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Editorial

Discurso de abertura
XIX CONGRESSO FENABRAVE

Fevereiro 2009
Outubro
Março 2009

Confira a íntegra do pronunciamento do presidente da Fenabrave,
Sérgio Reze, na Cerimônia de Abertura do XIX Congresso da entidade,
realizada no dia 13 de setembro de 2009, às 14h30.
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Boa tarde senhoras, senhores, e convidados especiais presentes neste palco e já mencionados por nosso
mestre de cerimônias.
Ao iniciar esta solenidade, não poderia deixar de
lembrar o que vivemos há um ano.
Nossos Congressos de 2007 e 2008 foram marcados
pelo auge do crescimento de vendas do setor automotivo. Embora aquém do nosso potencial, o horizonte que
se descortinava acenava para um resultado positivo.
Não eram apenas previsões de um setor, mas a euforia de um país.
Contudo, lembro-me bem de ter alertado os companheiros que o momento que vivíamos era propício para
poupar uma boa parte dos recursos que entravam em
nosso caixa, era tempo de aproveitar a bonança para
aprimorar as estruturas de nossas empresas, porque
aqueles momentos seriam finitos. E, de fato, foram.
Talvez alguns de vocês estejam se perguntando: terá
sido premonição? Não.
Apenas vivência e prudência que, na dose certa, nos
levam a caminhos seguros.
As décadas anteriores nos ensinaram alguma coisa.
Muita coisa, na verdade.
O Congresso Fenabrave de 2008 aconteceu em meados de agosto e, já na metade do mês de setembro, o
mundo e o Brasil já não eram os mesmos.
Sofrendo as consequências da crise internacional,
nosso país passou por um período de muitas incertezas, temores, e previsões negativas. Fomos do paraíso
ao prenúncio do inferno em menos de 30 dias; no
entanto, para surpresa mundial, em apenas 90 dias,
deixamos de lado uma perspectiva funesta, por outra
que apontava para uma provável recuperação do mercado em breve tempo.
Terá sido um milagre? Claro que não.
Podemos olhar esses acontecimentos sob dois ângulos: o primeiro, que a simples tomada de uma decisão
teve o condão de modificar completamente o cenário,
como um passe de mágica. O segundo, mais coerente
com a realidade, evidencia que a implementação dessa

decisão só foi possível porque o nosso país, e as nossas
empresas, estavam, de fato, preparadas para resistir
aos embates de uma tempestade que, em outros momentos, poderia destroçar nossos empreendimentos e
nossa economia.
Assim, a superação da crise pelo Brasil não foi mero
acaso, e tampouco um passe de mágica.
Preparação. Capacidade de adaptação. Agilidade na
tomada de decisões. Empreendedorismo. Essas foram as
chaves que nos permitiram abrir novas portas diante de
um cenário sombrio.
Ajustamos estruturas, contivemos investimentos,
cortamos despesas desnecessárias, preservamos nosso
caixa e, acima de tudo, nosso capital humano, sem permitir demissões em nosso setor.
Tivemos a prudência de orquestrar nossas empresas
com as variáveis que podíamos controlar: caixa e custos.
Ante margens incertas e reduzidas, um cenário
externo indefinido e atribulado, tivemos a capacidade
de manter nossas casas em bases sólidas, prontas para a
retomada do crescimento. Fomos previdentes, portanto.
Sabemos como a imprevidência, em outros tempos,
levou o Brasil a uma situação de calamidade financeira e
econômica, com graves consequências sociais.
Após um bom período de verdadeira mendicância
na busca de apoio de países mais ricos, podemos dizer,
que, a partir do Plano Real, tomamos juízo.
Fizemos a lição de casa, e pudemos enfrentar esta
crise de forma a nos tornarmos motivo de admiração e
respeito, no concerto das nações desenvolvidas.
Apesar das muitas críticas, o atual governo manteve uma política econômica responsável e construiu
um colchão de liquidez, capaz de suportar a crise
vinda de fora.
Lembremos, também, que a preservação da responsabilidade fiscal foi vital neste processo. O governo
também agiu rápido ao adotar medidas assertivas como
a redução de tributos para o nosso setor.
Atualmente, nos orgulhamos por constatar que a
economia brasileira não é apenas uma política de gover-

Sergio Reze, presidente da Fenabrave.

no, mas, sim, uma política de país, uma política
de estado.
O setor da distribuição automotiva, que havia
sofrido o impacto da abertura do mercado brasileiro,
no início dos anos 90, também aprendeu sua lição. Se
reciclou, podendo, hoje, ser considerado um exemplo
empresarial, bem sucedido, de superação e sucesso.
Nossos problemas acabaram? Obviamente que não.
Porque problemas são inerentes ao ciclo da vida.
Aprendemos, contudo, que podem e devem ser
enfrentados até que outros surjam e sejam, novamente, superados.
Considerando o que poderia ter acontecido, estamos
tendo um ano de 2009 muito bom. É certo que existem
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setores que precisam de recuperação. É o caso de caminhões e motocicletas, que ainda tropeçam na retomada
de crescimento.
Esperamos, para este ano, um equilíbrio sobre os
resultados de 2008, talvez até com incremento de um
dígito. Este já será um resultado digno de comemoração.
Para o próximo ano, acreditamos que o mercado
continue se recuperando, mesmo com a redução dos
incentivos fiscais. Será um crescimento moderado, mas,
igualmente, positivo.
Assim, companheiros do setor da distribuição, companheiros de toda a cadeia automotiva, temos motivos
para nos orgulhar. Passamos ao largo dos exemplos da
imprevidência, da soberba e do excesso de autoconfiança de outros países, que foram todos exibidos de uma só
vez no último ano.
Dentro deste contexto, veremos que somos merecedores de parabéns, porque, como presidente da representação máxima de nossa categoria, tenho orgulho de
dizer que não precisamos exibir um só caso de fracasso.
Ao contrário, somos vitoriosos.
Representamos 5% do produto interno bruto brasileiro; respondemos pela geração direta de mais de 280
mil postos de trabalho; incentivamos o movimento da
economia, a geração de riquezas, a preservação da renda. Somos empresas de capital nacional, presentes em
todos os rincões de nosso país; que aqui investem e que
aqui querem desfrutar os resultados de seu trabalho.
É por isso que estamos todos neste evento. Porque
queremos crescer e aprender juntos. Porque sabemos
que unidos, e com uma representação forte, superamos
problemas com mais facilidade.
Vamos então aproveitar este XIX Congresso Fenabrave
com o mesmo fôlego e mesma determinação com que
combatemos a crise; com o otimismo e o realismo que
encaramos o dia a dia de nossas empresas.
Vamos agradecer pelo aprendizado. Agradecer aos
que nos apóiam neste evento e em nossos negócios
cotidianos, sejam colaboradores, sucessores, acompanhantes, parceiros ou fornecedores.
Agradeço, especialmente, ao companheiro Alarico,
por ter conduzido a organização deste evento de forma
tão dedicada e, por meio dele, agradeço a todos os
colaboradores, consultores e assessores da Fenabrave
que, de alguma forma, contribuíram para o sucesso
deste evento.
Todos, indistintamente, estão aqui representados
e reunidos, porque são fundamentais para o desenvolvimento não só de nossa categoria econômica, mas,
fundamentalmente, para este nosso Brasil.
Obrigado, e tenham todos um excelente Congresso!
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Confira a íntegra do
pronunciamento de Alarico
Assumpção Júnior, presidente
executivo da Fenabrave e
coordenador do XIX Congresso.
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Boa tarde senhoras e senhores, membros já citados
do palco, concessionários presentes. Faço aqui uma
saudação especial, também, à imprensa e demais convidados, além de agradecer acompanhantes e sucessores
que estreiam ou renovam sua participação em nosso
Congresso Fenabrave.
Hoje, para mim, é uma importante tarde de estreia,
pois tenho a honra de coordenar este, que é hoje o
maior evento de nosso setor em toda a América Latina,
pela primeira vez.
Mas o cenário da capital do Brasil, a cidade de
Brasília, representa, para esta Federação, uma volta ao
passado e um retorno a uma outra estreia, a estreia do
Congresso Fenabrave.
Sim, o primeiro evento a reunir toda a distribuição
automotiva no Brasil aconteceu há 30 anos, em 1979,
sob o comando do grande líder Renato Ferrari, que também deu o nome à lei que regulamenta a distribuição de
veículos no País.
Por esta razão, este Congresso nos traz tantas emoções, tantas lembranças; lembranças de uma trajetória
bem sucedida e cheia de conquistas e desafios que
ainda estão por vir, como vimos no vídeo institucional
da Fenabrave, e que serão conduzidos com o mesmo profissionalismo que todos os líderes e lideranças que por
aqui passaram e se dedicaram. E é com orgulho redobrado, portanto, que recebemos neste plenário mais de
2,5 mil participantes!
Uma plateia que aqui está porque sabe que a melhor
forma de enfrentar uma crise, que até já nos parece
passado, é construindo o futuro, com bases sólidas e
bem alicerçadas.
Por isso estamos aqui. Para assistir a uma programação
que inclui 30 palestras voltadas a todos os segmentos,
além de oferecer amplo painel técnico, político e econômico para que possamos edificar melhor nossos negócios.
Assim viemos parar na terra projetada por Oscar
Niemeyer, este magnífico arquiteto que diz que: “Se a
reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é
o que faz o concreto buscar o infinito”.

Alarico Assumpção Jr, presidente executivo da Fenabrave
e coordnador geral do XIX Congresso da entidade.

Busquemos, pois, nosso caminho para o desenvolvimento estruturado, para o sucesso de nossas vidas,
de nossas empresas. Por mais curvas que existam, elas
nos conduzirão ao destino de construir o nosso infinito
futuro. Estejam certos!
Um futuro aqui representado pelos nossos sucessores e acompanhantes, que muito nos orgulham ao
participar de um sonho que edificamos ao elaborar este
XIX Congresso.
Mas este é um projeto que, como toda obra arquitetônica, foi edificado por várias pessoas; na verdade,
um conjunto de talentos que ergueram as paredes da
informação e da organização a serviço de todos vocês.
Falo de uma equipe de colaboradores e assessores
da Fenabrave; falo de parceiros e fornecedores que
dedicaram seus mais amplos esforços para que nenhum
detalhe fosse esquecido nesta programação, seja social
ou temática; da mesma forma que nossos objetivos com
o evento se renovam e nos tornamos mais exigentes,
também nossa equipe se supera a cada ano, na busca de
uma organização brilhante e de detalhes que fazem a
diferença na satisfação de todos os congressistas.
Neste momento, não poderia deixar de agradecer e
reverenciar nosso patrocinador master, o Banco Itaú,
que, ao lado de nossos apoiadores e expositores da
ExpoFenabrave´2009, somam 40 empresas que apresentam seus produtos e serviços em mais de 4 mil metros
quadrados nestes dois dias, especialmente para cada um
de vocês.
Certamente, esse Congresso não teria a magnitude
que tem se não contasse com parcerias tão expressivas!
A todos os que investiram neste evento, o nosso muito
obrigado!
E, finalizando minha saudação, agradeço especialmente ao presidente Sergio Reze pela confiança em
deixar a coordenação deste XIX Congresso Fenabrave sob
minha responsabilidade.
Espero que todos aproveitem cada momento, e que
voltem a participar, a cada ano.
Muito obrigado e bom evento!

XIX CONGRESSO FENABRAVE

XIX Congresso Fenabrave
reúne 2,5 mil participantes

Outubro 2009

O XIX Congresso Fenabrave, realizado de 12 a 14 de setembro, no Centro
de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF, reuniu mais de 2,5 mil
participantes, que tiveram a oportunidade de assistir a 30 apresentações
abordando todos os segmentos – automóveis, comerciais leves, caminhões,
ônibus, motocicletas e tratores e máquinas agrícolas. Simultaneamente,
acontecia a ExpoFenabrave´2009, feira de negócios voltados ao setor e
que, este ano, teve recorde de presença, com mais de 40 expositores.
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Noite de festa na
pré-estreia do evento

Outubro 2009

Na noite do dia 12 de setembro, antes do primeiro dia oficial
do XIX Congresso Fenabrave, os congressistas participaram
do Coquetel de Abertura da ExpoFenabrave’2009,
feira de produtos e serviços dirigidos ao setor de distribuição de veículos, e do Jantar
de Confraternização, que contou com
cardápio regional, elaborado por um dos
mais prestigiados buffets de Brasília, de
Renata La Porta. Merece destaque também nesta noite a apresentação
do cantor e compositor Gilberto Gil, que subiu ao palco
do Teatro Master do Centro de
Convenções Ulysses Guimarães
com repertório especialmente
preparado para ocasião, que incluiu clássicos como “Palco”,
“Andar com fé” e “A paz”.
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Prestígio do evento
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Realizada no dia 13 de setembro, a Cerimônia Oficial de Abertura do
XIX Congresso Fenabrave, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães,
em Brasília/DF, reuniu 2,5 mil participantes. Entre as autoridades,
estavam presentes ao palco da Cerimônia o anfitrião do evento,
Sérgio Reze, presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção, presidente
executivo da entidade e coordenador do XIX Congresso, Paulo Octávio
Alves Pereira, governador em exercício do Distrito Federal, o Secretário
de Desenvolvimento da Produção, Armando Meziat, que representou o
Ministro Miguel Jorge, o presidente da Anfavea, Jackson Schneider, o
presidente da ABRACICLO, Paulo S. Takeuchi, o ex-Governador do Estado
de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho, e o Presidente da ALADDA
- Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, Lic.
Andrés Ocejo.
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Iniciando os pronunciamentos da Cerimônia, o presidente executivo
da Fenabrave e coordenador do XIX Congresso, Alarico Assumpção
Júnior, saudou a todos e disse que a realização do evento em Brasília
representava um marco importante, já que o primeiro congresso da
Federação aconteceu também na capital do País, há 30 anos. Para ele,
o sucesso não só da entidade, mas do evento, foi edificado por várias
pessoas: líderes, colaboradores, assessores, parceiros e fornecedores.
“Este Congresso não teria a magnitude que tem se não contasse
com parcerias tão expressivas”, comentou o coordenador do evento,
referindo-se, especialmente, ao patrocinador master, o Banco Itaú,
e demais apoiadores do evento – Assurant Solutions, Audi, Dafra,
Fiat, Kia Motors, Resource Automotive, Volkswagen, Volkswagen
Caminhões e Ônibus e WebMotors, bem como todos os expositores da
ExpoFenabrave’2009.
“Superação não foi um passe de mágica” – Encerrando a solenidade, o
discurso de Sérgio Reze, presidente dos Conselhos Deliberativo e Diretor
da Fenabrave, foi aclamado pelos presentes. Reze lembrou sobre o
período vivenciado pelo setor automotivo nos últimos dois anos.
“Os Congressos de 2007 e 2008 foram marcados pelo auge do
crescimento de vendas no setor automotivo. No entanto, alertei sobre a
necessidade de se poupar parte dos recursos do caixa para se aprimorar
as estruturas de nossas empresas, já que seriam momentos finitos”,
disse Reze. De fato, um mês após o evento de 2008, instalada a crise
financeira internacional, não só o Brasil, mas o mundo já não eram os
mesmos. No entanto, em apenas três meses, a economia brasileira já
apontava sinais de recuperação, não por questão de sorte ou passe de
mágica. “Isto só foi possível porque o País e nossas empresas estavam
preparados para resistir ao embates de uma tempestade”, afirmou.
Para Reze, foram necessários itens como preparação, capacidade de
adaptação, agilidade na tomada de decisões e empreendedorismo para
que a lição de casa fosse feita, tanto pelo empresariado quanto pelo
governo. “Ajustamos estruturas, selecionamos investimentos, cortamos
despesas necessárias e preservamos nosso caixa e nosso capital
humano”, ressaltou Reze. Por outro lado, o governo fez a sua parte,
reduzindo a alíquota do IPI. “O governo agiu rápido ao adotar medidas
tão assertivas como a redução de tributos para o nosso setor. Quando os
tributos são reduzidos, a melhora é para todos, inclusive para o caixa do
governo”, ressaltou o presidente da entidade. Com a medida, as vendas
de veículos foram estimuladas e, consequentemente, a arrecadação com
outros tributos como o IPVA e a Cide-Combustível aumentou. Por isso,
Reze questionou a necessidade de retirar o incentivo fiscal já que traz
caixa para o governo e crescimento da economia.
Durante seu discurso, o presidente da Fenabrave falou, também, sobre
as expectativas para o setor em 2009. “Esperamos, para este ano, um
equilíbrio sobre os resultados de 2008, talvez até com incremento de um
dígito”, disse. Um ano considerado bom, considerando o que poderia ter
acontecido. Em sua avaliação, o mercado continuará se recuperando em
2010 e mesmo sem os incentivos fiscais deve crescer moderadamente.

Estiveram presentes na Abertura Oficial
do evento diversas autoridades e
personalidades do setor, entre eles:
Guilherme Afif Domingos, secretário de Emprego e
Relações do Trabalho do Estado de São Paulo;
Luiz Antonio Fleury Filho, ex-governador do Estado de
São Paulo;
Luiz Otavio Matias, diretor do Itaú Unibanco;
Paulo Takeuchi, presidente da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares (Abraciclo);
Andres Ocejo Gomez, presidente da Latin American
Automobile Dealers Association (Aladda);
Luis Felix Cardamone, diretor de financiamento de
veículos da Federação Brasileira de Bancos (Febraban);
Adalberto Savioli, presidente da Associação Nacional
das Instituições de Crédito, Financiamento e
Investimento (Acrefi);
José Araújo “China” da Silva, presidente União
Nacional dos Caminhoneiros (Unicam);

Diretoria da ALADDA se reúne
no XIX Congresso Fenabrave
Durante o XIX Congresso Fenabrave, a ALADDA –
Associación Latinoamericana de Distribuidores de
Automotores –, realizou Assembléia Geral Ordinária para
debater interesses do setor de distribuição de veículos.
Na oportunidade, o presidente da entidade, Andrés
Ocejo Gomez, parabenizou Sergio Reze pela organização
e a importância do evento brasileiro, além de suas
iniciativas na entidade que auxiliaram o mercado
brasileiro a passar pela crise internacional sem grandes
danos. Estiveram presentes, também, Albert Gallegos,
representante da NADA – National Automobile Dealers
Association e os representantes de oito associações
nacionais que representam os distribuidores de veículos:
AAP (Peru), ACARA (Argentina), AEADE (Equador), AMDA
(México), ANADIVE (República Dominicana), ASCOMA
(Uruguai), CADAM (Paraguai) e CAVEM (Chile).
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Presidente Lula
envia pronunciamento

Outubro 2009

O Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, não pôde comparecer ao evento, mas enviou mensagem aos
concessionários. Para ele, o setor automotivo brasileiro respondeu
rápido às medidas anticíclicas implantadas pelo governo, entre
elas, reforço do crédito e redução da tributação. A ação teve o
objetivo de incentivar as vendas, reduzir os estoques da rede
de distribuidores de veículos e, consequentemente, aumentar a
produção. O esforço de vendas, investimentos e as promoções
realizadas pela rede de concessionárias também foram lembradas
por Lula, bem como os trabalhadores brasileiros.

Presidente da Anfavea destaca desafios da indústria – O presidente
da Anfavea, Jackson Schneider, pontuou alguns dos desafios que os setor
automobilístico deve enfrentar. “Para evoluir, a indústria automotiva
precisa oferecer à sociedade, de maneira ativa, tecnologias de ponta em
relação à segurança e à emissão de poluentes”, afirmou Schneider, para
quem outra questão relevante para o setor é o planejamento urbano,
necessária para devolver a mobilidade aos veículos.
Em seu discurso, Schneider enfatizou também um ponto que deverá ser
de diferenciação entre as marcas – o atendimento ao consumidor. “A
eficiência ímpar será um ponto de exigência e diferenciação entre as
marcas”, finalizou.
Governo deixa mensagem de otimismo – O Secretário de
Desenvolvimento da Produção, Armando Meziat, que representou o
Ministro Miguel Jorge, disse que foi espetacular a reação do mercado às
medidas anticíclicas implantadas pelo governo. Mas, segundo Meziat, foi
o setor de distribuição de veículos que conseguiu, com muito esforço e
trabalho, reativar o mercado. “Continuem assim para que o Brasil possa
chegar as 3 milhões de unidades neste ano”, completou.
Paulo Octávio Alves Pereira, governador em exercício do Distrito
Federal, falou sobre o desenvolvimento da indústria automotiva no País.
“Brasília, hoje, é diferente do restante do Brasil”, comentou Pereira,
referindo-se ao nível de habitantes por automóvel na cidade, apenas 2:1.
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Jackson Schneider, presidente da Anfavea.
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As marcas mais desejadas
Automóveis e comerciais leves
Caminhões e ônibus
Tratores e máquinas agrícolas
Motocicletas

Fiat
VW Caminhões
Massey Ferguson
Honda

Outubro 2009

Uma pesquisa, realizada em agosto entre concessionárias de todas as
marcas, segmentos e associações filiadas à Fenabrave, apontou as marcas
mais desejadas em cada segmento. A votação foi feita pela internet e
os concessionários puderam apontar, independentemente da marca ou
segmento em que atuam, quais as marcas mais desejadas em cada setor
da distribuição. O resultado foi revelado durante a Cerimônia de Abertura
do XIX Congresso Fenabrave, e as montadoras premiadas receberam uma
estatueta em homenagem à “Marca mais Desejada” por categoria. São elas:
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Pesquisa de avaliação revela aprovação maciça
Aprovação em alta. 94% das pessoas que participaram da
avaliação sobre o XIX Congresso Fenabrave classificaram o evento
como excelente ou bom. O índice subiu 1% comparado ao evento
anterior. No ano passado, este índice foi de 93% e em 2007, 91%.
“O resultado prova que o evento tem se superado a cada ano,
uma consequência do empenho não só da equipe da Fenabrave,
mas também das empresas parceiras da entidade na realização
do evento”, afirmou Sergio Reze, presidente da Fenabrave. O
levantamento, realizado ao final de cada palestra, aponta que
91% dos participantes aprovaram a organização do evento. No

XVIII Congresso, esse percentual alcançou 85%.
A programação temática também foi aprovada por 90% dos
congressistas que responderam à pesquisa, bem como a
ExpoFenabrave (93%) e a escolha da cidade de Brasília e do
Centro de Convenções Ulysses Guimarães (96%). Entre os motivos
citados pelos congressistas para a participação no evento estão
os temas dos workshops, escolha dos palestrantes, eventos de
associações de marca, a ExpoFenabrave, o jantar e show de
confraternização. Do total de congressistas, 99% pretendem
participar do evento no ano que vem.

Você fez a diferença em nossa
participação na ExpoFenabrave 2009.
Três dias de grande interação entre a Resource
Automotive Brasil, empresários e executivos que
puderam conhecer quem inventou e tornou o F&I um
dos maiores e melhores negócios para o setor automotivo.
Entre em contato conosco e conheça as verdadeiras
soluções de F&I que irão fazer a diferença para sua
empresa.

Tel. (11) 4422-8500

–

site: www.resourceautomotive.com

–

e-mail: resource@br.thewg.com

XIX CONGRESSO FENABRAVE

Outubro 2009

Jantar de Confraternização
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tendências de mercado
e novos rumos para o setor

Outubro 2009

os novos desafios apresentados para o setor, devido à crise mundial,
além de novas oportunidades de negócio, gestão e conjuntura foram
temas de interesse geral debatidos no XIX Congresso Fenabrave.
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Palestra Magna

Brasil é modelo para o mundo!
Com as políticas anticrise adotadas pelo governo, o Brasil foi um exemplo
de superação e mostrou ao mundo como agir no período de crise.
O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, protagonizou um dos pontos altos do evento no superworkshop
“O Brasil e a crise: Desafios e Oportunidades, ocorrido logo
após a cerimônia de abertura. Durante seu pronunciamento,
Meirelles disse que o Brasil está liderando o mundo no processo de saída da crise financeira, mas as portas continuam
abertas para as empresas que precisarem de crédito com os
dólares das reservas internacionais.
De acordo com o que foi apresentado por Meirelles, o
Brasil é um caso de sucesso para outros países, pois entrou
na crise com uma política econômica bem estruturada, empresas financeiras com liquidez (R$ 99,8 bilhões provenientes
da redução de depósitos compulsórios e R$ 41,8 bilhões de
liquidez de instituições menores), além de extrema confiança
dos investidores. “A economia brasileira estava crescendo,
assim como os investimentos. Tínhamos dinheiro em caixa
para amenizar os efeitos”, relembrou.
Em sua apresentação, Meirelles mostrou que isto foi possível graças à compra de reservas internacionais, iniciadas em
2004 e que acumularam mais US$ 205,1 bilhões em agosto
do ano passado. Somado a isso, a política de juros adotada
pelo Banco Central, que estabilizou a inflação e iniciou uma
tendência de queda, fez com que o mercado financeiro ampliasse a confiança nos investimentos no Brasil. “O mercado
doméstico estava crescendo fortemente, fazendo com que

52,3% da população se encaixasse na classe média”, explicou
Henrique Meirelles que completou: “As taxas de juros ao mercado tiveram queda significativa em sua variação, chegando
a 4,9% em setembro deste ano. Esta taxa é considerada a
menor da história”.
Henrique Meirelles advertiu os empresários do setor
da distribuição de veículos sobre o desmonte prematuro
de medidas adotadas para o enfrentamento da crise seria
um “perigo muito grande para a economia”. Mesmo sem
a necessidade de crédito por parte das empresas e dos
bancos, o presidente do Banco Central destacou que o
mecanismo automático criado no Brasil com as medidas
anticrise dá segurança neste momento de saída do período
turbulento. Esse mecanismo permite às empresas recorrerem ao BC quando precisarem. “Se for necessário, se o
exportador quiser ir ao BC tomar empréstimo das reservas,
estamos preparados para vender. As portas estão abertas.
É necessário que se mantenha o estímulo”, afirmou.
O presidente do Banco Central defendeu que o setor
automotivo do Brasil é exemplo para o mundo por ter voltado a produzir, além de ter saído da crise. Meirelles ainda
parabenizou os concessionários de veículos pelo desempenho alcançado nos primeiros oito meses de 2009, quando o
governo federal colocou em prática medidas anticrise para a
economia brasileira.
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Falando de resultado!
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nem sempre aumentar o faturamento é
sinônimo de bons resultados.
É preciso repensar o negócio, realizando o
que se chama de “destruição criativa”.
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“Vocês estão apresentando bons resultados ou tiveram só
aumento de faturamento?”, questionou Claudio Tomanini, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no workshop
“Falando de Resultado”. O especialista, que possui mais de 25
anos de experiência nas áreas de vendas e marketing, afirma
que é preciso repensar o negócio, buscando competência
para alcançar resultados. “Não se pode alcançar desempenho
diferente fazendo as mesmas coisas. Precisamos nos preparar
de forma eficiente e elaborar um plano de negócio. Esqueça
o governo”, ressaltou Tomanini.
Durante a sua apresentação, o especialista falou sobre
a necessidade de ter coragem para realizar a “destruição
criativa”, eliminando, assim, programas que não estejam
dando certo, produtos e serviços que não vendam bem ou
não sejam lucrativos, vendedores com desempenho ruim e
hábito de oferecer descontos.
Para ele, é preciso entender o ecossistema empresarial.
Tomanini compara a empresa com a girafa. Ela enxerga longe,
nunca descansa, sobrevive apenas em bando, alimenta-se
das folhas mais altas e usa todos os membros para manter o
equilíbrio. Já os funcionários pensam que são o rei da selva.
Não saem para caçar e, muitas vezes, não cuidam dos filhos
(carteira de clientes). “O cliente é como o elefante, não
esquece jamais de um erro”, advertiu o palestrante.
Para alcançar melhores resultados, é necessário estabele-

cer novos comportamentos, atitudes e métodos de trabalho.
“Posso falar da trilha do sucesso, mas quem vai ter que percorrer o caminho é você”, disse Tomanini, que elenca cinco
elementos fundamentais das regras militares, que podem ser
inseridos no processo de evolução do negócio:
• Análise do mercado;
• Força de trabalho e recursos;
• Capacidade logística;
• Comparação da sua base militar com a do inimigo;
• Previsão de vitória ou derrota.
“Conheça o tamanho do seu mercado, qualifique o profissional, estruture-se, saiba os pontos fortes e fracos do seu
concorrente e se planeje”, enfatizou.
Segundo Tomanini, as mudanças são contínuas e essenciais
no processo de aprendizagem. “Os próximos cinco anos mudarão mais do que os últimos 15 anos. Quanto você está preparado para esta radical mudança?”, perguntou o palestrante.
A recomendação é preparar melhor a equipe de trabalho para
o desafio – manter os clientes. “Ser bom não é o suficiente, é
necessário ser excepcional no atendimento. O momento é de
superação. Precisamos nos superar sempre”, concluiu.

WorkshoP

estratégias para formar
o time ideal
olavo Furtado ministra palestra
sobre o papel na empresa.
Como deve agir um líder dentro de uma organização?
Quais os aspectos mais importantes no trabalho em equipe?
O que fazer para se chegar ao resultado almejado? Essas foram
algumas questões abordadas na palestra “Formando o time
ideal”, ministrada por Olavo Henrique Furtado - coordenador
de pós-graduação da Trevisan Escolas de Negócios e PhD em
Gestão de Equipes pela Unicamp.
Na oportunidade, o especialista traçou o perfil do líder e
comentou a respeito da relação que o gestor deve estabelecer
com os membros de sua equipe. “O trabalho em equipe não

funciona sem o conceito de liderança”, considera Furtado.
De acordo com o especialista, participar de um evento
com esse é muito gratificante. “O Congresso tira os participantes do seu ambiente de trabalho e os coloca em uma situação
diferente, onde é possível arejar as ideias e conhecer novos
caminhos. Na empresa, até pelo pouco tempo disponível, os
colaboradores ficam focados com o que precisa ser feito. Lá
eles trabalham, no Congresso estudam”, diz.
Em pouco mais de uma hora de palestra, Furtado ressaltou
várias características que um líder precisa ter para garantir a

Workshop Internacional

Ambientes sociais da
internet geram negócios
Mesmo inserida num contexto de grande complexidade,
como é o setor automotivo, seja por contar com diversas áreas
de atuações ou pela dificuldade de se obter determinadas
informações estratégicas, o sucesso de uma concessionária de
veículos pode estar intrinsecamente ligado ao uso de ações
inovadoras e em consonância com modernas ferramentas de
comunicação virtual.
Entre elas estão os espaços sociais, como o Orkut, Skype,
Twitter e Facebook, utilizadas pelos vendedores como mais
uma solução encontrada pelas concessionárias da Itália para
enfrentar a crise a fomentar os negócios. Segundo o especialista, o italiano Maurízio Sala, responsável pela unidade
de projetos especiais da Quintegia, uma organização cujos
estudos de mercado estão focados na atuação de concessionários e montadoras, essas ferramentas de relacionamento
podem aproximar ainda mais o cliente da empresa.
Maurízio Sala, que ministrou palestra no XIX Congresso
Fenabrave, em Brasília, destaca que essa é mais que uma
tendência de mercado. Tornou-se uma prática entre as
concessionárias italianas. Mais ainda: trata-se de uma exigência mercadológica adotada pelas empresas como meio
de enfrentar os desafios impostos pela crise econômica em
escala global. “Essa inovação pode contribuir para aumentar
as potencialidades das empresas. O uso de espaços públicos
virtuais pelos vendedores permite que ele estabeleça um
relacionamento contínuo com seus clientes”, acrescenta.

Segundo o especialista, pequenas comunidades criadas
pelos funcionários em sites de relacionamento pode ser
um canal de comunicação permanente e possibilita que os
clientes estejam sempre atualizados sobre as novidades da
empresa e suas ações de marketing. Ele recomenda que,
dentro das estratégias do processo de venda e pós-venda,
os vendedores estabeleçam o registro da empresa nas redes
sociais da internet.
O especialista propõe, ainda, que o site oficial da concessionária disponha de mecanismos que possibilitem as pessoas
realizarem, por exemplo, uma simulação de financiamento,
entre outros serviços. Na Itália, de acordo com Maurízio, 5%
dos clientes fazem estas simulações pela web antes de se
dirigir a uma concessionária.
O uso de mensagens pelo celular para fazer um novo
contato com o cliente ou para informá-lo de que o carro
está liberado também pode ser um diferencial. “O circuito
de inovações deve partir das pessoas e não dos sistemas
eletrônicos. São atividades simples que podem provocar mudanças importantes e, inclusive, estimular o vendedor. Basta
sensibilizá-lo para cultivar novas ideias”, concluiu.

qualidade do serviço prestado e alcançar o resultado pretendido. As primeiras são “autoridade” e “tomada de decisão”.
Para ele, não basta apenas ter autonomia para liderar, mas é
preciso saber decidir. “Não existe liderança sem tomada de
decisão”, reforça.
Dificilmente a alta direção da empresa conseguirá ter
controle absoluto de tudo o que acontece nas unidades de
negócio. Com isso, Olavo Furtado comentou sobre as tendências do mundo corporativo em seguir a tendência de adotar
uma gestão que privilegie uma hierarquia horizontalizada.
Trata-se de saber delegar o poder. “A direção da empresa,
nesse caso, se faz presente por meio de uma cultura organizacional”, considera. Portanto, confiar e seguir um modelo
que contradiz com o perfil centralizador são posturas que
têm trazido resultados.
Mas Furtado faz uma ressalva quanto à maneira de
implantar formas modernas de administrar uma empresa.
De acordo com ele, ninguém possui uma referência maior

dentro de uma organização do que o seu próprio fundador.
Os preceitos básicos que serviram de parâmetros para criação
da empresa devem ser mantidos. “Se você consegue unir a
modernidade com uma base já solidificada, terá uma empresa
de sucesso”, afirma.
Nesse contexto, o trabalho em equipe apenas vai
funcionar se a empresa estiver disposta em seguir esse
modelo e souber escolher as pessoas certas para o tipo
de serviço a ser realizado. Mas quem são esses profissionais? Olavo Furtado explica: “pessoas cuja produtividade
adiciona valor”.
Para o especialista, é importante ter em mente que
o resultado é fruto da equipe e não do esforço e mérito
individual. “É preciso talentos individuais e inteligência de
grupo. E equipe inteligente tem foco no cliente”, completa.
E de que forma a empresa pode se relacionar com o cliente,
de maneira a conquistá-lo? Furtado responde: “o cliente tem
que sentir que faz parte da empresa”.

Outubro 2009

Especialista italiano sugere o uso de sites de
relacionamento como estratégia de venda.
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Mesa redonda

reforma política depende da
reação de movimentos sociais
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Políticos atribuem a concretização de um
novo modelo político à capacidade do povo
de reivindicar mudanças.
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As reformas políticas no Brasil são temas que permeiam
o imaginário social como algo distante da vida do brasileiro. Esse foi um dos apontamentos feitos pelo professor e
político Luiz Antônio Fleury Filho, durante sua apresentação
no XIX Congresso Fenabrave. Na opinião do atual membro
do Conselho Superior de Estudos Jurídicos da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e ex-governador do
estado paulista, o atual modelo político está esgotado e tende
a se perpetuar se não houver uma “forte reação social”.
Em sua apresentação, Fleury Filho questionou a forma
atual como é feita a escolha dos representantes da população, a inexistência de valores ideológicos entre os partidos
políticos e a escolha de legendas pelos políticos em prol
de seus interesses próprios como entraves para o desenvolvimento do País. Durante o congresso, Fleury coordenou
a mesa redonda cujo tema foi a “Reforma Política no Dia a
Dia dos Brasileiros”. A palestra teve também a participação
do deputado federal José Eduardo Cardozo, que fez críticas
severas sobre o modelo político brasileiro.
“Ele é antidemocrático e gera corrupção. Os políticos não
são uma classe, mas eleitos para representar a população.
E o Congresso Nacional é a síntese da sociedade, com seus
benefícios e malefícios. Com seus erros e com suas virtudes”,
afirma Cardozo. Para o deputado, as distorções no sistema

político devem-se ao fato de a Constituição Federal não ter
tido uma Assembléia Constituinte para a sua elaboração, a
despeito de considerá-la como a mais democrática já existente
no Brasil. “Quem fez a Constituição de 1988 foi o Congresso
Nacional. As pessoas eleitas, deputados e senadores, transformados em constituintes, foram as que desenharam esse
arcabouço de legislações”, argumenta.
Além de não se posicionar de modo otimista sobre a
possibilidade de aperfeiçoamento do sistema político, o
deputado acredita que as pessoas que compõem o Congresso
Nacional pensam e agem de acordo com os processos já implementados e enraizados dentro das instituições de Poder.
“É por isso que os projetos de lei são arquivados. E é por
isso que quando se esbarra em questões como financiamento
de campanha ou o voto distrital não se pode falar desses
temas”, critica Cardozo.

WorkshoP

a economia brasileira e verdades do BrIC
Como a crise mundial mudou o foco dos investimentos. Para especialista norteamericano,
economias do primeiro mundo podem estagnar e investidores apostarão em países emergentes.
Por quase um século, o mundo se acostumou a associar os
termos Estados Unidos e economia global de forma automática
e, praticamente, inquestionável. Agora, diante da crise econômica mundial e da recessão norteamericana, essa já não é
mais uma verdade absoluta. Os países emergentes registram
taxas de crescimento muito maiores que as de nações do
chamado primeiro mundo e tornam-se uma aposta cada vez
mais atrativa para os investidores.
O panorama foi mostrado na palestra “A economia brasileira
e as verdades do BRIC”, ministrada pelo economista norteamericano Michael Druly, que substituiu Afonso Celso Pastore.

Mesa Redonda

Mesmo com crescimento na
economia, mercado deve
manter-se alerta

Passado o susto de que o mundo poderia caminhar à
recessão sem procedentes, o economista e ex-ministro da
Fazenda, Mailson Ferreira da Nóbrega, acredita que o Brasil
ainda sofre os efeitos das cicatrizes deixadas pela crise nas
economias mundiais. Entretanto, ele está otimista e afirma
que o País se recuperará em 2010, com um crescimento
estimado em 4,8%. Nóbrega participou do XIX Congresso
Fenabrave, e teve sua palestra “Perspectivas Econômicas”
mediada pela jornalista Denise Campos de Toledo.
Maílson da Nóbrega, que esteve à frente do Ministério da
Fazenda entre os anos de 1988 e 1990, em um dos períodos
mais difíceis da economia brasileira, elogia a atuação do
Banco Central (BC) na condução da crise mundial no panorama
Brasil, mas adverte que “mesmo com um sistema financeiro
sólido, ainda é preciso ficar alerta”.
“A percepção é que o Brasil tem um risco menor e resistiu aos problemas como nenhum outro país. Isso se deve
muito à atuação do Proer e da estabilidade dos últimos
anos”, enfatizou, referindo-se ao Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Ele comenta, ainda, que o câmbio chegou a

desvalorizar 40% durante o auge da crise, mas vem sendo
retomado aos poucos. Ainda assim, o economista destaca
números positivos registrados no início deste ano, como
a entrada de US$ 25 a US$ 30 bilhões em investimentos
estrangeiros.
Além disso, o economista comentou que a atuação do
Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos,
foi fundamental para livrar a economia da “do colapso”
na turbulência atual. “Isso significaria um desastre para o
mundo”, acrescentou Nóbrega, que atualmente é sócio da
consultoria Tendências.
No que se refere ao setor automotivo, a jornalista Denise
Campos de Toledo comentou que as montadoras tinham um
problema estrutural, mas houve uma reação das empresas
brasileiras e elas fizeram um acordo para evitar as demissões. “Agora, mesmo com o fim do IPI menor, a economia
brasileira terá fôlego para superar as dificuldades. As perspectivas são positivas e isso inclui o setor automotivo”,
finalizou Denise.

Para Druly, o mundo se acostumou a ver os Estados Unidos
movendo a economia internacional e acabou negligenciando
países emergentes como a China e o Brasil. “Hoje o crescimento dessas nações não passa mais despercebido e acho que
daqui a 10 anos elas já estarão niveladas economicamente
com o mundo desenvolvido”, aposta o economista.
Sobre a crise financeira, o norteamericano acredita que os
Estados Unidos, a Europa e o Japão conseguirão se recuperar
nos próximos anos, mas suas economias seguirão lentas
por mais um tempo. Isso vai fazer com que os investidores
apostem muito mais nos países do chamado BRIC – Brasil,
Rússia, Índia e China. “São países emergentes que estão
crescendo e, em breve, serão as forças centrais da economia
internacional. Ninguém quer investir em país estagnado. É
preciso apostar no novo”, avalia.
De acordo com Druly, a crise foi pior nos Estados Unidos
por uma série de fatores: o país é desenvolvido e não tem

altos índices de crescimento populacional, a taxa de desemprego aumentou com a recessão, a produtividade caiu e a
nação deixou de ser um atrativo para o investidor que, por
segurança, prefere procurar outra alternativa de lucro. “Os
empresários norteamericanos vão continuar investindo, mas
não mais nos Estados Unidos. Eles vão se beneficiar apostando
em setores de serviços e commodities em outros locais do
mundo. E é aí que o Brasil e a China vão alavancar”.
Diante das previsões econômicas, a palavra-chave nos
países mais afetados pela crise não é crescimento, mas
cautela. Nos Estados Unidos, Michael Druly acredita que a
recuperação monetária pode ser simplificada pelo sinal da raiz
quadrada: desce, sobe e depois se estabiliza em um só nível,
sem variações. Já no Brasil e em outros países emergentes, o
sinal é de um “V”, com crescimento de economia doméstica
forte e um cenário otimista para investidores internacionais,
sem previsão de estagnação.
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Ex-ministro da Fazenda diz que Brasil reuniu
um conjunto de situações que o tornou mais
resistente à crise, mas ainda é preciso ficar
atento ao contexto mundial.
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economia brasileira se recupera bem
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Carlos sardenberg discute os efeitos da crise financeira
global no Brasil e os novos desafios a serem enfrentados.
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Em um auditório lotado, o jornalista e escritor Carlos
Sardenberg, comentarista econômico da CBN e da TV Globo,
ministrou palestra sobre os desafios da crise e do crescimento
da economia brasileira no segundo dia do XIX Congresso
Fenabrave, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, entre os dias 12 e 14 de setembro.
O público formado por empresários e diversos profissionais
do setor automotivo brasileiro pôde constatar que o cenário
para a economia brasileira no próximo ano é promissor. Ao
mostrar índices e tendências apontadas por especialistas,
Sardenberg ressaltou que a crise financeira global mostrou
que o Brasil conquistou, efetivamente, a estabilidade macroeconômica. Segundo o jornalista, com um Banco Central
autônomo, uma política monetária cambial eficiente e metas
da inflação, o País se estabilizou.
Para Carlos Sardenberg, a principal razão é o equilíbrio das
contas. O Brasil, hoje, é credor em dólar. Dados demonstrados
na palestra revelam que, em 2008, a dívida era de US$ 80 bilhões, mas o País alcançou, em reservas cambiais, o montante
de US$ 200 bilhões. “O crescimento caiu, mas o Brasil não
quebrou, como acontecia em outras crises”, afirma.
Segundo as projeções obtidas por Sardenberg, o Brasil
deve crescer, em 2010, em torno de 4,5%. Há, também,
bons sinais para o comércio varejista. No ano passado, o
setor cresceu 9,8%. A expectativa é de que, este ano, esse
percentual caia para 3,8%. Em 2010, o varejo deve retomar
o crescimento e apresentar uma alta de 7,1%.

Para o comentarista econômico, o comércio externo intenso
e aberto, as reformas pró-mercado e as contas públicas sob
controle ajudaram o Brasil a enfrentar a crise. Os piores efeitos demonstrados pelo jornalista foram a redução de crédito,
que representou 41% do Produto Interno Bruto (PIB). Como
exemplo, mostrou que o Brasil reserva apenas 3% do crédito
disponível para o financiamento de automóveis. Nos Estados
Unidos, o percentual é de 9,2% e, na Coreia, chega a 17%.
Os investimentos, que já são poucos, também caíram.
No segundo trimestre de 2003, Carlos Sardenberg mostrou
que eles representavam 14% do PIB. Em 2008, no mesmo
período, subiu para 18%. Este ano, voltou ao índice de 2003.
Outro fator negativo, foi o aumento da inadimplência que,
em 2009, chegou a 9,5%.
O fato é que o mundo reagiu à crise. Os bancos centrais
reduziram os juros e aumentaram a liquidez e os pacotes
dos governos conseguiram segurar o consumo. Relatório da
Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico
(OCDE) revela indicadores de que a crise acabou e os países
estão em recuperação.
Conquistada a estabilidade macroeconômica, agora, os
desafios são outros. Sardenberg destaca a necessidade de
começar a fazer reformas microeconômicas. Diminuir os custos
para a manutenção do governo, resolver o problema da carga
tributária elevada e melhorar o ambiente de negócios são
medidas que devem ser tomadas para melhorar a geração de
empregos e manter o Brasil em franco crescimento.
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Mesa redonda InternaCIonal

o país mais saudável das américas
o varejo brasileiro, no segmento de automóveis, se mostra como exemplo para diversos
países da américa latina, américa Central e américa do norte. o empenho político da
Fenabrave será seguido por diversas associações de outros países que estiveram em Brasília.
“Problema”. Esta foi a palavra mais pronunciada durante a
Mesa Redonda Internacional, que reuniu os principais líderes
de associações das Américas no primeiro dia de atividades
do XIX Congresso Fenabrave. Com o tema: “O mercado automobilístico mundial: visão e desafios”, Albert Gallegos,
representante da NADA – National Automobile Dealers
Association moderou as discussões entre os representantes
de oito associações nacionais que representam os distribuidores de veículos: AAP (Peru), ACARA (Argentina), AEADE
(Equador), AMDA (México), ANADIVE (República Dominicana),
ASCOMA (Uruguai), CADAM (Paraguai) e CAVEN (Chile).
Os representantes debateram os problemas enfrentados
em seus países, principalmente os relacionados à crise financeira internacional. O presidente da AMDA, do México, José
Gómes Baez, enfatizou que as vendas daquele país para o
mercado externo foram muito prejudicadas pela crise internacional, já que sua produção é, basicamente, voltada para
o mercado externo. “Tivemos uma desvalorização de 35%
em nossa moeda frente ao dólar. Além disso, as montadoras
norteamericanas diminuíram, drasticamente, as demandas de
produção em suas plantas mexicanas”, disse.
A economia mexicana teve redução de 10% no primeiro
semestre do ano e, além da crise internacional, a gripe suína
foi fator preponderante para que este revés se estabelecesse.
Baez enfatizou que o México ainda é um grande importador
de veículos usados. Para se ter uma idéia, o presidente da

AMDA estima a importação de 100 mil unidades de veículos
usados em 2009. “Este é um problema que deve ser mudado
com política de incentivos de vendas de veículos novos, assim
como foi feito no Brasil”, alertou.
De acordo com os representantes das associações internacionais, campanhas na mídia e estímulos do governo para
a aceleração das vendas de veículos novos farão parte das
estratégias traçadas por eles para tentar reverter o mercado
em queda. “Para ampliar ainda mais as nossas vendas, queremos apresentar uma proposta de livre comércio entre o
Peru, os EUA, Japão e China que, daqui a alguns anos, será
o maior produtor de veículos do mundo”, explicou Armando
Negri Piérola, o presidente da AAP, associação peruana.
As importações de veículos usados compõem outro
problema constante em diversos países da América Latina.
Países como Equador, Chile, Paraguai, Peru e Costa Rica,
ainda possuem uma porcentagem muito grande de importações destes veículos. Apenas no Paraguai, 100% dos
veículos comercializados são importados. “O nosso mercado
de veículos é um problema de segurança pública, já que
importamos automóveis que podem chegar a 10 anos de
uso, vindos da Ásia e da América do Norte”, alerta o presidente da CADAM, associação paraguaia, Jorge Rieder. Para
o peruano Armando Negri Piérola, “em 2009, pretendemos
encerrar a importação de veículos usados, que já chega a
40 mil unidades por ano”, declarou.

AUTOMÓVEIS

novas práticas de gestão
para o segmento
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servindo de exemplo para muitos países, o mercado de automóveis,
no Brasil, se mostrou totalmente capaz de suplantar os efeitos
da crise. a redução do IPI para este segmento, a venda de
usados e o uso da internet para a comercialização, foram
pontos de destaque nas palestras voltadas a este segmento.
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Mesa Redonda

Concessionários defendem redução de IPI
e mostram como mudaram com a crise

Moderados pelo jornalista Alexandre Garcia, quatro
concessionários de veículos participaram da mesa redonda
“Como ajustar a concessionária à nova realidade do mercado
de autos”. Na pauta, os ajustes que foram necessários para
suplantar a crise, além de uma projeção para o futuro do
setor no Brasil.
Shirley Leal, Alessandro Soldi, Marcos Efeiche e Maurício de Souza Queiróz, que representam as bandeiras
Volkswagen, Toyota, Honda e Ford, respectivamente,
defenderam a permanência dos incentivos do governo,
principalmente a redução de IPI para a comercialização
de veículos novos. “Os incentivos dados pelo governo
ajudaram na recuperação das vendas, mas, se o governo
mantiver a meta de crescimento gradativo, as concessionárias deverão ampliar o foco no atendimento ao cliente”,
analisou Shirley Leal.
De acordo com o representante da marca Toyota, Alessandro Soldi, a queda de juros e a fartura de crédito no setor
poderá ser uma boa solução caso o IPI retorne aos patamares
anteriores ao incentivo concedido em dezembro de 2008.
Segundo ele, no carro popular, por exemplo, o imposto pode
representar até R$ 2 mil no valor do veículo. “Se houver aumento, os juros baixos e a oferta de crédito podem compensar
o preço final do veículo. Dessa forma, o impacto da volta do
IPI não será tão grande”.
Quando questionados por Alexandre Garcia sobre redução
de quadro de funcionários para que a operação ficasse mais

enxuta por conta da crise, os concessionários participantes
foram unânimes: o varejo de veículos no Brasil não teve redução no quadro de colaboradores. “Nós optamos por reduzir
custos de uma outra forma. Assim, tínhamos controle total
do nosso caixa para investir em outras áreas do negócio,
que pudessem trazer mais rentabilidade”, descreveu Soldi
se referindo à ampliação das operações de F&I e ações de
fidelização do cliente.
Para Maurício de Souza Queiróz (Ford), as concessionárias
passaram a profissionalizar a gestão, o que auxiliou substancialmente na redução de despesas. “Esta ação foi importante
para o mercado de usados, por exemplo. O mercado estava
supervalorizado e, agora, está no preço certo. Aprendemos
que não podemos encará-lo como uma moeda, mas sim, como
negócio. Quem demorou para girar os estoques amargou
prejuízo com a crise”, explicou.
Segundo os concessionários que participaram da mesa redonda, os empresários do setor de distribuição estão confiantes no futuro do mercado. A inspeção veicular, por exemplo,
se aprovada, será um bom instrumento para a renovação da
frota, o que é positivo para o varejo. “Antes de mais nada,
a inspeção deve ser feita para tirar todos os carros ruins das
ruas”, afirma Marcos Efeiche (concessionário Honda). Já para
Maurício Queiroz (concessionário Ford), antes de iniciar a
inspeção, o governo deve traçar um plano para definir o que
fazer com os veículos que estão saindo de circulação para,
aí sim, realizar o trabalho de renovação.
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Com a queda nas vendas, concessionários de todo o Brasil tiveram
que ajustar suas operações para que as perdas fossem menores e,
com isso, preparam seus negócios para saírem mais fortes da crise.
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organizar, medir e inovar: esta é a ordem para o sucesso

Outubro 2009

Com o tema “novos conceitos de gestão”, Jon Lancaster apresentou boas ideias de
administração para concessionárias. Como parte da estratégia está o “aprender com os
outros”, inserido no modelo de benchmarking sugerido pelo especialista norteamericano.
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Cerca de 40 anos de experiência no varejo de veículos
foram o suficientes para que Jon Lancaster, concessionário
representante das marcas Toyota e Lexus, em Madison,
EUA, assimilasse boas estratégias e novas técnicas de
gestão para otimizar as operações em suas empresas, pois
segundo ele, “planejamento estratégico é a garantia de
bons negócios”.
Inovação é uma das marcas registradas de sua administração. Lancaster foi o primeiro concessionário norteamericano a investir na comercialização de veículos por meio
da internet. “Independentemente do quão bom esteja o
seu negócio hoje, vocês têm que pensar e se projetar como
estarão daqui a alguns anos”, ensina. De acordo com o
palestrante, esta “previdência” será benéfica para inovar
a gestão do negócio e estar à frente da concorrência no
futuro. “Mas, para isso, é preciso mensurar tudo para saber
para onde se está indo”, alerta.
De acordo com Lancaster, conceitos de benchmarking
serão necessários para ampliar a projeção, ou seja, criar um
plano, analisar a concorrência e avaliar os processos para

que somente os positivos perdurem, pode ser considerado o
ponto inicial rumo ao sucesso.
Lancaster ensinou aos congressistas que o lucro bruto da
concessionária deve ser o melhor método de avaliação citando, como exemplo, sua concessionária Toyota, cujas vendas
representam 40% do resultado bruto, porém, as operações
de F&I atingem 41%. “O lucro bruto é o que paga a conta,
não o volume de vendas”, exclamou o palestrante.
O palestrante Jon Lancaster comentou que o mercado de
usados, nos Estados Unidos, é uma grande fonte de lucro,
pois os concessionários passaram a trabalhar com margens
menores nas vendas de novos, porém, com maior controle
nas vendas de usados. “Uma das maneiras de se dar bem com
usados é avaliar bem o carro”, explicou.
Segundo ele, classificar o veículo de acordo com o seu
estado e, com isso, criar um parâmetro de dias de estocagem
para a sua venda, faz com que a gestão desta área seja eficiente e que resulte em rentabilidade. “Dividimos nossos usados
em quatro categorias: A, B, C e W”, detalhou o palestrante,
explicando que os veículos pertencentes à categoria A são
os equivalentes aos novos, portanto, possuem uma margem
maior de comercialização. Os pertencentes à categoria B devem possuir uma margem de até US$ 1,5 mil. Os da categoria
C entraram no estoque apenas para vender o novo ao cliente
e, finalmente, a categoria W, é destinada aos veículos de
atacado, que são encaminhados para leilões.
Assim, os veículos, no momento da avaliação, são enquadrados nessas categorias e, por meio de pesquisas de preços
junto à concorrência, é possível formar um valor ideal para
a sua comercialização. “Não vendeu o veículo em 15 dias?
Abaixe o preço! É preciso girar rápido o estoque”, ensinou.
Seguindo esta sistematização de avaliação, somado a outro
que controla os dias em estoque, Jon Lancaster informa que,
em 60 dias, todos os veículos são vendidos.
Outro ponto importante apresentado pelo palestrante está
ligado à otimização de espaços. No departamento de peças,
por exemplo, Lancaster adaptou uma “vending machine” –
máquina destinada à venda de produtos sem a necessidade de
vendedor –, para estocar peças. Com esta iniciativa, conseguiu economizar mais de mil metros quadrados na estocagem,
além de reduzir, em 20%, os custos operacionais.
Jon Lancaster garante que estas estratégias operacionais,
somadas a um eficiente programa de fidelização de cliente,
farão com que as concessionárias consigam ampliar a rentabilidade, diminuir custos e ainda fazer com que os compradores
voltem e façam novos negócios. “O concessionário tem uma
chance em cinco de vender o carro ao cliente. Se ele voltar,
as chances aumentam em até 70%”, finaliza.
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adote um carro e venda
mais usados
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esta foi a estratégia apresentada por Tim deese.

32

O mercado de usados também foi tema do workshop internacional “Administrando melhor os usados”, apresentado pelo
palestrante Tim Deese, ex-concessionário norteamericano,
que hoje presta consultoria e treinamento para grandes marcas, como BMW, Lexus, Volkswagen, Audi, Honda, e Ford.
De acordo com Deese, uma concessionária de veículos
deve investir no mercado de usados, pois é um segmento em
que o concessionário possui maior margem de negociação com
o consumidor. “O objetivo é atingir 19% de lucro líquido em
um estoque de 22 dias”, explica. Segundo ele, por meio de
uma equação elaborada ao longo de sua experiência, é possível atingir esta rentabilidade. “Cada carro tem uma história
própria e temos que contá-la para o cliente, ao contrário de
apresentar apenas o bom e o barato”.
O palestrante explicou que cada veículo usado representa R$ 34,00 de custo de retenção, por dia, no pátio da
concessionária, ou seja, se o carro ficar parado 10 dias para
a venda, significa que o distribuidor terá um custo de R$
340,00. Quando questionou o lucro médio da venda de um
veículo usado, os congressistas presentes indicaram o valor
de R$ 1,5 mil. Com este valor, Tim Deese apresentou qual
será a perda do empresário se ele não fizer seu estoque girar
rapidamente. “R$ 340,00 de custo em 10 dias de veículo
parado na concessionária significam lucro de apenas R$
1.160,00”, detalhou.
Segundo Tim Deese, as vendas de veículos usados no
Brasil estão divididas igualmente entre os negócios feitos
nas concessionárias e os realizados entre consumidores. Em
compensação, as vendas feitas entre consumidores geram,
em média, R$ 1,2 mil a mais do que os negócios concretizados nas concessionárias. “A vantagem do proprietário na
negociação é que ele tem maior exposição do veículo e um
menor custo para a venda, pois ele simplesmente coloca uma
placa de ‘vende-se’ em seu carro e, ao circular pelas ruas das
cidades, já faz a própria propaganda”, descreve.

Para diminuir um pouco os custos de manutenção do
veículo no estoque, Tim Deese sugeriu aos congressistas
que implantassem programas como “adote um carro”, onde
vendedores e gerentes da concessionária se tornam responsáveis pela manutenção de um veículo usado. “O princípio é
o mesmo da venda direta do consumidor. O funcionário será
responsável pela limpeza, pela manutenção, abastecimento
e, principalmente, por circular com este veículo na rua no
trajeto da casa para o trabalho. Com isso, o veículo será visto
pelo possível comprador e, no momento da negociação, não
correrá riscos de ele não ligar, por exemplo, por ter ficado
muito tempo parado no estoque”.

FenaBRaVe PRoMoVe seMInÁRIo soBRe Usados eM deZeMBRo
a Fenabrave realizará, nos dias 10 e 11 de dezembro, no auditório da sede da entidade, em são Paulo,
um seminário sobre gestão de veículos usados. durante a programação do evento, Tim deese e professores
dos eUa apresentarão as últimas tendências e novidades em gestão do departamento de veículos usados.
deese começou sua carreira como vendedor de usados em 1971 e, dois anos depois, alcançou a gerência do
departamento e, em 1977, tornou-se o mais jovem concessionário dos estados Unidos. em 1981, fundou a
Progressive Basics, companhia de treinamento que já formou mais de 50 mil gerentes em 28 países. os interessados devem entrar em contato com Claudia ou Rosana pelos telefones (11) 5582-0045 e 5582-0063 ou e-mail:
universidade@fenabrave.org.br

Workshop

O comportamento do
consumidor de carros
na internet

O uso da internet para procurar informações de produtos
e serviços tem sido cada vez mais frequente. Os empresários
do setor automotivo não estão fora desse contexto e já devem
começar a se preocupar a como conquistar e atender o seu
cliente pela rede mundial de computadores.
Para Marcelo Coutinho, Diretor de Análise de Mercado
da Ibope Inteligência e visitante no Grupo de Tecnologia da
Informação da Universidade de Harvard, não há como voltar.
A internet veio para ficar e as empresas estão sendo obrigadas
a se adaptar a essa realidade.
No XIX Congresso Fenabrave, o especialista ministrou
a palestra “O comportamento do consumidor de carros na
internet”. Na oportunidade, apresentou diversas pesquisas
que constatam o crescimento do número de pessoas que
passam mais tempo em frente aos computadores navegando
na rede.
Dados do Ibope Nielsen Online revelam que o tempo de
navegação por pessoa no Brasil, em páginas da internet, é de
mais de 48 horas. Ao considerar a duração do uso total, que
abrange downloads entre outras atividades desempenhadas
na rede, esse período sobe para mais de 71 horas. O País ficou
à frente dos Estados Unidos e Reino Unido.
Coutinho ainda revelou a informação de que a porcentagem de horas gastas na internet já é 30% maior do que
na TV a cabo. A TV aberta ainda é campeã de audiência.
Pesquisa do Ibope Mídia mostra que, em sete dias, 97% dos
consumidores brasileiros ficam mais tempo acompanhando
a programação dos canais abertos. No caso de rádio, a porcentagem é de 78%. A internet já aparece em terceiro lugar,
com a preferência de 45% das pessoas.
O fato é que a internet já atrai uma grande parcela da
população e as empresas começam a se articular para ocupar
o seu espaço na rede. Os concessionários que ainda não se
atentaram para isso não podem perder tempo. Pesquisa do
Google, apresentada por Coutinho na palestra, mostra que,
nos últimos 12 meses, 41% das pessoas ouvidas buscaram as
primeiras informações sobre carros novos na internet.
“A internet está mudando o processo de compra. Encurta
a tomada de decisão do cliente. O que hoje, por meio da rede,
pode levar uma semana, levava cerca de 20 dias”, considera
Marcelo Coutinho. De acordo com ele, é preciso chegar na
internet de forma profissional.
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Boa parte dos consumidores brasileiros
usa a rede mundial de computadores
para escolher o carro que quer comprar.
Concessionários que já oferecem
serviços online levam vantagem.
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CAMINHÕES E IMPLEMENTOS

Perspectivas positivas para
caminhões

Outubro 2009

depois de passar diﬁculdades devido à instabilidade
na economia e a falta de frete, o setor de caminhões
prevê a colheita de bons frutos no futuro.
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Alternativas para manter setor aquecido
Indicadores da indústria registram recorde na produção do setor automotivo
por três anos seguidos, mas concessionárias já olham para o futuro.
Considerada a pior recessão econômica dos últimos 50
anos, especialistas apontam que o Brasil foi uns dos primeiros
países a enfrentar e também a suplantar os desafios impostos
pela crise global. Isso porque alguns setores demonstraram ter
lidado com a crise de modo a transformá-la em oportunidade
para se renovar, mesmo diante de um cenário mundial caracterizado pelo fechamento de grandes corporações, desemprego
e queda nas bolsas de valores em nações desenvolvidas.
Um exemplo foi o caso da indústria automotiva que,
em 2008, registrou o terceiro ano seguido de recorde na
produção e a melhor marca anual em vendas. Para debater
“Como ajustar a concessionária à nova realidade do mercado
de caminhões e implementos rodoviários”, empresários estiveram reunidos durante o XIX Congresso Fenabrave, na mesa
redonda coordenada pelo comentarista econômico da Globo
News, George Vidor, que enfatizou as mudanças na economia
brasileira em tempos de crise.
“A diferença básica é que nosso tradicional Calcanhar de
Aquiles, que é o câmbio, deixou de ser o nosso ponto fraco.
Chegamos a ter uma reserva em torno de US$ 220 bilhões e o
volume de investimentos externos atingiu patamares expressivos, de US$ 30 a 35 bilhões”, comenta Vidor. Segundo ele, o
País foi um dos primeiros a mergulhar na crise, mas o período
foi considerado “relativamente curto, embora dramático”.
Para o concessionário Eriodes Battistella, representante
da Scania, os distribuidores buscaram a solução para lidar com
as dificuldades da economia olhando atenciosamente para
o próprio consumidor. “O cliente é o nosso guia. É ele quem
nos aponta como resolver os problemas. E a concessionária

do futuro é aquela que olha para o mercado e enxerga a
possibilidade de atingir números melhores”, disse Battistella,
referindo-se aos indicadores do ano passado.
Os efeitos provocados por esses avanços do setor, segundo
os empresários, é o fato de os olhares externos terem se voltado à produção nacional. “Outras montadoras estão olhando
para nós como um negócio do futuro”, acena Battistella. No
entanto, os bons ventos que sopram na direção do mercado
de caminhões vêm deixando empresários do ramo temerosos.
Motivo: a possibilidade de haver mais concorrência.
“Se vamos receber concorrentes, é natural que nossas margens de lucro sejam reduzidas. Diante disso, há uma afirmação
de que não devemos ter estoque, nem programação para longo
prazo. Mas isso é uma utopia, porque as vendas podem ser
programadas, sim. Basta fazer isso com profissionalismo. Além
disso, temos que mudar o foco e partir para o pós-venda. Esse
é o grande desafio”, argumenta o empresário da Scania.
Outro defensor do posicionamento profissionalizado das
empresas do ramo como solução para enfrentar a concorrência
é Teodoro da Silva, representante da Iveco. Ele apresenta outras sugestões, como a melhoria no sistema de financiamentos
e a capacitação do setor. “Temos que trabalhar junto com
as montadoras e com o pequeno exportador, que hoje é o
objeto de desejo de quem atua nesse segmento. Além disso,
sabemos que investir em gente custa caro, mas é preciso
haver qualificação”, propõe.
Participou também da mesa redonda Sérgio Zonta, presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores Volkswagen
Caminhões (ACAV).
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mesa redonda
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“nem tsunami nem marolinha”
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a produção de caminhões deve alcançar entre 100 a 110 mil unidades em 2009.
se as medidas do governo forem mantidas quanto à continuidade da redução
de juros, aumento de concessão de crédito, redução do IPI e fundo garantidor, o
segmento deve apresentar o segundo melhor resultado da indústria. “Tivemos um
mar revolto, mas está mais calmo a cada dia. nem tsunami, nem marolinha”.
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O momento é de otimismo. O País está entrando em uma
fase natural de crescimento. Esta foi a mensagem deixada por
Roberto Cortes, presidente e CEO da MAN Latin America, no
workshop “O mercado de caminhões no Brasil”. “O aumento
da atividade econômica é real, não se trata de uma bolha.
Os indicadores macroeconômicos também estão voltando à
normalidade e mostram solidez”, afirmou o executivo, segundo o qual o Produto Interno Bruto (PIB) vem crescendo de
forma consistente nos últimos anos.
No final de 2008, a crise financeira internacional fez as
vendas de caminhões retraírem. Antes, a média mensal era
de 12 mil unidades. Este volume caiu para 6 mil unidades
no início do ano. Mas, na opinião de Cortes, o setor tomou
algumas medidas que garantiram bom desempenho no ano
passado, entre elas, ajustes na produção de caminhões, bônus
e merchandising. “Apertamos o cinto”, disse.
Em sua avaliação, o governo também combateu a crise
e implantou ações para estimular o crescimento, como a
isenção do IPI para o setor, elevação do valor financiado de
80% para 100% e a geração de fundings. Como resultado,
houve uma inversão na curva, e a média mensal subiu para
9 mil unidades em março de 2009.

Os números mostram clara tendência de recuperação.
Para o executivo da MAN, o otimismo é geral. “Há estabilidade política e econômica. O mercado externo está se
diversificando e os embarques voltando a crescer. O PIB
pode crescer 0,5% em 2009. Tivemos um mar revolto, mas
está mais calmo a cada dia. Nem tsunami, nem marolinha”,
comentou o executivo.
A produção de caminhões deve alcançar entre 100 a
110 mil unidades em 2009, segundo as estimativas de
Cortes. “O segundo semestre deste ano será melhor que o
de 2008”, disse. Com isso, se as medidas do governo forem
mantidas (continuidade da redução de juros, aumento de
concessão de crédito, redução do IPI e fundo garantidor),
o segmento deve apresentar o segundo melhor resultado
da indústria. Para 2010, estimam-se 118 mil unidades e,
em 2015, o volume deve alcançar 235 mil unidades, mais
que o dobro atual.
Ao final de sua apresentação, Cortes enfatizou que o
governo deve implementar algumas medidas estruturais
como: diminuição da taxa de juros, redução de impostos,
investimentos em infraestrutura, plano de renovação de frota,
redução do custo logístico e do Custo Brasil.

mesa redonda

Mercado de caminhões deve superar 2007

A frota de caminhões alcançou 2.266.372 unidades no
Brasil, com uma idade média de 17,8 anos, segundo dados
do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). Quase
a metade se concentra na Região Sudeste, que conta com
1.048.688 unidades e idade média de 18,2 anos. Hoje, do
total da frota de caminhões, 58,54% não tem qualquer tipo de
restrição, mas quase 30% estão alienados. Em 2009, 61,36%
dos caminhões foram adquiridos por meio de financiamento.
Com este volume financiado, as vendas de caminhões retraíram. “O mercado de caminhões sofreu profundamente com
a paralisação da atividade econômica e falta de crédito”,
afirmou Marcelo Franciulli, coordenador setorial da Fenabrave,
moderador da mesa redonda “Perspectivas e novos cenários
do mercado de caminhões e implementos rodoviários”. “O
crédito é fundamental, mas não é só ele que faz girar a
roda, mas também os contratos”, complementou Alcides
Cavalcanti, diretor de vendas e marketing da Iveco Brasil.
Sem frete, nem os autônomos e nem as empresas se arriscam a adquirir um bem financiado. Segundo o executivo, as
categorias de caminhões que mais sofreram foram semileves
e extrapesados. Os semileves enfrentaram a Zona Máxima
de Restrições a Caminhões e os extrapesados a retração na
siderurgia e mineração.
Mas, a mensagem deixada pelos representantes de
montadoras durante o evento é
otimista. “O mercado de caminhões
já está demonstrando sinais de
reaquecimento com a retomada da
economia e das exportações”, comentou Cavalcanti. César Alencar
Pisseti, diretor comercial Randon
S/A Implementos e Participações,
concorda: “O que contribui para
evoluirmos continuamente é o
aquecimento da economia”.

Para Christopher Podgorski, diretor geral da Scania, as
vendas de caminhões em 2009 devem superar 2007, quando
foram comercializadas 98,6 mil unidades. “A demanda é
grande. Espero que o governo mantenha programas como o
Finame e Procaminhoneiro”, comentou Podgorski.
José Ricardo Alouche, diretor de vendas e marketing da
Volkswagen Caminhões, disse que as projeções são de crescimento da margem bruta ou estabilização, mostrando que a
economia está sustentável. “Tudo indica que a recuperação se
intensificará nos próximos anos”, afirmou Alouche. Para ele, o
segundo semestre será consistente, permitindo alcançar de 100
a 110 mil unidades no final do ano. Em 2010, o volume deve
chegar a 120 mil unidades. Já Reinaldo Serafim, gerente nacional
de caminhões semipesados da Volvo do Brasil, comentou que,
após o susto no final de 2008, quando as vendas despencaram,
o setor ajustou os estoques. Há disponibilidade de crédito e
financiamento com taxas de juros reduzidas. Para ele, 2009 será
melhor que 2007 em todas as categorias de caminhões.
Chineses não assustam o setor – Para José Ricardo
Alouche, as marcas chinesas de caminhões devem chegar
ao mercado brasileiro, mas não ameaçam quem já se
estabeleceu no setor. “Estamos tranquilos porque o nível
de qualidade é diferente dos automóveis. Os caminhões
chineses têm preços reduzidos, mas a durabilidade é menor, gerando maior custo de manutenção. Não acreditamos que
sejam uma ameaça”, enfatizou
Alouche. “Já estamos enfrentando
os chineses, mas eles têm pouca
tecnologia agregada e qualidade.
Demorarão para chegar ao nível de
exigência dos nossos consumidores”, finalizou César Alencar Pisseti, diretor comercial Randon S/A
Implementos e Participações.
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Com uma frota média de idade avançada, o setor de caminhões amarga queda
nas vendas em função da crise internacional e da consequente retração da
economia. A dupla “retomada econômica e oferta de crédito” pode reerguer
o segmento, que deve apresentar resultado acima do obtido em 2007.
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TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

agronegócio pode
impulsionar o setor

Outubro 2009

as perspectivas de crescimento no setor de tratores e máquinas agrícolas
são geradas pela previsão positiva da produção do agronegócio no Brasil.
Para ex-ministro da agricultura, o Brasil tem tecnologia, área e mão
de obra especializada para ser o maior exportador agrícola do mundo.
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Brasil passa pela crise com tranquilidade
O Brasil foi um dos últimos a entrar na crise e, provavelmente, será um
dos primeiros a sair dela. Esta foi a afirmação do ex-governador do Estado
do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, na mesa redonda “Dificuldades
econômicas do setor agrícola e suas conseqüências no mercado automotivo”.
A economia mundial sofreu forte deterioração devido à
crise financeira americana, que provocou enorme desvalorização dos ativos bancários, redução da produção industrial,
do comércio mundial e diminuição acentuada do PIB Mundial.
“Estamos diante da pior crise econômica desde o final da II
Grande Guerra. A economia mundial diminuirá 1% em 2009”,
afirmou Rigotto, para quem os países desenvolvidos foram os
que mais foram afetados. “Mas, os emergentes também estão
sofrendo”, avaliou o ex-governador.
Segundo Rigotto, no Brasil, a crise chegou por meio de
três vetores: queda dos preços internacionais dos produtos
primários exportados (commodities), redução da demanda
global e diminuição do crédito externo. “A crise determinou
queda de investimentos, fluxo negativo de capitais e mudança
drástica das expectativas de empresários e consumidores e
ajuste dos estoques na economia”, comentou o ex-governador. Mas, o Brasil reuniu as condições mais favoráveis para
enfrentar a crise. O governo agiu rápido e tomou medidas
que atenuaram seus efeitos.
A economia já mostra sinais de recuperação. A produção
da indústria está evoluindo, após queda abrupta no último
trimestre de 2008. O crédito melhora, com o aumento nas
concessões e queda no custo. Já a valorização do Real e de
outros ativos brasileiros reflete redução da aversão do risco.
Na opinião dele, a economia crescerá no segundo semestre.

Mas, mesmo com a recuperação nos próximos meses, ele
projeta PIB ligeiramente negativo (-0,6%). “Os motores
para a recuperação serão a política monetária – juros mais
baixos –, aumento da oferta de crédito e manutenção real
da massa salarial”, disse o ex-governador, acrescentando: “E,
ao contrário dos países desenvolvidos, a solidez do sistema
bancário brasileiro garante o crescimento do crédito”.
Perspectivas favoráveis para os próximos meses – Ao
longo do ano, de acordo com Rigotto, a taxa de câmbio se
valoriza, alcançando R$ 1,80. O crédito deve se normalizar no
terceiro trimestre. Já a inflação declina, terminando abaixo
da meta (4,2%). “A atividade doméstica mais fraca continua
contribuindo para o bom comportamento da inflação”, disse
o ex-governador. As expectativas são positivas. Para 2010,
estima-se inflação de 3,9% e PIB de 4,8%.
Durante a sua apresentação, Rigotto também ressaltou
que o Brasil deve ser um dos primeiros países a recuperar a
confiança dos investidores externos. “O Brasil se beneficia
com as reformas realizadas nos anos anteriores e com a gestão responsável da economia”, comentou. Mas, ele adverte:
“Há risco de retrocessos institucionais perigosos como más
políticas econômicas motivadas pelo período eleitoral”. Além
disso, segundo o ex-governador, há necessidade de retomar
as reformas. Caso contrário, a capacidade de crescimento
cairá nos próximos anos.
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agronegócio brasileiro pode mudar geopolítica mundial
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Para ex-ministro da agricultura, o Brasil tem tecnologia, área e mão de
obra especializada para ser o maior exportador agrícola do mundo.
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O cenário do setor agrícola brasileiro nunca foi tão
otimista. O País tem pelo menos três vantagens competitivas em comparação a outras nações do mundo: terra
disponível para plantio, tecnologia avançada e mão de
obra especializada. Isso adianta uma perspectiva positiva
para todos que trabalham no agronegócio, incluindo os
fornecedores de máquinas agrícolas, principal público da
palestra “Um quadro da agricultura no Brasil”, ministrada
pelo ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, no XIX
Congresso da Fenabrave.
No encontro, Rodrigues lembrou os empresários da força
do agronegócio na economia brasileira. Hoje o setor representa 26,5% do PIB nacional – o que significa R$ 764,5
bilhões por ano para o país, gerados a partir da agricultura
e da pecuária. O agrobusiness também é o responsável por
um terço da geração de empregos no país.
Mas a grande força do agronegócio está no que é vendido
para fora. O Brasil é o terceiro país em exportação agrícola,
atrás apenas da União Européia e dos Estados Unidos. E, ao
contrário dessas nações, o Brasil não lidera o ranking de
importações, o que torna o saldo comercial do agronegócio
brasileiro mais positivo que o europeu e o norteamericano.
“Há 15 anos, o agronegócio cresce sistematicamente, salvan-

do o saldo comercial brasileiro. Nem a crise mundial tirou
nosso fôlego”, comemora Rodrigues.
O aumento na participação das exportações se deve especialmente aos avanços tecnológicos do setor, que permitiram o
aumento da produtividade agrícola em menos áreas de plantio.
“Entre 1990 e 2008, os terrenos agrícolas do País cresceram
25%, enquanto a produção teve um incremento de 132%. Isso
é tecnologia. Nenhum país do mundo fez uma revolução na
agricultura como o Brasil fez”, ressalta Rodrigues.
Mas se o cenário é positivo e o momento tão favorável, o
que falta para o Brasil liderar o ranking mundial e se destacar
internacionalmente? Para Rodrigues, a produção agrícola é
desorganizada e faltam estratégias para colocar todo esse
potencial em prática. “Falta articulação que nos permita
conquistar o cenário fabuloso que o espera lá fora. Nem
tudo depende do Ministério da Agricultura. É preciso unir
forças em todos os setores do governo”, frisou o ex-ministro
Roberto Rodrigues.
*Agrobusiness é a soma de todas as operações associadas à produção e distribuição de insumos agrícolas; às
operações realizadas nas unidades agrícolas; bem como
às ações de estocagem, processamento e distribuição de
produtos e derivados.
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Crise ainda afeta setor de máquinas e implementos agrícolas
Concessionários do setor reclamam de pouca rentabilidade
e da falta de uma política agrícola mais eficiente.
Com um discurso que valoriza a união entre ambientalistas e ruralistas, para a promoção de um desenvolvimento
sustentável, o secretário do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo, Xico Graziano, abriu o debate sobre a atual situação e
o futuro do mercado de máquinas e implementos agrícola no
Brasil, que ocorreu no XIX Congresso Fenabrave.
Graziano foi o moderador do debate “Como ajustar a
concessionária à nova realidade de mercado de tratores”. Participaram da discussão os concessionários Walter Bordignon,
da Massey Ferguson; Henrique Alencar, da Agrale; e Waleska
Cardoso, da New Holland.
Walter Bordignon defendeu a busca de equilíbrio de forças
entre o concessionário e o fabricante, além de apresentar
indicadores econômicos que mostram o quanto o setor foi
atingido pela crise financeira global. Os dados revelam que o
endividamento do segmento no país, entre 2008 e 2009, cresceu 104,21%, enquanto a rentabilidade diminuiu. As vendas
brutas caíram 24% e o resultado líquido teve queda de 65%.
Walter Bordignon destacou que os concessionários de
máquinas agrícolas são difusores de tecnologia e distribuem
no mercado bens de produção. Portanto, nesse momento,
precisam ter uma contrapartida melhor do governo. “Há a

necessidade de se promover um debate com diversos órgãos
governamentais, para discutir como os empresários do setor
podem prestar assistência aos produtores rurais e serem
remunerados adequadamente”, argumenta.
Já Waleska Cardoso, disse, no debate, que é preciso implementar ações inovadoras para agregar valor ao negócio.
Considerou, ainda, a necessidade de uma política agrícola
eficiente, que atenda às necessidades do setor. Entre as
medidas que poderiam ser adotadas pelo governo, está a
extensão do Programa BNDES PSI, criado em julho de 2009,
para financiar a produção e a aquisição isolada de máquinas
e equipamentos novos, inclusive agrícolas.
Outra reivindicação feita por Waleska se refere à desburocratização e agilidade do crédito. Além disso, ela afirma que
é preciso melhorar a remuneração no setor de pós-vendas,
garantindo, assim, uma rentabilidade maior.
Para Henrique Alencar, uma dos principais problemas é
a dificuldade em conseguir financiamento. “Precisamos de
linha de crédito para investimento e juros subsidiados para
os concessionários do setor”, afirma, destacando que os
empresários também precisam fazer a sua parte, com serviços
de qualidade e gestão responsável.

MOTOCICLETAS

Aprendendo com a crise

Outubro 2009

o setor de motocicletas foi um dos que mais sofreu os efeitos
da crise financeira internacional. Após um período de grandes
índices de crescimento nas vendas, os empresários, reunidos
no XIX Congresso Fenabrave, discutiram novas estratégias
de mercado para voltarem ao equilíbrio necessário.
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Crise: um divisor de águas
no segmento de duas rodas

O Brasil está entre os cinco maiores mercados de motocicletas do mundo. É um dos veículos de transporte que
mais cresce no país e deve superar a produção de carros até
2012. Um dos fatores que contribui para a evolução do segmento de duas rodas é a evolução da classe média. De 2002
a 2006, as famílias com renda entre R$ 1,0 mil e R$ 4,5 mil
passaram de 44% para 52%. As perspectivas são positivas.
Em 2007, as famílias com renda de R$ 1,0 mil a R$ 4 mil
somavam 23,9 milhões. Em 2030, este número deve chegar
a 49,4 milhões. “A motocicleta é um produto ideal para o
consumidor brasileiro, especialmente, devido ao baixo custo
de aquisição. Além disso, ela pode ser utilizada como um
instrumento de transporte, trabalho e lazer, permitindo a
inclusão de consumidores de menor poder aquisitivo”, afirmou Luiz Abad Neto, consultor e especialista em gestão de
negócios no workshop “Uma ideia de sucesso”, dirigido aos
concessionários de motocicletas.
Nos últimos anos, concessionários e fabricantes de motocicletas, bem como as financeiras que atuam no segmento
de duas rodas, contaram com o mar e vento a favor. Em
julho de 2008, os emplacamentos de motocicletas atingiram
200 mil unidades/mês. Mas, a maré mudou e o volume caiu
para 150 mil unidades/mês em janeiro de 2009, uma consequência do crédito mais restritivo. “O volume de crédito no
Brasil ainda é muito baixo, com 43% do PIB”, disse Abad.
O percentual chega a 70% no Chile e a 144% nos Estados
Unidos. Segundo o consultor, há várias ameaças à expansão
do crédito, entre elas, inadimplência, taxas de juros elevadas
e custo de transação do crédito. A fragilidade do ambiente
legal, que tende a privilegiar o mau pagador, bem como a
legislação de garantias e morosidade do rito processual para
execução de garantias também foram citadas como inibidores
de expansão dos negócios.
Mas, na opinião de Abad, nem todas as adversidades
foram negativas para o País. Para ele, os distribuidores de
motocicletas e os bancos estão melhor preparados para enfrentar as turbulências do mercado. “A retração do crédito e
o aumento da inadimplência ensinaram duas lições: trabalhar
em equipe e implementar medidas de recuperação do setor.
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Nos últimos anos, concessionários e
fabricantes de motocicletas, bem como
as financeiras que atuam no segmento
de duas rodas no Brasil contaram com
os ventos a favor. Em julho de 2008,
os emplacamentos de motocicletas
atingiram 200 mil unidades/mês. Mas a
maré mudou com a crise internacional,
que provocou queda nas vendas em
consequência do crédito mais restritivo.

45
Formamos um grupo de trabalho para motocicletas, composto
pela Fenabrave, associações de marca e fabricantes de duas
rodas, Abraciclo, Acrefi e financeiras. Certamente, a medida
trará soluções para o setor a médio e longo prazos”, disse
o especialista.
Abad lembrou, também, das últimas conquistas do setor
duas, entre elas, a redução do IOF (Imposto sobre Operações
Financeiras) e da Cofins (Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social), a regulamentação da profissão de
motofrete e a cartilha de financiamento, elaborada pela
Fenabrave, Acrefi e parceiros.
Ao final de sua apresentação, o especialista falou sobre
a necessidade de ter escala, o aumento da responsabilidade
do vendedor e sobre a importância do consórcio para o segmento duas rodas.
Consórcio em alta – Devido à atual restrição de financiamento, o número de participantes ativos do Sistema de
Consórcio no segmento de duas rodas aumentou de 1,8
milhão para 1,9 milhão de maio de 2008 para o mesmo
mês deste ano. Em 2008, 22% das vendas de motocicletas
eram realizadas por meio do Sistema de Consórcio. O percentual aumentou para 32% no primeiro semestre de 2009.
Comparando os períodos, a participação do financiamento
e leasing diminuiu de 52% para 42% e de 8% para 3%,
respectivamente, enquanto as vendas à vista aumentaram
de 18% para 23%.

MOTOCICLETAS

MEsA rEDoNDA
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segmento busca equilíbrio no mercado
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Concessionários do setor se reuniram no XIX Congresso Fenabrave,
para discutir o futuro do negócio de motos no Brasil. Flexibilidade na
liberação do crédito por parte das financeiras está entre as principais
reivindicações dos empresários que atuam nesse ramo.
Os pacotes do governo brasileiro para enfrentar a crise
financeira global beneficiaram, sobretudo, os fabricantes e
concessionários de carros, que tiveram a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI). O segmento de motocicletas, por sua vez, não teve uma isenção fiscal significativa,
que pudesse garantir a estabilidade do setor. Mesmo com a
queda da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), os empresários que atuam no segmento ainda
sofrem com a falta de crédito e as dificuldades impostas pelos
bancos para a liberação de financiamento.
Esse foi um dos principais pontos discutidos na Mesa
Redonda “Como ajustar a concessionária à nova realidade
do mercado de motos”, ocorrido durante o XIX Congresso
Fenabrave. Participaram da discussão os concessionários
Antônio Figueiredo e Breno Costa, da Honda; Carlos Porto,
da Yamaha, Lidacir Rigon, Suzuki, e Iza Correa, da HarleyDavidson. O moderador foi Cícero Lima, editor da Revista
Duas Rodas e consultor de pós-vendas.
Para Antônio Figueiredo, o segmento de motos passa
por uma fase de transição, o que exige um esforço conjunto
entre concessionários e montadoras, para se ajustar ao novo
cenário. Segundo ele, 90% das vendas de motos correspondem
às motos de baixa cilindrada. E é justamente nesse nicho
de mercado que está a principal dificuldade. “As financeiras
estão exigentes em relação à concessão de crédito. Não podemos analisar a situação de forma globalizada. Temos que
apresentar soluções de acordo com a necessidade de cada
segmento”, considera.
Lidacir Rigon defende uma parceria mais efetiva entre
concessionária e financeira. O concessionário e presidente da
Associação Suzuki afirma que é necessário um cuidado maior

na hora de preencher o cadastro de clientes. E o primeiro
passo seria capacitar os profissionais. “Precisamos treinar
os vendedores para que as fichas sejam preenchidas com o
máximo de informações, que resultaria em um crédito mais
limpo e transparente”, afirma.
Segundo Rigon, assistência técnica boa, qualidade nos
serviços, treinamento constante e equilíbrio financeiro são
qualidades obrigatórias para quem almeja se manter no
mercado e crescer. “Podemos trazer para as concessionárias
de motocicletas o que o setor de carros faz bem. E, acima de
tudo, o momento é de abusar da criatividade”, completa.
No debate, ainda ficou clara a importância de estabelecer uma boa relação entre montadoras, concessionárias e
instituições financeiras. Este foi um dos pontos abordados
por Carlos Porto. “É importante haver uma parceira maior
entre a associação das marcas com a fábrica. Os interesses são comuns. Os fabricantes querem vender e nós os
representamos junto ao consumidor final”, diz. Porto ainda
destaca que esse mesmo pensamento deve ser aplicado em
relação às financeiras. “Torna-se essencial firmar parcerias
com os bancos. Quem enxergou isso está em ascensão. Está
reagindo”, argumenta.
Breno Costa e Iza Correa destacaram também o cuidado
que se deve ter ao preencher as fichas com o cadastro do
cliente interessado em conseguir um financiamento. “Não
adianta querer vender preenchendo fichas falhas. Lá na frente
teremos problema com a financeira”, ressalta Costa.
Iza reforça esse argumento e destaca que o preenchimento
correto da ficha cadastral também pode evitar fraudes. “A
solução está na oferta de um serviço de qualidade, na capacitação e na fidelização do cliente no pós-venda”, diz.

IMAGEM ILUSTRATIVA

ATB

ACOMPANHANTES

Mente sã, corpo são
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O XIX Congresso Fenabrave apresentou uma
programação temática desenvolvida especialmente
para os acompanhantes. Assuntos como qualidade
de vida, sucesso e esoterismo fizeram parte do ciclo
de palestras e workshops voltados a este público.
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A vida saudável
Patricya Travassos revela verdades e mitos sobre qualidade de vida.
Como ter uma vida saudável na correria do dia a dia? O
que você faz para isso? Essas foram algumas questões abordadas na palestra “A vida saudável”, ministrada pela atriz
e apresentadora do programa “Alternativa Saúde”, Patricya
Travassos, durante o XIX Congresso Fenabrave.
Para a platéia, composta basicamente por mulheres,
Patricya começou a palestra dizendo que qualidade de vida
virou moda, que todos os produtos do mercado querem estar
associados a esse conceito, mas que, para ser saudável, a
pessoa deve cultivar hábitos de vida saudáveis. “Gosto de
comer pizza, brigadeiro, tomar coca-cola, mas não faço disso
uma rotina”, confessa.
Uma vida saudável, de acordo com a palestrante, envolve uma série de fatores como, por exemplo, a forma como
você pensa ou se entrega às emoções negativas. “Qualidade
de vida é um conjunto, é algo que você não compra, não
lê. Você faz e vai aprendendo”, revela. Para conseguir se
adequar às obrigações de ser saudável, as pessoas vivem de
promessas. Prometem começar uma dieta, se matricular na
academia, parar de beber, de fumar e, tudo isso, pela obrigação de ter uma vida saudável. Mas, com a correria do dia
a dia, essas promessas ficam difíceis de serem cumpridas e
as pessoas acabam por se sentir culpadas por não conseguir
se comprometer.

Mas por que não conseguimos mudar? A atriz tem uma
explicação. “Estamos plugados em várias coisas ao mesmo
tempo, ninguém consegue ficar quieto, a gente não consegue
ficar com a gente mesmo, estamos viciados em estar distraídos de nós mesmos”, desabafa. Travassos disse, ainda, que
essa distração é uma doença da sociedade e, segundo ela, o
segredo para a cura desse mal está em conhecermos melhor
nós mesmos. “Você faz as coisas mudarem por meio de uma
observação que você fez de você mesma, agindo dessa forma,
ficamos mais criativos”, diz.
A atriz deu algumas dicas para o público: “Pense no
que quer fazer e escreva; quando estiver com raiva, olhe
no espelho, pois ele quebra a imagem da raiva; arrume um
jeito infantil de eliminar a raiva ou a tensão, cante, grite,
dance, se você não elimina a tensão, ela estoura dentro de
você; vá para a natureza quando estiver triste ou deprimido;
faça um trabalho social; valorize a amizade; se as coisas
não estão fluindo, jogue fora, desobstrua; faça coisas que
você nunca faz; leve-se para passear; bata um bolo; deixe
a casa desarrumada se você é organizado ou arrume se for
desorganizado”, aconselhou.
“Agora, se você acha que o seu problema é o maior do
mundo, observe ao seu redor e redimensione a importância
das coisas”, encerrou Patricya Travassos.

ACOMPANHANTES

WORKshOp

O sabor da vida
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Francês radicado no Brasil há 30 anos,
Olivier Anquier conta, em workshop,
toda sua trajetória de sucesso.
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Saber extrair da vida aquilo que ela oferece de melhor.
Essa foi uma das lições que Olivier Anquier passou para os
acompanhantes dos congressistas que participaram do XIX
Congresso Fenabrave. Em pouco mais de uma hora de batepapo descontraído com Olivier, a plateia pôde conhecer um
pouco da trajetória de sua vida, desde a partida da França,
onde nasceu, até a chegada ao Brasil.
Aos 20 anos, o francês chegou ao Rio de Janeiro como
turista. A intenção era passar um mês de férias no país, mas
acabou ficando por aqui. Segundo ele, o jeito brasileiro de
viver o cativou. “A generosidade da comunicação me fez
identificar com o meu estilo de vida e, com isso, fui esticando
minhas férias”, disse.
Quando já não tinha mais dinheiro para se manter no país,
surgiu uma oportunidade de ser modelo em São Paulo e, como
não sabia falar português, topou o desafio, pois essa era uma
das únicas profissões que ele não precisaria falar. O tempo foi
passando e Olivier foi modelo durante nove anos. Aproveitou
a oportunidade da profissão para conhecer o mundo. “Viajei
muito, conheci muitas pessoas e, principalmente, aprendi o
que é saber transmitir uma mensagem, o que é comunicar”,
conta Olivier.
Inspirado na filosofia do pai que era médico, mas apaixonado pela culinária e pela magia, pelo prazer que esse
mundo pode trazer, Olivier passou a se dedicar àquilo que
sempre gostou de fazer: cozinhar. “Sou um apaixonado por
culinária e tudo o que ela representa. Meu pai acreditava
numa filosofia em busca do prazer que se sustenta em três
pilares: no prazer da boca; no prazer de proporcionar prazer
para as pessoas e o simbolismo da mesa: a união, o diálogo,
o compartilhamento. Impregnei-me dessa filosofia e hoje
faço isso porque gosto”, disse.
Motivado pela incessante curiosidade, partiu para uma
viagem pelo litoral brasileiro, buscando o lugar ideal para
montar seu restaurante. Foi no paraíso cearense de Jericoacoara que nasceu o “Aloha”. “Jeri era quase exclusivamente
frequentada por turistas europeus naquela época, o que me
ajudou bastante em minha adaptação. Mas sentia falta da
civilização”, relembra Anquier.
Algum tempo depois, nasceu o restaurante “Malaika”, em
Florianópolis-SC. Dois anos depois, resolveu dar continuidade
à tradição familiar, e passou a dedicar-se aos pães. Abriu sua
primeira boulangerie, a Pain de France, no bairro paulistano
de Higienópolis. “Foi aí que consolidei minha imagem como
padeiro”, orgulha-se Anquier.
Hoje tem uma parceria com os supermercados Pão de
Açúcar e passou a distribuir seus produtos em várias lojas

da rede. Costuma dizer que essa foi a fase em que a sua
panificação ganhou escala comercial, sem deixar perder seu
caráter artesanal.
Em toda sua trajetória pelas sutilezas gastronômicas,
uma coisa ficou evidente e, segundo Olivier, faz parte do
espírito com que enxerga a culinária de qualquer origem. “O
condimento principal que a torna melhor é o prazer contido
na intenção de quem cozinha. O resto é pura experiência e
técnica”, diz.
Paralelamente à atividade de padeiro, iniciou uma carreira
como apresentador de televisão, onde comanda programas de
culinária. Aos telespectadores, além das receitas que ensina,
Anquier faz sempre questão de mostrar que mesmo com a
correria do dia a dia, o ato de ter uma boa alimentação deve
ser uma constante nos nossos hábitos. “É uma consciência
que devemos ter. Comer é o primeiro prazer da vida, e temos
o privilégio de repeti-lo três vezes ao dia. E se alimentar não
é só algo que fazemos para a máquina funcionar. Pode ser de
uma forma equilibrada e com prazer”, finalizou.

WORKSHOP

Entre o novo e o antigo

De um lado, a alegria, as festas, o apoio, a harmonia.
Do outro, as omissões, as cobranças, a falta, a traição.
Família é assim mesmo, como lembrou Lya Luft no XIX
Congresso da Fenabrave. Em palestra para o público de
acompanhantes, a escritora ressaltou que o mundo vive
uma época de conflitos e ambiguidades, em que é preciso
parar para pensar na educação dos filhos, nas prioridades
e no valor dos dogmas de antigamente. “É muito difícil
ser família hoje em dia, porque o mundo ruge e mudou
muito. Está cada vez mais difícil criar e orientar os filhos”, avalia a escritora.
Essa mudança de estilo de vida e valores está deixando os pais aflitos – e perdidos. Eles não sabem mais se
podem ser autoritários ou se é melhor ser liberal. Não
sabem se devem manter seus princípios ou abrir concessões do mundo moderno para conquistar a confiança dos
filhos. “Os dogmas de antes não servem mais para hoje,
mas a responsabilidade continua. Pai e mãe não têm
que ser melhor amigo de filho, mas aquela pessoa que
dá segurança nos momentos bons e ruins. É preciso ter
discernimento para não transformar a educação em oba
oba”, defende Lya Luft.
Para a escritora, o maior problema da sociedade de
hoje é que as pessoas estão querendo modernizar, mas
acabam acreditando em mitos distorcidos e enganos. Um
deles é a questão da autoridade. Muitos pais acham que
perderão os filhos se disserem “não” a eles. “Isso não
é verdade. Tudo depende do bom senso. Dá para exercer
autoridade com bondade, sem invadir a privacidade, sem
parecer ditatorial”, defende Lya.
Para ela, é preciso ficar subentendido que existe
hierarquia dentro da família, como em uma empresa.
“Família é uma empresa de cunho emocional. É um grupo
de pessoas em que eu sei que serei aceita e acolhida,
mesmo quando eles não me aprovam e não me entendem”,
define. Para esse relacionamento dar certo, harmonia e
afeto são fundamentais.
Outro mito errado que as pessoas estão defendendo
é o da liberdade. Hoje a sociedade não permite que cada
um faça só o que tem vontade. Para Lya, o mundo está
prisioneiro da cultura do “ter de”, em que todos sentem
a obrigação de seguir padrões sociais como ser magro,
viajar, comprar certos produtos, ter algum tipo de carro.
“Corremos atrás de mitos idiotas e somos uma geração
medicada. Preferimos seguir roteiros de obrigações a
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A escritora Lya Luft fala sobre
família no Congresso da Fenabrave
e defende o diálogo amigável
entre pais e filhos diante das
mudanças dos costumes.
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fazer só o que realmente nos faça sentir melhor”, sintetiza Lya.
Mas para a escritora, o problema central dessa geração
é o medo que os pais têm de parecerem chatos e antiquados diante dos filhos. Como consequência, eles conversam
menos em casa, tratam as situações e os sentimentos de
forma artificial. “A receita nessas horas é o velho bom
senso. O discernimento é o melhor legado que podemos
deixar aos nossos filhos. Eles saberão avaliar o que é
bom e o que é ruim. E família não será associada a uma
jaula, mas a um local de afeto”.

ACOMPANHANTES

WORKshOp

Transição de eras e tempos de mudança
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O planeta Terra está saindo da era de peixes e entrando na era de Aquário.
O período gera tempos confusos e incertos para a sociedade.
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Todo ser humano é único. As pessoas vivem em lugares
diferentes, atuam em áreas distintas, convivem com os mais
diversos tipos de indivíduos. Apesar disso, uma verdade
se repete no cotidiano de todos: viver é cada vez mais
complexo. Foi com essa constatação que o astrólogo Oscar
Quiroga começou a palestra “A era de Aquário”, destinada ao
público de acompanhantes do XIX Congresso da Fenabrave,
em Brasília.
A mudança do estilo de vida humano durante os últimos
50 anos é notória. Com a tecnologia, as pessoas estão mais
livres e podem administrar melhor o tempo de acordo com
suas prioridades. O problema é que ninguém aprendeu como
fazer isso. “Não sabemos como coordenar todas essas ferramentas, toda essa liberdade conquistada. Percebemos as
mudanças, mas nosso raciocínio não consegue acompanhálas”, analisa Quiroga.
Essa transformação pode ser interpretada como um dos
sentimentos da fase de transição que a Terra está vivendo,
mudando da era de Peixes para a de Aquário. As eras astrológicas representam o movimento circular de leste para oeste
do planeta, que demora cerca de 26 mil anos para ser completado. Enquanto descreve esse movimento, a constelação
que marca o equinócio de primavera no hemisfério norte se
desloca, mudando a posição do signo do zodíaco regente
no momento.

A era de Peixes começou há dois mil anos, tempo médio
de duração de cada era astrológica, e agora a Terra entra
na era de Aquário. Essa fase de transição faz com que a
sociedade viva uma mescla de padrões da era antiga com os
desafios da nova. “O espírito aquariano será de fraternidade,
de pensar grupalmente, melhorar a vida do outro. Mas, por
causa da saída de uma era e a chegada da outra, ninguém
sabe como fazer isso. Os dogmas de antes já não nos servem
mais”, adianta Quiroga.
O público também aproveitou a palestra de Quiroga para
tirar dúvidas sobre o zodíaco. Com a mudança de eras, os
signos passaram a assumir um novo papel nas vidas humanas.
De acordo com o astrólogo, hoje os símbolos do zodíaco não
representam mais forças individuais, mas capacidades cósmicas.
Taurinos e piscianos, por exemplo, são pessoas fortes no exercício da vontade. Leão e Aquário são signos do amor, capazes de
manter os ambientes em harmonia. A inteligência é uma tendência dos capricornianos e sagitarianos, indivíduos inquietos
com grande capacidade de transformar teoria em prática. Áries
e Virgem recebem a influência cósmica da criatividade - para
eles, a rotina é insuportável. Os signos passionais, movidos
por ideais e devoção, são os de Escorpião e Câncer. Pessoas
de Gêmeos são boas em raciocínio lógico e os librianos são os
certinhos do zodíaco: eles fazem tudo bem e conseguem que
as coisas funcionem conforme o planejado.
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iDealer
A sua empresa no iPhone
Pesquisa sobre o estoque de veículos da(s) loja(s)
através de filtros: marca, modelo, valores e localização
Descrição detalhada de cada veículo
Envio de proposta de compra pelo próprio aparelho
Agendamento de serviços de revisão,
manutenção e garantia
Localização de loja integrada ao GPS,
onde facilita e direciona o acesso à loja
pesquisada com opção de se comunicar
por telefone ou e-mail
Receber informações e promoções
através de cadastro do usuário

Acompanhando
as tendências
em ‘MOBILE’

SUCESSORES

Novas lideranças!

Outubro 2009

o engajamento político, associativo e empresarial
foram pontos importantes na programação voltada aos
sucessores no XIX Congresso Fenabrave. Preparar, inovar
e dar continuidade no negócio, muitas vezes familiar,
é a chave do sucesso para a perpetuação da empresa.
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Palestra-Almoço

Continuidade das associações depende de novas lideranças
Reunido com sucessores presentes no XIX Congresso Fenabrave,
Mauri Missaglia comentou sobre as oportunidades do pós-crise
A importância das entidades do setor de distribuição
de veículos e o papel das lideranças associativas foi o
tema central da palestra-almoço “Desafios e oportunidades
pós-crise: lideranças associativas”, ministrada pelo consultor
Mauri Missaglia, que acumula experiência como presidente da ABRAC – Associação Brasileira dos Concessionários
Chevrolet por quatro mandatos. Segundo Missaglia, há grande
dificuldade para renovar os quadros diretivos das entidades.
“O setor tem muita dificuldade para substituir os membros
da diretoria. É fundamental que os sucessores se informem
sobre a sua associação de marca e a Fenabrave. A continuidade das entidades depende de vocês”, afirmou o consultor,
demonstrando que a participação dos sucessores é essencial
para a sobrevivência das associações.
Durante sua apresentação, Missaglia falou também sobre
o papel das entidades para a toda a categoria. “Além da
Fenabrave e associações de marca defenderem os interesses
do setor de distribuição automotiva, promovem Congressos,
viagens técnicas e cursos visando o aperfeiçoamento dos
dirigentes das concessionárias e dos colaboradores. Vocês
devem participar de suas associações para buscar soluções

e estar sempre atualizados para dar continuidade e muitos
frutos aos seus negócios”, enfatizou Missaglia, acrescentando que também as montadoras valorizam as entidades
do setor, a Lei 6729 (Lei Renato Ferrari) e as convenções
de marca.
Para o consultor, a juventude precisa participar cada vez
mais das associações e, assim, promover a renovação. “Praticamente, todas as marcas têm alguma ação voltada para os
sucessores. No entanto, poucas incentivam sua participação
na entidade”, advertiu Missaglia.
O secretário de Emprego e Relações do Trabalho do Estado
de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, participou do evento
e enfatizou: “As responsabilidades das associações aumentam
a cada dia ao defender os interesses da categoria. Mas, os
nomes vão se escasseando para liderá-las. É preciso estimular
os jovens a participar das entidades”.
Ao final da palestra, Alencar Burti, membro nato do
Conselho Diretor da Fenabrave e ex-presidente da entidade
(1988/1992), concluiu o papel das entidades de classe para
as jovens lideranças: “Elas possibilitam uma pós-graduação
no setor”.

SUCESSORES

workshoP

Gente que faz acontecer
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Francisco Nunes, consultor de empresas,
ressalta a importância da automotivação
para se ter uma carreira de sucesso.
Gente que faz acontecer são pessoas realizadoras, que
fazem, de maneira extraordinária, as coisas acontecerem
acima do esperado. Esse foi o foco da palestra ministrada
pelo escritor e consultor de empresas, Francisco Nunes, no
XIX Congresso Fenabrave. Direcionada a sucessores, a palestra
abordou a importância da automotivação e retratou a experiência vivida por alguns de seus clientes.
O consultor traçou o perfil do profissional que faz a
diferença em seu ambiente de trabalho. Segundo ele, são
pessoas que não desistem facilmente diante dos obstáculos,
e que, na verdade, fazem deles o incentivo para a descoberta
de novos modos de executar determinadas tarefas em suas
vidas. “Este tipo de pessoa não aceita o não com facilidade.
Busca, constantemente, reverter qualquer situação que seja
um obstáculo às suas metas e conquistas, tanto pessoais,
quanto profissionais”, ressaltou.
Um dos pontos mais frisados pelo palestrante foi o fato
de que o profissional deve estar, continuamente, querendo
crescer, aprofundar seus conhecimentos. Como exemplo,

Nunes citou o esforço dos atletas que estão sempre em
busca de superar seus próprios recordes. “Eles nunca param
de treinar, independente de onde chegaram, querem sempre
mais”, diz.
Francisco Nunes quis passar para os sucessores presentes
na palestra que os profissionais que buscam soluções para
os desafios, sem serem cobrados, e realizam suas atividades
diárias com prazer, obtêm resultados como conseqüência natural. “O profissional com este perfil age nos pontos urgentes
e importantes. Porém, sabe focar as prioridades e atuar no
essencial, onde realmente faz a diferença, e os resultados
aparecem como conseqüência natural”, disse.
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Introdução ao Coaching:
a arte de fazer perguntas
o professor Bob hirsch fala sobre estratégias
para formar líderes e obter melhores
resultados a partir do coaching.
Extrair respostas de seus colaboradores, de maneira que
o profissional assuma a responsabilidade por suas ações,
transformando intenções em ações, foi uma das questões
abordadas pelo professor Bob Hirsch, durante a palestra
“Introdução ao coaching”, no XIX Congresso Fenabrave.

Pensando em desenvolver melhores práticas de liderança
e gestão voltadas aos líderes e sucessores, por meio da linguagem, o palestrante falou sobre coaching como um instrumento poderoso de transformação pessoal, de vida, equipe,
liderança, de negócio e como uma moderna ferramenta para
obter resultados efetivos. “A partir do momento que eu mudo
a minha linguagem, mudo a minha maneira de interpretar o
mundo”, considera Bob Hirsch.
De acordo com o especialista, a chamada indústria da terceirização da culpa tem crescido assustadoramente. Já houve
tempo em que as pessoas tinham muita vergonha quando se
desconfiava delas, e hoje em dia, não só ninguém assume
responsabilidade alguma pelos atos dos outros, como, ao
contrário, jogam-se todas as culpas próprias nos ombros do
próximo, especialmente se for o subordinado. “O Gestor Coach
tem o papel de eliciar o poder pessoal de seus colaboradores,
para que eles passem a assumir a sua responsabilidade sobre
aquilo que ele executar”, diz.
Bob Hirsch salientou que as perguntas são a chave do
coaching. Segundo ele, devemos evitar perguntar o porquê
das coisas, pois toda pergunta leva para uma justificativa.
“Na nossa cultura, a palavra porque vem acompanhada de
culpa”, afirmou. A sugestão é fazer perguntas que levem à
ação e não a justificativas. Um exemplo citado por ele foi
quanto à questão do atraso de um funcionário.

workshop

Varejo, a bola da vez
O setor varejista tem aquecido cada vez mais o mercado
de vendas em meio ao rescaldo da turbulência econômica
mundial, mas ainda tem muito a buscar. Sobre esse ponto
de vista, o Professor Ricardo Pastore, coordenador do Núcleo
de Estudos de Varejo da Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), falou, durante o XIX Congresso Fenabrave, realizado em Brasília, para um público composto por
concessionários e sucessores sobre como fidelizar o cliente,
buscando soluções modernas e eficazes.
De acordo com o palestrante, o que faz o varejo crescer
é o consumidor, portanto, é preciso observar o perfil desse
cliente e, a partir daí, criar condições para atraí-lo. O professor destacou alguns pontos que devem ser observados, pelas
empresas, para conquistar o consumidor. “O cliente está cada
vez mais bem informado, ele não aceita o vendedor que quer
empurrar mercadoria, o que ele quer é ser bem tratado e bem
informado”, alertou. Outro ponto importante observado por
Pastore foi quanto à mobilidade que, segundo ele, é fundamental para auxiliar na decisão e no planejamento do cliente.
“Com a correria do dia a dia, as pessoas estão em busca de
facilidade, querem conhecer o produto pela internet, querem
receber informações pelo celular”, diz.

Na oportunidade, Pastore também abordou a importância
de se manter um bom relacionamento com os clientes. Esse
argumento é chamado de Ponto de Relacionamento (PDR).
Para ele, a loja não deve ser apenas um local para se fazer
negócios, mas também um ambiente para se cultivar bons relacionamentos. Segundo o palestrante, as livrarias tiveram essa
grande sacada e o resultado é muito satisfatório. “As livrarias
mudaram de perfil, tiraram os livros de trás do balcão, criaram
salas de estar, cafés, e o cliente passou a ter contato direto
com o produto. As famílias passam o dia em uma livraria, e
podem até não comprar, mas são clientes apenas pelo fato de
freqüentar a loja”, exemplifica.
O Ponto de Venda (PDV) é outro fator que influencia muito o consumidor, trazendo ou não resultado positivo na decisão de compra. Segundo pesquisas, 83%
dos consumidores comprariam um produto após uma
degustação satisfatória, independente do preço. “O cliente
paga mais, porém exige ser valorizado. Muitas vezes, induzimos
o cliente a errar e o perdemos. Então, as concessionárias têm
o dever de ajudá-lo a decidir”, alerta Pastore.
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O professor Ricardo Pastore revela condições para atrair o consumidor.
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“Se você perguntar por que ele chegou atrasado, ele vai
te dizer que o ônibus atrasou, que foi culpa do trânsito, ou
seja, vai te dar justificativas que não os levam a lugar algum.
Então, faça perguntas que levem à ação. Como por exemplo, o
que vai fazer para chegar no horário daqui por diante? Desta
maneira, a pessoa assume um compromisso e evitará chegar
atrasada”, ensinou o professor.
Pesquisas apontam que os benefícios do coaching para
o gestor moderno são bastante significativos. Um estudo
publicado no Public Personal Management Journal concluiu
que os executivos que participaram de um treinamento
gerencial aumentaram em 24% sua produtividade. E aqueles
que tiveram coaching após este treinamento aumentaram
sua produtividade em 88%. A Revista Fortune 500 também
publicou, recentemente, um estudo buscando calcular o ROI
(Retorno Sobre Investimento) de um programa de coaching
de executivos. O resultado é que o programa produziu um
ROI de 529%, ou seja, um retorno de cinco vezes sobre o
valor investido.
Portanto, para empresários e sucessores que desejem
profissionalizar a equipe de trabalho, ter um melhor resultado de seus investimentos e uma equipe afinada e preparada
para melhor atender seus clientes, a dica é investir em treinamento. E o acompanhamento de um coach pode agilizar e
efetivar os aprendizados.

SUCESSORES
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a importância de preparar
o sucessor da empresa
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Planejamento da sucessão familiar
deve ser feito com antecedência
para garantir, por mais gerações, a
lucratividade dos negócios.
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A afirmação foi em 1776, mas Adam Smith ainda
pode ser citado hoje. Para o economista e filósofo escocês, “os gestores de empresas não cuidam do dinheiro
de outras pessoas da mesma forma como fariam com o
seu”. Ninguém melhor para gerir os negócios da família
do que os próprios donos. Mas, mesmo entre parentes, é
preciso planejar a sucessão para garantir que filhos ou
cônjuges sejam profissionais e saibam perpetuar os frutos
da companhia.
Na palestra “Planejamento legal da sucessão familiar”,
ministrada durante o XIX Congresso da Fenabrave, o advogado e especialista em estratégias societárias Luiz Eduardo
Vidigal Lopes da Silva falou sobre a importância de preparar um sucessor para a empresa. “Planejar e capacitar
aquele que vai assumir o lugar do fundador é essencial
para manter o sucesso da companhia. Um sucessor preparado e envolvido diretamente no negócio dará mais lucros
e menos dor de cabeça”, afirma Lopes da Silva.
No Brasil, 76 das 200 maiores empresas do País são
controladas por famílias e respondem por um terço do
faturamento de todas elas. De cada 100 fortunas brasileiras, 18 são frutos de herança. As outras ainda estão
administradas pela primeira geração. “Mas nenhuma
empresa continua forte se não for bem gerenciada.
Não basta só ter a galinha dos ovos de ouro, é preciso
alimentá-la”, sintetiza o advogado Bernardo Portugal,
também convidado para discutir o tema.
E uma das principais formas de manter a empresa
dando lucros é garantir que o sucessor saberá conduzi-la
nos anos seguintes. Um negócio familiar bem planejado
dura por mais gerações. “Antecipar a discussão de quem
assumirá e como os lucros serão tocados não abre espaço
para coisas mal resolvidas, disputas e conflitos futuros.
Fica mais fácil focar nos resultados”, explica Portugal.
O planejamento familiar permite que donos e sucessores da empresa visualizem melhor como e onde os
negócios podem avançar no futuro. Para os fundadores,
fica mais fácil planejar a “aposentadoria” e articular a
própria sucessão em vida, escolhendo e preparando a
nova geração da melhor maneira possível. Pensar antecipadamente nos futuros substitutos garante maior
lucratividade e segurança jurídica para a empresa, previne conflitos societários e familiares, reduz possíveis
encargos tributários e torna mais sólida a continuidade
dos negócios desenvolvidos.

Mas é importante lembrar que cada empresa familiar é
única e a governança corporativa deve ser individualizada.
Por isso, os sucessores devem sempre estar envolvidos nas
discussões do futuro da empresa. Quanto mais participarem do processo, mais legítimas serão as escolhas. “Cada
família é de um jeito, filhos são diferentes, há vocações
distintas e todo sócio fundador e herdeiro devem ser compreendidos. Isso também faz parte do processo”, ressalta
Lopes da Silva.

* Com base no faturamento do exercício 2008 publicado em balanço; ** Top de Marketing ADVB, NTC Fornecedores de Transporte, Marca Brasil, Maiores & Melhores do Transporte & Logística, Marketing Best,
SETCERGS Preferência do Transporte, Cobertura Performance, SETCEPAR Fornecedores do Transporte, Mais Diesel, Destaque Anuário Telecom, Revista Ferroviária e As Maiores do ICMS e ISS do DF são alguns
dos prêmios recebidos pela empresa ao longo dos anos; *** Informação publicada nas edições de Exame Melhores e Maiores e Valor 1000 em 2008.

ENCERRAMENTO

Palestra maGNa

Presidente do Itaú Unibanco conﬁrma conﬁança no Brasil
seguindo a premissa apresentada pelo presidente do Banco Central,
roberto setubal, presidente do banco Itaú Unibanco, aﬁrma que as
instituições ﬁnanceiras conﬁam na economia brasileira.
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dor de matérias primas brasileiras, o que pode alavancar
ainda mais as nossas exportações (favorecidas pelo câmbio
ﬂutuante) e, com isso, representar significativa parcela do
PIB Nacional. “A China já ultrapassou os Estados Unidos em
exportações brasileiras e a expectativa é de crescimento
daquele país”.
“Ao longo dos próximos meses, vamos ter condições
de fazer uma queda mais agressiva dos spreads”, previu.
Segundo ele, há hoje um “pico de inadimplência” nas operações de crédito dos bancos, o que tem sido a principal
causa do valor ainda alto dos spreads. “Mas esse quadro
tende a se reverter com a retomada da economia e o aumento do emprego, da renda e das vendas das empresas”,
declarou Setúbal, que rebateu a avaliação de integrantes
do governo de que a inadimplência é usada como desculpa
para manter os spreads altos. “Não é uma questão de falar
em tese, mas de fatos. É só olhar os indicadores do Banco
Central, que apontam que a inadimplência subiu bastante”,
alegou. Segundo o BC, a inadimplência no sistema financeiro
atingiu 5,9% dos créditos em julho, o maior valor da série
estatística iniciada em 2000. Setúbal ressaltou, ainda, que
os balanços dos bancos também mostram perdas decorrentes
do aumento da inadimplência.
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“Depois do incêndio, precisamos retomar o crescimento
econômico”. Esta foi a declaração feita por Roberto Setúbal,
presidente do banco Itaú Unibanco, patrocinador Master do
XIX Congresso Fenabrave, em sua palestra de encerramento
do evento no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. De
acordo com o empresário, o que foi apresentado por Henrique
Meirelles na Cerimônia de Abertura está completamente de
acordo com o pensamento das instituições financeiras brasileiras em relação à economia. “Fizemos bem feita a lição
de casa nos últimos 10 anos”, declarou.
Quando traçou um panorama da conjuntura mundial neste
período de fim de crise, Setúbal disse acreditar que outros
países como Japão, Estados Unidos e países da Europa, demorem cerca de dois anos para atingir o nível de PIB ideal.
“A diferença é que nós mantivemos um câmbio ﬂutuante,
metas inﬂacionária e fiscais que fizeram a diferença entre
o passado e hoje. Temos economia de mercado e economia
interna muito fortes e saudáveis”, diz.
Ainda em relação aos outros países, Setúbal explicou
que um grande mercado a ser explorado é o chinês. Segundo
ele, a China vem crescendo e se tornou um grande compra-

Mercado de automóveis – O presidente do banco Itaú
Unibanco acredita que o setor automotivo brasileiro vai se
beneficiar com a atual estabilidade na conjuntura. De acordo
com Roberto Setúbal, os financiamentos para veículos no
Brasil tendem a crescer, como resultado da confiança das
instituições financeiras na economia. “A carteira de veículos
é o maior ativo do banco”, ressalta. “É muito importante para
o Brasil o financiamento de veículos”.
O empresário previu um crescimento de 15% da carteira
de crédito de veículos que, segundo ele, está em torno
de R$ 50 bilhões, e defendeu a renovação da redução do
IPI sobre automóveis. Disse que foi a medida na área econômica (à exceção das adotadas pelo BC) mais importante
adotada pelo governo para o enfrentamento da crise financeira internacional.
Segundo Setúbal, o financiamento de veículos no mercado
brasileiro se concentrará em “cinco ou seis” grandes bancos.
“Mas a concentração”, afirmou, “será positiva, porque haverá mais competição entre os bancos, o que fará com que
as prestações fiquem mais baratas para os consumidores.
Nós vamos assistir, ao longo dos próximos anos, a cinco,
seis grandes bancos atuando com muita agressividade nesse
mercado, em vez de 10 e 15 bancos que tínhamos no passado”, concluiu.

O encerramento do XIX Congresso Fenabrave foi conduzido
pela palestra-show do Grupo Santa Gente que, em cerca de
uma hora de apresentação, retratou e satirizou o dia a dia das
concessionárias e a relação com clientes, oferecendo à platéia
boas doses de humor. Canções e encenações sobre o cotidiano
das empresas encantaram os participantes e concederam a
leveza necessária para a conclusão de dois dias de intensa
carga de conteúdo trazida pelo evento.
“O Concessionário Pré-Pago é aquele que se manifesta de
maneira limitada; desanimado, descomprometido; restrito;
demarcado e desassociado dos propósitos da concessionária”,
disse Flavio Souza Ramos, um dos três integrantes do grupo,
referindo-se à peça encenada.
A apresentação carregou nas tintas da ironia. O roteiro
pretendeu retratar a história de um consumidor que implora
por atendimento de qualidade numa concessionária, buscando,
de todas as formas, ser percebido pelo vendedor e esclarecer
suas dúvidas sobre o produto. O vendedor, por sua vez, é um
colaborador comprometido somente com a comissão e que julga
seus clientes pela aparência, criando uma barreira intransponível entre ele e o comprador.
O grupo fez diversas interpretações com temas pertinentes
ao dia a dia do negócio, utilizando muita música, interatividade
e dinamismo.
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Santa Gente retrata
“Concessionário Pré-Pago”
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Sucesso de público na
ExpoFenabrave’2009
Realizada simultaneamente ao XIX Congresso Fenabrave, a
ExpoFenabrave’2009, feira de produtos e serviços dirigidos ao setor
da distribuição automotiva, reuniu este ano 40 expositores numa
área de 4,4 mil m² no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

PATROCINADOR

“Ficamos muito satisfeitos com o XIX Congresso
Fenabrave, com a parceria sólida e duradoura que a cada
ano reforçamos. O Congresso é mais uma grande oportunidade para demonstrarmos também a nossa paixão pelo que
fazemos”. Esta foi a afirmação de Luís Otávio Matias, diretor
da área de financiamento de veículos do Itaú Unibanco.
O ano de 2009 foi o segundo consecutivo em que o
Itaú participou como patrocinador master do evento. “O
Congresso é importante para o setor, pois é direcionado
para um público específico, composto por líderes do setor
automotivo. Nele temos a oportunidade de mostrar as
soluções e conveniências do Itaú Unibanco, de reciclar
nossos conhecimentos, nossas formas de atuação, além de
trocarmos experiências valiosas. O evento sempre supera
nossas expectativas”, comentou Matias.

Nesta edição, o Itaú apresentou produtos e serviços
aos concessionários utilizando o conceito “Feito para
você, sua empresa e seus clientes”. Além de mostrar o
que há de melhor em financiamento de veículos, contou
com a presença dos segmentos de negócios IBBA, Área
Empresas, Private, Personnalité, Seguros e Previdência,
Itaucard, iCarros e Crédito Imobiliário. Todos esses
segmentos apresentaram produtos e serviços adequados às necessidades dos concessionários, seus clientes
e empresas.
“Continuaremos a investir fortemente em relacionamento com os concessionários, buscando sempre contribuir de modo responsável com ações que perenizem
seus negócios, de forma sólida e sustentável. Essa é a
nossa missão”, finalizou.
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Itaú Unibanco apresenta produtos
adequados às necessidades da rede
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Resource Automotive apresenta Plataforma F&I
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A Resource Automotive, empresa que criou o conceito
F&I (Finance & Insurance) nos Estados Unidos, esteve
presente no XIX Congresso Fenabrave, onde recebeu
concessionários de todo o Brasil interessados em conhecer
sua solução para aumentar a rentabilidade e conquistar
a almejada fidelização dos clientes: a Plataforma F&I,
que integra as operações dos diversos departamentos
e fornecedores da concessionária em um mesmo um
ambiente online. Satisfeito com a participação no
Congresso deste ano, onde a empresa recebeu o triplo
de concessionários em relação ao ano passado, Welson
Bolognesi, presidente da Resource Automotive Brasil,
explica que a Plataforma F&I é uma ferramenta que gera
mais resultados a curto prazo, sem burocratizar a operação
de venda do veículo. “A solução, desenhada para atender
as peculiaridades do mercado brasileiro, permite a oferta
agregada e organizada de produtos e serviços, e conta com
metodologia mundialmente consagrada devido à nossa
presença em 36 países”.
A Plataforma F&I também funciona como um ambiente
online de treinamento de vendas para as concessionárias,
onde é possível ter acesso a cursos a distância para todos
os itens que fazem parte da venda, e permite ainda, pela
boa experiência de compra proporcionada, aumentar a
satisfação do cliente, gerando novas oportunidades de
negócios. “Houve grande interesse dos congressistas na
solução de F&I e nos produtos e serviços da Resource

Automotive, fazendo com que a participação com
dois estandes na ExpoFenabrave superasse todas as
expectativas”, comenta Bolognesi. Com 45 anos de
atuação no mercado internacional, a Resource Automotive,
divisão da norteamericana The Warranty Group, está
presente nos maiores grupos de concessionárias dos EUA.
Desde 1998 no Brasil, iniciou em 2002 as operações na
área automotiva. Por meio da seguradora Virginia Surety,
está consolidando o mercado de garantia estendida no
país, do qual é líder com 42% de participação. Conta
com mais de 300 concessionárias parceiras e 5 mil alunos
treinados no país.

Audi apresenta A5, um coupé de luxo
“Sem dúvida alguma esse é um dos
eventos mais importantes para o setor
automotivo do Brasil, e nós viemos para
prestigiá-lo e apresentar um dos nossos
automóveis mais modernos, o Audi A5,
um coupé de luxo. Nosso objetivo também
é participar de uma forma mais ativa,
recebendo as pessoas para conversar,
aproveitando a oportunidade para fazer
bons contatos e passar a mensagem da
marca por meio do produto para os outros
participantes da ExpoFenabrave”, disse
Marcos Borrs, Gerente de desenvolvimento
de rede da AUDI.

A DAFRA Motos expôs seus novos lançamentos, além
dos quatro outros modelos da linha: as motocicletas
da categoria street Super 100 e Speed 150; o scooter
Laser 150 e a custom Kansas 150. “O contato com o
setor proporcionado pelo evento é muito importante,
principalmente neste momento em que estamos
buscando alternativas para a retomada do segmento de
duas rodas. Os temas discutidos durante o congresso
e as conversas com os participantes e visitantes da
feira, inclusive, com nossa rede de concessionários,
foram de suma importância para a empresa”, afirmou
Haroldo Barroso, diretor comercial da Dafra Motos, que
participou pela primeira vez da feira. Para ele, apesar
do momento difícil que passamos desde o ápice da
crise econômica, já há uma pequena sinalização de
recuperação do mercado, especialmente, de duas rodas.
“Essa reação acabou ficando clara durante o evento.
Muitos empresários e executivos do setor se mostraram
mais confiantes. Nos próximos meses, continuaremos a
caminhar em direção à estabilidade”, disse o executivo.
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Dafra lança Smart 125 e CUB Zig
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Soul e Cerato: destaques da Kia Motors
O Kia Soul e o Cerato foram os destaques
no estande da Kia Motors do Brasil. “Os
veículos chamaram a atenção do público e,
consequentemente, atraíram empresários
com o objetivo de nos representar nas praças
onde já atuam com outras marcas”, disse
Ary Jorge C. Ribeiro, diretor de vendas da
Kia Motors do Brasil. Segundo ele, durante o
evento, a equipe buscou se aproximar mais de
grupos empresariais do setor automobilístico,
mostrando que a marca está desenvolvendo
seus produtos e cumprindo seus objetivos
no mercado. “A Fenabrave congrega todos
estes grupos, que acabam nos procurando e
permitindo, assim, a construção de novos laços
comerciais”, enfatizou Ribeiro, acrescentando
que “é a terceira vez que participamos do
evento. Tivemos oportunidade de concretizar
grandes negócios e ainda estamos colhendo
os frutos, iniciando outras negociações com
contatos realizados no Congresso Fenabrave”.
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Fiat recebe prêmio “marca mais desejada”
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O estande da Fiat teve como principal atração o mais
recente lançamento da montadora, o sedan Linea, com
todos os atributos de sofisticação e tecnologia presentes
do modelo. O espaço serviu também para o encontro e
o relacionamento dos concessionários da marca. “Nossa
motivação, ao participar pela segunda vez do evento,
não foi somente apoio à iniciativa como ferramenta de
aprimoramento dos concessionários, mas também pela
oportunidade de expressar o reconhecimento da Fiat
da importância da rede para a marca”, afirmou Lélio
Ramos, diretor comercial da Fiat. Segundo o executivo,
neste ano, a relevância do congresso foi ainda maior
diante do momento altamente competitivo do mercado
automobilístico brasileiro, no qual a contribuição do
concessionário para o fortalecimento da marca Fiat
torna-se ainda mais importante. “O conteúdo técnico
e os debates foram os melhores possíveis, permitindo
uma análise profunda e abrangente do atual cenário da
economia e do desempenho do setor automobilístico”,
disse Ramos. Para ele, a avaliação do momento e a troca
de idéias entre os participantes foram muito úteis para
favorecer o ambiente de negócios e fortalecer ainda mais
o setor.
Uma pesquisa, realizada no mês de agosto pela
Fenabrave, identificou a Fiat como a marca mais deseja
no setor de automóveis e comerciais leves. Durante o

evento, Hilálio Soldatelli diretor de vendas da Fiat, e Luiz
Romero Farias, presidente da Associação Brasileira dos
Concessionários de Automóveis Fiat, receberam o prêmio
do presidente da Fenabrave, Sergio Reze. “Foi um motivo
de orgulho, porque a pesquisa tem como eleitores quem
mais entende do mercado automobilístico brasileiro os concessionários, independentemente da marca que
representam. Também é um reconhecimento relevante à
qualidade do relacionamento com os nossos distribuidores e
do trabalho realizado para manter os mais altos padrões de
atendimento ao cliente final”, concluiu o diretor comercial
da montadora.

Mahindra apresenta utilitários esportivos
A Mahindra apresentou sua linha de
utilitários esportivos, composta por veículos
para até 7 passageiros e picapes de cabine dupla
e simples para até 1.300 kg de carga, produzidos
no Brasil. “O Congresso é muito importante
tanto para os associados e concessionários
como também para as montadoras por
conter componentes altamente técnicos e
informativos que auxiliam na formação de novos
conhecimentos profissionais”, afirmou José
Francisco de Oliveira Neto, diretor comercial da
Mahinda. Segundo ele, a ExpoFenabrave foi uma
excelente oportunidade para apresentar seus
produtos. “Uma nova marca de veículos no Brasil
com produção no próprio País”, comentou.

VW Caminhões e Ônibus recebe prêmio
durante o Congresso
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A Volkswagen Caminhões e Ônibus, marca da MAN Latin
America, é a marca mais desejada entre os revendedores
brasileiros de veículos comerciais. Roberto Cortes, presidente
da companhia, recebeu o prêmio durante o XIX Congresso
Fenabrave. “Ao longo das três últimas décadas, temos
acumulado muitos prêmios. Cada um deles tem o seu valor.
Porém, este é muito especial, pois é o reconhecimento de
empresários que conhecem profundamente o setor automotivo.
Queremos dividir esta premiação com nossa rede de
concessionários, referência internacional de profissionalismo e
competência”, disse Roberto Cortes, presidente da companhia.
Esta é a primeira edição da pesquisa, conduzida junto aos
distribuidores de veículos nacionais e importados.

Assurant Solutions apresenta plataforma
de serviços integrada
A Assurant Automotive, divisão de auto da
seguradora Assurant Solutions, apresentou programas
de Garantia Estendida para veículos novos e seminovos
e soluções de consultoria e treinamento voltadas
para o aumento de rentabilidade e eficiência do
concessionário. “Oferecemos uma plataforma de serviços
integrada que combina extensão de garantia de veículos,
seguros de proteção financeira, manutenção programada,
consultoria e treinamento”, afirmou Carlos Elias, diretor
de marketing e consultoria da Assurant Solutions. A
área automotiva da empresa conta com uma equipe de
consultores com DNA automotivo que já desenvolveu e
implantou soluções de consultoria e treinamento em mais
de 1 mil concessionárias, produziu mais de 150 conteúdos
de treinamentos e capacitou 20 mil colaboradores junto
às montadoras e associações de marca. “O Congresso
superou nossas expectativas. Conseguimos dar andamento
em excelentes parcerias e posicionar nossos produtos
no mercado automotivo”, comentou Elias. Para ele, o
rápido crescimento da frota de veículos do país exige
dos parceiros dos concessionários agilidade na inovação.
“Nossa estratégia é entregar soluções que agreguem valor
aos negócios das concessionárias e que aumentem a sua
rentabilidade. Nosso foco é no F&I dos distribuidores de

veículos. Todos os nossos produtos e serviços podem ser
aplicados em todas as áreas do negócio da distribuição
automotiva”, finalizou.
Entre os mais recentes clientes no segmento estão a
Dafra Motos e a Nissan. Para a Dafra Motos, a consultoria
está desenvolvendo e implantando um programa de
treinamento e capacitação dos cerca de 2.400 profissionais
de vendas das concessionárias da marca. Outro grande
projeto da empresa é com a Nissan. A montadora vai
formar todos os gerentes de pós-venda de sua rede de
concessionárias. Todos passarão pelo curso de gestão
comercial pós-venda.
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Tiguan: destaque da Volkswagen
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A Volkswagen apresentou em exposição o utilitário
esportivo Tiguan, o mais recente lançamento de sua linha
premium no Brasil. “O Congresso Fenabrave é o maior
evento da distribuição de veículos no País, que reúne
os representantes das maiores empresas do segmento e
do setor automotivo nacional. Por isso, o encontro é um
grande fórum onde são indicadas e debatidas as tendências
e as projeções do mercado automobilístico brasileiro,
o que é essencial para o planejamento futuro”, afirmou
Flavio Padovan, vice-presidente de vendas & marketing da
Volkswagen do Brasil.
Segundo Padovan, a Volkswagen apoiou o evento
devido a sua importância para o setor automotivo
nacional, com amplas oportunidades de relacionamento e
ampliação da exposição da marca.

WebMotors lança novo serviço de busca
Com estoque de 150 mil unidades, a WebMotors trouxe
ao Congresso uma nova forma de encontrar veículos no
portal. A busca tem um caráter consultivo que ajuda
tanto o internauta, que já sabe o que quer comprar,
como aquele que não sabe. “Por meio de filtros a pesquisa
fica ainda mais fácil e permite usar diversos critérios
como faixa de preço, estilo de carroceria, distância média
etc. Desta forma, a busca se torna mais abrangente e
detalhada”, afirmou Felix Cardamone, diretor executivo do
grupo Santander Brasil, responsável pela WebMotors.
Além desta novidade, a WebMotors oferece espaço
publicitário no site, segmentado de acordo com o perfil
de navegação do usuário. Nos classificados de veículos,
o anunciante pode incluir vídeos e fotoanimação com
locução e descrição do carro ou moto; receber alerta SMS
de compradores potenciais; montar um site da loja ou
grupo; integração de estoque, além de dispor de serviços,
como o vídeo vendas que é a comunicação instantânea
entre comprador e vendedor por meio de áudio, vídeo e
chat. Na Revista WebMotors o internauta encontra dicas de
sustentabilidade, notícias do segmento automobilístico e
informações sobre o mercado.
A WebMotors também conta com os serviços de
manutenção preventiva: Agenda do Carro e Agenda
da Moto. Todas as informações editoriais podem ser
consultadas através de um celular com acesso a internet,

além de buscar oficinas mais próximas pelo celular. “Com
as soluções e ferramentas oferecidas pela WebMotors o
internauta tem acesso a uma gama de informações que
podem ajudá-lo antes da visita ao ponto de venda e da
efetivação da compra”, finalizou.
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Abraciclo
“Nossa participação foi institucional, porém apoiamos e parabenizamos a iniciativa da FENABRAVE em promover o evento. As iniciativas de apoio ao setor de
motocicletas têm ganhado cada vez mais importância em nosso país. Sem dúvida,
teremos muito prazer em participar do evento no próximo ano”, comentou Sergio
Martins Oliveira, gerente de relacionamento da associação.
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Alberflex
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A Alberflex apresentou uma gama de mobiliários para escritório, específica
para concessionárias e montadoras. “A Alberflex possui em suas linhas produtos
específicos para concessionárias e, inclusive, desenvolvemos uma linha especial
para VW. Atualmente, fornecemos para várias montadoras e praticamente 80% das
concessionárias das mais diversas marcas. Nosso objetivo é continuar atendendo
a este nicho de mercado de grande expressão e ter a oportunidade de demonstrar
nossos produtos e principais lançamentos”, disse Marcos Barion, gerente de negócios
da Alberflex, que participou pela segunda vez da feira.

Alfa Equipamentos
A Alfa Equipamentos atua na área de saneamento ambiental. “Temos o
separador de água e óleo e a estação para reuso de água. Ambos são destinados aos proprietários de concessionários e utilizados para a lavagem de
veículos”, disse Carlos Carrilho, diretor da Alfa Equipamentos. O equipamento
chega a gerar uma economia de 90% no custo proveniente do uso de água.
“Participamos pela segunda vez do Congresso da Fenabrave. Até o momento,
essas duas participações foram excelentes. Tivemos a oportunidade de fazer
ótimos contatos e divulgar nossas novidades”, comentou.

Anfavea
“Temos uma relação com o setor automotivo de absoluta necessidade comum.
Participamos desde o início do primeiro Congresso da Fenabrave. Isso mostra a
construção de uma parceria positiva, que em meio a crises e a processos de crescimento, permitiu que chegássemos a um mercado de três milhões de unidades e
como o quinto maior mercado do mundo. Isso não seria possível se essa parceria
não estivesse consolidada, e com a participação efetiva e forte do setor de distribuição, junto com as montadoras”, afirmou Jackson Schneider, presidente da
Anfavea. Para ele, o Congresso da Fenabrave é uma oportunidade para que os revendedores se encontrem e recebam, por meio de simpósios e workshops, informações
de tudo aquilo que existe de moderno no mundo, no que diz respeito ao sistema
de distribuição e às concessionárias. “O evento vai além das fronteiras do Brasil.
Atrai concessionários de toda a América Latina para participarem ativamente das
discussões, principalmente neste momento em já que começamos a olhar para a
crise pelo espelho retrovisor”, finalizou.

Autotrac
“Esse é o primeiro ano que a Autotrac participa da feira e
o nosso grande objetivo foi de nos aproximarmos das distribuidoras de veículos em todo território nacional. Trouxemos
um produto novo no mercado, que é o Autotrac One, desenvolvido em parceria com as montadoras que promete ser uma
solução na área de rastreamento a partir do próximo ano.
A feira será, sem dúvida alguma, uma grande incentivadora
para a divulgação desse produto”, concluiu Paulo Barrachina,
gerente da Autotrac.

Participando pela primeira vez do evento, a Big Solutions
apresentou o Dealer Dashboard (sistema de análise de dados,
que oferece comparativos entre marcas, lojas, centros de
custos e rentabilidade), soluções para Mobile (IPhone), solução para atender a legislação sobre Nota Fiscal Eletrônica,
Portal Website para concessionárias integrado com o ERP BSAutoDealerNet, integração com portais de anúncios e intranet,
entre outros softwares. “Por ser o segundo maior evento da
distribuição automotiva mundial, consideramos essencial
expor nossas novidades de serviços e tecnologia, saindo na
frente com tendências de produtos em nível nacional para o
público específico do segmento”, disse Boris Mesel, CEO da
Big Solutions Tecnologia da Informação. Segundo o executivo, a empresa conseguiu atingir o objetivo de realizar novos
contatos e mostrar aos congressistas as últimas novidades em
soluções para concessionárias.

CNP Engenharia de Sistemas
Há mais de 10 anos, a CNP Engenharia de Sistemas participa do Congresso e da feira. Neste ano, a empresa apresentou o
Apollo – sistema de gestão de concessionárias com destaque
para o Apollo Web – informações gerenciais, que permite ao
gestor acessar dados essenciais para a tomada de decisão
por meio da internet. A empresa também ofereceu outros
softwares, entre eles, Apollo Mobile, Apollo Versão Argentina,
Painel de Monitoramento, Controle de Locações (Veículos e
Máquinas), CRM Plus, EIS, Cotas de Consórcio e Controle de
Contrato de Manutenção de Máquinas. “O evento permite
ampliar conhecimento e permanecer em sintonia com as tendências do mercado com a visão de especialistas nacionais e
internacionais. Além disso, dá a oportunidade de estabelecer
contatos com clientes atuais e potenciais”, comentou Maria
Isolete Dias Nágera, diretora adjunta da CNP.
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Dealer.Net
Entre as soluções apresentadas pela Dealer.Net estão: FiatNet/DealerNet.ERP
(solução completa para administração de todas as áreas estratégicas da empresa);
DealerNet.BANK (sistema integrado com múltiplos bancos); DealerNet.BI (software
de informações gerenciais on-line por uso de tabela dinâmica Excel®); DealerNet.CRM
(solução de gestão de relacionamento com o cliente); DealerNet.F&I (potencializa as
vendas de serviços agregados ao veículo) e DealerNet.TEF (gerencia as transações com
cartão de crédito e débito no ato da venda). “O evento tem uma grande importância
para o setor automotivo, refletindo um mercado maduro, crescente e organizado. Para
os fornecedores de soluções de gestão é uma ótima oportunidade para expor novidades
e ter contato com o cliente. Pudemos identificar tendências, novas necessidades e também rever velhos amigos”, comentou Paulo Monteiro, diretor comercial da empresa.

Outubro 2009

Dia System

72

A Dia System lançou o SISDIA Evolution, um sistema de gestão de concessionárias
com tecnologia web. “Entre os benefícios do novo sistema estão a facilidade de navegação e a menor utilização de recursos de infraestrutura”, disse Rodrigo de Sena Gouvêa, gerente de marketing da Dia System. Para ele, no Congresso, todo o setor debate
soluções que se tornam tendências no mercado. “É um fórum importantíssimo para o
fortalecimento do setor. Participar de um momento importante do mercado reforça o
compromisso com o setor”, finalizou. A empresa já participou seis vezes da feira.

Disal Consórcios e Disal Seguros
O grupo Disal já participou mais de 10 vezes da ExpoFenabrave. Neste ano,
apresentou todo seu know how na administração de consórcio e seguros, por meio
da Disal Administradora de Consórcios, empresa que ocupa a quarta posição no
segmento automóvel, segundo o ranking do Banco Central, e por meio da Disal
Corretora de Seguros, que também se destaca no segmento. “A participação no
Congresso Fenabrave, maior evento do setor na América Latina, é fundamental para
recebermos não só a rede VW, mas também para confraternizarmos com outras marcas
do segmento”, afirmou Maria Marta Mello, gerente comercial do grupo Disal.

DR Sistemas
Um dos destaques apresentados pela DR Sistemas foi o DMS, software de gestão
para concessionárias, oferecido em duas versões: a versão consolidada em plataforma
Cliente/Servidor, banco de dados Oracle e a nova versão WEB construída em JAVA (com
Hibernate e Strutis). A empresa apresentou, também, a Caneta Digital e o Módulo de
Controle de F&I voltado não só para empresas que gerenciam o crédito de forma independente, mas também para aqueles que operam na modalidade de Central de Crédito.
“O Congresso representa uma excelente oportunidade para a troca de informações e
experiências, somados aos grandes temas abordados sempre com foco positivo e motivacional colocando saídas e oportunidades diante da realidade do mercado”, disse
Ricardo Vaz, diretor da DR Sistemas, que participou da feira pela quinta vez.

Equifax do Brasil
A Equifax apresentou a Solução Veículos: um relatório que traz informações
exclusivas sobre veículos automotores de todo o Brasil, tornando a tomada de
decisão de compra e venda de automóveis ainda mais segura. “Nossa parceria
com a Fenabrave vem de longa data e, por isso, fazemos questão de participar dos
eventos promovidos pela entidade. Somos expositores do Congresso há alguns anos
e temos muito interesse em participar novamente em 2010”, comentou Juvêncio
Souza, gerente comercial da Equifax. Segundo Souza, o Congresso sempre trouxe
bons resultados para a empresa, propiciando o relacionamento com os clientes e
prospects. “No congresso temos a oportunidade de divulgar as soluções Equifax e
obtemos informações relevantes para o desenvolvimento de novos produtos que
atendem as necessidades do segmento”, finalizou.

Nos últimos anos, a F&I Brasil tem marcado presença em todos os Congressos da
Fenabrave, ora ministrando workshops, coordenando mesa redonda, ou apenas como
congressistas. Neste ano, pela primeira vez, a empresa participou como expositora
no evento para apresentar o Programa de F&I de Alta Performance, que compreende o fornecimento de soluções completas de F&I, software para apoio à venda e
gestão do F&I, consultoria para organização do departamento e treinamentos bem
estruturados para as equipe de vendas. Na ocasião, lançou também um sistema
inovador de treinamento online, divulgou o portal de F&I (www.mundofi.com.br)
e apresentou o curso de formação de novos gestores de departamento de F&I. “A
cada ano podemos perceber nitidamente uma evolução no conteúdo temático, na
qualidade dos palestrantes brasileiros e internacionais e na organização do evento
como um todo, criando, assim, expectativa extremamente favorável em relação ao
próximo evento”, comentou Marcos Moreira, diretor da empresa.

Fenabrave
Na Vila Fenabrave, os congressistas puderam encontrar informações detalhadas
sobre os produtos e serviços da entidade, entre eles, análises econômicas e dados
estatísticos no Tela, portal exclusivo para os concessionários. Além disso, pôde
conferir as últimas tendências do mercado automobilístico na Revista Dealer, e
conhecer o Projeto TV Fenabrave, especializada em treinamento a distância.

Force One
A Force One apresentou serviços de blindagem automotiva. “A Force One, que
atua no Rio de Janeiro, participou pela primeira vez do Congresso da Fenabrave.
Nosso objetivo foi buscar novos parceiros, concessionários que queiram blindar
seus carros e franquias nos outros pontos do Brasil. Isso porque nosso serviço é
diferenciado e tem como foco grandes grupos corporativos”, Julio Algodoal Neto,
da área comercial da Force One Blindados.
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Indiana Seguros
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A Indiana Seguros, marca pela qual o Grupo Liberty atua com corretagem de seguros, participa do Congresso Fenabrave há mais de 10 anos e é
pioneira na emissão de apólices com impressão instantânea e assinatura
digital. “O Congresso Fenabrave é o segundo maior evento de distribuição automotiva do mundo, o que comprova a importância da indústria
automotiva brasileira e sua distribuição”, afirma Marcos Machini, diretor
da Indiana Seguros. Segundo o executivo, a Indiana, como importante
parceira da indústria e pela variedade de soluções para o setor distribuidor
de veículos, está sempre presente no evento para reforçar sua participação
no mercado e discutir os rumos do setor com seus parceiros concessionários e corretores que atuam nesse canal de vendas. Durante o evento,
a empresa apresentou o Seguro Auto Nissan, lançado em abril, além de
outros produtos de seu portfólio. Os congressistas também puderam se
divertir em uma das atrações do estande – o simulador de corrida.
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Leone Equipamentos
A Leone Equipamentos expôs uma gama de produtos para os distribuidores de veículos, entre eles, o elevador eletro-hidráulico tesoura de
3,5 toneladas, a recicladora de gás, sistemas de abastecimento de óleo,
linha de elevadores e demais equipamentos para oficina de motocicletas,
carrinhos pneumáticos, máquinas lavadoras de veículos e pisos e itens
ambientais como a caixa separadora de água e óleo e sistemas de tratamento e reuso de água de lavagem, chuva e esgoto. “A importância do
Congresso Fenabrave está relacionada diretamente com a credibilidade
do evento, com a grande presença de diretores de concessionárias e
montadoras”, afirmou Rafael Galea, da Leone Equipamentos.

Linces Vistorias
O grupo Volchi, composto pela Linces e Checkauto, apresentou produtos
focados em segurança para a compra de veículos e procedência automotiva, como o Perícia (análise de procedência e alterações de características
originais); o Garantido (indeniza no caso de o veículo apresentar furto
ou roubo em aberto, anterior à certificação) e o Motores, para atender
ao mercado da transferência de proprietário. A Checkauto levou o Dossiê
Veicular (sistema inteligente que realiza consultas, em tempo real, sobre o histórico e a procedência dos veículos). “A Checkauto participou
pelo quarto ano consecutivo do Congresso Fenabrave e, mais uma vez, o
evento superou nossas expectativas. Estabelecemos novos negócios com
empresários de diversas regiões do país e fortalecemos nossas parcerias já
existentes. Com certeza, marcaremos presença no ano que vem”, enfatizou
Vladimir Pinheiro, gerente da Checkauto.
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MicroWork
A MicroWork apresentou o Adicion (para gestão administrativa e financeira de
concessionárias); o Fisco (gerenciador de rotinas fiscais e de contabilidade); o
Smart (CRM e Telemarketing), o Fusion (gerenciamento de grupos de distribuidores
de veículos); o Net Peças (troca de informações do estoque de peças); o Catálogo
Eletrônico (catálogo de peças disponibilizadas pela fábrica, com informações das
motos no banco de dados) e o WEBPAV – Web-Site (sistema que integra informações
do Adicion na internet, criando showroom virtual). “Estar presente em um evento
de alcance nacional é muito importante para MicroWork, que vem buscando ampliar
sua área de atuação. Líder no segmento de sistemas de gestão para concessionárias
duas rodas, considero o evento uma porta de entrada para o mercado quatro rodas”,
afirmou Francis Rodrigues Alves, consultor de negócios da MicroWork Softwares.
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NBS Informática
Participando da exposição pela primeira vez, a NBS Informática apresentou o
software de gestão de concessionária, utilizado por mais de 600 concessionárias
do País. “É muito importante participar do Congresso Fenabrave para trocar idéias
com a rede de distribuidores, conhecer as últimas tendências do setor e interagir
com fornecedores de vários segmentos do setor”, comentou Antonio Orione, diretor
comercial da NBS Informática.
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Panambra
Na Panambra, o congressista encontrou equipamentos para alinhamento e balanceamento. “É o fórum perfeito para discussão e troca de experiências dos variados
aspectos (mercadológicos, logísticos, tributários, etc) que impactam o setor que
comercializa veículos sobre rodas no Brasil”, disse Ailton M. Immezi, gerente da
Panambra. Segundo ele, o evento agrupa num único local todos os “atores” das
diferentes bandeiras que atuam no mercado brasileiro de distribuição de veículos.

Petrobras
A Petrobras apresentou os projetos do Programa Nacional da Racionalização do Uso
dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural (Conpet), que tem o objetivo de incentivar
o desenvolvimento de uma cultura antidesperdício com ênfase no transporte, comércio,
indústrias, residências e escolas. No setor de transportes, o Conpet estabelece parcerias
para realizar a aferição do nível de opacidade da fumaça preta que sai pelo escapamento
de caminhões, ônibus e caminhões-tanque. O objetivo desta iniciativa é reduzir as emissões de material particulado e do consumo de óleo diesel. Os motoristas também recebem orientações educativas e material informativo sobre o uso eficiente do seu veículo.
“A parceria com a Fenabrave alavanca as ações do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural (Conpet), pois possibilita a
aproximação com os fabricantes e distribuidores de veículos e contribui para levar aos
consumidores informações sobre o uso mais eficiente dos combustíveis”, disse Lucio
César de Oliveira, gerente de suporte ao Conpet.

Professional Consulting
A Professional Consulting ofereceu serviços de consultoria em gestão
financeira e administrativa, auditoria contábil e tributária, planejamento
tributário para concessionárias, consultoria comercial em pós-vendas e em
vendas de veículos novos e seminovos. “Foi muito bom ter participado este
ano como expositor. O Congresso Fenabrave é um lugar de alta performace,
onde trocamos muitas idéias e fazemos muitos contatos”, disse Eliane
Pires Santana, diretora executiva da Professional Consulting, que pretende
participar do evento no ano que vem.

Ao participar pela terceira vez, a Sascar se apresentou como um prestador de serviço credenciado para atender a Resolução 245 do DENATRAN,
que dispõe sobre a instalação de equipamento obrigatório – o antifurto. “O
evento foi um sucesso, considerando a programação temática, a escolha de
palestrantes e o volume de participantes”, disse Daniel Russi Filho, diretor
da Sascar. Segundo o executivo, o setor é de fundamental importância para
a economia brasileira. “O evento é o melhor local para demonstrar nossa
estrutura e o peso da nossa marca junto ao segmento”, finalizou.
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Sercon
A empresa apresentou o Sistema Sercon Web para concessionárias com
a opção de utilização ASP. “O evento superou nossas expectativas, tivemos uma boa presença de público e conseguimos atingir os objetivos que
traçamos”, disse Daniela Braga Serafim, diretora de marketing da Sistemas
Automotivos Sercon, empresa que participou da feira pela quinta vez. A
Sercon estreou na feira em 1998, quando o Congresso Fenabrave foi realizado
no Riocentro, no Rio de Janeiro. “O evento é o mais importante do setor e
uma oportunidade para encontrar concessionários de todo o Brasil e para
confraternizar com os clientes”, finalizou.

Spress Informática
Os destaques da empresa foram os produtos: ASP Spress (solução para o
gerenciamento da equipe e dos recursos de TI) e o PABX IP – Planetphone
(software que integra dados e voz, com vigilância de imagem). “O Congresso
reune tendências do mercado, serviços e produtos para que os concessionários possam trocar experiências para crescer. Estaremos juntos ano que
vem”, afirmou Antonio Vidigal, vice-presidente da Spress Informática.
Segundo Vidigal, a empresa apresentou o que tem de mais moderno para
a informatização de concessionárias. “Sabemos que o concessionário irá
precisar cada vez mais da tecnologia.”, conluiu.
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T-Systems
A T-Systems apresentou o DealerPlus, solução de gestão
de concessionárias; o Smart OS, que por meio de um dispositivo móvel, abre a ordem de serviço e permite acesso ao
histórico de veículos; o RecaPlus, controle de recapagem de
pneus e o Sistema de SPED, solução para emissão de Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e). “O Congresso Fenabrave é considerado
um dos principais encontros do setor, que reúne empresários
e profissionais do segmento de veículos automotores”, disse
Sérgio Gave, gerente de vendas para dealers.
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“Apresentamos um conceito novo no mercado, que é o de
garantia estendida para automóveis, motos e caminhões. O
Congresso é uma boa oportunidade para a profissionalização
de gestores do setor automobilístico, além de unir toda a cadeia produtiva. A Fenabrave está de parabéns”, disse Marcella
Verdi, vice-presidente de finança da Usebens Seguradora. A
empresa também expôs produtos de F&I, proteção financeira,
prestamista e Gap Insurance.

Vistoria Fácil
A Vistoria Fácil apresentou o serviço de Vistoria de
Transferência Veicular, com check list agregado, que atende
a Portaria 282 do DENATRAN. O serviço, que inclui garantia
de procedência de veículo, gera também F&I para a concessionária. “Oferecemos terceirização do risco na operação de
compra, comodidade ao cliente já que não precisa nem sair
da concessionária para fazer a vistoria e, ainda, conseguimos
evitar eventuais problemas administrativos”, disse Rodney
Barros, coordenador comercial da Vistoria Fácil.

Zatix
A Zatix expôs soluções em monitoramento e telemetria
automotiva, inclusive com informações sobre novos negócios
que deverão surgir com o advento da Lei n° 121 que torna
obrigatória a instalação em todos os veículos de equipamento
antifurto em veículos 0 km. “O objetivo da Zatix foi estabelecer um canal de comunicação com as concessionárias de
todo Brasil. Foi nossa primeira participação no evento”, disse
Wolfram Werther, gerente de novos negócios da Zatix.

