ExpoFenabrave 2011
Foram mais de 70 expositores em um pavilhão com 15 mil m².
É a maior feira do setor da distribuição na América Latina.
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O maior da
América Latina
O segundo maior encontro do setor da
distribuição automotiva, no mundo,
ganha cada vez mais representatividade.
Nas fotos: Stephen Wade, Fernando Henrique Cardoso, Sergio Reze,
Philippe Varin e Luciano Coutinho

SÓ QUEM TRABALHA BUSCANDO A EXCELÊNCIA EM TUDO
PODE APOIAR O MAIOR EVENTO DE FUTEBOL DO MUNDO.
Indiana Seguros. Compromisso com você e com a Copa do Mundo da FIFA 2014™.
Marca do Canal Concessionárias da Liberty Seguros, a Indiana Seguros tem sólidas parcerias com as principais marcas
automotivas do mundo. Com serviços ágeis e totalmente integrados à internet, a Indiana Seguros oferece seguros
exclusivos com a marca do veículo escolhido pelo cliente. Não bastasse tudo isso, é a Seguradora Oficial da Copa do
Mundo da FIFA 2014™, uma expressão do compromisso com o desenvolvimento do país e com os brasileiros.

www.indiana.com.br

SEGURADORA OFICIAL DA COPA DO MUNDO DA FIFA 2014 ™
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Íntegra do discurso do Presidente da Fenabrave – Sergio Reze,
na cerimônia de abertura do XXI Congresso Fenabrave
Bom dia, senhoras e senhores, membros componentes
deste palco e já citados na extensão das primeiras fileiras
da plateia.
Renovo aqui os agradecimentos já feitos por nosso
mestre de cerimônias e pelo companheiro Alarico,
reiterando a honra que tenho em receber a todos neste
XXI Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave, eventos dos
quais me orgulho em realizar, pelo sexto ano consecutivo,
como presidente dos conselhos da entidade.
Este ano, nosso encontro está ainda melhor e mais
apurado, contando com o fortalecimento de parcerias já
consagradas, como é o caso do Itaú Unibanco, e de novas
alianças, como é o caso da Reed Exhibitions Alcântara
Machado, que passa a dividir conosco a organização
desse evento.
Espero que estejam satisfeitos com o que viram até
aqui e com o que ainda verão entre hoje e amanhã.
Estamos encerrando um ano importante para o setor
automotivo e para a categoria da distribuição de veículos.
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Um ano que, em função de todas as circunstâncias
vividas até aqui, podemos chamar de brilhante.
Devemos finalizar 2011 com um volume total 5,8
milhões de veículos emplacados, numa evolução de mais
de 8% sobre o ano passado, o que coloca nosso País em
situação privilegiada diante de tantos outros da América
Latina e Europa.
Entretanto, é preciso saber que não chegamos a este
patamar sozinhos.
Ao avaliar esses resultados auspiciosos, que
melhoram a cada dia a pontuação de nosso país, ainda
que diante de cenários internacionais adversos, devemos
lançar um olhar além da aparência magnífica que os
números apontam.
Devemos mergulhar na intimidade de nossos
negócios e visualizar o quanto, de fato, as empresas estão
conseguindo fazer em relação ao nosso caixa.
O caixa que é, como qualquer empresário sabe, o
verdadeiro extrato de nosso sucesso ou de nossas falhas.

Passamos os últimos anos, e apenas eu estou há seis
na presidência da Fenabrave, lutando por melhores
condições na economia e no mercado; sobrepondo
barreiras e superando limites no enfrentamento de crises
internacionais e mesmo internas de toda ordem, seja
política, econômica ou em nosso setor.
Reconhecemos, juntos, o valor das parcerias que
devemos cultivar em nossas vidas. Mais do que isso,
reconhecemos a importância das relações inexoráveis e até
umbilicais que os concessionários e associações de marca
têm com suas marcas e montadoras.
Montadoras estas que aqui estão hoje representadas,
como prova de que esse reconhecimento é equivalente
para ambos os lados.
Atuar em conjunto para fortalecer o nosso setor e o
nosso mercado, garantindo a satisfação de nossos clientes,
que são o maior patrimônio que todos nós podemos ter
em nossas vidas empresariais, tem sido fundamental para
a manutenção e o desenvolvimento do setor automotivo
no Brasil.
Não por outra razão temos atraído tantos olhares
externos. Temos sido alvo de tantas incursões de novas
marcas. E estamos hoje entre os cinco maiores produtores
mundiais de veículos.
Mas ninguém chega a este ranking sozinho, não é?
Tampouco se pode chegar ou prosseguir com
deficiências de resultados.
E é por isso que volto a dizer que, da mesma forma
que é preciso reconhecer a importância da parceria,
igualmente importante é poder ser verdadeiro ao apontar
desvios e o caminho da correção de rota, pois a verdadeira
parceria é aquela que vislumbra benefícios para todos os
envolvidos e não somente para um dos parceiros.
Por esta razão, acredito que seja agora o momento para
que nossas parceiras montadoras possam definir, com
clareza, quem é o seu canal de distribuição de veículos.
Porque nós, concessionários, estruturamos nossas
empresas e trabalhamos dentro de conceitos rígidos de
qualidade e respeito à marca que representamos, para
que esta marca seja reconhecida, admirada e respeitada
pelo mercado.
Porque o nosso nome, além do capital empregado,
o nome de nossas concessionárias, agregam tudo isso à
marca que representamos. E também nós, assim como as
montadoras, colocamos nosso capital em risco em prol
do desenvolvimento do setor.

Definitivamente, portanto, somos o canal de
distribuição das marcas existentes em nosso mercado, e
assim queremos, devemos e merecemos ser reconhecidos,
mas não apenas nas aparências ou entrelinhas, e sim, de
fato e de direito, publicamente e em alto e bom som.
Porque, da mesma forma que o governo brasileiro deve
proteger os investimentos dos fabricantes instalados no
País, também estes têm o dever de proteger o investimento
feito por quase sete mil concessionários de veículos.
Concessionários estes que pagam impostos,
contribuindo para gerar riquezas para o país, não
se furtando dessas obrigações e não se aproveitando
de brechas legais e condições diferenciadas, fazendo
concorrência desleal para o setor como um todo.
Nós, concessionários de veículos automotores, temos
essa denominação porque recebemos a concessão para
representar uma marca, o que também nos impõe
altos investimentos.
Nós, concessionários, somos responsáveis pela
geração de quase 300 mil empregos diretos e por 5% do
PIB nacional.
Isso não é pouco meus amigos. Isso merece, sim,
respeito e admiração. E todos os concessionários aqui
presentes, merecem aplausos por isso...
Revista Dealer

5

Editorial

Porque assim como qualquer empresário se estabelece
para obter resultados de seus investimentos, estes
resultados devem vir de sua operação principal, que é
vender veículos, como fazem as montadoras.
São elas que estabelecem quais produtos e com
que preço querem atingir o consumidor. Estas são
responsabilidades inerentes aos fabricantes.
Entretanto, cabe a nós, concessionários, cuidar, e
muito bem, de nossos clientes, oferecendo a eles a garantia
do melhor atendimento e a satisfação com os produtos
que representamos.
Esta é a parceria que deve existir e se perpetuar. E, para
isso, é importante saber reconhecer o valor e o lugar de
cada um nesse processo.
É por essa mesma razão que, como parceiros efetivos,
devemos ser verdadeiros, e por vezes até duros, ao apontar
desvios que possam comprometer a sobrevivência de um
dos lados.
Porque meus amigos, nada é mais certo neste setor do
que o fato de que se um de nós morrer, o outro definhará!
Assim sendo, devemos cuidar daquilo que
pretendemos manter e, neste caso, acredito que não
restem dúvidas de que, tanto as marcas, como as
concessionárias, querem, precisam e devem sobreviver e se
desenvolver neste mercado.
Nos últimos seis anos, posso elencar quantos ganhos
nossa economia e nosso setor obtiveram.
Ganhamos em tecnologia, como o biocombustível e
o etanol, este hoje reconhecido mundialmente como um
de nossos grandes diferenciais. Desde a criação dos carros
bicombustíveis, em 2003, já foram emplacados no país
mais de 15,2 milhões de unidades, que hoje representam
72% das vendas.
Ganhamos, com isso, também consciência socioambiental, um caminho sem volta para quem pretende
continuar na esteira do desenvolvimento sustentável.
Ganhamos estabilidade econômica, o que permitiu a
mais e mais pessoas o acesso a bens como o automóvel, à
motocicleta, aos caminhões, tratores, enfim, a
mais riquezas.
Ganhamos competitividade, com mais valor agregado
aos produtos que representamos.
Ganhamos o olhar de novos players, que aqui chegaram
e pretendem se instalar para entrar na disputa salutar por
nosso mercado. Um mercado que, ao contrário do que acontece em outros países, ainda tem muito espaço para crescer.
6
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Ganhamos, ainda, mais representatividade também
em relação aos concessionários, que são os representantes
das marcas aqui instaladas ou das que ainda virão.
Hoje somos mais de 6,9 mil concessionários, e éramos
5 mil há cinco anos. Este crescimento deve representar,
também, maturidade para o setor. Mas maturidade com
responsabilidade.
Porque cada um de nós, seja como montadora,
associação de marca ou como concessionário, deve saber
qual o seu papel e o papel do parceiro neste mercado.
Devemos estar atentos sim, para que os nossos ganhos
não comprometam os ganhos de nossos parceiros, de
nosso país, e do nosso povo.
Porque só um país forte avança, assim como somente
uma rede forte pode fazer avançar uma marca.
Fora disso, passaremos a viver num mundo frágil e de
muita vulnerabilidade.
Vulnerabilidade esta incompatível com o
desenvolvimento que almejamos e que se acena como
muito provável.
Estou certo de que teremos um futuro bastante
promissor pela frente, com crescimento moderado talvez,
mas garantido pelos próximos anos.
Mas, sem respeito, sem comprometimento, sem
responsabilidade e sem maturidade, não chegaremos
longe, tampouco morreremos sozinhos!
Por isso, este meu pronunciamento de hoje pretende
abrir uma fresta na consciência de cada um de nós.
Uma fresta para que a luz da sabedoria e do respeito
possa guiar nossos pensamentos e nossas atitudes. Para
que estejamos cada vez mais juntos, sendo responsáveis
com o nosso país, com as nossas empresas, com a nossa
gestão, com as nossas equipes e, obviamente, com as
nossas parcerias.
Diante de um ano que pode ser considerado excelente
em muitos aspectos e que deve assim continuar em
2012, só posso desejar a todos, neste final de 2011, que
possamos atravessar os anos com sabedoria suficiente para
que saibamos a hora certa de acelerar ou de frear.
Porque nenhum de nós, certamente, deseja colisões
pelo caminho.
Com o equilíbrio, virão resultados maiores e melhores
para todos. Esse é o meu desejo e pelo o que venho
lutando ao longo de minha carreira associativa.
Muito obrigado e um ótimo Congresso a todos.
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Discurso de saudação
do Presidente Executivo
da Fenabrave – Alarico
Assumpção Júnior

Bom dia senhoras e senhores, membros já citados do
palco, concessionários presentes.
Faço aqui uma saudação especial, também, às
autoridades presentes, imprensa e demais convidados,
além de agradecer acompanhantes e sucessores que nos
prestigiam com sua participação em nosso
XXI Congresso Fenabrave.
Este evento, que se repete na cidade de São Paulo,
agora conta com algumas novidades importantes.
A primeira delas é a escolha do Expo Center Norte
como cenário para acolher tanto o Congresso como a
ExpoFenabrave que, este ano está ainda maior e melhor.
Também inauguramos nossa parceria com a Reed
Exhibitions Alcântara Machado, uma das maiores
empresas promotoras de eventos do país, já consagrada
pela organização de feiras tradicionais em nosso setor,
como o Salão do Automóvel, Fenatran, Salão de Duas
Rodas e Agrishow, e que agora nos garante toda a sua
expertise para que também os nossos eventos possam se
configurar neste calendário que compõe os melhores
do mercado.
Nossos eventos já são os maiores da América Latina
em nosso segmento, e agora passarão a fazer parte do
calendário de feiras promovidas pela Reed.
Além das inovações, que passam também pela escolha
dos dias da semana e período de realização do evento,
consolidamos importantes parcerias.
Este é o caso, por exemplo, do Itaú Unibanco, que
se repete como Patrocinador Master pelo quarto ano
consecutivo e se efetiva no amplo relacionamento com
nossas redes.
Ao agradecer a participação e confiança do Itaú
Unibanco, agradeço aos demais patrocinadores,
apoiadores e expositores que fazem, da ExpoFenabrave
deste ano, a maior feira já realizada por nossa Federação.
Nosso Congresso, que este ano acontece em três dias,
nos traz mais de 30 palestras e um conteúdo riquíssimo.
8
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Estou certo de que todos estão aprovando os temas
e os palestrantes escolhidos, e que sairemos daqui com
ferramentas fundamentais para o desenvolvimento de
nossos negócios.
Como todos sabem, um evento desta magnitude não
se faz sozinho, tampouco com poucas pessoas.
Nosso evento é resultado da dedicação de muitas
pessoas, algumas já conhecidas por todos aqui, e outras
que trabalham nos bastidores para que o sucesso seja
alcançado em cada detalhe.
Desta forma, com o orgulho de coordenar o
Congresso Fenabrave e a ExpoFenabrave pelo terceiro ano
consecutivo, agradeço a toda esta equipe de talentos que se
somaram para que aqui estivéssemos.
Tivemos ontem um dia repleto de conteúdo,
possibilidades de contatos e de troca de informações.
Saboreamos um excelente jantar e pudemos rever bons
amigos. E estou certo de que hoje será ainda melhor e
amanhã encerraremos o evento com a sensação de que
valeu a pena estar aqui.
Tenho a convicção de que sairemos mais fortes e mais
unidos, e com uma gama de informações e contatos
importantes para que possamos realizar novas conquistas
em 2012. Assim, ao encerrar meu pronunciamento,
aproveito para desejar a todos um final de ano com muita
paz e alegria.
Um bom evento a todos e muito obrigado.

Entre os dias 23 e 25 de novembro,
mais de 2,4 mil pessoas se reuniram
para participar do XXI Congresso
Fenabrave e ExpoFenabrave 2011,
os maiores eventos do setor da
distribuição da América Latina.
Realizados em São Paulo, no Pavilhão
Vermelho do Expo Center Norte, e
desta vez, integrados ao calendário da
Reed Exhibitions Alcântara Machado
– empresa organizadora-, os eventos
reuniram as principais lideranças
do setor da distribuição de veículos,
nacionais e internacionais, além
de líderes políticos e os principais
fornecedores de produtos e serviços
da cadeia de distribuição.
Ao todo, foram mais de 38 eventos
realizados em três dias, entre
Palestra Magna, workshops
internacionais, mesas redondas,
debates, palestras e reuniões
direcionados a todos os segmentos
que compõem o setor – automóveis,
comerciais leves, caminhões, ônibus,
motocicletas, máquinas agrícolas
e implementos rodoviários.
Aberta às 11 horas do dia 23 de
novembro, a ExpoFenabrave 2011,
feira de negócios voltada ao setor
de distribuição automotiva, este ano
contou com cerca de 70 expositores
em um pavilhão de mais de 15 mil m².
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O presidente executivo da Fenabrave,
Alarico Assumpção Júnior, discursou na
Cerimônia de Abertura do XXI Congresso
Fenabrave, junto com o presidente dos
Conselhos da entidade, Sergio Reze, do
presidente da Anfavea, Cledorvino Belini
e do vice-governador do Estado de São
Paulo, Guilherme Afif Domingos, para uma
plateia formada por 2,4 mil pessoas, entre
empresários do setor, lideranças políticas e
delegações estrangeiras de diversos países.

Cerimônia de Abertura
aborda os rumos do setor
Realizada no dia 24 de novembro, a Cerimônia Oficial de Abertura do
XXI Congresso Fenabrave, reuniu congressistas e autoridades
de todo o País na plenária do Expo Center Norte.
O evento, que contou com o vice-governador do Estado de São Paulo, Guilherme
Afif Domingos, teve o palco solene formado, também, pelo presidente da
Fenabrave, Sergio Reze, pelo presidente executivo da entidade e coordenador
dos eventos, Alarico Assumpção Júnior., pelo secretário de Comércio e Serviços
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Humberto
Luiz Ribeiro; pelo presidente da Anfavea, Cledorvino Belini; pelo presidente da
NADA – National Automobile Dealers Association, Stephen Wade; pelo presidente
da ALADDA – Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores,
Alejandro Saubidet; pelo ex-governador de São Paulo Luiz Antonio Fleury
Filho; pelo presidente da Abraciclo - Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Roberto Akiyama;
pelo presidente do Sindipeças – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores, Paulo Butori; pelo vice-presidente do Banco ItaúUnibanco, Luís Otávio Matias; pelo Presidente da Reed Exhibitions Alcântara
Machado, Juan Pablo De Vera; por Carlos Gomes – presidente do Grupo PSA Peugeot
Citroën no Brasil e por Philippe Varin, presidente mundial do mesmo Grupo.
Entre as autoridades citadas e presentes à plateia foram destacados o embaixador
do Paraguai no Brasil, Oscar Rodolfo; o presidente da Anef – Associação
Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras, Décio Carbonari;, e o
cônsul-geral do México em São Paulo, Jose Geraldo Traslosheros Hernández.
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niciando os pronunciamentos da Cerimônia, o presidente executivo da Fenabrave e coordenador do XXI
Congresso e ExpoFenabrave 2011, Alarico Assumpção
Júnior, saudou as autoridades presentes, comentou
sobre a escolha do Expo Center Norte para a realização
do evento e reforçou a parceria firmada com a Reed
Exhibitions Alcântara Machado, empresa consagrada
pela realização de eventos tradicionais do setor, como
o Salão do Automóvel, Fenatran, Salão Duas Rodas e Agrishow.
“Além das inovações, que passam também pela escolha dos dias da
semana e período de realização do evento, consolidamos importantes parcerias. Este é o caso, por exemplo, do Itaú Unibanco, que se
repete como Patrocinador Master pelo quarto ano consecutivo e se
efetiva no amplo relacionamento com nossas redes”, disse.
Ao final, Assumpção Júnior agradeceu o empenho e a dedicação de toda a equipe que trabalhou na organização do evento,
ressaltando a riquíssima programação preparada para fornecer, aos
congressistas, ferramentas fundamentais para o desenvolvimento
de seus negócios. “Tenho a convicção de que sairemos mais fortes
e mais unidos, e com uma gama de informações e contatos importantes para que possamos realizar novas conquistas em 2012”,
completou o coordenador dos eventos.
O desafio da mobilidade urbana – O vice-governador do Estado de
São Paulo, Guilherme Afif Domingos disse, em seu discurso, ter
um grande respeito pelo setor da distribuição, grandes geradores
de receitas e riquezas para o País. “A grandeza deste mercado deve
se reunir para o bem de todos. Toda a cadeia e a união dos setores,
juntos, em busca de objetivos convergentes”.
Para Afif Domingos, o grande desafio agora é a mobilidade
urbana, e os governos devem investir, cada vez mais, em infraestrutura, principalmente em parcerias com o setor público e privado,
receita que vem dando certo no Estado de São Paulo. “Os investimentos nesta área são equivalentes a 18% do PIB nacional. Mas,
para acompanhar o ritmo da indústria, precisamos investir cerca
de 25% de tudo o que o Brasil produz”, alertou o vice-governador
de São Paulo.
Em sua avaliação, São Paulo é o “epicentro” deste processo, por
isso, o Governo do Estado tem investido cada vez mais nas Parcerias Público-Privadas para a ampliação do sistema de transporte
coletivo. De acordo com suas estimativas, estão previstos mais de
R$ 70 bilhões em investimentos no programa. “Além do desafio
da mobilidade, queremos criar um programa com os senhores,
14

Revista Dealer

Dentre as autoridades que compuseram
o palco da Cerimônia de Abertura,
estavam o ex-governador do Estado de
São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho,
o presidente do Sindipeças, Paulo
Butori, o presidente mundial do Grupo
PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin,
o presidente da ALADDA, Alejandro
Saubidet, o presidente da NADA,
Stephen Wade, o presidente da Reed
Exhibitions Alcântara Machado, Juan
Pablo De Vera, o presidente do Grupo
PSA Peugeot Citroën no Brasil, Carlos
Gomes, Roberto Akiyama, presidente
da Abraciclo, ao lado de Sergio Reze e o
vice-presidente do banco Itaú Unibanco,
Luís Otávio Matias.
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empresários do setor automotivo, para lançarmos uma ‘desmontadora de veículos’, que se encarregará de dar a destinação correta
para veículos sucateados”, completou.
“A verdadeira parceria é aquela que beneficia a todos” – Aclamado
por mais de 2,4 mil pessoas presentes na Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Fenabrave, o presidente dos Conselhos
da entidade, Sergio Reze, iniciou seu discurso ressaltando o
bom momento vivido pelo setor automotivo brasileiro, que
deve encerrar 2011 com 5,8 milhões de unidades
comercializadas em todos os segmentos, colocando o Brasil em posição privilegiada frente a
outros mercados.
Segundo o presidente da Fenabrave, as
parcerias, principalmente nas relações entre
montadoras e suas redes, são importantes
para fortalecer o setor e o mercado, garantindo a satisfação dos clientes que, de
acordo com Reze, são o maior patrimônio
Roberto Gamberini
que toda a cadeia tem em suas vidas empresariais, e têm sido fundamentais para a
manutenção e o desenvolvimento do setor
automotivo no Brasil. “Reconhecemos, juntos, o valor das parcerias que devemos cultivar
em nossas vidas. Mais do que isso, reconhecemos
a importância das relações inexoráveis e até umbilicais que os concessionários e associações de marca têm
com suas marcas e montadoras”, complementou.
Reze destacou, também, o interesse de empresas estrangeiras
no mercado brasileiro. Prova disso é a entrada de novas marcas
no País e os investimentos anunciados por empresas já instaladas
em território nacional. “Estamos hoje entre os cinco maiores
produtores mundiais de veículos. Mas ninguém chega a este
ranking sozinho, não é? Tampouco se pode chegar ou prosseguir
com deficiências de resultados”, explicou.
No decorrer de seu pronunciamento, o presidente da
Fenabrave ressaltou que é preciso reconhecer a importância da
verdadeira parceria que permite apontar desvios e o caminho
da correção de rota. “Por esta razão, acredito que seja agora
o momento para que nossas parceiras montadoras possam
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definir, com clareza, quem é
o seu canal de distribuição de
veículos”, completou.
Com relação às medidas
protecionistas do governo à
indústria nacional, Reze comentou que, “da mesma forma que o
governo brasileiro deve proteger os
investimentos dos fabricantes instalados no País, também estes têm o dever de
proteger o investimento feito por quase sete mil
concessionários de veículos, que pagam impostos, contribuindo para gerar riquezas para o país, e que não se furtam
dessas obrigações e não se aproveitando de brechas legais e
condições diferenciadas, fazendo concorrência desleal para
o setor como um todo”, explicou o presidente da Fenabrave,
afirmando que o setor da distribuição é responsável por quase
300 mil empregos diretos e por 5% do PIB nacional. “Isso não
é pouco meus amigos. isso merece, sim, respeito e admiração.
E todos os concessionários aqui presentes, merecem aplausos
por isso”.
O presidente da Fenabrave comentou, ainda, sobre os ganhos da economia e do setor automotivo ao longo dos últimos

O vice-presidente do banco Itaú Unibanco, Luís Otávio Matias, ao lado
do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, Sergio Reze,
Flávio Meneghetti e Luiz Antonio Fleury Filho, minutos antes da palestra
ministrada por FHC, durante o XXI Congresso Fenabrave.

seis anos, como por exemplo, a tecnologia de veículos bicombustíveis e a utilização do etanol, reconhecidos mundialmente
como um grande diferencial brasileiro. “Desde a criação dos
carros bicombustíveis, em 2003, já foram emplacados no país
mais de 15,2 milhões de unidades, que hoje representam 72%
das vendas”.
Além disso, Reze destacou a estabilidade econômica, que proporcionou a motorização de mais pessoas no Brasil e o ganho de
competitividade com produtos mais sofisticados. “Ganhamos o
olhar de novos players, que aqui chegaram e pretendem se instalar
para entrar na disputa salutar por nosso mercado”. O presidente
da Fenabrave ressaltou, ainda, que o mercado brasileiro ainda
tem muito espaço para crescer, ao contrário do que acontece em
outros países.
Reze disse estar otimista com o futuro, que segundo ele,
será de crescimento moderado, mas garantido pelos próximos
anos. “Mas, sem respeito, sem comprometimento, sem responsabilidade e sem maturidade, não chegaremos longe, tampouco
morreremos sozinhos”, completou.
No encerramento de seu pronunciamento, reforçando a importância do trabalho em conjunto entre empresários do setor,
o presidente dos Conselhos da Fenabrave, que se despede do
cargo no final de 2011, desejou a todos a travessia dos anos com

sabedoria suficiente para que identifiquem os momentos certos
de acelerar ou frear. “Com o equilíbrio, virão resultados maiores
e melhores para todos. Esse é o meu desejo e pelo o que venho
lutando ao longo de minha carreira associativa”, concluiu.
“Queremos mais e temos potencial para isso” – Segundo o presidente
da Anfavea, Cledorvino Belini, o mercado brasileiro registrará,
em 2011, o oitavo ano de crescimento consecutivo, com uma
média de 12% ao ano, desde 2004. “Com as perspectivas positivas da economia nacional, esperamos registrar a produção
de mais de 6,3 milhões de unidades em 2020”, informou o
executivo em seu discurso durante a Cerimônia de Abertura
do evento. Para ele, são raros os países que possuem uma perspectiva como esta.
Segundo Belini, o governo brasileiro tem auxiliado o setor
em seu desenvolvimento e, com isso, o aumento da renda, da
confiança do consumidor e o crédito com volume e condições
adequadas são os fatores-chave para o crescimento da indústria
automotiva e, consequentemente, para o desenvolvimento do
País. “Agora precisamos preparar adequadamente o futuro do
mercado. Por isso, serão investidos pela indústria, em produtos, processos e novas tecnologias, mais de US$ 22 bilhões até
2015”, finalizou.
Revista Dealer
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Marca Mais Desejada
chega à terceira edição
Em votação realizada pela internet, concessionários de
diversas marcas e de todos os segmentos, elegeram, em cinco categorias (Automóveis e Comerciais Leves; Caminhões e Ônibus;
Motocicletas; Tratores e Máquinas Agrícolas; e Implementos
Rodoviários), a Marca Mais Desejada 2011. Em sua terceira
edição, este prêmio já se tornou tradicional na programação do
Congresso Fenabrave.
A pesquisa foi organizada pela Scheuer Consultoria e o voto
de cada concessionário foi confidencial. Por meio do site, cada
empresário pôde votar não só no segmento que representa, mas
também nas demais categorias, escolhendo as marcas de sua

preferência em cada segmento. “Este é um termômetro importante da rede sobre cada marca”, comentou o presidente da
Fenabrave, Sergio Reze.
O anúncio das vencedoras aconteceu durante a Cerimônia
de Abertura do XXI Congresso Fenabrave. A Volkswagen se
consagrou como grande vencedora das categorias “Automóveis e
Comerciais Leves” e “Caminhões e Ônibus” (esta última com a
marca MAN Latin América).
Na categoria “Motocicletas”, a vencedora foi a Honda; em
“Tratores e Máquinas Agrícolas”, a Massey Ferguson, e no segmento “Implementos Rodoviários”, a Randon.

Os vencedores
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Imprensa nacional
prestigia o evento
Mais de 190 profissionais de imprensa, de diversos estados
brasileiros estiveram presentes no XXI Congresso Fenabrave.
Além da imprensa especializada e de associações de marca, profissionais de rádio, TV, internet, jornais e revistas prestigiaram o
evento resultando em ampla cobertura na mídia nacional como,
por exemplo, a cobertura da palestra Magna ministrada pelo
presidente mundial do Grupo PSA Peugeot Citroën, Philippe
Varin, que anunciou investimentos de R$ 575 milhões por ano
no Brasil nos próximos quatro anos, totalizando R$ 3,7 bilhões
no período de 2010 a 2015.

Além do que foi anunciado por Varin, outros assuntos de
ampla cobertura, como a previsão do presidente da General Motors, Jaime Ardila, que espera comercializar mais de 1,5 milhão
de veículos, até 2015, na América do Sul, também foi noticiado
na imprensa nacional, assim como a palestra do presidente do
BNDES, Fernando Coutinho, que destacou o Brasil como mercado bastante atrativo para investimentos. O presidente da Fenabrave, Sergio Reze, ainda reuniu a imprensa no dia 24 de novembro,
com o objetivo de debater os principais pontos em discussão no
setor automotivo, além de fazer um balanço prévio do evento.

Parte dos mais de 190 profissionais de impensa que
cobriam o evento, durante o coquetel de abertura da
ExpoFenabrave 2011.
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Jantar de
Confraternização
Na noite do dia 23 de novembro, ao final do primeiro dia de palestras do
XXI Congresso Fenabrave, foi realizado um jantar de confraternização entre os
inscritos nas categorias Platinum e Ouro, reunindo as redes de concessionárias e
convidados. Após o coquetel de abertura, realizado no espaço dedicado à ExpoFenabrave 2011, os mais de mil convidados saborearam um cardápio elaborado
pelo Buffet França, especialmente para o evento.
Durante o jantar, o grupo Harmonia executava músicas de repertório nacional
e internacional, apenas instrumentais, em uma mistura bem eclética de ritmos pop
e sons mais tradicionais, como Frank Sinatra, Beatles e Bee Gees.
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Jantares especiais
No dia 24 de novembro, o presidente da Fenabrave, Sergio
Reze, e as principais lideranças da entidade se reuniram com
as delegações estrangeiras, que prestigiavam o XXI Congresso
Fenabrave e ExpoFenabrave, em um jantar realizado no restaurante Praça São Lourenço, no bairro da Vila Olímpia, da cidade
de São Paulo. Em clima de confraternização, os líderes do setor
da distribuição puderam saborear pratos refinados que, em sua
maioria, são preparados com passagem no tradicional forno a
lenha, característico do restaurante.
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Já os jornalistas de São Paulo, de veículos de comunicação de
outros estados e assessores de imprensa das associações de marca,
que cobriam os eventos, se reuniram com a assessora de comunicação e imprensa da Fenabrave, Rita Mazzuchini, para um jantar
realizado no Piove, no bairro do Itaim, na capital paulista. A casa
reúne, em um mesmo ambiente, bar, pista de dança com shows ao
vivo. O Piove se destaca, ainda, pela culinária, já que grande parte
dos colaboradores são remanescentes do Leoppolldo, do Gallery,
entre outros.

Geral
Todos os segmentos automotivos,
acompanhantes e sucessores
estiveram reunidos para assistir às
palestras de interesse geral durante
o XXI Congresso Fenabrave. Planos,
estratégias e melhores práticas de
mercado marcaram as apresentações
voltadas para todos os públicos.

Reunidos para o
desenvolvimento
da categoria!

26

Revista Dealer

Revista Dealer

27

Philippe Varin aborda visão
futurista em palestra magna
Com a ampliação da fábrica do Grupo PSA Peugeot Citroën,
executivo comentou os planos futuros e as estratégias para que
países fora da Europa atinjam 50% do Grupo em 2015.

N

a manhã da quinta-feira, 24 de novembro,
logo após a Cerimônia de Abertura do
XXI Congresso Fenabrave, os mais de
2,4 mil participantes tiveram a oportunidade de assistir à Palestra Magna do evento,
conduzida pelo presidente mundial do Grupo PSA Peugeot
Citroën, Philippe Varin. Em sua apresentação, o executivo
apresentou a sua visão para o setor automotivo em todo
o mundo, quais são as principais tendências e traçou um
panorama para o mercado e para as marcas que representa
para os próximos quatro anos.
Segundo Varin, grandes investimentos serão feitos pela
PSA, com o objetivo de chegar, até 2015, com 7% do mercado nacional e ampliar o faturamento em 50%. A ideia,
de acordo com o executivo francês, é dobrar a capacidade
de produção da fábrica de Porto Real (RJ), para chegar a
300 mil automóveis e 400 mil motores produzidos ao ano,
incluindo a ampliação em 40 mil m² de área construída na
unidade fabril.
Atualmente, ambas as marcas obtém, ao todo 5,2%
em vendas de automóveis no Brasil. “Nossa meta é investir
US$ 3,7 bilhões no País, de 2010 a 2015”, explicou Varin.
O executivo destacou que as marcas Peugeot e Citroën
devem lançar 12 novos produtos até 2015, sendo seis deles
fabricados no Brasil (veículos pequenos) e Argentina (veículos médios).
Já para 2012, o primeiro desses lançamentos será o
hatch 308, da Peugeot, que já começou a ser produzido
em El Palomar, na Argentina, e vai substituir o 307. Para o
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mesmo ano, Varin também anunciou o lançamento de dois
produtos no segmento B premium de hatches pequenos.
Não comentou quais são, mas a plateia comentava que um
deles talvez seja o compacto Peugeot 208. “Nossa meta é
conquistar a liderança desse segmento premium”.
O Brasil passou a ser o quarto mercado automobilístico mundial, em 2010, com um potencial importante,
já que existe a relação de 16 carros por 100 habitantes.
Atualmente, o País conta com 24 fábricas de automóveis
para 16 montadoras que, de acordo com Varin, ajuda
no forte crescimento e novos consumidores. Com esse
crescimento, o segmento permite que o mercado ofereça
inúmeros veículos “populares”, mas também demanda
e oferta crescentes de veículos modernos. “Vendemos
175 mil veículos em 2010. Com isso, atingimos 5,2% de
participação de mercado. No Brasil, ficamos na quinta
posição entre as montadoras”.
Ao final, Philippe Varin comentou quais serão as principais estratégias do Grupo PSA Peugeot Citroën para os próximos anos. Segundo o principal executivo do Grupo, serão
realizados projetos focados na direção do mercado mundial,
para buscar o crescimento onde ele se encontra e, com isso,
fazer com que países fora da Europa atinjam 50% do Grupo
em 2015. Além disso, de acordo com Varin, os colaboradores
devem se empenhar na inovação de novas tecnologias para
reduzir a emissão de CO2 e atingir a produção de 100 mil
veículos híbridos, por ano, para duas marcas entre os anos de
2015 e 2020, além de oferecer sempre modelos modernos,
seguros, e que consumam cada vez menos.

Philippe Varin
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De olho nos emergentes
Jaime Ardila falou sobre o atual desempenho do setor, perspectivas para
2012, abordando os resultados da General Motors e projetando o futuro do
mercado automotivo, onde estará reforçado o crescimento das classes C e D.
O presidente da General Motors América do Sul, Jaime
Ardila, também participou do XXI Congresso Fenabrave e fez sua
análise sobre o futuro do mercado nacional. Em sua apresentação,
o executivo anunciou crescimento das vendas domésticas entre
1% e 3% em 2012.
O executivo comentou que 2011 foi um ano muito bom para
o setor automotivo, apesar de algumas dificuldades. Para 2012, o
presidente da GM na América do Sul ressaltou que será um ano
de crescimento pequeno, mas acredita que a média atual de 14
mil unidades entregues ao mercado, por dia, permaneça.
Segundo Ardila, a General Motors é líder em vendas na América do Sul há 10 anos, e possui 20% de participação de mercado
sobre as 5 milhões de unidades comercializadas em 2010, das
quais pouco mais de 3,5 milhões foram emplacadas no Brasil.
“O Chile é recordista de marcas e representa um verdadeiro laboratório para estudo de concorrência. Venezuela e Equador são
mercados fechados. O Mercosul é semi-protegido, com a maior
parte das vendas cabendo a fabricantes locais. Além do Brasil e
Argentina, a GM possui unidades de produção na Colômbia,
Venezuela e Equador”.
Ao que tudo indica o crescimento dos segmentos de veículos
A, B e C representarão 65% do mercado na América do Sul até
2016, segundo o executivo. O segmento A inclui mini-veículos,
praticamente não montados na região. “A categoria B é a que
inclui Corsa e Celta. Já a C fica para o Cruise e seus concorrentes,
como Civic e Corolla”, explicou Ardila.
Com esse crescimento das três categorias, os números da marca devem deslanchar, segundo o executivo. “Isso é bom resultado
para o mercado”, revela. Em suas projeções, o segmento A sairá
dos atuais 2,7% de participação para 11,2% até 2016, numa
arrancada expressiva, enquanto a categoria B representará 41,9%
e a C 11,4%, em patamares quase constantes. “Nos próximos
anos, o Brasil vai consumir cada vez mais veículos das categorias
A e B. Nosso objetivo é trabalhar em projetos de engenharia e
também influenciar plataformas globais para emergentes. Se está
difícil exportar veículos, a GM tem vendido serviços para outras
regiões”, assegura Ardila, concluindo que o Brasil deverá ter as
vendas externas limitadas à América Latina: “Não há planos para
outras regiões”.
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Durante sua apresentação, o presidente da GM na América
do Sul explicou que os responsáveis pelo futuro crescimento
do setor também serão as classes B e C, que vêm adquirindo
mais bens materiais como carros, imóveis e viagens nos últimos
tempos. “Há muito espaço para crescimento local, com a surpreendente ascensão de classes sociais no Brasil. Essas classes, que
representavam 26,4 milhões de pessoas em 2005, hoje chegam
a 41 milhões. A e C saltaram de 62 milhões para 101 milhões.
As classes D e E avançaram de 43 milhões para 48 milhões. Fica
evidente um ganho econômico das famílias”, observa Ardila.
A área de marketing e vendas da GM deixou de categorizar
veículos apenas pelo tamanho. “Agora é preciso pensar em

Jaime Ardila

quanto as pessoas podem ou estão dispostas a pagar por eles”,
diz Ardila, lembrando que outro componente para avaliar a
atratividade é a resposta ao estilo de vida das pessoas, que exige,
cada vez mais, alto grau de conectividade e “infotainment” a
bordo. Segundo o executivo, em futuro próximo, a GM deve
oferecer, ainda, serviços aos clientes, possivelmente na linha do
OnStar. Nesse cenário, segurança deixa de ser um item opcional, para se tornar obrigatório.
Vendas diretas – Jaime Ardila aproveitou sua participação para
comentar sobre assunto “vendas diretas” e classificou como
“assustador” o volume de veículos novos destinados pelas montadoras a frotistas e locadoras, em comparação às concessionárias.
Ele comentou que os números atingiram 30% este ano, contra
20% a 22% em anos passados.

Ardila observou que a General Motors é líder nas vendas ao
varejo, e que não tem costume de fazer vendas significativas a
frotistas. “Estamos prontos a participar de entendimentos para
interromper essa fórmula. Aceitamos entendimentos no âmbito
da Anfavea”, disse.
Com relação aos veículos elétricos, que são muito discutidos no setor, Ardila foi direto ao comentar o assunto, frisando
que o Brasil ainda não tem estrutura suficiente para oferecer
veículos com esta tecnologia. “A princípio, o País deve se
interessar pela propulsão alternativa, com uma nova geração
de motores, mais simples e econômica e baterias evoluídas.
Até mesmo nos Estados Unidos, países europeus e Japão, a
demanda é pouco expressiva e depende de elevados incentivos
do governo. No Brasil, há outras prioridades além de estimular
a eletrificação”, concluiu.

Parceria Público Privada é
alternativa para infraestrutura
Mesa redonda debateu os principais entraves no setor de diversos países das
Américas e Europa. No Brasil, Governo de São Paulo pretende investir em PPP’s.
Com a presença de líderes das principais entidades da distribuição das Américas, como a NADA, a Aladda e de presidentes
das associações do México, Argentina, Peru, Paraguai, Colômbia,
Chile, Equador, Uruguai, Portugal e Itália, foi realizada, na manhã do dia 24 de novembro, a 4ª Mesa Redonda Internacional,
presidida pelo americano Stephen Wade, presidente da National
Automobile Dealers Association (N.A.D.A.), e com pronunciamento de abertura realizado pelo Vice-Governador do Estado
de São Paulo, Guilherme Afif Domingos.
Em sua apresentação, Afif mostrou a correlação da velocidade de crescimento da frota nacional com os investimentos em
infraestrutura realizados pelo governo. De acordo com o vicegovernador do Estado de São Paulo, entre setembro de 2006
e 2011, a frota de veículos no estado cresceu de 15,9 milhões
de unidades para 22,6 milhões. “São muitos carros para pouco
espaço. É preciso investir em transporte público de massa e
na infraestrutura das vias públicas. Do contrário, teremos que

substituir o IPVA pelo IPTU para veículos, pois estes estão quase
imóveis nas ruas”, brincou Afif.
Segundo o vice-governador, o Governo do Estado de São
Paulo realizou um grande investimento na ampliação do sistema
metroviário. Em 2006, o sistema transportava 2,7 milhões de
usuários diariamente, em 54 estações interligadas por 60,2 km de
vias. Hoje, são mais de 4 milhões de usuários que passam todos
os dias por 64 estações ligadas por 74,3 km de trilhos. “Mesmo
com este crescimento, o sistema está sobrecarregado. É preciso
mais investimento”, acrescenta Afif.
Nos últimos 20 anos, o Estado investiu em PPPs (Parcerias
Público Privadas) para a melhoria, ampliação e construção de
novas rodovias. Com isso, o Estado de São Paulo possui 19 das
20 melhores rodovias do País. Durante a apresentação, Afif
anunciou que, até 2018, serão destinados investimentos da
ordem de R$ 48 bilhões para a construção de 120 km de novas
linhas do metrô e trens que atendem a região metropolitana de
Revista Dealer
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São Paulo. “O Brasil é o quinto maior mercado automotivo do
mundo, mas é necessário investir em transportes urbanos alternativos para melhorar a situação caótica do trânsito e fazer com
que o mercado de venda e distribuição de automóveis continue
aquecido”, complementou.
Após o pronunciamento de Guilherme Afif Domingos, os
líderes de cada país apresentaram um panorama do mercado que
representam. Stephen Wade, presidente da NADA comentou que
o mercado norte-americano voltou a crescer, moderadamente, depois da grande queda ocorrida entre os anos de 2009 e 2010. De
acordo com o presidente da entidade norte-americana, em 2011
serão comercializadas 12,7 milhões de unidades, o que representa
um bom crescimento ante os 11,5 milhões registrados em 2010.
“Estamos nos recuperando, mas não chegamos aos patamares
registrados no início da década”, explicou.
De acordo com as estimativas de Wade, o mercado de veículos
nos Estados Unidos deve crescer gradativamente até 2015, quando registrará vendas de 16,9 milhões de unidades. “As montadoras
japonesas e coreanas estão ganhando mercado. Somado a isso, os
consumidores vão optar por veículos que utilizam combustíveis
alternativos, o que vai ampliar as opções no mercado”.

Segundo Stephen Wade, o modelo de varejo nos Estados
Unidos não mudou muito ante o ano de 2008, porém, a visão
do concessionário norte-americano, após a crise, mudou. O
presidente da NADA afirmou que a rede de distribuição passou
a utilizar mais o mercado de vendas online. “É uma forma barata
e eficaz de comercializar veículos. Os concessionários investem
bilhões em melhorias das lojas por imposição da montadora,
o que aumenta o ROI [retorno sobre investimento] do dealer,
implicando em muita frustração financeira”, completou Wade,
informando que o futuro do mercado, em 2012, é positivo, por
conta da melhoria da economia local, da criação de novos padrões
de combustíveis e, também, pela regulação governamental para
as vendas. “Os brasileiros têm muita sorte de ter a liderança da
Fenabrave”, disse.
Os representantes de entidades ligadas ao setor enriqueceram
o discurso de Stephen Wade, traçando um panorama do mercado sob a ótica de suas organizações. Alejandro Saubidet, da
Associação Latinoamericana de Distribuidores de Automóveis
(ALADDA), comentou que diversos países do mercado latinoamericano necessitam de uma regulação para a comercialização de
veículos. Segundo o presidente da entidade, a importação e venda

Stephen Wade
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Guilherme Aﬁf Domingos

de veículos usados tem prejudicado os empresários, fazendo com
que a frota circulante fique cada vez mais sucateada. “Além deste
problema, as associações que representamos realizaram um movimento contra a decisão boliviana de aceitar veículos de outros
países sem documentação. Já entraram mais de 123 mil automóveis naquele país desta forma. Isso é contrabando!”, disse.
Antônio Coutinho, representando a associação de distribuidores de veículos de Portugal, apresentou um panorama da
crise financeira na Europa e seus reflexos nas vendas de veículos.
Segundo Coutinho, em Portugal, por exemplo, o mercado deve
encerrar 2011 com a comercialização de 180 mil unidades, valor
bem abaixo das 400 mil registradas há quatro anos. “Para 2012,
esperamos um resultado ainda menor, encerrando o ano com 140
mil veículos vendidos. Este é o volume mais baixo dos últimos
24 anos”.
A reunião emblemática foi encerrada com uma homenagem
ao presidente da Fenabrave, Sergio Reze, oferecida por todos os
líderes de associações presentes na Mesa Redonda Internacional.
Por meio de placas comemorativas. Reze recebeu menções honrosas dos líderes por seu admirável engajamento político e trabalho
desenvolvido à frente do setor ao longo dos anos. “Só tenho que
agradecer esta linda homenagem. Muito obrigado pela surpresa”,
disse Sergio Reze, emocionado com a iniciativa dos líderes.
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Projeto Aprendiz na
rede de concessionárias
No primeiro dia de palestras do XXI Congresso Fenabrave, o CIEE – Centro
de Integração Empresa e Escola e a Fenabrave apresentaram as bases do
convênio de parceria para a implantação do Projeto Aprendiz em todas as 6,9
mil concessionárias filiadas à entidade por meio das associações de marca.
A Assobrav – Associação Brasileira de Distribuidores
Volkswagen já aderiu ao Projeto e vai disponibilizar a toda a sua
rede os benefícios de seleção e contratação de estagiários para
concessionários da marca. “Este acordo é a oportunidade de o
distribuidor oferecer a jovens aprendizes valores interessantes de
treinamento e qualificação profissional”, comentou Valdner Papa,
consultor do setor automotivo que representava o presidente da
Assobrav, Mauro Saddi.
De acordo com o superintendente de atendimento São Paulo
do CIEE, Luiz Gustavo Coppola, as empresas brasileiras possuem
grande dificuldade em recrutar mão-de-obra, principalmente
pela baixa qualificação de candidatos disponíveis no mercado.
Segundo o executivo, uma pesquisa publicada pela Revista Exame
mostra o retrato da dificuldade empresarial na contratação de
candidatos. “A pesquisa revela que a maioria das empresas ouvidas
pretende contratar novos funcionários ou ao menos manter o
quadro atual nos próximos 12 meses, mas a baixa qualificação de
candidatos, que chega a 22% do total, atrapalha os planos dessas
empresas”, completa.
O programa, que facilita a contratação de estagiários pela
rede de distribuidores de veículos e auxilia estudantes a ingressarem no mercado de trabalho,
tem o objetivo proporcionar
benefícios aos concessionários e estudantes de todo o
Brasil. “Com esta parceria, a
Fenabrave pretende facilitar a
contratação de estagiários para
atuarem na rede de distribuição
automotiva, proporcionando
benefícios ao empresário e ao
estudante”, afirmou Marcelo
Franciulli, coordenador setorial
da Fenabrave, que representava Sergio Reze, presidente
da entidade.
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Segundo Coppola, a Lei do Estágio estabelece que as empresas brasileiras que possuem mais de sete funcionários cumpram
uma cota de contratação de aprendizes, que varia de 5% a 15%,
dependendo do tamanho da corporação. “Mesmo com esta lei,
80% das empresas paulistas não contratam aprendizes”, comenta.
De acordo com o executivo, 50% das que contratam fazem isso
de forma irregular, muitas vezes por falta de informação. “Por
isso a importância de parcerias como esta com a Fenabrave, onde
podemos levar informação, benefícios e mão de obra qualificada
ao empresário brasileiro”, completa.
A nova parceria abrange auxílio no recrutamento e na administração do programa de estágio, assistência técnica, jurídica,
atendimento personalizado e desconto de 25% na contribuição
institucional, além de seguro contra acidentes pessoais para o estagiário, oficinas de capacitação, relatório de estágio, fundo de assistência e cursos de educação a distância. “Pretendemos oferecer
uma estrutura completa de prestação de serviços aos empresários
contratantes”, complementa o representante do CIEE.

Luiz Gustavo Coppola, Valdner Papa e Marcelo Franciulli

Mídias virtuais influenciam
decisão de compra
Clientes tornam-se
melhores promotores das
concessionárias com relações
sociais em primeiro lugar.
O diretor das Operações Europeias da CSM - Customer
Management Systems, o italiano Maurizio Sala, alertou que as
mídias sociais já se tornaram, em vários países do mundo, importantes instrumentos de vendas do setor automotivo, e o mercado
de distribuidores no Brasil deve se preparar para o monitoramento da reputação de sua marca na internet e o entendimento das
conversas mediadas pelo computador.
Segundo o especialista, recentes estudos internacionais demonstraram que, mesmo preferindo relações leves na rede, os
consumidores de carros confiam mais nas sugestões destacadas
pelos internautas do que nas divulgadas nos meios tradicionais
de publicidade. As estatísticas da CapGemini revelaram que,
atualmente, cerca de 40% dos compradores de carros, nos
Estados Unidos, não confiam nas mídias tradicionais, preferindo
consultar as redes sociais para troca de informações, durante o
período de compra. Em 2006, esse percentual era de 20%.
“Os consumidores estão optando pelas relações mais seguras,
que são encontradas nas informações que circulam pelas mídias
sociais, deixando de confiar tanto nas mídias tradicionais”, explicou o executivo. “As relações pessoais estão em primeiro lugar
nas decisões de compra”.
Sala alertou, também, que a escolha da ferramenta correta e o
seu uso adequado fazem toda a diferença no resultado da venda.
“Em um cenário onde os consumidores desenvolvem uma desconfiança crescente em relação aos anúncios tradicionais, o boca
a boca tem papel fundamental no comportamento em relação à
compra de automóveis. Desta forma, os clientes tornam-se os melhores promotores das concessionárias”, acrescentou Maurizio.

Sala chamou a atenção, inclusive, para os pequenos concessionários, que podem sim competir com os grandes nas
redes sociais. “Se um cliente volta na concessionária, a taxa de
fechamento de venda é de 50%. Já com o cliente boca a boca,
a taxa aumenta em até 60%. Nas mídias sociais, os clientes vão
comprar de quem apresentar avaliação em seus comentários.
Isso é válido, também, para os pequenos em sua nova forma de
comunicação. Os mercados são as próprias conversas entre os
consumidores”, finalizou.
Maurizio Sala

Pequenos na competição – O executivo, que tem 20 anos de atuação
como concessionário da GM, Saab, Opel e Volvo, além de passagem pela direção da Associação ASCONAUTO – ITÁLIA, disse,
também, que os fabricantes de automóveis , e concessionários
ainda têm receio de encarar os consumidores, porém, nas redes
sociais é que eles estão buscando e trocando informações que
auxiliam para as decisões de compra.
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A força da internet como
instrumento de marketing
Internet já proporciona cinco vezes mais tráfego de consumidores
nas lojas do que as mídias tradicionais, dizem especialistas.
Diferencial entre as empresas do setor de distribuição
automotiva, a força da internet como uma ferramenta de marketing foi um dos debates mais concorridos no último dia do
XXI Congresso Fenabrave. Os palestrantes Ronaldo Rondinelli,
superintendente da Webmotors, e Silvio Barros, diretor do iCarros, do Itaú Unibanco, mostraram que os incrementos nas vendas
das concessionárias, que podem ser gerados pela força da internet,
demandam dedicação e profissionalismo no uso da ferramenta,
com uma gestão direta pela direção da empresa.
Silvio Barros, um dos precursores dos trabalhos na web para
o setor automotivo, propôs que as concessionárias contratem gente jovem para monitorar e alimentar sites e blogs das empresas.
“É uma geração muito rápida para responder as demandas da
internet”, disse, ressaltando que a concessionária precisa apenas
desenvolver uma comunicação bem estruturada para poder
atender rapidamente todas as solicitações e promover interação
com o consumidor.
O especialista orientou, ainda, que o profissional de gestão do
marketing na internet deve responder diretamente ao proprietário da concessionária. “Não estamos eliminando a importância
do vendedor, mas na internet a comunicação deve ser imediata e
alinhada com a direção geral da empresa. O tempo de resposta faz
toda a diferença para gerar tráfego na loja”, alertou Barros.
Para Ronaldo Rondinelli, a internet é uma ferramenta
de marketing de suma importância para a venda de qualquer
tipo de produto ou serviço. “O consumidor pesquisa antes de
comprar qualquer tipo de bem”, disse. Em contrapartida, dados
errados sobre preços ou falta de consistência nas informações
podem gerar propaganda negativa ao negócio. “O público de
internet é muito exigente e pode `viralizar´ a informação na
web, gerando muitos negócios, mas isso requer cuidado na
comunicação”, completou.
Para quem ainda não entrou na internet e reúne dúvidas,
Silvio Barros explicou que a ferramenta é um grande diferencial
para a rede distribuidora para atingir, rapidamente, o público
que quer comprar veículos. “Hoje, a internet proporciona cinco
vezes mais tráfego de consumidores nas lojas do que as mídias
tradicionais”, disse ele. Outra recomendação dos especialistas se
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refere ao posicionamento dos concessionários na internet. “É
preciso se relacionar com o público consumidor nos canais onde
eles já estão procurando veículos”, ressaltou Rondinelli.
Quanto ao monitoramento dos assuntos nas redes sociais, os
especialistas alertaram que a tarefa exige dedicação para entender
quais são os interesses dos consumidores relacionados à marca desejada, muitas vezes expostos nos comentários. “O custo é baixo
e o formato de comunicação muito positivo para atingir muitas
pessoas”. A mesma orientação é válida para lojas pequenas, lembrou Valdner Papa, consultor da Fenabrave e mediador do debate.
“Umbigo no balcão e mão na massa”, brincou o consultor, para
chamar a atenção das pequenas concessionárias sobre o excelente
aproveitamento que a internet pode proporcionar.

Ronaldo Rondinelli e Silvio Barros

Jeremy Malindine

O lucro que vem dos usados
Especialista apresenta caminhos para a construção de lucro e
retenção de clientes no longo prazo por meio de carros usados.
O crescimento muito rápido do mercado de carros usados
na Europa revelou que não havia uma estratégia pronta para
acompanhar essa nova tendência. De acordo com Jeremy
Malindine, diretor da Total Finesse Ltd (Inglaterra) e especialista
em gerenciamento de resultados na área de serviços ao consumidor, entender as oportunidades do mercado de carros usados
depende da adoção de um direcionamento estratégico.
Em sua palestra, realizada durante o XXI Congresso
Fenabrave, Malindine apresentou caminhos para a construção
de lucro e retenção de clientes no longo prazo, por meio da comercialização de carros usados.
No Brasil, a venda de carros novos cresceu 43% em quatro
anos, enquanto a de seminovos evoluiu 24%. O ambiente econômico estável e o aumento das oportunidades de financiamento
tornaram o produto mais acessível. “O acesso de consumidores
emergentes a produtos de marca é uma oportunidade para aumentar as margens. Conforme apresentamos novos modelos,
temos que considerar as alternativas dos carros usados”, explica
o palestrante.
Nesse campo, Melindine destacou a importância de avaliar
estratégias para incrementar e estender a qualidade de carros
usados como padrão e tirar margens dos opcionais.
Jeremy Melindine destaca que “a montadora faz pressão
para a venda dos produtos novos e a margem da concessionária

começa a cair”. Segundo indica, o carro usado também é parte
da sua marca, mas é um produto mais independente em relação à
montadora. “Ao melhorar sua qualidade, aumentamos o interesse
pelo produto e a participação no mercado de usados, trazendo
mais clientes, no futuro, para os novos”.
A experiência recente da crise europeia revelou que as concessionárias perderam a oportunidade de falar com esse cliente e,
consequentemente, aumentar sua retenção. “Não nos comprometemos com esses consumidores, nem nos conectamos com eles
pelas redes sociais”, analisa Young.
A internet é um importante aliado para a apresentação de
produtos, acessórios e promoções ,considerando as motivações
específicas desse público, além de ser fundamental na gestão de
estoque. “Use as ferramentas tecnológicas a seu favor, melhorando sistemas de buscas, otimizando o site e integrando plataformas
de internet”, sugere o palestrante.
Para consolidar esse processo, as concessionárias devem
investir em políticas, procedimentos e planejamentos específicos para esses consumidores. Isso envolve a definição
de estratégias de vendas e marketing ajustadas a partir de
pesquisas de mercado. “Determine metas, desenvolva projetos de implantação com suporte, defina programa de gestão
e controle com treinamento e avaliação da performance”,
completa o especialista.
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Lucratividade num mundo
de incertezas
É preciso aprender a mudar a partir das novas
tendências de comportamento dos consumidores.
As tendências de comportamento dos consumidores de
automóvel na Europa indicam que, no futuro, não será muito
lucrativo ter uma concessionária. Os europeus estão usando
menos o carro (valorizando o transporte público), estendendo
o período entre as manutenções (reduzindo para níveis críticos
a receita com serviços) e os subsídios absorvem muito do chamado overhead.
O objetivo do palestrante Steve Young foi justamente analisar opções para aumentar o retorno financeiro num mundo de
Steve Young
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incertezas. Desde 2010, ele é diretor geral do ICDP, liderando
os programas que envolvem automóveis, comerciais leves e
produtos agrícolas.
“O consumidor mudou o comportamento e, mais da metade
das pessoas, compra carro online. A maioria visita a concessionária apenas uma vez, quando já tem a decisão tomada”, explica
Young, que destaca o fato de que cobrir distâncias maiores para
fazer o melhor negócio não problema para o cliente.
Um primeiro desafio é justamente compreender essa nova
relação virtual e criar uma abordagem de vários canais, sem
perder de vista os clientes tradicionais que não usam a internet. Para o especialista, “a rede de vendas tem que se tornar
mais integrada e capaz de reaprender constantemente”. Se
divulgar neste canal é fundamental, a internet também é fonte
de dados qualificados e de tendências de novos comportamentos de compra.
As redes virtuais não têm instalações físicas: você faz a pesquisa e encontra os melhores lugares para comprar. Reduzir
investimentos em estrutura física de vendas e serviços também
é importante para manter a viabilidade do negócio. Outros negócios se beneficiam nesse cenário como o de peças e de veículos
usados. “Você precisa tomar uma decisão se vai fazer parte ou não
do negócio de peças”, alerta Young.
O gerenciamento da relação com o cliente por meio de
CRM tem que ter caráter integrado, disponibilidade de atendimento centralizado e capacidade de direcionar o cliente
para o melhor local a ser atendido. “A interação é mais importante que os aspectos de serviços. A satisfação do cliente
vem do fato dele conseguir o produto que deseja, fazendo o
negócio com facilidade e vivenciando uma boa experiência
de compra. Essa satisfação se relaciona com a lucratividade”,
explica o palestrante.
A receita passa pela gestão de contas de clientes individuais,
abordagem integrada, variedade de formato de lojas, canais
online e digitais, além do atendimento reconhecido, com base
em resultados.

As duras lições da crise nos
mercados desenvolvidos

Timothy K. Gilbert

Não tenha medo de agir, seja flexível e
adaptável, especialmente com seus clientes.
As realidades do setor automotivo no mercado brasileiro e
americano são diferentes. Mas o que é possível aprender com a crise
vivida pelos mercados desenvolvidos? Essa foi a lição que Timothy
K. Gilbert, responsável pelo departamento de Marketing e Gestão
Automotiva da Universidade americana Northwood, compartilhou
com os congressistas presentes no XXI Congresso Fenabrave.
As vendas de automóveis nos Estados Unidos caíram e cravaram marcas impressionantes: 40% do mercado sumiram em
2009, ou cerca de seis milhões de unidades desapareceram. “Não
estávamos preparados para essa realidade, nem para sua magnitude”, conta Gilbert, especialista em gestão de concessionária
de automóveis. “Os concessionários não sabiam o que fazer, as
montadoras não tinham um plano e o Governo não tinha sucesso
em suas ações”, analisa o palestrante. O resultado é que muitas
concessionárias fecharam.
Foram muitos os problemas identificados pelo especialista no
processo. A primeira questão foi a lentidão de reação dos agentes,
que esperavam uma recuperação no curto prazo. “A situação era
mais profunda e sistêmica. A desaceleração demorou mais tempo
do que o previsto, os programas de financiamento eram de curto
prazo e os subsídios não aqueceram a economia”, analisa. O nível
de desemprego dobrou, fábricas fecharam ou diminuíram a capacidade de produção e o crédito bancário ficou mais caro.

Gilbert compartilhou com os congressistas as principais lições
que podem ser aplicadas no mercado brasileiro. A primeira delas é
estar atento às despesas e analisar sempre novas opções de receitas.
“No mercado americano, as concessionários não entendiam o
perfil do comprador de carro usado, uma nova opção de receita
e de utilização de serviços da rede”.
Aproximar-se desse cliente era fundamental para manter o elo
e tê-lo próximo até quando pudesse comprar um modelo novo.
“Os números mostraram que a renda com peças e reparação
cresceu em função das pessoas que precisavam ter o carro por
mais tempo”, completa Gilbert.
Mas o principal ponto destacado pelo palestrante foi sobre a
importância de ter um plano de gestão de crise pronto antes que
a crise chegue. “É preciso ficar atento aos sinais e ter uma lista de
ações de transição prontas para reagir rapidamente”. Outra dica:
economize tudo o que você pode agora para ter uma reserva no
futuro numa situação ruim.
Outra preocupação é a “paralisia emocional” típica desses
momentos, quando o medo de errar pode ser a causa da falta
de ação. O resultado pode ser devastador. “Não tenha medo de
agir. Seja flexível e adaptável, especialmente com seus clientes.
Independente do que ele quer, faça o que for preciso para mantêlo”, finaliza.
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A diferença entre
líder e liderança
Para José Luiz Tejon, o líder precisa
criar ambientes de liderança e
obter resultados de curto prazo
enquanto constrói o futuro.
Líder e Liderança são termos geralmente confundidos pela
maioria das pessoas, e quem explicou a diferença foi o publicitário, jornalista, autor e co-autor de 27 livros, José Luiz Tejon,
durante o XXI Congresso Fenabrave. Dentro do tema “Liderança
para Fazer Acontecer”, disse que “a arte de liderar é complexa.
O líder cria líderes e organiza equipes para entregar resultados.
O líder cria lideranças”. Para ele, é preciso que os homens sejam
medidos pelas suas próprias obras e não pelo que dizem ter feito.
“Ouvi dizer e concordo: não confio no homem cujo ego não cabe
em sua obra”, afirmou. Outro conceito ligado ao líder moderno
é a sustentabilidade. “É importante saber que o presente é o
resultado do futuro. O líder deve ter em mente que não se rouba
do amanhã para ganhar no hoje”.
Tejon acredita que a liderança é o “que permanece quando o
líder está ausente”. E explicou sete demandas que julga essenciais
em um líder. A primeira é que o líder deve saber a hora de sair de
cena. “A sucessão é uma regra sagrada. O líder deve criar equipes
de sucesso”.
A segunda é a união de inovação com o espírito empreendedor que os jovens costumam ter. “Os estudantes saem das escolas
já na função de gestor, o mundo está mais veloz e é preciso saber
falar com jovens”.
A terceira são as redes centrípetas. “A base da pirâmide mudou, temos de pensar da periferia ao meio”. Ele acredita que os líderes devem pensar também em capilaridade para os negócios.
A quarta é o que ele chamou de “on the road”, ou seja, ter
os pés na estrada. “Nós ficamos muito tempo nos escritórios,
é preciso sair para conhecer o mercado. A sabedoria se dá
quando caminhamos”.
Tejon acha que a quinta demanda de um líder é a “ludocriatividade”. “Nós abandonamos a nossa criança interior, perdemos
a imaginação. Precisamos manter a curiosidade infantil e manter
a vontade de aprender e reinventar”. O líder deve encontrar
opções para atingir as metas. “A arte de transformar o invisível
no visível”.
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José Luiz Tejon

A sexta demanda é o “micropower” – não existe apenas um
líder. “As lideranças devem ser múltiplas”. E a sétima, é que o líder
deve ser moderno e educar. “O líder é o agente de evolução”.
Tejon afirma que quando o líder está de corpo e alma no negócio, a performance da equipe cresce e aparece . “Todos temos
ciclos de ânimos e desânimos, mas devemos saber o que fazer
em cada situação. O líder deve criar ambientes de liderança com
criatividade”, alerta.
Ele acredita que a liderança só “se aprende apanhando”.
“Temos de cair e levantar para alcançarmos um aprendizado”,
falou, acrescentando que a melhor métrica para garantir uma
liderança é a meritocracia. “O que realmente motiva as pessoas
são as percepções de progresso”.
O líder também deve ser vigilante. “O líder é o zelador dos
valores e missões da empresa”, diz. O palestrante acredita que a
nova geração de líderes deve conversar com os “heróis interiores”. “Qual é a grande revolução que precisamos promover na
liderança que precisa existir doravante? Um olhar atento sobre
uma criança de 12 anos, em qualquer lugar do planeta, é a mais
preciosa de todas as lições”, concluiu o palestrante que, com o uso
de recursos tecnológicos e humor, tentou acordar a “liderança”
em cada um dos participantes.

Renato Bernhoeft

Sucessão familiar exige cuidado
Processo sucessório é uma questão delicada, que deve envolver
todos os familiares e ser encarada com profissionalismo.
A maior parte das empresas brasileiras familiares não está
preparada para o momento de sucessão na liderança. “É um tema
complexo e delicado, mexe com as emoções e sentimentos da
família”, explica o consultor Renato Bernhoeft, da Bernhoeft and
Teixeira, empresa especializada em transição de gerações.
Segundo Bernhoeft, 70% das empresas familiares desaparecem quando os conflitos não são bem resolvidos. “A sucessão
não é preparar alguém e, sim, como preparar a família para o momento de transição”, acrescentou. “Os vínculos afetivos devem
ser totalmente separados na gestão societária para a longevidade
do negócio”.
E, para isso, na visão do consultor, é importante que o empresário perpetue a própria obra. “Parte desse desafio depende do
compromisso da família em se tornar uma família empresária”,
ressalta. Mas, como preparar os sucessores para esta transição,
sabendo que o dono quer estar sempre à frente das decisões? A
profissionalização é o primeiro passo. “O processo de transição
deve ser transparente, envolvendo todos os familiares, estabelecendo os objetivos e resultados para cada um, como em qualquer
sistema empresarial”, alerta. A partir da segunda geração da família, o foco nos resultados deve ser ainda maior. “Cada geração
é uma nova sociedade, em que a diversidade cultural influencia
os rumos da empresa”.
Mas não haverá bom resultado se o fundador da empresa não
conseguir encaminhar o tema sucessão de uma forma tranquila.

“O primeiro passo é o fundador querer tratar deste assunto”, diz.
“O que deve ser sempre lembrado é que falar de sucessão não é
falar de morte e sim de dar continuidade ao negócio”.
Outro ponto a ser considerado é o sonho de cada herdeiro.
“Não adianta impor ao herdeiro a sucessão familiar. É importante
que cada um procure seu próprio sonho”, diz o consultor. “A empresa familiar tem futuro, mas nem todas as famílias têm vocação
para cuidar do negócio.” Por isso, Bernhoeft salienta que o diálogo
familiar é fundamental e deve envolver todos. “Os filhos não
herdam as participações com manual de instruções. É necessário
desenvolver habilidades em cada geração”, ponderou Bernhoeft.
Para ilustrar diversos casos de sucesso e de fracassos, o consultor contou diversas histórias para o público. Entre elas, a de uma
empresa familiar na Itália, que estava na 14ª geração. Perguntou
a um dos sócios qual era o segredo para a continuidade dos negócios. “Na nossa família, respeitamos que há mortos que estão
vivos e vivos que estão mortos”, foi a resposta que recebeu. Para
o consultor, os vivos que estão mortos são motivos de preocupação. “Os lucros de uma empresa crescem de forma aritmética. As
demandas de família, de uma forma geométrica”, disse.
Para Bernhoeft, é necessário que o fundador tenha um projeto
de vida após deixar a empresa. “Ele precisa estar em algo que
envolva poder, para sonhar e realizar coisas além da empresa. É
necessário que a família seja, antes de tudo, saudável - para se
tornar uma família empresária”, finalizou.
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FHC encerra
evento com
sucesso de público
Em seu pronunciamento, Fernando
Henrique Cardoso, ex-Presidente da
República, reforçou que é fundamental
investir em educação e política para
construir o país que os brasileiros
querem dentro dos próximos 30 anos.
Na tarde do dia 25 de novembro, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, encerrou o ciclo de palestras do
XXI Congresso Fenabrave, realizado no Pavilhão Vermelho do
Expo Center Norte, em São Paulo, e contou com plateia lotada.
Em seu pronunciamento, FHC comentou questões relevantes,
como as políticas econômicas e financeiras brasileira, além de fazer
um balanço geral da situação de diversas economias mundiais.
Tecnologia, educação e criatividade são, na avaliação do
ex-presidente, áreas vitais para o fortalecimento do Brasil diante
da crise econômica mundial. Durante a Palestra Magna de encerramento do evento, Fernando Henrique criticou a falta de
discussão por parte do Congresso Nacional sobre outras questões
relevantes para a nação. Para FHC, o “calcanhar de Aquiles” do
Brasil continua sendo a falta de investimento. “Uma faixa de
crescimento anual em torno de 3% a 4% é razoável; menos do
que isso é preocupante”.
Segundo ele, mais importante do que ter capital para investir,
é haver, principalmente, confiança e solidez. O cientista social
disse que a inventividade está escassa no mundo e que, apesar do
Brasil ter se desenvolvido, ao longo dos anos, precisa, urgentemente, de inovação. “Nosso conjunto educacional não estimula a
criatividade. Trabalhamos sempre com a rigidez e modelos pedagógicos antigos, e é essencial adequá-los à realidade que vivemos.
Caso contrário, estaremos sempre presos ao conservadorismo
que, muitas vezes, nos impede de seguir adiante”.
Para o palestrante, a globalização uniu os mercados, principalmente com o auxílio da comunicação interbancária, que integrou
sistemas e, com isso, economias de diversos países passaram a
ter certa dependência relativa nos mercados. “As instituições
financeiras foram beneficiadas com esta abertura de fronteiras na
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comunicação. E esta transformação afetou diretamente a vida das
pessoas. Hoje, um banco não vive sem internet”, comentou.
De acordo com o ex-presidente, é preciso elencar os assuntos
fundamentais e concentrar os esforços no que realmente é necessário daqui a 20 ou 30 anos, para termos um país melhor e mais
bem posicionado no cenário global. Para FHC, as instituições
precisam discutir mais sobre tecnologia e educação, pois os temas
são considerados decisivos para construir um modelo socioeconômico que se sustente em um real progresso.
Fernando Henrique traçou, ainda, um panorama geral das
economias globais, informando que a China terá papel importante na recuperação financeira da Europa, além de afetar, diretamente, outros mercados, como países da América Latina, já que
são os grandes fornecedores de commodities agrícolas e minérios.
“Com isso, todos os países da América Latina eliminaram a dívida
externa. Agora imagine o que pode acontecer se a China deixar
de comprar”, alertou o ex-presidente.
Com relação ao Brasil, Fernando Henrique Cardoso defendeu que o País deve se preparar para a entrada de novas matrizes
energéticas. Comentou, também, sobre a política econômica e
fiscal e, principalmente, sobre a ausência dos debates políticos
entre os membros da sociedade. “Onde estão os líderes para
questionarem pontos fundamentais para a sobrevivência do
País?”, concluiu.
Ao final de sua apresentação, Fernando Henrique Cardoso
deixou o público do Congresso Fenabrave extasiado ao reforçar
que o Brasil tem energia suficiente para organizar discussões
relevantes para a nação. “Precisamos de mais comprometimento
e entusiasmo pelo que podemos fazer”, complementou o expresidente, aplaudido pelos congressistas.

A hora e a vez de ampliar
a rentabilidade

Automóveis e
Comerciais Leves
As palestras voltadas
para os segmentos de
automóveis e comerciais leves
apresentaram diversas práticas
e novas oportunidades de
o concessionário ampliar a
sua rentabilidade e também
focar seus esforços para
o crescimento em 2012,
principalmente pelo bom
momento econômico
brasileiro, fazendo com que
o País se destaque frente a
outras nações, que sofrem
com crises financeiras.
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Cada vez mais F&I
Principais players do mercado de F&I apresentam as melhores
formas de o concessionário ampliar sua rentabilidade.
Os principais players do setor lotaram o as salas Cantareira
3, 4 e 5 para debater o “Futuro do F&I no mercado automotivo”. Representantes da JM&A, Assurant, Usebens, F&I Brasil,
2Process e Resource Automotive foram convidados para demonstrar
novas estratégias para produtos de Finance and Insurance (F&I),
essenciais para aumentar o ganho das concessionárias em 2012.
O representante da JM&A, Carlos Brant, apresentou um
panorama do setor nos EUA, onde os produtos relacionados à
sigla “I” (Insurance = Seguros), representam 1,8% dos resultados
dos seis maiores grupos de concessionários daquele país. “A receita com seguros ainda é baixa e a proveniente do financiamento
foi taxada pelo governo e não pode ultrapassar 2%”, diz, complementando que o total de ganhos com o F&I representa 3%
do total da operação e que, no Brasil, pode chegar a 4,5%. “O
mercado brasileiro tem grande potencial e por isso é necessária
uma mudança de visão do empresário. F&I não é apenas financiamento. Não é apenas ter uma pessoa responsável por negociação
de taxas. Isso é responsabilidade do dealer”, argumentou.
Dentre os vários tópicos levantados pelos participantes na
mesa redonda, dois itens foram recorrentes na fala dos convidados: a necessidade da capacitação de equipes e a implantação
de novas tecnologias. O debate também ressaltou que a escolha
do parceiro certo para estruturar o negócio é fundamental para
obter bons resultados.

Carlos Brant
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Luciano Groch

Apesar do “F” (Finance = Financiamento) continuar sendo
o maior gerador de caixa das empresas, é preciso adotar modelos
flexíveis de negócios – respeitando a velocidade de cada concessionária – para garantir saldos positivos no futuro. Em relação aos
produtos da parte do “I” (garantias estendidas, seguro prestamista, GAP, entre outros), o painel reforçou que as concessionárias
precisam inserir na sua carteira um “mix” de produtos bem
adaptados ao modelo de negócio brasileiro.
Para Luciano Groch, da Assurant, o mercado brasileiro já
está preparado para dar o “próximo passo” no mercado de F&I,
porém, é necessária a visão do concessionário para o grande mercado a ser explorado. Segundo o executivo, existem mais de R$
22 bilhões em receitas disponíveis que os dealers estão deixando
de ganhar. “O primeiro passo é ter uma estratégia de F&I, para
depois pensar em produtos, processos e, por fim, contratar pessoas qualificadas para gerar esta receita”.
“A escolha do parceiro é um ponto fundamental na operação”,
comentou Marcella Verdi, da Usebens. Para ela, saber trabalhar
corretamente o processo de venda, o que inclui F&I, significa
garantir mais lucratividade com a primeira e com a segunda
venda, que inclui benefícios, despachante, acessórios, proteção
financeira, entre outros. “Devemos ir além da garantia estendida.
Existem mais de 10 milhões de passagens pela oficina onde não
há nenhuma abordagem”, revela. Por isso, segundo Marcella, é

Marcella Verdi

necessário estabelecer uma parceria de
verdade para não perder mais negócios.
“Não esqueçam do ‘F’, que é grande
gerador de caixa, mas introduzam o ‘I’
no modelo de negócio”.
Marcos Moreira
Marcos Moreira, da F&I Brasil, concordou com a teoria de divisão de produtos financeiros e demais na operação, mostrando uma receita de
diversificação do mix. Para ele, o concessionário deve trabalhar
52% com “F” e 48% com “I”. “Esta é a estrutura de ganho mediano para cada veículo comercializado, o que pode render cerca
de R$ 1,3 mil por unidade. Se o concessionário compuser bem
o trabalho, este pode representar até 50% do resultado de cada
venda”, completa.
No final das apresentações, Welson Bolognesi, presidente
da Resource Automotive, mostrou que as margens de compra

Welson Bolognesi

e venda de veículos e os ganhos com o financiamento tendem
a cair, por isso, os produtos agregados de “I” e o pós-venda
da concessionária são pilares importantes para a geração de
rentabilidade. “O consumidor está ávido por produtos. Por
isso, os veículos saem de fábrica cada vez mais equipados. A
tendência é alta no pós-venda e é nisso que o concessionário
deve focar o seu trabalho”, disse. Para ele, os dealers devem
traçar estratégias de médio e longo prazos para a captação de
clientes por meio de F&I.

Para sair do ciclo da insustentabilidade
Especialista recomenda reduzir papel da negociação
de preço e valorizar mais experiência de compra.
O palestrante português Ricardo Oliveira apresentou, durante o XXI Congresso Fenabrave, o que chamou de “Círculo
da Insustentabilidade”, que acabou por reduzir a experiência de
compra na concessionária a uma negociação de preço.
Fundador e CEO da única empresa do mundo especializada
em cliente oculto, Oliveira indicou que esse ciclo nasce na imposição da montadora sobre metas de vendas a serem atingidas
de forma muito rápida. “A reação da concessionária é focar sua
atuação nos chamados clientes quentes e ter como única estratégia a negociação do preço”, conta o especialista.
Para Ricardo Oliveira, “a emoção desaparece da relação
de compra e sobram os terroristas do desconto”. Com preços
menores, as margens despencam. Sem recursos, desaparecem a
inovação e a criatividade na relação com os clientes, ignorando,
consequentemente, os clientes ocultos.
Se a internet tirou o diferencial de localização para o concessionário, o cliente passa a querer preço porque é só isso que lhe
é oferecido. “A experiência de compra de automóvel é fraca, tem
pouco apelo. A concessionária tradicional só vai sobreviver se
adotar uma nova atitude”, desafia Oliveira.
O palestrante propõe uma inversão no modo de cada um
ver seu próprio negócio. “No mercado, há uma necessidade a
ser satisfeita e eu tenho o recurso para satisfazer essa necessidade.

Assim chegamos ao lucro, e não
o contrário”.
Se o cliente é o dono do negócio, a estrutura deve refletir essa
importância criando no topo da
organização alguém responsável
pelo cliente. A partir da identificação dos três tipos de clientes,
a concessionária estabelece uma
Ricardo Oliveira
orientação específica.
“Para aquele que quer valor, tem o preço. Para o que precisa
de solução, oferecemos ajuda. Para quem está sem motivação,
apelamos para o produto automóvel”, descreve Oliveira. “E todos
querem informação, conveniência, agilidade, simplicidade, preço
competitivo e prêmios justificados”, completa.
A diferenciação da excelência de serviço tem que ser reconhecida pelo cliente. Além de vender o carro, é preciso vender a
concessionária. “O espaço magnífico dos pontos de vendas tem
que ser realmente utilizados para criar uma experiência de compra e menos para ser palco exclusivo de negociação de preços”,
completa. Com experiência de 18 anos na indústria automotiva,
Ricardo Oliveira desenvolveu conceitos inovadores de cliente
ocultos para 27 marcas de automóveis.
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De olho na nova classe média
Para economista, Brasil precisa aproveitar o bom momento de
mobilidade social para a venda de veículos a partir de 2012.
A nova classe média brasileira, formada por 30 milhões
de consumidores que querem comprar automóveis, precisa
de um país com uma contrapartida de investimentos em
infraestrutura viária, em transporte coletivo e em questões
de segurança, para conseguir atender essa demanda de forma
consistente, alertou o economista e cientista social, Eduardo
Gianetti da Fonseca, em conferência com empresários, durante
XXI Congresso Fenabrave.
Destacando um cenário bastante otimista e favorável ao Brasil
para atravessar a crise econômica internacional, o economista
analisou que o dinamismo do mercado interno e as reformas
microeconômicas – feitas pelo Governo Lula no início do seu
primeiro mandato –, além da continuidade das políticas macroeconômicas, em momento de transição política, aumentaram a
segurança jurídica do crédito e protegeram o País da crise global.
“Provamos que temos hoje um sistema econômico imune e
robusto, pois, até outro dia, se o mundo pegasse uma gripe, o
Brasil ia para a UTI. Não achei que fosse viver para ver isso”,
brincou. Os motivos, segundo ele, para esse cenário positivo são
vários, incluindo o superávit primário no setor público, o câmbio
flutuante e a redução da dívida externa.
“Internacionalmente, o Brasil é muito bem visto, com
nenhum risco de insolvência do setor público, mas o País não
poderá perder de vista os desafios estruturais para um desenvolvimento sustentável, o que passa pela ampliação de seu estoque
de capital e requer transferência de recursos do presente para o
futuro. Hoje, para cada R$ 100,00 de valor gerado, somente R$
19,00 são direcionados para investimentos, enquanto a China
investe R$ 45,00 e a Índia R$ 28,00”, exemplificou Gianetti da
Fonseca, ressaltando, ainda, que a mobilidade social e o dividendo demográfico são tendências permanentes da realidade do País
para o setor automotivo.
Em análise geral da economia nacional, o palestrante destacou
que, apesar dos desdobramentos da crise mundial, iniciada em
2008, para o Brasil, o ano de 2010 foi extraordinário, de rápido
crescimento da economia, atingindo 7,5%. Já 2011, com a
retração da indústria manufatureira e, mais recentemente dos
setores de bens de capitais, houve uma mudança de expectativa
em relação ao crescimento de médio prazo, com a desaceleração
significativa da economia. “De certa forma, o País caiu na real
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sobre os condicionantes estruturais e o que eles permitem para o
crescimento sustentável”.
Para 2012, segundo o economista, o aumento de produtividade, tanto do lado físico quanto de capital humano, com a formação de pessoas habilitadas para usar a inteligência, será estratégico
ao setor automotivo para o desenvolvimento sustentável de longo
prazo. “Devemos ampliar o estoque para conseguir produzir mais
e também manter a oferta consistente. O pior inimigo do Brasil
é a complacência”, afirmou.
Por último, o economista recomendou ao setor mais atenção,
em 2012, aos fatores de mobilidade urbana, com a ascensão da
classe média, e o dividendo demográfico. “Nós triplicamos a
população do País nos últimos 45 anos e houve queda da taxa
de fecundidade. Isso significa que a base da pirâmide social está
menos inflada e boa parte da população está em fase produtiva”,
concluiu Fonseca.

Eduardo Gianetti da Fonseca

Maílson da Nóbrega

Crédito em expansão para
compra de automóveis em 2012
Para o ex-ministro da Fazenda, Brasil terá, como seu maior desafio
em 2012, promover investimentos em infraestrutura.
O ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria
Integrada, Maílson da Nóbrega, afirmou que, mesmo diante de
um cenário de crise internacional, que teve início em 2008, e
impactará o mundo em 2012, o Brasil está mais preparado para
o enfretamento, devendo expandir em 20% o crédito para a
compra de automóveis e renovação de frotas, especialmente, com
prazos de financiamentos de até 60 meses. “Será a segunda maior
expansão de crédito, ficando atrás somente do crédito voltado
para o setor imobiliário”, afirmou. As projeções foram feitas
durante o XXI Congresso Fenabrave, em palestra patrocinada
pelo Itaú Unibanco.
“Em 2012, a economia brasileira entrará em um ritmo
mais baixo, porém saudável, dada a sua capacidade produtiva,
devendo ter um crescimento estimado em até 4,5% ante 7,5%
de crescimento projetado para 2011. Além disso, o País também deverá ter uma taxa de desemprego em baixa”, afirmou
o ex-ministro.
Maílson da Nóbrega projetou declínio da taxa de câmbio,
que deverá chegar a R$ 1,65 e enfatizou, ainda, uma tendência
de manutenção da baixa dos juros com a redução da Taxa Selic,
devendo atingir um índice de 9,5% já no mês de abril. A inflação,
na opinião do consultor, deverá ficar em torno de 5,6%.
Em uma análise geral da crise internacional e seus desdobramentos para a economia brasileira, Maílson da Nóbrega destacou
que o maior risco para a economia mundial está na desconfiança

gerada entre os países europeus, devendo, necessariamente, ser
contida para evitar perda de controle. Segundo ele, os fatores determinantes, que colocam o Brasil entre os mais bem preparados
para atravessar a crise atual, são solidez do sistema financeiro,
estabilidade macroeconômica - com autonomia do Banco Central-, e situação externa confortável, com reservas internacionais
superiores à dívida externa. “Pela primeira vez, o mundo deve
mais ao Brasil do que o Brasil ao mundo”.
Na avaliação de Maílson da Nóbrega, a crise internacional
poderá apresentar, essencialmente, dois riscos ao Brasil, sendo o
primeiro, em caso do pior cenário na Europa, a falta de crédito
para o comércio exterior. Já o segundo, o desaquecimento da economia na China, que representa 18% das exportações brasileiras.
“Se isso acontecer, o impacto será imediato no agronegócio, irradiando, consequentemente, para os demais setores da economia
brasileira”, alertou o economista.
Encerrando o encontro de forma otimista, o ex-ministro
reforçou aos empresários que o contágio da crise internacional
ao Brasil ainda não é dramático. “O País já cruzou o Rubicão em
estabilidade política e macroeconômica, tornando-se previsível,
com possibilidades de planejamentos de longo prazo e baixo
risco. Porém, faltam melhorias em educação, estímulo ao empreendedorismo, reforma tributária, além de fortes investimentos
em infraestrutura, sendo este o grande desafio para a economia
e avanço do País”, concluiu.
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Competitividade em alta em 2012
Ford anuncia investimentos e renovação do portfólio para o
mercado brasileiro, com a produção de modelos 100% globais.
O presidente da Ford Brasil e Mercosul, Marcos de Oliveira,
afirmou, na abertura de sua palestra “Visão 2012”, que os negócios do setor automotivo devem seguir, em 2012, o mesmo ritmo
do avanço do PIB, estimado em até 4,5%. Com isso, as vendas
deverão atingir 3,8 milhões de carros no ano.
Segundo ele, a aposta do setor automotivo para o incremento
de vendas no mercado brasileiro deverá estar concentrada no
aumento da competitividade. E, para isso, anunciou, como estratégia da Ford, a renovação de seu portfólio para modelos globais.
“Até 2015, todos os nossos produtos direcionados aos mercados
da América Latina serão 100% globais, com a manutenção de
investimentos, nos próximos três anos, de cerca de R$ 4,5 bilhões”, anunciou o executivo, destacando a importância dos cinco
centros de engenharia da montadora, localizados no Brasil.
A renovação do portfólio já começará com a chegada da nova
Ranger, em 2012, logo depois com a EcoSport, que passará a ser
produzida no Brasil no final desse mesmo ano. Oliveira lembrou,
também, a importância e o sucesso do modelo atual do EcoSport

que, desde o seu lançamento, em abril de 2003, já vendeu 700
mil unidades, além ter criado um novo segmento no mercado
nacional. O executivo também ressaltou a entrada da Ford no
mercado de caminhões extrapesados, sendo mais um produto
global, além do aumento da capacidade da fábrica de motores
Sigma, em Taubaté, interior de São Paulo. “O objetivo é atingirmos a produção de 500 mil motores Sigma ao ano”, disse.
O executivo destacou que a Ford, no Brasil, foi a marca que
mais vendeu veículos na faixa de preço acima de R$50 mil e
que pretende desenvolver, nos próximos anos, um novo modelo
compacto, explorando esse mercado. “O consumidor está mais
exigente e exigirá cada vez mais competitividade”.
Para 2012, a meta da montadora, de acordo com o executivo,
será a oferta de produtos inovadores e com tecnologia avançada,
o que provocará o aumento esperado na competitividade. “Nossa
estratégia levará em consideração todos os aspectos do negócio
com veículos novos, pós-venda (serviço e peças), veículos usados,
financiamento, com investimentos que incluem capacitação de
pessoal e instalações eficientes e convenientes para o consumidor”, finalizou.
Em análise geral do mercado, Marcos Oliveira disse que o setor automotivo, em 2011, tinha tudo para dar errado
com a crise financeira internacional,
conflitos no Oriente Médio e catástrofes naturais no Japão, que poderiam
influenciar de forma negativa o cenário
nacional. Porém, as medidas tomadas
pelo governo brasileiro mantiveram a
economia no rumo certo, com ampliação do crédito e baixos níveis de desemprego e de inadimplência. “A Ford
continua confiante no Brasil e acredita
que as vendas poderão saltar de 3,6
milhões de veículos para 4 a 5 milhões
nos próximos anos com o aumento da
competitividade”, finalizou.

Marcos de Oliveira
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Melchior Luiz
Duarte de Abreu

Luis Romero Farias

Sergio Zardo

Albert Gallegos

Venda direta marca debate
moderado por Salete Lemos
Níveis de crescimento de vendas diretas podem inviabilizar os
negócios e investimentos das redes de concessionárias no Brasil.
As concessionárias estão cada vez mais preocupadas com a
operação de “venda direta” pelas montadoras, uma concorrência
que consideram predatória para o setor na venda de carros novos
no mercado brasileiro. Embora esta seja uma forma de beneficiar
grandes compradores com a oferta de descontos especiais para
empresas frotistas e locadoras de veículos, a discussão moderada
pela jornalista, especializada em macroeconomia, Salete Lemos,
apontou que os níveis de crescimento desse tipo de operação
poderão inviabilizar os negócios e investimentos da rede distribuidora, em um futuro próximo.
Em 2011, as vendas diretas a frotistas e locadoras teriam
alcançado, até o mês de novembro, 900 mil veículos, contra 700
mil vendidos em 2007. “Esses números revelam que grandes
clientes motivados a comprar neste tipo de operação esvaziam
as distribuidoras”, avaliou Melchior Luiz Duarte de Abreu,
presidente da Abrare (Associação Brasileira dos Concessionários
Renault), que propôs às montadoras que revejam esse tipo de
prática, com uso do canal de vendas direta de forma apropriada,
afim de manter a sustentabilidade da rede de distribuição.
Compartilhando da mesma opinião, Sergio Zardo, presidente
da Abradif (Associação Brasileira dos Distribuidores Ford), chamou atenção para a necessidade de união entre concessionárias,
montadoras e associações para preservar o espírito colaborativo
do setor automotivo no mercado brasileiro. “Precisamos mudar
o nosso modelo de negócio, discutindo com as montadoras. A
venda direta, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, foi
experimentada e revista ao se mostrar desastrosa. O atual modelo
instituído no mercado brasileiro agride as redes de concessionárias e já está se esgotando”, disse Zardo, ressaltando, ainda, que,
nos Estados Unidos, 25% das vendas são de frota, mas não de
forma direta, e sim com a ida do consumidor à concessionária.

A jornalista Salete Lemos aproveitou o entusiasmo dos debatedores frente ao tema para ressaltar a importância da participação
da Fenabrave na discussão. “As associações precisam se fortalecer
para responder essa demanda e a Fenabrave tem que continuar
atuando na coordenação de um amplo movimento para a disciplina do setor”, disse.
O debate avançou em tom de indignação, tanto por parte
dos debatedores quanto do público, quando foram reveladas as
margens de descontos de 10% aos distribuidores e de 35% aos
frotistas como locadoras, que ainda contam com isenção fiscal
na ordem de 12%. “Nós, concessionários, precisamos agir coletivamente e com rigor em relação às operações de vendas diretas”,
convocou Luis Romero Farias, presidente da Abracaf (Associação
Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat).
Para Mauro Saddi, presidente da Assobrav (Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen), os financiamentos de até
60 meses, que vinham em ordem crescente até 2007, despencaram em 2011, revelando, claramente, a perda de força de venda
pelo varejo. “Estimamos um crescimento máximo de 3% para
o varejo em 2012, o que demonstra o impacto provocado pelas
vendas diretas e o enfraquecimento do setor, se comparado aos
anos anteriores”, disse.
Encerrando os trabalhos, a jornalista Salete Lemos foi enfática
ao dizer que, em 2012, ficará muito atenta aos rumos do setor
automotivo e, especialmente, da rede de distribuição. O público
respondeu com muitos aplausos, demonstrando confiança no
acompanhamento da formadora de opinião e da imprensa, como
agente fundamental para a mobilização da sociedade sobre o
tema. O debate contou, também, com a presença do executivo
Albert Gallegos, diretor internacional da NADA (National
Automobile Dealers Association).
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Diversificar o negócio
para retomar mercado
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Motocicletas
O setor de duas
rodas, abalado pelas
restrições de crédito,
que representam
grande parcela das
vendas de veículos de
baixa cilindrada, tem
recuperado mercado
gradualmente,
porém, ainda não
chegou ao ponto de
desenvolvimento
adequado. Segundo
especialistas, é necessário
diversificar o negócio
para que o concessionário
sobreviva à grande
concorrência e consiga
superar este período
de dificuldades.
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Palavra de ordem: capitalizar
Como retomar o ciclo de investimentos depois da queda nas vendas?
Os concessionários de motocicletas estão passando por
momentos apertados em sua operação. Desde o final de 2008,
quando o crédito para financiamentos de veículos duas rodas
ficou mais restrito, o mercado tem passado por dificuldades
constantes. Afinal, mais de 90% das vendas são realizadas por
meio de financiamentos. “Com este cenário, o concessionário de
motos precisa se capitalizar para enfrentar dificuldades e crescer”,
afirmou Francisco Trivellato em “Desafios para a capitalização no
negócio de motos”, durante o XXI Congresso Fenabrave.
Em sua palestra, o consultor especializado no setor automotivo apresentou dois caminhos que o concessionário de motos pode
percorrer ao se capitalizar: crescer - fortalecer posição financeira
da concessionária e ter recursos para investir e expandir negócio
e; manter - restabelecer posição financeira da concessionária
para viabilizar operação. “Existem duas formas de o empresário
se capitalizar. Pode ser por meio de recursos próprios, ou seja,

recursos pessoais e provenientes de resultados da operação, ou
por meio de recursos de terceiros, quando o empresário vai ao
mercado em busca de empréstimos ou novos sócios, o que não é
recomendado”, diz.
Para o palestrante, o empresário não pode ter dívidas, pois
não conseguirá sustentar a operação com passivo circulante. “Buscar sócios pode ser uma alternativa, mas apenas com o objetivo
de crescer, não de manter”, comenta.
Os congressistas presentes na apresentação viram que o mercado de motocicletas voltou a crescer, mas não nos patamares registrados antes de 2008, e sim em menor ritmo. Segundo o palestrante, o
mercado tem crescido, em média, 5% ao ano e deve encerrar 2011
com 1,9 milhão de unidades comercializadas. “Quando o mercado
crescia mais, o empresário não pensava em capitalização”.
O palestrante alertou para a necessidade de o empresário
do setor de duas rodas prestar mais atenção no mercado de
usados, que está crescendo. “O setor de motos é o
único que vai superar a previsão de vendas de usados”,
comentou. Para ele, a questão fundamental da estratégia do empresário é conversa franca com as montadoras
por meio das associações de marca, com o objetivo de
realizarem mais investimentos na rede. “A marca se
dispõe investir?”, questiona.
Francisco Trivellato acredita que o mercado deve se
preparar para a atual realidade, fazendo um trabalho de
capitalização rapidamente. Principalmente as empresas
que não representam a marca líder (que já possui estrutura bem desenvolvida de consórcio, suprindo a falta de
crédito). “Acredito que o trabalho de vendas multimarca
de motocicletas, com mix de modelos pequenos de uma
marca, junto com outra de maior valor agregado, somado
a uma boutique com produtos mais sofisticados e a atuação no segmento de motos de massa (baixa cilindrada),
pode contribuir para a sustentação do negócio de duas
rodas”, completa.

Francisco Trivellato
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Roberto Yoshio Akiyama

Visão 2012 para o mercado de motos
Para o presidente da Abraciclo, o mercado de duas rodas
ainda tem muito espaço para crescer no Brasil.
A agenda da tarde do segundo dia do XXI Congresso
Fenabrave reuniu presidentes de associações de marca e da indústria para debater as perspectivas de negócios para o setor em 2012.
Com o tema “Visão de 2012 pela Montadora”, Roberto Yoshio
Akiyama, presidente da ABRACICLO (Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e Similares), apresentou
sua visão de mercado para o ano que vem, demonstrando otimismo no cenário brasileiro.
Akiyama apresentou um panorama atual da indústria brasileira, destacando aspectos do cenário macroeconômico e setorial
de motos, categoria que vem se tornando popular em diversos
aspectos, diante do perfil do condutor brasileiro.
De acordo com o presidente da Abraciclo, depois de 40 anos,
o setor de duas rodas brasileiro já é o quinto maior produtor mundial, que deve encerrar 2011 com mais de 2 milhões de unidades
comercializadas. “Além disso, o setor é responsável pela geração
de 140 mil empregos diretos”, disse.
Segundo o palestrante, o setor de motos viveu um período
de grande crescimento, a partir do ano 2000. Naquela época, a
relação era de 43 habitantes para cada moto comercializada. Em
2010, este valor foi reduzido para 12 habitantes por moto. “As
regiões Norte e Nordeste são as que mais cresceram em volume”,
explicou Akiyama.

Por conta do crescimento das vendas do setor automotivo,
porém sem um planejamento de infraestrutura urbana por parte
do poder público, Akiyama acredita que a motocicleta pode ser a
solução de transporte do futuro. “É um veículo que ocupa menos
espaço nas ruas, possui baixo custo de aquisição e manutenção,
proporciona economia de combustível e é uma solução de transporte rápido”.
Roberto Akiyama também citou a necessidade cada vez maior
de investimentos em tecnologia e sustentabilidade e ações para
a segurança, a exemplo das já realizadas pela ONU e Abraciclo,
que envolvem os estados em eventos da valorização da paz
no trânsito.
Para 2012, o presidente da Abraciclo acredita que o setor deve
crescer moderadamente, não muito diferente do que aconteceu
em 2011. Segundo Akiyama, o mercado possui grande potencial
de crescimento, pois o principal foco do setor deve ser voltado
para a população de baixa renda. “Estamos em fase de consolidação dos números para 2012. Portanto, vamos nos basear nas melhores previsões e trabalhar para transformá-las em realidade. Já é
possível concluir que o novo ano não deverá ser muito diferente
de 2011. O segmento de duas rodas tem bastante potencial de
crescimento e, aos poucos, a moto se torna o verdadeiro veículo
popular”, finalizou Akiyama.
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Boas novas para o mercado
de motocicletas
A sócia diretora da MB Associados acredita que 2012 será um ano de crescimento
para o mercado de motocicletas. Mas precisamos ficar atentos à crise na Europa.
A consultora Tereza Maria Fernandez Dias da Silva, sócia
diretora da MB Associados, falou no XXI Congresso Fenabrave
sobre o mercado de motocicletas em 2012, e mostrou um cenário
bem promissor, principalmente para o setor de motocicletas de
pequenas cilindradas, utilizadas como instrumento de trabalho.
“As motocicletas com até 150 cilindradas continuarão à frente
do mercado”, disse Tereza. O Brasil, ressaltou, está em 4º lugar
no mercado mundial de produção e em 5º como consumidor.
“Trata-se de um mercado em expansão”.
A economista projetou crescimento de 11% para 2012 no
mercado de duas rodas – caso não haja ruptura por causa da crise
da Europa. “Uma parte da crise já foi absorvida pelo Brasil, mas
estamos aguardando os próximos acontecimentos. De qualquer
maneira, vejo um crescimento a partir do segundo trimestre do
ano que vem. O crescimento do mercado”, afirma, “está ligado
ao aumento da distribuição de renda. Além disso, o papel do
consórcio tem sido fundamental”. Já o mercado de consumidores de motocicletas de altas cilindradas, Tereza acredita que vai
continuar sendo de elite.
Antes de falar sobre o setor, a consultora mostrou como
está atualmente o cenário macroeconômico. “O Brasil está
bem dentro do cenário mundial”, disse. Tereza analisou os
mercados americano, asiático e europeu. “A economia americana preocupa menos hoje do que no passado, pois começa
a dar sinais de recuperação”. Mostrou indicadores positivos
de crescimento, de acordo com os dados do segundo semestre deste ano, que sugerem uma retomada da recuperação da
economia americana. “Duas notícias positivas são a queda
do preço da gasolina nos EUA e o PIB do terceiro trimestre”,
comentou. Em relação à Ásia, comentou que o Japão é um
país neutro para o Brasil. A China, porém, tem uma relação de
dependência muito forte com nosso país. “É o nosso destino”.
Para ela, a China vai crescer até 2015 de 7,5 a 8,5%. “Esta
notícia, somada às novidades nos EUA, nos dá tranquilidade”.
Em relação à Europa, as expectativas não são boas. “O projeto
Euro está comprometido e isso faz com que a situação continue complicada e incerta”, disse. Para ela, a crise europeia
está piorando e devemos torcer para que os países saiam sem
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rupturas. Tereza prevê uma recessão para os países da Zona do
Euro pelos próximos cinco anos.
Para a palestrante, a sorte do Brasil é o crescimento interno.
“Nós podemos crescer independentes da crise da Europa”, afirmou. “Todo mundo quer investir no Brasil. Mas temos de rezar
para que a Europa não tenha uma crise como a dos EUA, em
2008”. Em sua análise, se acontecer o pior, o mundo inteiro será
afetado e, por isso, as empresas devem ter caixa para atravessar os
momentos de crise sem preocupação. “Com caixa, você negocia,
consegue melhores preços”, finaliza.
Tereza Maria Fernandez Dias da Silva

Carlos Porto, Lidacir Rigon, Marcos Morais e Antonio Figueiredo Netto

Associações de marca
debatem o setor para 2012
Diversificar mix de produtos e agregar mais serviços: estas são as
tendências para os concessionários do setor de duas rodas.
O presidente da Assohonda (Associação Brasileira de Distribuidores da Honda), Antonio Figueiredo Netto, o vice-presidente
da Abracy (Associação Brasileira dos Concessionários Yamaha),
Carlos Porto, o presidente da Assuzuki (Associação Brasileira
dos Concessionários de Motocicletas Suzuki), Lidacir Rigon e o
presidente da Assodafra (Associação Brasileira dos Concessionários Dafra), Marcos Morais, participaram de uma mesa redonda,
mediada pelo vice-presidente da Fenabrave, Aldair Câmara. No
debate, as lideranças do segmento expuseram seus pontos de
vista sobre como as concessionárias de motocicletas precisam se
preparar para o ano de 2012.
Segundo o presidente da Assohonda, o mercado de motos
registrou um grande crescimento nos últimos cinco anos, apesar
das dificuldades encontradas na aprovação de crédito após a
crise financeira de 2008. “Mesmo com o crédito mais seletivo,
o mercado está fortemente ativo e prevemos crescer 7% em
2011”, comenta.
Na opinião de Marcos Morais, o mercado, no início de 2011
ia bem, porém, no segundo semestre, as vendas se estagnaram.
Segundo o presidente da Assodafra, não é possível fazer uma
previsão para o ano de 2012, pois o mercado está dependendo
do governo com relação às decisões econômicas que impactam
no setor. “O consumidor cria o desejo de comprar a motocicleta,
mas não consegue obter crédito”, explica.

Dentre os debatedores, uma das saídas para a expansão do
setor seria a realização de investimentos em concessionárias
multimarcas, que comercializariam produtos de categorias
diferentes. “Um mesmo concessionário representaria, em
showrooms vizinhos, a Ducati e a Suzuki, por exemplo”, disse
Lidacir Rigon.
Além desta alternativa para driblar a falta de crédito no
mercado, o conselho passado pelos líderes de associações de
marca é o de focar os esforços nos ajustes das despesas. “Tenho
conhecimento de concessionário que terceirizou a lavagem
das motos. Isso garantiu uma redução significativa de custos”,
declarou Rigon.
Além constante redução de custos e reforço do caixa da concessionária, os participantes da mesa redonda recomendaram o
investimento na diversificação do negócio, como a implantação
das boutiques de acessórios, eventos com clientes, como passeios
de moto e programas de manutenção programada. “Isso é buscar
receita!”, exclamou o presidente da Assuzuki.
Carlos Porto recomendou, ainda, a criação de novas fontes
de receitas e a valorização do setor de usados. “Só nos resta
mexer na gestão de negócios. Cabe a cada marca treinar a sua
rede de concessionárias, melhorar o modelo de negócio e o relacionamento com as montadoras”, concluiu o vice-presidente
da Abracy.
Revista Dealer

57

Caminhões,
Ônibus, Máquinas Agrícolas
e Implementos Rodoviários
Os setores de caminhões, ônibus,
máquinas agrícolas e implementos
rodoviários são os responsáveis
pela produção e transporte de
todas as riquezas produzidas
no Brasil. Essenciais para o
desenvolvimento da economia,
o segmento de transporte
apresenta novas tecnologias,
recordes de produção, além boas
perspectivas para o ano de 2012.
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Os setores que
movimentam o Brasil
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BNDES mantém programas
de financiamento
Luciano Coutinho, presidente do BNDES, afirma que crescimento
terá desaceleração, mas Brasil continuará à frente.
Os programas de financiamento para todos os segmentos da
indústria automotiva serão mantidos em 2012. A informação,
oferecida pelo presidente do BNDES, Luciano Coutinho, agradou às pessoas presentes no XXI Congresso Fenabrave.
De 2007 a 2011, a instituição contribui com R$ 93 bilhões em financiamentos para o setor de pesados por meio de
programas como o Finame/PSI, Procaminhoneiro e Caminho
da Escola. Em relação ao cenário externo, Luciano Coutinho
afirmou que a deterioração do mercado internacional tem sido
muito rápida, por conta da alta dívida de alguns países da Europa,
como a Grécia. Além disso, existe um risco real de impacto sobre
o sistema bancário mundial.

Para os países emergentes, como o Brasil, não há indicação
de crise séria, mas é real uma desaceleração por conta do cenário
europeu. De acordo com Coutinho, o sistema bancário brasileiro
está bem capitalizado, tanto que tem sido solicitado que colabore
com oferta de crédito no exterior. “Mas queremos que nossos
bancos garantam crédito aqui no Brasil”, afirma.
Nos últimos anos, o Brasil cresceu rapidamente, mas a preocupação do governo é evitar uma desaceleração muito rápida e,
segundo o presidente do BNDES, há alguns fatores que colaboram para evitar uma queda muito brusca no desenvolvimento,
como a cautela na política fiscal aliada ao bom potencial de
investimento do mercado brasileiro.
O palestrante apresentou números que mostram a
“tendência de o Brasil subir de 8º para 5º, até 4º lugar,
nas economias mais importantes do planeta. Apesar do
crescimento menor, a tendência é que seja maior que a
média mundial”.
Coutinho mostrou, também, alguns cenários que
inspiram cuidados para o setor automotivo, como o
acirramento da concorrência e o preço das commodities,
que pode cair - tanto as metálicas, quanto agrícolas (em
menor escala).
Enfatizando o panorama favorável de nossa economia, o presidente do BNDES fechou sua apresentação
afirmando que a confiança na sustentabilidade da
economia brasileira é alta no exterior, exemplificada
por instalações de fábricas automotivas no País. Das 10
marcas que anunciaram investimentos no Brasil, seis são
chinesas, totalizando quase 300 mil unidades de carros
a mais por ano. “No longo prazo, setores importantes
como petróleo, gás, energia elétrica e infraestrutura vão
considerar o Brasil como prioridade”, afirmou.

Luciano Coutinho
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Desafios importantes e
tendências positivas
Para debatedores,
o modal rodoviário
continuará suportando o
crescimento do País.
A jornalista Fátima Turci, moderadora da mesa redonda
“Olhando para 2012”, abriu o debate afirmando que o modal
rodoviário é responsável por cerca de 70% do transporte no Brasil. A informação serviu para direcionar as discussões em como
melhorar o desempenho do setor, sem deixar de reconhecer sua
importância para o País.
No geral, os debatedores Airton Vieira Pinto (Diretor da
Ancive - Associação Nacional de Concessionários Iveco), João
Saadi (presidente da Assobens – Associação Brasileira dos Concessionários Mercedes-Benz) e Márcio Paschoalin (presidente da
Abravo – Associação Brasileira dos Distribuidores Volvo) têm
uma visão realista do ano de 2012 para o mercado de caminhões,
ônibus e implementos rodoviários, com desafios importantes e
tendências positivas.
“Se alguém está produzindo, alguém também tem de transportar as mercadorias para abastecer o mercado”, afirmou João
Batista Saadi. A sustentação do mercado está bastante forte, de
acordo com o presidente da Assobens. Exemplo disso, segundo
ele, é a previsão de safra recorde de grãos, assim como as mais de
40 milhões de pessoas que se somaram ao mercado consumidor
nos últimos anos no Brasil.
O executivo da Assobens expôs, como ponto maior de
preocupação, a burocracia e riscos políticos ligados ao financiamento de veículos. “Se há algum problema político em relação
ao financiamento, como ficamos?”, perguntou. “Temos de estar
afinados junto com os órgãos que nos financiam, que estão na
mão única do BNDES”.

Alarico Assumpção Júnior, Márcio Paschoalin,
Airton Vieira Pinto e João Saadi.

Márcio Paschoalin abordou a situação da mão de obra qualificada para a indústria. “Os jovens engenheiros ainda têm a
visão do mecânico sujo de graxa. Não existe mais isso. Hoje, os
profissionais lidam com pura tecnologia. É fácil conseguir um
vendedor por conta das possibilidades de altos ganhos, mas a estrutura de pós-venda e serviços, como manutenção, é um grande
desafio das para os concessionários”, disse.
Airton Vieira Pinto projetou, para 2012, um ano mais difícil
para o setor, porém, com retomada das vendas na ordem de 5% a
10%. Como fatores de atenção, Vieira Pinto elegeu o crescimento
moderado do PIB, baixa do preço de commodities, maior custo
de tecnologia europeia e a incerteza sobre a disponibilidade do
novo diesel S50/ARLA 32, obrigatório nas bombas a partir de
janeiro de 2012.
Por outro lado, o diretor da Ancive mostrou-se otimista
quanto à estabilização da inflação como meta do Banco
Central, manutenção da isenção do IPI e das condições
do Finame, assim como o novo Plano Industrial Brasileiro
(Brasil Maior), as eleições municipais, ampliação da oferta de
etanol e a aceleração de investimentos para a Copa do Mundo e
Jogos Olímpicos.
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“Um cenário nada mais do
que fantástico”
Essa é definição de futuro para o Brasil, segundo
Roger Alm, presidente da Volvo do Brasil.
Na empresa há mais de 20 anos, o presidente da Volvo no
Brasil, o sueco Roger Alm, tem passagem por diversas áreas da
empresa em países como Suécia, Polônia, Austrália e Brasil. Com
uma vasta vivência no mercado de caminhões, ônibus e equipamentos de construção, o executivo mostrou bastante otimismo
em relação ao futuro do Brasil e da América Latina. “Como
estrangeiro, posso dizer que este é um país fabuloso, com muitas
oportunidades. Trabalhar aqui é muito bom, o cenário é nada
menos do que fantástico”, disse.
Durante a palestra realizada para os congressistas do XXI
Congresso Fenabrave, os números apresentados confirmaram
este panorama. Na visão da Volvo, o Brasil, assim como todos
os países em desenvolvimento, crescerão mais do que a média
mundial nas próximas décadas.
Como tendências em que o mercado
brasileiro deve estar atento, o presidente
da Volvo destacou a crescente preocupação com fontes renováveis de combustível;
necessidade de melhorar a infraestrutura
do País como um todo e a exigência, cada
vez maior, por qualidade dos produtos.
“Tudo isso vai nortear o comportamento
do cliente de nosso cliente, nosso verdadeiro foco”, afirmou Alm.
Outros pontos levantados pelo palestrante também devem estar na agenda
2012 dos profissionais do setor, como
valorização da velocidade da circulação
de informação por conta da internet e
redes sociais. De acordo com o executivo,
as informações relevantes para o negócio
têm de partir das empresas, porque são
elas que mostram mais credibilidade,
tendo a chance de otimizar os esforços de
comunicação.
O Brasil é dono da quarta maior frota
de caminhões do mundo, atrás da China,
Estados Unidos e Índia, num total de
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cerca de 110 mil unidades. Para a Volvo, é o mercado numero
um, com mais de 15 mil veículos vendidos até setembro de 2011,
frente 14 mil dos Estados Unidos. Duas das maiores concessionárias do mundo estão no Brasil. Sozinhas, são responsáveis por
vender mais do que toda a Suécia, país de origem da Volvo. “O
Brasil tem uma classe média em franca expansão, ávida por consumo. A indústria é responsável por viabilizar este desejo, temos
de fazer este desenvolvimento acontecer”, concluiu.
Quanto ao futuro, Alm acredita que seja possível influenciá-lo
para superar os desafios que vai nos impor. “Muita coisa ainda
está por ser feita; há muito espaço para o desenvolvimento. O
mundo está mudando. Vamos aproveitar as oportunidades que
o Brasil nos oferece”, finalizou.
Roger Alm

Xico Graziano

Produzir ou Preservar? Como
fazer as duas coisas?
Para especialista, o Brasil tem excelentes terras que podem ser
desfrutadas para todos os tipos de plantações, porém, tudo
depende da maneira que o projeto é colocado em prática.
Com um olhar positivo para o campo brasileiro, em sua palestra “Fotografia dos Agronegócios”, Xico Graziano traçou um
panorama do presente e do futuro neste setor. “O agronegócio
no Brasil tem, como qualquer setor, problemas e soluções. Na
verdade, a solução está na forma que enxergamos e em como
agimos diante da situação, seja ela positiva ou não”.
Para o presidente da ONG AgroBrasil – Valorização dos
Agronegócios, o Brasil é um local privilegiado, pois possui muitas terras que dão bons frutos, uma vez que muitos agricultores
passaram a ter uma vida estável a partir de suas plantações. “No
País, cerca de 1,5 milhão de pequenos e médios agricultores estão
progredindo na vida atuando no ramo de agricultura”.
Entre os motivos para se comemorar estão os avanços nesta
área, como laboratórios de pesquisas modernos, pastagens adubadas e gado saudável. “A transformação de algo que sai do plantio
e se transforma em um produto útil à sociedade é muito importante, pois temos cana-de-açúcar virando energia renovável, soja
se transformando em biodiesel e pequenas cidades florescendo
no interior”, orgulhou-se Graziano.
Para o palestrante, o plantio direto é uma verdadeira revolução e a cada década será possível ver sua evolução. “Se contarmos
a história do agronegócio daqui a 50 anos, com certeza, veremos
a diferença entre antes do plantio direto e depois desta ação”.
A pecuária também está caminhando bem e quem ganha com
isso é o consumidor final. O ex-ministro do Meio Ambiente mencionou, durante sua palestra, a importância da revolução do setor.

“Podemos afirmar que está havendo uma revolução na pecuária, pois
as pastagens estão sendo adubadas e isso resulta em gados saudáveis,
sem bernes e carrapatos, o que era impossível antigamente”.
Segundo Graziano, o estado do Ceará é, por exemplo, o
melhor produtor de rosas do País. Além disso, no setor de fruticultura, no estado nordestino, também há suas riquezas, onde é
possível colher produtos de qualidades. “O semi-árido cearense é
perfeito na produção da floricultura, no setor de fruticultura, podemos dizer que é possível gerar frutas doces como manga, uvas e
pinhas do sertão nordestino, tudo isso porque a terra é preparada
e apropriada para gerar sempre o melhor”, comenta.
Xico Graziano mencionou, com entusiasmo, sobre a grande
demanda de exportações de carnes no Brasil. Segundo ele, o
produto é exportado para 160 países. “Nosso País é o maior exportador de carnes bovinas, suínas e aves. Para os próximos anos,
ao que tudo indica, haverá muitas exportações”.
Apesar do cenário otimista, alguns pontos na área rural
preocupam Xico Graziano. A aquisição de terras por chineses,
a invasão de terras com quilombolas, e índios querendo reparação histórica, por exemplo, são alguns entraves elencados
pelo palestrante em sua apresentação. “Somado a isso, existe
a visão do governo com olhos curtos, sem ver a estratégia do
futuro, as péssimas condições das estradas, que resultam no
estrago de quebra-molas de caminhões, e a briga entre ruralistas e ambientalistas, entre outros, precisam ser tratados com
serenidade”, completou.
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A importância do
agronegócio ao Brasil
Otimista com o crescimento do setor para os próximos anos, o exministro da agricultura comentou sobre o forte crescimento dos
produtos e quanto isso vai favorecer o Brasil economicamente.
O ex-ministro da Agricultura e atual presidente do Conselho
Superior do Agronegócio da FIESP, Roberto Rodrigues, conduziu
a palestra “Visão Estratégica do Brasil – Foco Agrobussiness”, no
XXI Congresso Fenabrave. O executivo comentou que, até o ano
de 2020, o Brasil deve aumentar sua produção do agronegócio
em 40%.
Segundo Rodrigues, para que ocorra esse crescimento é
necessário criar um projeto de interesse global. Durante a palestra, o ex-ministro apresentou o cenário atual do agrobusiness
brasileiro, onde defendeu a segurança alimentar e energética,
com sustentabilidade, para que o País cumpra sua missão de
obter crescimento com responsabilidade. “A Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançou
um estudo, recentemente, com projeções indicando que o mundo
deve aumentar em 20% a produção de alimentos para atender
o crescimento demanda até 2020. O Brasil é o País que mais
ampliará a produção”, comentou.
O especialista mencionou a importância do setor agro-econômico, já que, segundo o palestrante, este é o setor responsável
para o fornecimento de matérias-primas para
alimentação, vestimentas, combustível, entre
outros. Por isso, segundo Rodrigues, “devemos
nos orgulhar deste setor”.
Nos últimos anos, segundo o ex-ministro
da agricultura, todos os setores cresceram,
como o de cana-de-açúcar, o têxtil, carnes,
feijão, entre outros. Com isso, em sua análise,
o País conseguiu se posicionar entre os maiores
produtores mundiais. “Em 2000, o Brasil era o
4º país do mundo, com maior saldo comercial.
Em 2010, chegamos ao 1º lugar”.
E o futuro, ao que tudo indica, não será
diferente, pois as previsões do especialista em
relação à produção nacional, para 2020, são de
crescimento em vários componentes, como é
o caso da soja, que deverá crescer, em média,
26% até a próxima década. “Exportamos
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muitos produtos que vêm da agricultura. Isso é muito bom para
a imagem do País”, comentou.
As exportações também devem deslanchar em crescimento
nós próximos 10 anos, segundo dados apresentados, a exportação
de café pode atingir um crescimento de mais de 46%.
Com o crescimento da população mundial e a melhoria da
renda nos países emergentes, Rodrigues defendeu um novo modelo de gestão para o agronegócio. “Podemos assumir a liderança
desse projeto, mas precisamos ter estratégias claras e de parcerias
internacionais”, afirmou.
A tecnologia é uma forte aliada deste setor. Atualmente, o
agronegócio brasileiro representa 22% do PIB nacional e responde por 38% das exportações do País. Além da importância que
os números representam para a economia, Roberto Rodrigues
também destacou a contribuição do avanço tecnológico em áreas
da biotecnologia, nanotecnologia e agro-energia entre fatores que
credenciam o Brasil como celeiro do mundo.
Roberto Rodrigues

Alfredo Peres

O futuro ferroviário
O vice-presidente Regional da NTC&Logística e ex-diretor do
DENATRAN, Alfredo Peres, mostrou sua visão do transporte de carga
no Brasil. Segundo o executivo, o futuro ainda dependerá do modal
rodoviário, que poderá perder sua hegemonia em 2020.
Durante o XXI Congresso Fenabrave, Alfredo Peres, exdiretor do DENATRAN, falou sobre as vantagens do transporte
rodoviário de cargas que, em sua avaliação, se concentram na velocidade e nas facilidades de acesso se comparados a outros meios.
“Para a Fiat, por exemplo, exportar seus veículos de Betim, MG,
para Córdoba, Argentina, os caminhões percorrem 3.200 quilômetros em 10 dias. Já pelo navio, a viagem demoraria de 25 a 30
dias. Por conta da facilidade e ganho em tempo, a General Motors
também optou por este meio, e investiu R$ 30 milhões em um
centro logístico localizado no Porto de Suape, em Pernambuco,
para facilitar o escoamento de sua produção”, explicou Peres.
Os transportes rodoviários ocasionam mais transtornos e
maior tempo de parada, além de manter a velocidade, por questão
de segurança, relativamente baixa.
Peres apresentou números atuais sobre a matriz do transporte
de carga brasileiro. O modal rodoviário lidera, com 61,1%, seguido pelo ferroviário, com 20,7% de participação de tudo o que foi
transportado no País em 2011 - até setembro. “É possível notar,
em outros países, como Estados Unidos, Europa e Rússia, que a
maior parte do transporte está centrada na malha ferroviária. Ao
contrário do Brasil, eles têm uma velocidade média que supera os
100 km/h, como é o caso dos Estados Unidos. Aqui, a velocidade
média dos trens não passa dos 30 km/h”.
Apesar das vantagens, o cenário passará por alterações a longo
prazo, segundo executivo. “O setor rodoviário sofrerá cada vez mais
restrições incentivadas pelas ações de defesa do meio ambiente. Por

conta disso, o índice de participação do modal deve cair progressivamente na medida em que os demais aumentarem”.
Peres também apresentou dados do Plano Nacional Logístico
de Transporte (PNLT), onde o setor rodoviário passará de uma
participação de 58% (2005), para 30% em 2025. No mesmo
período, o setor ferroviário aumentará de 25% para 35%, e o
hidroviário passará de 13% para 29%, respectivamente.
O executivo também mostrou que, entre todos os meios, o
rodoviário é o que receberá o maior valor por parte do PAC 2. De
2011 a 2014, o setor receberá o equivalente a R$ 48,4 bilhões,
enquanto o ferroviário terá R$ 43,9 bilhões. Portos e o transporte
hidroviário receberão, respectivamente R$ 4,8 bilhões e R$ 3
bilhões. Para os aeroportos, segundo Peres, estão destinados mais
R$ 3 bilhões.
Já no médio prazo, Peres afirmou que a carga rodoviária continuará crescendo, embora a política do governo e fatores como a
estabilidade econômica, defesa do meio ambiente, roubos, furtos,
terceirização de atividades logísticas, aumento do número de
pedágios modernização dos portos e construção de novos dutos,
favoreçam os outros setores.
Para o palestrante, a longo prazo, ao que tudo indica, a perda
de participação do rodoviário no transporte de carga poderá
ser maior se alguns problemas não forem tratados hoje, como
a renovação da frota que, para ele, deverá receber cada vez mais
incentivos a exemplo dos que já estão no mercado, como o Prócaminhoneiro, a reciclagem dos veículos e a inspeção veicular.
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Agrobusiness impulsiona o setor de
tratores e máquinas agrícolas
Com o participação de 22,4% no PIB nacional, o setor de agronegócios já ocupa 35
milhões de hectares de área plantada, contabilizando 31% do território nacional.
O vice-presidente da Anfavea e presidente da Case New
Holland (CNH), Valentino Rizzioli, esteve presente no XXI
Congresso Fenabrave e passou sua visão para 2012 do setor de
Tratores e Máquinas Agrícolas. “A Agricultura brasileira está
crescendo, e isso significa que os produtos produzidos no Brasil
estão ganhando mercado fora do País”, comentou Rizzioli.
Segundo o palestrante, o Brasil é o maior produtor de café,
laranja e açúcar e o segundo maior fornecedor de soja e carne,
com 35% de participação, ficando atrás apenas dos Estados
Unidos. Hoje, o agronegócio no Brasil representa 22,4% do PIB,
com R$ 180,8 bilhões e 38% das exportações de tudo o que o
País produz. De acordo com Rizzioli, a balança do agronegócio
no Brasil é representada por US$ 72 bilhões. Os Estados Unidos
movimentam um volume de US$ 43,5 bilhões.
O vice-presidente da Anfavea comentou que o Brasil passou
de 145 milhões de toneladas de grãos, em 2008, para 160 milhões
de toneladas até outubro de 2011, devendo finalizar 2011 com
170 milhões toneladas produzidas. “Para os próximos três anos,
estima-se um crescimento de 11% neste setor, com mais 100 mil
hectares de área plantada no período”, afirma Rizzioli.
O mercado de máquinas agrícolas também está em expansão, e para os próximos anos, o cenário é promissor. Segundo o
palestrante, as perspectivas para o segmento são, a médio e longo
prazo, incluir mais de 500 mil máquinas no setor produtivo.
“A tecnologia é uma forte aliada para estes equipamentos, pois
teremos máquinas e tratores mais modernos do mundo com
tecnologia avançada. Precisaremos no período de 10 anos, 552
mil equipamentos. Antigamente, o que um trator podia oferecer
era 70 cv de potência. Atualmente, com a ajuda da tecnologia,
é possível oferecer um equipamento capaz de atingir 400 cv”,
comentou Rizzioli.
Com a expansão do setor de agronegócio no Brasil, vários
pontos devem ser trabalhados para que o resultado continue a
surpreender o produtor, o mercado e o consumidor final. Para
Rizzioli, os investimentos no setor de distribuição são muito
importantes para que haja evolução deste mercado, além de investimentos em capacitação, tecnologia, atendimento, serviços de
suporte, gestão eficiente, redução de custos, entre outras. “Estar
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Valentino Rizzioli

próximo do cliente, usar novos recursos de comunicação, ser
ágil e rápido, principalmente na solução de problemas, são peças
chaves para o sucesso”, aconselha.
De acordo com o vice-presidente da Anfavea, o profissional
do século XXI deve ser antenado e ter conhecimento do produto que vende, para oferecer máquinas certas a determinadas
lavouras, além de ajudar o cliente a ter ganhos de produtividade.
“A concessionária deve ter uma ótima relação com o cliente,
oferecer consultoria de negócios, ofertar modelos mais eficientes e sempre orientá-los sobre os melhores produtos e serviços”,
concluiu Rizzioli.

O futuro do mercado
Com perspectivas de bons resultados em 2012, executivos debateram
sobre a crise internacional que poderá trazer reflexos ao setor.
Representantes da distribuição de tratores e máquinas
agrícolas se reuniram no segundo dia do XXI Congresso
Fenabrave para debater as estratégias para o setor. Mediada pela
jornalista Denise Campos de Toledo, a mesa redonda contou com
Antonio Ailton Pezzo Clivelaro (Abrada), Joel Jorge Paschoalin
(Assodeere), Marcelo Nogueira Ferreira (Unimassey),
Rogério Machado Arantes (Assoreval) e Silvio Renato
Ottobonni (Abraforte).
Os debatedores iniciaram a discussão comentando a preocupação com o futuro do setor, por conta da crise econômica
em países europeus e da recessão norte-americana. Porém, todos
demonstraram acreditar que ainda há solução para esta ameaça,
e que 2012 poderá ser bem melhor do que 2011. “O cenário
atual lembra muito o da crise de 2008, porém, não sabemos
ainda o quanto isso poderá nos afetar economicamente. Mas,
mesmo com esse problema, a produção da safra 2011/12 deve
crescer 3,5% nos seis principais grãos (milho, soja, algodão,
arroz, feijão e trigo). Nas últimas três safras, o crescimento
atingiu 8%”, comentou Marcelo Nogueira Ferreira, presidente
da Unimassey.
Ferreira também comentou que, para 2012, está previsto
crescimento de 6% para tratores e de 7% para máquinas agrícolas. “Com base no cenário apresentado, a visão realista mostra a
manutenção do volume da indústria de tratores e um aumento

no mercado de colheitadeiras que fecharão, em 2011 em 53 mil
e 5 mil unidades, respectivamente”.
A burocracia nas linhas de créditos de financiamentos, que
acabam dificultando o processo de entrega de equipamentos, foi
um tema bastante discutido durante o debate. “O sucesso dos
equipamentos agrícolas está relacionado ao financiamento que
suporta a venda. Então, o grande desafio é simplificar o processo
dos financiamentos para que não demorem até 60 dias para serem totalmente aprovados e liberados ao cliente”, explicou Silvio
Renato Ottobonni, da Abraforte.
“Nos últimos anos, houve uma evolução no mercado de
máquinas agrícolas, mas será que também estamos evoluindo
nos serviços oferecidos ao cliente? Nosso foco é buscar maior
eficiência em 2012, pois a tecnologia está chegando forte no
setor agrícola e podemos ser aliados para oferecer o melhor”, argumentou o presidente da Assodeere, Joel Jorge Paschoalin, sobre
a importância da evolução não apenas para os equipamentos, mas
também para máquinas agrícolas.
Apesar dos apontamentos sobre o cenário futuro, os participantes da mesa redonda mostraram-se animados e confiantes
para 2012. “Estamos bem otimistas, apesar do cenário. Nosso
País possui terras boas e que precisam ser usadas para que todos
venham ter lucro e sucesso em seu segmento”, concluiu Rogério
Machado Arantes – Presidente da Assoreval.

Antonio Ailton Pezzo Clivelaro, Marcelo Nogueira Ferreira , Rogério Machado Arantes,
Silvio Renato Ottobonni, Joel Jorge Paschoalin e Denise Campos de Toledo
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Qualidade de vida
e sociedade

Acompanhantes
A programação preparada
para os acompanhantes dos
concessionários que participaram
do XXI Congresso e ExpoFenabrave
foi voltada para a qualidade de
vida, saúde e comportamento.
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Alimentação saudável é o segredo
para qualidade de vida
O médico Luiz Fernando Corrêa explicou as vantagens
de uma boa alimentação para evitar doenças.
Alimentação saudável e qualidade de vida foram os temas do
workshop de Luiz Fernando Corrêa para as pessoas que acompanhavam os participantes do XXI Congresso Fenabrave. O médico
explicou os aspectos básicos da nutrição, a importância de uma
alimentação equilibrada e de como exercícios físicos ajudam a
manter a saúde em dia.
As refeições diárias devem estar divididas em quatro tipos de
alimentos, explicou o médico. Grãos, proteínas, vegetais e frutas
devem compor a alimentação, além de água e gorduras de óleos
saudáveis. Os grãos, como aveia, arroz integral, trigo integral e
milho, são ricos em vitamina E e Complexo B. São, ainda, fontes
de carboidrato e contêm minerais como selênio e zinco, além de
fitoestrógenos, que ajudam a regular os hormônios femininos.
Uma segunda parte da alimentação é composta por proteínas
saudáveis, como frango, peixes de água salgada e a carne vermelha
magra, essenciais para a construção e reconstrução dos tecidos
do corpo, como os músculos. Estas proteínas ajudam também
na produção de enzimas e como não são estocados no corpo
humano, devem ser ingeridas diariamente. Neste item, Corrêa
falou também de castanhas e nozes, ovos e laticínios – “alimentos
bons, mas o problema é a quantidade que se come. O ovo frito,
por exemplo, pode ser consumido de 1 a 2 vezes por semana,
mas a clara de ovo pode ser consumida todo dia”.
Segundo o palestrante, vegetais e legumes são fontes de
fibras, vitaminas e sais minerais. São classificados como vegetais os alimentos escuros (como brócolis e couve), legumes
vermelhos e alaranjados (beterraba e cenoura, por exemplo),
tubérculos e raízes (como batata e mandioca) e leguminosas.
As refeições devem conter, também, as frutas que são fontes de
fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. “Se a sua dieta diária
estiver com estes quatro tipos de alimentos, não será necessário
suplementar”, explicou.
Os líquidos também são parte fundamental para o funcionamento do corpo. “E aqui vou acabar com o mito de que
não pode tomar bebida junto com a comida. Pode, sim”. Os
líquidos podem vir da água, sucos e bebidas, chá e café. Mas o
médico aconselha evitar o uso de açúcar em excesso e respeitar
o limite pessoal de cafeína. “A minha dica é não esperar ter
sede”, disse.
Corrêa falou dos óleos saudáveis e explicou quais devem ser
utilizados para cozinhar. Para uma fritura de imersão, com ponto
de queima alto, devemos usar o óleo de girassol ou azeite claro.
Para uma fritura mais rápida, o óleo de canola e o azeite extra
virgem são ideais. Para saltear, o melhor é o uso de óleo de milho

ou soja. Para conservas e uso nos molhos, aconselhou o uso de
azeite de oliva.
Os vilões da dieta também foram lembrados, como o sal e o
açúcar. Segundo o médico, o consumo médio do brasileiro é de
3,2 gramas de sal por dia, quando o ideal seria 2,2 gramas. “As
consequências são pressão alta e doenças do coração”, afirmou.
O consumo médio de açúcar do brasileiro é de 17% das calorias
ingeridas diariamente. O ideal é que sejam apenas 10%. As consequências do mau uso do açúcar são a obesidade e a diabetes.
No final, o médico abordou as causas de morte no Brasil:
“72% das mortes são de doenças crônicas não transmissíveis, ou
seja, de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer”. Ressaltou,
ainda, que uma nutrição adequada pode prevenir estas doenças.
“Eu sei que é difícil prestar atenção no que se come, mas só de
pensar no que está comendo já é bom”.
Além de uma alimentação saudável, as pessoas devem praticar
exercícios físicos. “Um condicionamento cardiovascular é igual
ganhar anos de vida”. Importante também é evitar o tabagismo,
consumir álcool moderadamente e controlar o peso. Com estas
ações, a pessoa pode ter uma vida longa e saudável”.

Luiz Fernando Corrêa
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Difíceis laços de família
Luiz Alca acredita que a estrutura familiar passou por diversas transformações
e que devemos nos autoconhecer para lidar com as diferenças.
O tema “Laços de Família” foi abordado pelo filósofo, jornalista e comportamentalista Luiz Alca.“ A família é uma sociedade
que mudou, que teve sua estrutura modificada no decorrer do
tempo”, afirmou. “A família não é um anúncio de margarina,
que mostra todos felizes”. Algumas mudanças, ressaltou, são bem
claras, como pai e mãe que trabalham muito e um prolongamento
da adolescência. “Hoje em dia, há jovens de 23, 24 anos que ainda
dependem dos pais”.
Hoje, segundo Alca, os jovens têm dificuldade em lidar com
pessoas mais velhas. “Houve uma mudança de mãos. Os avós de
hoje, geralmente, trabalham e não podem ficar com os netos”,
disse. Para as mães presentes, ele falou que os filhos estão nos
objetivos de vida delas, mas elas nem sempre estarão nos objetivos
dos filhos. “Pode ser difícil ouvir isso, mas é a realidade”.
As estruturas de amor também foram modificadas: “Antes os
pais e avós eram uma fonte de doação, hoje há um equilíbrio entre
as partes”. Para Alca, o papel do pai tradicional, aquele que trabalha
e se sacrifica para não deixar faltar nada aos filhos, acabou. “Hoje,
os pais fazem as coisas por eles mesmos, têm uma vida própria”.
E o papel de mãe heróica também foi deixado de lado. “As mães
são mais reais”. E o “filho de ouro” também é ilusão. “A estrutura
familiar mudou, mas a família nunca vai desaparecer”.
Alca falou da importância da individuação (que, segundo Jung,
é um processo onde o ser humano evolui para autoconhecimento,
que traz uma ampliação da consciência pessoal e coletiva). “Os
filhos são metade pai e mãe e a outra metade, a individuação deles”,
afirmou. “Por isso, algumas vezes, quando as mães olham para os
filhos, acreditam ver um estranho e, em outras ocasiões, enxergam
a sua imagem e semelhança”. Tentamos evoluir, ressaltou, e só
vamos chegar lá aprendendo com os erros.
Para ele, a família é constituída de vários clãs. A base de formação é o pai, a mãe e os irmãos. Se cada irmão casar e tiver filhos,
forma-se outro clã. “A família não é uma loja de conveniência,
onde se pega o que quer. É uma troca. E temos de buscar o que
precisamos”. A objetividade é a chave para conversas abertas e
diretas. “Todos nos criamos juntos, todos os dias. Todos precisam
de todos. O fato de uma mulher ser mãe e avó nunca vai tirar
dela o fato de ser filha”.
A motivação é essencial nas relações humanas. “A motivação
é ter prazer em fazer algo. Mas não bate à sua porta, vocês devem
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buscá-la”, afirmou ele. “É um erro as pessoas quererem traçar a
vida até o fim. Não se pode determinar sua vida. A vida é uma
aventura e não um compromisso”. Para Alca, a família precisa de
quatro itens básicos: consideração, generosidade, respeito e solidariedade. “Cada um faz as coisas pela sua luta pessoal, sem deixar
de prestar atenção no outro”. O ponto alto da vida de qualquer
pessoa é quando ela não precisa provar nada para ninguém. “A
vaidade compromete muito o ser humano”.
Para terminar, disse não existirem regras para a família. “A
família é o que fazemos dela”. Segundo Alca, cada um da família
deve seguir a vida que deseja e o que une todos é o amor. “Tudo o
que você faz pela sua família é escolha sua. São pessoas que amamos
e que compõem a nossa referência, mas vamos fazer coisas para ser
feliz”. No final, ele desejou bons laços a todos os presentes.
Luiz Alca

Lúcia Hippólito

Política de gargalos
Cientista política fala dos problemas do Brasil e aconselha
eleitores a cobrar mais atitude e transparência.
Os grandes gargalos do Brasil não são econômicos e, sim, políticos, disse a cientista política Lúcia Hippólito, no workshop “Desafios
Políticos ao Desenvolvimento Brasileiro 2011-2015” durante o XXI
Congresso Fenabrave. “Não conseguimos saber o que queremos ser
quando crescer. Não há um planejamento estratégico. Por isso, o País
não sabe para onde ir”. Para ela, esta falta de decisão política traz um
binômio problemático: desordem e corrupção.
“A desordem começa na questão tributária. Há uma inacreditável superposição de impostos”, explicou. Há muita falta de
transparência nas informações: “A desordem é interessante apenas
para quem está no poder, pois não precisa dar satisfação” – e dar
explicações, afirma, deveria ser algo rotineiro na área política. A
falta disso traz uma desordem institucional. “As autoridades não
prestam conta”. Outro fator de desordem é a falta de logística.
“O Brasil está tomando decisões erradas há mais de 50 anos na
área de transportes”, acredita. “Esta desordem é fatal para um
país do tamanho do nosso”. Lúcia acha absurdo termos 90% da
produção circulando em caminhões.

Outro fator problemático é a regulação. “Vivemos uma
desordem regulatória. As agências reguladoras não regulam, não
fiscalizam e nem monitoram”. Ela citou o recente vazamento na
Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, como um exemplo de falta
de regulação. “Um projeto que regula as agências está parado
desde 2004”, contou. Lúcia também criticou a base aliada do
governo no Congresso. “Que base aliada é esta que derruba o
governo?”, indagou, referindo-se à Lei Florestal. Questionada
sobre a influência do ex-presidente Lula no atual governo, da
Presidente Dilma Roussef, foi taxativa: “É total. Ela não toma
decisões sem ouvi-lo”.
Para mudar o cenário, a cientista política incentiva a cobrança
dos votos. “Não somos apenas contribuintes, somos pagadores de
impostos e recebemos péssimos serviços em troca” – daí a necessidade da cobrança, deixando de lado a passividade. “Vamos nos
reunir, conversar a respeito em nossas comunidades”. Lembrou
a proximidade das eleições para Prefeito: “Devemos agir para
alcançar o melhor para o País”.
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Muito mais espaço
para mais negócios!
A ExpoFenabrave 2011, que aconteceu
paralelamente ao XXI Congresso Fenabrave,
entre os dias 23 e 25 de novembro, no
Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte,
em São Paulo-SP, foi um sucesso para o
setor da distribuição automotiva. Com
recorde de expositores, a maior feira de
distribuição de veículos ocupou uma área
de 15 mil m². Foi neste espaço que os
xxxx expositores puderam apresentar, aos
congressistas e visitantes, o que há de mais
moderno para o setor, além de estreitar
relacionamentos e fechar negócios.
Diversos segmentos foram representados
na feira, como montadoras de veículos,
empresas de informática, máquinas
e equipamentos, seguradoras,
fabricantes de autopeças, empresas
de F&I e entidades congêneres, além
da instituição financeira, Banco Itaú
que, pelo quarto ano consecutivo, foi
patrocinador máster do evento.
Confira nas próximas páginas a opinião
dos Patrocinadores, Apoiadores e
Expositores do evento este ano.

Patrocinador Master
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Para nós, participar do Congresso Fenabrave e
da ExpoFenabrave é uma grande oportunidade
de mostrarmos, ao mercado automotivo, nossos
produtos, reforçar nossas parcerias, estreitar
relacionamentos e gerar novos negócios.
A ExpoFenabrave contou com a presença
de grandes expositores que contribuíram
muito para atualizar a todos os congressistas
sobre as novidades do nosso setor.
Os especialistas renomados que estiveram
presentes, ministrando palestras, workshops e
debatendo sobre diversos assuntos relevantes
para o mercado automotivo, contribuíram para
que tivéssemos um evento rico em trocas de
experiências e novas ideias, fazendo, com certeza,
as pessoas refletirem sobre alternativas mais
eficazes e melhorias para seus negócios.
Para o Itaú, ser Patrocinador Master de um dos
maiores eventos do segmento na América Latina,
tendo a oportunidade de acompanhar nossos
clientes, responder suas dúvidas, mostrar-lhes
as melhores alternativas para seu negócio é, sem
dúvida, gratificante. Esperamos que as parcerias
construídas neste evento se solidifiquem e gerem
muitos negócios para todos. Até o próximo ano!
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Montadoras e importadoras
Montadoras y Importadoras

Fiat
A participação da Fiat no XXI Congresso
Fenabrave foi positiva. Houve vários
contatos e troca de cartões com diversos
grupos de empresários interessados
na representação da marca.
Outro aspecto interessante foi o grande
interesse com relação ao Novo Palio.
O carro passou por muitas mudanças
internas e externas, e as pessoas
realmente puderam comprovar isto.
Os comentários foram positivos. Ficamos
muito felizes com a alta receptividade ao
novo modelo, principalmente considerando
o perfil dos visitantes da ExpoFenabrave.

Honda
A participação da Honda na Expo
Fenabrave foi institucional, e
nosso propósito foi de fortalecer o
relacionamento com concessionários
de duas e quatro rodas, e produtos
de força. Por isso, não estabelecemos
metas de geração de negócios.
Durante o evento, fizemos vários
contatos, muito embora, no nosso
stand tenhamos recebido parceiros
já consolidados. Considerando o
mencionado como objetivo, digo que
nossa participação foi muito satisfatória.
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PSA Peugeot Citroën
Como nos anos anteriores, o Congresso
Fenabrave teve um balanço muito positivo para
a Citroën, oferecendo grandes oportunidades de
relacionamento, atualização e geração de novos
negócios. Mas a edição 2011 foi muito especial
para nós, já que tivemos a Palestra Magna sendo
realizada por Philippe Varin, presidente mundial
do Grupo PSA Peugeot Citroën. Ele deixou claro em
sua mensagem a importância estratégica do Brasil,
suas potencialidades e a real ambição do Grupo,
que tem investimentos previstos para a região
de R$ 3,7 bilhões até 2015. Investimentos que
tornarão a marca Citroën ainda mais competitiva
e atrativa, reforçando sua capacidade industrial
e o desenvolvimento de novos produtos.
No acumulado de vendas até novembro, a marca
acaba de superar seu recorde histórico de vendas,
com 82.238 unidades vendidas e uma participação de
mercado de 2,67%. Isso representa um crescimento
de 11% sobre o mesmo período do ano anterior - em
um mercado que cresceu 4,07%. Este resultado é
fruto de nossas estratégias comerciais agressivas
ao longo de todo o ano, mas também, do talento e
competência de nossa rede de concessionários. Uma
rede parceira, motivada e que encerra este ano com
162 pontos de atendimento em todo o Brasil. E, nos
próximos anos, nossa previsão é dar continuidade em
nossa expansão de rede, visando sempre a excelência
no atendimento ao consumidor. Nossa meta é
atingir 228 concessionárias completas até 2015.

Ssangyong
A ExpoFenabrave superou nossas expectativas e foi uma excelente oportunidade para divulgarmos nossa marca
e nossos produtos, além da efetivação de inúmeros contatos com empresários e fornecedores do setor.
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Patrocinadores Gold

Assurant Solutions
O Congresso Fenabrave é uma grande vitrine para as novidades do setor
de serviços para concessionários. Além disso, a feira funciona como
repetidora de conceitos e estratégias que, reconhecidamente, contribuem
para a saúde financeira dos empresários que investem em uma concessão.
A participação da Assurant Solutions no evento nos faz colocar
ainda mais em prática e exercitar, ao máximo, o relacionamento
com nossos parceiros e prospects. Compartilhamos nossas
soluções e descobertas e, a cada ano, temos tido muito sucesso
ao atrair novos parceiros. Neste ano não foi diferente.
Trabalhamos para mostrar a evolução do modelo de F&I de maior
sucesso nos últimos anos, com novos processos, produtos e ferramentas.
Mostramos, também, aos atuais clientes e prospects que, com nosso
modelo inovador de F&I, iniciamos há três anos nossa operação no
mercado brasileiro. Saímos do “zero” para a vice-liderança do setor. Nesse
quarto ano de operação local buscaremos nos consolidar na liderança.

Usebens Seguros
O XXI Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave foram muito
relevantes para a Usebens Seguradora. Na oportunidade,
pudemos estar mais próximos dos nossos parceiros de
negócios. O contato com esses parceiros foi essencial para
consolidar nossa postura de seguradora genuína do setor
automotivo. Por isso, tivemos a obrigação de levarmos
aos parceiros tudo o que o setor tem de direito: software,
treinamento e contratos sem exclusividade. O evento foi
importante, também, para a manutenção de nossas relações.

Resource Automotive
Ficamos muito satisfeitos com a ExpoFenabrave 2011, tanto com
a visitação no nosso stand como com a qualidade do público.
O número de redes de concessionárias interessadas em nossos
serviços tem crescido a cada ano que participamos do evento.
Diversas redes de concessionárias estão se interessando
pelo nosso modelo de F&I, o que fez com que ampliássemos,
substancialmente, nossa base de clientes. Além disso, estamos
evoluindo rapidamente no aumento da produtividade em cada ponto
de venda, o que ampliou o faturamento em cada concessionária.
Estes dois fatores têm impulsionado o interesse do público
do evento em conhecer nossa solução. Quando se fala
em F&I, a experiência da Resource faz a diferença.
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Patrocinadores Silver e Apoiadores

2Process
Em mais um ano de participação no Congresso Fenabrave, a
2Process destaca a grande e significativa importância que este
evento proporciona aos concessionários de todo o Brasil, dandonos a oportunidade de encontrar nossos atuais e futuros clientes.
Com a apresentação do já bem renomado produto, o F&I
Manager, foi gratificante demonstrar suas novas funcionalidades
e fundamentais integrações com os maiores parceiros do
mercado nacional. Pudemos contemplar a grande aceitação
do nosso mais novo serviço, a Consultoria da 2PROCESS, que
será totalmente focada nas necessidades dos concessionários,
visando um ganho considerável de rentabilidade e manutenção
constante do alto nível de seu departamento: F&I.
De forma sempre inovadora, como se propõe a 2PROCESS,
apresentamos as novas versões e funcionalidades pontualmente
para os congressistas e visitantes, além de reforçarmos as parcerias
estratégicas com as Seguradoras, ERP’s de gestão e Bancos.
A 2PROCESS ratifica toda sua dedicação em continuar
trabalhando sempre com inovações tecnológicas e agora,
mais do que nunca, com uma grande participação comercial
e garantia de resultados por meio da nossa Consultoria.

Dealer.Net
O Congresso Fenabrave 2011, refletiu o elevado nível de seus
participantes, incluindo congressistas e expositores. Para nós, da
Dealer.Net, diferentemente dos últimos anos, tivemos um acréscimo
no nível de contatos acerca de novos negócios durante o evento.
Porém, vale ressaltar algumas críticas construtivas, que visam a
melhoria dos resultados dos participantes. Sempre atentando
quanto à consistência comercial em que a Fenabrave pode
desempenhar com maior eficácia. Vale tornar a ExpoFenabrave
uma feira que contempla um congresso, e não o contrário.
O cunho comercial deve ser tão importante quanto o informativo
pois, quem investe, apóia, patrocina e participa do evento,
também são expositores e precisam, invariavelmente,
do retorno deste investimento, que não é baixo.
A sugestão para as próximas feiras: esperamos ter maior
equilíbrio entre a feira e o congresso, melhorando o
fluxo de convidados nos stands, e utilizando melhor as
formas de circulação. Assim, viabilizando e estimulando
os expositores a continuarem participando, apoiando
e patrocinando este evento que já é um sucesso!
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Expositores

ACESSO DIGITAL
O setor de concessionárias de veículos, com o aumento significativo de vendas
no último ano, é um dos grandes investidores de novas soluções tecnológicas
que garantem agilidade, rentabilidade e eficiência ao negócio. Neste contexto, a
participação da Acesso Digital na ExpoFenabrave, foi uma grande oportunidade
para levar nossa solução de digitalização de documentos, o SAFE-DOC, a grandes,
médias e pequenas empresas do setor. A participação na feira foi positiva, pois
contamos com grande movimentação de executivos e profissionais do setor, o
que trouxe mais oportunidades comerciais e até pudemos fechar projetos pilotos,
nos quais as concessionárias de veículos podem utilizar a solução e, na prática,
observar os benefícios da implementação da digitalização de documentos,
como a redução de volume de papeis, gastos com logísticas e armazenamento
de documentos, agilidade e segurança na liberação de veículos, entre outros.

AUDATEX
É com muita satisfação que, pelo segundo ano consecutivo, participamos
do Congresso Fenabrave e da ExpoFenabrave. Isto comprova a importância
de estar presente em eventos que reúnem palestrantes renomados e
também os mais importantes players do mercado automotivo mundial.
A qualidade deste evento nos propicia estar em contato direto com
profissionais que atuam no segmento, além de poder identificar as reais
necessidades de nossos atuais e novos clientes e, desta forma, aprimorar
cada vez mais os produtos e serviços oferecidos pela Audatex, Inpart e
AUTOonline, unidades de negócio que integram o Grupo Solera no Brasil.

COMPRE JÁ SEMINOVOS
Os resultados alcançados na ExpoFenabrave nos confirmaram a expectativa
que tínhamos no momento da nossa inscrição. Estamos lançando um novo
formato de vendas de carros seminovos do estoque de concessionárias para
o showroom dos lojistas em todo o País, por ser muito mais pulverizado e
presente em maior número de endereços do que as concessionárias.
A rede de concessionárias, de alguns anos para cá, não sofre mais a falta de carros
0km para vender como acontecia antigamente e, por isso, deve se concentrar na
venda de veículos novos, deixando boa parte dos seus semi novos para lojistas.
Como os clientes da CompreJaSeminovos estão distribuídos em 5565 cidades
dos 27 Estados brasileiros, seria impossível mostrar o nosso produto, se não
fosse a força do Congresso Fenabrave. Nos três dias do Congresso, pudemos
rever velhos companheiros do segmento e conhecer novos integrantes.

CONSÓRCIO CANOPUS
Foi uma grande satisfação para o Consórcio Canopus participar da ExpoFenabrave
2011. Foi uma ótima oportunidade para apresentar nosso plano de expansão de
negócios, que envolve a ampliação dos canais de distribuição e a comercialização
de cotas para automóveis de médio e grande porte, caminhões e imóveis. Tivemos
um bom relacionamento com visitantes e expositores, atuais e futuros parceiros
do Consórcio Canopus. Além disso, o Congresso Fenabrave foi uma experiência
enriquecedora, com palestras pontuais e de grande valia para os nossos negócios.
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CONSTRUTORA TEMPO
Foi nossa primeira participação em uma feira com as características da Expo
Fenabrave, o que não foi nenhuma dificuldade para nós pela estrutura e
organização. O nosso stand recebeu visitas relacionadas com proprietários
de concessionárias, sendo 60% dos mesmos se informando sobre detalhes
construtivos, orçamentos, prazos de obra, entre outros. Nos surpreendemos
com volume de negócios em potencial nas regiões Norte e Nordeste, o
que nos leva a mobilizar um escritório em curto prazo em Recife/PE. Foi
positivo também estreitarmos os nossos laços comerciais com diretores da
Fenabrave. Estaremos reservando um stand maior para a feira de 2012.

GRUPO DEKRA
A participação do Grupo Dekra na ExpoFenabrave nos proporcionou
um número bem maior de expositores e, consequentemente, de
relacionamento com o mercado, e isso foi muito importante para nós.
A grade de palestras também foi outro ponto alto, com temas atuais,
palestrantes renomados e intensa participação do público.
A feira gerou novos contatos para a empresa, e agora vamos colher os frutos dos
relacionamentos feitos durante o evento. Iremos trabalhar fortemente o pósfeira dentro das nossas ações de marketing. Somos parceiros da ExpoFenabrave
há muitos anos, e pretendemos continuar participando do Congresso.

GRUPO DISAL
Participar do Congresso Fenabrave sempre foi uma obrigação do concessionário
de veículos antenado com o seu tempo, já que o encontro é o fórum onde
podemos analisar, em profundidade, o nosso negócio e trocar experiências com
os colegas, inclusive de outras marcas, especialmente hoje, quando são tantos
os players. Mas estar presente a esta última edição, realizada com tanto sucesso
pela primeira vez na Expo Center Norte, em São Paulo, foi importantíssimo,
também do ponto de vista do expositor. O espaço permitiu maior e melhor
fluxo de pessoas, graças à sua planta, perfeitamente projetada para esse fim.
Registramos, em nosso stand, um número sensivelmente maior ao do ano
passado e acreditamos ter divulgado muito bem nossas empresas e serviços.

IMPRIMAX
Nosso objetivo era dar visibilidade à marca, e informar aos demais participantes
que temos disponível no mercado brasileiro uma linha de películas autoadesivas,
de fabricação própria para vários segmentos, inclusive automotivos.
Procuramos seguir a última tendência do mercado, principalmente na área
de envelopamento de veículos. A oportunidade de abrir novas frentes, e com
excelentes contatos durante a ExpoFenabrave superou nossas expectativas.

LEONE
A LEONE marcou sua tradicional presença em mais uma edição da ExpoFenabrave,
da qual participa já há diversas edições. Pudemos adquirir excelente conhecimento
com o conteúdo das palestras ministradas no XXI Congresso, e também ter a
felicidade de reencontrar antigos amigos e começar novos relacionamentos.
Neste ano, também tivemos a oportunidade de mostrar soluções inovadoras
para a oficina, contribuindo com a otimização de serviços e aumento de
receita. Um dos produtos que gostaríamos de ressaltar é o ELEVADOR
TESOURA, com funcionamento eletro-hidráulico. Outro produto que teve
grande procura pelos participantes foi a RECICLADORA de Gás Veicular R134A
- ECK1000. Vale também mencionar os SISTEMAS DE REUSO DE ÁGUA de
Lavagem e de Chuva que, além de contribuírem com a gestão de efluentes
da concessionária, contribuem também na redução de custo com água.
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LINX
Este foi o primeiro ano em que a Linx participou da
ExpoFenabrave, como líder no segmento de concessionárias.
Do ano passado para cá, realizamos a aquisição de três
das principais fornecedoras do sistema DMS no Brasil,
o que nos possibilitou a consolidação neste setor, que
está em franca expansão e necessita de tecnologia para
suportar este crescimento de forma adequada.
Atualmente, as soluções da Linx têm a liderança
em nove das 10 maiores concessionárias no país. A
ExpoFenabrave foi um evento muito importante para
nós, pois nele tivemos a oportunidade de ampliar
o relacionamento com nossos clientes, observar as
novidades do mercado e também lançarmos tendências,
como as novas aplicações do sistema DMS para smart
devices, que tiveram uma repercussão muito positiva.

NBS INFORMÁTÍCA
A ExpoFenabrave 2011 superou nossas expectativas.
Apresentamos o novo Modulo WEB, “Painel de Gestão
BSC” para uma expressiva parcela de nossos clientes, com
um retorno excelente sobre o que esta nova ferramenta
vai representar de facilidade no processo gerencial da
empresa. Conseguimos, também, vários contatos de
grupos que ainda não são nossos clientes, mas já tinham
interesse em nos conhecer, gerando novas oportunidades
de negócio. A NBS já trabalha para que, em agosto de 2012,
no próximo evento da Fenabrave, possa mostrar vários
lançamentos, todos WEB e também soluções para Tablets.

PUNCH CORRETORA
Para a Punch, a ExpoFenabrave gerou exposição
da marca, contatos com novos potenciais clientes e
fidelização do cliente atual. Não contamos com geração de
negócios imediatos, mas sim com a fidelização do nosso
trabalho e da marca no mercado de concessionária.

SERCON
Para a Sercon, foi fundamental participar de um
evento de grande importância como este. Sem
dúvida, foi uma das melhores participações, pois
vários contatos foram feitos, conseguimos a geração
de novas oportunidades de negócios para o próximo
ano, e estreitamos o relacionamento com clientes.
Pudemos apresentar nossos produtos e serviços, mostrando
ao mercado, mais uma vez, nosso pioneirismo em tecnologia,
trazendo os melhores custos e benefícios às concessionárias.
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Fenabrave
A Fenabrave apresentou em seu estande os portais www.fenabrave.org.br, www.tela.
com.br, a Revista Dealer, que são seus canais de comunicação que provêem notícias
e dados atualizados sobre o setor da distribuição automotiva para seus associados
e públicos no geral. Além dos canais de comunicação da entidade, os congressistas
que circulavam pela feira puderam conhecer com mais detalhes a TV Fenabrave, a
Universidade Fenabrave, o Grupo dos 20, os Dados de Mercado, a Comissão de Novas
Lideranças e o trabalho desenvolvido pelo PAC – Projeto de Administração Cooperada.

SG FAIDER
Pouco público. Pouco contato. Não é possível analisar se foi bom.

SYONET
A ExpoFenabrave sempre é muito proveitosa para a nossa empresa. Todas
as visitas que recebemos foram de gestores realmente interessados em seus
negócios, em melhorá-los aprimorando as ferramentas da concessionária
na manutenção e captação de clientes. Reencontrar clientes, amigos e
parceiros para confraternizar, para nós foi o ponto alto da Expo.

Abaixo, a lista das demais empresas que
participaram da ExpoFenabrave 2011, que
não encaminharam os seus depoimentos
até o fechamento desta edição:
MONTADORAS
Audi
MAN
Volkswagen

Ford
Yamaha

PATROCINADORES GOLD
F&I Brasil
PATROCINADORES SILVER
CETIP/CNseg
Indiana Seguros
APOIADORES
JM&A
Webmotors

TOTVS

EXPOSITORES
Actiplus
Gedore
LC Equipamentos
Moc Automotive
Resi Solution
World Shopper

Alfamec
Grupo Krebs
Microwork
Rastro Completo
Tele Cheque
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Depoimentos

Aprovação total!
A Revista Dealer colheu opiniões de congressistas,
de diversos segmentos, que participaram do
XXI Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave 2011.
Stephen Wade, presidente da NADA – National Automobile Dealers
Association, entidade que representa os concessionários de automóveis
e comerciais leves dos Estados Unidos, também conversou com a
equipe, contribuindo com a sua
Stephen Wade e Sergio Reze
opinião e reforçando o importante
papel do Brasil e da Fenabrave no
cenário automotivo mundial.
“O Brasil é muito importante para os EUA e
para a NADA. Depois dos EUA, o Brasil é o
maior e mais promissor mercado para nós.
O papel da Fenabrave é fundamental e
temos de aprender uns com os outros. Para
mim, a vida é feita de relacionamentos.
Há muitos desafios, mas vejo evolução do
mercado como um todo no Brasil, que vai
beneficiar as montadoras, concessionárias,
funcionários e, principalmente, os consumidores. Em relação à venda e ao
pós-venda, também vejo muita evolução. A Fenabrave, neste sentido, está
fazendo um trabalho maravilhoso”, revelou Stephen Wade durante o evento.
De acordo com as opiniões apuradas, o evento teve total aprovação
em relação à organização e a programação temática, que estão de
acordo com as necessidades e interesse dos participantes.

84

Revista Dealer

Confira nas próximas páginas alguns depoimentos, classificados
de acordo com o segmento que o entrevistado atua.
Automóveis e Comerciais Leves
“Estou no setor há apenas um mês. Para mim, o Congresso Fenabrave está
sendo muito importante porque estou absorvendo muitas informações do
mercado. O evento é importante para o setor e tudo que vi até agora será
útil para meu trabalho cotidiano. As palestras estão me ajudando a conhecer
melhor o mercado de uma maneira prática e não apenas conceitual”.
Alexandra Ribeiro, da Caramori Veículos, que representa a Land Rover, em Cuiabá/MT.

“Esse evento nos faz repensar nosso planejamento e auxilia no desenvolvimento de estratégias,
ampliando nossos conhecimentos sobre o negócio. Há uma troca muito importante de informações
e até mesmo de processos, como o de estar na internet e nas mídias sociais. Além disso, favorece
significativamente o relacionamento entre os colegas do setor. O Congresso da Fenabrave já está
contemplado no nosso calendário anual de participação de eventos importantes no país”.
Dorimar Battaglion, diretor geral da Verauto, que representa a VW Veranópolis/RS.
“Essa é a nossa primeira participação no evento, que foi definida para
ampliarmos nossos conhecimentos sobre o setor, assim como aumentar nossa
rede de relacionamento com os profissionais participantes. É um evento muito
bem organizado e, com certeza, vamos assimilar as inovações apresentadas.
Palestrantes como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foram muito
atraentes na programação do evento para motivar também a nossa presença”.
Marcio Rainha, sócio-diretor da Hiro Motors, que representa a Mitsubishi em Vitória/ES.

“É de grande importância para nós, concessionários, o que se passa no cenário brasileiro, como
economia, logística, crédito, as melhores marcas, que mais crescem, mais investem. Hoje, os carros
são todos iguais, e estamos vendo aqui, e na prática, que o grande diferencial é o atendimento,
desde uma loja confortável para receber o cliente, até um trabalho bem feito de pós-venda”.
Oswaldo Rui Dias Martins, proprietário da Dical, grupo de concessionárias que
representa as marcas Fiat, Renault e Honda Motos, em Cajazeiras/PB.

Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários
“O evento está muito organizado e o conteúdo, dividido por segmento, o torna mais estratégico, pois nos
ajuda a definir os próximos passos do mercado. Os temas também estão bem focados e as palestras bem
organizadas. É um ótimo momento para buscar informações que são diferentes das que vemos no dia-a-dia.”
Júlio César Boaventura, da Elmaz Tarraf Comércio de Caminhões e Ônibus,
que representa a marca VW Caminhões em Belo Horizonte/MG.
“O evento superou minhas expectativas. O nível dos palestrantes é muito alto. Está
maravilhoso. A duração dos eventos está bem adequada também.”
Eduardo de Paula Costa, gerente da Vemasa, que representa a marca VW Caminhões em Muriaé/MG.
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Motocicletas
“O Congresso está ótimo, adorei as palestras abrangendo todos os segmentos, separadamente.
Assim, há mais foco no assunto que cada um precisa. Eu me empolguei com as mensagens
de otimismo sobre o mercado de motocicletas, com boas perspectivas. Este evento é
muito importante para o setor e deve continuar acontecendo todos os anos”.
Edmilson Luiz Menegat, da Motodez, que representa a marca Honda Motos em Porto Alegre/RS.
“O evento consolida nossos trabalhos realizados ao longo do ano e define as tendências do mercado para o setor
como um todo. O conteúdo oferecido, seguramente, irá nos auxiliar para alinhamentos de nossas estratégias
para 2012. Este ano, a palestra conduzida pela GM proporcionou um cenário bastante claro de tendência para
os próximos anos. Já participei de edições passadas, mas essa edição está sendo muito enriquecedora”.
Valdivino Garcia Filho, diretor da Revemar Motocenter, que representa a marca Honda em Belém/PA.
“Excelente, muito conteúdo sobre a realidade da economia, mercado de crédito e financiamento.
Estamos otimistas e preparados para enfrentar os desafios que temos pela frente”.
Igor Nogueira Maia, gerente corporativo da Cariri Motos, representante
da marca Honda Motos, em Juazeiro do Norte/CE.

Tratores e Máquinas Agrícolas
“Esse evento revela importantes tendências para o futuro da rede de distribuição. Agrega e
amplia a noção de todo o setor automobilístico. A palestra da GM foi muito esclarecedora, uma
das melhores, com uma posição clara da montadora aos distribuidores. É uma oportunidade
de ampliar a rede de relacionamento, até superando a presença em palestras, pois há um
compartilhamento da realidade dos profissionais do setor. Estarei no próximo evento”.
Alisson Pinheiro de Melo, controller da concessionária Super Safra Tratores,
representante da marca Massey Ferguson, em Teófilo Otoni/MG.

“Participamos todos os anos. E este é o melhor no que diz respeito ao
foco no agronegócio. Está muito interessante. O nível dos palestrantes
está muito bom. É excelente para formarmos a nossa própria opinião
e termos mais embasamento para a tomada de decisões”.
Cristiano de Souza Campos, diretor da Matra Tratores, concessionária
que representa a marca New Holland na cidade de Dourados/MS.

“O enfoque em nosso segmento está muito bom. Gostei bastante das palestras do Xico Graziano
e Roberto Rodrigues, que nos deram um embasamento muito bom. As mesas redondas com
as perspectivas e expectativas para 2012 também foram de grande valia. Será muito bom
poder compartilhar este conhecimento com todas as redes de concessionárias”.
Osmar Pereira Jr, diretor de relações institucionais da Abraforte – Associação
Brasileira dos Distribuidores New Holland, de Curitiba/PR.
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Acredite: é
você quem faz
seu tempo.

Pioneira, a Construtora Tempo participou em 2011 da XXI ExpoFenabrave, um dos
maiores eventos da distribuição automotiva da América Latina. Nos reunimos com
executivos, empresários e profissionais que são expoentes em seus campos de atuação.
Pessoas que antecipam tendências, detalham planos e são capazes de colocá-los em
prática. Sonham, planejam e executam. Partilhamos os mesmos princípios e a convicção
de que o seu tempo é você quem faz.

2012, é tempo de acreditar.
www.co n str u to ra t em p o . c o m . b r
Belo Horizonte/MG - (31) 3303.4550
São Paulo/SP - (11) 2361.7020
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