positivo para 
quem quer continuar investindo nesse segmento. Muito 
interessante enaltecer o consumidor e o relacionamento 
com o cliente, tratando de sonho e experiência”.

André Werner – Promenac Camvel (SC)
“Muito boas as palestras. Menos teoria e mais 
casos concretos, para fazer boas campanhas 
de marketing. Fazemos muitas campanhas 
online, que passam pelo modelo comentado aqui. Para 
nós, o mais difícil é converter em vendas, que foi uma das 
abordagens do evento. Temos uma taxa de conversão boa, mas 
não se compara ao case apresentado aqui”.

Rudney Doscher – Blokton (PR)
“Venho todos os anos. Achei a palestra da 
Laura Lemco fantástica. Falou sobre tudo o 
que envolve processos na área de vendas 
e o que deixa a empresa melhor preparada 
para atender aos clientes. Com certeza, com a palestra, 
vamos conseguir melhorar o processo que já segue o método 
dela, e, com isso, vamos colher melhores resultados”.

Quem participou, aprova!
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Analisando as principais mudanças pelas quais o Setor da 
Distribuição de Veículos deve passar nos próximos 10 anos, o 
conteúdo das palestras do segmento de Caminhões, Ônibus, 
Implementos Rodoviários e Máquinas Agrícolas reafirmou a 
importância de se trabalhar o pós-vendas para extrair o máximo 
de rentabilidade do negócio.

“A Concessionária não vai desaparecer, ainda há um papel a 
ser cumprido, que é conectar fabricantes e consumidores. Essa 
relação sempre existiu e vai continuar”, afirmou Albert Gallegos, 
executivo da NADA- National Automobile Dealers Association, e da 
American Truck Dealers (ATD), que apresentou, ao lado de Charlie 
Gilchrist, chairman da NADA 2019 e membro da ATD, o workshop 
“Futuro do Negócio de Concessionárias de Caminhões”.

Na opinião dos palestrantes, a própria dificuldade do segmento 
e a alta barreira de entrada, seja financeira ou técnica, servem como 
proteção a quem já atua no ramo. “Estes veículos não vendem 
tão rápido quanto os de varejo. Você tem que estocá-los e não é 
todo mundo que quer isso. Eles não se vendem em 30 dias. Muitas 
vezes, levam 90 dias”, analisou Gilchrist, destacando a expertise 
técnica para o atendimento ao cliente, além de recursos, pessoas, 
equipamentos e o poder financeiro para estocar esses veículos. 

Para continuar competitivo, no entanto, o Concessionário deve 
ficar atento às maneiras de garantir o máximo de rentabilidade. 
Para Gallegos, pós-vendas e serviços devem ser prioridade na 
agenda de qualquer empresa, ressaltando a importância de 
sempre pensar em novas fontes de renda. “Com a demanda por 
novos veículos, em algum momento, os usados podem entrar na 
negociação. Talvez seja uma boa ideia pensar no aluguel. Claro que 
será necessário fazer uma revisão ou reforma do veículo”, sugeriu, 
lembrando que a modalidade de leasing full service, em que o 
custo de manutenção é diluído nas parcelas do arrendamento, é 
bastante popular nos Estados Unidos.

Oportunidades na estrada e no campo
A distribuição de veículos comerciais deve seguir com boa rentabilidade e demanda, 
mas, eficiência no pós-vendas e foco no crescimento são necessários.

Gallegos disse, também, que a popularização das impressoras 
3D pode, em algum momento, entrar na cadeia de produção 
de peças e aconselhou atenção a este movimento. Quanto a 
propulsores elétricos, Charlie Gilchrist foi reticente e disse não 
crer que comecem a equipar caminhões pesados em breve. “Para 
carros leves urbanos e que fazem determinados tipos de entrega, 
no entanto, fazem sentido”, ressaltou o chairman da NADA e 
membro da ATD. 

A possibilidade de veículos comerciais autônomos também 
é vista com desconfiança. “Nós tivemos a experiência de dirigir 
nas ruas de São Paulo e eu, realmente, não sei como um veículo 
autônomo lidaria com os ziguezagues dos motoqueiros. Não acho 
que um computador consiga ser rápido o bastante para evitar um 
motoboy», brincou.

Outra tendência, apresentada pelos representantes da 
ATD, é a fusão e incorporação de Concessionários, nos EUA. “Os 
fabricantes já têm falado para os Concessionários: ou você cresce 
ou vende sua empresa. Em resumo, eles querem dizer que, se você 
se compromete em termos de investimentos e pessoas, haverá 
suporte para crescer. Para os menores que não conseguem crescer, 
a sugestão é que saiam do negócio. A realidade é que muitos são 
pequenos demais para continuar. E não é só capital, são pessoas. 
Se você quer crescer, tem que se certificar de que tem as pessoas 
certas para isso”, finalizou Gilchrist.

Case de sucesso
Coincidência ou não, a Lavoro, Concessionária John Deere, 
recentemente, apostou na união de forças. A companhia, comprada 
pela SLC, apresentou parte das medidas que fizeram com que 
saltasse de um prejuízo de R$ 9 milhões, em 2017, para um lucro 
de R$ 6,7 milhões, em 2018. “Não fizemos nada de tão inovador. 
Simplesmente, paramos e olhamos o básico do nosso negócio”, 
contou o Diretor Geral da empresa, Anderson Strada, que 
apresentou o Workshop “Alta Performance & Inteligência Comercial”. 

Entre as ações da reestruturação da empresa, foram 
estabelecidos o foco na gestão centralizada das compras, 
adequação dos estoques, eficiência nas transações bancárias, 
a fim de garantir a disponibilidade do dinheiro das vendas no 
menor tempo possível, e gestão de transferência de equipamentos 
entre lojas. “Parece uma coisa tão óbvia, mas se repararmos no 
nosso dia a dia é um processo que, muitas vezes, ocorre de forma 
desordenada”, disse o Diretor.

Caminhões, Ônibus,  
Implementos Rodovíários,  
Tratores e Máquinas Agrícolas
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Strada contou que a meta é que toda a empresa trabalhe de 
forma integrada. Um exemplo são as compras planejadas com a 
fábrica, em que o consultor de vendas passa a negociar os veículos 
que estão na programação de recebimento e não apenas o que há 
no estoque. Dessa maneira, segundo o Diretor, a empresa atingiu, 
em 2018, um faturamento de R$ 238 milhões com um alvo de 
estoque de R$ 18 milhões. “O negócio passou a ser muito mais 
proativo do que reativo”, afirmou. 

O Diretor da Lavoro disse, ainda, que a mudança exigiu 
comprometimento de todo o time – e, por consequência, 
decisões assertivas dos executivos. “Em 2017, trocamos 47% 
da nossa equipe. Foi uma mudança muito grande”, afirmou. 
“São as pessoas que fazem a diferença. Quanto mais gente 
comprometida e qualificada participar do projeto, mais rápido o 
resultado chega”, completou, contando que a empresa também 
implantou um programa de conhecimento contínuo, em que 
o vendedor passa por quatro provas durante o ano, com nota 
mínima de 8. Caso não atinja, é encaminhado para um plano de 
recuperação do trabalho.

100% de Absorção de Serviços 
Bancar as despesas operacionais da empresa apenas com a receita 
de peças e serviços, é o objetivo de qualquer Concessionário, e 
foi o tema da palestra “100% de Absorção de Serviços – Mito ou 
Realidade”, que contou com a participação de Luiz Carlos Taoni, 
Presidente da Associação Brasileira dos Concessionários Scania 
– ASSOBRASC.

Para Taoni, o resultado é possível, mas, é fundamental que o 
Concessionário fique atento à gestão de mão de obra. “É onde 
você tem maior liberdade para precificar. Peças têm pressão da 

concorrência e dos preços sugeridos pelas montadoras. Por outro 
lado, é onde acontecem mais desvios”, afirmou, destacando que 
uma gestão permissiva de mão de obra permitirá descontos 
excessivos, apontamentos irregulares, queda na produtividade e 
retorno de serviço/retrabalho.

Contudo, é importante relativizar esse índice, disse Taoni, pois, 
em momentos de alta de vendas, as despesas com comissões, 
fretes e afins podem fazer com que a absorção apresente taxas 
menores. O contrário também é verdade, já que baixas nas vendas 
podem fazer com que os 100% sejam atingidos, o que não quer 
dizer que a empresa vive um bom momento, chamando a atenção 
para a gestão de produtos em garantia. “Invista no garantista. 
Ele é um dos principais funcionários da sua empresa. A perda de 
garantia é irreversível e a maioria se dá por falhas administrativas, 
como prazo ou erro nas etiquetas.”

Contratos de Serviço
Outra modalidade interessante para garantir a entrada de receita, 
ao mesmo tempo em que assegura a satisfação do cliente, são os 
Contratos de Serviço. “O grande transportador não quer cuidar da 
manutenção e está disposto a pagar pelo serviço adequado. O foco 
dele é na produtividade, na eficiência do transporte e no consumo 
de combustível. Ele só faz manutenção por falta de atendimento 
ou se o preço não for razoável, mas não é o negócio dele”, explicou 
Luiz Ricardo Guareschi, da Ouro Verde Locação e Serviços, que 
apresentou a palestra sobre “Contrato de Manutenção”. Para ele, 
“o contrato faz com que a Concessionária tenha uma receita 
certa por quatro, cinco anos, além de uma venda de peças muito 
interessante”, completou.

Guareschi recomendou muita atenção na elaboração dos 
contratos, já que a gestão de acordos desse tipo costuma ser 
bastante complexa e exige acompanhamento constante para que o 
Concessionário não tenha prejuízo. “Os termos têm de ter uma clareza 
muito grande, tudo bem delineado. Se as partes legal e contratual não 
forem bem elaboradas, podem gerar problemas no futuro”.

Caminhões, Ônibus,  
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Consultoria no campo
Com mais de 40 anos de experiência no cenário do agronegócio, 
Willie Vogt, Diretor executivo de Conteúdo da Farm Progress, 
tratou de questões importantes para o segmento de Máquinas 
Agrícolas e Tratores. Além de um horizonte positivo para a 
próxima safra e as possibilidades de crescimento nas vendas, Vogt 
reforçou a presença, cada vez mais forte, da tecnologia por meio 
da conectividade das máquinas e internet das coisas, como um 
caminho para os Concessionários ampliarem a oferta de serviços. 
“Alguém aqui já oferece um serviço de atendimento ao cliente 
24 horas, que possa solucionar problemas a distância, orientar o 
agricultor sobre como aproveitar melhor os recursos da máquina?”, 
questionou a plateia, ressaltando a necessidade de mão de obra 
especializada e comprometida com esse tipo de atendimento, que, 
na sua opinião, deve crescer, substancialmente, daqui para a frente.

Outra linha de atuação dos Concessionários de Máquinas 
Agrícolas e Tratores, que deve ser olhada com atenção, segundo 
Vogt, é o monitoramento dos dados gerados pelas máquinas, o 
que permite um acompanhamento da produtividade, de forma 
remota e online.

Mas é o relacionamento com o cliente que vai direcionar 
o sucesso das Concessionárias. As Redes Sociais são um canal 
que pode promover diversas ações proativas, uma vez que é 
possível saber se este ou aquele cliente está com problemas pelas 
postagens que faz.

Agronegócio em compasso de espera
Não é de hoje que a economia do campo vive um bom momento, 
mas, o cenário mundial, com destaque para a guerra comercial 
entre EUA e China, parece estar do lado do agronegócio brasileiro, 
já que, recentemente, o país asiático suspendeu a compra da soja 
norte-americana, o que pode fazer com que o Brasil chegue a 70 
milhões de toneladas exportadas 
este ano. 

Para aproveitar, ao máximo, este 
momento, na opinião de Alexandre 
M e n d o n ç a  d e  B a r r o s ,  d a  M B 
Agro, que apresentou o workshop 
“Perspec t ivas  do Agronegócio 
Brasileiro e Impacto nas Vendas”, 
é  n e c e s s á r i o  d e s t r a v a r  t e m a s 
importantes, como a contestada 
tabela de frete, as habilitações de 
exportações de carne para a China e 
o crédito do produtor rural.

Segundo Barros, além da soja e 
milho, é provável que a China amplie 
as importações de carne, desde que 
o Brasil consiga aumentar o número de plantas habilitadas para 
exportação, já que as atuais operam perto de seus limites. “Caso 
as habilitações saiam, vamos ver o volume crescer, as exportações 
tracionarem e os preços subirem”, afirmou, lembrando que, por 
conta dessa possibilidade, deve ocorrer uma alta na demanda de 
milho e farelo, o que provocará reflexos na logística interna e na 
indústria de esmagamento.

Ele ainda falou sobre o crédito do produtor, que está bastante 
difícil, tanto pela diminuição dos subsídios do setor, como pela 
insegurança jurídica causada por algumas decisões judiciais, 
que permitiram a recuperação judicial do produtor com empresa 
registrada há menos de dois anos. “Se isso se confirmar, a estrutura 
de garantias vai mudar, não teremos mais a hipoteca de terras como 
principal garantia. Novos instrumentos devem surgir.”

Caminhões, Ônibus,  
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Carlos Alberto Ribeiro - Titular da Rivesa (PR)
“Evento excelente, condizente com o mercado 
e as necessidades dos Concessionários. A 
palestra Futuro do Negócio de Concessionárias 
de Caminhões me chamou atenção, e gostei do 
novo formato, com palestras mais curtas”.

Humberto Sobral - Gama (PB)
“Esta é a minha primeira participação no Congresso. 
Acredito que é uma ótima oportunidade 
para estarmos em contato com colegas de 
outras Concessionárias e fornecedores”. 

Lelles Freitas - Grupo Suécia (DF / GO / MG e TO)
“É meu terceiro congresso e achei as palestras 
bem técnicas, bem dentro das necessidades do 
negócio. As apresentações mais curtas permitem 
estimular alguns insights e tentar já implantar no 
dia a dia da Concessionária. Gostei das palestras 
que abordaram estratégias de RH e as do segmento 
de caminhões, que é o nicho de mercado da nossa empresa”.

Leonel Guimarães e Leôncio 
Guimarães Filho - Guiauto (MG) 
“Gostamos muito da nova dinâmica das 
palestras. Participamos do evento há anos e 
sempre levamos, para as nossas Concessionárias, 
algo novo, que aprendemos aqui”.

Quem participou, aprova!
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Neste ano, a programação temática do 29º Congresso & 
ExpoFenabrave contou com um novo formato, no qual os 
participantes puderam acompanhar uma trilha de conteúdo 
específico para cada um dos Segmentos e ainda assistir aos 
Superworkshops, que contemplaram temas relevantes para a 
gestão de todas as Concessionárias, reunindo mais de 1,7 mil 
pessoas no auditório Renato Ferrari. 

Francisco Mendes ,  consultor renomado do Setor da 
Distribuição de Veículos no Brasil, e José Maurício Andreta 
Júnior, Concessionário e Vice-Presidente da FENABRAVE, dividiram 
o palco para discutir as Políticas das Montadoras e reflexos sobre 
as Operações das Concessionárias de Veículos, abordando pontos 
críticos que influenciam os resultados das Concessionárias, tais 
como garantia, canais de venda, política comercial e bonificação, 
estrutura para investimento e geração de caixa.

Mendes mostrou que, atualmente, a operação de pós-
venda está concentrada na política de garantia, consumindo 
grande parte dos custos com a estrutura existente, porém, sem 
a flexibilidade de alteração dos valores de mão de obra. “Os 
processos de garantia geram lucro zero ou, na maioria dos casos 
geram prejuízo”, explicou o consultor que ainda destacou que um 
a cada nove colaboradores das Concessionárias não trabalham 
para o negócio em si, mas para atender aos processos de garantia.

O consultor ainda criticou as questões de estrutura e 
investimentos constantes em mobiliário e sofisticação, em busca 
de melhores resultados para a percepção de valor e imagem da 
marca. “Quanto esses investimentos geram retorno para a Rede?”, 
questionou Mendes.

Andreta Júnior tocou em um assunto bastante preocupante, 
as Vendas Diretas. Estudos mostram que, atualmente, as vendas 
de automóveis e comerciais leves, feitas via estoque, representam 
57% do total, enquanto as vendas à locadoras são 17% e as com 
faturamento direto são 26%. “As vendas para locadoras cresceram 
89% nos últimos três anos e a frota deste segmento avançou 30% 
no mesmo período”, comentou o Vice-Presidente da FENABRAVE, 

Uma trilha comum
Marketing digital, relacionamentos com as montadoras, estratégia de contratação de equipes, 
legislação, e outros assuntos foram destaque no palco do auditório Renato Ferrari.

destacando que as Concessionárias não participam desse processo 
de vendas, ao contrário das vendas feitas com faturamento direto, 
como PCD e produtor rural.

Embora o cenário atual seja muito mais complexo para o 
negócio, Andreta disse que o horizonte é positivo. “Precisaremos 
passar por modificações, e adaptações serão necessárias para 
atender aos clientes. Por isso, o foco deve estar nele. Mas é preciso 
investir de forma a trazer benefícios para a operação, como em 
ferramental e tecnologia, que agilizem processos, em mão de 
obra treinada, e manter as empresas enxutas. Fazer, cada vez mais, 
melhor e com menos”, concluiu.

Mercado de Crédito 
Os anos de crise econômica nacional refletiram em fortes 

quedas no mercado de veículos e, consequentemente, no 
fechamento de mais de 2 mil Concessionárias. Neste cenário, 
a concessão de crédito ao Setor da Distribuição Automotiva 
brasileiro também passou por transformações, em suas 
análises e métricas, em busca de atender, de forma eficiente,  
essas operações. 

Foi neste contexto que André Rodrigues, Diretor Coordenador 
de Varejo do Itaú Unibanco apresentou as perspectivas dos 
agentes financeiros para o Setor. “Os anos de crise foram difíceis, 
mas a retomada é clara. E, agora, os agentes financeiros conseguem 
compreender melhor o modelo de negócios dos Concessionários”, 
explicou Rodrigues.

Uma das graves consequências do período de crise foi a 
inadimplência, que levou o banco a mudar suas métricas de 
concessão de crédito empresarial, buscando mais qualificação dos 
critérios. “Novos parâmetros e métricas, mais relacionados com a 
essência da atividade dos Concessionários, foram introduzidos na 
avaliação”, explicou o executivo, se referindo à qualidade de gestão, 
práticas profissionais, relevância da empresa em seu mercado de 
atuação, dentre outros.

Francisco Mendes

José Maurício Andreta Jr.

Superwokshops
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Com essa nova avaliação, o banco identificou algumas 
características comuns nos perfis das empresas vencedoras: 
diversificação da representação de marcas, presença no segmento 
de veículos premium, liquidez e capitalização de patrimônio dos 
sócios. “Observamos que as Concessionárias melhor avaliadas 
tinham um padrão de relevância regional, diversificação da receita 
e índice de alavancagem menores do que as outras”, comentou 
Rodrigues, que ainda confirmou as perspectivas positivas do 
banco para o Setor a partir de agora, uma vez que já observam o 
aumento da rentabilidade dos negócios.

Mundo Digital 
A revolução digital transformou a jornada de compra do cliente 
assim como seu perfil. Por isso, neste momento, a pergunta a ser 
respondida é: O que sua empresa está fazendo para atender seu 
cliente de forma especial?

“A personalização de atendimento é a que mais fideliza, e 
perder cliente por mal atendimento não é mais aceitável, para 
nenhuma empresa”, disse Ricardo Bonzo Filho, CEO do iCarros, 
em sua participação no SuperWorkshop. 

Bonzo Filho ainda destacou que é necessário tratar o cliente 
como uma oportunidade, entendendo sua preocupação e 
necessidades, respondendo aos seus questionamentos no tempo 
que ele espera. “Faça do momento da compra uma consultoria, 
porque informação ele já tem, e está fazendo pesquisa dentro 
da loja enquanto fala com o vendedor”, ressaltou o executivo 
do iCarros, destacando a necessidade de investimentos e 
treinamentos das equipes. 

Mas, além de oferecer atendimento ágil, é preciso que as lojas 
estejam presentes no mundo digital da melhor forma, interagindo 
com esse cliente. Bruna Terra Seii, Executiva de Negócios da 
Google, subiu ao palco do auditório Renato Ferrari fazendo uma 
provocação aos participantes sobre o uso do Google Meu Negócio, 
ferramenta gratuita que facilita a interação com o cliente no 
mundo digital. “Quando o cliente faz uma busca no Google sobre 
a sua Concessionária, o que ele vai ver?”, referindo às informações 
que são visualizadas nessa pesquisa e da necessidade de estarem 
totalmente corretas para que o cliente chegue até a loja ou faça 
contato com ela.

Um aspecto que deve ser levado em conta é que essa 
visualização tem a ver com a construção de imagem da 
Concessionária, uma vez que ao acessar essas informações, o 
cliente estará confiando nesses dados e conhecendo o local pelas 
imagens que são postadas. Além disso, Bruna destacou a avaliação 
da performance da loja, auxílio na gestão do negócio e a própria 
promoção da loja na internet como contribuições geradas pelo 
Google Meu Negócio. “É possível ter métricas que indicam os 
impactos de determinadas ações de varejo, seja pelas rotas traças, 

pelos picos de ligações telefônicas, por exemplo, e em quais dias 
acontecem as maiores interações, o que pode melhorar, inclusive, 
a gestão de pessoas da loja”, explicou. 

A montadora fechou, e agora?
O encerramento das atividades de uma montadora, no País, leva 
a uma discussão complexa, mas que está baseada nos artigos 
que tratam do assunto, na Lei Ferrari, Lei 6.729/79. A participação 
do advogado Francisco Aranda Gabilan, do escritório Gabilan 
e Gabilan Advogados Associados, especialista no Setor da 
Distribuição, deixou uma provocação para a plateia. “Quanto 
é que a Concessionária deve receber por isso?”, questionou Dr. 
Gabilan, apresentando itens que podem ser cobrados como 
parte do ressarcimento, diante de uma falta de acordo, tais como 
estoque, máquinas e equipamentos, ferramentais, custos com 
manutenção de fachadas e benfeitorias em prédios não próprios, 
fardamentos da equipe de trabalho, custos recuperáveis com 
rescisões de contratos de trabalho para encerramento trabalhista, 
recomposição de margens e, até mesmo, custos e perdas geradas 
nas Vendas Diretas.

O advogado ainda aconselhou os Concessionários a manterem 
um arquivo detalhado, com todos os gastos oriundos de 
exigências feitas pelas montadoras. “As montadoras têm dossiês 
completos sobre cada um de vocês, e vocês precisam fazer o 
mesmo”, finalizou. 

No mesmo palco, Renato Angeloni Costa, Presidente do 
Conselho da ABRAFOR e Diretor da Forauto, compartilhou sua 
experiência no assunto, vivida com o anúncio recente sobre o 
encerramento da produção de caminhões Ford no País. “Além 
do equilíbrio emocional, durante todo o processo, a união do 
Conselho da Associação foi primordial para alcançarmos um acordo 
para a Rede”, comentou Angeloni, a respeito das negociações e 
compensações pagas pela montadora aos distribuidores da marca. 
Como empresário, Angeloni contou que voltou o foco para os 
negócios de caminhões usados e para o mercado de autopeças. 
“Notamos novas capacidades para driblar a situação”, contou. 

André Rodrigues Ricardo Bonzo Filho

Francisco 
Aranda 

Gabilan
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Angeloni 
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Todos a bordo e remando juntos
As ações do time impactam o negócio. E quando você garante 
mais, pode esperar mais dos colaboradores. A chave está em 
como atrair as pessoas certas para trabalharem na sua loja, para 
melhorar a experiência do cliente e, assim, superar as metas de 
venda, segundo consultora Candice Crane, da Crane Automotive 
Resources, que criou e liderou um processo de mudança nas 
contratações e treinamento de uma Concessionária norte-
americana, e apresentou o Superworkshop “Criando uma Nova 
Geração de Talentos nas Concessionárias”.

Para a consultora, é muito difícil encontrar o vendedor que 
entenda o momento da jornada do cliente e a rotatividade custa 
tanto quanto investir em pessoal de forma assertiva. “Se você tem 
uma cultura de trabalho em equipe, treinamento e mentoria, você 
tem que mostrar isso na estratégia de recrutamento”, aconselhou  
a consultora.

Segundo Candice, a estratégia certa na contratação de pessoas 
traz uma vantagem competitiva e permite melhorar a experiência 
do cliente. “Ela estará funcionando, quando você se tornar a 
Concessionária que é o melhor lugar para trabalhar. E o cliente 
virá porque a experiência que você cria é muito melhor do que a 
do concorrente”, concluiu a palestrante.

Superwokshops Novos tempos na política
O encerramento do 29º Congresso & ExpoFenabrave foi feito 
de forma intensa, mas bem-humorada. A dupla, formada pelo 
comentarista político Caio Coppolla e o humorista André 
Marinho, analisou as mudanças de cenário político que o País 
vem enfrentando, neste novo ciclo presidencial. 

Em sua palestra, Coppolla analisou a nova forma de 
relacionamento entre o Congresso e o Executivo. “Com a PEC 
do orçamento impositivo, o Congresso extinguiu a última 
possibilidade que o Governo Federal tinha de barganhar 
apoio político com distribuição de verbas discricionárias. 
Assim, temos um Legislativo que exerce rígido controle e 
fiscalização do Executivo. É um Congresso que derruba decretos 
presidenciais, que altera MPs e que disputa a paternidade das 
reformas estruturantes, como a da Previdência e a Tributária”, 
ponderou o comentarista da Jovem Pan, que ainda citou a 
necessidade de uma Reforma Política no País, acabando com 
o financiamento público de campanhas.

Coppolla reforçou que é importante valorizar quatro 
pontos para que a mudança do País seja profunda e duradoura: 
o otimismo, o idealismo, a liberdade e o ativismo. “O Brasil 
em transformação passa por uma mudança de mindset de 
positividade”, disse. 

Na visão de Marinho, humorista famoso por suas imitações 
de personalidades do mundo político, é importante, também, 
que o País busque a pacificação. “Por conta da imitação eu 
tenho uma perspectiva privilegiada de enxergar o mundo 
pelas mais variadas óticas. Assim, percebo quão tóxico está o 
nosso ambiente político e quanto está acirrada a polarização, 
que acresce ao debate público, de maneira significativa, mas, 
também, acaba aguçando rixas das quais já estamos cansados. 
Temos que buscar um otimismo vigilante”, finalizou.

Candice Crane

Há 45 anos prestigiando 
a FENABRAVE e presente em 

todos os seus Congressos.
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Ana Virgínia Almeida – Silcar Veículos (CE)
“Achei interessantes essas questões 
levantadas na palestra da Candice, sobre 
investir na qualificação dos funcionários, 
com foco em tomada de decisões e 
remuneração. Agora, é conversar com 
o nosso diretor e apresentar o que 
foi falado aqui. Mostrar para ele que 
se trata de um crescimento para a empresa”.

Carlos Daniel Antunes – Rede Barigui Veículos (PR)
“Podemos aplicar várias coisas faladas no evento: o sistema de 
remuneração, a mudança de perfil do profissional que trabalha, 
hoje, na Concessionária e a jornada de carreira, que está se 
modificando para o profissional da área de vendas. Vim para os 
dois dias de palestras e achei os encontros muito produtivos.”                                                                         

Augusto Uemura – Agro Koyama (SP) 
“Achei muito interessante. Somos do ramo agrícola, que é 
um pouco diferente do segmento de veículos, mas podemos 
aproveitar muito do que foi falado aqui. Temos muitas coisas 
para fazer em relação à jornada dos clientes, considerando 
o que vimos. Realmente, deu para ver que a tendência é 
aprimorar muito a técnica de gestão e atração de pessoas”.

Quem participou,  
aprova!
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Negócios e Oportunidades  
em Exposição!

Com mais de 50 empresas expositoras, apresentando produtos e serviços exclusivos para as 
Concessionárias de Veículos, os corredores e os estandes do pavilhão do Transamerica Expo Center 

ficaram repletos de visitantes, nos dois dias do 29º Congresso & ExpoFenabrave.
Nesta edição, a programação contemplou mais tempo para interação na feira, o que fez com que os participantes 
pudessem conhecer todas as novidades oferecidas pelas empresas parceiras do Setor da Distribuição Automotiva.

“O sucesso foi tão expressivo, que muitas empresas já garantiram seus espaços para a edição 2020 
do evento, o que demonstra a importância da ExpoFenabrave para a geração de novos negócios 

e relacionamentos”, afirmou Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da FENABRAVE.
Confira, a seguir, a opinião dos patrocinadores e apoiador do evento.

Participaram da abertura oficial da ExpoFenabrave, José Carneiro (Vice-Presidente da FENABRAVE), José Maurício Andreta Júnior (Vice-Presidente da 
FENABRAVE), Antonio Fleury Filho (Ex-Governador de São Paulo), Darci Piana (Vice-Governador do Paraná), Alarico Assumpção Júnior (Presidente da 

FENABRAVE), Deputado Herculano Passos (Presidente da FREMOB), e Rodnei Bernardino de Souza (Diretor do Itaú Unibanco).

Anfitriã - FENABRAVE
O estande da FENABRAVE, anfitriã do evento, cativou 
os visitantes. Em um espaço acolhedor, alegre e com a 
proposta que arremetia ao tema do evento “JUNTOS! 
Movendo o Brasil! Participe desse movimento”, o 
local tornou-se o ponto de encontro dos participantes 
do evento.

Em área exclusiva, os visitantes puderam conhecer 
detalhes da nova metodologia da Universidade 
Web Fenabrave e todas as possibilidades de análises 
oferecidas pelo sistema DMP – Dados de Mercado 
Personalizados. Além disso, estava disponível o 
QRCode para acesso às novidades da Revista Dealer, 
da newsletter mensal Fenabrave em Ação e do 
Anuário de Desempenho do Setor. O FOCO- Fórum de 
Concessionárias, evento idealizado pela FENACODIV e 
promovido pelos SINCODIV´s, com Patrocínio do ITAÚ, 
também teve destaque no estande.

Outra área, próxima ao estande, foi o Lifestyle, 
patrocinado pela FENACODIV, e que ofereceu estações 
de massagem gratuitas e WI-FI Zone para os visitantes.



Patrocinador Máster

“O Itaú Unibanco teve a honra de ser 
o Patrocinador Máster do Congresso 
&  E x p o Fe n a b r a ve,  p e l o  1 2 º  a n o 
consecutivo. O maior encontro da 
Distribuição Automotiva da América 
L a t i n a  r e u n i u  c e r c a  d e  3 , 5  m i l 
participantes e, a cada ano, se torna 
mais relevante para o Setor. Ser um dos 
principais apoiadores das iniciativas da 
FENABRAVE é motivo de grande orgulho para nós.

 Desde a Cerimônia de Abertura, autoridades políticas 
e líderes das principais Associações do Setor já indicavam 
como o crescimento do mercado automotivo vem 
contribuindo para a melhora do cenário econômico 
brasileiro. Isso porque o setor tem se destacado neste 
momento de recuperação, após a maior crise que o 
mercado já enfrentou.

  O Congresso deste ano trouxe workshops que 
abordaram diversos temas relevantes para a cadeia 
automotiva, com apresentadores renomados de diferentes 
frentes do nosso segmento. A ampla gama de assuntos 
colaborou para enriquecer ainda mais o conhecimento dos 
que puderam acompanhar a programação temática. Um 
bom exemplo foi a apresentação do Diretor Coordenador 
do Varejo do Itaú Unibanco, André Rodrigues, que abordou 
a evolução das Concessionárias de veículos no Brasil do 
ponto de vista do sistema financeiro, mostrando como tem 
se aprofundado a avaliação dos indicadores estratégicos, 
financeiros e operacionais no processo de aprovação e 
gestão das linhas de créditos das Concessionárias.

 Já durante a feira, grandes marcas 
expuseram serviços que facilitam as 
operações de compra e venda para o 
mercado de distribuição de veículos. 
Como de costume, o espaço ainda 
possibilitou uma troca de experiências 
produtiva entre prof iss ionais  do 
mercado automotivo, ajudando também 
a viabilizar novos negócios e parcerias.

 Assim como nas edições anteriores, o Itaú Unibanco 
apresentou, aos visitantes, um portfólio de produtos 
e serviços para melhorar os processos de vendas dos 
Concessionários, reformulados com base em um profundo 
entendimento de suas necessidades. As soluções 
desenvolvidas pelo nosso portal de classificados iCarros 
complementaram o leque de serviços para gestão 
dos negócios dos Concessionários, além de ajudar no 
aprimoramento de suas técnicas de venda.

 Esperamos manter essa agenda positiva por muitos 
anos e seguir evoluindo para atender à demanda do 
setor automotivo, fortalecendo nossa proximidade 
junto à FENABRAVE e aprimorando nossos produtos 
para incentivar o crescimento do segmento automotivo. 
Seguiremos juntos, movendo o Brasil e o nosso setor para 
gerar cada vez mais negócios para os nossos parceiros 
Concessionários”.

Rodnei Bernardino de Souza 
Diretor do Itaú Unibanco
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B3
“A B3 acredita em parcerias que contribuam para o 
desenvolvimento da economia brasileira. No merca-
do de financiamento de veículos, não seria diferente. 
É por esse motivo que participamos, pela 10ª vez, do 
Congresso & ExpoFenabrave.

Para nós, é sempre importante fazer parte deste 
que é o maior encontro da Distribuição Automotiva 
da América Latina. Foi uma oportunidade única 
de participar de importantes debates, identificar 
tendências e difundir estratégias que auxiliem no 
desenvolvimento da economia e do setor. 

Trabalhamos para contribuir com a evolução do 
mercado, cultivando um ecossistema aberto de 
informações e serviços analíticos. Na edição deste 
ano, falamos dos produtos e serviços que suportam o 
processo de análise e aprovação de crédito, em todo 
o território nacional, tornando a cadeia de finan-
ciamento mais ágil e segura, como o Floor Plan de 
Usados e o B3 PLUG: o programa de Analytics da B3. 

O B3 PLUG é uma importante ferramenta que apre-
sentamos aos nossos clientes, com a possibilidade 
de geração de novas vendas, expansão comercial, 
segmentação de mercado e distribuição de estoque 
de veículos por meio da análise de dados. 

Entendemos que o desafio para os próximos anos 
é imenso, assim como as oportunidades, e que 
com tecnologia e inovação, estamos prontos para 
continuar colaborando para o crescimento do País”.

Fátima Aparecida Pereira, Diretora de 
Relacionamento, Planejamento e Operações 
da Unidade de Financiamentos da B3

Patrocinador Ouro
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TECNOBANK 
Nota 10! Essa é a melhor maneira que a Tecnobank pode descrever a sua estreia no Congresso & ExpoFenabrave. Pelo nosso 
conhecimento deste mercado, sabíamos que seria uma importante e positiva experiência, porém, fomos surpreendidos 
e tivemos todas as nossas melhores expectativas superadas.

A força da FENABRAVE, como principal representante de um Setor de suma importância para a economia brasileira e que, 
não à toa, movimenta mais de 4% de nosso PIB, se traduz perfeitamente no evento. Um encontro de profissionais qualifi-
cados, focados na busca por soluções inovadoras para os Distribuidores de Veículos, e que promoveu debates de alto nível 
sobre os rumos deste Setor, no Brasil e no mundo. Esses fatores tornam o Congresso & ExpoFenabrave uma potência global.

A Tecnobank apresentou, de maneira criativa, o mais novo lançamento: o VerifiKey, plataforma de assinaturas eletrônicas de 
contratos, que utiliza o reconhecimento facial como um dos elementos de segurança e validação para apoiar na prevenção 
às fraudes. Para proporcionar uma experiência de exclusividade e personalização que o VerifiKey e os demais produtos 
da Tecnobank oferecem aos seus clientes, oferecemos no estande o ‘photo coffee’, que imprime na espuma do café a foto 
de cada um dos participantes. E diante de todos os resultados, contatos realizados e potenciais negócios gerados na 29ª 
edição do evento, a Tecnobank crava: que venha a ExpoFenabrave 2020!”.

Cristiano Dantas, Diretor Comercial e de Marketing da Tecnobank

Patrocinador Prata



OLX
“Estamos muito satisfeitos por fazer parte deste 
evento, pelo 2º ano consecutivo. Pudemos es-
treitar ainda mais nossa relação com Concessio-
nários e parceiros estratégicos, para a evolução 
de nossos negócios no segmento automotivo.

O novo formato do evento possibilitou que 
mais conteúdos fossem apresentados aos 
participantes, de acordo com suas linhas de 
interesse. A OLX teve a oportunidade de estar 
no auditório principal, dividindo, com mais de 
1.000 profissionais, 5 práticas de sucesso, que 
nos impulsionaram a conquistar a liderança 
entre as plataformas de compra e venda de 
automóveis no País, e ainda manter um cresci-
mento acelerado no mercado.

Além disso, os momentos de intervalo foram 
valiosos para networking e fechamento de con-
tratos. Em nosso estande, aproveitamos esses 
momentos para trazer nossos especialistas de 
Tecnologia, Marketing, Pesquisa e Estratégia 
de dados para aprofundarem as práticas apre-
sentadas no auditório, durante pequenas e 
exclusivas palestras e, dessa forma, pudemos 
compartilhar nossos conteúdos com mais de 
100 profissionais em busca de novas técnicas e 
soluções competitivas.

Certamente, a ExpoFenabrave é valiosa para fo-
mentar discussões sobre a evolução do merca-
do, cenários e tendências, e ainda proporcionar 
a geração de novos negócios”.

Marcos Leite, CCO da OLX Brasil.

Patrocinador Ouro

A Chevrolet foi apoiadora do  
29º Congresso & ExpoFenabrave

Apoio
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ABAC 

AUTO CREDCAR 

BAITZ SOLUTIONS 

CARBON BLINDADOS 

DBK 

DEALER.NET. 

DEALERUP 

DEKRA 

DENATRAN 

DETAIL SHOP 

EASTMAN 

ENGIEAPP 

FOLLOWIZE 

GESTAUTO BRASIL 

Expositores

Conheça, 
por ordem 
alfabética, 

as empresas 
expositoras e 

seus estandes na 
ExpoFenabrave
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INFOCAR 

ISOFLEX 

LINX 

LWART LUBRIFICANTES 

MAGIC BRAZIL 

MICROWORK 

MR. SALES 

NBS INFORMATICA 

PHONE TRACK 

RACCOON 

RAMPFY TECNOLOGIA 

REWEB 

SERPRO 

SNG 

SOBRATUR 

SUPER VISÃO 

SWK SOLUÇÕES 

SYONET CRM 

UNION SOLUTIONS 

WINGS INTERNATIONAL



E este foi o lema do 29º Congresso & ExpoFenabrave, 
realizado nos dias 6 e 7 de agosto de 2019 no Transamérica

Expo Center, exaltando a união de todas as associações e 
concessionários na busca de soluções e inovações para o Setor.

As Associações de Marca filiadas à Fenabrave a parabenizam
por mais uma bem sucedida edição do Congresso & ExpoFenabrave, 

o maior evento da Distribuição Automotiva na América Latina!
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Soluções em Gestão Visual

É SIMPLES, 
ECONÔMICO E 
VOCÊ NEM IMAGINA O 
QUANTO É EFICAZ! 

QUADROS DE GESTÃO:
O FLUXO QUE SEMPRE FUNCIONA

PERSONALIZAÇÃO

Diferentes modelos para qualquer
gestão de informações e processos

Redução da ociosidade e melhoria 
do fluxo contínuo de processos 

PRODUTIVIDADE GARANTIDA

Identificação rápida de problemas e 
acesso fácil para todos 

GERENCIAMENTO VISUAL

(41) 3677-4700 isoflex@isoflex.com.br

SAIBA MAIS:
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