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Publicação Especial da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores

23 batecongresso
fenabrave
recorde de público em são paulo
o

Mais de 3,5 mil pessoas reunidas no Expo Center Norte, em São Paulo, fizeram, do 23º Congresso Fenabrave,
um verdadeiro espetáculo de representatividade, força e união do Setor da Distribuição Automotiva no Brasil.
O maior evento do setor na América Latina consagrou-se como o principal encontro de Concessionários, lideranças
e parceiros do setor, em busca de + conhecimento, que deve gerar + resultados e, principalmente, + caixa!

ExpoFenabrave 2013

Foram mais de 100 empresas expondo produtos e serviços destinados aos Concessionários
de todos os segmentos, em mais de 16 mil m² de área do Pavilhão Azul do Expo Center Norte.
O Banco Itaú foi, pelo sexto ano consecutivo, o Patrocinador Máster dos eventos.
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Abertura
10
Presença de autoridades, pronunciamentos marcantes, homenagens a Renato
Ferrari e Wolfgang Sauer, e a premiação “A Marca Mais Desejada” foram pontos
altos da Cerimônia Oficial de Abertura do 23º Congresso Fenabrave. O evento
contou, ainda, com apresentações da cantora Paula Lima e do Grupo Fratelli. Na
sequência, a plateia se encantou com o talk show conduzido pela jornalista Fátima
Turci com o consultor e guru empresarial Vicente Falconi. Ainda nesta coluna,
acompanhe os jantares especiais e a presença marcante das delegações estrangeiras
e da imprensa nacional no evento.
Programação Temática
Workshops, Seminários, Mesas Redondas e Palestras Magnas voltados a todos os
segmentos automotivos marcaram o sucesso do 23º Congresso Fenabrave. Especialistas nacionais e estrangeiros apresentaram, durante três dias, as tendências
do setor e, principalmente, como as Redes podem ampliar a rentabilidade de seus
negócios. Confira a cobertura completa por área de interesse.
Geral
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Automóveis e Comerciais Leves

52

Caminhões, Ônibus e Implementos
Rodoviários

62

Motocicletas

70

Tratores e Máquinas Agrícolas

74

Seminários Especiais

78

ExpoFenabrave 2013
90
2
Mais de 100 marcas participaram da exposição que ocupou 16 mil m do Pavilhão
Azul do Expo Center Norte, em São Paulo. Os resultados, para visitantes e expositores, foram positivos e demonstram que as parcerias no setor geram bons negócios.
Confira a opinião das empresas que patrocinaram, apoiaram e expuseram produtos
e serviços na única feira dedicada exclusivamente ao Setor da Distribuição Automotiva no Brasil. Relacionamento e geração de negócios foram os motes da exposição.
Galeria de fotos
Confira alguns flashes dos principais momentos do 23º Congresso Fenabrave e
ExpoFenabrave no Flickr: www.flickr.com/photos/fenabrave.
Baixe agora, em seu tablet
ou smartphone, esta edição
da Revista Dealer!

Autorização para reprodução de textos
As matérias assinadas nesta revista são de responsabilidade do
autor não representando, necessariamente, a opinião da Fenabrave.
Autorizada a reprodução total ou parcial das matérias sem assinatura,
desde que mencionada a fonte. A reprodução de matérias e artigos
assinados devem contemplar autorização prévia e por escrito do autor.
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Íntegra do discurso de saudação proferido na
Cerimônia de Abertura do 23o Congresso Fenabrave

Alarico Assumpção Júnior
Presidente Executivo da Fenabrave e Coordenador dos Eventos
Boa tarde senhoras e senhores, membros já citados e que
compõem o palco, demais autoridades presentes, delegações
estrangeiras, Associações de Marca, Montadoras, amigos da
imprensa e do setor automotivo.
Iniciamos hoje o nosso 23 o Congresso Fenabrave e
ExpoFenabrave, eventos que são, há algum tempo, os maiores
de nosso setor em toda a América Latina, sendo também os
segundos maiores do mundo.
Orgulho-me de ser o coordenador geral deste verdadeiro
espetáculo que, juntos, fizemos desses eventos.
E quando digo juntos, devo aqui reconhecer que nada se
consegue sozinho.
E assim é preciso pontuar os personagens sem os quais nada
disso seria possível.
A Fenabrave conta, hoje, com uma das melhores equipes
de profissionais e assessores de nosso setor. Uma equipe enxuta,
porém, que multiplica seu volume em competência.
Foram centenas; milhares de horas dedicadas junto à equipe
da Reed Exhibitions Alcântara Machado, nossa parceira na organização, para que cada detalhe fosse planejado e aqui executado.
Tudo, absolutamente tudo, foi pensado com base nas necessidades e anseios dos Concessionários de Veículos, suas Associações
de Marca e demais integrantes desse setor.
4
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Também ressalto, neste momento, o empenho de Associações
de Marca e demais lideranças da Fenabrave que, conscientes
da importância desse evento para suas Redes, promoveram
incentivos fundamentais para que seus Concessionários filiados
estivessem presentes em grande número.
Devo aqui registrar, ainda, a participação dos patrocinadores,
apoiadores e expositores da ExpoFenabrave.
E, ao agradecer ao Banco Itaú, aqui presente e que é, pelo
sexto ano consecutivo, o Patrocinador Máster desses eventos,
agradeço às demais empresas que hoje nos brindam com mais
de 100 marcas em um pavilhão muito bem organizado, bonito,
criativo e que, em breve, todos terão o prazer de conhecer durante o coquetel de inauguração oficial da ExpoFenabrave, no
final desta tarde.
Muitos expositores, como o Itaú, renovam seus investimentos e, acima de tudo, sua confiança em nosso setor, e isso é
muito importante.
Outros, inauguram este ano sua participação e, temos certeza, de que estarão conosco, novamente, nos próximos eventos.
E, finalmente, e não menos importante, agradeço a todos
vocês, que fazem parte desta incrível plateia. Sua presença, certamente, é a razão pela qual a Fenabrave sonha, pulsa e realiza
tantas conquistas.

Nosso País vive momentos conturbados, em que a economia sofre reflexos importantes que podem impactar em
nossos negócios.
A população tem se manifestado contra o que não quer mais;
e luta pelo sonho de um Brasil que podemos nos tornar.
Pois peguemos este extrato de realidade para nós.
Dizem que quando a realidade está difícil, o melhor caminho
é sonhar. Dormimos com um problema e, muitas vezes, acordamos com a solução. Mas, na verdade, ela já estava lá, dentro
de nós.
E sonhar pode ser um caminho sinuoso, mas levará, sempre,
a um lugar melhor. Pois como dizia Oscar Niemeyer, a linha
reta não sonha.
É preciso sonhar com um Brasil melhor para que o tornemos
melhor. É preciso, da mesma forma, sonhar com um setor automotivo melhor, para o tornarmos melhor.
Pois é o sonho chinês que sustenta o desenvolvimento
chinês, da mesma forma como acontece com o chamado
“sonho americano”.
E foi este sonho que fez com que os Concessionários estadunidenses se recuperassem da crise de 2008, do impacto do
tsunami no Japão ou do Katrina em New Orleans.
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Foi sonhando com a recuperação que ela se tornou possível
e, mais do que possível, real.
Porque sonhamos com o que, em nossa mente, algo já acontece. Temos elementos para formar imagens nítidas de uma nova
realidade. E, para isso, basta, também, acordarmos.
Acordar, levantar e seguir em frente!
E estar aqui, neste Congresso, é prova de que podemos
sonhar, acordar e realizar juntos um setor automotivo melhor.
Melhor para todos!
Por isso, gostaria de contar com a voz de todos vocês para
uma espécie de mantra que iniciei no ano passado e que, neste,
incluo algumas passagens.
Peço que todos repitam, com o coração, as palavras que vou
dizer: sou do setor; sonho com o setor; luto pelo setor; e vencerei
com o setor!
Seja qual for o cenário, é preciso sonhar com algo melhor.
Então vamos sonhar juntos e traduzir esse sonho em ações para
que tenhamos um setor melhor e um Brasil melhor.
Que cada um de vocês aproveite os dias de nosso Congresso
e da ExpoFenabrave, e que possam voltar às suas empresas com
parte do sonho transformado em realidade.
Muito obrigado.

Íntegra do discurso proferido na
Cerimônia de Abertura do 23o Congresso Fenabrave

Flavio Meneghetti
Presidente do Conselho Deliberativo e Diretivo da Fenabrave

Boa tarde senhoras e senhores, autoridades e membros já citados do palco e plateia, companheiros das Associações de Marca,
ex-presidentes da Fenabrave. Delegações estrangeiras, as quais
destaco representantes da Argentina, Chile, China, Colômbia,
Equador, dos Estados Unidos, México, Paraguai, Peru e Uruguai.
Muito obrigado por sua presença!
Gostaria de agradecer, também, a presença de representantes
de Montadoras, representantes dos homenageados e premiados
aqui presentes, amigos da imprensa, meus caros companheiros
Concessionários e de todo o nosso setor.
2012 foi, sem dúvida, um ano memorável para o segmento
automotivo e, em particular, para os distribuidores de veículos automotores.
Nossa economia cresceu apenas 0,9% e, graças à cooperação
mútua, estabelecida entre Governo, Montadoras, Redes de Distribuição e Sistema Financeiro, foi revertida a curva de queda
nas vendas, permitindo que chegássemos a um crescimento de
mais de 6% para os segmentos de automóveis e comerciais leves.
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Não fossem as medidas de incentivo, como a redução do IPI,
diminuição dos spreads e taxas de juros, a liberação dos compulsórios pelo Banco Central, certamente, não teríamos atingido
essa grande reversão de expectativa que juntos provocamos.
Também os setores de caminhões, ônibus, implementos
rodoviários, tratores e máquinas agrícolas foram atendidos plenamente pelo BNDES, sem o qual, e sem as taxas reduzidas do
PSI, não teríamos como alavancar os volumes de vendas do ano
passado e os bons resultados esperados também para este ano.
Para automóveis e comerciais leves, o ano de 2013 deve
apresentar um resultado um pouco menor, mas ainda significativo. É certo que o resultado positivo que estamos acumulando,
se deve à manutenção, ainda que parcial, da redução do IPI até
dezembro próximo.
Mas continuaremos diante de um mercado significativo,
representando um setor que é, certamente, um dos que recebe
maior volume de investimentos, tanto por parte da indústria
como de toda a cadeia produtiva e da distribuição.

Para os próximos anos, o cenário econômico talvez seja ainda
marcado pela volatilidade e nos trará importantes desafios.
Precisamos estar preparados para sobreviver, diante de um
futuro que nos traz preocupações quanto ao cenário macroeconômico, questões regulatórias, e quanto à chegada de novos
players, que nos trazem desafios, mas também, oportunidades.
As margens, certamente, serão mais comprimidas. Precisamos estar preparados para atender a um perfil de consumidor
cada vez mais informado e exigente.
Entre os principais desafios que todos temos neste setor,
vemos, para a indústria, a adequação da capacidade produtiva ao
novo perfil de mercado; a gestão de volumosos investimentos; e
a necessidade constante de renovação e modernização da gama
de produtos.
Aproveito para lembrar, aos nossos parceiros das montadoras,
que o mercado fecha sempre em 100%, e o excesso de produção
é um fator que deve ser, sempre, evitado.
Para nós, Concessionários, o desafio é, acima de tudo, focar
mais nos departamentos de pós-vendas, seminovos e F&I, investindo na capacitação e treinamento contínuo de nossas equipes.
Temos que fazer estas operações absorverem, por seu resultado, 100% dos custos de estrutura de nossas empresas.
Hoje, na realidade brasileira, conseguimos absorver, na média, entre 40% destes custos, ou seja, muito aquém do mínimo
que nos permita atravessar eventuais turbulências em nossa
economia, que sempre afeta o mercado de veículos novos.
Nesse cenário, parece claro que os segmentos de automóveis,
máquinas agrícolas e motocicletas devem se espelhar no exem-

plo dos Concessionários de Caminhões, que têm seus custos,
praticamente, mantidos pela área de pós-venda, razão pela qual
crescem com consistência e sem interrupção nos últimos tempos.
É certo, portanto, que todos os elos da cadeia automotiva
enfrentam desafios, e a Fenabrave quer participar da formulação
de estratégias comuns para o desenvolvimento do setor.
Precisamos formar uma agenda positiva para promover ações
que conciliem interesses setoriais e também voltados ao crescimento de nossa economia, investindo, ainda, em projetos ambientais e participando de discussões sobre a mobilidade urbana.
Apesar de assunto recorrente em nossos congressos e no dia
a dia da Fenabrave, cabe aqui relembrar o tema vendas diretas,
um caminho perigoso e preocupante quando extrapola limites,
mas positivo quando equilibrado.
Temos trabalhado com a Anfavea, ABLA e ANAV para que
consigamos, em conjunto com o CONFAZ, finalmente implantar o gravame de 12 meses nas vendas diretas.
Uma conquista que será muito importante e que, esperamos,
possa inibir a ação predatória de pseudo-frotistas, cuja atuação
causa danos a toda a cadeia produtiva.
Para isso, mais uma vez, reitero a importância das Associações de Marca negociarem, com suas montadoras, as chamadas
Convenções de Marca, para que este importante canal de vendas
seja disciplinado no interesse de ambas as partes: Fabricantes
e Concessionários.
Se queremos um crescimento sustentável, então que este seja
sem privilégios para alguns, mas que beneficie a todos, principalmente os Concessionários, que investem, se dedicam e representam as Marcas que atuam no mercado brasileiro, empregando
capital próprio e comprometendo, muitas vezes, o patrimônio
de uma vida e de muitas gerações.
Mas o sucesso de nossos negócios não cabe apenas ao equilíbrio nas relações com o mercado e com os segmentos sinérgicos
ao da distribuição de veículos. Cabe também a nós, Concessionários, realizar investimentos, mas no sentido de equilibrar, cada
vez mais, a gestão de nossas empresas aos resultados e à geração de
caixa, sem o qual não sobreviveremos, pois nada substitui o lucro.
Mencionei, há pouco, a necessidade de profissionalização
do setor e, nesse sentido, a Fenabrave também tem atuado fortemente, oferecendo ferramentas importantes para que as Redes
possam capacitar e treinar, permanentemente, suas equipes, por
meio da Universidade Fenabrave, dos cursos da TV Fenabrave,
de programas como o Grupo dos 20, e também participando de
nossos Congressos, como hoje.
Afinal, o Brasil é o quarto maior mercado automotivo do
mundo, mas precisamos avançar, mais rapidamente, na profissionalização de nossos 390 mil colaboradores.
Todo esse conjunto de ações, certamente, resultará em mais
resultado e mais caixa para nossas empresas, e esse é, portanto, o
mote deste Congresso Fenabrave.
Revista Dealer
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Não por outra razão escolhemos o tema: “+ resultado + caixa
+ Fenabrave”. Porque sem resultado não nos desenvolveremos;
sem caixa, não sobreviveremos; e sem estarmos unidos, com a
Fenabrave, seguindo numa mesma direção, certamente, seremos
mais frágeis.
Sejamos, então, responsáveis pela parte que nos cabe.
E, ao falar em responsabilidade, talvez esse seja o nosso maior
desafio, e que resume o que foi dito até aqui. Cada um de nós tem
sua parcela de responsabilidade sobre si mesmo, seus negócios
e sobre o País.
Assim deve ser vista, também, a questão da sustentabilidade,
que passa pelo meio ambiente e pela mobilidade urbana, temas
com que a Fenabrave tem se preocupado.
Todos sabemos que o padrão de transporte coletivo, no
Brasil, precisa melhorar, assim como toda a infraestrutura envolvida na logística de pessoas e de cargas.
Enquanto tivermos essa qualidade no transporte público, o
problema tende a se agravar.
Vale ressaltar que, apenas as vendas anuais de veículos, em
2012, da ordem R$ 237 bilhões, geraram uma média de R$
57 bilhões em arrecadação de impostos, que podem e devem
ser revertidos, ainda que parcialmente, em investimentos para
melhorar a mobilidade urbana.
Aliás, nunca é demais relembrar que o Brasil tem uma das
mais altas cargas tributárias sobre o automóvel do mundo, ainda.
E se crescer é o caminho esperado para a economia, o nosso
setor é parte relevante nesse processo, é natural que queiramos e
que poderemos continuar crescendo.
Temos, sim, espaço para isso, e o cidadão brasileiro tem o
direito de adquirir seu veículo desejado, seja para trabalhar ou
passear, sem ter de se sentir culpado a cada vez que ligar o motor
de seu carro para sair às ruas.
Nossa demanda ainda é crescente e assim será até que
cheguemos aos patamares de mercados mais maduros como
o norte-americano, onde a relação habitante por veículo é de
quase 1 para 1.
Nesse cenário, tanto a Indústria como o setor da Distribuição
têm como contribuir para a conquista de um dos grandes sonhos
do brasileiro, que é o carro próprio. Para isso, cada parte deve assumir a sua responsabilidade diante do que pode e deve ser feito.
A Fenabrave criou comissões específicas para tratar desses
assuntos. Temos, em nosso estande, aqui na ExpoFenabrave,
uma sala da sustentabilidade, em que promoveremos as melhores
práticas ambientais nas concessionárias. Convido desde já, que os
companheiros reservem um tempo e, quando visitarem a feira,
passem no estande para conhecer essa nossa atividade.
A Fenabrave é parceira do Ministério das Cidades na divulgação do Programa PARADA – Um Pacto Pela Vida, como já disse
nosso amigo Portella, que visa a educação no trânsito e a redução
de acidentes. E hoje, temos o prazer de ter aqui o diretor geral
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do Denatran, Antonio Claudio Portella, que muito nos honra
com sua presença.
Aproveito para convidá-los a visitar, mais tarde, o estande do
PROGRAMA PARADA em nossa ExpoFenabrave.
Como já anunciei, no ano passado, neste mesmo espaço, a
Fenabrave, apesar dos obstáculos enfrentados, continua com o
esforço e a determinação de gerar vontade política para que tenhamos implantada a Reciclagem Veicular ou o que chamamos
de Indústria Desmontadora de Veículos.
Uma iniciativa que, se implantada, poderá resolver, em
grande parte, os problemas de mobilidade neste país, reduzindo
acidentes, mortes e altos custos aos cofres públicos, podendo,
ainda, gerar um círculo virtuoso, criando mais riquezas, arrecadação de impostos e novos empregos.
Fomos ouvidos pelo Ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que acenou, positivamente,
para esta iniciativa. E agora aguardamos, ansiosos, pelos desdobramentos, pois não desistiremos até que tais projetos possam
ter lugar entre as prioridades deste País.
Assim, a Fenabrave está solidária e aberta para a busca de
novos caminhos; novos horizontes. E acreditamos que apenas o
trabalho em conjunto pode trazer benefícios a todos.

Por isso meus amigos, das Associações de Marcas, Concessionários aqui presentes, Montadoras, representantes dos Governos,
do Sistema Financeiro, e nossos parceiros fornecedores, temos
todos que trabalhar juntos, para que possamos ultrapassar barreiras e alcançar resultados melhores a cada dia, e para todos.
Apesar dos avanços até aqui obtidos, e do crescimento
registrado nas últimas décadas, o Brasil continua atrasado sob
vários aspectos, cujos efeitos negativos se refletem no chamado
Custo Brasil.
Temos a responsabilidade de, junto a outras instituições, fazer
coro a todos os níveis possíveis de Governo, para que possamos
fazer do Brasil um país mais justo e próspero.
É com comprometimento que tudo se inicia, e com ações
efetivas que as conquistas acontecem. Seja em qual cenário for,
devemos estar unidos, seguindo todos na mesma direção! Na
direção do desenvolvimento sustentável e acessível para todo o
cidadão desta nação chamada Brasil.
Contem com a Fenabrave e a Fenabrave contará com cada
um de vocês. A presença de todos aqui já é, certamente, a demonstração de que estamos num bom caminho.
Muito obrigado e desejo a todos um ótimo Congresso
e ExpoFenabrave!

Entre os dias 7 e 9 de agosto, mais de 3,5 mil
pessoas participaram do 23º Congresso Fenabrave
e ExpoFenabrave, eventos integrados ao
calendário da Reed Exhibitions Alcantara Machado
– empresa organizadora –, e que reuniram as
principais lideranças do Setor da Distribuição
de Veículos, nacionais e internacionais, além
de representantes de montadoras, autoridades
e os principais fornecedores de produtos e
serviços ligados às Redes de Concessionárias.
“Crescemos, este ano, 30% em relação ao número
de participantes registrados em 2012. Isso nos dá
a certeza e a satisfação de estar no caminho certo,
atendendo, mais e mais, as expectativas de nosso
público”, afirmou Flavio Meneghetti, presidente
do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave.
Sob o tema “+ Resultado + Caixa + Fenabrave”,
o 23º Congresso da entidade, consagrado como
o maior evento do setor na América Latina e o
segundo maior do mundo, apresentou, em sua
10
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programação temática, coordenada por Valdner
Papa, palestras voltadas a temas de interesse
geral, como economia, internet/redes sociais
e tendências do setor, outros específicos para
cada segmento automotivo, além de assuntos
de interesse dos executivos e colaboradores das
concessionárias, como recursos humanos, peças,
serviços, gerenciamento de estoques, entre
outros, com destaque para os dois seminários
que ocuparam duas manhãs no evento: o de
F&I, realizado no dia 7 e o de RH, que lotou
a sala na manhã do dia 9. As Associações de
Marca também puderam reunir suas Redes em
salas especialmente concedidas pelo evento.
Já a ExpoFenabrave confirmou o sucesso obtido
em edições anteriores e, neste ano, esteve 40%
maior. Com estandes mais criativos, interativos
e com período de visitação ampliado, mais de
100 marcas apresentaram produtos e serviços
às Redes, em um espaço de mais de 16 mil m².

Pelo sexto ano consecutivo, o Patrocinador
Máster dos eventos foi o Banco Itaú. “Tivemos
novas empresas este ano, assim como a maior
parte das já tradicionais em nossos eventos,
como é o caso das ligadas a F&I e outros
setores. Também as montadoras estiveram
presentes em maior número, atingindo 10
fabricantes presentes à feira, o que nos deixa
extremamente confiantes para a edição
de 2014, que logo estaremos iniciando a
organização”, comenta Alarico Assumpção
Júnior, presidente executivo da Fenabrave e
Coordenador do 23º Congresso Fenabrave e
ExpoFenabrave.
Além de Concessionários e seus Colaboradores,
Associações de Marca, Representantes
de Montadoras, Autoridades e Imprensa,
os eventos contaram com a presença de
delegações estrangeiras, como Estados Unidos,
China e países da Europa e América do Sul.

um
espetáculo
de setor!
Realizada no dia 7 de agosto, a Cerimônia Oficial de Abertura do 23º Congresso
Fenabrave reuniu congressistas, autoridades e convidados nacionais e
internacionais na plenária do Expo Center Norte. Em sua abertura, o público pôde
conferir, por meio de vídeo institucional elaborado pela Fenabrave, que o setor
automotivo brasileiro pode ser comparado a um verdadeiro espetáculo.

F

orça, luta, garra, perseverança, dedicação,
treinamento, melhores práticas, confiança,
empenho e união, são itens comuns tanto
nos grandes espetáculos, como na operação das diversas empresas que compõem o
nosso setor. Este conceito foi reforçado com
a apresentação, ao vivo, da dupla de acrobatas do Grupo
Fratelli, que combinado às palavras-chaves projetadas no telão
de mais de 60 metros de comprimento, encantou e emocionou
o público presente.
A composição do palco solene contou com a presença do
Presidente dos Conselhos Deliberativo e Diretor da Fenabrave,
Flavio Meneghetti, do Presidente Executivo da entidade e
Coordenador do 23º Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave,
Alarico Assumpção Jr., do Secretário Executivo do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, represen-
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tando o Ministro Fernando Pimentel, Ricardo Schaefer; do
Diretor Geral do DENATRAN – Departamento Nacional de
Trânsito, representando o Ministro das Cidades, Aguinaldo
Ribeiro, Antônio Cláudio Portella; do Governador do Estado
de São Paulo, de 1990 a 1994, Luiz Antonio Fleury Filho;
do Presidente da Anfavea, Luiz Moan; do Vice-Presidente
do Banco Itaú, Luiz Fernando Staub; do Presidente da Reed
Exhibitions Alcântara Machado, Juan Pablo de Vera; da
Diretora da Divisão Internacional da CADA – China Auto
Dealers Association, Charlotte Ye; do Presidente da NADA
– National Automobile Dealers Association, David Westcott;
do Presidente da Aladda - Asociación Latino Americana de
Distribuidores de Automotores, Carlos Dumay; do Presidente da ANFIR – Associação Nacional dos Fabricantes
de Implementos Rodoviários, Alcides Braga; do Presidente
da ANEF – Associação Nacional das Empresas Financei-

Mensagem do Planalto
ras das Montadoras, Décio Carbonari; e do Presidente da
ABRACICLO – Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares,
Marcos Zaven Fermanian.
Antes do início dos pronunciamentos da Cerimônia, a
emoção ficou ainda maior com a execução do Hino Nacional Brasileiro, interpretado pela cantora Paula Lima, que foi
acompanhada por imagens projetadas no telão, que representaram o povo brasileiro, sua diversidade cultural e também
o desenvolvimento do setor automotivo, por meio de todos
os seus segmentos.
Dando início aos pronunciamentos, o presidente
executivo da Fenabrave e coordenador do 23º Congresso e
ExpoFenabrave, Alarico Assumpção Jr, deu as boas-vindas a
todos os presentes e reiterou o agradecimento pelo esforço de
todas as equipes envolvidas na organização dos eventos, que
hoje são os maiores do setor na América Latina e que contam
com a participação de palestrantes renomados e expositores
interessados em se relacionar com as Redes de Distribuição.
Assumpção Jr. agradeceu, ainda, o empenho das Associações
de Marca e demais lideranças da Fenabrave que,
conscientes da importância deste evento para suas
Redes, promoveram incentivos fundamentais para que
os Concessionários filiados estivessem presentes em
grande número.
Neste clima de parceria e união, o presidente executivo da Fenabrave deu continuidade a seu pronunciamento, destacando que o melhor caminho é sonhar, quando
a realidade está difícil. “Dormimos com um problema e,
muitas vezes, acordamos com a solução. Mas, na verdade,
ela já estava lá, dentro de nós”, comentou.
De acordo com Assumpção Jr., “é preciso sonhar com
um Brasil melhor para que o tornemos melhor; é preciso,
da mesma forma, sonhar com um setor automotivo melhor, para o tornarmos melhor. Pois é o sonho chinês que
sustenta o desenvolvimento chinês, da mesma forma como
acontece com o chamado ‘sonho americano’”, destacou,
relembrando que foi este sonho que fez com que Concessionários norte-americanos se recuperassem da crise de 2008, do
impacto do tsunami no Japão ou do furacão Katrina de New
Orleans. “Foi sonhando com a recuperação que ela se tornou
possível e, mais do que possível, real”.
Ao final, o coordenador do 23º Congresso Fenabrave e
ExpoFenabrave, disse que estar nestes eventos é prova de
que os empresários do setor podem sonhar, acordar e realizar juntos um setor automotivo melhor para todos. Por
este motivo, convocou a todos para que se unissem, em uma
só voz, em seus dizeres: “Somos do setor, sonhamos com o
setor, lutamos pelo setor e venceremos com o setor!”. “Seja
qual for o cenário, é preciso sonhar com algo melhor. Então
vamos sonhar juntos e traduzir esse sonho em ações para que
tenhamos um setor melhor e um Brasil melhor”, encerrou.

O jornalista Rodolpho Gamberini, mestre
de cerimônias que conduziu a abertura
do evento, leu ao público presente a
carta enviada pelo Vice-Presidente
da República, Michel Temer, que não
pôde participar do evento, devido a
outros compromissos já agendados.
Na carta, Temer parabenizou Flavio
Meneghetti pelo evento e destacou a
importância do setor automotivo na economia
brasileira e, principalmente, na geração de empregos.
Brasília, 7 de agosto de 2013
Parabéns ao presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti,
pela realização deste grande evento. O setor automotivo
apresentou nos últimos anos números de crescimento que muito
contribuíram para o bom desempenho das taxas de emprego
no Brasil, aqui onde temos quase pleno emprego mesmo em
momento de grave crise internacional. É uma área dinâmica,
com uma ampla rede de comercialização.
Houve também grande investimento em tecnologia e aumento
da produtividade, com significativo
incremento do financiamento para
a nova classe média, cujo sonho
de consumo pode se realizar com
a aquisição do seu primeiro carro
zero, mas também impulsionou
fornecedores a adquirirem novos
caminhões para transportes de
bens cada vez mais demandados
pelo país afora e levou fazendeiros
a comprarem novas máquinas
agrícolas para poderem elevar
a produção no campo, diante
do substancial aquecimento
do mercado.
Há novos desafios a serem
superados, novas trilhas a serem abertas, novos
combustíveis a serem incorporados. O governo apóia toda
iniciativa cujo objetivo final seja o desenvolvimento econômico
e a geração de novos postos de trabalho para o povo. Por isso,
lamento não estar presente neste 23º Congresso da Fenabrave
e parabenizo a todos pelo excelente desempenho. As conquistas
de cada concessionário, de cada trabalhador melhoram o Brasil
que deseja crescer e avançar. Nosso governo trabalha com vocês.
Digo isso, porque sei que, hoje, a maior parte dos empregos
do setor automotivo está localizada justamente na rede de
concessionárias, empregadora direta de quase 400 mil pessoas
e por onde passam quase 6% do PIB. É uma força que ajuda as
estatísticas, mas transforma a vida de seus trabalhadores e faz
avançar o Brasil. Bom congresso a todos.
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Esforços conjuntos – Em seu pronunciamento, o presidente da
Anfavea, Luiz Moan, comentou os diversos desafios que as
empresas ligadas ao setor automotivo enfrentam, diariamente,
para conseguirem desenvolver suas operações. Na opinião do
presidente da entidade que representa empresas que produzem
75% dos veículos em todo o mundo, sem um setor forte, não
há razão de termos aqui uma indústria montadora. “Por isso,
estamos dispostos a discutir e criar parcerias com toda a cadeia
automotiva”, comentou.
Moan comentou que o fórum já foi iniciado por meio de
um grupo de trabalho permanente com o Sindipeças, onde são
discutidos os principais problemas e criadas soluções conjuntas para o crescimento. Da mesma forma, tem sido feito com
a Fenabrave, onde, de acordo com o presidente da Anfavea,
nenhum tema será deixado fora da mesa de discussões. “Vocês
são os contatos diretos com os nossos consumidores. Cabe a
nós, indústria, desenvolver e fabricar produtos que atendem
aos anseios do nosso público e cabe a vocês, Concessionários,

estar na linha de frente para cativá-los e trazê-los aos nossos
showrooms e oficinas”, disse.
Segundo Moan, nas reuniões realizadas com a Fenabrave,
foi detectado que o negócio da distribuição precisa mudar.
“E nós estamos integrados com este trabalho para que, tanto
quanto possível, consigamos dar as mãos e, juntos, fortalecermos não apenas a montadora e o parque de autopeças,
como também a distribuição de veículos”, destacou o presidente da Anfavea, aplaudido pelos Concessionários presentes.
“Somente com a junção desta cadeia automotiva, em prol de
um objetivo comum, será possível todos nós ganharmos e
satisfazermos os nossos consumidores, além de cumprirmos
a nossa missão, que é a de atender os consumidores, gerar
renda, trabalho e riqueza”, completou.
É preciso, agora, pensar no futuro – Representando o Ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, o Secretário Ricardo Schaefer destacou que

A Cerimônia de Abertura contou com a presença do Secretário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
Ricardo Schaefer, do Governador do Estado de São Paulo, de 1990 a 1994, Luiz Antonio Fleury Filho, do Diretor Geral do
DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, representando o Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, Antônio Cláudio
Portella, do Presidente da Anfavea, Luiz Moan, do presidente da NADA - National Automobile Dealers Association, David
Westcott, e do Presidente da Aladda - Asociación Latino Americana de Distribuidores de Automotores, Carlos Dumay.
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A cantora Paula Lima emocionou o público presente ao
interpretar o Hino Nacional Brasileiro.

as parcerias entre governo e empresas do setor têm surtido
resultados positivos tanto na economia como no crescimento
do mercado. De acordo com ele, o Inovar-Auto, que faz parte
do Programa Brasil Maior, é a maior prova de que o diálogo
e o trabalho conjunto podem trazer muito mais desenvolvimento para o País. “Após pouco mais de um ano de seu
lançamento, e em um momento de expectativas declinantes,
precisamos e devemos comemorar os resultados alcançados
até agora com o sucesso da política industrial para o setor
automotivo”, disse.
Segundo Schaefer, os números da indústria e da distribuição, registrados no primeiro semestre deste ano, são animadores. O Secretário destacou, ainda, o crescimento do setor
agrícola, principalmente na comercialização de máquinas e

equipamentos, que foram estimulados tanto pelo crescimento
da safra, como pelos incentivos do BNDES para o financiamento a juros decrescentes. “Temos consciência de que isso
não basta. Precisamos ir além parta continuarmos otimistas
com o setor. Precisamos planejar o nosso futuro e colocarmos
o setor automotivo em um patamar tecnológico competitivo
com o mercado mundial”, comentou.
O representante do MDIC destacou que o ministério
está desenvolvendo um amplo programa de exportação de
manufaturados, que envolverá negociações e revisões de
acordos automotivos com Argentina, Uruguai, Venezuela (este
exigirá a criação de regime específico), além da ampliação de
conversas com a Colômbia. “São muitas frentes de trabalho.
Todas elas visando o futuro do setor”, completou.

Cumpuseram, também, a mesa diretora da Cerimônia de Abertura, o Presidente da ANFIR – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos
Rodoviários, Alcides Braga, o Presidente da ANEF – Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras, Décio Carbonari e o Presidente
da ABRACICLO - Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Marcos Zaven Fermanian.
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De acordo com Schaefer, além do desenvolvimento, é
importante também pensar no programa de renovação de
frota, como forma de alavancagem de produção e vendas
no País. Segundo o Secretário, o MDIC está atuando em
diversas frentes de trabalho, ressaltando a importância da
construção coletiva na parceria pública e privada. “Dialogamos com todos e queremos enxergar, num futuro próximo,
um setor automotivo cada vez mais promissor e desenvolvido”, concluiu.
Trabalhar para o sucesso do setor com respeito à vida – Antônio
Cláudio Portella, Diretor Geral do DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, que participou da Cerimônia de
Abertura representando o Ministro das Cidades, Aguinaldo
Ribeiro, destacou o compromisso do ministério na formação
de um ambiente favorável ao desenvolvimento do Brasil e do
setor automotivo, porém, com espaço às questões ligadas à
mobilidade urbana e à redução de acidentes.
Segundo o Diretor Geral do DENATRAN, o sucesso do
setor é demonstrado pela frota de mais de 78 milhões de veículos licenciados no Brasil. Na opinião de Portella, há ainda
muito espaço para crescer, mas, para isso, é necessário planejar
e compatibilizar as cidades brasileiras a acompanharem este
crescimento. “Temos o compromisso de fazer com que nossas
cidades possam suportar o sucesso do setor. Precisamos pensar
e planejar como as metrópoles estarão daqui a cinco ou 10
anos”, explicou.
Portella destacou que o Ministério das Cidades e o
DENATRAN estão estudando como podem contribuir com
a mobilidade. Segundo o diretor, estão implantando um
observatório com o objetivo de estabelecer, a curto e médio
prazos, políticas públicas de redução de acidentes de trânsito.
“Dentro deste contexto, gostaria de anunciar e conclamar a
participação de todos, para o pacto de redução de acidentes

(Projeto PARADA), que pretende colocar o Brasil em posição
de redução significativa de acidentes de trânsito. Destaco
que, para este compromisso, temos o apoio da Anfavea e da
Fenabrave”, disse Portella, complementando que, com o apoio
de todos, conseguirão ampliar o sucesso do setor, sempre
respeitando a vida da população.
Na defesa da união para o setor – Ao iniciar o seu discurso na
Cerimônia de Abertura, o presidente da Fenabrave, Flavio
Meneghetti, destacou que o ano de 2012 foi, sem dúvida, um
período memorável para o segmento automotivo. Segundo
Meneghetti, a economia cresceu apenas 0,9% e, graças à
cooperação mútua, estabelecida entre Governo, Montadoras,
Redes de Distribuição e Sistema Financeiro, foi revertida a
curva de queda nas vendas, permitindo que a distribuição de
veículos chegasse a um crescimento de mais de 6% para os
segmentos de automóveis e comerciais leves. “Não fossem as
medidas de incentivo, como a redução do IPI, diminuição
dos spreads e taxas de juros, a liberação dos compulsórios e
das margens, certamente, não teríamos atingido essa grande
reversão de expectativa que juntos provocamos”, disse.
Meneghetti destacou que, para os próximos anos, os
players do mercado devem estar preparados para sobreviver,
devido ao cenário econômico que talvez seja marcado pela
volatilidade e trará importantes desafios. “As margens, certamente, serão mais reduzidas”, comentou o presidente da
Fenabrave, explicando que os Concessionários ainda dependem demais dos ganhos provenientes das vendas de veículos
novos, em torno de 65%.
O presidente da Fenabrave alertou sobre os riscos do excesso de produção e vendas diretas, o que normalmente ocorre
em momentos de retração de mercado, como exatamente
agora. “O mercado fecha sempre em 100% e o excesso de
produção deve ser evitado”, afirmou o dirigente.

Completaram a lista de autoridades chamadas ao palco, o Vice-Presidente do Banco Itaú, Luís Fernando Staub, o Presidente da Reed Exhibitions
Alcantara Machado, Juan Pablo de Vera e a Diretora da Divisão Internacional da CADA – China Auto Dealers Association, Charlotte Ye.

16

Revista Dealer

Acróbatas do Grupo Fratelli emocionaram o público com uma apresentação representando força,
superação e equilíbrio, fazendo uma analogia ao setor da distribuição de veículos.

Para os Concessionários, Meneghetti enfatizou a necessidade de trabalhar itens como pós-vendas, seminovos e F&I
obtendo, dessas fontes, maiores índices de absorção que possam responder pelos custos da empresa. “Hoje, na realidade
brasileira, conseguimos absorver, na média, entre 30% e 40%
desses custos”, complementou Meneghetti, afirmando que
este percentual está muito aquém do mínimo que permite
atravessar eventuais turbulências na economia. “Temos que
fazer estas operações absorverem, por seu resultado, 100% dos
custos de estrutura de nossas empresas, a exemplo dos Concessionários de caminhões que têm seus custos, praticamente,
mantidos pela área de pós-venda, razão pela qual crescem com
consistência e sem interrupção nos últimos tempos”.
Assim como sugerido por Luiz Moan, da Anfavea,
Meneghetti reafirmou que é preciso formar uma agenda estratégica e positiva para promover ações que conciliem interesses
setoriais e também voltados para o crescimento da economia
brasileira. “É preciso falar sobre o que é importante para cada
um e para todos”, disse.
“Vendas diretas são um caminho perigoso quando passam
de certos limites”, acrescentou, sobre a prática das montadoras
de vender, com grandes descontos, carros a frotistas, como
locadoras, que depois revendem esses veículos como seminovos ao mercado. Meneghetti lembrou que a Fenabrave já
negocia com o Confaz (Conselho das Secretarias Estaduais de
Fazenda) a adoção do gravame obrigatório de 12 meses para
esses negócios, o que impediria a venda dos veículos antes
desse prazo. “Isso deverá inibir os pseudofrotistas, que trazem
danos ao nosso mercado”, destacou.
Meneghetti também enfatizou a importância econômica
do Setor da Distribuição de Veículos para o Brasil, que re-

presenta 5,7% do PIB Nacional e que, por meio das 7,2 mil
concessionárias existentes no País, emprega 390 mil pessoas
e faturou R$ 237 bilhões em 2012.
Segundo o presidente da Fenabrave, o setor, por sua
grandeza e capilaridade, vem se envolvendo, cada vez mais,
nas discussões sobre mobilidade urbana e sustentabilidade, apoiando projetos governamentais como o Programa
PARADA – do Ministério das Cidades, e também sugerindo
ações que possam trazer benefícios a toda a Nação, como é
o caso da Reciclagem Veicular. “O programa pode reduzir
acidentes e mortes no trânsito, além de gerar emprego e
renda. Já levamos a proposta ao ministro Fernando Pimentel
(Desenvolvimento) e vamos insistir na implantação do marco
regulatório para a indústria desmontadora.”
Ao final, Meneghetti destacou que a Fenabrave está aberta
para dialogar com todos os elos da cadeia, especialmente o
Governo e a sociedade, em busca de soluções para novos caminhos e novos horizontes para o setor. “Acreditamos que apenas
o trabalho em conjunto pode trazer benefícios a todos”, disse.
“Temos todos que nos unir para que possamos ultrapassar
barreiras e alcançar resultados melhores a cada dia, e para
todos. Apesar dos avanços até aqui obtidos, e do crescimento
registrado nas últimas décadas, o Brasil continua atrasado sob
vários aspectos. A pendência de grandes reformas estruturais,
como nas áreas tributária, trabalhista, de infraestrutura, assim
como o excesso regulatório, continuam sendo as causas do
alto Custo Brasil, da baixa produtividade e competitividade
e, consequentemente, dos insuficientes investimentos, tão
necessários para alavancar o crescimento autossustentável.
Contem com a Fenabrave e a Fenabrave contará com cada
um de vocês”, finalizou Meneghetti.
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Homenagem aos líderes do setor
Em reconhecimento à importância e à contribuição que tiveram para
o desenvolvimento do setor automotivo brasileiro, a Fenabrave
homenageou, in memorian, dois grandes líderes setoriais.

V

ouvir e, quando precisava, sabia bater na mesa”, comenta
ídeos-homenagens e estatuetas foram elaborados
Sergio Reze, presidente da Assobrav (Associação Brasileira de
especialmente pela Fenabrave para a ocasião, que
Distribuidores Volkswagen).
contou com representantes e familiares dos hoA habilidade de Sauer em realizar manobras complexas
menageados na Cerimônia de Abertura do 23º Congresso
e, por vezes, improváveis marcou sua gestão à frente da
Fenabrave, durante a qual as homenagens foram realizadas.
Volkswagen. O maior exemplo foi a criação da Autolatina,
O primeiro homenageado, cujo vídeo ocupou os 60 mejoint venture que uniu Ford e Volkswagen, duas das principais
tros de tela da solenidade, teve um papel importantíssimo na
montadoras do planeta, em um projeto de compartilhamento
regulamentação do setor, principalmente nas relações entre
de tecnologias, produtos, mão de obra e sistemas de controle.
fabricantes e seus distribuidores. Trata-se de Renato Ferrari,
A parceria durou até 1996.
advogado, Concessionário, ex-presidente da Fenabrave, e
No telão, as mais de 2,5 mil pessoas presentes na
reconhecido por ser o autor da Lei 6.729, que leva seu nome.
Cerimônia de Abertura se emocionaram ao assistir aos
Empresário determinado e um apaixonado pelo direito,
vídeos de homenagens, produzidos pela Fenabrave e coorFerrari lutou, bravamente, em prol dos interesses do setor,
denados pela MCE Comunicação. No palco, para receber
sempre com muita serenidade, dedicação e determinação.
as estatuetas de homenagem, subiram Rodrigo Ferrari, filho
“Meu pai costumava dizer que os contratos escravizam e que
de Renato Ferrari, e Oliver Martin Sauer Schues, neto de
a Lei liberta. Por isso, ele lutou tanto para a aprovação da
Wolfgang Sauer.
Lei 6729”, relembra Rodrigo Ferrari, filho de Renato Ferrari,
durante depoimento gravado em vídeo.
Por parte da indústria automotiva, a
Fenabrave prestou homenagem a Wolfgang
Sauer, o alemão com alma brasileira, que
presidiu a Volkswagen do Brasil entre os
anos de 1973 e 1989. “Sauer é reconhecido
por ter sido o grande líder da indústria
automobilística brasileira por um largo
período da nossa história. Era uma pessoa
que, mesmo que contrariasse alguma opinião, sabia explicar o porquê da negativa,
de tal forma que o contrariado compreendia
sua posição e até o ajudava na sua missão.
Subiram ao palco, para receber as estatuetas de homenagem, Rodrigo Ferrari, filho
Ele era, acima de tudo, humanista. Sabia
de Renato Ferrari, e Oliver Martin Sauer Schues, neto de Wolfgang Sauer.
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Marcas Mais Desejadas

P

or meio de opiniões colhidas via internet,
como parte da 18ª Pesquisa Fenabrave de
Relacionamento de Mercado, realizada entre
os meses de junho e julho, Concessionários
de diversas marcas e todos os segmentos elegeram a Marca
Mais Desejada 2013, em quatro categorias: Automóveis e
Comerciais Leves; Caminhões e Ônibus; Tratores e Máquinas Agrícolas; e Implementos Rodoviários. Em sua quinta
edição, este tradicional prêmio, concedido pela Fenabrave,
pela primeira vez, não premiou a Marca Mais Desejada no
segmento de motocicletas, pois não atingiu o mínimo de
25% de participação dos que opinaram.

O prêmio é decidido pela melhor média entre as 25 questões
computadas na Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com
o Mercado, coordenado pela Scheuer Consultoria – onde
cada Concessionário pôde participar dentro do segmento
que representa. “Mais uma vez, a Pesquisa Fenabrave retrata
a percepção dos empresários do Setor da Distribuição em
relação a cada marca no mercado consumidor e, assim,
destaca as Montadoras que melhor trabalham na parceria
com suas Redes”, avaliou o presidente da Fenabrave,
Flavio Meneghetti.
O anúncio das Marcas vencedoras aconteceu durante a
Cerimônia de Abertura do 23º Congresso Fenabrave.

Automóveis e Comerciais leves

HMB (Hyundai Motor Brasil)
“Ser reconhecida como ‘A Marca Mais
Desejada’, na opinião de todas as
concessionárias do setor de automóveis,
mostra que a Hyundai tem feito um
ótimo trabalho e está no caminho certo
para atingir seu objetivo maior, que é
o de ser a marca mais amada do Brasil.
Para isso, buscaremos a excelência
no atendimento a nossos clientes”.
William Lee
Presidente da Hyundai Motor Brasil.

Caminhões e Ônibus

Volvo do Brasil
“Este é um reconhecimento importante,
pois é validado pela Rede de
Concessionárias de todas as Marcas, em
razão da forte imagem que a Volvo tem
no mercado e, especialmente, porque são
os distribuidores que estão no dia a dia,
fazendo a interface com os clientes”.
Carlos Morassutti
Vice-presidente de RH e
Assuntos Corporativos do Grupo
Volvo América Latina.
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Os Vencedores
Automóveis e
Comerciais Leves

Caminhões e
Ônibus

Tratores e
Máquinas Agrícolas

Implementos
Rodoviários

1o lugar

1o lugar

1o lugar

1o lugar

Hyundai

Volvo

Case Ih

Noma

2o lugar

2o lugar

2o lugar

2o lugar

Toyota

Scania

John Deere

Randon

Tratores e Máquinas Agrícolas

Case Ih do Brasil
“Este prêmio é muito importante para
a Case IH, pois ele é organizado por
pessoas que entendem do mercado, e ser
‘A marca Mais Desejada’ é, sem dúvida,
um importante diferencial. Somos a
marca que mais cresceu no ano de 2012
em participação de mercado e, para este
ano, os resultados são ainda melhores.
Apenas no primeiro semestre registramos
crescimento de 73% em colheitadeiras
e 54% em tratores. A escolha da Case IH
mostra que estamos no caminho certo”.
César Di Luca
Diretor comercial da Case IH.

Implementos Rodoviários

Noma do Brasil
“Nos sentimos honrados com este prêmio
e gratos por esta expressiva votação. Este
reconhecimento é fruto de um trabalho sério
de todos os colaboradores da Noma, de anos
de planejamento e investimentos em pessoas,
em melhores estruturas e em desenvolvimento
tecnológico. É um importante sinal de que
estamos no caminho certo, de pesquisar
continuamente soluções de vanguarda a fim de
contribuir com a evolução da logística de nosso
País e facilitar a atuação do transportador”.
Marcelo Noma
Diretor superintendente da Noma do Brasil.
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Palestra Magna de Abertura

Vicente Falconi,
consultor e guru
empresarial.

A visão de Vicente
Falconi sobre
as concessionárias
no Brasil
Muitas vezes, o empresário quer crescer,
mas falta previsão de fluxo de caixa livre ou
percepção de seu limite de endividamento,
alertou o consultor, para quem uma
Concessionária é uma empresa onde entra
muito dinheiro, mas fica pouco, fazendo
alusão às estreitas margens de lucro.

E

m formato de talk show, a Palestra Magna de
Abertura do 23º Congresso Fenabrave foi comandada por Vicente Falconi, renomado consultor,
guru empresarial, sócio-fundador da Falconi Consultores de Resultados e autor do livro “O Verdadeiro Poder”,
tema escolhido para a sua palestra no evento.
Questionado pela apresentadora da Record News e da TV
Fenabrave, Fátima Turci, que conduziu o talk show, sobre
quais seriam os três fatores prioritários para que os Concessionários conquistem uma gestão eficiente, Falconi afirmou que
ter controle financeiro é fundamental. “O problema número
um do pequeno e do médio empresário no Brasil é a falta de
controle financeiro ou a pobreza desse controle. É necessário
que tenha um controle financeiro melhor e mais preciso para
que sobreviva ao mercado flutuante”, alertou o consultor.
Segundo Falconi, o controle tem de ser feito mensalmente,
específico para cada empresa, com observações dos custos, das
margens de geração de caixa, bruta e líquida, da gestão do
capital empregado. “Muitas vezes, o empresário quer crescer,
mas falta uma previsão de fluxo de caixa livre ou percepção
de seu limite de endividamento”, observou.
Outro fator importante, destacado por ele, como sendo
o problema número dois do empresariado, estaria na gestão
do negócio, que requer métodos e processos padronizados,
capacidade de treinamento de pessoal, medidas de controles da
rotina do dia a dia, a fim de detectar desvios. “É preciso que

22

Revista Dealer

o empresário estabeleça um planejamento estratégico para o
negócio, defina metas com critérios e, a partir daí, desenvolva
e execute seus planos de ação”, recomendou.
Por último, chamou a atenção para o turnover nas empresas, fator crítico e que deve ser revisto pelos Concessionários.
“Gestão financeira, controle e pessoas são os três fatores mais
importantes para atenção do empresariado”, destacou. Para
ele, sem dúvida, fidelizar os funcionários é um diferencial no
negócio de carros. “O empresário tem que lutar para manter os bons funcionários, porque eles fidelizam os clientes
da concessionária”.
Questionado também sobre como cortar custos, dúvida da
grande maioria dos executivos reunidos no Congresso, Falconi
orientou que o empresário investigue, de forma mais profunda, todos os processos de seu negócio para identificar onde
está o gargalo. “O grande custo é formado por um conjunto
de ineficiências. Erros de controle de estoque, de cobrança,
serviços mal feitos e retrabalhos devem ser observados”, disse
“No setor, há casos de automóveis esquecidos no pátio”, citou
como exemplo.
Ponto alto do talk show, o consultor foi questionado ainda sobre planejamento sucessório e seus processos, temática
específica na programação do Congresso, tamanho interesse
dos participantes. Para Falconi, o processo de sucessão
trata-se de um problema de governança, não sendo uma
demanda exclusiva do setor e sim generalizada.

“Tenho bons exemplos de empresas familiares em que os
herdeiros tornaram a empresa maior ainda, como a Gerdau.
Então, é preciso avaliar se o sucessor gosta do negócio, se há
interesse e pureza de intenções. O importante é começar a
planejar a sucessão com bastante antecedência e verificar quem
realmente ama o negócio assim como o fundador para que
exista tranquilidade no processo. Senão, o melhor é constituir
um pequeno conselho familiar e contratar um profissional de
confiança para avançar no processo”, orientou.
O especialista encerrou sua participação no evento pedindo aos empresários que observem seus filhos e equipes.
“É preciso amar o que faz para ter sucesso nos negócios que
administra. Quando se ama o que faz não há impedimentos
e se faz bem feito”, finalizou.
Vicente Falconi é consultor de grandes grupos empresariais brasileiros e do Governo Federal. Foi reconhecido pela
American Society for Quality como “Uma das 21 vozes do
Século 21”. Publicou seis livros na área de Gestão Empresarial,
que venderam mais de um milhão de exemplares. Entre eles,
“O verdadeiro poder”, autografado por Falconi, no stand de
sua consultoria, na ExpoFenabrave, após sua palestra.

Vicente Falconi e a jornalista Fátima Turci.

Imprensa nacional participa do evento

M

ais de 100 profissionais de imprensa, de diversas localidades do Brasil, estiveram presentes no 23º Congresso
Fenabrave e ExpoFenabrave. Além da imprensa especializada e de assessorias ligadas às Associações de Marca, Regionais
Fenabrave e das empresas participantes da ExpoFenabrave, profissionais de rádio, TV, internet, jornais e revistas prestigiaram os eventos,
resultando em ampla cobertura da mídia nacional.
No segundo dia de evento, o Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave, Flavio Meneghetti, concedeu entrevista
coletiva aos jornalistas, comentando balanço e projeções para o setor
em 2013, assim como avaliando temas abordados no evento.

E STA D O D E M I N A S

●

S Á B A D O ,

VEÍCULOS

DOMINGO
11/8/2013

Com o intuito de iniciar operações no Brasil
a partir de novembro por
meio de importações, a
montadora chinesa Geely expôs ao público pela
primeira vez, na semana
passada, os dois modelos
de automóveis que serão
comercializados inicialmente no país: o sedã EC7
e o compacto GC2, ambos
fabricados em Montevidéu, Uruguai. A apresentação ocorreu durante o 23º
Congresso da Federação
Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores
(Fenabrave), em São Paulo,
onde a fabricante montou
um estande para informar
detalhes dos veículos e de
como será o esquema de
vendas no território nacional.
O EC7 estará disponível
no Brasil ainda em novembro, no valor médio de R$
50 mil. Ele virá na versão
com câmbio manual de
cinco marchas, motor de
alumínio de 1.8 litro, tendo
138 cavalos de potência.
Somente a versão completa, com ar-condicionado,
direção hidráulica, acionamentos elétricos, airbags, entre outros, será
comercializada. O único
item opcional será o banco
de couro. A Geely pretende

www.correiodeuberlandia.com.br

FOTOS GEELY MOTORS BRASIL/DIVULGAÇÃO

Especificações

PAULA CAROLINA *
De São Paulo

GC2
Motor - 1.0 gasolina de
997 cilindradas por
cm³, 12 válvulas e
torque de 3.600 rpm
Direção - hidráulica
Transmissão - manual
de 5 marchas
Portas - 2 mais portamalas
Dimensões - 3.598 mm
de comprimento,
1.630 mm de largura,
1.465 mm de altura
e 2.340 de distâncias
entre os eixos

EC7
Motor - 1.8 gasolina
de 1.792 cilindradas
por cm³, 16 válvulas e
torque de 4.200 rpm
Montadora chinesa Geely apresentou em São Paulo o EC7 e o GC2, seus dois modelos de entrada no mercado brasileiro

Direção - hidráulica

também, a partir do segundo trimestre de 2014, oferecer câmbio automático CVT
para esse sedã.
E, no valor médio de R$
30 mil, o compacto popular
GC2 1.0 só estará à venda
a partir de janeiro de 2014.
Sob o capô, um motor de
68 cavalos e transmissão
manual de cinco marchas.
O modelo único também
será completo, com ar-con-

Transmissão - manual

dicionado, direção elétrica,
airbags e, constituindo-se
como o maior diferencial,
um sistema de freios ABS.
O banco de couro também
será opcional.
Uma curiosidade é que,
para esse modelo, também
vendido na China, houve
uma adaptação para os vidros traseiros. Isso porque,
originalmente, são basculantes e, para o mercado

latino-americano, instalaram o tradicional sistema
de correr comumente visto
nos demais veículos.
Os dois modelos sairão
somente com a opção de
serem abastecidos com gasolina. Também há um padrão de cinco cores de pinturas disponíveis, rodas de
liga-leve e um sistema de
entretenimento multimídia instalado em seus inte-

riores. Segundo o presidente da Geely Motors Brasil,
Ivan Fonseca e Silva, com
esse molde de qualidade, a
fabricante tem como conceito brigar pelo mercado
dominado pelas montadoras ocidentais e japonesas,
saindo da concorrência direta com outras empresas
chinesas que começaram
suas operações no país recentemente.

de 5 marchas
Portas - 4 mais portamalas
Dimensões - 4.635 mm
de comprimento,
1.789 mm de largura,
1.470 mm de altura
e 2.650 mm de
distância entre eixos

REVENDEDORES

MONTADORA TERÁ INICIALMENTE 15 CONCESSIONÁRIAS
Inicialmente, a chinesa
Geely deverá contar com 15
concessionárias no país e,
em um ano, pretende chegar a 25. Já há negociações
com distribuidores nos estados de Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais,
Goiás e Pernambuco. Em
Minas, fora a capital Belo
Horizonte, o grupo pretende ter pontos de vendas em
Uberlândia,
Governador

Valadares e Montes Claros.
Mesmo antes de começar as operações comerciais de dois carros
no Brasil, a Geely já tem a
pretensão de instalar, em
curto prazo, uma fábrica de
automóveis no território
nacional. Isso porque, sendo a primeira montadora
privada chinesa, existente
desde 1997, a empresa tem
a pretensão de se expandir
pelo mundo.
Para isso, recentemente,

comprou de forma integral
a Volvo Cars, da Suécia,
associando-se a uma marca que inspira qualidade.
Segundo a assessoria de
comunicação da Geely no
Brasil, ainda não há definição sobre um local para
instalar a planta brasileira. A assessoria informou
que isso deve ocorrer após
um ano e meio do início das
vendas no mercado local,
caso haja aceitação por
parte dos consumidores.

Como fazer para fidelizar um cliente cada vez
mais bem informado, exigente e com pouco tempo para desperdiçar nas revendas e oficinas e, ao
mesmo tempo, como aumentar a rentabilidade de
um setor em que a concorrência aumenta substancialmente e as margens de lucro vão sendo reduzidas. O desafio foi tema de palestras e permeou discussões durante o 23º Congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que terminou, ontem, em São Paulo.
Entre as principais preocupações está o setor de
pós-vendas e a tentativa de fidelizar o cliente, independentemente depois de terminado ou não o período de garantia do veículo. “Passado o período de
garantia, as concessionárias vão criar clientes fiéis se
tiver havido uma boa experiência no pós-vendas”,
afirma o diretor executivo para o Canadá e América
Latina da empresa global de serviços de informação
e soluções sobre a satisfação do cliente J.D. Power,
Darren Slind. E, para isso, ele ressalta pontos essenciais como o fato de o problema apontado no carro
ser resolvido na primeira vez em que é levado à oficina da concessionária, o que nem sempre acontece.
Ele lembra ainda que “o cliente quer falar com
um consultor técnico em até cinco minutos depois
da sua chegada à concessionária, quer que seja cumprido o dia de agendamento para o conserto e que
o veículo seja entregue quando foi prometido, além
de estar mais limpo do que quando entrou na oficina”. Medidas que parecem óbvias, mas que não
costumam ser praxe entre as revendas.
A título de curiosidade, Slind acrescenta que a alta satisfação do cliente também está ligada a fatores
como oferecer test drive no momento da compra e
que não seja muito curto, além de ser dada a devida
importância à chamada entrega técnica (momento
em que o consumidor recebe o carro zero e todas as
explicações sobre seu funcionamento). “Pesquisas
apontam que um tempo ideal para o test drive está
entre 21 e 40 minutos. É dada uma propriedade
mental ao cliente enquanto está atrás do volante.
Quanto ao tempo tomado na entrega, ainda não foi
quantificado no Brasil, mas no Canadá é considerado ideal entre 31 e 60 minutos”, acrescenta.

PREMIADOS Durante o congresso, também foi rea-

lizada a entrega do prêmio Voss (Vehicle Owenership
Satisfaction Study), resultado de um estudo de satis-

fação com proprietários de veículos, realizado anualmente pela matriz norte-americana e pela terceira
vez pela J.D. Power Brasil, com mais de 8 mil consumidores brasileiros, proprietários de 74 modelos de
veículos. O campeão geral, com 814 pontos num total de 1 mil, foi o Toyota Corolla (veja quadro).
A pesquisa foi feita entre abril e maio, levando-se
em consideração quatro importantes quesitos: qualidade do carro, design e desempenho, pós-vendas e
custo de propriedade. Este último, o que mais peso
tem na ponderação do brasileiro segundo a própria
pesquisa, leva em conta fatores como manutenção,
seguro e consumo de combustível.
O estudo também avaliou as marcas de modo geral e novamente a Toyota foi a campeã, com 816 pontos. Em seguida vieram: Honda (778), Hyundai-Caoa
(771), Nissan (770), Kia (768), Citroën (739) e Chevrolet
(735). Apenas essas sete marcas tiveram avaliação acima da média geral, que foi de 733 pontos.

PROBLEMAS Durante a apresentação dos resultados, o diretor geral da J.D. Power Brasil, Jon Sederstrom, chamou a atenção também para o problema
de qualidade enfrentado pelos modelos brasileiros
em geral, com alto índice de defeitos mecânicos,
principalmente quando o mercado do país é comparado aos do Canadá, Alemanha e Reino Unido. Em
média, os proprietários de carros novos relataram
352 problemas a cada 100 unidades, enquanto no
Canadá e na Alemanha esse número cai para 230 e
no Reino Unido para 204. “Vários modelos vendidos
aqui e na Alemanha, com o mesmo nome, apresentam mais problemas aqui”, acrescenta Sederstrom.
Além disso, dentro do próprio mercado brasileiro, se comparados os carros produzidos nacionalmente com os importados de países como o México, Coreia do Sul e Argentina, os fabricados aqui
também apresentam um índice maior de problemas: 356 em cada 100 unidades contra 310 nos produzidos no México, 314 nos coreanos e 333 nos argentinos. Somente nos importados da China foi notado um maior número de defeitos: 389.
“E olha que aqui no Brasil os carros têm em média menos conteúdo que os importados, o que significa que é menos equipamento para dar defeito e
consequentemente deveria haver menos problemas. É um desafio melhorar a qualidade dos carros”,
avalia o diretor geral da J.D. Power Brasil.
*A jornalista viajou a convite da Fenabrave.

❚ CAMPEÕES NA PREFERÊNCIA DO DONO
» SUBCOMPACTOS

1) Fiat Palio Fire; 2) Fiat Novo Uno; 3) Renault Clio

CG2, o compacto da Geely, deve começar a ser vendido no Brasil a partir de janeiro de 2014
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» COMPACTOS DE ENTRADA
1) VW Voyage e VW Logan; 3) Chevrolet Classic
» COMPACTOS SUPERIORES

FENABRAVE

CONGRESSO DISCUTE AVANÇOS DO SETOR E DA ECONOMIA

1) VW Polo; 2) Ford New Fiesta; 3) Honda City

O 23º Congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) ocorreu entre os dias 7 e 9 deste mês em
São Paulo. Durante o encontro, concessionários, representantes de montadoras
e de governos discutiram
formas de o setor avançar
economicamente, ajudando

» MÉDIOS
1) Toyota Corolla; 2) Honda Civic; 3) Chevrolet Astra

a melhorar as riquezas do
Brasil diante da crise internacional. Conjuntamente,
uma exposição ocorreu com
mais de 100 expositores ligados à área.
Destaque no evento foi
a pesquisa divulgada pela
consultoria mundial J.D Power. O estudo de satisfação
foi realizado com 8 mil donos

de veículos novos nacionais
e mostrou que a Toyota alcançou o primeiro lugar no
ranking de satisfação pelo
terceiro ano consecutivo.
Além disso, a Volkswagen
teve dois modelos premiados. A Fiat e a Renault também tiveram modelos apontados como mais satisfatórios.
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TOYOTA/DIVULGAÇÃO

Toyota Corolla é campeão geral de satisfação na pesquisa do J.D. Power com mais de 8 mil clientes

Consumidor em
primeiro lugar

CORREIO DE UBERLÂNDIA

Geely vai vender dois modelos no Brasil
FERNANDO BOENTE | REPÓRTER

A G O S T O

MARLOS NEY VIDAL/EM/D.A PRESS - 23/5/10

INVASÃO CHINESA MAIS UMA CONCORRENTE CHEGA AO MERCADO

SEDÃ E COMPACTO
ABREM OPERAÇÕES
DA MONTADORA

D E

❚ CONGRESSO FENABRAVE
Preocupação com cliente cada vez mais exigente em detrimento de queda de rentabilidade
marca encontro de concessionários. Problemas de qualidade também foram discutidos

Fiat Palio Fire é apontado pelos proprietários como o subcompacto que mais agrada em todos os quesitos

A16

1 0
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Obs.: As categorias são assim divididas pela J.D. Power Brasil, sendo que, para que haja prêmio no segmento, devem
existir pelo menos quatro modelos com amostra suficiente para completar 67% das vendas dentro do segmento. Por
esse motivo não foram contemplados picapes, monovolumes, peruas e utilitários.

Chineses vêm
ao Brasil aprender
sobre usados

A

CADA – China Auto Dealers Association, reuniu
um grupo de 15 pessoas, entre Concessionários
de caminhões e automóveis, e representantes da
entidade que congrega a Rede de Distribuição
chinesa, para participar do 23º Congresso Fenabrave.
De acordo com a diretora da Divisão Internacional da
CADA, Charlotte Ye, o objetivo da visita foi de realizar uma
pesquisa no mercado brasileiro, por meio do conhecimento
de novas práticas adotadas no Brasil, principalmente na troca
de experiências com empresários do setor. “Temos interesse
em aprender um pouco mais sobre o mercado de usados,
segmento que, na China, ainda é pouco explorado”, comentou Charlotte.
Segundo a diretora da CADA, os Concessionários trazidos
por ela também gostaram muito das soluções DMS apresenta-
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das na ExpoFenabrave que, na opinião deles, podem ser muito
bem adaptadas ao mercado chinês. “Ficamos muito interessados nos sistemas. Na China não temos isso”, comentou.
Charlotte disse, ainda, que os dois mercados ainda possuem peculiaridades que os tornam diferenciados. Apesar
da diferença de tamanho (em 2012 foram comercializados
mais de 20 milhões de veículos novos na China), a representante da CADA comentou que o consumidor brasileiro,
mesmo ampliando o nível de exigência, ainda não chega ao
padrão vislumbrado no país asiático. “O cliente chinês busca
por carros 100% completos. No Brasil ainda não, mas isso
está mudando”.
A representante da associação chinesa elogiou a organização do evento e comentou que todos os Concessionários
chineses, que vieram na comitiva, estão impressionados com
a grandiosidade da feira e a qualidade do conteúdo programático apresentado nas palestras. “Pretendemos voltar para
ficar por dentro das novidades”, concluiu.
Após os eventos, a comitiva foi acompanhada pelo consultor da Fenabrave, Francisco Mendes, para visitas programadas
a duas concessionárias brasileiras. A primeira foi realizada
no Grupo Itavema, em São Paulo, e a segunda aconteceu no
Grupo AB – Abolição, no Rio de Janeiro.

Parte da comitiva chinesa se reuniu no estande da Fenabrave,
que tinha à disposição o International Lounge.

Velocidade e álcool: combinação fatal.

Adivinhe qual é a marca
que não sai da cabeça
dos concessionários
de todo o país?

Volvo: a marca mais desejada na categoria
caminhões e ônibus do Prêmio Fenabrave 2013.

www.volvo.com.br

Jantares especiais

N

os dias 7 e 8 de agosto, o presidente da Fenabrave,
Flavio Meneghetti, reuniu lideranças da entidade
e as delegações internacionais em jantares de
confraternização especiais.
Realizado no The View, dia 7 de agosto, o primeiro
jantar reuniu as delegações Chinesa e da NADA – National
Automobile Dealers Association e, na noite seguinte, a
confraternização aconteceu no Restaurante Santo Colomba,

reunindo representantes da Argentina, Chile, China, Colômbia, Equador, Estados Unidos, México, Paraguai, Peru
e Uruguai.
Na noite de 8 de agosto, também os jornalistas convidados de outros estados participaram de jantar com a
assessoria de comunicação e imprensa da Fenabrave, a
MCE, no hotel Mercure Dummont Villares, próximo ao
Expo Center Norte.

No restaurante Santo Colomba, a Fenabrave
reuniu representantes internacionais e líderes das
Associações de Marca que prestigiavam o Congresso.
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As delegações chinesa, norte-americana e da América
Latina, participaram de jantar com a Fenabrave no The View.

Os jornalistas
convidados para
o evento também
participaram de um
jantar promovido
no Hotel Mercure
Dummont Villares.

GERAL

Conteúdo de interesse
para todos os segmentos!
Além do conteúdo segmentado, de acordo com a área de interesse,
os congressistas que acompanharam o 23º Congresso Fenabrave
puderam acompanhar palestras com temas de interesse geral,
como recursos humanos, F&I, planejamento, economia, coaching,
tecnologia, entre outros assuntos comuns a todos os segmentos.
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Os desafios da transição de
modelo de desenvolvimento
Mesmo com a certeza de que o setor automotivo vai crescer mais que
o PIB, o economista Ricardo Amorim indica serviços e peças como
caminhos ainda mais rentáveis para o Concessionário.

P

ara dar ao setor automotivo uma ideia do cenário
econômico em que terá de realizar seus negócios no
futuro imediato, o economista Ricardo Amorim,
palestrante convidado pelo Itaú, fez uma análise dos
rumos da economia brasileira ao participar do 23º Congresso
Fenabrave. Apontou, ao Concessionário, como melhor opção,
buscar o seu diferencial na venda de serviços, argumentando
que a infraestrutura ruim das cidades brasileiras vai continuar
ajudando o setor a vender peças.
Reconhecido internacionalmente como economista e palestrante de renome, Amorim destacou o fato de o setor ter
passado por uma mega transformação nos últimos anos, com
coisas boas e outras ruins, devendo cuidar agora de interromper a queda brutal das margens de lucro, o que reconheceu
depender do apoio do governo no sentido de direcionar
corretamente a economia nacional. Como alento, disse que o
País está em melhor situação que os Estados Unidos, quando
se fala em idade média da frota de veículos leves: 11,4 anos
nos EUA e 8 anos no Brasil.
As manifestações de rua, que têm ocorrido em todo o
País, foram lembradas como uma reação de insatisfação com
o descaso a que setores primordiais como transportes, saúde e
educação foram relegados nos últimos anos, inclusive quando
o Brasil se destacava do ponto de vista econômico. Como agravante, a incômoda situação de terceiro no mundo em carga
tributária. “E estamos em primeiro lugar entre os emergentes
em carga tributária, que aqui é realmente pesada. O brasileiro
paga imposto de país rico e recebe benefício de país pobre”.
Segundo Amorim, para desenvolver e desonerar de forma
substancial a economia é preciso atacar a burocracia, que implica em muita perda de tempo e dinheiro dos brasileiros, e
a corrupção. “Estamos falando em algo em torno de R$ 100
milhões. Com isso, poderíamos dobrar o que é investido em
infraestrutura”, acrescentando que um melhor direcionamento
dos impostos arrecadados (IPI, IOF, IR...) também poderia
ajudar nessa tarefa.
Ao comentar que o ex-presidente Lula tem a certeza de
que mudou todo o Brasil, Amorim disse que foram os chineses que viraram o mundo de cabeça para baixo no dia em
que deixaram o campo e foram para a cidade. O palestrante
exemplificou com o consumo anual de cimento entre as duas
nações: 361 kg/per capita no Brasil ante 1.600 kg/per capita
na China (dados de 2011). As centenas de milhões de chineses
e indianos pobres comendo cada vez mais asseguraram ao País
o segundo lugar na cadeia de agronegócios, perdendo apenas
para os Estados Unidos. “Ou seja, as oportunidades estão aí,

Ricardo Amorim

o que significa que, para o Brasil não crescer, temos de nos
esforçar muito, mas está ocorrendo”.
A crise no exterior continua a preocupar. Os recuos e
avanços das economias americanas e europeias e o risco de
a economia brasileira se tornar lanterna entre os emergentes
foram destacados por Amorim, que disse temer pelo destino
da Alemanha nas eleições de setembro. Os Estados Unidos
promoveram uma inundação de dólares pelo mundo, mas
o palestrante entende que o Brasil precisa se preparar para
a invasão de produtos americanos e de empresas, além
de profissionais.
Revista Dealer
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Ricardo Amorim criticou
Inovar-Auto e disse que
o Brasil precisa parar de
distribuir bondades.

O crescimento do agronegócio também está mudando o
perfil do comprador de veículos, levando a um avanço da frota
automotiva muito maior no interior que nas áreas urbanas.
Sem falar no fato de que 49 milhões de brasileiros entraram
na classe em que se compra veículos. “Temos 57 milhões de
brasileiros que querem comprar carro. O preço do carro subiu,
mas o salário mínimo subiu muito mais”.
Amorim entende que o crescimento acelerado pelo qual
o País passou se deve, sobretudo, à sua própria gente. “Mas
não dá mais para crescer colocando mais gente para trabalhar.
Precisa ganhar produtividade. Precisa melhorar a infraestrutura. Crescemos usando a infraestrutura que estava aí. Mas
agora ou investe na infraestrutura ou o crescimento terá de
ser menor. Daí os ‘pibinhos’ que o País está registrando.”
Para reverter essa situação, o palestrante defende estímulos
à produção, expansão do crédito, corte de custos por parte do
governo, colocar ordem na casa e não dificultar a entrada de
investimento estrangeiro, estabelecendo regras claras para isso.
Pelos dados que levantou, o mercado brasileiro automotivo
ainda está com um desempenho melhor que o mercado lá
fora e, dirigindo-se aos participantes do Congresso Fenabrave,
disse ter a certeza de que o crescimento do setor será maior
32
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que o PIB brasileiro. Além disso, Amorim ressaltou, mais uma
vez, que se o governo brasileiro não fizer a lição de casa, não
atacar os problemas que têm de ser atacados, o crescimento
dos cinco anos passados, dificilmente vai se repetir nos próximos cinco anos.
Sobre o programa Inovar-Auto (de incentivo à inovação
tecnológica no setor automotivo), o palestrante disse estar
certo trazer a produção para o Brasil, mas a forma prevista
está errada. Também se mostrou preocupado com um acordo
da Europa e Estados Unidos, que irá impor restrições ao mercado automotivo nacional de forma brutal. Amorim acha ter
chegado a hora de o País parar de distribuir bondades em seus
acordos no Mercosul, fazendo valer regras duras e evitando o
protecionismo, que considera sempre péssimo para a nação.
Antes de encerrar, o palestrante lançou um alerta sobre os
riscos que envolvem o crescimento chinês (estouro da bolha
imobiliária com consequências no regime político e queda da
expectativa de vida por conta da poluição). “Temos de torcer
para que uma coisa ou outra demore ao menos 10 anos, pois
se acontecer antes disso, o problema também será nosso”. E
sugeriu aos presentes que criem um diferencial importante no
setor de serviços “servindo bem para servir sempre”.

Liderança Coaching – razão, alma e coração
Entender os temperamentos das pessoas pode fazer a diferença para as vendas, recomenda
consultor de RH, José Rafael de Medeiros, para o mercado de distribuição automotiva.

“P

essoas cada vez mais ávidas pela transformação do ambiente em que vivem, buscam
mais do que resultados financeiros nas
empresas em que atuam. Esse é o desafio
do mercado para lidar com o profissional do Século XXI”,
chamou a atenção o presidente da JRM Inovação Empresarial, José Rafael de Medeiros, durante a rodada de workshops
realizada no 23º Congresso Fenabrave.
Para o consultor, que coordenou a temática “Liderança
Coaching – Razão, Alma e Coração”, a medida em que as
pessoas evoluíram com as ondas de mudanças ocorridas no
mundo, reflexos em progressos na agricultura, na indústria,
na informática e no talento, os valores morais das empresas
foram sendo lapidados, as competências foram definidas e os
sonhos de empregadores e empregados valorizados. “O aqui
e agora são planos de ação. Planejamento é um trabalho de
longo prazo”, orientou o consultor. “Um treinamento, para
ser assimilado, precisará ser aplicado seis vezes, em formatos
diferentes”, recomendou.
A ideia básica do consultor, durante o evento, foi a de
ampliar o conhecimento dos gestores em relação à retomada
da importância dos anseios dos funcionários, do resgate à
valorização dos sonhos das pessoas e a relação com o tra-

balho. “É preciso sensibilidade para lidar com as pessoas e
potencializar os talentos”, disse, reforçando o pensamento
que o capital intelectual das empresas não está em máquinas
e sim em gente.
Segundo o especialista, outro ponto a ser observado pelos
gestores é o de investir no autoconhecimento e na observação
dos funcionários da empresa e dos próprios clientes. “Entender os temperamentos das pessoas pode fazer a diferença
para as vendas. O autoconhecimento favorece a autoestima
e o autocontrole”.
A palestra, uma das mais concorridas entre os workshops,
bastante motivacional, pôs altos gestores das concessionárias a
cantar. Com a dinâmica, provocou os participantes a refletir
sobre suas atuais estratégias ou falta delas. Fez com que recordassem de perfis e de atitudes de funcionários do balcão,
da administração e da cúpula na sociedade. Arrancou muitos
risos e deu o recado certo. “Preste atenção nas pessoas”.
A palestra foi marcada, também, pela recomendação às
empresas para valorizar e incentivar a espiritualidade dos
funcionários, o que reforçaria aspectos e características como
intuição, razão e sensibilidade como competências a serem
aproveitadas no ambiente de trabalho, quando detectados
entre os profissionais.

José Rafael de Medeiros
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Gestão corporativa e sucessão.
O exemplo Canopus!
Empresa reúne grupo de especialistas em Governança e
Direito para avançar no plano de sucessão.

A

s Empresas Canopus, conglomerado de 34 empresas, com atuação em 27 cidades de oito estados,
além do Distrito Federal, se prepara mais uma
vez para muito trabalho, que transformará a vida
da família e das próximas gerações. Para isso, está atuando,
fortemente, para um bem estruturado processo de sucessão.
A informação é de Marcos Roberto Cruz, presidente do
grupo, que diante de uma plateia repleta de proprietários e
de altos executivos do setor de distribuição de veículos no
Brasil, compartilhou sua experiência como líder do processo
de planejamento da sucessão, que requer profissionalismo,
dedicação e engajamento.
O executivo discorreu sobre sua história para explicar a
formação do conglomerado Canopus, revelando, visivelmente
emocionado, a veia empreendedora da família, iniciada com
os seus avós, passando pelos pais que, entre muitos contratempos, venceram os mais diversos desafios financeiros até
a formação da primeira empresa e o alcance de solidez dos
negócios – já com o envolvimento e apoio dos filhos.

Marcos Cruz (na mesa, o
terceiro da esqueda para
a direita), contou, ao lado
de sua equipe, a trajetória
da Canopus, além de
mostrar de que forma que
os Concessionários podem
realizar a sucessão.
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Segundo o empresário, um dos primeiros desafios do
processo de planejamento sucessório foi o de entender, com
muita clareza, que a primeira geração de uma empresa tem
sonhos e se preocupa com o sustento, as demais precisam ter
objetivos e interesses identificados, que podem ser o próprio
negócio ou o patrimônio. Para isso, reuniu e contratou um
time de especialistas em planos de sucessão, com foco em Governança, passando pelas áreas do Direito, entre elas Família,
Societário e Fiscal, para o desenvolvimento de um trabalho
planejado. Aí se estabelecia, portanto, uma parceria com a
MSCI Governança e Estratégia, com atendimento direto
pelo presidente Fernando Curado, que também participou
da palestra, ao lado de especialistas em Direito, entre eles
a advogada Maria Cibele Crepaldi Affonso dos Santos, da
Siqueira Castro Advogados.
Entre tantas prioridades, de acordo com Cruz, o planejamento tem se mostrado fundamental para definir o patrimônio e as preocupações da família. A importância que o projeto
merece se revela mais forte quando se pensa em evitar disputas

Peça teatral, ao final da palestra, mostrou as diferenças
entre sucessões bem e mal planejadas.

judiciais e até um longo processo litigioso. Além disso, propõe
preservar a união entre os membros da família, fortalecer e
perpetuar os negócios. Também importante em relação à
conveniência fiscal, que deve ser observada pelos grupos em
processos semelhantes.
Aprendizados importantes do processo de planejamento
sucessório se dão na Canopus com a organização de comitês
de trabalhos entre os membros da família e entre os sócios,
ênfase na formação educacional e profissional dos executivos
que deverão assumir a direção dos negócios, vivência dos herdeiros no negócio familiar, vivência dos herdeiros em empresas
do mercado para acúmulo de experiências de outros ambientes
corporativos. Isso tudo passa, também, pelo engajamento e
pela real identificação dos interesses e objetivos dos herdeiros, e pelo entendimento das sociedades, que vão além dos
familiares, com instituições de códigos de condutas e éticas,
definindo políticas entre as partes relacionadas para estabelecer os administradores operacionais do negócio. “Trata-se
de um trabalho multidisciplinar com os objetivos de garantir

o patrimônio e a continuidade dos negócios dessa família,
aperfeiçoando as sociedades existentes ou criando sociedades
novas para adequação do modelo definido pela família. Tudo
visa minimizar riscos”, orientou a advogada Maria Cibele
Crepaldi Affonso dos Santos.
A palestra foi encerrada com uma peça teatral, que contextualizou, de forma bastante lúdica, as diferenças entre sucessões bem e mal planejadas. A plateia vibrou com a entrada
de um caixão no palco, simulando o cortejo fúnebre de um
titular de concessionária, dando sequência à teatralização da
sucessão obrigatória.
Revista Dealer
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História de sucesso
em um mercado
desafiador
Combustíveis alternativos ao petróleo
e fontes de rentabilidade também
alternativas à venda de carros novos são
apontados como os desafios mundiais
para o mercado automotivo. A avaliação
foi feita pelo presidente da Associação
que representa Concessionários no
Perú, em palestra internacional.

O

presidente da AAP – Asociación Automotriz del
Peru, Edwin Derteano Dyer, realizou workshop
internacional, no dia 8 de agosto, sob o tema
“História de Êxito em um Mercado Desafiador”.
O representante da associação que reúne os Concessionários
peruanos, disse que o mercado automotivo mundial tem
passado por diversas mudanças ao longo de sua trajetória.
“O mercado tem mudanças constantes. As Redes, que já
existem há mais de 100 anos, não são mais meras empresas
que apenas vendem veículos. São muito mais do que isso”,
comentou o dirigente.
Segundo Dyer, os Concessionários desempenham um
papel importante na sociedade, auxiliando no transporte
da população, realizando um trabalho social fundamental
para a mobilidade. “Além de proporcionarmos a chance de
as pessoas se locomoverem, temos um trabalho importante
para a manutenção da mobilidade, por meio de nossas oficinas. Renovamos e fazemos manutenção do parque veicular.
Transporte é desenvolvimento!”, enumera.
Em sua palestra, o presidente da AAP apresentou a evolução dos automóveis ao longo dos anos, desde a primeira
concepção, passando pela primeira linha de montagem, da
Ford, passando pela ascensão de Detroit, que se constituiu
como o maior parque fabril de veículos no mundo. “Na década de 50, Detroit era responsável pela fabricação de mais
de 45% dos veículos produzidos no mundo”, relembra Dyer.
O mercado teve de se adaptar às mudanças. Um exemplo apresentado pelo palestrante foi a constatação de que as
reservas de petróleo, no mundo, tinham prazo de validade
para se esgotar. De acordo com ele, entre as décadas de 90 e
2000, o consumo mundial de petróleo foi crescente, chegando
a 86 milhões de barris por dia. “Com a estimativa do fim do
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Edwin Derteano Dyer

petróleo, a indústria teve de se adaptar e passar a produzir
veículos que se locomovam por meio de combustíveis alternativos. Isso vai contribuir para a redução do uso do petróleo,
que deve chegar a 2025 com o consumo diário de 55 milhões
de barris por dia”, comenta.
De acordo com o palestrante, as mudanças farão com
que o mercado seja de constante transformação, porém, terá
a tendência de se comercializarem produtos cada vez mais
similares. “Os veículos hoje são muito parecidos. A diferença
é pouca, inclusive financeira. Desta forma, a Rede deve se
adaptar e trabalhar melhor com outros produtos, como os
do F&I e também veículos usados”, alertou, completando
que a tecnologia empregada nos novos modelos reduz sua
manutenção e que, consequentemente, isso tende a diminuir
a lucratividade da Rede com serviços de oficina. “Precisamos
estar atentos às mudanças e realizar ações que cubram esta
perda financeira”, conclui.

Porque você deve comparecer?
Aprender com os melhores especialistas da industria
Networking com os seus colegas de ramo
Encontrar-se com executivos(as) das maiores montadoras
Observar e comparar no salao da exposicao as tecnologias de ponta
e as mais recentes inovacoes do ramo de revenda automobilistica
Buscar inspiracao de palestrantes consagrados
Vivenciar a historia, culinaria, e diversao de Nova Orleans

Quem deve vir?
Revendedores
Gerente Geral de Concessionarias
Gerente Geral de Vendas

n a t i o n a l

a u t o m o b i l e

Marketing e Gerente de Comunicações
Controladores/Financeiro
Assessoria Jurídica

d e a l e r s

a s s o c i a t i o n
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Tendências e perspectivas para o varejo
Não existe uma fórmula exata para acertar a mão no varejo mas, de acordo
com Maurício Morgado, é possível identificar para onde o segmento caminha.

N

ão é novidade que o varejo é um setor que vive
em constante processo de mudança. Ainda mais
em uma época em que redes sociais, celulares e
tablets revolucionam, a cada semana, o processo de
compra dos consumidores. Apesar de este ambiente parecer
um tanto confuso à primeira vista, um olhar mais aprofundado permite identificar para onde o segmento caminha.
“Em nossas pesquisas, identificamos 14 respostas do varejo”,
afirmou Maurício Morgado, consultor da Fundação Getúlio
Vargas, que apresentou o tema Tendências e perspectivas para
o varejo, no dia 8 de agosto.
Utilizando exemplos de varejistas de sucesso, Morgado
buscou traçar o perfil atualizado do consumidor brasileiro. Segundo ele, o consumidor atual é uma pessoa preocupada com
a saúde e com as questões de sustentabilidade, que privilegia
a conveniência em seu processo de compra e que se mostra
bastante informada sobre o produto que deseja adquirir. Além
disso, é um consumidor cuja faixa etária média vem aumentando, visto o processo de envelhecimento da população
brasileira nos últimos anos, e que tem elevado seu nível de
exigência em atendimento, preço e qualidade – especialmente
entre os compradores da nova classe média.
Para atender tal demanda, Morgado citou diversas alternativas, como o foco exclusivo na redução de preços,
hiperssegmentação ou a aposta na comercialização de bens
exclusivos e de alto luxo. O consultor, no entanto, dedicou especial atenção ao varejo multicanal – ou sua evolução, batizada
agora de omni-channel –, no qual as empresas devem buscar
quase que a onipresença na exposição aos consumidores, com
especial atenção às ferramentas tecnológicas como meio de
conversão em novos negócios. Ele citou, como exemplo, a
propaganda de lançamento do Mercedes-Benz Classe A para
a internet, que utilizou a música “Ah Lelek lek lek lek”, uma
canção de apelo bastante popular de Mc Federado e os Lelek’s,
em um carro de preço que ultrapassa facilmente a barreira dos
R$ 100 mil e cuja marca é sinônimo de sofisticação.
Em apenas 36 horas após seu lançamento, o vídeo já havia
ultrapassado a marca de um milhão de visualizações. “Isso causou uma discussão muito grande nas redes sociais, teve gente
que detestou, mas muitos gostaram. E as empresas têm que
se preparar para essa repercussão. O omini-channel pressupõe
isso”, disse Morgado, lembrando que o consumidor está mais
maduro nas transações via internet. “As pessoas aprenderam
a comprar online.” Segundo o consultor, os consumidores já
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chegam às lojas sabendo muito sobre as especificações dos produtos que desejam adquirir (e dos concorrentes), o que exige
maior preparo e transparência das empresas na negociação.
Outro ponto que Morgado dedicou atenção foi quanto
à necessidade de se trabalhar no processo de experiência de
compra. “Em geral, nós brasileiros, somos muito cartesianos
na montagem das lojas”, disse, citando empresas de outros
países, especialmente norte-americanas, como referência no
assunto. Um exemplo, segundo ele, é a experiência de compra
promovida pela Tesla Motors, fabricante de carros elétricos.
No showroom, o consumidor tem acesso a um veículo desmontado, onde é possível conferir o posicionamento das baterias. Caso tenha agendado um test-drive, a pessoa se dirige
até o estacionamento do local, onde há um posto de recarga
de baterias e já conhece como funciona o processo antes de
dirigir o carro. Apesar de simples, a experiência de compra
da empresa dá uma pitada de como a pessoa vai viver aquilo
na prática. “Os consumidores buscam mais do que uma loja”,
finalizou Morgado.
Maurício Morgado

Lee Harkins

Grupo dos 20 apresenta
melhores práticas em serviços
Para Lee Harkins, lucro não é aumentar preços; é reter clientes. Para o presidente
e CEO da M5 Management Services Inc, lucratividade sustentada exige foco na
produtividade do setor de serviços e trabalho constante na retenção de clientes.

“V

ocê não vai manter lucro em longo prazo se
não conseguir com que seus clientes continuem voltando à concessionária. Lucro não
é aumentar os preços, isso qualquer um
pode fazer, mas sim trabalhar na retenção de clientes”. Esse
foi o ponto de partida da palestra “Grupo dos 20: melhores
práticas em serviços”, ministrada no dia 8 de agosto por Lee
Harkins, presidente e CEO da M5 Management Services. Na
apresentação, Harkins, que tem em seu portfolio de clientes
dealers das maiores montadoras do mundo, destacou o potencial da área de serviços das revendas e cravou: “Seus técnicos
podem trazer mais dinheiro que seus vendedores”.
Para extrair o máximo do setor, no entanto, o executivo
defende, como necessário, muito profissionalismo e talvez até
uma reorganização do departamento de serviços, com foco especial no aumento da produtividade dos técnicos e na redução
do custo operacional. “Sempre existe algum jeito de reduzir
despesas”, afirmou, defendendo a adoção de tarifas fixas de
horas de trabalho. Neste sistema, os serviços são orçados e os
técnicos são pagos de acordo com uma tabela de horas para
executar o reparo.
Na prática, se o conserto for estimado em três horas de
trabalho, mas o técnico conseguir executá-lo em duas horas e
meia, por exemplo, a concessionária cobra as três horas cheias
e, de acordo com um plano de comissionamento e incentivos,
remunera o profissional de acordo. Dessa maneira, é possível
fazer com que os técnicos mais produtivos sejam contemplados com o pagamento de mais horas de serviço sem que,
necessariamente, ele seja obrigado a cumprir horário além da

sua jornada regular de trabalho. “Se você produzir mais horas,
vai ganhar mais dinheiro”, garantiu o palestrante.
Harkins, no entanto, afirmou que, para que o sistema
funcione em sua plenitude, é importante trabalhar com metas
individuais e criar um plano de incentivos financeiros, que
inclui comissões, prêmios e bônus por resultados alcançados.
“Com isso, você os mantêm focados. Além disso, não adianta
só cobrar. É necessário estabelecer metas”, afirmou defendendo que o pagamento baseado no esforço individual gera um
expressivo aumento de produtividade – e, consequentemente,
de faturamento – no departamento. “Espere sempre mais do
que seus funcionários entregam”, disse.
Outro ponto abordado na apresentação é a própria transformação do negócio da distribuição de veículos nos últimos
anos, que tem trabalhado com margens cada vez mais enxutas
e enfrentado um grande aumento de concorrência, o que obriga o Concessionário a buscar outras formas de rentabilidade.
“Acredito que as pessoas que subestimam o departamento de
serviços e que o tratam como um mal necessário não conhecem o potencial de lucratividade dessa área”, afirmou Harkins.
Para finalizar, o palestrante usou sua experiência como
consultor para ressaltar algo que pode acabar passando
despercebido em momentos de transformação do negócio,
como o vivido atualmente: a atenção que os Concessionários
devem ter no atendimento ao cliente que, segundo ele, deve
ser o foco único dos negócios da empresa. “Na minha visão,
retenção de consumidores é ganhar o direito de servi-los uma
segunda vez, baseado na qualidade do serviço que prestamos
na primeira”.
Revista Dealer
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Tecnologia a favor da gestão
Programas capazes de oferecer uma solução integrada em gestão de
concessionárias podem fazer a diferença na operação do negócio.

U

ma das premissas de gestores de empresas de qualquer segmento e em qualquer lugar do mundo é
que é preciso ter os dados e os números do negócio
sempre à mão para facilitar a tomada de decisões. O
problema é que é caro constituir um departamento específico
para a compilação dessas informações, além de ser trabalhoso
– e, por muitas vezes, demorado – para a equipe criar uma
infinidade de relatórios de eficiência. Neste cenário, a solução,
segundo Roberto Fontes Philippi, da Smart Dealer Soluções
em Software, pode ser a adoção de um programa automatizado de gestão da concessionária.
Philippi, que também é Concessionário Fiat na Região
Sul do Brasil, apresentou a palestra “As novas ferramentas de
gestão”, no dia 8, na qual deu uma amostra de como a tecnologia pode ajudar os Concessionários a tocarem seus negócios.
Entre as funcionalidades do programa desenvolvido por sua
empresa estão itens como controle de estoque, indicadores
de eficiência dos colaboradores, relatórios de performance de
F&I, gerenciador de documentos que confecciona contratos
e procurações automaticamente, e até o envio automático de
mensagens via celular para os funcionários que bateram suas
metas. “A tecnologia a favor da gestão já é uma realidade para
as concessionárias”, disse.
No gerenciamento de estoque, por exemplo, o sistema
é capaz de atualizar automaticamente não apenas a oferta
de veículos no site da concessionária como também de classificados online de terceiros, como Web Motors e iCarros.
Na prática, quando a venda de um determinado carro é
concluída e registrada no sistema, o próprio programa, de
acordo com as informações cadastradas na base de dados,
se encarrega de tirar o veículo da lista de ofertas virtual,
evitando que os consumidores se dirijam à concessionária
atrás de um carro que já foi comercializado, e aumentando
a produtividade da equipe, que não tem mais de atualizar
os anúncios manualmente.
Outro ponto interessante é a facilidade de acesso a índices
de produtividade de cada um dos colaboradores da empresa.
Em apenas um par de cliques, é possível, por exemplo, acessar
todo o histórico de transações efetuadas por um determinado
vendedor em diversos períodos e comparar o desempenho com
seus colegas de área – inclusive para saber qual foi a margem
de contribuição deixada por cada profissional. “Isso facilita
até quando precisamos desligar um funcionário, já que, ao
mostrarmos os números, fazemos com que ele entenda a
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baixa produtividade e evitamos até um problema trabalhista”,
afirmou o palestrante.
Entre tantas funcionalidades, é possível, ainda, parametrizar o sistema para o envio automático de mensagens
de texto de celular parabenizando aqueles funcionários que
bateram suas metas, o que funciona como forma de incentivo
permanente à equipe. Além disso, com base nos índices de
F&I, como números e prazo médio de vendas financiadas,
por exemplo, é possível saber quais as melhores formas de se
trabalhar a publicidade na região da concessionária, criando,
de acordo com as informações do relatório, ofertas com foco
no preço à vista ou no valor da parcela. “Com esse sistema,
não tenho mais de ficar pedindo dados ao departamento de
tecnologia da informação. Eu simplesmente trabalho a informação que eu tenho”.

Roberto Fontes Philippi

A influência da internet na compra do carro
A cada três carros comercializados, ao menos uma venda passou por uma
ferramenta de busca, segundo o diretor da Google, Thiago Machado, que indica
ao Concessionário como melhorar o seu negócio por meio dos canais online.

A

internet já é o terceiro meio de comunicação com
maior influência na compra de um novo carro. É o
que garante o diretor de Negócios para a Indústria
Automotiva do Google Brasil, Thiago Machado,
que participou do 23º Congresso Fenabrave, mostrando a
crescente importância da mídia online junto ao atual público
consumidor de autos e a facilidade de se recorrer a essa ferramenta para rentabilizar os investimentos no setor.
Setenta por cento das pessoas que pretendem comprar
um carro têm acesso e usam a internet para tomar uma
decisão. É possível e oportuno melhorar o atendimento
das concessionárias por meio dos canais online, sendo o
YouTube um importante complemento para campanhas de
TV. O administrador de empresas, que está no Google desde
2008, aponta, ainda, como fonte de tráfego para as lojas, a
presença do Concessionário na rede por ser o momento em
que as pessoas fazem a sua primeira busca por um carro novo.
Segundo Machado, já chega a 100 milhões o total de
pessoas conectadas, ou seja, metade da população do Brasil,
sendo que a estimativa é de que esse número suba para 123
milhões até 2017. Além disso, já são mais de 412 milhões de
dispositivos conectados à internet, entre tablets, smartphones,
celulares, notebooks e computadores ao longo do dia. Dos
R$ 45 bilhões investidos em publicidade na mídia, 13% já
vão para a internet.
A ferramenta de pesquisa de parceiros do Google indica
que a TV aberta ainda influencia na venda de novos carros
em 96%, seguida pelas rádios em 76% e a internet em 70%.
“O comprador adquiriu um novo comportamento, pois
navega em várias plataformas de internet antes de ir a uma
concessionária. Ele compara preços, características de veículos,
financiamentos e só então escolhe uma concessionária para ir”.
Está em 95% o total de pessoas que usam fontes online
para se informar antes de partir para uma compra, sendo
que 55% recorrem a essas fontes para escolher e localizar
uma concessionária. Ainda segundo a pesquisa, 56% usam
ferramentas de busca, 53% entram em site da montadora e
49% no site da concessionária. “A gente trabalha muito com
as montadoras para acompanhar todo esse processo até o final
e ver todo esse fluxo para que os investimentos sejam cada
vez mais eficazes”.
A cada três carros vendidos, ao menos uma venda passou
por uma ferramenta de busca. Segundo Machado, até março
passado, a evolução das buscas automotivas passou por um
crescimento de 377%, considerados os últimos cinco anos.
A internet também fez com que o consumidor ampliasse
suas opções. Se antes fixava sua intenção de compra em duas
alternativas, agora chega a fazer comparações com seis carros

diferentes. Na pesquisa apresentada, 87% já têm certa ideia
de marca e modelo, enquanto 63% começam o processo com
um modelo específico em mente.
De acordo com o palestrante, nos Estados Unidos, a
cada 10 pessoas, oito compram uma marca diferente da que
começaram a buscar, fato que se repete também em tablets
(44% usados no processo de compra) e smartphones (62%). O
certo é que 90% dos que recorrem à internet tentam contatar
concessionárias durante o processo de compra, sendo que
67% visitam duas ou mais concessionárias. “Três é o número
médio de concessionárias visitadas, seja por causa da internet
ou por causa do trânsito”.
A importância de se aproveitar todo o potencial do mundo
digital é destacado por Machado também pela geração de estímulo e interesse que proporciona. O palestrante argumenta
que 10 bilhões de vídeos são vistos ao mês, sendo que 84%
do público são maiores de 18 anos. E o Brasil é o país que
mais consome vídeos online na América Latina. O YouTube
se apresenta como a segunda ferramenta de busca do consumidor, aumentando o alcance das campanhas de TV. “E
o grande diferencial do YouTube é que só há contabilização
se alguém vê de fato o vídeo. Já na TV o que existe é uma
estimativa da audiência, pois não dá para saber se a pessoa
estava mesmo vendo a propaganda ou fazendo qualquer outra
coisa quando foi veiculada a peça publicitária”.
O diretor disse ainda que o Google tem desenvolvido um
esforço grande para facilitar o uso de ferramentas da internet,
produzindo programas de certificação de parceiros. Por fim,
Machado comparou a busca online a uma prateleira digital,
enfatizando que o interesse do consumidor nunca “fecha”,
ocorrendo durante as 24 horas do dia, ao contrário das lojas
que atendem em horário específico.
Thiago Machado
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Você sabe liderar?
Mais do que simplesmente chefiar, liderar é fazer com que um grupo de pessoas
trabalhe em equipe e gere os resultados desejados para empresa. Para isto, um líder
deve possuir habilidades, qualidades e estar disposto a enfrentar novos desafios.

P

ara obter um bom resultado, o Concessionário deve
estar em constante atualização visando expandir seu
negócio, para alavancar as vendas e saber administrar
bem a equipe de trabalho. A boa liderança é peça
fundamental para um eficiente sistema de gestão, sucesso
da organização e do profissional. Para ajudar na atualização
congressistas, o escritor, consultor do segmento automotivo,
especialista em gestão empresarial e formação de lideranças,
Wilson Britto, ministrou a palestra inspirada no seu livro
Kathmandu, sobre “Liderança Natural, a Liderança Invisível”,
durante o 23° Congresso Fenabrave.
Britto iniciou sua palestra alertando sobre a preocupação
com o tema liderança, alertando os executivos sobre as técnicas
de administração, absolutamente necessárias para o sucesso.
“O desafio da liderança é criar uma harmonia estratégica
interna em um ambiente externo caótico, uma economia
volátil, rápida obsolescência tecnológica, competição turbulenta, condições políticas e sociais em contínua oscilação. A
determinação do sucesso ou fracasso de uma liderança não é
a posse ou a falta de know-how. As variáveis decisivas são as
suas convicções e atitudes”, explicou.
Segundo o palestrante, liderança é um dos temas muito
discutidos e menos compreendidos. Para acontecer a liderança,
de acordo com Britto, são necessárias mudanças, estratégias
e pessoas para liderar. Líder deve ter um perfil específico,
saber qual é seu papel e ter estilo de liderança. “Gerentes e
líderes são pessoas de gêneros, motivações, história pessoal e
maneira de pensar distintas. O correto seria reconhecer que a
cultura gerencial difere da cultura empreendedora, que floresce
quando surge um líder”, comentou.
Para o especialista, o líder é um agente estratégico dentro da organização. Em grande parte, dele depende os bons
resultados e o crescimento do negócio, mas, para ser um
bom líder, Britto ensina que o candidato deve estudar e se
preparar. “Nem sempre quem sabe ordenar é um bom líder.
Não podemos esperar de uma pessoa algo que não compete
ao seu perfil. O líder tem que ser ativo e não reativo. O líder
atua em um patamar de alto risco. A essência da liderança é
promover mudanças”, esclarece o escritor.
O palestrante orientou sobre a importância de o Concessionário se atentar no momento de escolher o funcionário
para ocupar determinado cargo de liderança. “O titular deve
ter conhecimento de que, nem sempre, o bom vendedor será
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um bom líder. Às vezes insistimos em deixar aquele excelente
vendedor como líder, e acabamos correndo o risco de perder o
bom vendedor e ganhar um péssimo gerente”, enfatizou. De
acordo com ele, a distinção das ocupações é importante para
o resultado da empresa. “O gerente trabalha por necessidades;
o líder por visões. O líder deve ter a vontade de poder, pois
a vontade é tudo aquilo que aguça o crescimento e isso serve
para todas as áreas de nossas vidas”.
Para Britto, o líder já nasce com algumas características.
“A vontade do poder vem de nascença, ele nasce com uma
semente e semeia esta vontade, fazendo, assim, nascer o poder
da liderança. O líder também possui algumas características
como talento, caráter, fortuna, ou seja, ter sorte. Porém, como
exemplo de um bom músico, é necessário aperfeiçoar este
dom, além de habilidade, pois um bom líder deve saber vender,
negociar, liderar e saber fazer um pouco de tudo”, completou.
Ao finalizar a palestra, Britto aconselhou os Concessionários a reconhecer e elogiar o trabalho do líder na empresa.
“O melhor elogio que uma liderança pode receber é ser
reconhecido por seu seguidor”, concluiu.

Wilson Britto

Facebook é negócio, não apenas mídia social
Uma nova forma de nos relacionarmos com nossos amigos e de selecionarmos
as notícias que nos interessam. O Facebook não mudou as pessoas,
mas passou a facilitar a nossa vida e o nosso trabalho.

O

Facebook é um dos protagonistas entre as redes sociais que transformaram a internet num dos meios
mais importantes para a decisão de compra de um
automóvel. Desvendar os caminhos que levam a
aprender a utilizar esse canal para melhorar o desempenho do
negócio foi o que motivou participantes a assistir a palestra
de Fabrício Proti, diretor de negócios do Facebook Brasil,
durante o Congresso Fenabrave.
E o primeiro desafio proposto pelo executivo foi olhar o
Facebook como negócio, não como mídia social. Os números
revelam uma penetração impressionante. São 76 milhões de
usuários no Brasil que usam o canal como extensão de sua
vida social. A maioria tem de 18 a 34 anos; 62% delas acessam
por celulares ou dispositivos móveis e têm, em média, 262
amigos. Por mês, estão conectados por um período superior
a 12h. No mundo, os usuários já atingiram a marca de 1,11
bilhão de ativos mensais, um aumento de 23% em relação ao
primeiro trimestre do ano anterior.
Depois das principais redes de TV, o Facebook é a sexta
mídia em alcance, sendo que 40% acessam a rede enquanto
assistem seus programas preferidos. “O Facebook revolucionou a forma como nós nos relacionamos com nossos amigos
e como acessamos as notícias”, explica Fabrício Proti. Como
o volume de produção de conteúdo na internet é muito maior
do que a capacidade humana de processar essa informação,
o Facebook passou a ser um ambiente no qual as pessoas conhecidas organizam as referências de notícias relevantes para
o usuário. “As pessoas não mudaram, apenas a tecnologia
simples passou a facilitar nossas vidas e nossos trabalhos”,
analisa o executivo.
Se está claro que o Facebook não é só uma rede de contatos, o que os participantes do Congresso da Fenabrave mais
queriam saber é como se apropriar desse mercado promissor
e melhorar a forma de se adaptar a essas redes, buscando
melhorias de desempenho nas vendas e em seus produtos com
base na opinião popular.
O principal fato a reconhecer é que a internet mudou o
processo de decisão sobre a compra de automóvel. Se a escolha
passou a ser mais complexa, ampliando as opções de escolha,
as pessoas, cujas opiniões são relevantes para o consumidor,
estão no Facebook.
De acordo com Fabrício Porti, mais de 97% de pessoas
que acessaram os portais da Fiat, BMW e JAC, num período
de 30 dias, também estavam no Facebook. Essa constatação
estimulou as marcas a contatar seu público pela mídia social,
trazendo-os para o diálogo e conhecendo o estágio de vida
desse cliente.

Uma das formas de fazer esse contato é por meio da
fanpage. Nela, a empresa leva conteúdo até a rede social. Ao
colocar uma imagem da empresa, uma ação dos usuários que
curtiram e compartilharam a página pode gerar indicadores
imediatos de aceitação do anúncio. “São pessoas reais comentando e gerando leads (contatos que a empresa recebe), o que
gera tráfego no site da empresa, proximidade com potenciais
clientes em momento de compra e, principalmente, mais
negócios”, explica Fabrício.
O Facebook também permite um nível de segmentação
do público-alvo de acordo com local de moradia, interesse,
idade e classe social, chegando a 91% de precisão para atingir
o alvo. “A marca tem que colocar conteúdo relevante associado
a momentos relevantes das pessoas, suas famílias e amigos”,
analisa Fabrício Porti. Por meio desse contato, o objetivo é
gerar tráfego para o site e vendas. Ao mesmo tempo, a empresa
fortalece o processo de fidelização ao falar com as pessoas que
importam para seu negócio.
Fabrício Porti sugere a criação de campanhas específicas
para o Facebook e a disponibilização de pessoal qualificado
que capta e distribui o contato dentro da empresa. Na opinião
do executivo, o Facebook deve ser considerado como uma
ferramenta de negócio que gera resultados para a indústria
automotiva, desde o lançamento de um novo produto, até
suas avaliações e vendas.

Fabrício Proti

GERAL

Governança também para pequenas empresas
Apesar de ser mais comum em empresas de grande porte, Marcelo Prado afirma
que governança pode, perfeitamente, se adequar a companhias menores.

I

mprescindível nas grandes corporações, os princípios
de governança corporativa podem, sim, ser adotados
por companhias menores, como os inúmeros negócios
familiares do varejo brasileiro, inclusive distribuidores de
veículos. “Na verdade, governança é compatível com qualquer porte de empresa. E hoje, nosso negócio exige muito
profissionalismo e gestão para se manter”, afirmou Marcelo
Prado, sócio fundador da MPrado Consultoria Empresarial, que apresentou, ao lado de Wanderson Rodrigues da
Silva, um dos consultores da empresa, a palestra “Desafios
da governança corporativa no varejo automotor”, no dia 9
de agosto.
Segundo Prado, o primeiro desafio que os empresários devem enfrentar é quanto à transparência nos negócios, um dos
pilares da governança corporativa. Isso porque não é comum
que, em empresas familiares ou com poucos sócios, sejam divulgadas demonstrações de resultados econômicos, como lucro
aferido, por exemplo. Se por um lado a iniciativa pode criar
um clima de confiança entre colaboradores e administração
por conta da boa comunicação, alguns empresários se sentem
desconfortáveis em deixar pública essa informação, o que, na
opinião de Prado, faz pouco sentido, já que é muito difícil
manter tais números realmente em sigilo. “Hoje, o sistema
(funcionários, parceiros, fornecedores) sabe tudo”, disse.
Além da transparência, Prado e Silva abordaram temas
como a importância de se criar um conselho administrativo
e a de se firmar um acordo societário claro e que contemple

questões diversas – como participação dos sócios em outras
empresas –, planos de sucessão, prestação de contas e admissão
de novos parceiros. Os consultores afirmaram que a implantação de governança pode demorar cerca de dois anos para ser
executado. “Mas é importante lembrar que governança não
é um destino, mas sim, um processo. É preciso disciplina e
vontade para fazer com que as coisas realmente aconteçam”,
destacou Silva.
Benefícios – Se parece trabalhoso desenvolver políticas de
governança corporativa, as práticas, se bem implementadas,
podem evitar problemas futuros, como desgastes entre sócios
e divergências sobre planos de investimento e expansão, por
exemplo. “Com governança, o estresse diminui. Funciona como
um processo preventivo de futuros problemas”, disse Prado.
Outro efeito extremamente benéfico da adoção de política
de governança corporativa é o reflexo das práticas no preço de
mercado da empresa. Para exemplificar isso, Prado citou um
estudo sobre a variação do valor das companhias que trabalham com os melhores indicadores de governança no Brasil
comparado com o índice Ibovespa entre 2009 e 2013. Neste
período, o mercado de ações subiu 127%, já as empresas com
governança registraram alta de 196% no valor médio de mercado. Além disso, taxas de juros e capacidade de empréstimo
podem registrar melhoras sensíveis. “Tivemos um cliente que
conseguiu ampliar seu limite de crédito de R$ 4 milhões para
R$ 60 milhões com governança”, afirmou Silva.

Teste o nível de
governança da
sua empresa

Wanderson Rodrigues

Marcelo Prado
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No site da
MPrado Consultoria
Empresarial
(www.mpradogc.com.br)
está disponível um
teste de avaliação do
nível de governança
corporativo. Para realizálo, basta fazer preencher
os dados cadastrais.
O teste é gratuito.
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Concessionária: um novo negócio
Na mesa redonda, que resumiu os principais pontos debatidos no
23º Congresso Fenabrave, foi apresentada uma visão do modelo de
concessionária que o consumidor vai ter à disposição num futuro próximo.

D

iscussões em torno de um novo modelo de distribuição de veículos, com as alternativas de
mudanças que as concessionárias têm pela frente
para se adequar ao atual cenário econômico brasileiro, marcaram a última mesa redonda do 23º Congresso
Fenabrave. Entre as possibilidades levantadas, destaque para
lojas mais compactas, informatizadas e preparadas para fidelizar a clientela.
O encontro, que reuniu o presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave, Flavio Meneghetti; o presidente
do Grupo Pedragon, José Henrique Figueiredo; o diretor da
Ford, Jorge Chear Neto e o diretor da Honda Automóveis do
Brasil, Roberto Y. Akiyama teve, como moderadora, a jornalista
e economista Denise Campos de Toledo. Segundo o coordenador temático do Congresso, Valdner Papa, a mesa redonda
tem importância estratégica por fazer um resumo concentrado
dos pontos mais importantes debatidos ao longo do evento.
Antes de passar as perguntas aos participantes, Denise fez
um rápido apanhado da situação econômica brasileira, ressaltando as muitas incertezas que obrigam o empresariado, de
maneira geral, a mudar estratégias para alcançar uma situação
melhor. Os custos elevados da produção que encarecem a área
industrial, a queda de investimentos no País, a perda de fôlego do consumo, a redução da confiança do consumidor e as
restrições na concessão de crédito por receio de inadimplência
foram alguns dos problemas citados.
A possibilidade de o Produto Interno Bruto (PIB) ficar
até abaixo de 2% foi um dos pontos apresentados como um
dos fundamentos do pessimismo da população, decorrentes
ainda da constatação de muito desperdício causado por

46

Revista Dealer

medidas equivocadas, alterações de regras e oscilações da política econômica. Nesse sentido, o mercado de automóveis e
comerciais leves que tinha uma previsão inicial de crescimento
de 3,5%, deverá ficar agora em 1% na melhor das hipóteses.
Nessa área, ainda os estoques médios atingiram entre 45 e 48
dias de vendas em julho, o que é um balanço muito ruim,
segundo Denise. Sem estímulos do governo, as montadoras
também reduziram o volume de produção em 2,7% em julho
em relação a junho, quando já ocorrera uma queda de 7,8%
em relação ao mês anterior.
Pelos motivos expostos por Denise, está explicado o porquê de alguns palestrantes terem recomendado, aos Concessionários, que focassem seus negócios no pós-venda, olhando
com muita atenção para as novas ferramentas, especialmente
na internet, para não reduzir o peso de sua participação comercial. A mediadora sugeriu que os Concessionários com
problemas (automóveis e motos, principalmente) também
olhassem com atenção o caminho seguido com sucesso pelo
setor de caminhões. “Esse mercado vive uma ótima fase,
com grau de absorção de pós-venda superior a 100%.” Ao
mercado de motos indicou um melhor aproveitamento de
serviços e peças.
O presidente da Fenabrave reconheceu as dificuldades
enfrentadas pelos Concessionários para lidar com as novas tecnologias, exemplificando com o fato de as pessoas
usarem apenas 1% do que os smartphones permitem. “O
cliente que chega aos nossos showrooms já passou por um
site. Isso demanda atitudes diferentes. O perfil do vendedor
deve se adequar a essa nova realidade”, afirmou Meneghetti,
que também destacou a necessidade de a concessionária ter

Foco no consumidor,
internet e pós-vendas
faz parte do novo perfil
de concessionária.

seu próprio site, criado por quem entende do assunto, e
que esteja ligado a outros sites, preparando-se para dar as
respostas rápidas que o consumidor requer. O presidente
da Fenabrave disse, ainda, ser algo inexorável a presença do
Concessionário nas mídias sociais. Argumentou que 85%
das pessoas que vão a uma concessionária já passaram por
sites. “Hoje, o Google é um grande alimentador do tráfego
das concessionárias”.
Perguntado sobre como agir no período de entressafra, o
diretor da Ford, Jorge Chear, indicou a renovação de produtos
como algo vital para uma Rede de Distribuição sobreviver.
“Tem de, realmente, tocar o coração do consumidor”. De
acordo com Chear, as empresas estão engajadas nisso, mas o
seu grande desafio é fazer frente aos custos altos envolvidos
nesses projetos – algo entre US$ 800 milhões e US$ 1 bilhão.
“E tudo deve ser feito muito rapidamente, pois em dois ou três
anos o cliente já quer coisas novas”, admitiu o diretor da Ford.
Como o único controle que o distribuidor pode realmente ter é sobre os próprios custos, Chear defendeu que
ele se antecipe a possíveis crises, mantendo os custos bem
operacionalizados e tomando medidas ágeis, sem esquecer
de receitas adicionais para bem cuidar dos clientes e treinar
seus funcionários, agindo de forma a impedir que seu capital
vá para o ralo.
Sobre a tendência de um aumento no tempo de garantia
dos veículos, o diretor da Honda, Roberto Akiyama disse que
até pode ocorrer, mas que o importante mesmo é que o cliente
tenha a certeza na hora da compra de que terá condições de
fazer a sua manutenção corretamente. Ele defendeu, ainda,
um diálogo franco entre montadora e Concessionário, pois
entende que, na conversa com o cliente, o distribuidor poderá auxiliar o fabricante a melhorar seus produtos. Akiyama
lembrou que o País tem veículos circulando com mais de 15
anos. “Quando o cliente resolver trocar de veículo, o valor
de revenda é que vai dizer, verdadeiramente, qual a garantia
desse produto”, resumiu.
O desafio de assegurar a fidelização do cliente, segundo
o presidente do Grupo Pedragon, José Henrique Figueiredo,
está diretamente relacionado a uma gestão eficiente. “É o que
vai separar os mortos dos vivos”. Como a chave do processo é

a relação com o consumidor, ele prioriza ainda as medições,
incluindo os índices de retenção e de satisfação do cliente
(IRC e ISC). Destacou o processo de venda como algo que só
termina quando ocorre a entrega do veículo e nas condições
especificadas pelo vendedor antes do fechamento do negócio.
“A ideia é não gerar expectativas falsas. Daí também defender
a aplicação de índices que reflitam o desempenho das equipes
que devem ser treinadas para não mentir”. Figueiredo sugeriu,
ainda, a manutenção de ao menos dois bons mecânicos para
prestar serviços e garantir a volta dos clientes.
Para Akiyama, a fidelização implica em manter o foco no
cliente, garantindo-lhe todo o conforto e satisfação. “Nosso
principal concorrente são as cabeças dos nossos consumidores.
Se o cliente for fidelizado à marca que você opera já é um
ponto-chave”.
Quanto ao formato do distribuidor, que há anos não
é alterado, Chear prevê uma tendência de locais menores,
compactos, mais próximos dos consumidores e sempre ligados
ao volume de negócios que gera. O executivo entende que a
montadora não deve deixar essa questão só na mão da concessionária e poderia arcar com a estrutura inicial do negócio.
Segundo Figueiredo, em Londres, a loja da concessionária é
propriedade da montadora.
Questionado sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente, Meneghetti disse se tratar de assunto complexo e
de difícil solução, visto que o congestionamento de trânsito
já é um fenômeno nacional nas horas de pico. A frota de
veículos cresceu, mas a infraestrutura das grandes cidades
é a mesma de trinta anos atrás. O presidente da Fenabrave
reclamou da atribuição de culpa aos fabricantes, vendedores
e até consumidores, citando o caso de algumas cidades como
Londrina (PR), em que vereadores exigem das concessionárias
que plantem uma árvore por veículo vendido. Para não virar
o vilão da história, disse que a Fenabrave criou um grupo de
estudos para definir o destino final do descarte de poluentes
(filtro, óleo, etc). E mais, uma parceria da Fenabrave com o
Ministério das Cidades possibilitará que as concessionárias
distribuam, aos clientes, um folheto sobre direção e segurança
no trânsito para reduzir a mortalidade nas ruas das grandes
cidades brasileiras.
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Palestra magna de
encerramento

Inovação com Redes Sociais,
Empreendedorismo e Resultados
Inovação é a base do empreendedorismo, dos processos de
mudanças e da criatividade, diz cientista-chefe do C.E.S.A.R. Silvio
Meira, na Palestra Magna que encerrou o 23º Congresso Fenabrave.

D

ono de um currículo extenso e de um carisma
inigualável, Silvio Meira, doutor em computação,
assumiu a missão de encerrar o principal Congresso
do Setor da Distribuição de Veículos do País, falando sobre redes, empreendedorismo, resultados e inovação
na era digital. O auditório lotado até o final comprovou a
aprovação de público.
“Inovação é base do empreendedorismo, dos processos de
mudanças e da criatividade. Todo empreendedor, por definição, está mudando o mundo ao seu redor, então, para inovar
devemos pensar fora das caixas, fora da zona de conforto e
não ter medo de arriscar”, provocou Silvio Meira, na abertura
de sua palestra. Para ele, “a inovação é toda mudança que
modifica, realmente, a capacidade competitiva das empresas”.
Segundo o palestrante, “sair da caixa” se enquadra em um
processo de mudança que se apresenta em 6Fs: fundações,
formatos, funcionalidades, flexibilidade, facilidade e futuro.
Com essa explicação, estimulou os Concessionários para que
fujam dos mesmos procedimentos de sempre e busquem a
inovação. “Os 6Fs são elementos essenciais de qualquer processo de mudança, de criação e de inovação”, disse.
Meira apresentou, aos congressistas, um panorama da
formação das redes sociais no mundo, destacando que a
novidade efetiva da rede só ocorreu a partir do momento em
que passou a ser online, em 1999, na Coreia. “A novidade, em
termos de redes sociais, foi magnificada pelos sistemas online,
que passaram a medir a interação social, muito além do que
se conseguia fazer presencialmente, no passado. A diferença
de hoje está na velocidade e no grau de complexidade de
espalhar a informação e mudar comportamentos”, explicou
o especialista.
Meira discorreu, ainda, sobre o reflexo das mudanças
culturais, que são provenientes das mudanças comportamentais das pessoas, que só existem em redes. “Como estamos
mudando a forma como a sociedade se articula em rede, a
cultura está mudando”, observou.
Tais mudanças, efetivas em todo o mundo, na vida das
pessoas e no mercado de trabalho, deverão acontecer, segundo ele, nos próximos 30 a 50 anos, em função da presença
massiva das redes sociais móveis.
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“Hoje, 70% dos brasileiros, que nasceram após 1985,
passam sete horas por dia conectados em rede, inclusive,
quando estão trabalhando. Então, não há alternativas a não
ser transformar esse comportamento em cultura corporativa”,
recomendou o especialista.

Silvio Meira

Formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico
de Aeronáutica, o ITA, Silvio Meira especializou-se em
Computação, fez mestrado em Informática, pela Universidade
Federal de Pernambuco, e doutorado em Computação, pela
University of Kent at Canterbury, na Inglaterra. Possui dezenas
de credenciais importantes, entre as quais professor titular
de Engenharia de Software do Centro de Informática da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), cientista-chefe do
C.E.S.A.R., centro privado de inovação que utiliza engenharia
avançada em Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs) para solucionar problemas complexos para empresas
e indústrias de diversos setores, e também presidente do
Conselho de Administração da PORTO DIGITAL.

Concurso Cultural premia congressistas com 5 iPads!
Divulgado durante todo o
evento, o Concurso Cultural
“Sua Criatividade Vale
um iPad!” , contou com a
participação de mais de 400
pessoas, que depositaram
suas frases respondendo
a pergunta: “Qual a
importância de participar do
Congresso Fenabrave?”. De
acordo com o regulamento,
os autores das cinco
melhores frases, escolhidas
por uma comissão
julgadora, ganhariam
um iPad, entregues ao
final da Palestra Magna
de encerramento, de
Silvio Meira, na sextafeira, dia 9 de agosto.
Confira os ganhadores e
suas frases vencedoras:

Juliana Costa Rubinho

Concessionária Nacional, representante Volkswagen em Natal/RN

“Porque juntos somos +! +Comunicação, +
Atendimento, + Vendas e + Resultados!”
Ana Carolina Acocella

Assodeere – Associação Brasileira de Distribuidores John Deere

“É importante participar do Congresso, pois ficamos mais
próximos de nossos colegas concessionários e temos
a oportunidade de ver grandes palestrantes”.
Polyana Araújo

Belovel, representante Volkswagen em Caruaru/PE

“Aprimorar os conhecimentos para os desafios futuros.”
Paulo Roberto Reis de Carvalho

Rodac Barra Mansa, representante Volkswagen de Barra Mansa/RJ

“Seu conteúdo é um verdadeiro manancial de
experiências relevantes ao aprimoramento pessoal e
profissional e ao desenvolvimento empresarial.”
Nilson Silva da Costa Junior

Assobrasc – Associação Brasileira dos Concessionários Scania

“Oportunidade de transformar boas práticas em ações
que gerem resultados efetivos aos nossos negócios.”

RÁPIDO E SEGURO.
É COMO VOCÊ
LIBERA CRÉDITO
COM A CETIP HOJE.

www.cetip.com.br

20% do crédito liberado no Brasil é destinado para ajudar o brasileiro a
realizar o sonho do novo carro. A Cetip ajuda a acelerar a análise e a
aprovação de financiamentos com agilidade e segurança, graças ao
Sistema Nacional de Gravames (SNG), base eletrônica integrada que
reúne informações sobre restrições financeiras de veículos. Atualizada
em tempo real e acessível a agentes financeiros e órgãos de trânsito de
todo o país, o SNG leva Eficiência Operacional para todo o mercado,
liberando crédito de um jeito simples e seguro, como abrir este cadeado.

Segurança que
move o mercado.

Automóveis e
comerciais leves

muito mais que a
venda de novos
Tendências do mercado automotivo mundial, vendas pela internet,
pós-vendas e usados. Os congressistas que acompanharam
as palestras voltadas ao mercado de automóveis e comerciais
leves puderam aprimorar o conhecimento e voltar para casa
com mais informações na bagagem. O desafio agora é implantar
as melhores práticas na empresa e ampliar a rentabilidade,
trabalhando muito além da venda de carros novos.
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Seminário Especial J.D. Power
A pesquisa VOSS Brazil 2013, elaborada pela consultoria J.D. Power do Brasil e divulgada,
com exclusividade durante o Seminário Especial realizado no primeiro dia do 23º Congresso
Fenabrave, premiou as principais montadoras e produtos melhor avaliados de acordo com
a opinião dos proprietários de veículos, que também apontaram incidência de problemas.

A

Toyota alcançou, pela terceira vez consecutiva, a
liderança na pesquisa “VOSS Brazil 2013 - Vehicle
Ownership Satisfaction StudySM”, que mede a
satisfação de proprietários de veículos novos no
Brasil, quarto maior mercado automotivo do mundo. A avaliação é voltada especificamente ao comportamento, hábitos
e expectativas do consumidor de veículos leves novos.
O anúncio foi feito por Jon Sederstrom, diretor da consultoria J.D. Power no Brasil, empresa responsável pela pesquisa,
no primeiro seminário realizado no 23º Congresso Fenabrave.
No ranking da “VOSS Brazil 2013”, que usa uma escala
de 1.000 pontos, a Toyota atingiu a marca de 816 pontos,
ficando em primeiro lugar, enquanto a média de índice de
satisfação dos clientes foi de 733.
O estudo anual analisa a experiência de propriedade de
veículos novos (12 a 36 meses após a compra) por meio de
quatro medidas de satisfação. Em ordem de importância, são
elas: custos (com impacto de 42%) – incluindo consumo de
combustível, valor de seguro, custo de manutenção e reparo
–, experiência pós-venda (23%), design e desempenho (19%),
e qualidade e confiabilidade do veículo (16%).
A Toyota foi seguida pela Honda, com a marca de 778,
registrando um excelente desempenho em três critérios: a
qualidade do veículo e confiabilidade, satisfação do serviço
e os custos de propriedade. Nas posições seguintes ficaram
a Hyundai CAOA (771), Nissan (770), Kia (768), Citroën
(739) e Chevrolet (735).
O modelo Corolla da Toyota recebeu o prêmio na categoria de veículos médios, enquanto Fiat Palio Fire ficou em
primeiro no segmento carro subcompacto; Renault Logan e
Volkswagen Voyage ficaram empatados entre os carros compactos de entrada, e o Volkswagen Polo ganhou como carro
compacto superior.
Entre todos os países em que a J.D. Power publica este
estudo, os proprietários no Brasil estão mais preocupados
com o custo de possuir um veículo. “Isso se deve ao fato de
que eles comprometem uma porcentagem maior de sua renda
com serviços para o veículo, como manutenção, consertos,
combustível, impostos e seguro”, explicou Jon Sederstrom.
O resultado é que a satisfação com o custo de propriedade é
a menor entre os quatro critérios avaliados.
Qualidade do carro nacional – A pesquisa VOSS Brazil 2013
também apontou alta incidência de problemas relatados pelos
proprietários. Em média, os donos de carros novos relataram
352 problemas a cada 100 unidades, ou 3,52 problemas por

Jon Senderstrom

veículo. “Esse é um número bem maior do que nos demais
países em que realizamos o estudo”, analisa Jon Sederstrom.
No Canadá e na Alemanha, são 2,30 problemas por veículo,
enquanto no Reino Unido são 2,04.
Para o diretor da consultoria no Brasil, estes números
podem ser encarados como uma oportunidade pelas concessionárias, em todo o mundo, já que elas têm um papel chave
na redução de problemas de fábrica e na orientação para a
correta utilização dos novos recursos tecnológicos incluídos
nos novos modelos.
O estudo VOSS Brasil 2013 baseia-se na avaliação de
8.387 entrevistas online. O estudo foi realizado entre abril
e junho de 2013 e inclui 73 modelos de veículos, quase o
dobro de modelos do primeiro estudo VOSS realizado no
Brasil em 2011.
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Pontes de lealdade com o cliente – Investir na lealdade do cliente
e na diversificação para aumentar a lucratividade da concessionária. Esta foi a orientação oferecida por Darren Slind, diretor
executivo da J.D. Power para o Canadá e América Latina, em
apresentação após a divulgação da Pesquisa VOSS.
O executivo destacou a importância de buscar o potencial
de lucro da concessionária além do processo de venda dos
carros novos. “No Brasil, 65% dos lucros vêm dos carros
novos. Nos Estados Unidos, a maior parte dos lucros vem dos
serviços pós-venda, com 73%, e da venda de carros usados,
com 22%”, informou Slind.
Segundo ele, a tecnologia também provocou uma revolução no relacionamento das concessionárias com os clientes,
que demanda o uso da internet para facilitar a compra. A
tecnologia traz conhecimento sobre o produto com maior
transparência e, assim, reduz o tempo e o custo da análise.
“As mídias sociais aumentam a influência sobre o consumidor e dão maior envolvimento à experiência da compra”,
completa o executivo, que afirma que esse fator passou a ser
preponderante na análise do ciclo de vida de relacionamento

com o cliente, que nasce no interesse pela compra, passa
pela experiência pré-compra e de compra, até o momento de
garantia e serviços pós-venda.
Para Sind, “o desafio da empresa é construir pontes para
obter lucro em cada etapa desse ciclo de relacionamento com
o cliente”. São quatro os passos indicados nessa direção:
gerar tráfego nos canais da internet, converter o tráfego
em negócio, apostar nos serviços como parte do processo
global de venda e oferecer experiências superiores no pós-venda. “Pesquisas demonstram que concessionárias que
fornecem uma experiência especial de pós-venda têm o
dobro de chance de receber o cliente de volta para um novo
negócio”, completa.
Por fim, Darren Slind sugeriu a adoção de indicadores de
desempenho simples a serem avaliados para levar à satisfação
do cliente. Para ele, o empresário deve arrumar o carro da
primeira vez, falar com o cliente em no máximo cinco minutos
após ele pisar na concessionária, agendar no dia esperado,
limpar o carro antes de ser devolvido e entregar o veículo
pronto na data prometida.

Durante o Seminário Especial da J.D. Power, foram conhecidas as marcas vencedoras
do Prêmio VOSS Brazil 2013, que consagrou a Toyota como a grande vencedora.

Automóveis e
comerciais leves

Internet: presença
virou condição de
sobrevivência
O mercado automotivo está de olho
na internet e o forte impacto que ela
representa no processo de compra do
novo consumidor chamado de 2.0.

O

s gestores das concessionárias estão atentos a todas
as informações que podem indicar o melhor caminho a ser adotado para aproveitar as oportunidades
geradas pela internet na composição do negócio.
Eles lotaram as palestras e debates que colocaram luz sobre o
tema durante o 23º Congresso da Fenabrave.
Sylvio Alves de Barros Netto, CEO do portal iCarros,
moderou um debate que discutiu a importância da internet
no segmento automotivo. A rede virtual tem uma impressionante penetração. São 94 milhões de usuários no Brasil,
o que equivale a 56% dos brasileiros. Como consumidores,
graças aos recursos da internet, eles são hiperinformados,
mais infiéis (acreditam mais no depoimento de outros do que
na instituição), buscam experiências únicas e são multicanal
(acessam várias mídias).
De acordo com os dados apresentados por Danilo Nascimento, diretor de Segmentos Bancos, Cartões e Varejo do
Serasa Experience, no caso dos sites automotivos, predominam
as visitas de internautas na faixa de 35 a 44 anos, concentrando no Sudeste mais da metade do fluxo de tráfego.
A informação vem do painel de indicadores Experian
Hitwise, uma ferramenta que avalia o desempenho de campanhas na internet, antecipando as tendências de comportamento de busca e de navegação.

Sylvio de Barros
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Jaime Junior

Sites de classificados recebem mais da metade das visitas.
“As fontes de acesso às páginas das montadoras são variadas:
sites de busca, redes sociais, classificados e portais, o que
ressalta a importância da adoção de boas estratégias de divulgação na internet”, analisa Nascimento. “A presença nesses
canais é condição de sobrevivência”, completa.
“Hoje, 90% dos consumidores que vão para a loja física
pesquisaram na internet, fizeram a comparação de preço e já
sabem o que querem”, diz Jaime Junior, diretor Comercial do
Grupo Eurobarra, presente no debate. Em uma ação online
recente de sua empresa para divulgar um feirão, foram geradas
18 mil visitas ao site, 500 contatos e 800 emails. O resultado
foram 30 carros vendidos.
A primeira constatação dessa importância progressiva do
canal é a migração crescente dos investimentos em propaganda
na internet, mas persiste ainda dúvida sobre a melhor estratégia
a adotar. “A empresa deve aplicar inteligência na hora de fazer
o investimento em propaganda na internet”, comenta Danilo
Nascimento. “O ambiente virtual é um oceano e é preciso ter
uma bússola, pois os dados brutos não viram uma decisão”,
explica o diretor do Serasa Experience, para quem o gestor deve
definir, entre outras coisas, com qual tipo de cliente quer falar.
Do outro lado, é preciso se conscientizar da importância
de ter estruturas internas preparadas para atender a nova
demanda gerada e cuidar com eficiência do relacionamento
com esse consumidor.
O chamado consumidor 2.0 é totalmente diferente do
cliente de salão. Está mais bem preparado, mais até que o
vendedor. Outro dilema é construir uma equipe habilitada a
lidar com esse novo perfil de cliente. “O vendedor tradicional
não acredita na internet. Se ele não estiver preparado, o consumidor chega com mais informação”, explica Jaime Junior.
“Segmentamos nossa equipe de vendedores e disponibilizamos
alguns funcionários para atender exclusivamente os clientes
da internet”, completa o diretor da Eurobarra.
Segundo o CEO do iCarros, metade dos contatos não é
atendida. “Uma demonstração clara de que há um universo
de clientes que podem se transformar em lucros nas concessionárias”, conclui Sylvio Alves de Barros Netto.

Danilo Nascimento

Marcelo Pizani

Domingos Junior

As tendências do mercado automotivo mundial
Representantes de entidades da China, EUA, América Latina e Brasil analisam qual
o rumo da venda de carros em diversas regiões do mundo. A Fenabrave estima
cerca de 1% de crescimento em automóveis e comerciais leves no Brasil.

M

ercados aquecidos em países emergentes, andando lateralmente em algumas nações desenvolvidas e com perspectivas de crescimento em
localidades importantes no cenário econômico
global. Na mesa redonda internacional “O mercado automotivo mundial”, Michael Drury, economista chefe da MCVean
Trading, Charlotte Ye, diretora do China Automobile Dealers
Association (Cada), David Westcott, presidente da National
Automobile Dealers Association (Nada), e Flavio Meneghetti, presidente da Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave), falaram sobre as tendências
da venda de veículos pelo mundo e o que o mercado reserva
para o setor nos próximos anos.
Primeiro a falar, Drury contextualizou o cenário econômico e industrial de alguns dos principais países do globo e
revelou que espera que o Japão seja uma das nações que devem
liderar o reaquecimento da economia nos próximos meses –
já que os Estados Unidos ainda registram índices modestos
de crescimento. Além disso, na sua visão, o cenário caótico
vivido em boa parte da Europa, que tem registrado taxas de
juros diversas e altos índices de desemprego, é preocupante.
“É difícil ficar pior do que está”, afirmou, lembrando, porém,
que algumas nações do continente parecem estar imunes à
crise. “A produção industrial da Alemanha, por exemplo, está
perto de seu pico recente.”
Na sequência, Westcott comemorou o fato de os Concessionários norte-americanos terem voltado a apresentar lucro – mesmo que modesto – na comercialização de automóveis. “Entre
2005 e 2010, não tínhamos lucro com a venda de veículos
novos. Em 2012, tivemos um retorno de cerca de US$ 111 por
unidade”, disse, afirmando que, nos EUA, os Concessionários
trabalham, já há algum tempo, com boas margens oriundas dos
departamentos de F&I e de serviços. “Em mercados maduros,
temos de alavancar a lucratividade nestas áreas”, justificou.

Ainda distante dessa realidade, Charlotte Ye afirmou
que, ao contrário do que acontece nos EUA, na China, 88%
do faturamento das concessionárias vêm da venda de carros
novos. Segundo dados apresentados pela diretora da CADA,
a expectativa é de que neste ano sejam comercializados aproximadamente 20 milhões de veículos novos – mais de cinco
vezes do que o projetado para o mercado brasileiro neste ano.
Por conta disso, a executiva revelou que as concessionárias
ainda não trabalham os setores de peças e serviços – e mesmo usados – da mesma forma que os mercados maduros. “A
venda de carros usados em concessionárias ainda é tímida na
China”, revelou.
Para Meneghetti, é importante que os Concessionários
brasileiros tenham contato com o que vem ocorrendo em
outros mercados até para buscar alternativas de rentabilidade, mesmo em períodos em que a venda de carros atravessa
um bom momento. “Eu costumo dizer que a experiência
própria é um professor caro. É melhor e mais barato aprender com a experiência dos outros”, disse, citando a crise de
2009 que fez com que os norte-americanos focassem ainda
mais em F&I e serviços. “Temos de nos voltar para outros
departamentos e ficar menos dependentes da venda de carros
novos”, opinou.
Segundo o presidente da Fenabrave, a volta do IPI em janeiro deve fazer com que os últimos meses de 2013 registrem
bons números de vendas, o que, no entanto, não permitirá
que a comercialização de automóveis e comerciais leves fique
muito acima da marca de 1% de crescimento em relação ao
ano passado. A boa notícia vem do setor de ônibus e caminhões, que devem subir 13,4% e 12%, respectivamente. Além
do aumento das vendas, a divisão é um modelo a ser seguido.
“Assim como acontece nos Estados Unidos, com automóveis,
o segmento de caminhões no Brasil cobre todo seu custo de
estrutura apenas com o pós-venda”, disse Meneghetti.

Michael Drury, David Westcott, Flavio Meneghetti,
Charlotte Ye e Carlos Durnay.
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Mercado de Usados:
tendências e
lucratividade

Valdner Papa e Jon Lancaster

Esse trabalho de valorização dos
usados passa pela correta utilização
da internet como ferramenta de apoio
ao negócio, e a experiência americana
reforça a importância da definição de
processos específicos para essa gestão.

C

om a receita dependendo fortemente da venda de
carros novos, pressionados por oferta maior que a
demanda, vendo o estoque crescer e trabalhando com
margens mais justas, os executivos das concessionárias presentes no 23º Congresso Fenabrave receberam uma
boa notícia: o mercado dos seminovos está em alta e é cada
vez mais competitivo e lucrativo do que o dos novos. Outros
elementos nessa fórmula são o incremento da atuação no
pós-venda e a utilização intensa da internet.
Valdner Papa, consultor especializado no setor automotivo, e Jon Lancaster, consultor da Lexus of Madison e
Lancaster Toyota, analisaram o mercado de usados, apontando as novas tendências e o potencial de lucratividade. “No
segmento de usados, as vendas particulares respondem por
48% das negociações, as lojas independentes, por 27%, e as
concessionárias, por 25%. Portanto, há espaço para crescer”,
afirma Papa. De acordo com pesquisa apresentada pelo consultor, nas concessionárias mais dedicadas a esse segmento,
os estoques têm, em média, 31 dias. Os carros com mais de
45 dias são apenas 8%.
Esse trabalho de valorização dos seminovos passa pela
correta utilização da internet como ferramenta de apoio ao
negócio. “Como essas concessionárias utilizam bem a rede
virtual, ela contribui em 71% das vendas”, informa Papa.
Nas concessionárias que acabam concentrando 65% das
vendas em novos, os estoques têm 53 dias, em média. As
unidades com mais de 45 dias são 26% e a internet participa
somente de 27% das revendas.
As concessionárias que trabalham mais com usados gastam
menos na revisão dos veículos, cerca de R$ 450,00, e têm
18 carros negociados, em média, por vendedor. No caso das
concessionárias tradicionais, o gasto médio com revisão sobe
para R$ 570,00 e o volume realizado por vendedor cai para
oito unidades mensais, em média.
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Experiência americana – A crise recente nos Estados Unidos
ampliou o foco das concessionárias para os seminovos como
forma de conseguir novas fontes de receita. Enquanto em
2009 as vendas de novos caíram 35%, houve uma redução
de apenas 1% na comercialização de usados. Hoje, o desempenho com usados é uma realidade que pode ser duplicada
no mercado brasileiro.
O consultor Jon Lancaster revelou sua experiência, destacando o papel da rede mundial nessa transição. “A internet mudou o panorama da comercialização do carro usado”, informou.
Cerca de 70% do movimento gerado nas concessionárias
americanas nasce via publicidade na internet. Enquanto 22%
da verba publicitária é direcionada para este canal, a TV responde por apenas 7% do fluxo e consome quase 20,1% do
total utilizado para anunciar.
Enquanto uma concessionária americana vende 1,2 usados
para cada carro novo, o lucro do seminovo também vence o
do zero quilômetro: 32% a 29% do lucro bruto da concessionária. Nesse leque, é importante não perder o lucro com
peças (15%) e principalmente com serviços (22%).
O segredo do sucesso passa, obrigatoriamente, pela definição de processos específicos para a gestão de seminovos.
Para isso, é preciso ter dados para gerenciar. “Cada usado deve
ter uma planilha demonstrativa com os gastos realizados. Ela
pode até servir como argumento durante a negociação”, afirma
Jon Lancaster. O consultor espera um retorno de US$ 0,19
para US$ 1,00 investido. “Um usado não deve permanecer
mais do que 60 dias no estoque. Veículos que permanecem
mais de 30 dias devem ser menos de 25% do estoque e, a
partir do 36º dia, o preço precisa ser reposicionado abaixo do
de mercado”, completa.

Absorção máxima do pós-vendas
A experiência de incluir as despesas comerciais no índice de absorção do
Grupo Saga reforçam a importância de ampliar as receitas no ambiente
de pós-venda e fidelizar o cliente por meio do vínculo permanente.

A

s palestras do 23º Congresso Fenabrave reforçaram
a importância de ampliar as receitas do serviço
pós-venda e reduzir os custos administrativos dentro da estratégia total de gestão da concessionária.
Alessandro Soldi, diretor Comercial do Grupo Saga, ministrou
palestra com o tema “Absorção máxima do pós-vendas”, trazendo a experiência prática na empresa, focada em fidelização
do cliente e maximização do resultado.
O eixo do raciocínio está em buscar o mesmo nível de
sucesso em pós-venda que já é obtido com as vendas. Para
isso, a empresa adota o índice de absorção de serviço, no
qual a receita com peças e serviços deve cobrir as despesas
administrativas. “Em nosso caso, para tornar a gestão mais
audaciosa, acrescentamos, ao índice, o desafio de superar as
despesas fixas da área comercial, ao que nos referimos como
conceito de Absorção Total”, indicou Alessandro Soldi.
O alvo mais desafiador serviu para transformar a cultura
da organização, que passou a dedicar importante energia na
atuação do pós-venda. Segundo o executivo, “a ação integrou
a atuação das áreas comerciais e administrativas, e o sistema
de remuneração passou a incorporar o monitoramento do
Índice de Absorção Total”. O alcance desse desempenho total
levaria à hipotética situação de a organização manter-se sem
a venda de nenhum carro, com todos os custos fixos cobertos
pela receita advinda de peças e serviços.
Alessandro Soldi destaca algumas iniciativas que foram
aplicadas em sua empresa nessa direção. Foi criada uma

área de pintura para pequenos reparos e de venda de pneus,
serviços de alinhamento e balanceamento. A concessionária
também passou a realizar higienização, limpeza de ar-condicionado e lavagem completa. Produtos acessórios de fácil
instalação interna e externa passaram a ser oferecidos aos
clientes. “A estratégia foi uma surpresa e criou uma espécie
de novo business, revelando-se uma grande oportunidade para
a empresa”, analisou.
Outras decisões administrativas contribuíram para a
redução de custo, como a definição da política de peças e
acessórios. Foi criada, ainda, uma empresa de lanternagem
e pintura para atender as unidades do grupo. As campanhas
e os atendimentos foram informatizados, o que permitiu
identificar veículos que tinham direito a Recall e ainda não
haviam realizado o serviço.
Cadastro completo e atualizado, prestação de serviços
complementares de garantia e entrega em casa e funcionários bem treinados para desenvolver essas funções com
maestria são os passos para obter o melhor rendimento nos
pós-vendas. Além de também manter um vínculo com o
comprador, o investimento no pós-venda é um dos caminhos estratégicos para aumentar as margens e a consequente
viabilização do negócio.
Para Alessandro Soldi, o pós-venda é um excelente canal
de relacionamento com o cliente. “É importante mensurar a
retenção dos clientes no período de garantia e analisar porque
ele não voltou”, completou.

Alessandro Soldi

Revista Dealer

59

Automóveis e
comerciais leves

O futuro da distribuição de automóveis
Ao apresentar o Programa Das WeltAuto, lançado há quatro anos na
Alemanha e que está em testes nas lojas paulistanas, a Volkswagen mostra
que o “Futuro da Distribuição de Automóveis” pode estar na geração de
mais valor agregado e na maximização de ganhos com usados.

A

Volkswagen está atenta em criar condições para
que as concessionárias mudem o modo de gerir o
negócio, descentralizando a base da lucratividade
advinda da comercialização de carros novos para
explorar a atuação com usados e nas atividades de pós-venda.
Para isso, Alexandre Abelleira, diretor nacional de vendas
da Volkswagen, que ministrou a palestra em substituição a
que seria realizada pelo presidente da montadora, Thomas
Schmall, anunciou que implantará, no Brasil, em 2014, o
programa Das WeltAuto de vendas de veículos usados na Rede
de Concessionárias da marca.
Segundo o executivo, no Brasil, o pós-venda representa
apenas 13% de faturamento, mas contribui com 32% do
lucro no setor. “Em mercados como Europa, Estados Unidos
e Japão o serviço significa 18% do faturamento e 65% do
lucro”, esclarece Abelleira.
O programa, lançado há quatro anos na Alemanha, existe
em outros países europeus e no México, e está em testes nas
lojas paulistanas. “Serão oferecidos mais produtos em uma
área exclusiva, teremos produtos financeiros, garantia, uma
recuperação cosmética, tudo para gerar mais valor agregado
e maximizar ganhos com usados”, disse Alexandre Abelleira.
A consequência desse trabalho se refletirá na maior fidelização do cliente. O mote do programa reforça o conceito
de que os carros usados comercializados na Rede têm um

Alexandre Abelleira
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diferencial de confiabilidade em função da garantia da marca.
“Em pós-venda, identificamos um alto potencial por possuir
a maior frota circulante no Brasil, cerca de 16 milhões de
veículos”, analisa Abelleira. Segundo afirmou, um cliente que
compra um usado da Volkswagen precisa ter um relacionamento com a marca.
Os principais desafios a serem superados para promover a
conscientização da Rede em torno do foco no pós-venda são
o custo de mão-de-obra crescente, a complexidade logística,
a valorização imobiliária em grandes centros e trazer parcela
de consumidores, até então fiéis a oficinas independentes, a
usar os serviços das concessionárias da marca. “O futuro da
manutenção estará na Rede”, completa Abelleira.
A força da marca – Para se destacar no mercado, o executivo enfatizou a importância de contar com uma marca forte. Em sua
opinião, os 60 anos de Brasil, comemorados em 2013, conferem
à Volkswagen uma identificação com o público brasileiro.
Os três pilares da montadora estão definidos em produtos,
por meio de um portfólio completo, presentes em praticamente todos os segmentos; processos e sistemas, refletido na
excelência do pós-venda, que começa com a entrega definida
no programa Atenção Total ao Cliente (ATC); e padronização,
por meio da otimização dos espaços nas concessionárias, fluxos
de trabalho inteligentes e melhor retorno sobre investimento. Para transformar essa estratégia em resultado de vendas,
Alexandre Abelleira considera fundamental o apoio à Rede.
De acordo com a estratégia mundial “Mach 18”, a
Volkswagen quer ser não apenas a maior, mas também a
fabricante de automóveis mais responsável, inovadora, melhor empregadora, com resultados financeiros sustentáveis e
líder em satisfação do cliente. Presente em um dos principais
mercados mundiais, a Volkswagen do Brasil tem contribuição
fundamental para a conquista dessa meta, uma vez que o País
é o quarto maior do mundo em vendas e sétimo em produção.
A expectativa da montadora é crescer 5% em vendas ao
ano até 2017 e ampliar, em 7,2%, a produção no mesmo
período. Para atingir esses objetivos, a Volkswagen está atenta
à mudança de perfil da população, mais jovem, e a ampliação
das classes A-B e C, que estão buscando produtos com design,
conforto e tecnologia.

Opinião

“Este foi o meu primeiro
Congresso e gostei muito da
programação, que abordou
temas importantes do dia a
dia da concessionária, como a
necessidade de se buscar novas
formas de rentabilidade e como
se atingir isso. Gostei muito do
talk show com o Vicente Falconi”.

“É interessante participar do
Congresso porque é possível ter
contato com pessoas que têm
outras vivências, outras visões e
conhecer soluções que podem ser
adotadas nas nossas empresas,
além do próprio networking com
colegas de trabalho e da própria
Rede. Achei interessante a palestra
do Vicente Falconi, que falou
sobre a necessidade de se planejar
e se ter metas muito claras na
empresa e como motivar sua
equipe a atingir tais objetivos”.

Márcio Barnabé
Porto Velho (RN), Autovema (Fiat)

Laura Riedi
Cascavel (PR), Fipal (Fiat)

“As informações sobre tendência de
mercado nos próximos anos provocam a
reflexão dos responsáveis pela condução
do negócio. São de extrema importância e
auxiliam no dia a dia da gestão da empresa
e no trato com os clientes. Achei todos os
temas interessantes, mas destaco aqueles
relacionados à rentabilidade, como a de
outros produtos nas concessionárias”.
José Cesário Estriotto Junior,
Dourados/MS, Endocar (Honda)

“Já perdi as contas de quantas
vezes participei do Congresso
Fenabrave. Com certeza, foram
mais de 10. E posso dizer que é
sempre muito interessante. Sempre
gera algum impacto no nosso
negócio, ou seja, sempre tem
algo para colocarmos em prática
quando voltamos para o nosso
estado. Nesse ano, por exemplo, eu
vim particularmente interessado
em discussões sobre o melhor
procedimento para uma correta
sucessão familiar. E pelo visto não
fui só eu, pois numa das palestras
o auditório lotou de tal forma que
uns amigos até ficaram de fora”.
Manoel Caetano da Silva
Aracaju (SE), Concessionário (Peugeot)

“O evento é muito bom porque
aponta as tendências de mudanças
para os próximos anos. Estar
aqui valeu pelas informações que
recebemos. Conhecemos aspectos
de F&I que não exploramos tanto
e que terão mais importância
no futuro. E foram abordados
aspectos sobre gestão de
processos e de pessoas, que são a
base para o sucesso da operação”.
Renato Camargo de Barros Fiat Ogata – Marília/SP

“Acompanho o evento há 10 anos e
esta foi uma das agendas mais ricas,
com uma linguagem simples e didática
nas palestras. A participação agrega
para quem quer aprender e está no
início, para os empresários e para
toda a equipe. Todos os comentários
que ouvi foram muito positivos.”.
Edenete Barbosa - Coordenadora Operacional
da Abrare – Associação Brasileira dos
Concessionários Renault – São Paulo/SP
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Um ano de grande
crescimento

Com expectativa de crescer mais de 12% e encerrar o ano com
mais de 188 mil veículos vendidos, os setores de caminhões,
ônibus e implementos rodoviários foram beneficiados pelo
aumento recorde da safra, aliado aos juros decrescentes
do Finame, do BNDES, dentro do Programa PSI.
Durante o 23º Congresso Fenabrave, assuntos de interesse dos
Concessionários destes segmentos foram debatidos nos três dias
de evento, por meio de uma programação temática que abordou
desde a área financeira, passando por legislação, logística e
pós-venda. Confira tudo o que foi debatido e bons negócios!
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O caminho para financiar caminhões e ônibus
Representante do BNDES acena com a possibilidade de uma nova edição do
PSI em 2014 e comenta a necessidade de buscar subsídios para melhorar o
atendimento ao setor de caminhões, ônibus e implementos rodoviários.

A

s várias linhas de crédito que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
coloca à disposição do segmento de caminhões,
ônibus e implementos rodoviários foram detalhadas
pelo assessor da diretoria do banco Samy Kopit, em palestra
no 23º Congresso Fenabrave. Na ocasião, o economista mineiro declarou-se interessado em estudar com a Fenabrave a
continuidade do Programa de Sustentação do Investimento
(BNDES PSI) em 2014.
Kopit, que trabalha no BNDES há 11 anos, explicou que
sua participação no encontro também visava a coleta de subsídios para aprimorar os programas de investimento da empresa
na área. Sobre os grandes desafios que o setor tem pela frente,
convidou os presentes a uma reflexão sobre questões como a
cada vez mais difícil mobilidade urbana, sobretudo pelo fato
de o País ser eminentemente rodoviário.
Fundado em 1952, como instrumento para implementação da política industrial, de infraestrutura e de comércio
exterior do País, o BNDES é considerado ainda hoje a principal fonte de crédito de longo prazo para a realização de
investimentos em todos os setores da economia brasileira.
“Nosso objetivo é apoiar empreendimentos que contribuam
para o desenvolvimento econômico e social do País”, destacou
Kopit, depois de um breve histórico sobre o desempenho do
banco desde os anos 50 em favor dos mais diversos setores,
da siderurgia, passando pela energia às exportações.
Além de acelerar o crescimento dos setores beneficiados,
o banco trabalha para movimentar os chamados setores-chave
ou prioritários da economia com o objetivo final de melhorar
a qualidade de vida de todos os brasileiros. Nesse sentido,
Kopit entende que 2013 marca uma retomada de crescimento no segmento de máquinas e equipamentos, tratores e
caminhões. “Hoje, 77% dos caminhões são financiados por
meio do BNDES enquanto, em 2008, esse percentual era de
50%. Ou seja, o banco é importante para o segmento que é
importante para o Brasil”, destaca Kopit.
Os desembolsos do BNDES no setor têm contemplado,
sobretudo, pequenas e médias empresas. O apoio do banco
se estende a pessoas físicas e jurídicas, de produtores rurais,
transportadores autônomos de cargas e microempreendedores
à cooperativas ou associações, Ongs, Oscips ou fundações.
Segundo o assessor, os requisitos são mínimos para entrar
no sistema, como estar em dia com obrigações fiscais e previdenciárias e não estar em regime de recuperação de crédito.
Kopit explicou o passo-a-passo para obtenção do crédito,
a começar pela escolha da instituição financeira credenciada

Samy Kopit

da preferência do interessado, até a homologação da operação
pelo BNDES. O palestrante brincou que o apoio do banco
abrange praticamente tudo, “de alfinete a foguete”, e destacou
que micro, pequenas e médias empresas estão isentas da taxa
de intermediação financeira.
No caso do BNDES Finame são financiados máquinas
e equipamentos novos, de fabricação nacional e listados no
Credenciamento de Fabricantes Informatizado (CFI), com
prazos de até 120 meses e garantia mínima que pode ser o
próprio equipamento financiado. Já o BNDES PSI, com taxa
de juros de 3,5% ao ano neste segundo semestre, abrange
além de máquinas e equipamentos novos, ônibus, caminhões,
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tratores, carretas e reboques, entre outros. Mas, para veículos
rodoviários não elétricos, a taxa é de 4% ao ano.
Sobre a continuidade do PSI em 2014 e com que taxa
irá operar, Kopit convidou a Fenabrave a discutir o assunto.
“Minha opinião, como economista, é que podemos dar um
salto na qualidade do PSI, criando um novo eixo de política
industrial, um alento para a indústria, um belíssimo programa
de política industrial para o País”.
O assessor do BNDES considera fundamental o papel
da Fenabrave como mediadora do fabricante e do usuário
na questão da mobilidade urbana. Reinventar os espaços
urbanos é apontada como uma saída e também a retirada de
carros velhos das ruas, lembrando que a frota circulante de
caminhões tem mais de 30 anos. “É coisa de 20 mil a 25 mil
caminhões. Ou seja, caminhões demais. Se criássemos um
programa de renovação de frota, teríamos muitos benefícios
como economia de combustível, maior segurança e menos
poluição. Teria de ser um programa de Estado em favor da
mobilidade urbana”.

Por fim, Kopit também destacou a importância do Cartão
BNDES, que pode financiar mais de 218 mil itens, com limite
de até R$ 1 milhão por banco emissor, garantindo prestações
fixas de até 48 meses e taxas de juros de 0,86% ao mês. Já são
quase 587 mil cartões habilitados e concessão de R$ 33,5 bilhões em créditos. Concessionários podem usar o cartão desde
que autorizados pelo fabricante, sendo que o credenciamento
é feito diretamente no portal do BNDES.

Prós e contras da nova lei do motorista
Ao criar despesas extras, lei torna-se polêmica, mas também encontra
defensores por alguns avanços, como o relacionado ao programa
preventivo de controle de drogas e de bebida alcoólica.

A

lei 12.619 de 2012, que regulamenta a profissão
de motorista de caminhões, ônibus e implementos
rodoviários, ainda gera muitas dúvidas e reclamações. Mas, para Narciso Figueiroa Junior, assessor
jurídico da Associação Nacional de Transporte de Carga e
Logística (NTC & Logística), ela tem benefícios para todos,
sendo natural a reação contrária a determinados dispositivos
por parte de alguns setores.
Contrário à revogação da nova lei, como chegou a ser
sugerida por alas descontentes, Figueiroa entende que ela
tem um custo que deve ser passado a toda a sociedade. Em
palestra no 23º Congresso Fenabrave, argumentou que acidentes de trânsito ocorrem não só por fadiga do motorista,
mas também por deficiências das estradas. “O fato é que toda
a questão da operação logística vai passar por mudanças em
função dessa legislação”.
A NTC promoveu três grandes eventos para discutir o
alcance, benefícios e consequências da nova legislação. Mais
de 100 empresas e embarcadores questionaram alguns de
seus pontos, reclamando, por exemplo, de problemas no
descarregamento de cargas. Dentre os embarcadores partiram as maiores queixas da criação de novos custos impostos
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pela lei. A construção de silos, locais de armazenamento
por parte do agronegócio ou do embarcador foi apontada
pelo especialista como saída para os novos gastos com
os caminhoneiros.
Para o caso de situações que as empresas alegam não estar
conseguindo cumprir, o assessor sugeriu um diálogo franco
delas com os clientes e extensivo a sindicatos. Ele entende,
ainda, que falta vontade política para a implantação dos
necessários pontos de parada nas estradas, previstos para um
prazo de cinco anos, e acha que deveriam ser uma realidade
em menos tempo.
A regulamentação da profissão de motorista de caminhão
foi protelada por um período de 20 anos, durante os quais o
Congresso Nacional discutiu mais de duas dezenas de projetos
de lei. A lei, aprovada em abril do ano passado e que entrou
em vigor 45 dias depois, resultou, segundo o assessor, de
um grande entendimento das partes envolvidas, incluindo
o Ministério Público. Ela (a Lei) apresenta, ainda, algumas
matérias a serem regulamentadas, como a relativa ao acesso
gratuito do motorista a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, ou ao acesso ao atendimento profilático,
terapêutico e reabilitador.

ficar aguardando para carga ou descarga
Para o assessor, os custos adicionais que a
no embarcador ou destinatário, ou para
Lei acarretou são comparados com os gastos
fiscalização de mercadoria em barreiras
adicionais proporcionados por outras e, infiscais ou alfandegárias. Este tempo dá
clusive, pelo Código de Defesa do Consumidireito a uma indenização de 30% sobre
dor. A lei 12.619 faz distinção entre jornada
a hora normal (só para as horas além do
de trabalho (com vínculo empregatício) e
trabalho normal), a exemplo da legislação
tempo de direção (qualquer motorista). “Sua
chilena. “Temos alertado para que não haja
principal alteração é a obrigatoriedade do
desvirtuamento desse dispositivo e que não
controle fidedigno da jornada de trabalho
seja confundido com horário de repouso e
do motorista por meios eletrônicos idôneos”.
nem com horas extras”.
Os limites da jornada de trabalho fixaA lei trata, ainda, das viagens de longa
dos, praticamente, repetem o que estabelece Narciso Figueiroa Junior
distância, ou seja, por mais de 24 horas
a Constituição: 44 horas semanais/ 8 horas
fora da base, em que o motorista não pode dirigir por mais
diárias; repouso diário de 11 horas a cada 24 horas e descande quatros horas ininterruptas. “A lei não define o tempo de
so semanal de 35 horas, com um limite de duas horas extras
descanso, mas entendemos ser razoável um mínimo de 10
diárias. “Um avanço importante é o dispositivo relativo ao
minutos”. De acordo com Figueiroa, a lei regulamenta ainda,
programa de controle de drogas e de bebida alcoólica. Lementre outros itens, o pernoite do motorista no veículo e o
bro que não pode ser usado como medida punitiva e nem
revezamento de dupla de motoristas (obrigatório no caso de
discriminatória. A empresa tem antes de promover um procarga viva e perecíveis), e proíbe o pagamento de comissões
grama preventivo. A Lei diz que o alcoolismo é uma doença”.
em função de distância percorrida. Nesse caso, Figueiroa se
Outra novidade se refere ao adicional noturno de 20%,
diz favorável ao pagamento de comissões condicionadas a
entre 23h e 5h da manhã, considerando a hora noturna de
outras variáveis, argumentando com a escassez de motoristas
52 minutos. Inovação também na introdução do tempo de
no mercado por falta de motivação.
espera: hora que excede a jornada por conta de o motorista
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SOLUÇÃO COMPLETA
PARA ARMAZENAMENTO
DE FERRAMENTAS

Alça ergonômica

Sistema interno de
travamento de
segurança extra

SAC 0800 703 4644

www.stanleyferramentas.com.br

Um jeito prático e
seguro de organizar,
armazenar e transportar
suas ferramentas.

Caminhões, Ônibus e
Implementos Rodoviários

Futuro da logística:
mais profissionalismo,
mais veículos
Na opinião de Paulo Fernando
Fleury, profissionalização do setor
logístico brasileiro e adoção de novas
regulamentações podem refletir,
positivamente, na venda de veículos.

O

segmento de caminhões fechou o mês de julho
deste ano com um crescimento de 16,38% no
número de emplacamentos em relação ao mês
anterior, segundo dados da Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Quando
comparado com o ano de 2012, o salto é de 41,9% no mesmo
período. “A venda de veículos pesados tem crescido acima
do PIB há vários anos”, afirmou Paulo Fernando Fleury,
diretor geral da Ilos (Instituto de Logística e Supply Chain),
responsável pela palestra “O futuro da logística no Brasil”,
apresentada no dia 8, na qual ilustrou o grande espaço para
crescimento que espera o setor nos próximos anos.
Em sua apresentação, Fleury destacou o rápido profissionalismo que tem sido imposto às empresas que operam no
segmento. Além da grande concorrência e do cada vez mais
alto padrão de exigência dos clientes, ele citou os marcos
regulatórios que vêm sendo adotados pelo governo brasileiro,
especialmente na última década. “Havia uma informalidade
gigantesca no início dos anos 2000. Hoje, há ao menos 10
regulações em vigor”, afirmou. Na prática, isso significa que,
no futuro, o protagonismo da logística deve ficar reservado
às grandes empresas, especialmente os players internacionais,
que têm acelerado o processo de aquisições de companhias
brasileiras nos últimos tempos.
Cenário promissor – Uma concorrência com tal nível de profissionalismo e poderio financeiro pode refletir positivamente
na venda de veículos de transporte, visto a necessidade de
entregas cada vez mais rápidas e pontuais e a adoção de
novas regulamentações, inclusive por parte das companhias
transportadoras. “As empresas já estão atentas quanto à idade
média do veículo”, exemplificou o palestrante, afirmando que
mais de 60% delas já possuem indicadores de idade máxima
da frota.
Outro ponto que pode fomentar a venda de caminhões
e afins, na opinião de Fleury, é a maior inserção de áreas,
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de regiões como Centro-Oeste e Norte, no mapa de setores
produtivos do Brasil. “Está ocorrendo uma interiorização
da atividade econômica brasileira. Isso tem feito com que
as distâncias dos locais de produção e de consumo fiquem
cada vez maiores. E maiores distâncias significam mais veículos”, analisou.
A chegada das mercadorias às metrópoles também pode
funcionar como catalisador de vendas para os Concessionários, especialmente os que trabalham com comerciais leves.
Como boa parte das grandes cidades tem adotado políticas
de restrição da circulação de caminhões em determinados
horários, os operadores logísticos podem optar pela compra de
veículos de menor porte para executar a entrega final, em um
processo similar ao que acontece na França, onde caminhões
descarregam em parques logísticos nas periferias das cidades
e, de lá, carros menores – e de menor impacto ambiental –
abastecem seus clientes.
Para finalizar, Fleury criticou os baixos investimentos do
governo em infraestrutura e a própria falta de planejamento
nas obras do PAC (Programa de Aceleração de Crescimento).
“Ferrovia não vai suprir a demanda logística sozinha. A falta
de eficiência de outros modais vai continuar potencializando
as rodovias”, disse, lembrando que o modal rodoviário responde por 66% do transporte brasileiro.

Paulo Fernando Fleury

O futuro da
distribuição em
caminhões

Alexandre Mendonça de Barros

O Brasil já é uma grande potência agrícola,
com safras excepcionais, mas a consolidação
da tendência de crescimento da distribuição
em caminhões será concretizada somente
a partir de 2016, alertam especialistas.

O

engenheiro agrônomo Alexandre Mendonça de
Barros, sócio-consultor da MB Agro, e Tereza
Fernandez, sócia-diretora da MB Associados,
traçaram um cenário bastante otimista das safras
de grãos, que impulsionam diretamente os negócios das concessionárias, durante a rodada de workshops realizada no 23º
Congresso Fenabrave, no painel “O futuro da distribuição
em caminhões”.
“A necessidade por alimento é hoje maior do que a capacidade produtiva”, afirmou Alexandre Mendonça de Barros,
diante da plateia formada por proprietários e altos executivos
de concessionárias de caminhões e máquinas agrícolas. “Houve uma inversão da condição que tivemos nos últimos 100
anos, de predomínio da oferta de commodities agrícolas, para
um cenário totalmente diverso, em que a demanda passou a
ser o driver do mercado”, explicou o especialista.
Segundo ele, um dos fatores determinantes para este drástico aumento de demanda foi a migração das populações, que
antes viviam da agricultura de subsistência, para os aglomerados urbanos. Países como China e Índia são exemplos desse
êxodo que, com verdadeiras populações mudando para os
grandes centros, transformaram a economia agrícola mundial
no último século. Por outro lado, gerou oportunidade para
o Brasil, comemorando um recorde após o outro na colheita
de grãos. A perspectiva para o período 2013/2014 é de 200
milhões de toneladas, contra 185 milhões da safra 2012/2013.
“Apesar de 2013, 2014 e 2015 ainda serem apontados e
esperados como anos difíceis por fatores conjunturais, o mercado agrícola é muito promissor para o setor de caminhões”,
destacou Tereza Fernandez. “A partir de 2016, a tendência de
crescimento do setor deverá ser consolidada”.
Quem ganha são os empresários do setor de transportes,
em especial de vendas de caminhões e implementos rodoviários, que sentem no bolso a rentabilidade de sucessivas
boas safras.
A agricultura, de acordo com Tereza Fernandez, vai aquecer a indústria pelos próximos anos, aliada a outros setores
que também terão impacto nas vendas, principalmente de
veículos semipesados e pesados, como transporte e logística,
construção civil - em função do enorme déficit habitacional
ainda vigente no País -, e produção sucroalcooleira. “Nossa

Tereza Fernandez

expectativa é de crescimento médio do PIB Brasileiro, na
ordem dos 2,5% ao ano, nos próximos 10 anos. Com esse
cenário se concretizando, apostaria em algo entre 60% e
70% de incremento nos números absolutos de crescimento
de vendas de caminhões e implementos do final de 2013 até
2023”, estima a sócia-diretora da MB Associados.
E mesmo que ocorra a queda vertiginosa de exportações
no segmento de mineração, muito por conta da mudança do
modelo de desenvolvimento da China, agora mais focado em
investimento interno e consumo doméstico, como observou
Tereza, as projeções seguem de forma positiva. “Obras de
infraestrutura para rodovias, portos, aeroportos e ferrovias
também deverão ser grandes filões de negócios. A estrutura
logística do Brasil, como está, não pode mais ficar, precisa
melhorar. Nos próximos cinco anos, acredito que haverá muita
movimentação nesse sentido, o que vai demandar caminhões”,
sentenciou a consultora.
Revista Dealer
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Meio ambiente e sustentabilidade:
oportunidades e desafios
Presidente da ABAG alerta para a crescente limitação da
capacidade de oferta de combustíveis renováveis por
políticas ambientais restritivas. Diz que faltam investimentos
e vontade política, mas sobram tecnologias.

A

o apresentar a palestra “Meio Ambiente e Sustentabilidade: Oportunidades e Desafios” no 23º
Congresso Fenabrave, o presidente da Associação
Brasileira do Agronegócio (ABAG), Luiz Carlos
Corrêa Carvalho, fez uma análise da potencialidade brasileira
em termos de produção de combustíveis, enfatizando que o
seu sucesso depende, sobretudo, das prioridades do governo.
Segundo o engenheiro agrônomo, a sustentabilidade está
diretamente ligada à responsabilidade de atender às necessidades do presente sem comprometer o que deverá ficar para as
próximas gerações. Suas ações devem se desenvolver tanto no
campo social, como no econômico e ambiental. Nesse sentido,
atribuiu à falta de definições governamentais o fato de o País
não ter avançado na questão dos combustíveis alternativos.
Como ponto positivo, destacou o fato de ter havido uma
evolução na produção nacional que, sem aumentar a área
plantada, registrou um ganho de eficiência de produtividade
extraordinário, quando o mundo vem, na média, perdendo
produtividade. Ao falar da posição estratégica da América
Latina, o palestrante assinalou o potencial de biomassa do
Brasil, mas previu dificuldades logísticas e políticas para adicionar novas ofertas de alimentos para o grande contingente
populacional mundial esperado para até 2050.
Segundo o presidente da ABAG, também a capacidade de
oferta de combustíveis renováveis já vem sendo limitada por
políticas ambientais restritivas e dificuldades de novas ofertas,
o que torna todo o processo mais custoso. Além do Código
Florestal, a questão indígena tem reduzido a área agricultável
brasileira. Dados levantados por Carvalho indicam que o crescimento da produção global foi de 2,1% ao ano no período
de 2003 a 2012, mas vai cair para 1,5% ao ano de 2012 a
2022. Em consequência, os preços deverão ficar acima das
médias históricas. Na projeção de produção de alimentos até
2020, o Brasil vai responder por 40%, enquanto os Estados
Unidos produzirão algo entre 10% e 15 % e a comunidade
europeia, 4%.
Já o consumo mundial de energia vai depender de um mix
de combustíveis. A dependência do petróleo será cada vez mais
algo do passado e, até 2030, os renováveis e gás natural terão
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Luiz Carlos Corrêa Carvalho

um considerável peso proporcional. O engenheiro agrônomo
falou na possibilidade de uma guerra por recursos, criando
tensão entre os países e preços mais caros. A cana-de-açúcar e
o óleo de palma aparecem como culturas com maior potencial
de biomassa, mas ninguém se dispõe a apostar no sucesso do
etanol, da bioeletricidade, do pré-sal ou da energia eólica por
causa das indefinições políticas públicas.
Carvalho lembra que o Brasil era exportador de gasolina,
tendo passado à situação de importador e em desvantagem,
“pois vende por 80 e compra por 100. O fato é que se falava
que, em 2009, a gasolina seria o combustível alternativo. O
principal seria o etanol. O preço da gasolina foi então congelado, de tal forma que ela voltou em 2012 para o mesmo
preço que tinha em 2000. Mas, com as indefinições, tivemos
anos de não investimentos nas refinarias de petróleo e também
nos biocombustíveis. Então, não há gasolina para atender à
demanda crescente e não há álcool hidratado para substituir
a gasolina. Queríamos diminuir nossa dependência, mas a
estamos aumentando”, completa.
As previsões são de que o setor de cana-de-açúcar vai crescer muito, apesar de tudo. Porém, o palestrante volta a insistir
que os avanços dependerão, sobretudo, da sensibilidade das
autoridades para estimular a produção na área dos biocombustíveis. “Temos parque eólico pronto no Ceará, mas não
tem linha de transmissão. Temos petróleo e não refinarias”,
reclamou, criticando, ainda, a falta de uma cultura de irrigação
no País, bem como a política salarial, que disse aumentar os
custos da produção.
Segundo o presidente da ABAG, não faltam tecnologias
para desenvolver biocombustíveis, mas é preciso investimentos
e vontade política. Referiu-se, inclusive, a um experimento a
partir da cana verde, que pode ser usado no transporte pesado,
ou seja, em veículos a diesel. “A dúvida é que vamos precisar,
possivelmente, de 10 anos para ter isso em escala”. O palestrante também citou o fato de que, em Ribeirão Preto, no interior
de São Paulo, há a dificuldade de encontrar-se uma área, em
que a produção de cana é de 550 toneladas/hectare, ao passo
que, com toda tecnologia, existem lugares em que a produção
da cana-de-açúcar não passa de 350 toneladas/hectare.

Opinião
“Eu compareci aos últimos quatro
Congressos da Fenabrave. Foram
muito proveitosos. Retirei de cada um
deles muitas informações que utilizei
e apliquei na gestão do meu negócio.
Cada encontro desse traz importantes
contribuições para o nosso dia a dia,
pois reúne informações atualizadas e
propicia ferramentas para um melhor
planejamento, que nos garante uma
administração melhor a cada ano”.
“Achei o Congresso bem organizado,
com palestras bem direcionadas,
que trouxeram novidades que
podemos implementar em nossas
empresas em curto, médio e longo
prazos. Para o nosso segmento foi
muito importante, por exemplo, a
palestra do Flavio Benatti, sobre a
regulamentação da lei do motorista,
que é um tema bem polêmico e atual
no mercado em que atuamos”.
Cristiano Locatelli
Battistella (Scania) – Curitiba/PR

Valdir Moreno
Tietê Veículos – São Paulo/SP

“Essa é a minha primeira participação
num Congresso Fenabrave. Estou
achando tudo muito interessante,
produtivo mesmo, com palestras
focadas nos principais problemas
do nosso setor. Com certeza, vamos
poder usufruir muito do que está
sendo apresentado aqui. Sei que
vou usar muito do que vi e ouvi
aqui na nossa casa. E isso é muito
importante, principalmente porque
vivemos num mundo de mudanças
constantes e rápidas. É fundamental
passarmos por essa atualização”.
Flavio Daros
Concessionário Noma
São Marcos/RS

motocicletas

Um mercado com
muitos desafios!
Com o mercado em queda, os empresários do setor de duas
rodas têm um grande desafio: como driblar a turbulência e
fazer com que seu negócio volte a ter a rentabilidade desejada.
Especialistas apresentaram, na programação especial a este
segmento, de que forma é possível equilibrar o cenário e
fazer com que o Concessionário rentabilize os negócios.
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Relação 30/4
A sigla pode ser estranha, mas de acordo com o consultor Francisco
Trivellato, que ministrou a palestra “Desafio para rentabilizar o
negócio de motocicletas”, esta é a equação ideal para rentabilidade
de uma concessionária do segmento, que vive em um mercado em
declínio. “A mensagem é: o Concessionário de motos deve aumentar
o faturamento em 30% e rever despesas visando LAIR (Lucro Antes
do Imposto de Renda) mínimo de 4%”, revelou o palestrante.

A

o longo de sua apresentação, Trivellato mostrou
à plateia, que lotou a sala do workshop, de que
forma poderá atingir a meta que ele considera ideal
para ter rentabilidade. “Em primeiro lugar, quero
deixar claro que esta análise exclui o mercado de luxo, ou
motos de maior cilindrada”, esclareceu. Segundo o palestrante,
o objetivo de sua apresentação era a de trazer ideias para o
empresário de motos analisar, ajustar e melhorar suas vendas
e rentabilidade do negócio.
Segundo Trivellato, um dos principais problemas
enfrentados no mercado é a seletividade do crédito no
momento da concessão. Somado a isso, a indústria não
tem feito lançamentos nos segmentos de baixa cilindrada,
ocasionando a estagnação vista nos últimos anos. “Falta
produto novo no mercado. O consumidor é estimulado
por novidades”, comentou.
De acordo com o que foi apresentado pelo consultor,
o mercado de duas rodas teve expansão a partir do Plano
Real, na década de 90, onde registrou aumento médio de
11% ao ano. Nos anos 2000, o consórcio foi um grande
facilitador para o crescimento deste setor, que chegou em
2005 como um período, classificado por Trivellato, como de
“excitação”. “Nesta época, a economia estava estável, então
muitos aventureiros se arriscaram no mercado, provocando
aumento de dois dígitos a cada ano. Os bancos se aproveitavam da euforia e concediam crédito sem muitas restrições,
culminando, em 2009, na retração inesperada, que até agora
não foi recuperada”, disse, informando que, de acordo com
a Fenabrave, o mercado de duas rodas deve encerrar 2013
com queda em relação ao ano passado.
Diante deste cenário perturbador, de que forma o Concessionário pode recuperar sua rentabilidade? Trivellato
comenta que cada caso é um caso, porém, alguns pontos em
comum podem ser executados por todos os Concessionários
para, assim, conseguirem atingir a relação 30/4. “Negociar
a política comercial com a montadora é uma alternativa.
Além disso, o Concessionário deve rever sua estratégia de
comercialização: analisar a área de atuação, o volume versus
faturamento, o lucro por loja e, principalmente, o seu custo
operacional”, descreveu.

Francisco Trivellato

Trivellato comentou que, se após esta análise, a conta
ainda fechar no vermelho, uma outra alternativa é diminuir
o número de filiais para que reduza o custo operacional do
grupo. “O importante é ter foco no negócio. Não é vergonha
nenhuma fechar lojas. Se está difícil, ao invés de três, tenha
apenas uma, mas que dê lucro. Volte para a estrutura familiar”, explicou.
Revista Dealer
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Maximize o lucro em peças
Converter a oferta em vendas e entender como ganhar para atingir um ponto de
equilíbrio são as estratégias apontadas pelo especialista Wagner Kmite.

D

ar importância aos 8 Ps do Marketing em
pós-vendas – produto, praça, preço, promoção,
pessoas, processos, produtividade e perfil, deve ser a
prioridade dos gestores de concessionárias no Brasil
para a garantia de entendimento dos canais que atingem os
clientes e, com isso, converter ofertas em vendas. Esse foi o
alerta de Wagner Kmite, consultor especializado na área de
peças, em seu workshop no 23º Congresso Fenabrave.
“Maximizar o lucro em peças não significa ganhar muito
ou pouco, mas sim entender como ganhar e atingir um ponto
de equilíbrio, diminuindo riscos”, explicou Kmite. Há muitas
incertezas que freiam os negócios do setor, mas o foco no
cliente é fundamental, assim como o acompanhamento diário
das informações de mercado para a tomada de decisões.
Outra observação diária, que deve se tornar um exercício
de gestores, é sobre o ponto de equilíbrio do negócio. “Melhor segmentar ações de acordo com o perfil do mercado de
atuação”, recomendou o consultor.
Segundo Kmite, motos de diferentes cilindradas oferecem diferentes meios de lucros, o que revela a necessidade
do empresariado analisar a oferta, estar ciente do giro e
da margem de lucro. “O lucro tem de estar no caixa e não
na prateleira. Para isso, é preciso girar mais com peças que
vendem mais, fracionando o estoque. Se gira muito, ganha
muito”, sentenciou.
Kmite também analisou a importância do planejamento
para maximizar lucros, o que passa pela concentração de informações e pelo manejo de números. “Tenha um gerente de
peças comprometido e engajado e que saiba manejar números.
Vale investir em um profissional que tome decisões diárias
neste setor”, orientou o especialista.
Para quem vende serviços, a identificação dos mercados que estão comprando e a observação da capacidade de
atendimento dessa demanda são pré-requisitos. “Quanto
mais simples os processos para atender as montadoras,
melhor”, sugeriu.
Durante o workshop, o especialista estimulou a plateia a
refletir sobre o foco do negócio, se varejista, atacadista ou mix,
pois cada foco deve ser trabalhado no detalhe e nas particularidades que apresenta. “O mercado de mix apresenta giros
e margens variáveis, sendo atrativo”, destacou.

Wagner Kmite

Opinião

“Esta é minha primeira participação no Congresso
da Fenabrave e acredito que sairei daqui bastante
atualizada, tanto sobre o mercado de usados
quanto sobre o de novos. Um dos atrativos na
programação, que motivou minha vinda, foi
participar da palestra do consultor Valdner Papa,
da Fenabrave, o qual admiro e sou leitora de seu
livro. Também fui atraída pela temática de F&I”.
Mariane Buyanoff, Grupo Revemar, Marabá/PA
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A WB Componentes quer te
ajudar a aumentar seu índice de
absorção: F&I Pós-Venda.
A WB Componentes é focada principalmente em promover a
maximização de resultados de seus parceiros, com trabalho em
conjunto e treinamentos para os consultores é uma facilitadora na
venda de itens agregados nas revisões programadas. Nosso objetivo
é aumentar a rentabilidade do departamento de Pós-venda, que a
cada dia é mais importante dentro do cenário atual das concessionárias. Como ferramentas de sustentação aos nossos trabalhos
disponibilizamos a nossos parceiros um Sistema Completo de F&I
Pós-Venda, com Menu de Produto agrupado aos pacotes de revisões
com acompanhamento de resultados.

º Produtos de alta tecnologia
º Menu personalizado para Tablet
º Capacitação dos consultores
º Material de apoio para venda
º Aumento na produtividade

Clientes Parceiros:

GrupoPrimavia

WB Componentes Automotivos Ltda.
www.wbcomponentes.com.br
contato@wbcomponentes.com.br

62 3236-0500

TRATORES E
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Gestão focada
no pós-venda
Com uma programação exclusiva, voltada aos empresários dos
segmentos de tratores e máquinas agrícolas, o 23º Congresso
Fenabrave mostrou que uma gestão voltada, também, para o
pós-venda e o mercado de usados, pode ampliar a rentabilidade
da Rede e garantir mais negócios aos Concessionários.
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Mercado de usados: desafios
e oportunidades
As oportunidades poderão estar concentradas no trade-in,
como uma nova área de negócios para as concessionárias.

A

presentando um panorama dos desafios e oportunidades do mercado de usados no Brasil, o diretor
do Grupo Via Máquinas, Marcelo Kozar, chamou
a atenção de Concessionários e executivos do Setor
da Distribuição de Veículos no Brasil sobre a baixa entrada de
máquinas usadas, hoje, nas concessionárias, como sendo um
reflexo direto da política atual de financiamentos do governo.
Com taxas extremamente atrativas no mercado de máquinas
e equipamentos, na ordem de 5% de juros médios, a política
favorece as negociações.
“Os produtores estão, hoje, comprando muito mais financiamentos do que máquinas”, contextualizou, ressaltando que
nos próximos anos o cenário irá mudar, pois a consequência
será um acumulo de máquinas que, hoje, estão com os clientes
e deverão renovar a frota.
Segundo Kozar, as máquinas que tiverem que entrar no
negócio de trade-in, sistema desenvolvido para assegurar o
controle e rentabilidade para a operação de usados e seminovos, que envolve o recebimento de produto como parte do
pagamento, estarão sucateadas e com muitas horas de uso, o
que pode se tornar um gargalo para toda a rentabilidade com
a venda dos novos. “As concessionárias serão pressionadas
pelos clientes quando os usados, hoje represados, começarem
a retornar”, avaliou o executivo.
Kozar também alertou sobre as taxas de juros que influenciarão, diretamente, nos próximos anos no Moderfrota, visto
que é a taxa Selic que viabiliza juros maiores ou melhores
no mercado. “As projeções de analistas de mercado apontam
crescimento da Selic para 9,25%, em 2013, para 10,67% e
12,34% até 2015. A partir daí, deveremos ter um Moderfrota
médio de 8,5%, pois há uma relação direta. Toda vez que a
taxa Selic cai, o Moderfrota cai, se a taxa Selic sobe, o Moderfrota sobe junto”, explicou.
Além de discorrer sobre a realidade do setor que está se
recuperando do enfraquecimento de vendas, após a redução
de IPI para carros novos, o palestrante reforçou a importância
em dar atenção para o futuro dos veículos usados. “As oportunidades poderão estar concentradas no trade-in, como uma
nova área de negócios para as concessionárias. Se usarmos essa
ferramenta de forma séria é possível ampliar o lucro do nosso
negócio”, disse Kozar.
Esse sistema está atrelado aos processos de precificação,
manutenção e oferta e pode ser visto como solução para o
Concessionário. “O lucro de um equipamento usado não está
na venda e sim na compra”, diz o executivo.

Outra oportunidade para o setor, segundo Kozar, está
no leilão que se apresenta como boa alternativa, evitando
assim que a concessionária assuma os custos de garantia de
manutenção. “Promover leilões nos pátios da concessionária,
a cada três meses, vale a pena. Também é muito interessante
quando o leiloeiro tem pátio”, destacou.

Marcelo Kozar
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TRATORES E
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Renovação da frota é oportunidade
no mercado em expansão
Segundo Carlos Cogo, o setor agrícola espera um incremento de 25% na área total cultivada,
o que representa em torno de 82 milhões de hectares, atendido por máquinas cada vez
mais modernas e produtivas, e produtores mais capacitados e mais capitalizados.

“A

renovação da frota de máquinas agrícolas
tem que acontecer”. Essa é a opinião do especialista em agronegócio Carlos Cogo apresentada durante o 23º Congresso Fenabrave.
A constatação está baseada no fato de que 40% dos tratores
usados estão com mais de 10 anos de vida e 39% atuam há
mais de duas décadas. No caso da colheitadeira, 49% dos
equipamentos no Brasil têm acima de 20 anos.
Esse cenário transcorre num mercado em amplo crescimento. As previsões para a próxima década apontam um
incremento de 25% na área total cultivada, o que representa
em torno de 82 milhões de hectares.
No entanto, no ciclo 2013/2014, os preços agrícolas
devem ficar em níveis menores do que os recordes vistos no
segundo semestre de 2012, mas o desempenho é ainda muito
acima das médias históricas. A produção de máquinas agrícolas também mantém suas projeções elevadas para os próximos
anos, acompanhando o ritmo do setor. “O bom momento do
setor, ligado ao avanço tecnológico da agricultura, que usam
máquinas cada vez mais modernas e produtivas, somado ao
fato dos produtores estarem mais capacitados e mais capitalizados, fizeram e fazem as vendas das máquinas agrícolas
aumentarem anualmente”, explica o especialista.
As novas tecnologias dos tratores de esteiras, cultivadores
motorizados, retroescavadeiras, colheitadeiras e tratores de
rodas trazem consequências positivas ao setor. “Capacidade
de plantio maior, obedecendo as janelas ideais, operações
em áreas maiores, bem como de uma colheita mais rápida e
eficiente, permitem que o país já faça praticamente três safras
em um mesmo ano”, completa.
Para acompanhar esse desempenho, Carlos Cogo aposta no aumento da potência média de tratores e uma frota
dimensionada para janelas curtas de plantio e colheita, por
meio de equipamentos com uma vida útil de 3 a 5 anos. O
potencial é grande se considerarmos que, enquanto o Brasil
tem um trator por 125 hectares de área agrícola, nos Estados
Unidos essa relação é de 36 hectares por trator. No caso das
colheitadeiras, enquanto o Brasil tem um equipamento para
cada 1.074 hectares, na Argentina é recurso atende 660 hectares e nos Estados Unidos, 265 hectares.
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Carlos Cogo

O contraste do alto desempenho das fazendas pode ser
visto logo após passar a porteira. “Se a produção é show, a
logística de distribuição é show de horrores”, analisa Cogo.
Existe déficit de armazenagem, o sistema de distribuição
concentrado em rodovias é ineficiente, a malha ferroviária,
insuficiente, e certas produções, como de milho, estão distantes da produção de frango, evidenciando uma falta de visão
estratégica e de infraestutura para o setor.
Entre os riscos para o desempenho do setor agrícola, estão
o avanço das pragas, no dólar mais valorizado, safra recorde
nos Estados Unidos, desaceleração da demanda interna e da
economia chinesa.
Desenvolvimento Sustentável – Segundo o Governo Federal, o
financiamento ao desenvolvimento sustentável da agricultura
brasileira continua sendo prioridade entre as modalidades
de crédito fomentadas. Pelo Programa Agricultura de Baixa
Emissão de Carbono (ABC), que financia tecnologias visando
o incremento da produtividade com menor impacto ambiental, o volume de recursos saltou de R$ 3,4 bilhões para R$
4,5 bilhões.
Com o plano, o governo lançou também o Serviço Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e o Programa
Inovagro. Juntos, os dois projetos devem destinar R$ 3 bilhões
para o agronegócio, sendo R$ 2 bilhões para pesquisa e desenvolvimento de máquinas e equipamentos, e R$ 1 bilhão
para que os produtores rurais incorporem novas tecnologias.

Rentabilidade com o pós-venda
Para o consultor Francisco Mendes, pós-vendas não é fim, mas sim o recomeço
da operação. Seja por meio de uma nova venda ou ao oferecer um serviço
agregado. Mas, a empresa deve saber administrar o pós-vendas para não
só obter lucro, mas sim focar na rentabilidade. Essa é a meta!

U

m atendimento de qualidade e profissionais preparados são apenas alguns dos passos para que
bons negócios sejam realizados.
O cliente gosta de ser bem recebido, ter um vendedor que o ajude com suas
dúvidas e, que esteja disposto a dar todo o
suporte sempre que necessário, até mesmo
após a concretização da venda. Porém, além
de toda atenção dada ao cliente com este
serviço, as concessionárias devem entender
que o pós-venda vai muito mais além da
venda de peças e serviços.
Este foi um dos assuntos discutidos no
23º Congresso Fenabrave, pelo consultor
Francisco Mendes, que fez uma palestra
sob o tema: “Pós-Vendas: a Necessidade do
Lucro”, para os Concessionários dos setores
de Tratores e Máquinas Agrícolas.
O consultor explicou sobre como obter
o lucro no pós-vendas. “Precisamos ter a perspectiva de onde
vem o dinheiro que, no caso, tem origem nas vendas de veículos e também do pós-vendas. Este último é formado por
algo que você já realizou, ou seja, você já vendeu o produto no
passado e no presente há variáveis para existir o pós-vendas.
Vale comentar que market share é vaidade. A única realidade
do Concessionário é lucro, ou seja, essa prática tem de ser
rentável para o Concessionário”.
Mendes, que também é atual coordenador do Grupo dos
20 da Fenabrave, falou sobre a importância do pós-venda no
setor de tratores e máquinas agrícolas. “É um produto de estoque difícil”, disse o palestrante ao explicar a necessidade de
uma administração mais eficiente no setor. De acordo com o
especialista, depende muito da mão de obra, dos fabricantes e
das concessionárias deixarem de pensar só no lucro e focarem,
também, na rentabilidade. “Se você não administrar o negócio
com informação e conhecimento, não vai conseguir alcançar
o lucro e a rentabilidade desejada”, explicou.
Durante a palestra, Mendes explicou que é necessário
entender que o pós-venda vai muito mais além da venda de
peças e serviços. “Existe todo um caminho a ser percorrido,
além da fidelização do cliente. Temos de pensar em pós-vendas
também como estrutura de despesas, ou seja, pra ter um bom
mecânico temos que pagar bem. Para atender bem os clientes,
têm de ter boa estrutura, então, todos têm que saber trabalhar
com o pós-vedas e ter margem de lucro”, enfatizou.
Chiquinho, como é conhecido no setor, falou sobre a diferença do lucro e da rentabilidade. “É importante que todos
tenham consciência que uma coisa é ter lucro, e outra coisa

é ser rentável. Rentabilidade é o que você vendeu, lucro é ter
estoque para poder atender bem seu cliente. Vale ressaltar que
tudo deve ser contabilizado: margem e lucro,
despesas, estoque, etc”, explica.
De acordo com o palestrante, um fator
importante para o resultado no pós-venda
é o estoque. O Concessionário deve ter
Francisco
conhecimento de como seu gerente faz
Mendes
essa reposição/acompanhamento das peças,
como funciona a compra e quando acontece
essa compra. “O Concessionário tem que
estar ciente de tudo dentro da empresa. O
estoque não pode só aumentar, ele tem que
ter rotatividade. Deve haver estratégia de
compra, pois a administração de peças não
é fácil, mas devemos orientar o profissional
responsável para isso para que os resultados
sejam lucrativos”, comentou.
Para Chiquinho, a boa administração no
pós-venda é retorno garantido. “O segredo para o resultado
positivo vem da boa administração. Se ocorrer boa administração aí sim existirá lucro”, finalizou.

Opinião

“Eu sempre venho ao Congresso Fenabrave porque
acho que é a melhor oportunidade de nos atualizarmos
e fazermos as necessárias mudanças para que o nosso
dia a dia fique mais lucrativo. A Fenabrave sempre
busca inovações para tornar melhor o nosso negócio.
Esse, por exemplo, já é o segundo ano que ela foca no
pós-venda, o que é importantíssimo para nós todos.
Está explorando mais essa área não tão trabalhada
do pós-venda porque o mercado está mudando
e voltando seu foco para a venda de serviços”.
Mariza Esselin – Concessionária Massey Ferguson
e Land Rover - Somafertil – Goiânia (GO)
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F&I e RH marcam
eventos especiais

Atendendo à crescente demanda por mais informações sobre
alternativas de aumentar a rentabilidade das Concessionárias
por meio do F&I ou mesmo formas de retenção e treinamento
de Recursos Humanos nas empresas do setor levaram o
23º Congresso Fenabrave a inaugurar uma nova
modalidade de conteúdo. Este ano, foram realizados
dois seminários, de meio período de duração
cada, que abordaram os temas no evento.
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Seminário de F&I

Quebre
resistências,
envolva-se e
lucre mais!
Os Concessionários brasileiros
estão atentos à necessidade
de ampliar suas receitas com o
pós-venda e, principalmente,
com o lucro proveniente
do departamento de F&I.
Nos Estados Unidos, por
exemplo, as concessionárias
têm cerca de 70% de suas
receitas vindas desta área
de negócios, enquanto os
brasileiros não chegam a 40%.
Pensando em auxiliar a Rede na
ampliação de sua rentabilidade,
a Fenabrave, em seu 23º
Congresso, inovou ao incluir em
sua programação temática, um
seminário dedicado ao tema,
que tomou toda a manhã do
dia 7 de agosto e lotou a sala de
palestras do Expo Center Norte.
Os principais players do
mercado nacional discutiram,
apresentaram suas
experiências e mostraram, aos
Concessionários presentes
no seminário, como podem
melhorar suas performances
e, com isso, desvincularem a
exclusividade do lucro advindo
da venda de carros novos.
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Ainda há muito espaço para crescer
Pesquisa revela que pós-venda contribui com até 35% dos lucros
de uma concessionária brasileira. Benchmarks internacionais, no
entanto, trabalham com margens que chegam a 75%.

U

m recente estudo, divulgado pelo jornal Folha de S.
Paulo, apontou que, no Brasil, entre 25% e 35% da
contribuição dos lucros de uma concessionária vêm
de produtos de pós-venda. Os Concessionários brasileiros estão dando cada vez mais atenção à venda de seguros
e produtos financeiros, mas a comparação com os benchmarks
mundiais, em que o departamento chega a contribuir com
até 75% da receita de uma concessionária, prova que ainda
há um grande espaço para crescimento no mercado nacional.
“Essa é a tendência global: menos lucros em novos e cada vez
mais em pós-vendas”, disse Welson Bolognesi, presidente da
Resource Automotive.
O executivo foi um dos palestrantes do Seminário de F&I,
ocorrido no dia 7 de agosto, e do qual também participaram Fabiano Telatin, diretor da Assurant Solutions; Daniel
Brandão, sócio fundador da F&I Brasil; Carlos Brant, gerente
da JM&A Brasil e Sérgio Lourenço, diretor da Usebens, além
de palestra de Tony Dupaquier, diretor de treinamento da F&I
American Services EUA.
Entre os temas abordados, a integração de vendas com F&I,
as melhores práticas para se alcançar altas performances no
departamento, planos de remuneração, novos produtos e até o
F&I na Geração Y (aqueles nascidos a partir de 1980).
Responsável pela abertura do seminário, Bolognesi apresentou, além da pesquisa da Folha de S. Paulo, um dado preocupante para o departamento de pós-vendas da Rede brasileira:
39% dos consumidores não retornam à concessionária após
a venda do veículo. “Na média, cada cliente visita a revenda
apenas 1,8 vezes (por veículo)”, disse, lembrando ainda que,
após dois anos da compra, justamente na época em que o carro
começa a gerar mais gastos em manutenção, dificilmente este
veículo faz os reparos na Rede Autorizada.
Para mudar este cenário, o executivo sugeriu que os Concessionários trabalhem na comercialização de produtos que fidelizem os consumidores e que façam com que o cliente procure
a autorizada no momento da manutenção. “Como exemplo,
se você vender para 45%, (o que é o aproveitamento de vendas
dos benchmarks mundiais) da fatia de consumidores que não
volta à concessionária (39%), já teria um aumento de cerca de
30% nas visitas. Se somarmos essa margem de penetração para
aqueles que costumam voltar à autorizada, teríamos mais do
que o dobro das visitas atuais”, disse.
Para se chegar a tal índice de penetração, Fabiano Telatin,
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diretor da Assurant Solutions, destacou que é necessário estruturar o departamento e quebrar alguns mitos sobre F&I dentro
das concessionárias. “Muitos vendedores de carros acreditam
que F&I rouba parte da margem bruta ou que oferecer esses
produtos pode fazer com que a venda do carro seja perdida”,
disse, citando um fenômeno extremamente nocivo aos negócios
da distribuição de veículos. “Às vezes, é o vendedor que decide
se o consumidor vai se interessar pelo produto antes mesmo de
oferecer. Isso é errado”, destacou.
Dessa maneira, cabe ao gestor implantar a cultura de relevância do departamento para os negócios da concessionária.
Segundo Telatin, isso pode ser conseguido ao valorizar não só o
departamento de F&I, mas os profissionais que nele trabalham,
estabelecendo um modelo de atuação bem definido, com um
portfólio de produtos condizente, e mostrar, às demais áreas
da empresa, que o F&I é parte importante do processo de
recuperação dos lucros.
Na visão de Daniel Brandão, da F&I Brasil, a transição de
um F&I de segundo plano para um modelo autônomo e lucrativo exige ainda um grande foco em treinamento e capacitação
daqueles que vão atuar no departamento. “Vendedor tem que
conhecer o produto e saber vender, mas o que acontece é que

Welson Bolognesi

Fabiano Telatin

muita empresa não instrui corretamente. Tem que ter, no mínimo, três meses de acompanhamento intensivo”, exemplificou,
sugerindo a contratação de profissionais com perfil essencialmente comercial. “Treinamento a gente dá, mas perfil a gente
não muda”, justificou.
O fundador da F&I Brasil destacou, ainda, que, entre as
práticas para se melhorar a performance financeira, estão realizar a correta passagem do comprador para o departamento
de F&I, oferecer os produtos ao consumidor por ordem de
rentabilidade, ficar atento ao preenchimento da documentação
a fim de diminuir as propostas recusadas, criar processos ágeis
e formular e monitorar os índices de produtividade e eficiência
de colaboradores e produtos. “Se você tem esse controle, seus
ganhos aumentam”, avaliou.
O representante da JM&A Brasil, Carlos Brant, disse, em
sua palestra, que o Concessionário deve participar ativamente
do desenvolvimento e estruturação do departamento de F&I
da concessionária. Segundo ele, além de acompanhar de perto
todos os processos, é preciso traçar um objetivo claro, com
pessoas bem treinadas e um plano de pagamento que atenda às
necessidades dos funcionários envolvidos. “O departamento é
lucrativo para todas as partes? Você escolheu bem seu colaborador para esta área ou deu chance para alguém despreparado?
O F&I tem de ser um modelo de retenção do cliente e, para
isso, é preciso direcionar a performance da equipe”, comentou
o palestrante.
Ainda sobre a participação do titular na estruturação da
área, Brant explica que o empresário deve influenciar os pensamentos, ações e decisões da equipe, pois esta será uma mudança
cultural dentro da loja. “Tem de ser motivacional”, completa.
Outro ponto destacado pelo representante da JM&A Brasil
foi a escolha da equipe. Segundo o especialista, quem comercializa F&I não pode ser a mesma pessoa que vende carros. O ideal
é uma pessoa dedicada a cada 60 ou 70 carros comercializados.
Para evitar conflitos entre os profissionais de vendas, Brant
acredita que a remuneração deve ser bem clara e definida pelo
titular. Dependendo do tamanho da concessionária, o especialista ensina que deve ser diferente a forma de remuneração.

Daniel Brandão

“Você vai pagar salário fixo mais comissão de vendas? Apenas o
salário? Vai dar incentivos ou bônus adicionais? Dependendo do
seu tamanho, a remuneração deve ser definida, mas sem deixar
de motivar seu colaborador”, descreve.
Não existe receita exata para lucrar com o F&I em uma
concessionária, porém, na opinião de Sérgio Lourenço, diretor
comercial da Usebens Seguradora, é preciso associar um mix de
produtos, processos, tecnologia e gente. “Sem isso, o departamento de F&I não funcionará como deveria”, explica.
Assim como disse Carlos Brant, o representante da Usebens
Seguradora comentou que a liderança do Concessionário no processo de estruturação do departamento de F&I é importante para
o bom andamento da ação. “A busca de uma nova e desafiadora
receita faz todo mundo remar em uma mesma direção. Tudo tem
que ter um dono com responsabilidade e autoridade. O debate é
bom, mas tem que ter alguém para decidir”, disse.
De acordo com Lourenço, a concessionária deve estar

Carlos Brant
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Sérgio Lourenço

cercada de uma estrutura mínima para que o departamento de
F&I funcione como deve ser e, de acordo com a experiência da
Usebens no mercado, é possível atingir a meta de mais de R$
600 em receitas de F&I, por carro vendido. “É preciso ter uma
boa consultoria, um sistema eficiente, uma equipe treinada,
mix de produtos e acompanhamento dos processos”, enumera.
Para conseguir eficiência e implantar todo o processo, o
especialista da Usebens Seguradora ensina que é preciso dividir
em fases o projeto. Em primeiro lugar, segundo Lourenço, devem-se ter definições de qual programa (parceiro) vai escolher.
Na sequência, o Concessionário deve executar a fase de planejamento, onde estimará prazos, matrizes de responsabilidades
de riscos dos projetos. A partir deste momento, o empresário
segue para a execução, onde serão implantados os sistemas, a
infraestrutura, que inclui a contratação de colaboradores, execução de treinamentos e a implantação dos principais produtos.
“Depois de implantado, o Concessionário deve acompanhar de
perto a operação, criando um plano de ação para fomentar a
comercialização dos produtos”, pontua.
F&I na geração Y – Muito tem se falado de uma nova geração de
consumidores que têm exigido mudanças culturais em diversos
setores, inclusive no automotivo. Trata-se da chamada Geração
Y, apresentada pelo diretor de treinamento da F&I American
Services, Tony Dupaquier.
De acordo com o especialista, esta nova geração de consumidores, nascidos entre os anos 1980 e 2000, e que hoje
representam mais de 40% da população mundial, possuem
hábitos de consumo diferentes da geração anterior. Segundo
Dupaquier, este público se diferencia por estar em boa parte
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Tony Dupaquier

do tempo conectada, sendo influenciada por diversas frentes.
“46% desta geração foi influenciada pela marca e sua reputação
na rede. Além disso, 70% da geração Y tem a probabilidade
de mudar a decisão de compra, influenciados, principalmente
pelos amigos em redes sociais e pela internet”, descreve o especialista, alertando os Concessionários que, para esta geração,
não há espaço para erros.
Ao trazer para a realidade da Rede o perfil deste público,
Dupaquier comentou que a grande maioria dos consumidores
da geração Y reluta a ir em uma concessionária para fazer a
compra. “Eles estão acostumados a fazer suas compras online.
Quando chegam à concessionária, já sabem o que querem.
O vendedor deve estar atento para mostrar os atributos que
realmente interessam, como a conectividade, a interação,
o design e, se estiver à mão, as opiniões positivas de outros
consumidores”, disse. “Ah! E 82% dessas pessoas não querem
falar de F&I”.
Constatado o paradigma do perfil deste novo consumidor,
de que forma será possível comercializar produtos de F&I
para a geração Y? O diretor de treinamento da F&I American
Services ensina que aquele Concessionário que pensar na frente
sairá ganhando. “Invista na venda de veículos online. É assim
que os clientes se sentem mais confortáveis. Temos que fazer
tudo para eles. Nossa presença na internet garantirá que eles os
encontrem, escolham e comprem”, completa.
Segundo Dupaquier, a geração Y representa 40% da população consumidora de veículos e, segundo uma pesquisa feita
pelo especialista, 29% dos brasileiros desta geração, que vivem
em regiões metropolitanas, pretendem comprar carro em 2013.
“A tecnologia deve ser utilizada a nosso favor. Ela tem função

importante para a penetração de vendas, inclusive de F&I”,
ensina o palestrante.
De acordo com o especialista, a comunicação será o grande
diferencial na formação da decisão de compra. “Precisamos
encorajar pessoas felizes com os serviços e produtos vendidos a
dar opinião positiva na rede”, comenta.
Além de uma exposição positiva, as pessoas que se comunicam com esses possíveis clientes devem inovar na forma de
interação. Segundo Dupaquier, isso é possível fazer por meio
de blogs, instant messengers, e-mails ou mesmo SMS. “57%
da geração Y desejam evitar totalmente qualquer interação
pessoal com vendedores. Eles querem lidar com uma concessionária totalmente online”, ensina o especialista, comentando que, nos EUA, algumas concessionárias já utilizam vídeos,
links com páginas de consumidores, uma lista de perguntas
mais frequentes, divulgam em seu site relatórios de satisfação
dos clientes, utilizam as mídias sociais, blogs, vídeos chats,
e-contracts (contratos online), além de fornecerem os e-mails
diretos das equipes de F&I. “Um menu eletrônico de produtos
de F&I também ajuda na decisão do cliente. É preciso tecnologia e agilidade. A geração Y quer possuir a decisão. Mostre
a eles os benefícios que estão recebendo”.

Outra estratégia apresentada por Dupaquier para que os
Concessionários utilizem e ampliem sua rentabilidade com
esses novos consumidores, está em uma simples pergunta que
pode ser feita na concretização da venda do veículo: O que fez
você decidir comprar seu carro novo?
De acordo com o especialista, a resposta será fundamental
para que o consultor de F&I apresente o menu de produtos
ideal, de acordo com a necessidade deste cliente. “Temos
basicamente seis respostas, que formam a sigla SPACED, em
inglês: Segurança, Performance, Aparência, Convencimento,
Economia e Confiabilidade. Se a resposta à pergunta for segurança, o consultor poderá oferecer, por exemplo, a garantia
estendida, o GAP, o seguro para rodas e pneus, entre outros
relacionados à segurança. Devemos envolver cada cliente. Crie
um clima que permita que eles tomem as próprias decisões.
Perguntem a eles! Façam pacotes com preços fixos”, completa
Dupaquier, deixando o recado para os brasileiros: “A geração
Y não é compatível com venda agressiva. Adaptem-se a eles e
tenham sucesso”.

“Além de tecnologia e agilidade, é
preciso mostrar ao cliente o que ele
ganha com o F&I”, diz Dupaquier.
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Seminário de RH

Uma empresa
é formada por
pessoas
Outro tema bastante
concorrido nos Congressos
promovidos pela Fenabrave
está relacionado ao RH. Como
todos sabem, uma empresa
é formada por pessoas e,
sem ter um time preparado,
qualificado e motivado,
não é possível rentabilizar a
operação no dia a dia da Rede.

Carlos Morassutti
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Com o objetivo de auxiliar os
Concessionários e também
atendendo a pedidos da
própria Rede, foi realizada,
na manhã do dia 9 de agosto,
um seminário voltado para
este tema, o qual lotou uma
das salas de palestras, por
meio de cinco apresentações
de profissionais renomados
no setor e, ao final, uma mesa
redonda, coordenada pelo
presidente executivo da
Fenabrave e Coordenador
do 23º Congresso Fenabrave
e ExpoFenabrave, Alarico
Assumpção Jr. encerrou o tema.
Confira o que foi debatido
e otimize seus negócios!

Negociação Sindical:
participar é preciso
Saber equacionar as necessidades
entre funcionários e empregadores
faz parte da negociação sindical.

A

experiência profissional de mais de 40 anos de Octavio
Leite Vallejo, muitos deles em atividades associativas,
lhe credenciam a dar importantes conselhos sobre negociação sindical para os participantes do 23º Congresso
Fenabrave. Foi assim que ele destacou a importância da participação
dos titulares de concessionárias em assembleias e discussões de
Acordos Coletivos.
Vallejo ressaltou a complexidade da condução de uma mesa
negociação e apresentou algumas premissas que devem ser consideradas para levá-la ao bom resultado. “É preciso ser frio, respeitar a
outra parte como um ser humano, ter amplo conhecimento sobre os
aspectos negociados e atuar com ética e coerência”, analisa Vallejo.
Não há espaço para radicalizações. O representante da categoria patronal tem que ter uma visão do todo e não específico da
empresa na qual atua. O palestrante recomendou atenção especial
às cláusulas sociais. “Quando mal negociadas, podem representar
consequências irreparáveis e, por muitas vezes, os titulares estão
focado nos itens econômicos”, completa. Por fim, devemos buscar
o acordo, evitando levar a questão para mediação ao Tribunal Regional do Trabalho.
RH estratégico – A necessidade de um RH estratégico e que esteja sempre antecipando o futuro foi defendido pelo vice-presidente de RH
& Assuntos Corporativos da Volvo do Brasil, Carlos Morassutti, em
sua apresentação no seminário. Convidado a falar sobre a visão da
montadora, o dirigente destacou a importância de tratar a questão
como um todo, incluindo todos os elos da cadeia automotiva, da
montadora aos Concessionários.
Também vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e com quase 40 anos no
setor, Morassutti entende que uma indústria forte só é possível a
partir de um conhecimento profundo do ambiente de negócios, de
olho inclusive no cenário de até seis milhões a mais de veículos em
2020. “Temos de trabalhar o hoje e antecipar o que vem pela frente.
É preciso trabalhar de forma preventiva para construir o futuro que
almejamos. O Concessionário também tem de fazer uma projeção
para garantir sua fatia”, aconselha o executivo.
Para ele “gente” é um pilar altamente estratégico de sustentação
da ponte a ser construída em benefício do setor, que reconhece enfrentar problemas como altas taxas de turnover (cerca de 40%/ano),
com funcionários às vezes trocando de empresas por R$ 100,00.
Morassutti sugeriu que Anfavea, Fenabrave e Sindipeças trabalhem
em conjunto para enfrentar os principais problemas do setor. “Temos de ter uma visão clara do futuro, com um norte bem definido,
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traçando um plano estratégico de olho na ambição futura”.
Um RH estratégico, com um gerente comercial para
vender mais, tem de ter estrutura e pessoas adequadas, preparadas e que entendam o lado quantitativo do negócio, com
atuação abrangente e práticas inovadoras que adicionem
valor. Além do conhecimento do negócio, o RH descrito
pelo palestrante não deve esquecer o lado humano da organização para entender as necessidades dos funcionários e
as do negócio, compatibilizando e alinhando tudo com os
interesses da empresa.
Morassutti considera, ainda, de extrema importância a criação de métricas, isto é, um painel de controle com indicadores
para avaliar seu próprio desempenho e também ser avaliado.
Nesse sentido, exemplificou com a premiada participação da
Volvo no programa de melhores empresas para trabalhar e com o
prêmio da Fenabrave “A Marca mais Desejada 2013”, que garantiu a Volvo o primeiro lugar na categoria Caminhões e Ônibus.
O executivo forneceu uma extensa lista do que considera
os ingredientes indispensáveis de um RH para se obter resultados efetivos no negócio, como respeito genuíno e autêntico
pelas pessoas, presença de líderes inspiradores, crenças e
valores corporativos refletidos na relação com todos os públicos, além de um ambiente agradável, inspirador e ao mesmo
tempo desafiador por envolver novas oportunidades, levando
o funcionário a crescer inclusive como indivíduo. Em suma,
o empregado deve ter orgulho de trabalhar na empresa, que
deve assumir mesmo o papel de cidadã, contribuindo para um
mundo melhor, com consistência e constância de propósitos
perante a comunidade.
Para Morassutti, o RH também precisa estar antenado
com tudo o que está ocorrendo no país e no mundo, de questões relacionadas à sustentabilidade do planeta ou desafios
ambientais, ao crescimento e envelhecimento populacional,
urbanização e mobilidade e o impacto disso tudo nos negócios
da empresa. Além de pensar na escassez de mão de obra, o RH
também tem de estar atento à diversidade do mundo atual, das
novas configurações de famílias, não esquecendo de pensar nas
novas demandas dos funcionários e até dos sindicatos. “Cidadania, ética e governança transparente vão ser cobrados pelos
funcionários e pela sociedade. Não tenho dúvida que isso vai
crescer nos próximos anos”, previu, destacando que planejando
é possível influenciar o futuro.
Remuneração na medida certa – Nos últimos tempos, ocorreu uma
transformação nas relações entre empregado e empregador.
Atualmente, o que se valoriza é uma administração conjunta,
onde os colaboradores são parceiros e não apenas recursos
empresariais. Entender a importância dos funcionários para
a empresa e como eles podem contribuir para o sucesso do
negócio foi um dos temas discutidos no seminário por Ricardo
Mota, especialista em gestão de pessoas, que discutiu o tema:
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Remuneração: Importâncias Cargos e Salários, Modelo Ideal,
Pesquisa Salarial e Turn Over.
De acordo com o especialista, administrar pessoas é fazer
com que cooperem umas com as outras, mas cada uma focada
em atribuições específicas de um cargo, em prol do objetivo da
empresa. Para isso, o empresário precisa definir os conceitos
de organização, a descrição dos cargos e a administração de
salários. “O plano de cargos e salários é uma ferramenta utilizada para determinar ou sustentar as estruturas de forma justa
dentro da organização. Esse plano tem como objetivo alcançar
os equilíbrios internos e externos, por meio da definição das
atribuições, deveres e responsabilidades de cada cargo e os seus
níveis salariais”, esclarece Mota.
Para que todos estejam unidos e satisfeitos, o primeiro passo
é que o empregador entenda o que é cargo e o que é salário,
pois são duas coisas com definições diferentes. Segundo o palestrante, é normal encontrar uma distorção entre a descrição
dos cargos e a função exercida pelos membros da organização.
“A descrição dos cargos deve ser feita de forma bem pontual,
e deve ter como base as reais funções dos funcionários e as necessidades da empresa”. Sobre o salário, o especialista explicou
que “quando fazemos uma pesquisa salarial e questionamos
o valor da remuneração, precisamos analisar o que de fato faz
essa pessoa e quais seus acúmulos de funções, assim pagamos o
salário correto àquele funcionário. Muitos acumulam inúmeras
funções e este sim deve receber o merecido”.
A valorização do trabalhador depende dos objetivos e visões
da organização, além de aspectos referentes à escolaridade,
experiência, iniciativa pessoal, pro-atividade, responsabilidade,
horários, condições e riscos de trabalho. A empresa deve ter a
oportunidade e o profissional deve estar preparado para ocupar
tal função. “O funcionário deve estar preparado para assumir
uma promoção, ter diferencial, buscar se reciclar, ir além do
que a empresa oferece. Assim, a empresa não vai buscar outro
profissional e sim investir no funcionário”, aconselha Mota.

Octavio Leite Vallejo

Ricardo Mota

Um assunto que chamou a atenção dos Concessionários na
palestra foi o turnover, ou rotatividade de funcionários, o que
traduz o percentual de substituição que uma empresa possui e
serve como indicador de saúde organizacional.
A falta de uma estrutura contribui, muitas vezes, para um
clima de desmotivação, e o turnover é elevado pela falta de
perspectiva de crescimento, carreira e visão de futuro. “É normal um funcionário geralmente reclamar da falta de um plano
de carreira, mesmo sem saber o que é. Mais comum ainda é
trocar de empresa pelo motivo ‘oportunidade de crescimento”,
esclareceu Mota.
Segundo o palestrante, é necessário que a empresa tenha
uma política de cargos e salários (C&S). Uma estrutura de C&S
nada mais é do que um sistema de gestão de pessoas. “Vale manter um sistema de carreira com faixas salariais administráveis e
suportáveis pelo negócio, que disponibiliza ferramentas para
facilitar a vida dos gestores e melhorar a motivação dos funcionários e o compromisso com os resultados”, explica.
Os funcionários altamente engajados geram melhores resultados, mais lealdade por parte dos clientes e melhor desempenho financeiro. Uma pesquisa realizada recentemente pela
HayGroup apontou que 79,8% dos funcionários desejam maior
investimento por parte da empresa para o desenvolvimento
de sua carreira. “É interessante que a empresa faça pesquisa
de fato com as definições que estejam em linha com o que se
espera e ajustar esta descrição com o mercado. Você pode ter
uma ou mais concessionárias, o que muda é a responsabilidade.
O cargo deverá ser comparado pela função e responsabilidade
e não apenas pelo título. Cada pessoa deve receber o correto
por sua função, sempre com reconhecimento pela empresa”,
esclareceu o especialista.
Para Mota, funcionário motivado é garantia de retorno
financeiro para empresa. “Temos que aproveitar as oportunidades das pesquisas de C&S e iniciar um trabalho, de fato, com
prioridade, para que possamos pesquisar os cargos e, assim,
alinharmos nossas empresas com o mercado, sem superfaturar
os cargos”, finalizou.
Educação básica para garantir o futuro – O Brasil tem hoje 75%
da população semianalfabeta. Foi com essa informação que
o co-presidente do Banco Indusval & Partners e fundador da
Organização Não-Governamental (ONG) Associação Parceiros

Jair Ribeiro

da Educação, Jair Ribeiro, abriu sua apresentação no seminário
de RH, com a temática “Um novo caminho para a qualificação”.
“Dos três milhões de estudantes que ingressam no Ensino
Médio, cerca de 1,8 milhão concluem e, apenas 10% aprendem
o esperado. Além disso, cerca de 50% das crianças do terceiro
ano escolar não são alfabetizadas”, alertou, em tom de convocação aos proprietários e altos executivos do setor de distribuição
de veículos no Brasil, para investimentos na educação de base
como meio de avançar na qualificação do jovem para o mercado
de trabalho.
Para Ribeiro, a decisão de investir na educação de base é de
extrema relevância e deve se tornar “a causa” do empresariado
brasileiro para ter mão de obra qualificada no futuro. O executivo discorreu sobre a sua própria experiência de vida na tomada
de decisão de investir na educação, apoiando e ajudando escolas
nas necessidades destacadas por diretores e professores. E, foi
assim que fundou, em 2004, a ONG Associação Parceiros da
Educação com a missão de contribuir para a formação integral
de alunos da rede pública, por meio da instituição de parcerias
entre empresas e escolas.
A organização seleciona escolas, desenvolve programas de
apoio pedagógico à gestão e à infraestrutura das instituições,
atua no acompanhamento e monitoramento dos investimentos,
além da sua integração com a comunidade. O apoio se dá na
formação continuada à equipe gestora, aos professores e coordenadores pedagógicos, reforço e recuperação escolar dos alunos,
avaliação diagnóstica de desempenho dos jovens e capacitação
para o uso dos resultados. A duração estimada das parcerias é
de cinco anos. “O parceiro potencializa os investimentos do
Estado nessa área”, explica o executivo. Entre os parceiros estão
pessoas físicas, famílias e empresas.
Até o momento, a organização já atuou em mais de 100
escolas com 100 mil alunos sendo beneficiados pela iniciativa.
O impacto é direto no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que é monitorado. “Temos hoje a melhor
escola do Ensino Fundamental 1, que corresponde ao 1º ao 5º
ano, sendo que a média das quatro melhores escolas parceiras
é superior à média da rede nacional particular”, destacou o
presidente da Parceiros pela Educação, ressaltando ainda que a
organização atuou fortemente para efetivação da política pública do governo do Estado de São Paulo, definida pelo programa
Educação Compromisso de São Paulo. “Contratamos a consul-
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Paulo Engler

toria McKinsey & Company para estabelecer os cinco pilares
do programa, entre eles o de lançar as bases de um novo modelo
de escola e um regime na carreira do magistério mais atrativo”.
Com muita coragem ao assumir que não há qualificação
profissional sem educação de base no Brasil, Ribeiro apresentou alternativas para o engajamento das concessionárias nesse
compromisso pela educação, que passa também pela Casa do
Saber, iniciativa sua, que começou em 2004, e que se apresenta como centro de debates e disseminação do conhecimento,
com unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Casa do
Saber oferece acesso à cultura de forma clara e envolvente,
porém rigorosa e fiel às obras dos criadores.
O papel do líder – Para Paulo Engler, diretor superintendente
da Fenabrave, e que apresentou o tema “O resultado é uma
questão de gestão: Papel do líder, vender e vender com qualidade”, o Setor da Distribuição de Veículos vive um período
de transformação do modelo de negócio e tem exigido uma
liderança muito mais ativa que em épocas passadas. “Por muito
tempo, existiam poucas marcas e a compra era estritamente
emocional. Hoje, o mercado é outro e a complexidade do nosso
negócio se multiplicou”, disse, citando como exemplos deste
novo cenário, além do aumento da concorrência, questões
como a certificação de correspondentes, a necessidade de se
conhecer o Código de Defesa do Consumidor e até como
efetuar o correto descarte de resíduos da troca de óleo. “Temos
de conhecer uma enormidade de questões.”
Dessa forma, o diretor superintendente da Fenabrave insistiu
que, além de procurar a atualização constante sobre possíveis
novas regulações do setor, é fundamental que os Concessionários
tomem a frente do negócio e invistam no treinamento e capacitação de seus colaboradores. “O vendedor, por exemplo, não
é apenas quem comercializa os carros. É a imagem da empresa.
E quem lida com o público tem de conhecer bem o Código de
Defesa do Consumidor, por exemplo”, exemplificou. “E cabe
a vocês, gestores, treinar, remunerar e qualificar essas pessoas”.
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Luiz Edmundo Prestes Rosa

Pedro Martins

Mesa redonda – Na última parte do seminário sobre Recursos
Humanos, Alarico Assumpção Jr., presidente executivo da
Fenabrave e coordenador do 23º Congresso Fenabrave e
ExpoFenabrave, Luiz Edmundo Prestes Rosa, diretor de educação da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), e
Pedro Martins, chairman da Euro American Business School
(EABS), participaram de uma mesa redonda que discutiu os
principais problemas do segmento, como a necessidade de se
criar um RH Estratégico nas organizações e como combater o
alto índice de turnover nas concessionárias.
“A rotatividade está muito ligada à educação e à liderança”,
opinou Prestes Rosa, sugerindo que os gestores adotem uma
postura mais conciliadora no dia a dia e que invistam na qualificação e realização profissional de seus colaboradores. “Grande
parte dessa rotatividade de funcionários se reduz com diálogo e
com investimentos nas pessoas. Turnover deve ser combatido
na essência e não na aparência”, afirmou o diretor de educação
da ABRH e que é uma das grandes referências brasileiras em
gestão de recursos humanos.
Na visão de Martins, é importante que as empresas profissionalizem suas gestões de RH e fiquem alinhadas com as melhores práticas do setor. “Não tenham medo de passar de uma
gestão embrionária para uma qualificada. Tudo que acontece
nas organizações é desenvolvido por pessoas. A grande discussão é saber quais as técnicas e métodos são os mais eficazes”,
opinou, citando uma pesquisa do jornal britânico Financial
Times, que apontou a função de gestor de pessoas como a
quinta mais importante das corporações.
Já Assumpção Jr. destacou o papel da Fenabrave na disponibilização de treinamento de colaboradores por meio da TV
Fenabrave, que conta com uma grade bastante extensa de cursos
de qualificação, como ferramenta auxiliar no treinamento dos
colaboradores. “Na TV Fenabrave, contamos com uma série
de cursos destinados a todos os níveis de cargos e podemos
fazer ainda cursos específicos de acordo com as solicitações dos
próprios Concessionários”, concluiu.

Os 10 indicadores de RH

Francisco Nunes

O especialista Francisco Nunes afirma que planejar é essencial para garantir resultados positivos nas
empresas e satisfação de colaboradores e clientes. Na distribuição automotiva, muitos dos empreendedores começaram o negócio por necessidade ou porque enxergaram uma oportunidade. Entretanto,
sem um bom entendimento da área de Recursos Humanos, as chances de um crescimento saudável
da empresa diminuem. “Os indicadores de RH precisam ir para a mesa e serem avaliados todos os dias.
Uma contratação mal feita é uma demissão com certeza”, afirma Francisco Nunes, especialista em
Recursos Humanos e Gestão da Qualidade, diretor da Business Assessoria Empresarial.
Segundo o palestrante, avaliar a evolução da folha considerando o número de funcionários, competências, produtividade, desenvolver planos de cargo e salários bem feitos, são essenciais na gestão
da empresa e, para isso, a área de Recursos Humanos precisa atuar com planejamento e sem improvisos. “O que vemos, quase sempre, é que o custo da demissão do funcionário sequer é orçado pelas
empresas. Normalmente, os indicadores de RH estão em segundo plano, mas não devem. Na técnica
de gestão é importante observar tais indicadores, que são decisivos no processo de lucratividade da
empresa”, exemplifica o executivo, chamando atenção sobre a importância do planejamento na área.
Veja as 10 orientações do especialista para aproveitar as oportunidades do mercado e aumentar as
margens da concessionária, destacadas durante a rodada de workshops realizada no 23º Congresso.

1 Boa visão do custo do turnover
Como reter talentos? Pesquisas revelam que outros reconhecimentos, que
vão além do salário, são medidas para sustentar o negócio. Vale investir
tempo em descobrir como prestigiar a todos, pois valorizar o profissional
com outras remunerações e um plano de carreira pode auxiliar o empresário a responder essa pergunta. “Quando há um plano de negócios conte
com o futuro do time”, explica Nunes. No turnover, há três momentos distintos, que são os custos da contratação, os da adaptação e os da demissão,
e que precisam ser contabilizados.

2 Avaliar impactos do absenteísmo
“A fábrica de atestados é muito séria e precisa ser observada com atenção
e carinho, pois se não houver administração, o funcionário vai faltar e apresentará atestado. Então, é preciso identificar e criar alternativas para sanar
o problema. O banco de horas, sem dúvida, não é uma alternativa única”,
diz o especialista. Para ele, a falta do funcionário no posto de trabalho é
uma responsabilidade do gestor e deve ser tratada como tal.

3 Acidente no Trabalho
Os gastos com acidentes de trabalho, anualmente, no Brasil, representam R$ 70 bilhões. Somente em 2011, segundo dados do Ministério da
Previdência Social (MPS) e do Ministério do Trabalho, dos 46,3 milhões de
trabalhadores com carteira assinada, 423.167 foram afastados por motivos
de acidentes, sendo que 100.230 trabalhadores responderam por acidentes
de trajeto. Os números são oficiais da Previdência Social, contabilizados por
meio do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT). Para Nunes, avaliar
esse gasto é de extrema relevância para a concessionária. “Só assim será
possível diminuir riscos e prever necessidades de novas contratações para
a substituição do funcionário ou remanejamento da área”, explica.

4 Doença de Trabalho
Os gastos com afastamentos por motivo de doenças de trabalho também
devem ser considerados no planejamento do negócio. Dados do Ministério
da Previdência Social (MPS) e do Ministério do Trabalho apontaram, em 2011,
15.083 afastamentos por doenças, sendo 7.775 trabalhadores da indústria.
“É preciso cuidar da saúde dos seus trabalhadores. A indústria em que os
senhores estão inseridos gasta R$ 3 bilhões por ano”, alertou o especialista
para uma plateia de repleta de executivos.

muito bem a contratação, fazer bem feito para poder tirar proveito da
situação. Toda a gestão exige competências técnicas e para a contratação não é diferente. É preciso investimentos da área em técnicas de
entrevistas”, recomenda.

6 Domínio do processo de demissão
Quando for desligar um profissional, cuidado, porque a rescisão contratual
pode impactar nos custos da empresa. “Não depende de números, do
governo, depende dos gestores da empresa, da observação deles e da
avaliação de quanto se perde em manter um profissional improdutivo na
empresa”, alerta. O processo de demissão também envolve técnicas. “Não
há sentido em dar feedback ao funcionário na hora da saída. Não há justificativa para demissões, se tiver que corrigir o funcionário que seja antes
da demissão. Na hora da demissão, que seja apenas técnica, destacando
que o quadro não comporta mais o funcionário”, orientou.

7	Os impactos da reclamação trabalhista
Evite a causa trabalhista. O custo da causa trabalhista compromete a
imagem da empresa.

8 Avaliar o clima organizacional
Quanto custa o conflito na empresa? Se achar que é normal vai pagar a
conta, diz o especialista. Segundo ele, é preciso corrigir essa situação com
técnicas adequadas para trabalhar clima organizacional. “Administrar o
conflito não é responsabilidade só do RH, mas de cada gestor, de cada
gerente, de cada diretor. É preciso olhar para o time como sendo o responsável pelo treinamento da equipe e pela administração do conflito”, alertou.
“A perda emocional causada pelo conflito afeta a saúde das pessoas. Se não
cuidar há custos que vão impactar no negócio da empresa. Administrar o
conflito sai mais barato do que punir alguém”, alerta o especialista.

9 Ter foco na qualificação profissional
A empresa tem que ter verba reservada para investir na formação de
seus profissionais. “Recomendo para todas as empresas a universidade
corporativa. Não é tanto dinheiro para investir, é muito mais atitude e
comportamento. Vontade de querer fazer”, destacou Nunes. Para ele, é
necessário desenvolver nas empresas competências técnicas, gerenciais
e comportamentais.

5 Domínio do processo de contratação

10	Medir a produtividade individual

Ninguém entra em uma empresa produzindo imediatamente. “Tem o
tempo de aquecimento e custa para a empresa, além dos investimentos
a serem feitos na formação do profissional”, observa o especialista. Se
for uma contratação por RH terceirizado, os custos aumentam ainda
mais. “Contratar não é barato, então, significa que é preciso avaliar

O custo da improdutividade deve ser medido sempre. “Não há como
aceitar 20% de repetições e o retrabalho contínuo. O custo de fazer
mal feito é revertido para a própria empresa”, diz Nunes. Ninguém
produz insatisfeito, então, é preciso que o gestor preste atenção
no funcionário.
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+ Relacionamento
+ Negócios
+ ExpoFenabrave!

Ocupando uma área de 16 mil m², no
Pavihão Azul do Expo Center Norte,
em São Paulo, a ExpoFenabrave, a
maior feira de negócios da distribuição
automotiva da América Latina, esteve
42% maior que a edição de 2012 e
reuniu mais de 100 expositores que
apresentaram produtos e serviços
destinados à Rede de Concessionários.
Pelo sexto ano consecutivo, o Banco Itaú
foi o Patrocinador Máster do evento.
Diversos segmentos foram representados
na feira, como empresas de
informática, máquinas e equipamentos,
seguradoras, fabricantes de veículos,
F&I e financeiras de veículos.
Os mais de 3,5 mil visitantes que
passaram pela exposição entre os dias
7 e 9 de agosto, puderam conferir as
novidades e também se relacionar com
fornecedores e demais Concessionários.

Inaugurando a ExpoFenabrave 2013,
Alarico Assumpção Jr. (Fenabrave),
Luís Fernando Staub (Itaú),
Flavio Meneghetti (Fenabrave) e
Juan Pablo De Vera
(Reed Exhibitions Alcantara Machado).

O descerramento da faixa, que oficializa a
abertura da ExpoFenabrave, realizada logo
após o fim da palestra magna de
Vicente Falconi, contou com a participação
de Flavio Meneghetti, presidente da
Fenabrave, Alarico Assumpção Jr,
presidente executivo da Fenabrave
e coordenador do 23º Congresso
Fenabrave, que estiveram acompanhados
do Diretor-Executivo do Banco Itaú
Unibanco, Luís Fernando Staub e do
presidente da Reed Exhibitions Alcantara
Machado, Juan Pablo De Vera.
Confira, a seguir, como
foi a participação das empresas na
23ª edição da ExpoFenabrave.
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patrocinador máster

O Itaú Unibanco reafirma o interesse no crescimento sustentável do
setor automotivo, e portanto, pela sexta vez consecutiva, fomos o
Patrocinador Máster do Congresso Fenabrave e da ExpoFenabrave.
Montamos um estande temático da Copa das Confederações para receber
clientes, Concessionários, executivos, lideranças, profissionais do setor
de distribuição de veículos do Brasil e representantes de montadoras,
que fortaleceram suas redes de relacionamento. Foram dias de grande
oportunidade para os Concessionários conhecerem tendências e novas
ferramentas de gestão para afinarem suas operações, profissionalizarem
seus empreendimentos e gerarem melhores resultados para seus negócios.
Entre mais de 40 palestras, o Congresso Fenabrave contou com a do
economista Ricardo Amorim, promovida pelo Itaú Unibanco, onde foram
explicadas as grandes mudanças da economia mundial ao longo da
última década. O economista também explicou como os desafios atuais
do mercado podem trazer oportunidades para o Brasil. O iCarros, mais
uma vez marcou presença, promovendo um importante debate acerca da
importância da internet no mercado automotivo. O CEO do portal, Sylvio
de Barros, atuou como moderador num bate-papo em que a importância
de se investir em sites para venda de automóveis foi esmiuçada. Foi
explicado aos presentes que a internet não é mais uma ferramenta do
futuro e a atualização de fotos e informações e, sobretudo, treinamentos
para uma equipe de vendedores especializados no atendimento
online, são essenciais para o sucesso do negócio. Estar nos ambientes
digitais é imprescindível para o negócio e não mais um diferencial.
Ficamos satisfeitos em constatar que o evento foi palco de ricas e
contundentes discussões, onde o compartilhamento de informações,
sobre as mais avançadas e distintas ferramentas de gestão para a
distribuição de veículos, foi prioridade. É importante ressaltar que todos
os segmentos da distribuição automotiva foram centralmente debatidos
em algum momento do Congresso. Essa abrangência e as reais trocas de
experiências são importantes para o setor. Acreditamos que a diversidade
dos assuntos abordados nas mais de 40 palestras tenha contribuído
para o engrandecimento profissional de todos os presentes. Temas como
a economia global, comercialização, internet, mobilidade, logística e
recursos humanos, são intrínsecos ao empresariado bem-sucedido.
A expressiva marca de 3.500 participantes no total dos três dias e o fato de
a área de exposição contar com mais de 16 mil m² de produtos e serviços
dirigidos ao setor de distribuição de veículos automotores, com 100
marcas expositoras, demonstram a força do setor e o sucesso junto aos
seus representados. Por essas razões, empresários de todos os segmentos
automotivos, de diversas regiões do Brasil, delegações internacionais
e representantes da indústria mundial participaram do Congresso e
visitaram a ExpoFenabrave. Esse conjunto é prova de credibilidade e da
aderência ao evento, que cresceu 30% em comparação à edição passada.
Luis Fernando Staub, Diretor-Executivo do Itaú Unibanco
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patrocinadores gold

Assurant Solutions
A Assurant Solutions, seguradora multinacional americana especializada na implantação e gestão da área
de F&I (Finance and Insurance) nas concessionárias e a segunda maior em venda de garantia estendida no
Brasil, participou, pelo sexto ano consecutivo, da ExpoFenabrave, principal evento do setor de distribuição
de veículos do Brasil. O evento correspondeu às expectativas propostas e apresentou uma estrutura de
palestras abordando temas de muito interesse aos Concessionários.
A Assurant Solutions apresentou, ao público, seus principais produtos focando no F&I Convergente, que
consiste na combinação de diversos serviços para o Concessionário oferecer aos seus clientes, planejar
vendas de acordo com os seus perfis para que o seu negócio seja mais efetivo e convertido em receita.
Para a corporação, a oportunidade de interagir com todo o setor automotivo, desde os distribuidores e
fabricantes às empresas que prestam serviços para todo o setor, é o ponto principal da ExpoFenabrave,
além de auxiliar na consolidação dos grandes negócios realizados pela Assurant.
Com as parcerias já estabelecidas com Itaú Seguros Auto e Residência e Volkswagen, foi possível interagir
com um universo muito maior de Concessionários e apresentar um modelo de negócios que rompe barreiras que vinham impedindo o desenvolvimento do mercado de F&I no Brasil. A possibilidade de habilitar
canais de distribuição, que agregarão volume e maior remuneração ao concessionário, é transformadora
do ponto de vista de impacto nas margens líquidas dos Concessionários.
Participamos da 23ª edição da ExpoFenabrave, pois o evento proporciona a interação com a indústria em
todos os elos da cadeia automotiva e a apresentação de novos conceitos e modelos de negócios em F&I
e, também por esse motivo, pretende manter a participação para o próximo ano. Com uma visão geral do
evento, damos uma nota 8 para a ExpoFenabrave. Para as próximas edições sugiro que o período de abertura
coincida com o período do Congresso, evitando gastos adicionais sem que houvesse fluxo.
Alternativamente, a organização poderia criar mecanismos para gerar fluxo e manter a visitação atrativa
para congressistas e não congressistas, ampliando a possibilidade de negócios dos participantes.
Fabiano Telatin, Diretor Automotivo da Assurant Solutions
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F&I Brasil
A indústria de F&I está em processo de formação e o setor da distribuição de veículos em processo
de transformação. A formação de um ajuda na transformação do outro. Um precisa do outro para
sobreviver e para prosperar. A F&I Brasil participa dos Congressos há mais de 10 anos. No início como
palestrantes e, nos últimos cinco anos, como expositores.
Os Congressos da Fenabrave têm sido fundamentais para a formação da indústria do F&I. Por meio
deles temos divulgado os conceitos e indicado os caminhos para que as concessionárias complementem a rentabilidade do negócio da distribuição utilizando-se das soluções que foram desenvolvidas
pelas empresas de F&I.
A cada ano, o Congresso se aprimora em conteúdo e organização. De forma oportuna e necessária
os temas deste ano estiveram focalizados nos aspectos da rentabilidade e da gestão do negócio.
Para nossa satisfação, este ano os assuntos relevantes do F&I foram tratados em um seminário, onde
cada palestrante se dedicou a um tema específico, formando um arsenal de conceitos e conhecimentos que ajudaram os participantes a reunirem elementos interessantes para o aprimoramento
da operação de F&I.
A F&I Brasil apresentou este ano, em seu estande, novidades em produtos de F&I que rendem cerca
de R$ 558,00 em média, por apólice vendida, e novidades no Software de F&I que ajudam no aumento da rentabilidade do financiamento, na obtenção de maior índice de aprovação de crédito e
no incremento da venda de acessórios.
Nosso sentimento é o de que, a cada ano, a nossa participação na ExpoFenabrave tem ajudado na
construção de uma imagem da F&I Brasil cada vez mais fortalecida diante do nosso público alvo.
Parabéns aos organizadores do Congresso Fenabrave. Estamos ansiosos em participar do Congresso
de 2014 e, mais uma vez, ter a oportunidade de dar nossa contribuição na discussão dos principais
temas de interesse do setor da distribuição de veículos e de forma especial da indústria de F&I da
qual fazemos parte e que estamos ajudando a construir de forma pioneira desde 2001.
Marcos Moreira, Diretor da F&I Brasil
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patrocinadores gold

Indiana Seguros
A Liberty Seguros, Seguradora Oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014™, foi uma das marcas participantes da ExpoFenabrave 2013, que aconteceu entre os dias 7 e 9 de agosto, em São Paulo (SP).
Desde 1997, a companhia participa do evento por meio da Indiana Seguros, empresa pioneira na
venda de seguros no canal Concessionárias, incorporada ao Grupo Liberty em 2008.
A participação no evento é uma oportunidade de a companhia divulgar sua marca, estreitar
o relacionamento com parceiros e conhecer de perto as novidades e tendências do segmento. A Indiana Seguros atua exclusivamente no canal Concessionária e, por este motivo, é
fundamental estar próximo do segmento, assim podemos compreender de forma mais clara
e objetiva as necessidades de nossos parceiros.
Nesta edição da ExpoFenabrave, a Indiana Seguros levou à Expo Center Norte, um estande que
representava um estádio de futebol. No espaço, os convidados podiam simular uma cobrança de
pênalti. Sabemos que o povo brasileiro é apaixonado pelo futebol, e nossos parceiros se incluem
neste grupo. Por isso, desde que assinamos o contrato de patrocínio da Copa do Mundo, nossa
comunicação está totalmente atrelada à temática do futebol.
Paulo Russo, Diretor da Indiana Seguros
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Usebens Seguradora
Participamos do Congresso Fenabrave há nove anos. Notamos que esta edição da feira evoluiu
bastante em relação ao ano anterior, com um fluxo bem considerável de pessoas. O evento em
geral estava muito bem organizado, além do conteúdo temático e o nível dos palestrantes escolhidos estar muito bom. Um dos diferenciais do estande da Usebens foi mostrar uma diversidade de
produtos e, com isso, mostrar ao Concessionário como agregar mais R$ 600,00 por carro vendido.
A ExpoFenabrave atingiu nossas expectativas, realizamos bons negócios e recebemos nossos clientes e parceiros para estreitar relacionamento. Para as próximas edições do evento, sugerimos que
a Fenabrave continue a ser rígida na prática de governança na relação entre patrocinadores e seu
envolvimento na esfera temática do Congresso.
A razão de nossa participação na ExpoFenabrave é sempre levar aos amigos Concessionários a
seriedade e diversidade de produtos de uma seguradora 100% Brasileira, e seu princípio básico de
“Simplicidade Brutal em Seguros”, dentro das concessionárias.
Para 2014, continuaremos trabalhando com todo empenho para trazermos mais novidades para
nossos Concessionários.
Carlos Gustavo Zago, CEO da Usebens Seguradora
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patrocinadores gold

Resource Automotive Brasil
A Resource Automotive participa da ExpoFenabrave desde 2008, ou seja, em 2013 marcamos presença pelo
sexto ano consecutivo no evento. Houve evolução em relação a 2012. A principal delas foi colocar o tema F&I
num workshop mais extenso. A quantidade de profissionais que atenderam a este workshop mostrou a força
e relevância do tema no momento atual.
Inquestionavelmente, o Seminário de F&I com a plateia lotada foi o grande fator positivo. O F&I mostrou ser o
tema de maior interesse dos participantes e a ferramenta mais poderosa para reverter a atual compressão das
margens. Este assunto deve continuar recebendo atenção com maior espaço na agenda de palestras.
Nosso estande teve como objetivo ser um ambiente adequado para que os Concessionários pudessem interagir com nossa área comercial e conhecer nosso portfólio de produtos de F&I, além de termos oferecido uma
oportunidade de descontração durante os intervalos do Congresso.
Em todos os eventos da Fenabrave que estivemos presentes, nos preocupamos em oferecer aos nossos visitantes
uma atração inovadora e, em 2013, tivemos em nosso estande, uma cabine de tiro esportivo na modalidade de
Air Soft, com um equipamento que trouxemos especialmente da França para o evento.
A Resource Automotive apresentou aos visitantes os seguintes produtos: Seguro Extensão de Garantia Diferenciada para Automóveis e Motos, Programas de Certificação de Automóveis, Seguro Proteção Financeira, GAP,
Pneus e Rodas, Programas de Manutenção ou Revisão de Veículos, Assistência 24 Horas Veicular e Treinamento.
Nosso foco no evento sempre foi estabelecer contatos com clientes, fomentar relacionamentos, iniciar parcerias
e também rever nossos atuais parceiros.
A ExpoFenabrave, maior evento do segmento da América Latina e o segundo maior do mundo, é um encontro
de máxima relevância para toda a cadeia da indústria automotiva. Para a Resource Automotive apoiar a realização de um evento dessa magnitude é uma excelente oportunidade de destacar, para um público formado
pelos líderes do setor automotivo, a nossa posição como líderes em F&I. Além disso, manter a feira de quarta a
sexta mostrou ser mais adequado do que fazer o último dia no sábado, por isso nossa nota ao evento é nota 10.
Welson Bolognesi, Presidente da Resource Automotive Brasil
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CNseg / Cetip
Esta foi a segunda participação da Cetip na
ExpoFenabrave, que consideramos um dos
principais fóruns de reflexão sobre o segmento
do comércio automotivo no Brasil. A qualidade
das palestras e a proximidade com parceiros de
negócios nos estimula a participar da edição
2014 do evento.
Em nosso estande, tivemos a oportunidade de
oferecer mais detalhes sobre nossas soluções,
que viabilizam a concessão de crédito de maneira ágil, eficiente e segura. Entre elas, o Cetip
| InfoAuto Pagamentos, o Sistema Nacional de
Gravames (SNG) e o Sircof. Por meio do InfoAuto
Pagamentos, as instituições financeiras têm um
processo padronizado e automatizado para
realizar a verificação e validação da garantia
e liberação do financiamento, de acordo com
parâmetros ajustados às condições de aprovação de crédito estabelecidas por eles, além de
promover mais agilidade nos pagamentos das
operações e assertividade na precificação do
veículo financiado.

Iroilton Medeiros, Diretor Comercial
e de Produtos da Unidade de
Financiamentos da Cetip

Dealernet
A Dealernet, empresa que está no mercado há
mais de 22 anos, lançou, na ExpoFenabrave
2013, o Dealernet WF Cloud e o Dealer.City.
Hoje os sistemas de gestão de concessionárias
são altamente passivos, eles têm a informação,
mas não reagem a uma situação fora do padrão. Pensando nisso, focamos nosso desenvolvimento não só em uma nova plataforma WEB,
mas principalmente em um sistema totalmente
integrado a uma ferramenta de WorkFlow, na
qual o sistema rege as tarefas pendentes dentro da empresa, distribuindo-as e cobrando a
sua execução.

A CNseg é participante da ExpoFenabrave há
cinco anos. Ao longo desse período, a Fenaseg
teve a oportunidade de divulgar seus serviços, as
iniciativas do mercado de seguros no Brasil, além
de estreitar o relacionamento institucional com
a Fenabrave. Nós temos uma experiência muito
positiva em relação à parceria com a Fenabrave
e a ExpoFenabrave. É um evento de grande
importância para ampliar o contato com representantes de empresas de diversos segmentos.

Ricardo Romeiro, superintendente
da Central de Serviços e
Proteção ao Seguro

O Dealernet WF Cloud foi criado para atender a
necessidade das empresas de controlar melhor
o seu negócio orientado em fluxo de processos.
Além de prover toda a infraestrutura necessária garantindo segurança, alta disponibilidade
e mobilidade no acesso ao DMS. Esta solução
otimiza os custos de investimento em infraestrutura, pessoal e licenciamento de software,
contribuindo para o melhor resultado financeiro do negócio.
O Dealer.City nasceu da parceria entre a
Dealernet e a Microcity, maior empresa de
outsourcing de infraestrutura do pais, com
mais de 200 mil equipamentos locados e
distribuídos em todo Brasil.
Regis Braga, Diretor da Dealernet
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apoiadores

CarClick
Pelo segundo ano consecutivo, o
Portal de Seminovos CarClick, empresa do Grupo Disal, participou da
ExpoFenabrave. Devido a sua estrutura inovadora e convidativa, o
stand foi um dos mais movimentados da feira. O local foi visitado não
somente por parceiros da Rede de
Concessionários, mas também por
autoridades e empresários interessados no produto da empresa.
A ExpoFenabrave é o tipo de evento que toda empresa ligada à
cadeia de distribuição de veículos
no Brasil não pode ficar de fora. É
o ponto de encontro com as tendências do mercado e o momento
de compartilhar informações do
setor, uma vez que a maioria dos
representantes das corporações
do ramo automotivo participam.
Desta forma, é uma excelente
oportunidade para ampliarmos
nossos negócios.
Sergio Reze, presidente
do Grupo

Fiat
Honda e
NTC&Logística
A Honda e a NTC & Logística (Associação Nacional de Transporte de
Carga e Logística) foram empresas apoiadoras do 23º Congresso
Fenabrave e ExpoFenabrave, mas
não tiveram estande no evento.
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Participamos do evento desde 2008 e, para a FIAT, a participação na
ExpoFenabrave superou as expectativas com um excelente Congresso e a
grande variedade de expositores na Feira.
Em nosso stand, tivemos a exposição do Punto Blackmotion, além de ser
o ponto de contato e interação com a nossa Rede de Concessionários e
possíveis interessados nas oportunidades de negócios da marca.
O evento cresceu em relação a 2012 e foi melhor organizado, além da
oportunidade de networking.
Lélio Ramos, Diretor Comercial da Fiat Automóveis.

Neste ano, com mais empresas
participantes, a ExpoFenabrave
registrou recorde de público.

montadoras

Chery
Esta foi a primeira vez que a Chery participou da
ExpoFenabrave desde que assumiu suas operações
no Brasil. Avaliamos a participação da montadora
como extremamente positiva. O evento é imprescindível para todos que desejam se inteirar sobre os
rumos do setor e seus desafios, conhecer de perto
suas tendências e fazer novos contatos estreitando
os laços de relacionamento com os tomadores de
decisões. Esperamos estar presente nas próximas
edições.
Luis Curi, CEO e vice-presidente, Chery Brasil

Case New Holland
Há mais de dez anos, a Case e a New Holland
participa do Congresso Fenabrave e da
ExpoFenabrave e, ao longo desse período,
pudemos perceber a importância e evolução
do evento. A feira é uma ótima oportunidade
para os Concessionários e marcas estabelecerem novos laços ou firmar os já estabelecidos, e conquistar novos clientes. Com ela, os
expositores participantes podem apresentar
as inovações tecnológicas e mostrar as
principais evoluções do setor automotivo.
O Congresso aborda importantes questões
apresentadas pelos palestrantes convidados
e pelos seminários. São assuntos bastante
pertinentes e instrutivos, envolvendo todos
os segmentos automotores e sendo de grande importância para a constante evolução do
setor. Além disso, a boa organização permite
que os participantes se sintam à vontade e
aproveitem o evento.
Alexandre Martins, Dealer
Development da Fiat Industrial.
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DAF Brasil
A edição de 2013 da ExpoFenabrave foi muito importante
neste momento da DAF Brasil, no qual estamos finalizando a construção da fábrica em Ponta Grossa, e trabalhando
no desenvolvimento da nossa Rede de Concessionárias.
Esse é o segundo ano que participamos da exposição e é
sempre uma ótima oportunidade de contato com parceiros, futuros parceiros e com as novidades do mercado.
A nossa avaliação é sempre muito positiva, pois o público
do evento é muito qualificado e selecionado, uma oportunidade única para estreitar a relação com as empresas
do segmento.
Michael Kuester, Diretor Comercial da DAF Brasil

Geely Motors do Brasil
Foi a primeira participação na ExpoFenabrave da Geely Motors
do Brasil, e o evento superou nossas expectativas. Os nossos
produtos – o sedã EC7 e o compacto GS2 – foram os diferenciais
no stand, além da própria apresentação “inaugural” da marca
Geely no Brasil.
Nosso objetivo em participar da feira foi estabelecer e ampliar
contatos, com grupos empresariais brasileiros que trabalham
com o varejo automotivo. O ponto forte da nossa participação,
foi a qualidade dos visitantes ao nosso stand.
Em princípio temos a intenção em participar do próximo Congresso Fenabrave. Vai depender da Rede Autorizada de concessionárias Geely Motors em 2014.
Ivan Fonseca e Silva, presidente da Geely Motors do Brasil

Hyundai Motor Brasil
O prêmio da “Marca mais Desejada”, conquistado pela
Hyundai Motor Brasil, fez com que nossa presença fosse
anda mais marcante e especial neste segundo ano consecutivo de participação na ExpoFenabrave.
Aproveitamos o momento para estreitar relacionamento
com Concessionários, de diversos locais do Brasil, e nos
atualizarmos sobre as novidades do setor. Nesta edição
do evento, o estande contou com a presença do HB20
e HB20s, e nos possibilitou a realização de reuniões e
atendimentos extremamente positivos.
Esperamos que estes encontros e aprendizados produzam frutos que nos auxiliem na manutenção do caminho
de sucesso que temos percorrido até o momento.
Sérgio Rodrigues, Diretor Executivo
de Vendas e Marketing para a Divisão
Comercial da Hyundai Motor Brasil
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MAN Latin America
A MAN Latin America participa há quatro anos como
expositora na ExpoFenabrave. Este é um evento de
extrema importância para o nosso segmento, exposição de marca e relacionamento. Durante os dias de
exposição e palestras, interagimos com importantes
clientes e fornecedores de Redes de Distribuição que
visitaram nosso estande. Além disso, a Fenabrave
elege, por meio de votação eletrônica, o prêmio da
‘Marca mais Desejada’ do Brasil, o qual a MAN já foi
eleita algumas vezes consecutivas.
Participamos da feira como expositor para que os
congressistas pudessem conhecer nossa marca,
responsável pelos produtos Caminhões e Ônibus
Volkswagen e MAN.
Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas,
Marketing e Pós-Vendas da MAN Latin America

Volkswagen
A Volkswagen, como nos anos anteriores, participou
ativamente da ExpoFenabrave – uma excelente
oportunidade de expor seus novos produtos e fortalecer o relacionamento com sua ampla Rede de
Concessionárias. O ponto forte do evento, que por
sua organização e nível de palestrantes e convidados
merece nota 10, foi o Congresso. Foram debatidos
temas atuais e de grande importância para o setor.
Em nosso estande, destacamos o Fox BlueMotion
2014, que é equipado com o novo motor 1.0 de três
cilindros, o mais moderno produzido pela Volkswagen no País,
Dieter Strass, Diretor de Desenvolvimento
de Rede da Volkswagen do Brasil
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expositores

Aqua
Este ano foi nossa primeira participação no evento. Foi certamente uma ótima estreia, que gerou ótimos negócios e
parcerias comerciais. A principal atração do stand foi nossa própria solução, ShowCase – um catálogo interativo de
veículos. O interesse da Aqua sempre foi mostrar a Concessionários e montadoras que temos uma inovação que vai
revolucionar seu processo de vendas. Recebemos centenas de pessoas que testaram e aprovaram nosso touchscreen.
Nota 10 para a Fenabrave. A gente se vê em 2014!
Márcio Claro, Diretor Comercial

Canopus
O Consórcio Canopus participou pela segunda vez da ExpoFenabrave e, com isso, aumentou ainda mais a visibilidade da
marca na feira deste ano. Tal fato se deve tanto ao nosso trabalho diário de fortalecimento da marca em todo o território
nacional, como também a uma melhor organização e divulgação da Feira. No que diz respeito a toda estrutura e suporte
oferecidos, bem como ao nível dos participantes, expositores e palestrantes, não poderíamos dar menos do que nota 10
para o evento. Nossa expectativa de estreitar o relacionamento com os nossos parceiros, fortalecer a confiança em nossa
marca, fidelizar consumidores e mostrar a todo o setor de distribuição de veículos os nossos produtos diferenciados, foi
atingida. Outro fator favorável na feira deste ano foi a presença do Presidente das Empresas Canopus, Marcos Cruz, como
palestrante no Congresso, o que só agregou valor e respeito a nossa marca. Pretendemos manter a parceria com o evento
aproveitando a oportunidade de expor o nosso produto para um público altamente especializado e focado no ramo.
Pedro Santos, Diretor Geral do Consórcio Canopus

Consórcio Tradição
O Consórcio Tradição esteve presente pela primeira vez da ExpoFenabrave. Avaliamos como muito boa nossa participação,
o que nos proporcionou muitos contatos e visualização por parte dos participantes. Como diferencial em nosso estande,
contratamos mágicos que utilizaram os produtos/serviços da Tradição nas apresentações. Quem pôde assistir gostou
muito, porque eles conseguiram interagir com os visitantes e ao mesmo tempo mostrar as qualidades, características e
objetivos do Consórcio Tradição. Os dois primeiros dias de feira foram muito bons, com bastante público, boas palestras e
consequente movimento no estande. Porém, a nossa nota para o evento é seis por dois motivos: primeiro nos foi passado
que todos os participantes que almoçassem no local, teriam uma única saída, que era justamente no nosso corredor, mas
isso não aconteceu e as pessoas saíram por vários corredores. Na sexta-feira, como o brunch foi nos corredores, nosso
estande ficou vazio. O segundo ponto é que a palestra final na sexta pela manhã, não chamou a atenção dos visitantes,
fazendo com que muitos participantes fossem embora antes do almoço, por isso o dia 9/8, para nós, praticamente não
existiu. Para o próximo ano, com certeza, estaremos mais preparados e teremos muito mais sucesso em nossa participação.
Laercio Geronasso, Diretor.

Construtora Tempo
Foi o terceiro ano de participação da Construtora Tempo na ExpoFenabrave e, como sempre, buscamos firmar mais
o relacionamento com os nosso clientes. Esta edição do evento foi abaixo de nossas expectativas, pois sentimos
uma leve diminuição no número de visitantes com consequente redução do número de negócios. A organização
no geral continua perfeita, assim como a escolha das palestras. Já reservamos nosso espaço para edição 2014 do
Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave.
Mauro Mendes, Gerente de desenvolvimento de novos negócios e área comercial

Dekra
Há mais de uma década, a DEKRA participa da ExpoFenabrave. Em 2013, focamos nas ações comerciais diretas com nossos
clientes e divulgação institucional, para que todos conhecessem a grandeza e potencial do Grupo DEKRA no Brasil e no
mundo. Entendemos que o evento é uma ótima oportunidade de divulgação e de novos negócios para a DEKRA. Para a
próxima edição, um dos grandes desafios dos organizadores será ampliar ainda mais o número de congressistas, desenvolvendo uma campanha para fomentar a visita das pessoas que vão para assistir às palestras, circularem pelos estande.
Luís Neca, Gerente do Grupo DEKRA Brasil
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Falconi
Na primeira participação da FALCONI Consultores de Resultado na ExpoFenabrave, tivemos a oportunidade de nos aprofundarmos
nas novidades do setor, interagir com os participantes em nosso estande, além de apresentar os títulos de nossa Editora. Também
foi possível conhecer os desafios atuais de cada empresa no seu dia a dia e estabelecer relacionamento para novas parcerias.
Além disso, foi interessante pelo público que reúne e pela oportunidade de apresentar a nossa experiência e conhecimento no
segmento automotivo, transferindo conhecimento gerencial e contribuindo para que nossos clientes alcancem novos patamares
de resultado. A ExpoFenabrave, além da principal feira do setor na América Latina, demonstrou ser um importante acontecimento
para entender as dificuldades do setor, compartilhar as experiências da FALCONI e contribuir com a melhoria dos resultados que
cada participante busca nas suas organizações.
Sérgio Honório de Freitas, Diretor de Vendas e Apoio ao Cliente FALCONI Consultores de Resultado

INCGroup
É a primeira participação da INCOIL no evento. Nossa participação foi um sucesso, estreitamos parcerias importantes e fechamos
excelentes negócios. O ponto forte do evento é a presença dos formadores de opinião nesse mercado e a oportunidade de mostrar
pra eles que nossa empresa tem os melhores equipamentos para transferência de fluidos, além de soluções que geram excelente
resultados para os seus negócios. Mostramos o sistema convencional para lubrificação a granel, o sistema automatizado que se
trata de uma solução tecnológica sem igual no mercado nacional para Gestão de Fluidos. Apresentamos também o sistema para
o descarte correto de óleo usado, peças, partes e acessórios em geral para Lubrificação. Pretendemos participar do evento em
2014 e, mais uma vez, transmitir aos nossos clientes o que há de mais eficiente no mercado de manuseio de fluidos, focando em
nosso diferencial que é trabalhar a inovação oferecendo soluções tecnológicas de alta qualidade.
João Carlos Pecinini – Diretor Geral

IZMOCARS
Foi a primeira vez que participamos da ExpoFenabrave. Como pontos fortes do evento, podemos destacar a boa grade de
palestras, além da boa receptividade, por parte dos visitantes da feira, a novas soluções. Dessa forma, imagino que conseguiremos introduzir novas tecnologias no mercado brasileiro. Gostaria de sugerir um determinado período de tempo dedicado à
exposição - digamos que cerca de metade de um dia seja suficiente para que os participantes tenham mais tempo para visitar os
estandes. Todavia, o evento atingiu as nossas expectativas, pois fizemos muitos contatos e estamos ansiosos para uma parceria
com uma empresa brasileira.
Tej Soni, presidente da IZMOCARS

LEONE Equipamentos
A LEONE Equipamentos participa desde as primeiras edições da ExpoFenabrave, apoiando a entidade em suas ações de divulgação
ao mercado e formação da Rede com informações atualizadas. Nestes eventos, buscamos mostrar em nosso estande tendências
em equipamentos e novas receitas para as Redes, com uma ampla gama de produtos que vão desde uma reposição até soluções
CHAVE NA MÃO, aos empresários do setor. Parabenizamos à Fenabrave pela notável qualidade e crescimento do evento, bem
como pela qualificação dos visitantes.
Rafael Galea, Gerente de Marketing

Linx
Na terceira participação da ExpoFenabrave, comprovamos que é a melhor oportunidade para os distribuidores do setor automotivo se manterem atualizados com as melhores práticas do mercado nacional e internacional. O resultado do trabalho que
a Linx faz, de percorrer o mundo, analisar os mercados interno e externo de distribuição, captar o direcionamento das diversas
montadoras, foi condensado em apenas três dias, sem perder tempo e dinheiro com longas viagens. Durante o evento, apresentamos os novos recursos disponibilizados aos clientes direcionados a visão estratégica desejada e reforçamos nossa imagem e
relacionamento com o mercado. Percebemos uma redução no volume de participantes em relação ao ano passado, mas temos
grandes expectativas para o próximo ano.
Dario Gouvêa, Diretor do Segmento DMS
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Lupus Equipamentos
Em busca de aprimorar o relacionamento com nosso público, a Lupus expôs no Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave pelo segundo
ano consecutivo. O evento, que é uma ótima oportunidade para negócios de qualidade, contemplou grandes contatos e parcerias para
o nosso setor automotivo, bem como somou muito conhecimento aos nossos empreendimentos atuais. Para nós, 2013 é um ano de
muitas conquistas, pois, além de completarmos 50 anos de atuação no mercado brasileiro e termos uma gama considerável de parceiros exclusivos, as nossas marcas foram segmentadas e, hoje, se estabelecem por Equipamentos para Lubrificação e Abastecimento,
Equipamentos Automotivos e Equipamentos e Soluções Ambientais. Estamos muito felizes e consideramos este ano como um marco
importante na história da Lupus.
Mario Panelli, Diretor da Lupus Equipamentos

Lus Ferramentas
Em sua primeira exposição, a Lus Ferramentas optou por se apresentar na ExpoFenabrave, e mostrar seu trabalho já homologado
em algumas montadoras como Hyundai, Nissan, Renault e BMW, por meio da padronização dos carros de ferramentas para a sua
Rede de Concessionárias, em parceria com a Stanley Black&Decker.A nossa presença na feira causou uma repercussão imediata
em novas montadoras que também estavam no evento. Recebemos em nosso estande muitas visitas de titulares e diretores que
apreciaram nossa padronização, organização, controle de ferramentas e agilidade no serviço. Sem dúvidas, a Lus Ferramentas,
com seu Parceiro Stanley Black&Decker, estará na próxima ExpoFenabrave.
Salvador Benchimol Neto, Diretor

MicroWork Softwares
Nesta edição da ExpoFenabrave, apresentamos ao mercado e aos clientes nossa nova geração de softwares em nuvem (CLOUD),
num ambiente de alta disponibilidade para você focar 100% no seu “Core Business”. O MicroWork CLOUD tem embarcado o que há
de mais moderno no desenvolvimento de softwares, que possibilita ao usuário acessar suas informações com total mobilidade
de qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo (Desktop, Notebook, Tablets), para você tomar decisões rápidas e
precisas onde quer que esteja. Na MicroWork, além de você contar com um suporte técnico com satisfação de 90% e tempo médio
de espera de 40 segundos, possuímos certificação internacional ISO 9001:2008, garantindo a você total qualidade nos produtos
e serviços. Foi um prazer participar pelo sexto ano consecutivo do Congresso Fenabrave, e levar às principais montadoras do País
e seus distribuidores nossas soluções para a gestão completa das concessionárias de veículos.
Marcelo Lazarim, Diretor Executivo da MicroWork Softwares

MOC Brasil
A MOC Brasil participou da ExpoFenabrave pelo terceiro ano consecutivo. Nós acreditamos que, a cada ano que passa, nossa marca se fixa
mais no segmento em que atuamos e entendemos que o ano 2013 foi um ano de desenvolvimento de melhores negócios. Os pontos fortes
do evento continuam sendo a organização e as oportunidades de negócios. Nesta edição, apresentamos o Menu on Demand (tablet),
a ferramenta mais desejada pela área de pós-venda de concessionária. Em 2014, com certeza, estaremos presentes mais uma vez.
Mauricio Bozzi, Gerente Operacional

Ministério das Cidades
A primeira vez participando com estande na ExpoFenabrave, o Ministério das Cidades teve a oportunidade de divulgar o programa
PARADA – Um pacto pela vida, que visa o cumprimento da Resolução 66/260 da ONU, a qual estabeleceu a meta de 50% de redução
de acidentes de Trânsito na década 2011/2020. Esta é uma meta ambiciosa, e para ser cumprida é necessária a participação dos
governos em todos os níveis, bem como de toda a sociedade civil, entidades públicas, empresas privadas e todos os segmentos
do setor. A Fenabrave proporcionou maior divulgação do PARADA e a ampliação dos parceiros nesta causa.
Ministério das Cidades

NBS Informática
Para a NBS Informática este foi o melhor Congresso desde que participamos, há cinco anos. Gostamos muito dos temas das
palestras, e notamos que nossos clientes que visitaram o evento também gostaram. Os diferenciais do nosso estande este
ano foram muito bons, sem contar que a localização foi excelente. Levamos três aparelhos de data show, e foi muito bom para
mostramos às novidades e melhorias no nosso sistema de CRM e Mesa de F&I. Pretendemos participar mais uma vez em 2014.
Antonio Orione, Diretor Comercial
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Pat Paulicéia
Em nossa primeira participação na Expo Fenabrave, tínhamos expectativas de aprofundar nosso relacionamento com o mercado, disseminar a marca Pat Paulicéia, demonstrar a qualidade de nossos serviços de reparação de transmissões automáticas e de interagirmos
com nossos prospects para a geração de negócios. Estamos certos de que essas expectativas foram atingidas e, até mesmo superadas.
Tivemos o reconhecimento do mercado e, engatilhamos novas possibilidades comerciais. Também tivemos a oportunidade de aprofundar
nossos relacionamentos com alguns clientes. Aliás, também ficamos felizes em atingir nossos objetivos de comunicação por meio do
nosso estande, que foi muito elogiado e que teve como atrativo, duas transmissões automáticas abertas, para a observação dos detalhes das peças e mesas feitas com as carcaças dos câmbios automáticos. Mostramos ainda toda a nossa infraestrutura e nosso processo
produtivo por meio de um vídeo exibido em dois televisores. Já estamos na expectativa de participar da próxima edição da feira, onde
será fundamental a nossa presença em um evento desta magnitude. Ressaltamos ainda a qualidade do evento, que foi de altíssimo nível.
Marcelo Buzzi, Gerente Administrativo.

Quest Inteligência
A Quest Inteligência participou pela primeira vez da ExpoFenabrave em 2013. Podemos afirmar que a expectativa de apresentar
a marca e os nossos serviços, foi atingida e comprovada através da presença de mais de 1.000 visitantes. Por meio de um público
formado por quem decide e influencia, oriundos das Concessionárias, Montadoras e Importadoras, a Quest Inteligência abre as
portas para novos mercados e clientes.Além de uma bela decoração e localização, o estande da Quest Inteligência proporcionou
um momento onde os clientes e visitantes puderam conhecer nossas soluções inovadoras na área de Pesquisa de Satisfação,
Contato Pós-Compra e Pós-Serviço, Geomarketing, Business Intelligence, entre outros serviços. Com o objetivo 100% atingido já
estamos preparando para 2014 um espaço mais amplo visando marcar ainda mais nossa participação no evento!
Rafael Nascimento, Gerente de Projetos e Clientes

REWEB
A Reweb participou pela primeira vez da ExpoFenabrave. Avaliamos como bem proveitosa a participação, principalmente com relação
ao contato com o mercado de Concessionários e potenciais parceiros que também atendem o mesmo mercado. Geramos bons contatos
e também recebemos clientes em nosso estande. Como foi nossa primeira participação, tivemos como principal objetivo divulgar nossa
marca e serviços. Isso foi feito principalmente com explicações e experiências RealTime em nosso estande para os prospects e clientes.
A principal razão para a participação da Reweb foi de termos um produto bem focado para o Concessionários, e que vem gerando resultados surpreendentes em crescimento de faturamento para nossos clientes. Por conta disso, temos a intenção de participar em 2014.
Mathias Susemihl - Sócio Diretor

Supra Chile/Safe Master
O fato de a ExpoFenabrave reunir os principais expoentes da indústria automotiva no Brasil foi uma das razões pelas quais a Safa Master
decidiu participar do evento. O evento atingiu muito bem nossas expectativas e foi sucesso total. Conseguimos comprovar que estamos
fazendo uma inovação totalmente inesperada, mas muito bem recebida pelo fato de atendermos uma necessidade operativa que todos os
Concessionários possuem. Levamos para o estande produtos e apresentações para atender as necessidades de todos os visitantes, que puderam interagir e testar nossos produtos. Para 2014, pretendemos participar novamente junto com nosso fornecedor americano KeyPer
Systems. Dependendo do preço da participação, vamos contratar um estande com o dobro do tamanho. Achamos os temas das palestras
muito atuais. Porém, é preciso rever a jornada de workshops, pois é muito longa e, a partir 16h, não tem gente para visitar os estandes.
Rodrigo Huidobro, CEO da Safe Master

Syonet CRM
Este foi o sexto ano que participamos. Avaliamos como interessante e produtiva nossa participação. O nível das palestras sobe a cada
ano, os participantes e expositores percebem isso e comparecem ao evento. A integração com os nossos clientes e visitantes sempre é o
ponto alto do evento para nós. Podemos rever os amigos e clientes, e isso fortalece nossa marca e nosso produto. Outro ponto forte foi
a organização do evento e a solicitude do pessoal que trabalha na feira. Na exposição divulgamos nossos 10 anos de vida com mais de
730 clientes. Sempre batemos nossa meta no evento e este ano não foi diferente.
Aurélio Bardou Martins, Diretor Executivo da Syonet CRM e Gestão de Clientes
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TeleCheque
É o terceiro ano consecutivo que a TeleCheque participa da ExpoFenabrave com ótimas oportunidades de negócios. Nosso objetivo foi
mostrar como o cheque pode ser uma ferramenta segura para as concessionárias oferecerem crédito aos seus clientes. A abordagem
do negócio da TeleCheque chamou muito a atenção dos Congressistas, pois o benefício do produto, TeleCheque Garantido, é um grande
diferencial para parcelar a entrada do veículo. Percebemos que nesta edição do evento, a circulação de pessoas foi menor comparado ao
ano anterior, porém, a qualidade dos contatos superou muito, gerando assim ótimas oportunidades para futuro negócios. A estratégia
da organização do evento em colocar os coffee break nos corredores possibilitou uma maior circulação de pessoas nos estandes, proporcionando para as empresas a possibilidade de uma divulgação maior dos seus produtos e serviços. Outro ponto forte do evento foi a
quantidade de proprietários e tomadores de decisão inscritos no Congresso, facilitando ao expositor fazer uma abordagem ao público
bem direcionada ao seu negócio. Este ano, captamos apenas 257 leads, 70% a menos que no ano anterior, mas mesmo assim saímos
satisfeitos com a feira e com a possibilidade de grandes negócios. Para o próximo ano pretendemos investir mais em entretenimento.
Leandro Gomes, Coordenador Comercial

Entidades
participantes
do evento
Todos os anos, entidades
apoiam o Congresso
Fenabrave e se juntam
aos expositores. Na edição
2013 da ExpoFenabrave,
estiveram presentes o
BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento
Econômico e Social), Anfir
(Associação Nacional
dos Fabricantes de
Implementos Rodoviários)
e IQA (Instituto da
Qualidade Automotiva).

Registro
Até o fechamento desta edição, a
Patrocinadora Gold, JM&A Brasil, e
os Expositores Peugeot, Quantium,
Reachlocal, Sascar, Serasa Experian e
Totvs, não encaminharam depoimentos
para esta seção. Desta forma, registramos
a participação das empresas por meio
de fotos feitas durante a exposição.

JM&A Brasil

Peugeot

Quantium

Reachlocal

Sascar

Serasa Experian

Totvs
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A Fenabrave e seu respeitável público
O estande da Fenabrave, anfitriã do evento, ofereceu, em um único ambiente, aconchegante e acolhedor, todos os produtos e serviços disponibilizados
pela entidade, além de abrigar a sala de palestrantes
e o International Lounge – espaço que serviu de ponto de encontro de todas as delegações estrangeiras
presentes no evento. Além disso, o estande seguiu o
conceito de “Espetáculo”, apresentado na Cerimônia
de Abertura do evento, que abrigou além de estúdio
para a TV Fenabrave, onde foram realizadas entrevistas pela jornalista Fátima Turci, também uma Sala da
Sustentabilidade, onde dois consultores estavam à
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disposição dos interessados em conhecer melhor os
processos e leis ambientais que envolvem o setor, assim como áreas destinadas à divulgação de produtos e
serviços oferecidos pela entidade, como Universidade
Fenabrave/TV Fenabrave, Grupo dos 20, Revista Dealer,
PAC-Programa de Administração Cooperada e Inteligência de Mercado.
O acolhedor e inovador ambiente atraiu centenas
de visitantes, que puderam se relacionar com os demais participantes, além de provar os quitutes preparados pelo Buffet Ghee, sempre em clima descontraído
e com total união.

SÓ
CON

RCIO

Com o consórcio,
sua concessionária aumenta as VENDAS,
RECEITAS e a FIDELIZAÇÃO de clientes.
Utilize o consórcio como canal de vendas de varejo diferenciado. Conﬁra as vantagens:
Ampla diversidade de planos que permite à concessionária aumentar a abrangência de público potencial;
A contemplação mensal dos consorciados assegura a continuidade das vendas, trazendo novos negócios
em função da carteira de pré-venda;
O tráfego gerado pelos consorciados em sua concessionária proporciona ótimas oportunidades para
conhecer o perﬁl dos seus clientes, e oferecer outros produtos e serviços.

CONSÓRCIO, EXCELENTE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS!

9 a 11 de abril de 2014 | Bourbon Convention & Spa Resort Atibaia
www.abac.org.br/conac

www.abac.org.br

dnfpropaganda.com.br

Melhore seus resultados
com o Consórcio

