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Exemplo de superação
Por Flavio Meneghetti

A

matéria de capa desta edição nos traz lições importantes a serem absorvidas por nós,
Concessionários brasileiros. Durante a última Convenção realizada pela NADA,
entidade similar à Fenabrave nos Estados Unidos, porém representante apenas do
segmento de automóveis e comerciais leves, pudemos conhecer exemplos de superação que devem nortear nossa visão de presente e futuro.
Os norte-americanos aprenderam, com a crise, a melhor trabalhar custos e atendimento ao cliente em pós-vendas, fazendo com que os índices de absorção de despesas em peças e serviços saltasse dos 70% registrados em 2012 para 90% em 2013.
Mais do que recuperar vendas, e ficou clara a posição de que o importante não é
mais atingir grandes volumes em unidades, mas sim recuperar e acelerar em rentabilidade, é preciso
encontrar novas formas de se relacionar com clientes, parceiros e com o governo.
Nos Estados Unidos, projetos de internet e nas redes sociais recebem
um tratamento diferenciado, certamente mais avançado do que fazemos
por aqui até o momento. Mais ainda, os empresários norte-americanos estão
dando mais atenção aos contatos, sejam telefônicos, eletrônicos ou pessoais,
tentando conhecer melhor o cliente e retê-lo por anos e de imediato, tendo
a consciência de que, se ele não atender bem esse cliente, ele o perderá para
outro por longos anos.
Para isso, treinar equipes, reter talentos e direcionar os investimentos para o
que realmente importa, é outra lição que fica. E se reinventar, alcançar a superação, requer planejamento e ação. Super Ação para alcançar a SUPERAÇÃO!
E esse, não por acaso, é o mote do 24º Congresso & ExpoFenabrave,
que realizaremos juntos em agosto deste ano, na cidade de Curitiba-PR, e
do qual todos aqueles concessionários e lideranças que pretendem se superar
devem comparecer e participar, multiplicando aprendizados ao levar também
suas equipes.
Outro exemplo que trouxemos dos Estados Unidos foi a união da Categoria Econômica dos Concessionários de Veículos daquele país. Uma força que
trabalha oferecendo e recebendo apoio junto à NADA - National Automobile Dealers Association.
“A voz dos Concessionários”, como disse o atual chairman da entidade norte-americana, Forrest
McConnell, não pode estar só, sem apoio. É preciso que os Concessionários estejam presentes,
unidos, para que a entidade que os representa possa falar ao governo, junto a parceiros e diante do
mercado sobre a importância do setor, que gera empregos, arrecada impostos e contribui, efetivamente, para a riqueza do país.
Vamos acelerar aqui também nossos resultados, mediante atitudes pró-ativas de gestão inteligente e da participação junto às Associações de Marca e, por meio dessas, junto à Fenabrave, que
sempre foi, é e continuará sendo, “A voz da distribuição de veículos no Brasil”.
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Flavio Meneghetti é Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da
Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
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Encontro com
Associações de Marca
promove 24º Congresso
& ExpoFenabrave
No dia 20 de fevereiro, a Fenabrave realizou, em sua Sede,
em São Paulo/SP, reunião com os executivos das Associações de
Marca filiadas à Fenabrave para apresentar os principais pontos
relacionados ao 24º Congresso & ExpoFenabrave, maior evento
da distribuição automotiva da América Latina e segundo maior
do mundo, que acontece nos dias 13 e 14 de agosto de 2014, em
Curitiba/PR, no Expo Unimed Curitiba.
O Presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti, ressaltou, na
abertura da reunião, a importância do evento para o segmento
da distribuição automotiva que, nesta edição 2014, terá o tema
SUPERAÇÃO. “Sem dúvida, uma parte importante do nosso
negócio é o convívio. E o Congresso & ExpoFenabrave é uma
oportunidade ímpar para troca de experiências, pois nosso objetivo
é buscar a superação e profissionalização crescentes, para termos
um setor cada vez mais rentável e preparado para enfrentar
cenários diversos. Contamos com o apoio de toda a Rede para
desenvolvermos um trabalho em parceria, onde a comunicação da
Fenabrave irá desenvolver todo o material de apoio às Associações
de Marcas Regionais e Sincodiv´s, por exemplo”, cita Meneghetti.
O evento, realizado pela Fenabrave e organizado pela Reed
Exhibitions Alcântara Machado, contará com palestras voltadas à
economia mundial e nacional, outras específicas a cada segmento
do Setor da Distribuição de Veículos, além de Seminários que
terão, como foco, a Máxima Absorção no Pós-Vendas e Controle
Financeiro e de Custos nas Concessionárias, palestras voltadas a
Recursos Humanos, Gestão e à Tecnologia, com maior enfoque
no crescimento da utilização da internet e mídias digitais dentro
do setor.
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13 a 14 de AGOSTO de 2014 • EXPO UNIMED CURITIBA

Flavio Meneghetti, presidente da Fenabrave.

A realização do evento na capital paranaense permitiu que
os custos da edição 2014 ficassem abaixo da edição 2013. O
evento, que já foi realizado, em Curitiba, em 2007 e 2008, deverá
receber Concessionários de veículos e lideranças do setor, como
executivos de Associações de Marca, entidades internacionais e
montadoras instaladas no país.
A expectativa para a ExpoFenabrave, feira de negócios voltada
ao Setor da Distribuição de Veículos Automotores, deste ano, é
reunir 70 expositores nacionais e internacionais em uma área de
10 mil m². A Feira contará com novidades nesta edição, como
maior representatividade de empresas expositoras internacionais
e rodada de negócios, que possibilitará negociações e/ou reuniões junto a parceiros e fornecedores de interesse das Redes de
todos os segmentos e marcas.
O Banco Itaú, pelo sétimo ano consecutivo, será o Patrocinador Máster do evento.

Mercado
Volkswagen entrega
“Prêmio Alta Performance”
No dia 6 de fevereiro, a Volkswagen realizou, em Gramado/RS, a cerimônia de entrega do “Prêmio Alta Performance” para as 60 concessionárias
da marca que se destacaram em 2013, com evolução nos indicadores de
vendas (de veículos, peças e acessórios), pós-vendas, serviços financeiros
e que atenderam aos critérios de elegibilidade.
O evento, que fez parte da programação de lançamento do up!, contou
com a presença do presidente da Volkswagen do Brasil, Thomas Schmall.
O “Prêmio Alta Performance”, realizado anualmente, é dividido em três
categorias: “Diamante” (considerada a principal, com 10 concessionárias
vencedoras), “Ouro” (equivale ao segundo lugar, com 20 vencedoras) e
“Prata” (30 vencedoras).

Concessionárias vencedoras na categoria “Diamante”
Ariel (Várzea Grande/MT)
Autobel (Campo Grande/MS)
Auto Xanxerê (Xanxerê/SC)
Belcar (Goiânia/GO)
Divel (Dois Vizinhos/PR)

Faria (São Paulo/SP)
Importadora (Maceió/AL)
Pampeiro (Santa Maria/RS)
Spengler (Santa Cruz do Sul/RS)
Terrasul (Bagé/RS)

Investimento de R$ 1,2 bilhão em
Taubaté para up!
A Volkswagen investiu R$ 1,2 bilhão para produção do modelo up!
na fábrica de Taubaté/SP e qualificação profissional dos empregados
que irão trabalhar na fabricação do novo modelo. O valor faz parte do
cronograma de investimentos da montadora no Brasil que, até 2016,
será de R$ 9,2 bilhões.

Por Francisco Mendes
Coordenador do Grupo dos 20 Fenabrave.

Quanto vale uma boa ideia?
O mercado brasileiro de distribuição de veículos está cada
vez mais competitivo, pressionando margens para baixo e
estoques para cima, dificultando, com isso, a rentabilidade
adequada sobre os investimentos feitos no setor. Some-se a
isto inflação resistente e juros em elevação e a fórmula para
comprometer resultados está formada.
Identificar Concessionários que obtém melhores resultados é base do programa Grupo dos 20 e, por meio desta identificação, analisar as práticas que levam ao melhor resultado.
Em cada encontro do Grupo dos 20 há uma “Sessão de
Ideias” na qual são apresentados, pelos próprios participantes,
os processos e ações que estes consideram como significativos na obtenção de melhores resultados.
A boa ideia, portanto, deriva da experiência prática
daqueles que, efetivamente, obtiveram maior retorno,
maior lucratividade, maior volume, maior velocidade de
rotação de estoques, melhor absorção de pós vendas, enfim,
melhor desempenho.
Aprender com quem faz é mais rápido, mais efetivo e custa muito menos. Associe-se ao Grupo dos 20. Venha aprender
com a gente. E ensinar também.

Hyundai cresce 25,2% em janeiro

Toyota lança pedra fundamental de
fábrica em Porto Feliz/SP
A Toyota realizou, no dia 14 de fevereiro, o lançamento da pedra fundamental da fábrica de motores que será construída na cidade de Porto
Feliz (SP). Será mais uma unidade produtiva da montadora, no Brasil,
que já conta com operações industriais nas cidades de Indaiatuba/SP,
Sorocaba/SP e São Bernardo do Campo/SP, além de dois centros de
distribuição nos municípios de Guaíba/RS e Vitória/ES.
A nova fábrica de motores da montadora japonesa será construída em
um terreno de 872.500 m2, terá investimentos de R$ 1 bilhão e irá gerar
700 empregos diretos.
O começo das operações ocorrerá no primeiro semestre de 2016, com
produção inicial de 70 mil motores, anualmente, sendo que a capacidade
produtiva total será de 200 mil motores por ano.

A Rede Hyundai cresceu 25,2% nos emplacamentos de veículos da marca na comparação de janeiro de 2014 e o mesmo mês de 2013. Foram
comercializadas 18.222 unidades em janeiro deste ano, contra 14.554
em 2013, de acordo com levantamento feito pela Fenabrave.
Segundo Daniel Kelemen, presidente da ABRAHY- Associação Brasileira
dos Concessionários Hyundai, esse crescimento representa o bom momento vivido pela marca no país e ao pouco estoque que a rede tinha,
ainda sem o aumento do IPI. “Esse balanço demonstra que a marca
Hyundai caiu na preferência do consumidor brasileiro, e passou a ser
referência de produtos e atendimento Premium, mesmo em relação a
carros de entrada, como é o caso do HB20 que, entre outubro de 2012
(lançamento) e dezembro 2013, totalizou 179.768 unidades vendidas,
saindo de um patamar de 3.311 unidades no mês de lançamento, para
16.788 unidades em dezembro de 2013”, cita Kelemen.
No balanço geral, o ano de 2013 registrou expansão de 96,77% para a
marca Hyundai no Brasil, saltando de
108.347 unidades em 2012 para
213.199 no ano passado.
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Agenda
Visita da Volvo do Brasil à Fenabrave

Audiência Pública no Senado Federal

No dia 11 de fevereiro, o Presidente da Volvo do Brasil, Roger
Alm, e o Diretor de Desenvolvimento de Concessionárias da
companhia, Carlos Pacheco, visitaram a Fenabrave. Na ocasião,
os executivos foram recebidos pelo Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave, Flavio Meneghetti, e pelo Presidente Executivo da entidade e Concessionário Volvo Caminhões,
Alarico Assumpção Jr.

A Fenabrave, representada pelo Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor, Flavio Meneghetti, participou de Audiência Pública
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal,
no dia 25 de fevereiro. O encontro, solicitado pela Senadora Ana
Amélia (PP-RS), com o objetivo de debater as razões para os altos
preços dos veículos automotores no País e discutir medidas para
a solução desse problema, também contou com a participação
de representantes da Confederação Nacional dos Metalúrgicos CUT - CNM/CUT, ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores, da Jornalista do Site Consumo em Pauta,
Ângela Crespo, entre outros participantes.

Flavio Meneghetti, Roger Alm e Alarico Assumpção Jr.

Participação de Palestra na ABRAC
sobre o eSocial
A Fenabrave participou, no último dia 11 de fevereiro, de uma
palestra na ABRAC - Associação Brasileira de Concessionárias
Chevrolet sobre o eSocial, Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. A palestra foi
ministrada por José Carlos Fontão Giudice, Mestrando em Psicologia Organizacional (PUC-SP) e Pós-Graduado em Administração
de Recursos Humanos.
O projeto, do governo federal, vai unificar o envio de informações
pelo empregador em relação aos seus colaboradores, e está
sendo desenvolvido em conjunto pela Caixa Econômica Federal,
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério da Previdência Social (MPS), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e faz parte da Agenda
de Ações para Modernização da Gestão Pública, conduzida pelo
Ministério do Planejamento, que está sendo construída em diálogo com a Câmara de Gestão, Desempenho e Competitividade
e outros Ministérios.
A implantação do eSocial, maior e mais ambicioso projeto do SPED
- Sistema Público de Escrituração Digital, será este ano e contempla a entrega de todas as declarações, resumos para recolhimento
de tributos oriundos da relação trabalhista e previdenciária, além
das informações relevantes referentes ao contrato de trabalho.
Para o Governo, a entrega única facilitará a busca e crítica de irregularidades, tais como prazos desrespeitados, erros de cálculo e
declarações inconsistentes.
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Durante a Audiência, os participantes falaram sobre a composição
do preço dos veículos no Brasil, considerando a alta carga tributária. O presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti, reforçou que
as 7.700 concessionárias brasileiras movimentam 5,7% do PIB Produto Interno Bruto e geram 410 mil empregos e que, de cada
R$ 100 do custo da receita líquida do fabricante, a margem bruta
média de mercado possível é de apenas R$ 17,71, sendo outros
R$ 51 de impostos, chegando ao preço final de R$ 168. “O grande
problema é a carga tributária. Um bom exemplo é a redução do
IPI, promovida pelo governo para compra de carros novos, entre
maio de 2012 e dezembro de 2013, onde a medida aumentou as
vendas em 1,5 milhão de unidades. Com isso, o governo federal
deixou de arrecadar R$ 5 bilhões de IPI, mas ganhou R$ 5,6 bilhões
em PIS/Cofins, R$ 6 bilhões em ICMS e R$ 1,5 bilhão de IPVA. Saldo
líquido: o Brasil arrecadou mais de R$ 8 bilhões nesses 19 meses”,
comenta o Presidente da Fenabrave.
Para Meneghetti, a discussão é importante para, definitivamente,
mostrar que os Concessionários não são responsáveis pelos altos
preços de veículos no Brasil.

Flavio Meneghetti reforçou que as 7.700 concessionárias brasileiras
movimentam 5,7% do PIB, geram 410 mil empregos e que, de
cada R$ 100 do custo da receita líquida do fabricante, a margem
bruta média de mercado possível é de apenas R$ 17,71.

Novas Associações de Marca
se filiam à Fenabrave
No dia 5 de março de 2014, a ASSODAF - Associação Brasileira dos
Distribuidores DAF se filiou à Fenabrave. Presidida por José Divalcir Gondaski, a nova entidade disponibilizará, à sua Rede, por meio
do PAC, os serviços oferecidos pela Federação aos seus associados.
No dia 15 de janeiro foi realizada a Assembleia dos Concessionários da marca de motocicletas Triumph, para constituição da
Associação Brasileira dos Concessionários Triumph - ABRAT. Para
o biênio 2014-2016, foi eleito presidente Saulo Colino de Carvalho,
da concessionária Triple Triumph – São Paulo/SP.

Inauguração de concessionária
Honda, em Curitiba
Comissão de Tratores e Máquinas Agrícolas
se reúne com presença da ABAG
Com o objetivo de tratar dos assuntos correlatos ao setor, a Comissão de Tratores e Máquinas Agrícolas da Fenabrave esteve reunida,
no último dia 18 de fevereiro, na sede da entidade, em SP.
Durante o encontro, o presidente da ABAG - Associação Brasileira
do Agronegócio, Luiz Carlos Correa Carvalho, comentou sobre
a evolução e desafios do agrobusiness no Brasil, assim como
destacou a importância do setor para o desenvolvimento do País.
Segundo Carvalho, que iniciou sua palestra reforçando a importância da atuação da Fenabrave junto ao setor, em 20 anos, o Brasil
cresceu 20 vezes em produção agrícola, saltando de US$ 7 bilhões
para US$ 73 bilhões entre 1990 e 2011. Para o presidente da ABAG,
apesar de o País estar com máxima produção, totalizando cerca
de 40 milhões de hectares, ainda falta política agrícola. “É o setor
privado que carrega o Brasil no agrobusiness”, declara Carvalho.

No dia 20 de Fevereiro, a Fenabrave, representada pelo Presidente Executivo Alarico Assumpção Jr, participou da inauguração da
nova concessionária Honda Automóveis Niponsul, na cidade de
Curitiba/PR, no Bairro Mercês.

Assembleia reúne Conselhos Deliberativo,
Diretor e Regionais Fenabrave
A Fenabrave realizou reunião dos Conselhos Regionais, Deliberativo e Diretor, em sua Sede, em São Paulo/SP, no dia 13 de março,
para debater questões de interesse do segmento automotivo e da
entidade. O encontro contou com a participação do Dr. Marcos
Lisboa, doutor em Economia (Universidade da Pensilvânia/EUA)
e atual Diretor Vice-Presidente do Insper -Instituto de Ensino e
Pesquisa, que ministrou uma palestra sobre Economia e Política,
além de demais participantes.

Representando 24% do PIB Nacional, o agronegócio, segundo a
ABAG, é o grande responsável pela geração de riquezas e pelo
saldo comercial positivo do Brasil. Conforme dados extraídos do
MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
enquanto o agrobusiness saltou de um saldo positivo de US$
77,47 bilhões em 2011 para US$ 82,91 bilhões em 2013, os demais
setores da economia nacional, somados, apresentaram quedas
sucessivas, passando de um saldo negativo de US$ 47,67 bilhões
em 2011 para menos US$ 80,35 bilhões em 2013. “Com isso, o saldo
comercial positivo de US$ 2,56 bilhões do Total Brasil deve-se ao
agrobusiness”, declarou Luiz Carlos Correa Carvalho.

Reunião do setor de caminhões,
ônibus e implementos rodoviários
A Fenabrave realizou, em sua Sede, em São Paulo/SP, no dia
12 de fevereiro, reunião do Setor de Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários.
Na ocasião, além dos temas focados no Setor de Caminhões,
Ônibus e Implementos Rodoviários, também foi abordada a
Reforma Estatutária da Federação. O ex-governador de São
Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho, relator da comissão de aperfeiçoamento e reforma do Estatuto, falou sobre as principais
alterações propostas. Fleury Filho também fez uma apresentação sobre o cenário político brasileiro atual e perspectivas
para o futuro.

Marcos Lisboa, doutor em Economia (Universidade da Pensilvânia/EUA) e
atual Diretor Vice-Presidente do Insper -Instituto de Ensino e Pesquisa

VI Encontro Regional Fenabrave
Paraná e SINCODIV-PR 2014
A Fenabrave participou do VI Encontro Regional Fenabrave Paraná e SINCODIV-PR 2014, que aconteceu em Foz do Iguaçu, nos
dias 14 e 15 de março último. A entidade foi representada pelo
Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor, Flavio Meneghetti,
além de outros executivos da Federação.
Revista Dealer
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Universidade Fenabrave
firma parceria com a
EABS – Euro American
Business School
A Fenabrave firmou, por meio da Universidade Fenabrave, parceria com
a EABS - Euro American Business School, escola de negócios “world
class”, que segundo o Prof. Pedro M. Martins, Dean da EABS, “veio dar
a oportunidade dos brasileiros realizarem Pós-Graduações e Cursos de
Educação Executiva de alto padrão internacional sem sair do Brasil”.
Por meio da parceria, a Universidade Fenabrave e a EABS desenvolverão um
MBA customizado, que deverá ser iniciado ainda este ano, e será voltado às Redes
de concessionárias
de todo o Brasil,
representadas pela
Fenabrave. O curso será
presencial, ministrado
no campus da EABS,
em São Paulo, e será
voltado para a gestão
de concessionárias. “Os
Concessionários que
participarem desses
Beatriz Rocha, Profº Pedro M. Martins, Flavio Meneghetti,
cursos, por meio da
Alarico Assumpçaõ Jr. e Valdner Papa.
parceria com a EABS,
terão acesso a certificados reconhecidos em mais de 50 países”, detalhou o
coordenador da Universidade Fenabrave, Valdner Papa, explicando que estes
certificados são emitidos pelo IBS - International Board of Standards, AAFM American Academy of Financial Management, AAPM - American Academy of
Project Management e IMCB International Management Consultants Board.
De acordo com Papa, estão previstos, também para este ano, outros
quatro cursos de especialização, desenvolvidos de acordo com as
necessidades dos Concessionários e que terão como temas: “Gerenciamento
da Comunicação de Telefonemas Recebidos”; “Internet e Mídias Sociais”;
“Gestão de Rentabilidade da Concessionária”; e “Critérios de Remuneração
– Gestão de Desempenho Para Resultados”. “Serão cursos de curta,
média e longa duração. Todos aqueles que ultrapassarem 45 horas/
aula, terão a certificação internacional”, complementa Valdner Papa.
Além dos cursos de MBA e especialização, a parceria ainda trará, para as
Redes, cursos e-learning, elaborados pela CEGOC, que é a maior empresa
desenvolvedora de conteúdo para este tipo de curso no mundo. “Esta parceria
dará, à Universidade Fenabrave, a oportunidade de levar às Redes uma
quantidade significativa de conteúdo por meio do e-learning, que poderá ser
acessado via internet”, complementou o coordenador da Universidade Fenabrave.

10

Revista Dealer

Para mais informações sobre a TV e Universidade
Fenabrave, basta entrar em contato com a equipe
da Universidade Fenabrave/TV Fenabrave, pelo
telefone: (11) 5582-0045 (Rosana ou Amanda)
ou e-mail: universidade@fenabrave.org.br

TV Interativa:
Um novo conceito
Criada há mais de 15 anos, a Universidade
Fenabrave que, em 2008, ampliou sua
abrangência ao lançar a TV Fenabrave terá,
como aprimoramento, a TV Interativa.
O novo conceito da TV Interativa visa
ampliar a grade de cursos já existente na
Universidade e TV Fenabrave e vai além
do que já existe hoje, com novos formatos
e grades segmentadas, como cursos
específicos, voltados a comportamento
e de interesse geral, além dos cursos já
existentes na grade da Dtcom. Com o novo
formato, os treinamentos poderão ser
realizados das 7h às 21h, permitindo, assim,
que as empresas concessionárias escolham
o melhor horário para se aprimorar.
A nova grade vai oferecer aos alunos
cursos de diversas áreas, como vendas,
peças, liderança, recursos humanos, entre
outros. Essa grade será disponibilizada
em dias específicos em três períodos
diferenciados. “A Universidade Fenabrave
está em constante evolução, e nosso
objetivo é levar à Rede treinamentos
e cursos que possam agregar mais
resultados no dia a dia do Concessionário”,
comenta Valdner Papa, coordenador
da TV e Universidade Fenabrave.
A TV Fenabrave possui, atualmente, mais
de 1.500 antenas instaladas em todo o País,
sendo responsável pela formação de mais
de 70 mil profissionais ligados às Redes
de Concessionárias em todo o território
nacional, além de estar entre as cinco
maiores TVs corporativas do Brasil, o que
demonstra a sua abrangência dentro de um
dos setores mais importantes da economia.
Confira na próxima edição da Revista
Dealer a matéria completa sobre a TV
Interativa, que vai trazer informações sobre
cursos, datas, horários e mais detalhes.

entrevista

Alexandre
Mendonça de
Barros

Com perspectiva de registrar, em 2014,
mais de 190 milhões de toneladas
produzidas, o agronegócio brasileiro,
responsável por 24% do PIB nacional,
é um setor importante, que impulsiona
a economia, gera divisas e ainda
contribui para o desenvolvimento do
setor automotivo, especialmente os
segmentos de caminhões, máquinas
agrícolas e implementos rodoviários.
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O setor mais competitivo
da economia brasileira
Na opinião do Engenheiro Agrônomo e Doutor em
Economia Aplicada pela ESALQ/USP, Alexandre Mendonça de Barros, o setor agrícola brasileiro ainda
tem muitos gargalos a resolver, principalmente por
questões logísticas e de infraestrutura, o que impede o seu desenvolvimento no País. “Outra limitação
forte é a morosidade na aprovação de novas tecnologias. Hoje, o tempo para liberar qualquer molécula
química, produtos de biotecnologia, etc, é absurdo
no Brasil”, ressalta o sócio-consultor da MB Agro.
Muitos avanços para o mercado automotivo,
especialmente nos segmentos ligados diretamente
ao agronegócio, já foram realizados. Mendonça
de Barros exemplifica o programa PSI, que oferece

Revista Dealer – Dados da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) afirmam que até 2020, deverá ocorrer
crescimento de 20% na produção mundial de
alimentos para atender o aumento da demanda. O Brasil deverá crescer 40% neste período.
Como avalia o desempenho do agronegócio
brasileiro nos últimos anos e suas projeções?
Alexandre Mendonça de Barros – O Brasil é hoje
a quarta maior agricultura do mundo e tem o
maior saldo comercial agrícola dentre todas as
economias. Construímos uma agricultura dinâmica, competitiva e essencialmente privada.
Fomos a agricultura que mais ganhou mercado
internacional, crescendo a taxas superiores às
dos demais países. Essa tendência deve seguir
verdadeira nos próximos anos.
Revista Dealer – Quais são os principais gargalos
do agronegócio brasileiro hoje?

taxas de juros deflacionadas para aquisição de
máquinas e equipamentos por meio do FINAME, do
BNDES. Segundo o especialista, “esse programa
trouxe uma contribuição excepcional para a
recuperação e modernização do parque de máquinas
agrícolas do país que, sem dúvida, serviu por
auxiliar no ganho de produtividade que assistimos
na agricultura brasileira nos últimos anos”.
Em entrevista à Revista Dealer, Alexandre Mendonça
de Barros debate sobre os problemas existentes
hoje no agronegócio, comenta quais ações o
governo brasileiro poderia implementar para
impulsionar o mercado, além de comentar sobre o
mercado internacional.

Alexandre Mendonça de Barros – São vários os
gargalos que limitam a expansão do agronegócio brasileiro. O principal é sem dúvida o logístico. Não temos portos, estradas, infraestrutura de armazenamento. O alto custo logístico
rouba rentabilidade do produtor e torna mais
lento o crescimento da oferta. Poderíamos
produzir muito mais. Outra limitação forte é a
morosidade na aprovação de novas tecnologias.
Hoje o tempo para liberar qualquer molécula
química, produtos de biotecnologia, etc é
absurdo no Brasil. Esse fato limita muita a
velocidade das inovações tecnológicas no setor.
Revista Dealer – O agronegócio representa 24%
do PIB Nacional (dados de 2013, segundo
a ABAG), e saltou de um balanço comercial
que representava US$ 77,47 bilhões em 2011
para US$82,91 bilhões em 2013, enquanto os
demais setores apresentaram saldo negativo,
Revista Dealer
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“São poucas as políticas públicas voltadas ao setor, especialmente se comparado à
experiência internacional. (...) Precisamos mostrar que é possível melhorar sensivelmente
o arcabouço institucional e as políticas voltadas ao agronegócio brasileiro.”

de US$ 47,67 bilhões em 2011, chegando a
menos US$ 80,35 em 2013. Ou seja, o saldo
comercial total Brasil, que chegou a US$ 2,56
bilhões no ano passado, foi carregado pelo
agronegócio. Pode-se dizer que o agrobusiness é
o grande responsável pelas riquezas nacionais?
Alexandre Mendonça de Barros – Pode-se afirmar
sem dúvida que o agronegócio é o setor mais
competitivo da economia brasileira. Além de
gerar divisas é um importante multiplicador de
renda e construtor de riqueza. Diferentemente
do que muita gente urbana imagina, a agricultura possibilita a criação de empregos na indústria
e no setor de serviços de alta qualidade. Temos
hoje uma agricultura baseada no conhecimento
e na tecnologia. É um setor intensivo em capital
humano. Portanto, um motor de geração de
valor extremamente dinâmico.

Alexandre Mendonça de Barros – Acho que esse
programa trouxe uma contribuição excepcional para a recuperação e modernização do
parque de máquinas agrícolas do país que,
sem dúvida, serviu por auxiliar no ganho de
produtividade que assistimos na agricultura
brasileira nos últimos anos. É um programa
essencial e que espero que se perenize.

Revista Dealer – Acredita que o setor agrícola
receba a devida atenção por parte do governo?
Alexandre Mendonça de Barros – Acho que não.
Há muito preconceito com o setor agrícola
brasileiro. São poucas as políticas públicas
voltadas ao setor, especialmente se comparado
à experiência internacional. Existe no país uma
visão que produzir alimentos é fácil no Brasil
e que, portanto, não é preciso se preocupar
com o setor. Precisamos mostrar que é possível
melhorar sensivelmente o arcabouço institucional e as políticas voltadas ao agronegócio
brasileiro. Acredito que a grande exceção de
políticas bem-sucedidas voltadas ao agro nos
últimos anos foi o crédito para investimento
em máquinas, equipamentos e armazenagem.

Revista Dealer – Além do PSI, avalia ser importante a discussão junto ao governo para
a revitalização do Moderfrota para veículos
novos? Quais as vantagens desse programa?
Alexandre Mendonça de Barros – Acho que são
políticas complementares que devem ser
mantidas. Nosso problema logístico é tão
grande que são necessários anos de estímulos
para corrigir o déficit que o país apresenta. O
grosso da safra brasileira seguirá dependente
do transporte rodoviário, ainda que seja para
realizar o deslocamento para outros modais
(ferroviário, hidroviário), que estão se desenvolvendo progressivamente no Brasil.

Revista Dealer – O PSI tem possibilitado o
crescimento e a renovação do parque de máquinas do agricultor brasileiro nos últimos
anos, contribuindo, significativamente, para
uma maior produtividade do agronegócio
por meio da utilização de produtos mais modernos e eficientes. Qual a possibilidade desse
programa ser mantido nos próximos anos, na
sua opinião?
14
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Revista Dealer – Se levarmos em conta que a
taxa básica de juros irá crescer, pressionada
pela inflação, mesmo assim o PSI poderá
ser mantido?
Alexandre Mendonça de Barros – O custo do capital está subindo e isso deve impactar na taxa
de juro dos programas de crédito do governo.
É difícil segurar a taxa de juro do empréstimo
quando o custo do capital sobe, infelizmente.

Revista Dealer – O escoamento da safra brasileira de grãos tem sido feito basicamente
por meio do sistema rodoviário, cujo custo
elevado impacta, negativamente, no preço
do produto. Investimentos no desenvolvimento de ferrovias e hidrovias, por parte do
governo ou de PPPs, de longa data clamados
pelo setor, pois contribuiria para uma maior
agilidade no transporte, bem como uma
diminuição do preço do produto. Como o
senhor avalia essa situação e de que maneira

Valter Campanato/ABr

o governo deveria ser abordado para que
sejam direcionados investimentos para essas
modalidades de transporte?
Alexandre Mendonça de Barros – Acho que está
evidente que o setor público não tem mostrado
capacidade de poupança para realizar os investimentos em transportes que o país necessita.
Não há como não realizar parcerias com o setor
privado. Para tanto é preciso mostrar que alocar capital em ferrovia, portos e estradas requer
confiança nas regras do jogo não apenas hoje,
mas no futuro. Por natureza, qualquer investimento é de risco. Investimentos intensivos em
capital carregam o risco adicional de ter que
trabalhar com cenários de 30, 40, 50 anos. É
preciso, portanto, muita confiança no marco
institucional para acreditar nas taxas de retorno
projetadas nos modelos de avaliação. Daí a importância de o governo dar as sinalizações corretas ao setor privado para que possa avaliar os
riscos do investimento. Lamentavelmente, nos
últimos anos, no Brasil e na América Latina,
o ambiente regulatório vem piorando, o que
acaba por atrasar o desenvolvimento do país e
da agricultura em especial, que é fortemente
dependente da infraestrutura logística.
Revista Dealer – O Brasil é muito dependente
das economias mundiais, considerando que os
EUA e a Europa começam a se recuperar, e os
EUA reduzindo o subsídio da sua economia, a
taxa do dólar será muito pressionada. Na sua
opinião, quais os reflexos destas ações para o
mercado agrícola brasileiro num cenário de
curto prazo até 2015?

Alexandre Mendonça de Barros – O Dólar mais
caro eleva o preço em Reais dos produtos
produzidos pelo Brasil. Eleva também os
custos de produção dolarizados. Entretanto,
desvalorizações do Real em geral implicam
em ganhos de margem, pois os custos dolarizados são menores do que a receita. Períodos
de desvalorização são em geral marcados por
expansão da área agrícola e, consequentemente, da produção, o que é bom para o setor de
máquinas, equipamentos e caminhões.
Revista Dealer – A agricultura é uma atividade
de grande risco de variações climáticas e de
políticas de preço. Na sua opinião, nós não
estamos muito atrasados para implantar uma
política de seguro de safra, onde dê mais segurança para o agricultor? Como poderíamos
iniciar este processo?
Alexandre Mendonça de Barros – O seguro de
safra deve ser o pilar da política de renda para o
setor agrícola, assim como ocorre nos Estados
Unidos. Estamos prontos para ampliar o seguro
no Brasil e deveríamos viver um momento bem
melhor caso o governo cumprisse com as premissas da política já elaboradas e anunciadas de
subvenção ao prêmio. Há dois anos realizamos
um estudo profundo sobre o tema detalhando
os princípios centrais de uma política de seguro.
Esse estudo foi discutido em nível estadual e
federal. Sentimos algum avanço na percepção
da relevância da política, mas infelizmente a
implantação tem sido morosa e irregular. O
risco dessa inconstância é que as seguradoras se
sintam desestimuladas a operar no setor.
Revista Dealer
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OS DESAFIOS DA
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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É HORA DE

ACELERAR
Por Rita Mazzuchini,
com colaboração de Igor Francisco.

Com o tema “Accelerate”, a
Convenção 2014, promovida em
conjunto pela NADA – National
Automobile Dealers Association
e ATD – American Truck Dealers,
realizada em New Orleans, Luisiana,
entre os dias 24 e 27 de janeiro,
reuniu 22 mil Concessionários
estadunidenses ligados aos dois
segmentos, dos quais 2 mil de outros
35 países, incluindo o Brasil.
A Rede de Concessionários de
veículos dos Estados Unidos
retomará, este ano, patamar de
vendas acima de 16 milhões de
unidades, consolidando série de
resultados positivos. Com operações
mais enxutas e o pós-venda
fortalecido a rentabilidade voltou a
crescer e já se aproxima da existente
antes da crise de 2008-2009.
Rita Mazzuchini é assessora de comunicação institucional e imprensa da
Fenabrave e editora-chefe da Revista Dealer.
Igor Francisco é jornalista e colaborou na cobertura do evento.
Revista Dealer
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MAIS FÔLEGO
PARA TURBINAR
RESULTADOS

E

m 2013, “Catch the Moment” foi o slogan
da NADA Convention, realizada em Orlando-Fl, e apontava para a necessidade de os
Concessionários “Aproveitarem o Momento” de retomada de vendas e de resultados em
pós-vendas. Em 2014, o ritmo do evento foi
mais intenso e o mote da Convenção norte-americana foi “Accelerate Your Business”, dando
mostras de que os 15,6 milhões de automóveis comercializados no ano anterior devem ser superados
este ano, e que a hora é de acelerar nos resultados
das concessionárias.
Na abertura oficial do evento, David Westcott,
presidente da NADA em 2013, comentou sobre o
bom momento vivido pela indústria automotiva
no país e atribuiu o sucesso de vendas à paixão dos
Concessionários pelo negócio. “A indústria automotiva está de volta ao melhor do melhor, graças
ao trabalho dos Concessionários. Sejam de onde
forem, todos os empresários e seus colaboradores
têm em comum a paixão pelo setor, o que nos fez
vender mais de 1 milhão de automóveis apenas
em dezembro de 2013”, comemorou a chairman
da NADA.
Apesar do bom desempenho da indústria norteamericana, existem desafios a serem enfrentados na
visão de Westcott. O maior deles, no momento,
é a decisão do governo de padronizar as taxas de
financiamento, impedindo a concorrência entre
bancos em favor dos consumidores. “A proteção de
crédito afeta a todas as pessoas. A indústria é contra
discriminação de qualquer tipo. Por isso, estamos
educando nossos representantes políticos sobre isso
e sobre não ter preconceitos”, deflagrou o chairman
da NADA/2013.
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David Westcott,
presidente da NADA
em 2013.

Além do patriotismo inconteste, o orgulho
norte-americano também faz parte do setor automotivo. Segundo Westcott, após várias visitas feitas
por ele em diversos países, ficou a certeza de que
o sistema de concessionárias dos Estados Unidos é
muito forte. “Temos o melhor sistema de vendas e
serviços de qualquer lugar do mundo”, garantiu,
reafirmando que esse sistema, ao qual se refere,
permitiu ao setor ajudar cidades e empresas em
todo o país, incluindo o estado da Luisiana, afetado
pelo tsunami em 2009.
“Superamos tornados, tsunamis e crises. Talvez
tenhamos mais tormentas pela frente, mas sobrevivemos com trabalho. Fazemos juntos muito mais
do que poderíamos fazer sozinhos”, se orgulha
Westcott, ao finalizar: “A NADA existe para proteger e promover a distribuição de veículos. O nosso
sucesso depende da sua participação (Concessionário). Fique forte e tenha sucesso!”, finalizou o chairman, que passou o cargo para Forrest McConnell
durante o evento.
Aula de capitalismo e economia global – O keynote
speaker da abertura oficial da NADA Convention
foi Steve Forbes, empresário e líder de um dos principais pólos editoriais dos Estados Unidos.
Para ele, o país teve, em 2013, a melhor economia dos últimos quatro anos e vence todas as
crises por ter, em seu escopo principal, a veia do
capitalismo e da economia global. “A pior coisa
que pode acontecer para uma economia é ter alarmistas de plantão fazendo terrorismo com a cabeça
das pessoas. Aí ninguém mais faz nada. Ninguém
come, dorme ou investe”, afirmou Forbes para as
mais de 20 mil pessoas da plateia.

Em sua análise, o capitalismo é simples e
baseia-se nos princípios de comprar e vender: “Você
conhece o seu vizinho e quer vender para ele. São
transações entre duas fontes e devemos ter nisso
mais diversão do que sofrimento”, explica.
Contra intervenções governamentais na economia, Forbes foi enfático ao dizer que “uma economia é baseada em produzir o que, em pouco tempo,
estará disponível para todos, sem tanta influência
do Governo. Todas as crises mundiais tiveram, em
comum, profundos erros do Governo”, declarou,
lembrando que a agricultura, por exemplo, vai bem
porque o Governo não atrapalha.
Para Forbes, é preciso criar círculos de cooperação e estimular o livre comércio para que a economia flua naturalmente. “As pessoas se perguntam:
por que nos importamos tanto com o preço da
saúde? E a resposta é que não temos mercado livre
e aberto para este setor”, aponta o empresário, que
concluiu sua palestra com mais disparos aos governantes: “Excesso de impostos também acaba com a
festa. Não precisamos de impostos. Tudo agora tem
cobrança de impostos...”.

Steve Forbes, keynote
speaker da cerimônia
de abertura oficial da
NADA Convention.

Revista Dealer
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O novo chairman
da NADA, Forrest
McConnell.

Previsões
e desafios
futuros
Em coletiva concedida com exclusividade à imprensa brasileira
convidada pela Fenabrave, o novo chairman da NADA, Forrest
McConnell comentou sobre o crescimento de 8% nas vendas
de automóveis em 2013 e já projeta aumento de 5,8% para
2014, quando o setor deve encerrar o ano com 16,4 milhões
de carros comercializados. O número já se aproxima do maior
recorde histórico dos Estados Unidos, obtido em 2000, quando
as vendas alcançaram a marca de 17,3 milhões de unidades.
Nesse cenário, o Concessionário, que está na terceira geração
dos negócios da família, e representa as marcas Honda e Acura
no estado do Alabama, garante que também a lucratividade dos
distribuidores norte-americanos vem crescendo, chegando à
média de US$800 mil em 2012 e passando a US$1 milhão no ano
passado, num aumento de 25%. “O lucro veio porque os Concessionários se tornaram mais eficientes na crise, prestando mais
atenção aos custos e ao atendimento ao cliente pós-vendas”,
analisou McConnell.
No ranking do mercado estadunidense, a Ford lidera com 15,9%
de participação, seguida pela GM e Toyota, mas foram a Subaru
e Mazda as marcas que mais cresceram em 2013, com 26% e
34% de aumento nas vendas respectivamente.
No perfil de consumo, os chamados crossover vehicle (COV),
ou esportivos, têm a preferência de 25,5% do mercado norteamericano, e as pickups ocupam 13% da fatia global.
Financiamentos e Serviços – A baixa inadimplência registrada
no setor automotivo norte-americano, resultado que McConnell
atribui às baixas taxas de juros praticadas no país, que giram
entre 0% e 2% ao ano e que permitem que 90% dos carros sejam

financiados em 60 meses, em média, pode estar ameaçada nos
próximos anos.
Além do provável aumento nas taxas de juros, esperada na
economia norte-americana, o governo quer limitar a taxa de
retorno de financiamento para os Concessionários, que hoje
respondem por 80% do total de financiamentos de veículos
feitos no país. “O consumidor deve sempre vir primeiro. Hoje, o
que os Concessionários usam é o empréstimo indireto, em que
a concessionária ajuda na operação, procurando as melhores
taxas para os clientes entre os bancos. E como estamos falando
de 16 mil Concessionários competindo, se consegue taxas mais
baratas. Atualmente, o banco dá uma taxa de retorno baixa aos
Concessionários, mas podemos repassá-la aos clientes em busca
de melhores condições de financiamento. Mas agora o governo
quer mudar a forma como somos recompensados, criando uma
taxa única de retorno. Isso impede o repasse ao mercado e acaba
prejudicando o cliente”, advertiu o chairman da NADA.
Com longos prazos de financiamento e com a média de manutenção do mesmo carro pelo cliente em torno de 10 anos, outra
questão abordada por McConnell é a atenção que deve ser dada
à área de serviços pelos Concessionários. “Você vende o carro
num único dia, mas mantém o relacionamento com esse cliente
por longos anos. Assim, o negócio de peças e serviços é muito
importante”, comenta o chairman da NADA.
Segundo dados da entidade, entre os anos de 2012 e 2013, os
índices de absorção de despesas com peças e serviços saltou
de 70% para 90%, respectivamente.
Como fica a economia – Sobre os impactos da economia da
economia norte-americana sobre o setor automotivo, o novo
economista-chefe da NADA, Steven Szakaly, falou aos jornalistas brasileiros que o crescimento deve ser mais moderado nos
próximos anos.
Com PIB de 2,5% em 2013 e que deve chegar a 2,8% em 2014,
os Estados Unidos ainda precisam ter fôlego para recuperar
setores como o imobiliário, que ainda não se refez dos abalos
da crise de 2008. “A economia está muito melhor, conseguindo
sair do buraco, mas a cautela tem sido uma prática comum”,
alerta Szakaly.

Valdner Papa, Flavio Meneghetti e Steven Szakaly, economista
chefe da NADA.
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Em sua análise, o FED observará a economia antes de decidir
pela elevação das taxas de juros, e os empresários do setor
automotivo também estão com as atenções mais voltadas
aos resultados de rentabilidade do que em performance de
volumes. “Com isso, devemos ter um crescimento pequeno
nos próximos anos. Os fabricantes preferem lucro”, conclui o
economista-chefe da NADA.

Caminhões
se recuperam
da crise
O mercado de caminhões nos Estados Unidos
sofreram grande impacto após a crise de
2008, chegando ao patamar de 150 mil unidades comercializadas naquele ano. Este dado
foi passado por Stu Mackay e Robert Dieli, no
workshop “State of the truck industry”, realizado no dia 24 de janeiro, e que contou com
a participação do presidente executivo da
Fenabrave, Alarico Assumpção Jr, do diretor
setorial da entidade, Marcelo Franciulli, e de
representantes da ACAV – Associação Brasileira dos Concessionários MAN Latin America.
Os palestrantes comentaram que os Concessionários conseguiram se recuperar ao longo
dos últimos anos, encerrando 2013 com um
volume superior a 400 mil caminhões comercializados. “O mais impressionante é que, nos
Estados Unidos, os grãos e combustíveis, por
exemplo, não são transportados por caminhões. Normalmente, é feito o transporte de
produtos industrializados e material de construção. O restante é feito por ferrovias e pelo
transporte fluvial”, comenta Assumpção Jr.
De acordo o que foi apresentado na palestra, a melhora nas operações de pós-venda,
prestação de serviços e também o foco em
veículos usados, contribuíram para a melhoria do mercado nos últimos anos. Segundo
Mackay, a facilidade para o financiamento do
caminhão usado fez o mercado girar, auxiliando, também, a venda de novos. “Além disso, o
investimento na garantia estendida fez com
que os clientes se fidelizassem à Rede. Esta
ação ampliou a operação de pós-venda”, disse
o presidente executivo da Fenabrave. “Temos
que seguir este exemplo”, concluiu.

O presidente da AADA – Australian Automobile Dealers
Association, assina acordo de intenções com a Fenabrave,
em evento realizado durante a NADA Convention.

O anfitrião, David Westcott, recebe empresários brasileiros em New Orleans.

REDE BRASILEIRA
MARCA PRESENÇA

C

om o objetivo de aprimorar o conhecimento e trocar experiências com
as práticas norte-americanas, mais de 150 empresários brasileiros da
distribuição automotiva marcaram presença na NADA Convention
2014. Com programação especial de visitas técnicas em concessionárias
locais e palestras com tradução simultânea para o português, Concessionários de diversos pontos do Brasil puderam conhecer de perto o
que os americanos têm feito em suas operações.
O presidente dos Conselhos Deliberativo e diretor da Fenabrave, Flavio
Meneghetti, ressaltou a importância da troca de experiência e disse que a Rede
brasileira precisa focar prioritariamente em novas tecnologias digitais. “Não
estamos preparados para atender adequadamente ao consumidor que usa a
internet para agendar serviços e mesmo obter informações sobre produtos ou
atendimento. É uma área em que ainda precisamos investir muito”.
A comitiva da Fenabrave também participou de eventos especiais, como
reuniões com os membros da ALADDA – Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores, que reúnem federações de Concessionários da
América Latina. Além disso, o chairman da NADA em 2013, David Westcott,
recebeu os empresários brasileiros e de outros países, em um coquetel realizado
em sua suíte, no Hotel Windsor, para confraternizar com os parceiros internacionais e estreitar o relacionamento.
Acordo de intenções – Em jantar promovido pela AADA – Australian Automobile
Dealers Association, e que reuniu líderes da distribuição automotiva de diversos
países, o presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti e o CEO da associação
australiana, Steve Ghost, assinaram um acordo de intenções para trabalho conjunto, que visa estabelecer e manter relações próximas, para enfrentar desafios
em comum, no sentido de atingir os valores e metas de cada organização na
indústria automotiva e troca de informações entre as duas entidades. “O setor
da distribuição deve estar unido para trabalhar as melhores práticas, além da
troca de ideias e informações. Acreditamos que este intercâmbio seja benéfico
para todos”, comentou Meneghetti.
Revista Dealer
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David Kain
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Estratégias
para bom
desempenho na
internet
David Kain, da KainAutomotive.Com, empresa especializada em desenvolvimento de projetos
digitais para Concessionários, apresentou, no dia
25 de janeiro, estratégias para a Rede ter bom
desempenho na internet. A palestra, traduzida
para o português e mais outros quatro idiomas,
apresentou conceitos vividos por Kain ao longo de
sua trajetória no setor.
De acordo com o palestrante, os Concessionários ainda precisam trabalhar melhor os processos
internos quando o assunto é vivência online. Segundo Kain, o gerente de vendas é a pessoa fundamental para o sucesso da concessionária na internet.
“Os compradores na internet estão mudando e as
concessionárias têm de se adaptar a esta nova realidade, ofertando os modelos disponíveis com apelos
de acordo com este público”, comentou.
Segundo David Kain, nos Estados Unidos,
68% dos usuários de internet usam tablets ou
smartphones para realizarem pesquisa na web. “Este
público compra com maior rapidez. Em torno de
24h eles pesquisam o carro na internet e fecham
negócio”, diz, informando que deste público
comprador, 55% utilizam plataforma móvel para
comparação de preços.
Como exemplo, o palestrante contou que a
Best Buy, rede de lojas norte-americana especializada em eletrônicos, descobriu que seus clientes
estavam deixando de ir às lojas. Como estratégia,
a rede passou a cobrir as ofertas da concorrência
na internet, atraindo cada vez mais consumidores.
“Os Concessionários podem adotar esta tática. O
importante é estar de olho no que a concorrência
tem feito online”, explicou.
As mídias sociais também podem contribuir
para o sucesso de vendas no ambiente online. Kain
contou que em uma oportunidade, quando estava
comprando um casaco, descobriu que, se postasse
no Facebook a compra que estava realizando, ganharia 10% de desconto no produto. “Um amigo
viu esta promoção no meu perfil e aproveitou a

oportunidade. A ideia é fazer com que as pessoas,
além de compradoras, também se tornem vendedoras. Os Concessionários podem fazer isso como
forma de incentivo para que os clientes influenciem
os amigos”, ensinou.
David Kain explicou que é importante entender
qual é a jornada do cliente na internet. O palestrante disse que há um estudo de uma universidade
norte-americana que aponta que um comprador
visita cerca de 12 sites diferentes em busca de um
produto. “Queremos que a concessionária ajude o
cliente a tomar a decisão. O comprador é influenciado por muitas informações, por isso, a reputação
é importante”, completou, informando que, nos
Estados Unidos, os compradores de carros não
confiam nos vendedores. “Mas nós todos somos
culpados e vistos como pessoas de má fé”.
“Quem usa apenas a parte tecnológica perde o
cliente. Temos que saber lidar com eles”, apontou
Kain, detalhando que o Concessionário também
deve estar atento no momento de contratar o profissional dedicado ao ambiente online. “Não adianta dar apenas treinamento a este funcionário. Tem
que fazer com que ele se desenvolva”, completou.
Na área de vendas, por exemplo, o palestrante
sugere com que a Rede contrate pessoas que tenham
perfil e personalidade também para trabalhar no
ambiente online. “É possível checar o perfil e a
personalidade do candidato por meio de currículos
feitos em vídeo, por exemplo”, ensinou Kain, dizendo que pessoas mais jovens não têm problemas
com essas novas ferramentas, porém, é importante
desenvolver um plano de carreira para reter o
talento. “Cerca de 75% dos funcionários na Rede
norte-americana saem do emprego no primeiro ano
de trabalho, pois a empresa não tinha formas ideais
para retê-lo”, disse.
Por fim, segundo Kain, o Concessionário que
tomar os devidos cuidados, traçar estratégias de
vendas online, por meio de uma equipe preparada
e motivada, conseguirá obter sucesso nas vendas
online. “Quando o cliente entrar no site da concessionária, já estará encorajado a comprar um carro.
Quando ele vai até a loja, não queremos que ele
preencha mais formulários, mas sim, que já chegue
preparado para ser atendido por quem ele conhece,
que construiu uma relação até ali e que basta, apenas, fechar o negócio”, finalizou.

Mídia social
pode ser ilusão
Ao contrário do que foi apresentado por David
Kain, Brandon Mendelson e Todd Neidorf, questionaram o poder das mídias sociais na palestra “Ser
anti-social... e ganhar!”. De acordo com os especialistas, a palestra não teve como objetivo denegrir as
mídias sociais, porém, questionar se elas realmente
geram negócios para a Rede (de Concessionárias).
“A principal questão é saber como devemos nos
envolver com a mídia social e fazer com que ela
traga negócios”, pontuou Neidorf.
Como exemplo, o palestrante mostrou o caso
de uma concessionária Toyota, no Texas, que percebeu um significativo aumento da comunidade
espanhola em sua região. A empresa começou a se
comunicar com este público por meio de mídias
sociais, investindo 4,5% de seu orçamento anual
para este mercado. “Não funcionou para eles. Apesar de gerar tráfego em sua página, poucos foram à
concessionária”, comentou o palestrante.
“Ficou o estigma de que rede social é uma mídia
gratuita e que traz resultados”, continuou Brandon
Mendelson. De acordo com ele, o Facebook mudou
com o tempo e fez com que os processos mudassem nos últimos anos. “Hoje é possível pagar por
serviços no Facebook. E é isso que as pessoas têm
que ter em mente. Investir em algo assertivo faz
bem”, alertou.
De acordo com o especialista, simplesmente
influenciar tendências nas mídias sociais não poderá trazer o resultado esperado. “Isso não funciona.
Viral é uma mentira. Tem que investir e gastar
dinheiro para o que realmente interessa”, disse.
Segundo os palestrantes, em um perfil de
concessionária pesquisado no Twitter, com mais
de 700 mil seguidores, apenas 28 pessoas efetivamente realizaram uma compra na loja. “Número de
seguidores não representa venda efetiva. É possível
comprar visitantes, por isso, insistimos na assertividade do planejamento”, explicou.
Os especialistas continuaram apontando muitos problemas que, com um aprofundamento de
pesquisa, seria possível entender o porquê de muitas
empresas não terem sucesso na web. De acordo com
os palestrantes, no YouTube, por exemplo, a maioria de seu público está concentrado entre pessoas de
11 e 17 anos, sendo que 70% deste público está fora

Brandon Mendelson
e Todd Neidorf

dos Estados Unidos. “As empresas ainda não sabem
usar essas ferramentas. Mais de 70% dos tweets, no
geral, não são nem vistos pelas empresas. Dos que
são enviados diretamente para a companhia, 56%
são ignorados”, alerta.
Todd Neidorf comentou que a grande quantidade de opções de redes disponíveis também
contribui para a ineficácia da estratégia. Segundo
ele, o empresário deve focar em canais que dêem
mais resultados, focando em objetivos específicos.
“É preciso fazer uma pesquisa dos públicos para
entender porque eu vou utilizar esta ou aquela
plataforma”, ensina.
Além disso, Neidorf conta que os empresários
erram ao contratar empresa especializada em
mídias sociais. Segundo o palestrante, é muito
mais vantajoso e produtivo contratar uma pessoa
interessada e que conheça o assunto para integrar
o quadro de funcionários da concessionária. “Esta
pessoa tem que saber o que é relevante na empresa,
saber preparar conteúdo exclusivo e atrativo e o
mais importante: prover informações para achar o
cliente e levá-lo até a concessionária”, enumerou o
especialista, complementando que, com estratégias
focadas e bem trabalhadas, será possível ampliar os
negócios. “Sem isso, tudo o que fizer em mídias
sociais não trará resultado”, finalizou.
Revista Dealer
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Contato é fundamental
“Ficar olhando pela janela não é prospecção. O
vendedor tem que criar oportunidades”. Esta foi a
observação inicial apontada por Jerry Thibeau, na
palestra “Habilidades de CRM ninja reveladas”.
Segundo o especialista, com boas estratégias e, principalmente, com contatos, os vendedores chegarão
ao modelo ideal de vender um carro por dia. “Se
trabalhar as ferramentas corretas de CRM, mídias
sociais, telefones e correios, conseguirão chegar e
este patamar de vendas”, descreve.
Segundo o palestrante, os vendedores devem ter
um objetivo mínimo de contatos a realizar. O ideal,
apresentado por Thibeau, é o de 50 pessoas por
mês, ou 600 por ano. “Cerca de 20% desses contatos se transformam em negócios efetivos”, garante.
Ter um cadastro completo, com o máximo de
informações possíveis dos clientes ou dos potenciais
compradores ajuda o vendedor a ter sucesso em
sua investida. Na opinião de Thibeau, é preciso
estar bem treinado para poder cativar o cliente,
entusiasmá-lo. “Nos Estados Unidos, o carro é
trocado a cada 4 anos. Quanto você está perto dos
clientes para que ele lembre de você neste período?
Quantas ligações você fez a ele durante este tempo?”, questiona.
O palestrante explica que, se cada vendedor
realizar cerca de 40 chamadas por dia, serão 4,8
mil pessoas contatadas duas vezes por ano, em
média. “Com esta frequência, 10% visitam a concessionária. E deste total, metade se concretiza em
venda”, aponta.
O primeiro objetivo da chamada, de acordo
com Thibeau é o de marcar uma visita do cliente à
loja. Neste caso, o vendedor dever ter uma abordagem um pouco mais agressiva. “Durante a visita,
já marque na agenda a segunda chamada. Quanto
mais informações que você tiver sobre o cliente melhor: quantos carros ele tem em casa, quantos filhos,
quais as idades... estes dados servirão de base para o
‘follow’ depois”, destaca o palestrante alertando que
o Concessionário também deve priorizar chamadas
dos clientes que já fizeram algum tipo de contato
com a loja, seja por meio do site, mídias sociais ou
mesmo pelo telefone.
“A pessoa que visitou a loja já está com meio
caminho andado”, alerta o especialista, recomendando fazer contato depois da visita. “É preciso
fazer uma ligação no dia seguinte de manhã. Se
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não conseguiu, ligue à tarde ou, quem sabe, à noite.
Mais de 30% das pessoas que entram na concessionária voltam”, relata.
Ter um bom cadastro também possibilita o
vendedor a continuar realizando negócios com o
mesmo cliente. Segundo Thibeau, sabendo usar
corretamente as ferramentas de CRM disponibilizadas pela concessionária, o vendedor conseguirá
identificar o fim do período de garantia ou da
garantia estendida. Com isso, abre chances de um
novo contato ou mesmo de uma nova venda. “Identifique a necessidade. Crie mais oportunidades.
Tem que ter um CRM eficiente. Motive a visita do
cliente à loja. Faça amizade com seus clientes e os
encorajar a tomar esta decisão”, completou.
Em outra palestra sobre o assunto, foi identificado que, no total de vendas efetivas, realizadas
nos Estados Unidos pelas concessionárias, 48%
referem-se ao retorno telefônico dado aos clientes
que procuram pela revenda, um assunto ainda
tratado com certo despreparo em boa parte das
concessionárias em todo o mundo.
Jerry Thibeau

Cheril Hendry e Roy Bavaro

Parceria na divulgação
pode aumentar vendas
A palestra “Eventos de promoção conjunta para
aumentar as vendas”, apresentada por Roy Bavaro
e Cheril Hendry, mostrou aos Concessionários
participantes da NADA Convention 2014 que é
possível realizar promoções cruzadas, em parceria,
para atingir um público cada vez maior. “As ações
têm de ser boas tanto para o Concessionário como
para o parceiro. E as mídias sociais podem ajudar
nesta integração”, disse Bavaro.
De acordo com o palestrante, o chamado
marketing cooperativo pode agregar duas ou mais
empresas, tanto para divulgação de marcas como
para vendas e serviços. “Isso gera credibilidade,
mas tem que ser relevante e interessante para o
público”, ensinou.
Segundo Bavaro, um levantamento feito no
Grupo dos 20, da NADA, mostrou que são gastos
US$ 641 em propaganda por carro vendido. “E o
ambiente digital está ganhando participação do bolo
publicitário. Os Concessionários estão gastando
menos dinheiro na mídia tradicional”, comentou.
Na opinião do palestrante, na hora de investir no chamado “cross-promotional”, é importante buscar um parceiro que tenha o mesmo
público do produto que quer comercializar.

“Promoções cruzadas podem ampliar a confiança
para o consumidor. Você vai usar a imagem do
parceiro a seu favor”, complementou. Segundo
Bavaro, esta estratégia pode reverter a má reputação da Rede perante o público consumidor.
“Em troca, você dá ao parceiro mais clientes e
exposição, associadas ao carro que o público dele
também quer. O carro vai ajudar a construir esta
relação”, complementa.
O palestrante recomenda que sejam feitas
ações regionais, por meio de cartões, conhecidos
no Brasil como “raspadinhas”. O Concessionário
entrega ao cliente do parceiro um desses cartões
que podem render prêmios, como pagamento
da compra que ele está efetuando na mercearia,
por exemplo, como uma troca grátis de óleo na
concessionária, bônus na troca do veículo, etc.
“O parceiro pode trazer o público até você. Basta
usar a criatividade”, diz, complementando que as
parcerias podem se estender a instituições locais,
campanhas de doação de animais dentro da própria
concessionária, ou eventos que angariam fundos
para alguma causa específica. “Desta forma, você
consegue melhorar e ampliar a sua imagem junto
ao público de interesse”.
Revista Dealer

25

matéria de capa

ENCERRAMENTO COM
HILARY CLINTON

Forrest McConnell:
“a NADA é mais do
que uma associação
ou backup junto
ao governo ou
intermediadora de
negócios. Somos a Voz
dos Concessionários”.

Hilary Clinton,
ex-Secretária de
Estado dos EUA, no
encerramento do
congresso.
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Falando para uma plateia de cerca de 20 mil
Concessionários, notadamente uma maioria republicana, a democrata Hilary Clinton, Secretária de
Estado dos EUA, foi a atração do encerramento oficial da Convenção promovida pela NADA e ATD.
Lastreada por um cachê de US$ 250 mil, Hilary
mostrou carisma e propensão a agradar os distribuidores de veículos, mesmo quando sabatinada pelo
chairman da NADA em 2013, David Westcott sobre
questões delicadas como o relacionamento com a
China e outros temas. “A China tem muito a se desenvolver, mas temos que respeitar e nos relacionar”,
comentou a sra. Clinton, em tom de neutralidade.
Capitalizando em favor do setor automotivo, a
Secretária de Estado ocupou o palco por 40 minutos, dos quais não afirmou sua candidatura à presidência do país (nem negou), mas encheu os olhos
dos empresários ao destacar o trabalho realizado
pelo setor em prol da economia e da população.
“O setor se recuperou com a economia, mas o mais
importante tem sido o trabalho dos Concessionários junto às comunidades, ajudando hospitais,
necessitados, treinando e dando oportunidade
de trabalho aos jovens”, concluiu a politicamente
correta Hilary.
Como parte da cerimônia de encerramento do
evento, além das homenagens aos membros que

compõem a NADA e premiações aos chamados
“Dealer of the Year” – premiação onde empresários de vários estados se destacam por ações
sociais e recebem troféus e sua imagem estampada
na Capa da Revista TIME, o atual chairman da
NADA, Forrest McConnell, deixou claro seu recado aos presentes: “Existem várias coisas que se
pode fazer de novo: correr nova maratona, abrir
um novo negócio, consertar ou encerrar um relacionamento mas, para tudo, é preciso ter apoio”,
sentenciou ao afirmar que “a NADA é mais do
que uma associação ou backup junto ao governo
ou intermediadora de negócios. Somos a Voz
dos Concessionários”.
“Take the risk, but take the lead”, afirmou
McConnell, que quis dizer “Arrisque-se, mas
tenha apoio, suporte”, complementando: “Salte
do avião mas, para isso, é preciso ter pára-quedas,
treinamento, apoio”.
O novo chairman da entidade que representa
mais de 16 mil Concessionários de automóveis nos
Estados Unidos, setor que responde pela geração
de mais de 1 milhão de empregos e por 14% dos
impostos de vendas do país, disse se sentir honrado
por servir a todo o setor como presidente da NADA
em 2014, e finalizou: “Qual a sua escolha? Seja qual
for, fique na liderança”.

Participe e amplie seus canais de conhecimento!
A Universidade Fenabrave promove cursos presenciais
e a distância voltados à gestão de negócios dos
Concessionários brasileiros, em parcerias firmadas
com instituições, como ESPM, Trevisan e Fundação
Dom Cabral, que garantem metodologia de
ensino de qualidade, certificação profissional,
especialização, extensão, MBA e pós-graduação,
por meio de mais de 50 professores.
TV Fenabrave: Contando com a parceria tecnológica
Dtcom, a TV Fenabrave oferece mais de 30 cursos
preparados exclusivamente para as concessionárias de
veículos, de todos os segmentos, além do conteúdo
Dtcom. Os cursos são transmitidos ao vivo, com
interatividade pela internet ou sms, a mais de 1,2 mil
pontos de recepção em todo o Brasil, e já garantiram
treinamento para mais de 35,5 mil profissionais.
Economia de tempo e dinheiro, com mais
capilaridade e interatividade, por meio da tecnologia
e inovação oferecidas pelo ensino a distância.

Cursos presenciais

Cursos a distância

• Pós-Graduação de Gestão estratégica de
Concessionárias de veículos;
• Gestão de Concessionárias: Vendas & Marketing;
• MBA Gestão Estratégica de Negócios Automotivos;
• Especialização em Gestão de Concessionárias:
Finanças, Operação e Tomada de Decisão.

• Como ser coach da sua própria equipe;
• Como vender valor no lugar
de vender preço baixo;
• Lucratividade no departamento de peças;
• Planejamento estratégico de novos e usados;
• Entre outros.

Faça como a Abradif, Abracaf, Assobrav, Abravo, Assobrasc e Ancive, que já têm à disposição esta
tecnologia para a realização de cursos e eventos personalizados por meio da TV Fenabrave!

Parceira Tecnológica

Seja uma Associação e/ou Concessionário antenados e não perca a
oportunidade de ampliar seus canais de conhecimento.

www.universidadefenabrave.com.br | 5582-0068 | universidade@fenabrave.org.br

Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores
Av. Indianópolis, 1967 – CEP 04063-003 – São Paulo/ SP
Tel.: (11) 5582-0000 / Fax: (11) 5582-0001
E-mail: fenabrave@fenabrave.org.br – Site: www.fenabrave.org.br

visão econômica

O lema agora é
“acelerar”

Tereza Maria Fernandez
Dias da Silva

Mercado norte-americano volta a crescer e
mostra que foco no pós-venda é alternativa eficaz
para driblar efeitos ruins de mercado.

O

ano de 2013 foi positivo para a economia
dos Estados Unidos. Com os principais
indicadores apresentando desempenho
positivo, as expectativas de retomada
do crescimento econômico foram redobradas. Os investimentos voltaram a subir, os preços dos
imóveis se elevaram, a geração de emprego se ampliou e
teve início a diminuição de injeção de recursos na economia (tapering). A Europa consolida, no curto prazo, um
melhor desempenho de economias, como as de Portugal
e Espanha, sem perspectivas de crise, e a Ásia sinaliza
manutenção de crescimento nos patamares atuais. Com
este cenário de pano de fundo, aparentemente, os Estados
Unidos, deixam para trás a crise financeira de 2008/2009,
e se preparam para voltar a crescer.
O mercado de automóveis, depois de amargar uma forte redução de vendas a partir de 20091, iniciou o processo
de retomada que se consolida em 2013, com a comercialização de 15,5 milhões de carros, o que representou um
crescimento de 7,3% em relação a 2012 (ver gráfico).
Neste ambiente, e com a recuperação de margens das
concessionárias2 a partir de 2012, a procura pelo negócio
aumentou. O número de concessionárias nos Estados Unidos se expandiu e encerrou o ano com 17.7253, quando a
previsão era de que não ultrapassassem 16 mil.
No ano passado, o grande debate do Encontro da
NADA – National Automobile Dealers Association estava
voltado para a sobrevivência do negócio e a manutenção
da rentabilidade. Neste ano, o foco foi em como manter
os ganhos obtidos ao longo do ano passado e “acelerar” os
negócios nos vários segmentos de atuação, aproveitando

o momento positivo da economia. Continua a preocupação na ampliação de participação no faturamento e na
rentabilidade de prestação de serviços (seguros, garantias
estendidas, manutenções pré-pagas e financiamentos).
No caso dos financiamentos, o setor tenta contornar as
novas normas emitidas pelo Consumer Financial Protection
Bureau (CFPB), que estão impedindo o financiamento
direto nas concessionárias.
Como as expectativas são positivas para 2014, os
participantes estavam mais confiantes. Segundo o novo
economista chefe da NADA, Steven Szakaly, as vendas de
automóveis e comerciais leves devem atingir, em 2014,
um total de 16,4 milhões de unidades, o que significa
um crescimento de 5,8% em relação a 2013 e, portanto,
confirma o final da crise financeira de 2008/2009.
Com muita clareza em relação à necessidade de fidelização do cliente, as várias marcas buscam agora melhorar
sua participação de mercado. GM, Ford e Chrysler, as
principais marcas norte-americanas, detêm 45% do total. As japonesas estão ampliando sua participação, em
especial a Toyota (14,4%) e a Honda (9,8%). A Nissan
(8%) e as coreanas Hyundai e Kia Motors (8% somadas),
que também têm crescido naquele mercado, completam
as maiores participações. A penetração das empresas europeias é muito baixa (11%), com a VW detendo apenas
2,6% do mercado. E as chinesas não conseguiram se manter naquele mercado, ao menos até o momento.
Outro tema que tem sido discutido, mas que ainda
não mostra uma evolução forte no mercado dos Estados
Unidos4 está ligado à utilização de fontes de energias
alternativas. A maioria dos carros comercializados nos

Tereza Maria Fernandez Dias da Silva é Diretora da MB Associados.
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Estados Unidos é a gasolina e representam 93% das
vendas totais. Os híbridos representam 3% e os carros
elétricos, mesmo com crescimento de 241% em 2013,
não atingiram 48 mil unidades. Isto significa que o avanço na substituição das fontes de energia ainda está longe
de ser uma realidade e que o combustível fóssil continua
se destacando. Mas este tema irá avançar, com certeza,
nos próximos anos.
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Assim, os americanos vão comprar mais carros, basicamente ainda a gasolina, mas, provavelmente, recebendo
um bom atendimento nas concessionárias, além da compra do carro.
As concessionárias brasileiras, em especial com o mercado de novos mais fraco neste ano, ainda não conseguem
avançar na rentabilidade e enfrentam dificuldades nos
outros negócios. Mas isto é tema para outro dia.

1. Em 2005 foram comercializadas 16,94 milhões de unidades. Em 2009 este número caiu para 10,4 milhões de automóveis comercializados.
2. A margem de lucros foi mantida em torno de 3,5% a 4,5%.
3. Em 1989 o número de concessionários totalizavam 25 mil.
4. Na Europa, o avanço destes carros é maior.
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INADIMPLÊNCIA
NO SETOR RECUA
Mesmo com o aumento das taxas de juros, ANEF registra
R$ 228,6 bilhões de saldo do financiamento de veículos no ano
passado. A boa nova é a queda da inadimplência do setor.

E

m 2013, o cenário do crédito para financiamento de veículos foi marcado pelas
incertezas da economia nacional. No ano
em que o número de licenciamentos apresentou desaquecimento de 0,9%, os bancos
associados à ANEF (Associação Nacional
das Empresas Financeiras das Montadoras)
conseguiram manter o fôlego devido ao suporte das
fabricantes, que em muitos momentos subsidiaram
promoções, juros menores e até mesmo a taxa zero.
A soma das carteiras de veículos, CDC e
Leasing, fechou 2013 em R$ 228,6 bilhões, contra
R$ 242,2 bilhões em 2012. Este é o segundo ano
consecutivo que ocorre uma redução deste saldo.
Em 2011, a somatória das carteiras foi de R$ 244,9
bilhões. O total acumulado de recursos liberados,
para CDC e Leasing, seguiu o ritmo, registrando
R$ 117,5 bilhões no ano passado, ante os R$ 118,6
bilhões de 2012, numa retração de 1%.
Apesar disso, 2013 foi o melhor ano em participação das associadas no mercado total de financiamento de veículos no País. Dados preliminares
apontam que sua fatia pode atingir os 60% dos
negócios em 2013, enquanto no exercício anterior
essa participação foi de 53%.
O presidente da entidade, Décio Carbonari,
argumenta que os grandes atrativos do ano foram
as promoções com taxas reduzidas e as taxas zero,
realizadas por diversas marcas ao longo do período.
Ao mesmo tempo, ele defende que a baixa do saldo
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não significou a queda de propostas aprovadas, mas
foi um reflexo das mesmas taxas subsidiadas, o que
diminuiu o valor médio dos financiamentos: “Esta
é uma política normal de mercado utilizada pelas
montadoras que subsidiam taxas menores ou até
mesmo a taxa zero, que torna o financiamento mais
atraente”, disse.
Segundo o executivo, o fato mais positivo de
2013 foi a manutenção de tendência de queda da
inadimplência, que registra o não pagamento com
mais de 90 dias. Na modalidade CDC para pessoa
física, o índice foi de 5,2%, o que representa queda
de 1,2 ponto percentual, abaixo do índice de 6,4%,
assinalado em 2012. Da mesma forma, os atrasos
inferiores a 90 dias para pessoa física, no CDC,
apresentaram redução: 8,4% em 2012, contra
7,7% em 2013.
“Esta é a boa notícia de 2013, e que pode desenhar uma tendência para 2014, ao menos para o
setor de crédito automotivo. A queda dos índices
de inadimplência confirma o acerto na correção das
políticas de crédito das instituições, o que poderá
permitir ofertas compatíveis a este novo cenário”,
avalia Carbonari.
Outro ponto ressaltado pelo presidente da
ANEF é o crescimento na proporção de veículos
negociados por consórcio. “Em modelos zero-quilômetro, cerca de 8% das entregas foram feitas
via consórcio, o dobro do volume dos últimos
quatro anos.”

Para o executivo, a prática de taxas subsidiadas
deve continuar neste ano, mas em menor volume.
“Atualmente, o consumidor está bem mais informado e ele entra na concessionária perguntando
pela taxa de juros. Conteúdo do veículo já não
atrai tanto, porque grande parte dos modelos no
mercado já oferecem itens básicos importantes.
O que de fato favorece a venda é a taxa de juros
atrativa. O impasse é que o dinheiro está mais caro,
se considerarmos uma elevação de quase 50% da
taxa básica de juros (Selic), hoje em 10,5%, por
isso esse volume de taxa zero deve ser menor em
2014”, argumenta.
De acordo com os dados da ANEF, atualmente,
o índice de aprovação oscila entre 50% e 70%, dependendo do segmento, nível que deve ser mantido
para este ano.
Com esta visão, Carbonari prevê um 2014
comparativamente estável, no qual espera alcançar
os mesmos R$ 228,6 bilhões de saldo e os R$ 117,5
bilhões em recursos liberados, como em 2013. O
cenário projetado pela ANEF é sustentado pela
melhor expectativa para o segmento de pesados,
que conta com fatores que podem alavancar as vendas deste ano, como a renovação natural da frota,
principalmente a de grandes frotistas que preferem
adquirir novos veículos a manter um modelo mais
antigo, baixando assim o custo com a manutenção;
a alta demanda prospectada pelo setor de infraestrutura, com as novas concessões do governo para
rodovias, ferrovias e aeroportos, além do agronegócio, que prevê novo recorde de safra e precisa de
mais caminhões para fazer seu escoamento.
No ano passado, o segmento de caminhões
e ônibus teve 77% das vendas financiadas pelo
Finame PSI, 1% por leasing e Finame Leasing,
2% em consórcio, 9% via CDC e 11% das vendas
foram à vista.
Já para automóveis e comerciais leves, o executivo aguarda crescimento tímido, mas prefere
não arriscar qualquer índice. Em 2013, do total de
automóveis e comerciais leves novos vendidos no
mercado doméstico (3,57 milhões), 55% foram financiados, dos quais 53% via CDC (crédito direto
ao consumidor) e 2% por leasing, enquanto 8%
foram adquiridos por consórcio. Os pagamentos
à vista representaram 37%, redução de 2 pontos
porcentuais na comparação com o ano anterior.
Segundo a ANEF, essa parcela migrou para o CDC
em 2013.
No segmento de duas rodas, cujas vendas e
consequentemente os financiamentos vêm caindo

há dois anos, Carbonari diz que continua a cair
em 2014. Sobre suas vendas no ano passado, de
um total de 1,5 milhão de motocicletas, 36%
foram financiadas (CDC), outros 36% foram
adquiridas por meio de consórcio e 28% foram
compradas à vista.
No geral dos contratos aprovados em 2013 pela
ANEF, a média de prazos de financiamentos fechou
em 42 meses e os planos máximos oferecidos pelos
bancos foram de 60 meses. O setor financeiro das
montadoras já tornou padrão uma taxa mínima
de entrada de 20%, mas a média oscila entre 35%
a 40% do valor do veículo. Para planos com taxas
subsidiadas, este índice sobe para 50% a 60%, mas
a entrada zero ainda pode ser um opcional em alguns casos, aponta Carbonari. “Há uma quantidade
muito pequena de vendas sem entrada, mas hoje se
tornou um negócio exclusivo nosso, porque bancos
comerciais não praticam mais”.

Décio Carbonari,
presidente da ANEF
(Associação Nacional
das Empresas
Financeiras das
Montadoras).

CETIP faz monitoramento
de garantias
A integradora do mercado financeiro, Cetip, lançou o chamado
“Confirmação e Monitoramento de Garantias”, produto voltado à
comprovação de que determinados veículos estejam devidamente atrelados a contratos de financiamentos, ou seja, vinculados a
garantias reais.
De acordo com o gerente de produtos da empresa, William Arakaki,
os bancos terão maior segurança no momento da concessão de crédito para o financiamento automotivo pois, com o novo sistema, é
possível solucionar fragilidades do mercado e permitir com que a
instituição venda os recebíveis para outros bancos de maneira segura e transparente, contribuindo para o desenvolvimento de toda
a cadeia do sistema financeiro. “O produto realiza o monitoramento
constante da situação dos veículos dados em garantia para os contratos de financiamentos, podendo estar relacionadas à quitação
do empréstimo, sinistro ou outros eventos que impactem a garantia
do crédito”, diz Arakaki.
Além de processar todas as novas operações, a Cetip também será
responsável por validar os dados de cessões de crédito de financiamentos de veículos. O novo produto será oferecido ao sistema
financeiro pela Cetip, por meio de uma parceria firmada com a
Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), que opera a Câmara
de Cessões de Crédito.
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MERCADO DE CAMINHÕES
ACELERA COM O PSI
Taxa de juros deflacionada contribui para o crescimento
do setor e também para a renovação da frota brasileira.
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Com taxa de juros a 6%, o PSI
impulsiona vendas de caminhões e
ônibus, gerando boas perspectivas
para o setor em 2014.

O

s setores de caminhões e ônibus viveram momentos de euforia no mercado,
graças às mudanças ocorridas na tecnologia dos motores, a partir de janeiro
de 2013, quando os veículos fabricados
passaram a adotar propulsores Euro
5. Esta mudança gerou uma corrida
inicial às concessionárias durante 2012, quando
os empresários do setor anteciparam compras, adquirindo veículos com tecnologia Euro 3 a preços
menores que os praticados na nova tecnologia.
Por conta desta antecipação, o mercado neste
segmento viveu um período turbulento em 2013.
De acordo com a Fenabrave, em fevereiro do
ano passado, por exemplo, o mercado que girava
em torno 14 mil unidades, em média, por mês,
e encerrou dezembro com pouco mais de 9 mil
caminhões emplacados.
Com o objetivo de ajudar o setor e fazer girar
a economia brasileira, o BNDES deflacionou as
taxas do PSI - Programa de Sustentação do Investimento, em sua 4ª fase, para 2,5%. “O PSI foi
fundamental para o crescimento do mercado de
caminhões e ônibus, oferecendo taxas deflacionadas e muito atrativas. O mercado respondeu e
hoje temos boas perspectivas para os segmentos”,
comenta o presidente executivo da Fenabrave,
Alarico Assumpção Jr.
Com prazo de encerramento o Programa
para o final de 2013, a Fenabrave pleiteou, junto
ao governo, a manutenção do benefício para o
FINAME, que é responsável por cerca de 90% das

vendas nestes segmentos, assim como para tratores
e máquinas agrícolas.
Considerando que o Programa de financiamento mantém uma taxa de juros deflacionada,
que vem fomentando o mercado, a Fenabrave se
empenhou em ações para que este tão importante
pleito do setor fosse atendido. “O Programa é
fundamental para o nosso setor, visto que os recursos do PSI são utilizados na aquisição de bens
de produção gerador e transportador de riquezas,
sendo vital para a economia nacional, auxiliando
no planejamento do escoamento das safras e
da produção”, comenta o presidente executivo
da Fenabrave.
Em janeiro, o governo atendeu a Fenabrave
e outras entidades congêneres empenhadas no
mesmo pleito, como ANFAVEA e ABAG e, por
meio da Portaria nº 29, publicada no dia 24 de
janeiro, no Diário Oficial da União, ficaram
garantidas condições especiais para a aquisição
de caminhões, ônibus, implementos rodoviários,
máquinas agrícolas e outros bens de capital pelo
Finame/BNDES.
A linha de crédito terá juros de 6% ao ano,
conforme adiantou o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, em dezembro. As regras do Finame para
este ano foram especificadas em 14 de janeiro em
circular distribuída pelo BNDES. Ainda assim, as
condições dependiam da publicação da legislação
para entrar em vigor.
A demora para formalizar o PSI para 2014
afetou as vendas no início do ano, de acordo
Revista Dealer
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“A renovação de frota
traz ganho de custo
para a operação, amplia
a produtividade, o
conforto do motorista
e ainda contribuirá
para a melhoria do
meio ambiente”,
comenta o presidente
da NTC&Logística, José
Hélio Fernandes.
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com a Anfavea. Sem a linha de crédito com taxas reduzidas, muitos negócios não podiam ser
concretizados. “Isso não significa que perdemos
todas essas vendas, mas também não há garantia
de que esses clientes, que não puderam comprar
caminhões antes, irão fechar negócio agora. Não
vamos recuperar três semanas perdidas”, analisa
Marco Saltini, vice-presidente da Anfavea e diretor de relações governamentais e institucionais da
MAN Latin America.
O vice-presidente da Anfavea aponta que o
segmento de caminhões começou o ano com bastante movimento, com muitas consultas. Apesar
disso, o executivo acredita que apenas agora, com
a liberação do Finame com taxas mais atrativas,
será possível sentir a temperatura do mercado.
“Vamos ver qual porcentual das negociações
iniciadas nós vamos concretizar. A partir de agora
2014 começou de verdade”, explica.
Renovação de frota – No final de 2013, a Fenabrave e
entidades como Anfavea, CNT/NTC, Sindipeças,
IABr, INESFA, SMABC/DIEESE, ABDI, entre
outras ligadas ao setor automotivo, se reuniram,

em Brasília/DF, com membros do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e
BNDES para discutir a Proposta do Programa
Nacional de Renovação de Frota, objetivando
o acompanhamento do assunto para que este
possa avançar em 2014. Durante o encontro,
as entidades entregaram o texto sugerido para
o Projeto. “O Brasil é o quarto maior mercado
automotivo do mundo mas, por incrível que
pareça, não tem política de reciclagem veicular.
Os veículos aqui têm data de nascimento, mas não
têm atestado de óbito. O objetivo do Programa
é modernizar o País nesse aspecto, visto que,
inicialmente, serão retirados 30 mil caminhões
antigos das estradas anualmente, o que dará,
ainda, mais fôlego à recuperação do mercado de
veículos comerciais”, afirma Flavio Meneghetti,
Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor
da Fenabrave.
A proposta, que poderá ser ajustada até sua
versão final, contempla, inicialmente, a disponibilidade de crédito fiscal e facilitação no acesso a
linhas especiais de financiamento para compra de
caminhões, seguindo modelos que já vigoram em
regiões como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais e, posteriormente, evoluirá para a modernização das frotas circulantes de ônibus e, por
último, contemplará os automóveis de passeio.
Outro ponto que se destaca se refere à concessão
de um crédito tributário ao caminhoneiro autônomo no valor de R$ 30 mil, sendo que este terá que
entregar seu caminhão com mais de 30 anos de uso
a um centro de reciclagem para que a carcaça do
veículo seja destinada a sucateamento e aproveitamento na produção de aço. “A renovação traz ganho
de custo para a operação, amplia a produtividade,
o conforto do motorista e ainda contribuirá para a
melhoria do meio ambiente”, comenta o presidente
da NTC&Logística, José Hélio Fernandes.
Em sua avaliação, a renovação de frota será
benéfica para toda a sociedade, pois trará a oportunidade de os transportadores e caminhoneiros
autônomos adquirirem veículos mais modernos,
com excelente custo/benefício, além de trazer mais
segurança e rentabilidade na produção. “Estamos
confiantes de que o governo vai colocar em prática
o projeto, que é mais do que necessário para o
Brasil, que possui frota antiga, chegando a mais de
30 anos de uso em alguns casos”, diz Fernandes.
Segundo o projeto apresentado, o crédito obtido com a entrega do veículo sucateado, disponibilizado poderá ser usado como entrada na aquisição

Evolução do mercado de caminhões, ônibus e implementos rodoviários
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de um caminhão novo ou com, no máximo, dez
anos de uso. O caminhoneiro também terá direito,
na operação, a condições especiais de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, que inclui juros
baixos e prazos longos. Para tanto, o caminhoneiro
vai apresentar na concessionária uma certificação
comprovando que seu caminhão antigo foi destruído, conforme informações da Confederação
Nacional do Transporte - CNT. “Como pequenos
caminhoneiros têm, muitas vezes, dificuldades em
apresentar garantias para acessar as linhas mais
baratas do BNDES, a solução passaria pela criação

2013

de um fundo para garantir o crédito liberado pelo
banco de fomento”, cita Meneghetti.
Segundo Meneghetti, a estimativa é de que o
número de caminhões em circulação no país com
mais de 30 anos seja superior a 200 mil, sendo
responsável por mais de 7% do total da frota e
que, com a efetivação da Proposta do Programa,
a renovação da frota deve ocorrer na próxima
década. “No período de 10 anos, também será
possível alcançar uma economia de cerca de R$ 5
bilhões na balança comercial brasileira, visto que
teremos, consequentemente, uma diminuição na
importação de diesel”, comenta Meneghetti.
Revista Dealer
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GESTÃO

Com base na filosofia Lean, processos garantem mais agilidade
no atendimento e melhoram a satisfação de clientes.

FERRAMENTAS DE GESTÃO
APRIMORAM SERVIÇOS DE
CONCESSIONÁRIAS

E

m português, Lean significa magro; enxuto.
E esta é a melhor definição para descrever
a filosofia preconizada pela Toyota em seu
processo de produção. A gestão, focada na
redução dos sete tipos de desperdícios (superprodução, tempo de espera, transporte,
excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos), tem o objetivo de melhorar o
tempo e o custo de produção.
A filosofia pode ser adaptada a qualquer negócio, inclusive à Rede de Concessionárias. Uma das
principais reclamações dos consumidores em relação aos serviços de pós-vendas é a demora na hora
de realizar a revisão do veículo. Com o objetivo
de otimizar o atendimento e realizar os procedimentos com mais rapidez, as concessionárias têm
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utilizado ferramentas de gestão para aprimorar
suas atividades.
Um exemplo é o que o Grupo BVL, representante das marcas Peugeot, BMW, Mini, Mitsubishi
e Volvo, tem realizado em sua Rede. Na Bordeaux
Peugeot, de Belo Horizonte, por exemplo, o Grupo
vem desenvolvendo a metodologia Lean, com o
objetivo de reduzir desperdícios de mão-de-obra,
materiais e tempo, agilizando os serviços prestados e,
assim, ampliando a fidelização de seus clientes. Após
a efetivação do programa, o índice de qualidade e
satisfação do consumidor da Bordeaux, com o tempo de imobilização de seu veículo na oficina, subiu
sistematicamente e, no final de 2013, atingiu 91%.
Mentor do sistema adotado pela Bordeaux,
o consultor Pedro Simão explica que uma das

Pedro Simão,
Ricardo Costin,
Ricardo Brumond e
Nina Larsen.

ferramentas utilizadas pela concessionária é o Plan
Activity Map (PAM) - que significa planejar o mapa
de atividades - ferramenta adotada pela oficina para
padronizar as atividades e promover a melhoria
constante. “Tendo um padrão a ser seguido, os
técnicos têm mais agilidade para detectar e resolver os defeitos do veículo”, ressalta. Outra medida
adotada é o agendamento das revisões. “O cliente
marca um horário conforme a sua disponibilidade
e nós trabalhamos de acordo com esse timming para
diagnosticar o automóvel e solucionar o problema
o mais rápido possível”, explica Simão.
O gerente de pós-vendas da Bordeaux, Alexandro Lourenço, ressalta que algumas mudanças na
infraestrutura da concessionária também foram
fundamentais para a evolução do programa Lean.
“Calculamos os espaços nos quais os mecânicos
trabalham para evitar grandes deslocamentos e
trouxemos as ferramentas para mais perto, otimizando os serviços prestados”, argumenta. Além
disso, Alexandro explica que a concessionária não
recebe mais carros do que o seu estacionamento
suporta. “Temos agora o reconhecimento dos
nossos trabalhos perante o mercado e isso nos faz
querer inovar cada vez mais, sempre buscando a
satisfação dos nossos clientes”, conclui, explicando
que as mudanças já trouxeram resultados para a
operação da Bordeaux. Após a implementação
da metodologia, o nível de satisfação do cliente
aumentou em 4%, o faturamento cresceu 22%, o
tíquete médio teve incremento de 26%, e o lucro
bruto aumentou 347%.
Atenta às novas demandas do mercado, a Volvo
começou a implementar a metodologia em cada um
dos seus setores, criando programas como o One
Hour Stop e o Volvo Accessory Centre (veja matéria
sobre o tema na seção Linha de Produção, página
42). Agora, a novidade é a adoção do programa
no segmento de vendas. A escolhida para ser a

concessionária piloto mundial é outra do Grupo
BVL: a Valborg, também localizada na capital
mineira. “Eles sempre demonstraram interesse em
contribuir com os estudos e foram receptivos em
relação aos nossos projetos, além de levarem a sério
os valores que a Volvo prestigia”, ressalta a Diretora
de Programa da Volvo, Nina Larsen.
O projeto conta com novas ferramentas e métodos para serem utilizados durante o processo de
venda dos veículos, sempre buscando a satisfação
do cliente. “Um dos princípios da nossa metodologia é descobrir o que o nosso consumidor
valoriza e, a partir disso, traçamos um plano”,
explica Nina. Fatores como padronização de
função, qualidade no atendimento, melhoria e
agilidade na prestação dos serviços são a base do
novo programa. Com o compromisso de sempre
buscar inovação na prestação dos seus serviços,
a metodologia Lean auxilia a concessionária na
elevação desses índices. “A satisfação dos nossos
clientes é importante para avaliarmos o nosso
mercado e traçarmos novos planos e perspectivas”,
destaca a diretora.
De acordo com o presidente da BVL Automotive, Ricardo Costin, as melhorias também
são vistas no âmbito financeiro. “Evitando o
desperdício de tempo e de serviços, conseguimos
aumentar o faturamento da concessionária, crescendo 44% desde a implementação do projeto de
pós-vendas até os dias de hoje”, esclarece. O índice
de satisfação do cliente também aumentou, em
outubro a Valborg foi a primeira concessionária
Volvo no ranking de pós-vendas da Volvo, no
Brasil. “Estamos buscando inovar no modo como
trabalhamos, com processos que evitam desperdícios e visam melhorar a qualidade do atendimento
e dos nossos serviços. Acreditamos que o novo
programa vai trazer ainda mais benefícios para
nossa concessionária”, conclui Costin.
Revista Dealer
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O TRIUNFO DE UMA
MARCA NO BRASIL
Com expectativa de crescer 40% em 2014, e atingir volume
de mais de 3,5 mil unidades comercializadas, a Triumph
aposta no mercado brasileiro com concessionárias
que trazem o conceito inglês de vender motos.
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O

mercado de motocicletas não tem vivido
um bom momento nos últimos anos.
De acordo com a Fenabrave, o segmento
de duas rodas, que ainda sofre com a
restrição de crédito, apresentou queda de
7,44% na comparação entre os acumulados de 2012 e 2013. No ano passado,
foram emplacadas 1.515.689 unidades, ante as
1.637.507 registradas em 2012.
Mas o cenário não é o mesmo quando falamos
de motocicletas acima de 500 cilindradas. Ainda
de acordo com a Fenabrave, esta fatia de mercado
apresentou crescimento de 2,21% entre 2012 e
2013, emplacando mais de 50 mil unidades no ano
passado. “No segmento de alta cilindrada não há
problema de crédito, pois o perfil do consumidor
é diferente se comparado às pessoas que compram
motocicletas menores. O perfil de cadastro é
diferente”, comenta o presidente executivo da
Fenabrave, Alarico Assumpção Jr.

Há mais de 10 anos, a Triumph, marca inglesa
de motocicletas de alta cilindrada, está no Brasil e
operava, exclusivamente, por meio de um importador, que também comercializava, no varejo, as
supermáquinas. Depois de ter passado dificuldades
na operação, a Triumph tomou as rédeas no negócio
e fez diversas mudanças no país.
Começou com a construção da fábrica em
Manaus, que monta 12 dos 15 modelos comercializados atualmente, em processo de CKD.
Além disso, estruturou escritório em São Paulo
e começou a nomear Concessionários, a partir de
novembro de 2012. Hoje, a Rede é formada por
12 lojas, que comercializaram, em 2013, mais
de 2,5 mil unidades. “A Triumph possui duas
fábricas na Inglaterra, três na Tailândia, uma na
Índia e uma no Brasil. É uma das marcas que
mais crescem no mundo, atingindo volume de 56
mil unidades vendidas em 2013”, explica Saulo
Colino, presidente da ABRAT – Associação
Revista Dealer
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Na British, de
Brasília, toda
a disposição
do showroom,
inclusive o material
e a decoração
empregados na loja,
foram importados da
Inglaterra.
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Brasileira dos Concessionários Triumph, ressaltando que a marca, no Brasil, foi a que mais
cresceu no mundo.
Com relação à Rede de Concessionários,
Colino afirma que a estratégia da marca é a de capilaridade independente. De acordo com o presidente
da ABRAT, esta é uma estratégia assertiva, pois
terá Concessionários com padrão de atendimento
diferenciado, premium, em pontos estratégicos
atendendo os clientes da marca com mais cuidado
e atenção. “No prazo de 2 ou três anos, a expectativa
é estar presente nas principais capitais brasileiras. O
crescimento da Rede é muito bem planejado pela
Triumph”, complementa. Com uma Rede formada
por 12 pontos de venda, a marca orgulha-se por
ter as cinco maiores concessionárias do mundo
instaladas no Brasil.
Seguindo o padrão e o conceito das lojas
inglesas, a British, a quarta maior loja Triumph
no mundo, localizada em Brasília, importou da
Inglaterra tudo o que pode ser visto na loja. Desde
os equipamentos e maquinários da oficina, até o

piso aplicado no showroom, luminárias e os móveis. “Mandamos para a Inglaterra uma planta do
imóvel e eles devolvem com o projeto pronto. A
disposição de móveis, dos veículos no showroom,
tudo”, detalha o diretor da British, Ricardo Lima,
explicando que a loja tem mais de 3 mil m² de área,
dividida em um showroom de novos e seminovos
com mais de 700 m², área de peças, oficina (com
7 boxes para reparo disponíveis) e garantia que
somam mais 500 m².
Lima afirma que inaugurou a concessionária
em maio de 2013, apostando na marca e no
segmento após estudar o mercado e o desenvolvimento da Triumph em diversos países. “Abri
este negócio pensando na terceira geração da
minha família. Gostaria de deixar para eles um
negócio rentável e que tivesse certa facilidade na
administração. Assim, eles conseguem adquirir
experiência no negócio e, com isso, no futuro,
estarão preparados para administrar as outras
concessionárias”, detalhou Lima, que também
comercializa automóveis.

Relógios da linha de
acessórios Triumph.

“Estou muito feliz com a marca. A relação
entre a fábrica e a Rede é sempre muito cordial e
com retorno rápido para qualquer eventualidade”,
acrescenta Lima. Segundo ele, os Concessionários
da marca, apesar de terem que seguir uma padronização no showroom, são livres para definir alguns processos, como os da oficina, por exemplo.
“Temos, como diferencial, comercializar peças
a preços mais baixos que os concorrentes. Além
disso, todos os funcionários foram treinados por
professores ingleses, o que garante o mesmo nível
técnico que um cliente Triumph encontraria na
Inglaterra”, diz Lima, acrescentando que este
diferencial tem garantido 100% de retenção
no pós-venda.
Outro ponto destacado pelo Concessionário
é a boutique que comercializa acessórios para
as motos e peças de vestuário oficiais da marca.
Segundo o diretor da British, sua concessionária
é a nº 1 em vendas no Brasil neste segmento.
“A boutique é um grande atrativo da loja. Aos
sábados, promovemos café da manhã para atrair

os clientes, o que nos garante um bom retorno
nesta área”, destaca.
Segundo Ricardo Lima, o mercado de motocicletas de alta cilindrada não passa por dificuldades
na concessão de crédito para vendas. Na British, por
exemplo, a aprovação de crédito chega a 93% das
fichas encaminhadas, e o prazo médio de financiamento é de 24 meses. “Temos produtos que variam
de R$ 27,9 mil a R$ 79,9 mil. Cerca de 70% das
nossas vendas são financiadas”, detalha.
Com a comercialização média de 35 unidades
mensais, a British cresceu 30% em quase um
ano de operação. Segundo Ricardo Lima, a localização estratégica, em Brasília-DF, contribuiu
para a ampliação de sua área de atuação, principalmente nas regiões Nordeste e Centro-Oeste,
que já contavam com clientes da marca, porém,
não tinham uma concessionária próxima para
manutenção ou mesmo para a compra de um
novo veículo. “Este ano pretendemos ultrapassar a marca de 40 unidades vendidas por mês”,
complementa Lima.

Ricardo Lima:
eventos realizados
na concessionária e
boutique garantem
bons negócios.
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ONE HOUR STOP É O
NOVO PROGRAMA DE
EFICIÊNCIA DA VOLVO
O programa oferece profissionais bem treinados que ajudam a
aumentar a produtividade em 20% nos serviços de pós-vendas,
além de reduzir o tempo de espera do cliente na concessionária.
42
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Daniel Mansur

Eficiência no pós-venda reduziu pela
metade o tempo dos veículos na oficina.

V

isando um futuro promissor e buscando
cada vez mais oferecer, além de qualidade
de serviços, mais conforto e praticidade
aos clientes, a Volvo do Brasil lançou no
País, em fevereiro, o programa One Hour
Stop. Segundo a marca, o programa possibilita ao consumidor realizar até 80%
dos serviços do seu veículo em uma hora, com a
possibilidade de acompanhar o reparo na oficina.
A ideia deste projeto, que facilita a vida do
cliente, surgiu em 2007, quando a Volvo iniciou a
implementação de conceitos LEAN na Matriz, na
Suécia. “Já tínhamos pesquisas que apontavam a
necessidade deste programa devido a várias razões,
como necessidade dos clientes, tempo de deslocamento residência-trabalho-concessionária, transparência nos reparos e aumento de produtividade dos
Concessionários”, comenta Jorge Mussi, diretor de
Pós-Venda da Volvo Cars do Brasil.
O processo aumenta a eficiência das concessionárias e permite um melhor aproveitamento
do box de serviço, pois utiliza técnicos treinados
e sincronizados nos métodos de reparo para
trabalhar juntos em um carro. É um conceito

semelhante a equipes de mecânicos de Fórmula
1. “Além dos profissionais terem sido treinados
por uma equipe que criou os métodos baseados
na análise de reparos na Suécia, onde a eficiência
dos técnicos aumenta em 20%, vamos além do
conceito de ‘box de serviço rápido’. Com a implementação do processo One Hour Stop, um
mesmo box de serviço que atendia quatro carros
por dia passa a atender oito. Ou seja, a eficiência
da oficina é dobrada. Podemos atender nossos
clientes prontamente, aumentando a satisfação
com os serviços executados”, explica Mussi.
Pensando no conforto e bem-estar dos clientes,
essa facilidade evita que o proprietário dirija-se duas
vezes para a concessionária, reduzindo o tempo
perdido em deslocamentos e no trânsito. A Volvo
elaborou o programa a partir de estudos realizados
na Europa e na Ásia. Segundo a pesquisa, os resultados mostraram que 90% de seus clientes preferiam
esperar até uma hora e meia na concessionária se
pudessem receber o carro no mesmo dia.
Segundo o diretor de pós-vendas, após a implantação do One Hour Stop, os resultados já são
satisfatórios. “Houve aumento na produtividade da

Jorge Mussi, diretor de
Pós-Venda da Volvo Cars
do Brasil.
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Aprovação do
novo sistema
A concessionária AutoStar, localizada em São Paulo, recebeu, há
cerca de um ano, o One Hour Stop. Antes da implantação do programa, a concessionária permanecia com o veículo do cliente por
até dois dias e, hoje, em no máximo duas horas, realiza o trabalho.
“Se tivesse que dar uma nota, daríamos nota 10, pois o ‘OHS’ aperfeiçoou o tempo de reparo do veículo, utilizando os conceitos de
dois técnicos por elevador e da organização (5S, Lean). Atualmente,
conseguimos realizar 80% dos reparos em 1 hora, resultando assim
no aumento do faturamento e qualidade do serviço”, explica Ricardo
Albuquerque, gerente de pós-vendas da AutoStar.
O Grupo EuroBike, que possui quatro concessionárias da marca,
está em fase de implantação do programa e já mostra resultados
expressivos na utilização dos recursos da concessionária e na qualidade das vendas de serviços. “Temos a plena convicção de que
o programa One Hour Stop aponta para o futuro, no sentido de
transparência no relacionamento com os clientes e resultados para
o pós-vendas. Com o novo sistema, praticamente não há espera.
O cliente agenda e é atendido prontamente, geralmente nos dois
próximos dias úteis ao contato”, comenta Claudinei Santa Barbara,
Gerente Regional de pós-vendas da EuroBike.
Apesar de o sistema estar em fase de implantação, Claudinei aprova
o programa da Volvo. “O programa OHS é baseado nos princípios
do Lean Thinking, que basicamente busca a eliminação do desperdício e a entrega de valor ao cliente. A Volvo, pelas mãos da maior
autoridade LEAN em concessionárias do mundo, o Português Pedro Simão, conseguiu um alto grau de evolução no conceito, com
resultados impressionantes e sustentáveis. Aplicamos os conceitos
LEAN também em outras marcas que representamos, sempre com
bons resultados”, comemora o especialista.
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Ricardo Albuquerque, gerente de pós-vendas da
AutoStar, de São Paulo

Daniel Mansur

Ricardo Brumond,
gerente geral da
Volvo Valborg (esq) e
Claudinei Santa Bárbara,
gerente regional de
pós-vendas do Grupo
Eurobike.

oficina, eliminação de fila de espera para agendar
serviços, aumento da satisfação dos clientes e do
faturamento do Concessionário, que antes perdia
clientes por não ter agenda de serviço disponível”,
comemora Mussi.
A Volvo do Brasil já começou a colher os frutos
por tratar o cliente como prioridade. “Acabamos de
receber o prêmio “Empresas que Mais Respeitam
o Consumidor” na categoria carros de luxo, com
satisfação de clientes em 1º lugar entre as marcas
pesquisadas no mesmo segmento de clientes /
carros e com anota mais alta (9.68) entre todas as
categorias”, orgulha-se o executivo.

Com o sucesso do programa, concessionárias
de três capitais brasileiras como São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, já adotaram o One Hour
Stop e está em fase de implementação nas cidades
de Curitiba e Porto Alegre. Até 2017, todas as concessionárias no Brasil adotarão o sistema.
Outros países como Espanha, Itália, Chile e
China também já implantaram o One Hour Stop.
O Brasil foi um dos primeiros países a ter o programa. De acordo com a montadora, a implementação
do sistema no Concessionário leva cerca de um ano
e cada unidade é certificada diretamente pela matriz
com o selo do programa.
Revista Dealer
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UM ANO DE SUCESSO
DO INSTITUTO NISSAN
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Com a missão de valorizar e
transformar vidas por meio
da educação, capacitação
profissional, saúde, meio
ambiente e assistência social,
o Instituto Nissan já está em
seu primeiro ano de atividades
com muitos projetos em
andamento, dentre eles, o do
Centro Municipal de Educação
Infantil, que deve ser inaugurado
em setembro de 2014.

F
Márcia Ribeiro, diretora de
relações governamentais e
sustentabilidade da Nissan
do Brasil, na apresentação da
maquete do Centro Municipal de
Educação Infantil, na cidade de
Resende/RJ.

oi com o objetivo de criar uma entidade que coordenasse todas as
ações de responsabilidade social da empresa, com foco na sociedade
brasileira, tendo a sustentabilidade, a mobilidade e a comunidade
como principais pilares, em março de 2013 nasceu o Instituto Nissan.
Em seu primeiro ano de existência, a instituição já comemora o
sucesso por suas ações realizadas no Brasil, que visam a educação como a
melhor forma de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. “Essa
missão é viabilizada por meio de parcerias com instituições que compartilham do mesmo objetivo: trabalhar um novo modelo de educação capaz
de oferecer diferentes oportunidades e delinear um novo futuro para os
jovens e, consequentemente, para o Brasil”, esclareceu Marcia Ribeiro, diretora de relações governamentais e sustentabilidade da Nissan do Brasil.
Juntamente com o Instituto Nissan, nasceram os primeiros três projetos assistidos pela entidade que, na época, já beneficiavam 600 crianças e
adolescentes que faziam parte dos projetos: a Casa do Zezinho, na capital
paulista, além da Associação Miratus de Badminton e a Vila Olímpica
Salgueiro, as duas últimas na cidade do Rio de Janeiro.
Revista Dealer
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Márcia recebe prêmio
Rio + Empreendedor
2013, em nome da
Nissan do Brasil, na
categoria indústria.
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O foco na educação continua a todo vapor e, no
estado do Rio de Janeiro, o Instituto, em parceria
com a prefeitura de Resende, finalizará as obras de
um Centro Municipal de Educação Infantil em
setembro de 2014. “A escola contribuirá para diminuir o déficit de vagas para crianças de 0 a 5 anos
e 11 meses, situada no município em que a Nissan
está construindo sua fábrica”, reforça Marcia.
Há, também, outros projetos em andamento
apoiados pelo Instituto, como a construção de um
Centro de Saúde, que proporciona qualidade de
vida e bem-estar, por meio de práticas integrativas
e complementares Casa do Zezinho, além da implementação de um projeto pedagógico ao programa
de esporte (Badminton) na instituição Miratus,
para crianças e jovens, localizada no Rio de Janeiro.
Ainda no Rio de Janeiro, o Instituto apoia um curso
de inglês em parceria com a GRES Acadêmicos do
Salgueiro, que oferece o curso do Centro Britânico
para adolescentes e jovens.
Dentro dos projetos oferecidos, vários cursos
são realizados tanto para crianças, jovens e suas
famílias e também para comunidade. A Nissan
respeita os projetos pedagógicos específicos de cada
instituição que apoia, sempre alinhado com a política de sustentabilidade da empresa. “Apoiamos a
participação de funcionários, terceiros, estagiários,

suas famílias em todos os projetos, pois acreditamos
que é necessário o envolvimento de todos para a
construção de uma sociedade sustentável”, comenta
a diretora da Nissan.
Preocupados em oferecer sempre o melhor às
pessoas que fazem parte dos projetos, o Instituto
Nissan busca apoiar projetos inovadores e que
estejam alinhados com a política global da empresa. “Antes de falar de novos projetos, temos
que assegurar a sustentabilidade de projetos já
iniciados, que com certeza trarão experiência para
o desdobramento de novas ações”, enfatiza Marcia.
Todos os projetos do Instituto são importantes
para a marca, porém, um se destaca pela importância e, no futuro, deve ser expandido para outras
localidades. “O Centro Educacional da Primeira
Infância, merece destaque por ser o primeiro projeto criado pelo Instituto Nissan em parceria com
o poder público. É inovador e piloto que poderá se
replicar em outras cidades”, cita a diretora.
Além de reforçar o ideal de vender cada vez
mais carros, a marca japonesa orgulha-se por
contar com a participação voluntária de seus
colaboradores. “Nossos funcionários participam
do Instituto Nissan de forma voluntária e nos
surpreende pela criatividade e animação com que
participam das ações”, comenta Marcia.

Conheça os projetos do Instituto Nissan
CASA DO ZEZINHO –
PROJETO SE CUIDA!
O objetivo é viabilizar a
construção de um centro
de saúde, que irá promover
atividades educacionais
de combate e prevenção às
drogas, gravidez precoce,
uso de bebidas alcoólicas,
além de proporcionar
qualidade de vida e
bem-estar por meio de
práticas integrativas e
complementares.

MIRATUS
Resgata o caráter lúdico
da infância e contribui
para a construção do senso
crítico e da autonomia de
crianças e jovens, como
também a capacitação
profissional, visando a
inserção no mercado de
trabalho para jovens em
situação de vulnerabilidade
socioeconômica. O projeto
beneficia crianças e jovens
entre 6 e 24 anos.

CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

INGLÊS RUMO ÀS
OLIMPÍADAS

Previsto para ser
inaugurado em setembro de
2014, o Centro Educacional
para a 1ª Infância será
modelo de educação para
atender as crianças da
cidade de Resende/RJ, de 0
até 5 anos e 11 meses.

Com olhar futurista, o
Instituto Nissan conta
com a parceria do GRES
Acadêmicos do Salgueiro,
para oferecer aulas de
inglês no Centro Britânico,
no Rio de Janeiro, para
jovens e adolescentes a
partir dos 13 anos.

Revista Dealer

49

apoio jurídico

Considerações
preliminares acerca da
substituição tributária
sobre as autopeças

Paulo Engler e
Helena Menze Hayashida

Das irracionalidades tributárias existentes na legislação, o ICMS por
substituição tributária sobre as autopeças merece destaque.

O

valor do ICMS a ser cobrado pela sistemática da antecipação tributária, no caso
das autopeças, dá-se por “margem de valor
agregada”, cujo percentual é obtido pelo
Fisco por meio da pesquisa de preços.
É importante ressaltar que não está em vigor a restituição do ICMS, quando a operação subsequente à cobrança
do imposto, sob a modalidade da substituição tributária se
realizar com valor inferior àquele recolhido pelo contribuinte
substituto. A devolução do ICMS-ST sobre os descontos é
um instrumento essencial para equilibrar o mercado, afinal,
a margem de valor agregado é a média ponderada de um
conjunto de autopeças, se considerarmos o universo das
operações, a Rede Concessionária necessariamente será penalizada porque trabalha com descontos progressivos e sofre
o efeito da sazonalidade.
A situação atenuante é que a tal pesquisa de preços
segrega, corretamente, as duas operações principais do mercado, sendo, (i) a venda da Montadora para a sua Rede de
Concessionários Autorizados, e, (ii) a venda do Fabricante
de Peças para o Atacado e Varejo. A separação é importante,
porque as operações mantém focos, realidades operacionais
e percentuais, absolutamente distintos.
Vamos detalhar como é feita a pesquisa.
Por expressa disposição legal, as entidades representativas de classe devem providenciar a pesquisa de preços, caso
contrário sujeitam-se ao percentual pesquisado pela SEFAZ.
Tal pesquisa deve ser feita por entidade de renome. Merece
duas considerações: (i) seja qual for a pesquisa, a do FISCO
ou a da empresa Renomada, deveriam sempre encontrar
o mesmo percentual, se houver discrepância alguém - ou

ambas - estão erradas; (ii) essas pesquisas custam muito caro,
então, os Contribuintes gastam o próprio dinheiro para
serem tributados!
A pesquisa, em vigor nos Estados, foi realizada somente
no Estado de São Paulo, verificado 100 Concessionárias de
grande porte, das quatro marcas de automóveis de maior
volume de vendas e na marca de caminhões que detém a
maioria do mercado de peças. Não pesquisou as Concessionárias de Motocicletas, Implementos Rodoviários, Ônibus
e Máquinas Agrícolas, porém, a MVA atinge todos os segmentos automotivos.
A estratégia de vendas, das Montadoras para com a sua
Rede de Concessionárias, no tocante às autopeças, não segue
um padrão uniforme. As políticas de vendas, descontos,
sazonalidade, bonificação e preços são personalíssimos. Não
dá para colocar tudo num mesmo cesto e retirar um percentual qualquer como margem, as realidades operacionais são
distintas, há as políticas de garantia, a velocidade do giro de
estoque, o preço pago pelas seguradoras, as vendas de balcão,
as vendas no atacado, a política de preços negociadas entre
as Redes e os Fabricantes, ou seja, o grau de complexidade
sobre esse assunto é enorme.
O fato é que quando a MVA sobe, o ICMS-ST acompanha, ou seja, há um efetivo aumento de tributação. Ao se
congregar, na mesma pesquisa, automóveis, tratores, motocicletas, caminhões, implementos rodoviários e outros, corre-se
o risco de uma determinada parcela do segmento automotivo
arcar com o aumento da tributação que não lhe ocorreu. A
pesquisa como se encontra é um erro e causa um enorme
prejuízo aos Concessionários, porque tributa uniformemente
situações desiguais.

Paulo Engler é advogado, Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP, Juiz Contribuinte do
Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, e Diretor da Fenabrave.
Helena Menze Hayashida é advogada e assessora jurídica da Fenabrave.
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