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O QUE O FUTURO NOS
RESERVA?
Com o enfraquecimento da atividade econômica, menos
dias úteis no calendário e a alta seletividade do crédito para
o financiamento de veículos, o primeiro semestre encerrou
com resultado negativo na comercialização de veículos.
De que forma o mercado deve se comportar o fim dete ano?
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editorial

SUPERAÇÃO exige
SUPER AÇÃO!
Por Flavio Meneghetti

E

sta edição da Revista Dealer tem tiragem especial ampliada por ser distribuída durante o
24º Congresso & ExpoFenabrave e também ao mailing habitual. Isso porque, a edição traz,
além das editorias tradicionais, também um guia sobre a presença dos patrocinadores, apoiadores e expositores do evento que realizamos no Expo Unimed Curitiba, na capital paranaense,
entre os dias 13 e 14 de agosto.
Portanto, se você está entre os nossos participantes, recebeu, em primeira mão, um
exemplar dessa edição, em que tratamos de assuntos de extrema relevância para os negócios
que envolvem o Setor da Distribuição Automotiva no Brasil, muitos dos quais estarão sendo
detalhados em nosso Congresso.
Como presidente da Fenabrave e, principalmente, como empresário do
setor, espero que tenha feito a opção de participar do evento, pois estou certo
de que não alcançaremos a SUPERAÇÃO necessária para atravessarmos os
momentos difíceis atuais e que se anunciam para o próximo ano em nosso
setor, sem que estejamos preparados e comprometidos a realizar a chamada
SUPER AÇÃO em nossas empresas.
E esta não é apenas a minha opinião ou dos pares que me acompanham
na Fenabrave e Associações de Marca, mas a visão clara e bem analisada de
especialistas do setor, como é o caso do artigo assinado pela consultora Letícia
Costa nesta edição, e que menciona que: “A noção de que os Concessionários precisam reduzir a sua dependência de veículos novos já é antiga, mas,
infelizmente, pouco progresso foi obtido até hoje. Os Concessionários ainda
focam muito no curto prazo e esquecem-se de gerir os outros negócios assim
que o mercado dá sinais de recuperação, dificultando melhorias de mais longo
prazo. A necessidade de gestão de custos é uma necessidade também clara, pois vários custos no Brasil vêm
subindo acima da inflação, principalmente mão-de-obra. É chegado o momento de agir nestas frentes. A ação
demanda atividades conjuntas entre Montadoras e Redes, mas também demanda uma maior qualificação
dos gestores de concessão.”
Pense nisso. Conte com o apoio de sua Associação de Marca e dos benefícios gerados pela Fenabrave.
Invista no seu futuro partindo da SUPER AÇÃO de, simplesmente... PARTICIPAR!
Boa leitura e bons negócios!
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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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Participação na AADA
A Fenabrave, representada pelo presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da entidade, Flavio Meneghetti, participou da 2014 AADA
National Dealer Convention, evento promovido pela Australian Automotive Dealer Association, entidade similar à Fenabrave na Austrália,
entre os dias 10 e 12 de julho,
na cidade de Gold Coast,
Queensland. Na oportunidade, os representantes da
Fenabrave, que participaram
do evento, apresentaram aos
congressistas australianos
um panorama do mercado
automotivo brasileiro.

Assodafra e ABCN elegem
novas diretorias
Em julho, Eliel Elias de Oliveira passou a ocupar o cargo de
presidente da ASSODAFRA (Associação Brasileira dos Concessionários
Dafra), para o biênio 2013-2015. Com a nova diretoria, o vicepresidente da entidade será André Luiz Evangelista Ferreira Jr.
A Associação Brasileira dos Concessionários Nissan – ABCN também
elegeu nova diretoria para período de junho de 2014 a junho de 2016. O
novo presidente da entidade será Marco Antonio Rocha Nahas, e o cargo
de vice-presidente será ocupado por Melchior Luiz Duarte de Abreu Filho.

Audiência com
Ministro da Fazenda
Em audiência pública, realizada no último dia 30 de junho, o Ministro
da Fazenda, Guido Mantega, recebeu, em São Paulo, a presidência da
Fenabrave, Anfavea e demais representantes da cadeia automotiva.
Na oportunidade, Mantega comunicou que o desconto no Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros novos, que se
encerraria em julho, seria prorrogado até 31 de dezembro de 2014.
O valor da alíquota, que está em 3%, desde janeiro, para carros com
motor 1.0, deveria voltar a 7%. Para veículos com motor flex até 2.0, a alíquota
retornaria para 11%, mas foi mantida em 9%. Para versões a gasolina, passaria
dos atuais 8% para os 13% originais. O objetivo das medidas, segundo o
Ministro, é viabilizar um segundo semestre melhor para o setor automotivo.
“Foi muito importante a atenção do governo com o nosso setor.
Estamos em um ano com mais dificuldades da economia. A Copa
do Mundo afetou o comércio de uma forma geral e o IPI maior traria
um reajuste de até 5% no preço final. O mercado não suportaria um
impacto dessa magnitude”, comenta o presidente da Fenabrave.
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Formação superior
para a Rede de
Distribuição
Interessados em obter formação superior
específica e voltada para as Redes de Distribuição já poderão realizar o curso oferecido
pela Fenabrave em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas – FGV. Com custos acessíveis
e qualidade na geração de conteúdo, o curso
repercutirá no aumento substancial da qualidade profissional, bem como amplia os horizontes para a formação de uma mão de obra
mais especializada. “Vamos oferecer o curso
de tecnólogo com a FGV, uma instituição de
renome e que trará conteúdo específico para
a formação de profissionais da Rede. O curso
será ministrado a distância, o que garante
mais flexibilidade aos interessados”, explica o
coordenador da Universidade e TV Fenabrave,
Valdner Papa, informando que a FGV fará um
vestibular exclusivo para o setor.
Além do novo curso de graduação, no
segundo semestre de 2014, a Universidade
Fenabrave ampliará as oportunidades da Rede
se especializar por meio do MBA de Varejo,
curso também desenvolvido em parceria com
a FGV, e elaborado de acordo com as necessidades do Setor da Distribuição Automotiva.
“Teremos, ainda, os cursos de atualização com
a EABS – Euro American Business School, que
oferecem a oportunidade de o aluno obter uma
certificação reconhecida internacionalmente”,
complementou Valdner Papa.
O coordenador da Universidade e T V
Fenabrave acrescenta que o Projeto Educacional da Fenabrave ainda possui outras ferramentas para o aprimoramento das Redes.
“Vamos dar continuidade no nosso projeto
Escalada do Conhecimento, com temas específicos para os gestores do nosso setor, por meio
de conteúdos exclusivos de Harvard. Além
dos cursos presencias e a distância, temos,
também, os nossos cursos da TV Interativa,
que possuem grades voltadas a diversos departamentos de uma concessionária. Conheça
a nossa programação e participe!”, convida o
diretor da entidade.
Para mais informações sobre a TV e Universidade
Fenabrave, entre em contato pelo telefone
(11) 5582-0045 (Rosana ou Amanda) ou
e-mail: universidade@fenabrave.org.br

Assodeere colhe frutos
com o Grupo dos 20
O representante da Assodeere disse que o principal ganho
Criado em 2011, em parceria com o NADA 20 Group, da
na participação deste programa foi possibilitar o conhecimento
National Automobile Dealers Association (entidade equivalente
mais profundo de informações, dados e práticas adotadas entre os
à Fenabrave nos Estados Unidos), o Grupo dos 20 está em fase de
participantes, trazendo questionamentos sobre o negócio e, com
crescimento e, a cada reunião com as Redes de Concessionárias
isso, a possibilidade de crítica, quebrando alguns paradigmas e
participantes, é notável o retorno em termos de lucratividade,
gerando análise e definição de novas práticas, que podem trazer
ampliando a experiência dos empresários que buscam alternativas
melhores resultados à Rede.
para melhorar a performance em suas operações.
Após a criação do Grupo da Assodeere, foi possível perceber
Assim como nos Estados Unidos, o programa analisa a situação
diversas práticas que não eram trabalhadas pela Rede ou que
econômica e financeira do Concessionário e o ajuda a colocar em
foram revistas. “Vários pontos foram vistos e que, antes, não eram
prática ações para alavancar melhores resultados.
avaliados pela Rede ou mesmo pela fábrica nos seus indicadores.
Um dos exemplos de sucesso já alcançado no Brasil está no
Como exemplo: melhores práticas em sistemas de comissionaGrupo dos 20 da Assodeere (Associação Brasileira dos Distribuimentos, estratégia de venda de usados e vendores John Deere), criado em setembro de
da de peças remanufaturadas, boas práticas
2012, e que tem grande importância para
na gestão de despesas com veículos, entre
os representantes da marca. “A participaoutros”, comenta Merola Junior.
ção neste programa possibilita a troca de
Segundo Merola Júnior, a decisão de
experiências, melhoria de relacionamento
aplicação ou não de cada assunto discutido
e conhecimento das boas práticas adotadas
no grupo cabe a cada componente. “No nosso
entre outros Concessionários, o que fortalece
caso, por exemplo, temos vários projetos em
a Rede e, com isso, a Assodeere cumpre com
andamento, mas ainda não quantificados. O
parte do seu papel junto aos associados”,
único implantado e quantificado foi o monicomenta Nelson Merola Junior, ex-presidente
toramento de frota, que reduziu em mais de
do Grupo dos 20 Assodeere e Diretor PresiR$ 200 mil as despesas com combustível e
dente Maqnelson Ltda.
manutenção/ano até o momento”, comemora.
As reuniões com os Grupos permitem a
O executivo elogia os relatórios distroca de ideias entre os participantes, o que
Nelson Merola Junior, ex-presidente
do Grupo dos 20 Assodeere e
ponibilizados pelo Grupo dos 20, os quais
colabora para que todos levem, para seu dia a
Diretor-Presidente da Maqnelson.
demonstram tendências, gráficos, detalhes
dia, novas experiências praticadas no mercadepartamentais, comparações, pontos vitais e fórmulas de cálculo,
do e em concessionárias equivalentes economicamente. “O ganho
tudo para o Concessionário obter melhorias financeiras em suas
desta troca de informações depende da dedicação e vontade dos
empresas. “Os relatórios disponibilizados no site do Grupo dos 20
componentes da Rede que participa do Grupo, pois o segredo é,
são muito completos, tendo cruzamentos por setor, departamenefetivamente, querer participar, abrindo experiências e divulgando
to, centro de custo, margem, períodos e diversas outras bases que
melhores práticas. Assim, consideramos o programa importante
nos permitiram analisar o negócio em ângulos e visões que não
para a Rede, pois existe um ‘ganha-ganha’ entre os componentes
havíamos ainda realizado”, finaliza Junior.
dos grupos”, enfatiza o Merola Junior.

Reunião do Grupo dos 20, da Assodeere,
realizada em Campinas
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BEM-VINDO À
EXPOFENABRAVE 2014
A cada ano, mais participantes do Congresso Fenabrave conferem a
programação temática do evento, elaborada com diversos temas de interesse
dos Concessionários, e visitam a ExpoFenabrave, feira de negócios voltada
ao Setor da Distribuição Automotiva e que reúne os principais players do
mercado, interessados em realizar negócios e parcerias que tragam mais
resultados para as Redes de Concessionárias de todos os segmentos.
Este ano, o 24º Congresso & ExpoFenabrave acontece no Expo
Unimed Curitiba, na capital do Paraná e, entre os dias 13 e 14
de agosto, mais de 3 mil participantes poderão conferir as 25
palestras propostas e visitar as cerca de 70 marcas que estarão
presentes à feira que, em 2014, ocupa uma área de 10 mil m2.
Confira, a seguir, o guia que foi elaborado para que, tanto os
participantes do evento como os demais leitores de Dealer possam
conhecer os principais parceiros do Setor da Distribuição de Veículos
no país e as novidades levadas à ExpoFenabrave em 2014.
Pelo sétimo ano consecutivo, o Banco Itaú é o Patrocinador
Máster deste que é o maior evento do setor na América
Latina e o segundo maior do mundo na categoria.
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Patrocinador Máster

Parceria de
longa data
“Pelo sétimo ano consecutivo, o Itaú é Patrocinador
Máster do Congresso & ExpoFenabrave. Em todo
este período, a instituição comprovou que, para
se ter uma Rede forte e competitiva, é preciso
oferecer produtos e serviços de qualidade, por
meio de parceiros que levam soluções que vão
ao encontro das necessidades do consumidor.
Para o 24º Congresso & ExpoFenabrave, pretendemos
reafirmar a parceria levando, aos Concessionários
presentes no evento, mais informações de todas
as soluções que oferecemos ao mercado.
Eventos como esse propiciam proximidade com os
nossos clientes e agregam valor à nossa operação,
impulsionando o desenvolvimento de produtos
e serviços cada vez mais adequados ao nosso
público. Além disso, nossa participação reforça a
importância de fazer parte, ativamente, da cadeia
automotiva, apoiando um dos setores responsáveis
pela movimentação da economia nacional.

A parceria do Itaú com o Congresso & ExpoFenabrave
também contribuiu para a ampliação da carteira
automotiva e, em 2013, chegamos a uma carteira
de, aproximadamente, 700 mil veículos financiados
com perspectiva de crescimento para os próximos
anos, de acordo com os movimentos do mercado.
Para este ano, nossa proposta para a ExpoFenabrave
é apresentar o portfólio Itaú para o universo
relacionado a veículos, como Financiamento,
Consórcio, iCarros, Seguros, Cartões, além de
produtos inerentes a qualquer atividade comercial.
Apesar do mercado de veículos 0 Km estar
passando por uma fase difícil esse ano, devemos
continuar como o 4º maior mercado mundial.
Por outro lado, o mercado de seminovos está em
pleno crescimento, o que gera oportunidades,
tanto para os dealers quanto para os bancos.
Cada vez mais, o mercado está procurando por
soluções mais completas, e não apenas um produto
específico. Existem produtos que hoje são oferecidos
no exterior e ainda não entraram no mercado
brasileiro. Nós, do Itaú, estamos de olho nessas
tendências e, com certeza, seremos os primeiros a
oferecer esses produtos para os nossos clientes”.

Luis Fernando Staub – Diretor-Executivo do Banco Itaú Unibanco
12
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“Esta será a quinta vez que a Cetip participa do Congresso & ExpoFenabrave,
espaço que consideramos fundamental para a discussão sobre o futuro
do setor de financiamentos de veículos no Brasil que, nos últimos anos,
vem enfrentando mudanças significativas. Por isso, torna-se cada vez mais
importante que o mercado automotivo se reúna para debater os temas
que influenciam o crescimento e o desenvolvimento de toda a cadeia.
Por ter uma base consolidada de dados, englobando 100% das operações
de financiamentos em todo o País, acreditamos que a Cetip tem muito a
contribuir para o avanço do setor. Por meio de nossos produtos, como o
Sistema Nacional de Gravames (SNG) e o Sircof, viabilizamos a possibilidade
de a concessão de crédito se tornar mais ágil, eficiente e segura. Por meio
do SNG, por exemplo, a Cetip reúne o cadastro das restrições financeiras
de veículos, dados como garantia em operações de crédito no Brasil.
Diariamente, cerca de 28 mil operações de gravames passam pelos sistemas
da Cetip. Com isso, as nossas soluções impedem fraudes nos processos de
financiamento de veículos. Já o Cetip | InfoAuto Pagamentos permite, às instituições
financeiras, ter um processo ágil, padronizado e seguro para realizar a liberação
do financiamento, segundo regras de negócios 100% parametrizáveis”.
A CNseg já participa da ExpoFenabrave há alguns anos.
Sua participação no evento tem, como objetivo principal, o
fortalecimento da parceria existente entre ambas as instituições.

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

Entre os produtos e serviços oferecidos pela CNseg, destaca-se o SNG, Sistema
Nacional de Gravames, produto desenvolvido há 15 anos, em parceria com
a Cetip, e que é utilizado, atualmente, por todo mercado financeiro.
O SNG trouxe mais celeridade e segurança para as operações de
crédito. Foi possível, também, fomentar o mercado automobilístico
com significativo crescimento da produção da frota nacional”.

Ricardo Romeiro
de Oliveira,
Superintendente

Patrocinadores Ouro

“A F&I Brasil foi fundada em 2001 e é a empresa pioneira
em soluções para o F&I business em nosso País. A F&I Brasil
ajudou a introduzir e a desenvolver a cultura do F&I nas
concessionárias e, desde então, participa de todos os Congressos
da Fenabrave. Inicialmente tendo seus diretores como
palestrantes e, nos últimos anos, como empresa expositora.
Nossa expectativa para este ano é a de que as concessionárias se
motivem a buscar, no F&I, o complemento da rentabilidade do
seu negócio, visto que o setor enfrenta importantes desafios nos
volumes e na preservação da margem comercial das vendas.
A F&I Brasil estará apresentando, na ExpoFenabrave, uma solução
que chamamos de ‘PLATAFORMA SIMPLIFICADA DE F&I’, que
consiste numa estrutura organizacional mínima e aproveita
os recursos humanos existentes na concessionária, além de
proporcionar ganhos acima de R$ 1.000,00 para cada carro vendido.
Venha conhecer esta solução especializada, que só a F&I
Brasil tem, e aumente o ganho de sua concessionária
em ao menos R$ 400,00 por carro vendido”.

Marcos Moreira
Diretor da F&I Brasil

Revista Dealer
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Patrocinadores Prata

Paulo Russo,
Diretor do canal Concessionária

“A Indiana Seguros, empresa do Grupo Liberty Seguros, participa da Fenabrave
há 14 anos. O objetivo da seguradora ao participar do 24º Congresso &
ExpoFenabrave é fortalecer a marca no canal de distribuição automotiva.
A seguradora atua no Canal Concessionária com os produtos de Automóvel,
Proteção Financeira e Garantia Estendida em parceria com as concessionárias
das marcas Volkswagen, Chevrolet, Renault, Nissan, Citröen, Peugeot, Fiat,
Ford e outras concessionárias de marcas distribuídas no território nacional.
A Indiana Seguros é pioneira na venda de seguros no Canal Concessionária,
com equipe comercial dedicada, emissão de apólice com impressão
instantânea, processos e condições diferenciadas (reparos dos veículos
somente nas concessionárias, aplicativos para total gestão da carteira
de seguros pela concessionária/ corretor, regulação de sinistros por
imagem, materiais de vendas e pós-venda personalizados)”.

“Especializada na produção de fluidos, lubrificantes e graxas, a PETRONAS
Lubrificantes Brasil, subsidiária da malaia Petroliam Nasional Berhad, em
sua primeira participação no 24º Congresso & ExpoFenabrave, mostrará
sua linha de produtos das marcas Syntium, Urania, Tutela e Selènia,
produzidos em sua fábrica em Contagem (MG), com expertise global.
Esses produtos são desenvolvidos por meio de uma escolha rigorosa
das matérias-primas, pesquisas, além de testes em um dos cenários mais
exigentes para os motores, o circuito da Fórmula 1. Para recepcionar os
palestrantes durante o Congresso, a PETRONAS preparou um Lounge.
Luiz Sabatino, Diretor de
Marketing, Estratégia e
Tecnologia na América Latina.
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Este evento é fundamental para nós, que precisamos manter
contato com o cliente, ouvir opiniões sobre os nossos produtos
e saber o que o mercado está demandando”.

Patrocinadores Prata

“Após algumas participações como congressistas e visitantes, a
participação desse ano, no 24º Congresso & ExpoFenabrave, será a
primeira oficial da MAPFRE Seguros como patrocinadora do evento. Nossa
expectativa não poderia ser melhor, pois estaremos nos relacionando
e expondo nossa marca para um público extremamente importante
no nosso negócio no Canal Concessionárias e Montadoras.
A MAPFRE possui uma estrutura especializada para relacionamentos comerciais
com Concessionárias, Associações de Concessionárias e Montadoras. Com mais
de 10 anos de atuação nesse segmento e uma carteira de clientes importante, a
empresa possui experiência para oferecer, atualmente, diversos benefícios para
todas as partes envolvidas na exploração de seguros no balcão da Concessionária,
seja ela o corretor de seguros, o próprio cliente ou o gerente de oficinas e peças.
Com um portfólio de mais de 100 produtos de seguros, a MAPFRE é
capaz de atender todas as necessidades dos concessionários, desde o
incremento das receitas com a venda de seguros, quanto às condições
especiais nos seguros empresariais do próprio Concessionário”.

Daniel Mançano Melhado Diretor Canal Concessionárias,
Montadoras e Locadoras.

“A DealerNet, líder nacional em tecnologia para concessionárias de veículos,
já trabalha com mais de 2 mil concessionárias. Este ano, vamos levar, para
a ExpoFenabrave, a consolidação de um investimento de mais de quatro
anos em desenvolvimento, fornecendo, para os nossos clientes, um sistema
de gestão de concessionárias totalmente novo, em ambiente FULL WEB. O
sistema reduz os custos de licenciamentos, máquinas e estrutura de TI.
Além do sistema, a DealerNet oferece, também, hospedagem,
atualização de versão e backup de sistemas, proporcionado, para
os nossos clientes, a melhor forma de vender veículos”.

Claudio Brito,
Diretor de Operações
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Apoio

“Estamos às vésperas de mais um Congresso
Fenabrave, evento maior de nossa categoria e
oportunidade única para trocar experiências
e obter novas informações sobre o mercado
automobilístico mundial, já que é histórica a
presença de autoridades e colegas estrangeiros
neste que é o segundo acontecimento
mundial do setor da distribuição de veículos.
Como em todos os anos, o Grupo Disal, braço
econômico da Assobrav (Associação Brasileira
de Distribuidores Volkswagen), estará presente
à ExpoFenabrave, trazendo seus bem-sucedidos
produtos e as mais recentes propostas das
empresas Disal Administradora de Consórcios,
Disal Corretora de Seguros e Disal Tecnologia,
esta última, com novidades para todas as redes
de veículos. Para nós, é sempre um prazer estar
entre os principais expositores do evento”.

Sergio Reze, Presidente
Assobrav/Grupo Disal

Expositores

Pedro Santos
Diretor Geral do
Consórcio Canopus

“O Consórcio Canopus participa pela terceira vez
da ExpoFenabrave e, com isso, aumenta, ainda
mais, a visibilidade da marca na feira deste ano.
Nossa expectativa é estreitar o relacionamento com
os nossos parceiros, fortalecer a confiança em nossa
marca, fidelizar consumidores e mostrar, a todo o
Setor de Distribuição de Veículos, os nossos produtos
diferenciados, com opções seguras que se adequam
a cada necessidade que está sendo atingida.
Durante os dois dias do evento, estaremos no nosso
estande recebendo os nossos parceiros e demais
visitantes, onde teremos uma excelente oportunidade
para apresentar os nossos produtos e serviços. As
Redes de Concessionárias, que ainda não contam com
os nossos serviços e diferenciais, poderão nos visitar,
e temos a certeza de que faremos ótimos negócios.”

Daniele Modanez
Supervisora de
Marketing

A Lupus Equipamentos para Lubrificação e
Abastecimento LTDA participa da ExpoFenabrave há
três anos, pois considera o principal evento do setor e
com a melhor qualificação de público. Na edição 2014
(como em todas as anteriores), a Lupus apresentará as
melhores soluções para lubrificação e abastecimento do
mercado nacional e buscará alavancar, ainda mais, sua
participação no mercado. A Lupus apresentará sistemas
móveis e estacionários para abastecimento a granel,
sistemas de coleta e descarte de óleo usado e fluídos
químicos com gotejamento zero, central de gestão
e controle e diversos outros produtos que propõem,
além de uma lubrificação excelente, garantir uma
imagem mais limpa e organizada do local de serviço”.
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Rafael Galea
Gerente de Marketing

“A LEONE participa desde as primeiras edições da
ExpoFenabrave. Buscamos mostrar, em nosso estande,
as tendências em equipamentos para oficina, bem
como para novas receitas à Rede, com serviços
diferenciados, como calibragem com nitrogênio,
além de itens ambientais que sempre são destaque.
Na LEONE, atuamos com a mais ampla gama de
produtos que vão desde uma simples reposição
até soluções CHAVE NA MÃO, para reformas ou
novas unidades. Esperamos, neste próximo evento,
fortalecer contatos e desenvolver novas parcerias”.

Carolina W. Hartmann
Marketing Isoflex

“Tendo em vista os resultados positivos que obtivemos
na ExpoFenabrave 2012, a Isoflex optou por participar,
pela segunda vez, deste evento de grande significância
para a empresa automobilística. Esperamos atender as
expectativas do público no que diz respeito a soluções
para gestão visual, principalmente, mostrando o
Sistema do Progresso do Trabalho, uma solução de
baixo custo para aumentar a produtividade e eficiência
das empresas automobilísticas e concessionárias”.

João Carlos Pecinini Jr.
Diretor Comercial

“Esta é a segunda participação da INCGROUP
neste evento e pretendemos transmitir, aos nossos
clientes, o que há de mais moderno no mercado
para transferência de fluidos. Nossa expectativa é
estreitar parcerias importantes e fechar excelentes
negócios. Para isso, apresentaremos equipamentos
para lubrificação a granel e descarte de fluidos,
com destaque para o sistema automatizado, que
se trata de uma solução tecnológica sem igual no
mercado nacional para Gestão de Lubrificantes”.

Expositores

Antonio Orione
Diretor Comercial

“A NBS estará presente, pela sexta vez, na
ExpoFenabrave, que consideramos uma oportunidade
única para apresentarmos as novidades em produtos
e serviços, que foram desenvolvidos ao longo dos
anos, para nossos clientes. Vamos apresentar, ao
público do evento, a plataforma de Frente de loja
WEB unificada, o “CRM-Gold”, que já está implantada
em clientes pilotos com muito sucesso.
O CRM-GOLD unifica, em uma plataforma WEB, os
processos: fluxo de loja, avaliação de seminovos em uma
mesa de F&I profissional. A parte de mobilidade está
integrada ao processo. Teremos, também, a presença
da empresa Exata, nosso parceiro de BI, focado em
potencializar o poder de gestão de nossos clientes”.

Bruno Guarnieri
Gerente das
Unidades
de Negócios
Varejo e SVR

“A Sascar, líder no mercado de rastreamento e gestão de
frotas, participa, pela terceira vez, da ExpoFenabrave.
Considerando os grandes desafios da Distribuição
Automotiva, essa é uma excelente oportunidade para
apresentar a solução Siggo, um serviço voltado
para Pessoa Física que quer proteger seu veículo ou
moto. Para veículos de passeio, a solução Siggo possui
diversos planos à escolha do cliente podendo, por
exemplo, combinar rastreamento com seguro. Para esse
produto, caso o veículo seja roubado e não recuperado,
o cliente recebe 100% da tabela FIPE, além de contar
com assistência 24h para o seu veículo e residência.
Já o Siggo Moto é um rastreador que traz a proteção
que o cliente sempre desejou para sua motocicleta,
com a economia que procurava. Com esses produtos,
a Sascar inova na comercialização desses serviços,
pois o valor praticado é único, independente
do veículo, idade e perfil do condutor”.

Arnaldo Brazil
Executivo de
Desenvolvimento
de Negócios Sênior

“A MSXI é uma empresa internacional, com mais de
350 clientes em todo o mundo, e atua no Brasil desde
1996. Somos referência no mercado em fornecimento
de consultoria especializada no segmento automotivo e
pretendemos, na ExpoFenabrave 2014, desenvolver novas
parcerias e compartilhar todo nosso portfólio de serviços.
Nosso foco é proporcionar, aos Concessionários
e montadoras, serviços que contribuam para a
melhoria de seus índices de satisfação, retenção
de clientes e por consequência suas margens de
rentabilidade. Temos certeza que neste evento, todos
terão uma ótima oportunidade de compartilhar
suas experiências e analisar tendências. Venha
participar conosco desta experiência”.

Rodrigo Andrade
Supervisor Técnico
para a América
Latina da Eastman
Chemical Company.

“A fabricante das Películas LLumar participa, pela
primeira vez, da ExpoFenabrave e, por esta razão, temos
expectativa tão positiva nos resultados da divulgação de
nossos produtos e criação de novas parcerias comerciais.
A LLumar é a nossa linha de películas de controle solar,
segurança/anti-vandalismo, além da película de proteção
de pintura, todos para a divisão automotiva, sendo
que, para este evento, separamos 3 itens especiais.
O primeiro deles é a película de controle solar. Já
a película de segurança PS8 é um dos produtos de
segurança de maior sucesso de nossa linha e, para
finalizar, mostraremos a película de proteção de
pintura, que é um produto totalmente transparente e
praticamente imperceptível, que trabalha como uma
película de sacrifício, protegendo o veículo contra
pequenos riscos que podem danificar a pintura”.
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Thomaz Divan
Chief Sales Officer

“Pelo segundo ano na ExpoFenabrave, a Reweb,
maior especialista em geração de leads na America
Latina, tem, como objetivo, fazer com que todos
os seus clientes faturem mais com a internet. Com
vasta expertise no mercado automotivo, a empresa
atende hoje mais de 500 contas no segmento,
se tornando o principal player da região.

“Participamos da ExpoFenabrave pelo quarto ano
consecutivo, e tivemos ótimas oportunidades de
negócios nos eventos anteriores. A participação neste
ano será especial, pois estamos posicionando a marca
Multicrédito no mercado. Nosso objetivo é apresentar a
marca MultiCrédito para o setor automotivo, buscando
novas oportunidades e parcerias para o nosso negócio.

A Reweb, por meio de suas ferramentas, captura
na web potenciais clientes interessados na compra
de veículos e entrega um lead enriquecido de
informações para os clientes. Trabalhamos com foco em
conversão e gerenciamento destes leads, entregando
performance e vendas há mais de 13 anos”.

A MultiCrédito apresentará suas principais soluções
de crédito para concessionárias, com destaque para
o serviço TeleCheque, uma solução que auxilia os
revendedores de veículos a aumentar as vendas
e a reduzir ou eliminar a inadimplência por meio
da segurança no recebimento dos cheques”.

José
JoséGustavo
Gustavo Arroyo
Arroyo
Barbosa
BarbosaDiretor
Diretor
de Operações
de Operações

“A Verhaw Business IT está em franca expansão e atua
há 5 anos no mercado crescente de outsourcing, em TI.
Esta é a primeira participação da empresa no evento
e temos o objetivo de proporcionar, a novos clientes,
tranquilidade, qualidade e redução de custos em sua
gestão de ‘TI e Segurança’, com uma visão estratégica
de TI ao negócio, proporcionando, assim, maior
foco nos negócios estratégicos de sua empresa”.

José
Gustavo
Renato
Sarzano,
Arroyo
Barbosa
diretorDiretor
de
Operações
superintendente
para o Mercosul

“Em sua terceira participação na ExpoFenabrave, a
Continental, uma das maiores fabricantes de pneus
do mundo, apresentará aos visitantes a sua extensa
linha de pneus de passeio, caminhonete e SUVs.
Para nós, trata-se de uma excelente oportunidade
para estreitar relacionamentos e apresentar o nosso
modelo de atuação no mercado de reposição junto às
concessionárias. Temos total interesse em disponibilizar a
nossa linha de pneus como mais um dos itens de produtos
e serviços ofertados pelos car dealers aos seus clientes”.
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Elias Spomberg,
Gerente Nacional
de Vendas.
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André Veiga
Diretor do Segmento
Varejo da TOTVS

“A ExpoFenabrave reúne as principais lideranças
do setor, e a TOTVS se destaca por contemplar o
atendimento às necessidades específicas das empresas
de Distribuição Automotiva, sejam de pequeno, médio
ou grande porte. Nosso objetivo é apoiar os clientes
a crescerem cada vez mais, potencializando seus
resultados de maneira sustentável. Por meio de contínuos
investimentos neste setor, a TOTVS está amplamente
preparada para oferecer sistemas de gestão robustos
e totalmente aderentes, que irão surpreender a todos
pelos benefícios apresentados durante o evento”.

Expositores

Fenabrave e Regional-PR dão
as boas vindas aos visitantes!
Assim como nos anos anteriores, a Fenabrave, anfitriã
do 24º Congresso & ExpoFenabrave, terá um estande para
receber representantes de Associações de Marca, Concessionários de todos os segmentos, delegações estrangeiras,
autoridades e o público geral que circulará na exposição.
Seguindo a temática do evento, o espaço tem o objetivo de acolher os participantes, numa espécie de “casa do
Concessionário”. Ali, a equipe da Fenabrave demonstrará
seus principais produtos, como os cursos oferecidos pela
Universidade Fenabrave e TV Fenabrave, as vantagens e o
trabalho já realizado pelo Grupo dos 20, os serviços oferecidos pelo PAC – Projeto de Administração Cooperada, além
de apresentar como são gerados relatórios e análises da
área de Inteligência de Mercado. O estande terá, ainda, um
espaço reservado para a Revista Dealer e outro dedicado à
Sustentabilidade, com consultoria específica aos concessionários interessados na legislação ambiental.
A TV Fenabrave terá, também, um estúdio no estande da entidade, que será utilizado para a realização de

entrevistas e mesas redondas especiais sobre temas que
estarão sendo tratados no evento e que também estejam
previstos nas grades de conteúdo do projeto educacional
da entidade.
As delegações estrangeiras e os palestrantes também
terão um espaço reservado no estande da Fenabrave, na
área chamada International Lounge/Palestrantes. Ali, estarão disponíveis pontos de energia, mesas, cadeiras e uma
estrutura voltada para a comodidade dos usuários.
Regional Paraná terá estande – Sob o comando do
diretor regional Luiz Antonio Sebben, a Regional Paraná da
Fenabrave também contará com espaço reservado a receber
o público local na ExpoFenabrave.
Empenhada em levar ao evento a maioria dos concessionários instalados no estado, a Regional reservou esse
espaço para dar as boas vindas a todos os Concessionários
e suas equipes, demonstrando sua costumeira cordialidade
e hospitalidade aos participantes do evento.

Entidades participantes na ExpoFenabrave 2014
Como em todos os anos, a ExpoFenabrave contará com a parceria de
entidades participantes. Na 24ª edição da feira, estarão presentes a
ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios), ANFIR
(Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários) e
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Revista Dealer

23

Montadoras

Daniel Mello, Gerente de Marketing de Caminhões.
“A participação da Volvo no Congresso é
uma excelente oportunidade de relacionamento com formadores de opinião do setor
para trocar experiências e conhecer novas
práticas e conceitos. É, ainda, uma oportunidade de reforçarmos os valores da marca,
de qualidade, segurança e respeito ao Meio
Ambiente e de mostrarmos os nossos produtos. Vamos levar um caminhão que participou de um teste de colisão real, na Suécia,
e que permite a visualização da segurança
dos caminhões Volvo; e também o FH 750, o
caminhão mais potente do mundo. Com o
aumento da frota de caminhões Volvo que
circulam no país, também vamos reforçar
os investimentos que estão sendo feitos
para ampliar a Rede de Concessionárias da
marca em todo o País.”.

Dieter Strass, Diretor de
Desenvolvimento de Rede da VWB
“O Congresso é um evento estratégico
para fortalecer o relacionamento da marca
com os Concessionários, e ainda reúne
tendências e ferramentas inovadoras para
o mercado. A Volkswagen, com a maior
Rede do País (cerca de 650 revendas),
sempre apoia esta oportunidade de estar
ainda mais próxima deste público. A marca
apresenta os modelos globais up!, lançado
este ano no Brasil e produzido em Taubaté
(SP), e o Novo Golf, atualmente importado, mas que será produzido em São José
dos Pinhais (PR) a partir de 2015. Confiante no Brasil, investirá R$ 10 bilhões até
2018, em novos produtos e fábricas ainda
mais sustentáveis”.
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Sérgio Rodrigues,
diretor executivo de Vendas e Marketing

“É a segunda vez que a Hyundai participa da ExpoFenabrave, importante evento que nos dá
a oportunidade de relacionamento com Concessionários de todo o Brasil. Para esta edição,
vamos expor um HB20 Sedan Premium Automático, da família HB20, sucesso de vendas que
caiu no gosto do consumidor brasileiro e dos empresários do setor da distribuição, que nos
elegeram como a Marca Mais Desejada no ano de 2013. A ExpoFenabrave é muito importante
para cultivar o bom relacionamento com nossa Rede de Concessionários, sempre visando
o desenvolvimento e a rentabilidade dos negócios. É em oportunidades como essa que
reforçamos nosso compromisso de sempre buscar o melhor para nossos Concessionários,
dedicando atenção e respeito às demandas deles”.

Montadoras

Michael Kuester, Diretor Comercial
da DAF Caminhões Brasil

Ivan Fonseca e Silva,
presidente da Geely Motors do Brasil

“Para a nossa segunda participação na ExpoFenabrave vamos expor o sedã EC7 e o hatch GC2.
O objetivo da Geely Auto e da importadora/distribuidora Geely Motors do Brasil é mostrar que
a bandeira chinesa se diferencia das demais marcas que se estabeleceram anteriormente no
País. Para tanto, além de mostrar que a Geely Auto é uma montadora chinesa privada, dona da
sueca Volvo Cars, da inglesa Manganese Bronze e da fabricante australiana de transmissões
automáticas, a DSI, a Geely Motors do Brasil tem desenvolvido um processo rigoroso de
nomeação e implantação da Rede de Concessionárias, fator preponderante para conquistar
o público consumidor brasileiro”.

“A DAF participa, pela terceira vez, da
ExpoFenabrave, porém, é a primeira desde
o início das operações comerciais da marca
no país. Essa edição ocorre no momento
em que a empresa está em plena expansão
da sua Rede de Concessionárias, que deve
chegar a 100 até o final de 2017. Todas seguem o padrão global de qualidade e atendimento DAF, além de estarem totalmente
preparadas para oferecer uma experiência
de venda e pós-venda à altura do nosso
produto. Todos os visitantes do evento
estão convidados a conhecer o XF105 e ver
de perto a qualidade do nosso caminhão”.

Vilmar Fistarol, presidente da CNH
Industrial para a América Latina
“Não poderia deixar de cumprimentar e
homenagear todos os parceiros distribuidores que fazem chegar nossos produtos
e serviços para clientes de todo o país.
Vocês representam nossa melhor imagem
perante o mercado. E o fundamental é que
vocês levam adiante o nosso discurso, a
força da tecnologia das marcas e produtos
que vendemos, com muita competência e
constância. A vocês que nos acompanham
de perto, nosso respeito e admiração. Faço
essa homenagem em meu nome e de
todos os dirigentes da Case Construções,
da Case IH, da New Holland Agrícola, da
New Holland Construções, da Iveco, da
FPT Industrial e do Banco CNH Industrial
Capital. Nessa parceria de longa data,
tenho a certeza que seguiremos cada vez
mais próximos”.

Onde tem desenvolvimento, tem a nossa marca.
AgriculturA | trAnsporte | construção | energiA
A CNH Industrial é líder global no setor de bens de capital, com experiência industrial
reconhecida, uma ampla gama de produtos e presença mundial, com 63 fábricas,
48 centros de pesquisa e desenvolvimento, 71 mil empregados. Mas sua importância vai
muito além de sua grandeza. Por meio de suas marcas, a CNH Industrial é responsável

pela produção de motores que geram energia, pela fabricação de caminhões e veículos
comerciais, equipamentos agrícolas e de construção. Máquinas que contribuem para
o desenvolvimento do mundo, produzindo alimentos, construindo estradas e obras de
infraestrutura e transportando a riqueza para o Brasil e os demais países.
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Ricardo Alouche, Vice-Presidente de
Vendas, Marketing e Pós-Vendas.
“A MAN Latin America atua há alguns anos como expositora na ExpoFenabrave. Um evento de extrema importância para o nosso
segmento, exposição de marca e
relacionamento. Durante os dias de
exposição e palestras, interagimos
com importantes clientes e fornecedores de Redes de Distribuição
que visitam o nosso estande. Além
disso, a entidade elege, por meio
de votação eletrônica, o prêmio
da ‘Marca mais Desejada do Brasil’,
o qual a MAN já foi eleita algumas
vezes consecutivas. É gratificante ser
escolhida a marca mais desejada pelos proprietários de concessionárias
de todas as marcas”.

Olivier Murguet, Presidente
da Renault do Brasil.
Há 15 anos produzindo no País,
a Renault do Brasil comemora o
bom momento da marca e acredita que esta edição do Congresso
& ExpoFenabrave é fundamental
para tornar o setor ainda mais preparado para vencer os desafios do
mercado. Neste cenário, a Renault
reconhece e valoriza o trabalho da
rede de concessionários. Estamos
empenhados em estreitar a parceria
nesta trajetória, inovando e gerando
produtos e serviços diferenciados
como o Renault Minuto e o Pró+.
Para a Renault, o sucesso do seu negócio passa, necessariamente, pelo
sucesso da sua rede. Nesta edição da
ExpoFenabrave, a Renault exibe dois
modelos: o Zoe, hatch compacto
100% elétrico, e o Novo Sandero,
nosso mais recente lançamento.
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Marcos Noma, presidente da NOMA
“A NOMA acompanha e apoia o trabalho
da Fenabrave há muitos anos por meio
da ABRANOMA – Associação dos Representantes NOMA. Recebemos com muito
carinho o convite para palestrarmos no
Congresso e teremos, pela primeira vez,
um espaço de relacionamento para receber colegas e parceiros. Vamos celebrar
a premiação concedida no evento do
ano passado, quando a NOMA foi eleita a
‘Marca Mais Desejada do Setor de Implementos Rodoviários’. O reconhecimento
premiou o trabalho sério que desenvolvemos desde o lançamento da já consagrada
Linha Fênix que oferece soluções tecnológicas inovadoras, com as carretas mais
leves e robustas do setor, e que geram
ganhos reais financeiros e de segurança
ao transportador”.

Ricardo Mendonça de Barros, Diretor
Comercial e Desenvolvimento de
Rede de Concessionárias.
“A Foton Caminhões participa, pela
primeira vez, da ExpoFenabrave e o
momento é muito oportuno, uma
vez que demos início às obras da
fábrica em Guaíba, RS. A expectativa
é produzir o primeiro caminhão
nacional da marca no primeiro semestre de 2016. Estamos focados
no desenvolvimento da Rede de
Concessionárias e nossa prioridade
é a exposição do produto Foton ao
público do evento. Vamos apresentar toda a qualidade e tecnologia
da empresa aos investidores do
País. Além disso, demonstraremos a
potência da marca na China, maior
mercado de caminhões do mundo,
onde a Foton é líder em vendas há
cinco anos e produz em média, 650
mil caminhões por ano.”

entrevista

Confiança no
mercado brasileiro
Recém-chegada ao Brasil, a DAF é uma fabricante de caminhões líder
no mercado europeu e possui 85 anos de história. A empresa integra o
Grupo PACCAR, que fabrica caminhões de portes leve, médio, pesado
e extrapesados, sob as marcas DAF, Kenworth e Peterbilt.
Desde 2013, a DAF produz caminhões no Brasil, em sua unidade industrial
em Ponta Grossa/PR, que tem capacidade de produzir 10 mil unidades
anuais. Ao todo, foram investidos US$ 320 milhões em instalações
e treinamentos para a montagem do extrapesado XF105.
No comando desta operação está Marco Antonio Davila, presidente da DAF
Caminhões Brasil, que possui o desafio de enfrentar o atual desaquecimento
na economia para concorrer neste disputado mercado. “O desaquecimento da
economia impacta o setor, mas a DAF tem uma visão de longo prazo do negócio
e oscilações do mercado já estavam previstas”, comenta Davila, acrescentando
que neste processo a estrutura dos Concessionários está incluída. A empresa
pretende ampliar sua Rede dos atuais 20 pontos de venda para 100 até 2017.
Confira, a seguir, um pouco mais do que o presidente da DAF, que também será
palestrante do 24º Congresso Fenabrave, Marco Davila, falou à Revista Dealer
sobre os planos da empresa no Brasil e sobre o mercado de caminhões.
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Marco Antonio Davila

Presidente da DAF Caminhões Brasil
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“O desaquecimento da economia impacta o setor, mas a DAF tem uma visão de
longo prazo do negócio e oscilações do mercado já estavam previstas.”

Revista Dealer – Qual sua avaliação sobre as perspectivas do mercado de caminhões para este ano?
Marco Davila – O Brasil é um grande mercado de caminhões, com ótimas perspectivas de crescimento.
As vendas no primeiro semestre ficaram retraídas
por conta de questões relacionadas à liberação do
FINAME, mas acreditamos em uma retomada no
segundo período do ano, por conta da maior oferta
de crédito. Além disso, o setor será fortemente estimulado pelas obras de infraestrutura anunciadas
pelo governo, havendo uma demanda maior por
caminhões pesados com maior capacidade de carga.
As expectativas por safras recordes e o Programa de
Renovação de Frota também estimularão o setor.
Revista Dealer – Quais são as expectativas para a
DAF? O ano de 2014 será um ano positivo para a
empresa? Por quê?
Marco Davila – A DAF BRASIL trabalhou em conjunto com a matriz, na Holanda, para oferecer um
caminhão que atenda, plenamente, às necessidades
do consumidor brasileiro. Estamos recebendo um
excelente feedback do consumidor durante a caravana DAF Roda Brasil, que percorrerá 21 cidades
do País. Estamos expandindo a nossa Rede de Concessionárias e nos preparando para o lançamento da
Super Space Cab, do motor de 510 cv e do modelo
pesado, CF, que está previsto para 2015.
Revista Dealer – Acredita que a conjuntura econômica atual impacta no mercado de caminhões?
Marco Davila – O desaquecimento da economia
impacta o setor, mas a DAF tem uma visão de
longo prazo do negócio e oscilações do mercado já
estavam previstas.
Revista Dealer – Há poucos meses, o Ministério da
Agricultura anunciou safra estimada de mais de
200 milhões de toneladas entre 2014 e 2015. O que
isso significa para o segmento?
Marco Davila – É um dado excelente para nós, visto
que um dos focos comerciais do nosso produto
é o agronegócio. A expectativa por safras recordes movimentará, positivamente, o mercado de
caminhões, além das obras de infraestrutura e o
Programa Nacional de Renovação de Frota, que
está sob avaliação.
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Revista Dealer – Com o fim das obras de infraestrutura, feitas para a Copa do Mundo, por
exemplo, o mercado terá problemas com a redução do frete? Quais outros setores que afetam/
afetariam o frete?
Marco Davila – O Brasil é um País em desenvolvimento, com muita necessidade de obras de infraestrutura. Acreditamos que o setor continuará com
boas perspectivas mesmo após a Copa do Mundo.
Revista Dealer – A DAF é uma empresa nova no mercado brasileiro, que está em 12º lugar no ranking
de marcas, de acordo com a Fenabrave, no acumulado de janeiro a junho. Quais são as estratégias
da montadora para ganhar espaço no mercado
tão competitivo?
Marco Davila – Primeiramente, nós apostamos na
tradição da nossa marca, que é uma das líderes
na Europa, e na qualidade dos nossos produtos.
Além disso, contamos com um pós-venda de classe
mundial e um Centro de Distribuição de Peças, sob
responsabilidade da PACCAR Parts, que é referência do setor. A DAF também investe fortemente em
treinamento dos seus funcionários e dos profissionais da Rede de Concessionárias para se destacar no
mercado e oferecer uma experiência única de venda
e pós-venda aos nossos clientes.
Revista Dealer – Em outubro, foi inaugurada a
produção do primeiro caminhão DAF na planta
de Ponta Grossa (PR). Quanto foi investido nesta
unidade fabril?
Marco Davila – Foram investidos US$ 200 milhões
na fábrica da DAF em Ponta Grossa, PR. Outros
US$ 120 milhões foram aplicados no desenvolvimento da Rede de Concessionárias, fornecedores,
sistemas produtivos e mão de obra qualificada.
Em outubro de 2013, nós celebramos o primeiro
caminhão produzido no Brasil e a inauguração da
nossa linha de montagem. Desde então, nós estamos comercializando o nosso modelo extrapesado
XF105 e o feedback dos nossos clientes está sendo
muito positivo.
Revista Dealer – Qual é a capacidade produtiva da
fábrica e quais outros modelos poderiam ser montados em Ponta Grossa?

Marco Davila – A capacidade produtiva da fábrica
de Ponta Grossa é 10 mil unidades por ano em um
turno. Atualmente, estamos produzindo o modelo
extrapesado XF105 e, em 2015, iniciaremos a
fabricação do modelo pesado, CF. Futuramente,
vamos lançar o LF.
Revista Dealer – Dentre esses produtos que estão previstos, qual será o índice de nacionalização na linha
de produção? Nacionalizar é um grande desafio
para a montadora?
Marco Davila – Mais do que um desafio, nacionalizar é uma necessidade para que sejamos competitivos no mercado. O XF105 possui conteúdo
local suficiente para financiamento de 90% do
seu valor pelo FINAME. Os futuros lançamentos da DAF também terão índices suficientes
para oferecer financiamento pelo FINAME aos
nossos clientes.
Revista Dealer – Quais os planos para a Rede
de Concessionárias? Quantas concessionárias
compõem a atual Rede e qual é a estratégia
de crescimento?
Marco Davila – A nossa Rede de Concessionárias
está em plena expansão. Atualmente, temos
20 lojas operando e a estratégia da DAF é
inaugurar 100 revendas até 2017, oferecendo
cobertura nacional.
Revista Dealer – Sobre treinamento, a montadora
tem um programa chamado DAF Academy. Como
funciona e quais os planos para este programa?

Marco Davila – A DAF Academy é um Centro de
Formação e Treinamento da companhia em parceria com o Senai Paraná. O Centro é responsável pela
capacitação dos profissionais da fábrica, serviços e
da Rede de Concessionárias, exercendo um papel
fundamental na reciclagem constante dos nossos times. A DAF Academy formou, recentemente, uma
turma de Mecânicos Master e receberá, ainda esse
ano, outras turmas das áreas técnicas e operacionais,
além de profissionais da linha de montagem.
Revista Dealer – Qual a sua opinião com relação
ao programa de Renovação de Frota, que várias
entidades do setor automotivo propuseram
ao governo?
Marco Davila – É uma excelente iniciativa que movimentará, positivamente, o mercado de caminhões.
O programa prevê uma série de incentivos para
os proprietários adquirirem um veículo novo, e
a expectativa é substituir cerca de 30 mil veículos
por ano.
Revista Dealer – Você será um dos palestrantes no 24º
Congresso & ExpoFenabrave. Qual será o foco da
sua apresentação no evento?
Marco Davila – A mensagem que nós queremos
passar é que a DAF é uma empresa séria, sólida
e totalmente comprometida com o Brasil. A
marca é umas das líderes na Europa e faz parte
do Grupo PACCAR, que registra lucro há 75
anos consecutivos. Nós acreditamos no País e
temos uma visão de longo prazo do negócio. Nós
viemos para ficar.
Revista Dealer
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ACABOU A COPA.
O BRASIL RETOMA O RITMO.

E AGORA?

O primeiro semestre de 2014 foi um período difícil
para a economia brasileira e também para o
setor automotivo. Com o fim do ‘efeito Copa’,
de que forma que o setor responsável
por um quarto do PIB industrial
deve se comportar até o
final deste ano?
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N

o começo de 2014, diversos analistas não
se arriscavam a projetar o futuro do setor
automotivo no Brasil para este ano. E
isso ocorreu por uma série de fatores que
poderiam influenciar nos resultados até o
fim do ano: o grande número de feriados, o
Carnaval no terceiro mês do ano, Copa do Mundo
corroendo os dias de vendas e a disposição para o
consumo de veículos, e dúvidas em relação aos rumos que a economia brasileira iria tomar dali para
frente tendo, como ponto em aberto, o resultado
das Eleições.
Considerado um ano atípico pela Fenabrave,
2014 trouxe possibilidades distintas de desempenho para o setor automotivo. Assim, a entidade
elaborou duas projeções iniciais, baseadas em
dois cenários possíveis para o ano. No primeiro, e
mais favorável, haveria a manutenção do mercado
nos mesmos patamares que os registrados em
2013, como no caso dos automóveis e comerciais
leves, e crescimento para os demais, à exceção de
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motocicletas. No segundo cenário projetado pela
entidade, haveria uma ligeira e possível queda para
automóveis, comerciais leves e motos, mas os demais permaneceriam com alta prevista.
De lá para cá, no entanto, muitos fatos foram
ocorrendo, tanto na economia, como no setor, e as
projeções passaram a apontar quedas mais expressivas para todos os segmentos automotivos, ainda
que possa ocorrer recuperação do segundo semestre
sobre o primeiro.
Em janeiro e em abril, mudaram as alíquotas de
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados para
automóveis e comerciais leves, os índices econômicos, como taxa de juros e o nível de endividamento
das famílias cresceu, as instituições financeiras, mais
inseguras com o poder de pagamento das pessoas
e a dificuldade na retomada dos bens, restringiram
mais o crédito para financiamento automotivo (a
taxa de aprovação em junho era de apenas 30%),
sem contar o número de dias úteis/vendas menor
que o registrado em anos anteriores.

Todos os setores sofrem com a economia – Na opinião
da sócia-diretora da MB Associados, Tereza
Fernandez, não são somente os veículos que
passaram por dificuldades no primeiro semestre
de 2014. Na análise da consultoria econômica que
apoia a Fenabrave nas projeções do setor, o País
está sendo impactado pelo baixo crescimento da
economia do País. “A falta de crescimento afeta
outros dos setores e não é uma prerrogativa do
automotivo”, declara Fernandez.
Para a especialista, no caso de automóveis e
comerciais leves, por exemplo, “a manutenção do
IPI reduzido não vai contribuir com crescimento,
mas sim, fazer com que o mercado não caia mais”,
analisa a sócia-diretora da MB Associados.
Segundo a economista, a instabilidade econômica tem gerado falta de confiança do brasileiro e
também do empresariado com relação ao País.
Além disso, o custo de vida da população
aumentou, especialmente no que se refere a alimentos e serviços que, de acordo com o IPCA, no

Tereza Fernandez,
sócia-diretora da MB
Associados.
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Flavio Meneghetti,
presidente da
Fenabrave, e Alarico
Assumpção Jr,
presidente executivo
da entidade, durante
entrevista coletiva.
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acumulado dos últimos 12 meses, chegou a 7,7%
e 8,7%, respectivamente, em maio deste ano. “Isso
consome boa parte da renda familiar. As pessoas
estão gastando mais para se alimentar, o que compromete as outras despesas, inclusive parte do pagamento das prestações, por exemplo”, complementa
Tereza Fernandez.
Ao anunciar o resultado de emplacamentos
de veículos obtido no primeiro semestre de 2014,
o presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti,
comentou que estes fatores, somados, incluindo
o aumento de preços dos veículos, por conta da
obrigatoriedade do Airbag e ABS, fizeram com
que o desempenho do setor fosse aquém do
esperado. “Atrelado a esse cenário, onde talvez
o crédito tenha sido o fator mais forte, ainda
tivemos a realização do Carnaval em março e da
Copa do Mundo que, efetivamente, reduz os dias
potenciais de vendas em cerca de um mês no ano,
o que representa a perda de 300 mil unidades,
aproximadamente. Esse resultado, dificilmente,
se recupera”, argumenta Meneghetti.
Para o setor de caminhões, que vinha apresentando projeções positivas, a queda registrada, de

12,20% no acumulado do semestre, foi reflexo tanto da demora na oficialização do PSI pelo BNDES
como em função da desaceleração da economia,
que compromete o frete. “Perdemos quase dois
meses de vendas em função da liberação do PSI
ter ocorrido apenas no final de janeiro, e quando
o período de safra demandava mais aquisições de
caminhões. Atrelado a isso, o fraco desempenho da
economia fez com que faltasse carga a ser transportada, ou seja, havia caminhão, havia financiamento
disponível, havia comprador potencial, mas não
havia frete e, sem frete, a compra não se realiza”,
analisa Alarico Assumpção Júnior, presidente executivo da Fenabrave e especialista no setor.
Para motocicletas, a queda acumulada, de
4,08%, tem a retração de crédito como maior vilã.
“Graças ao Sistema de Consórcios, principalmente
nas regiões Norte e Nordeste do País, essa queda
não foi maior”, declara Assumpção Júnior.
Na visão de Luiz Moan, presidente da Anfavea
– Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores, já era esperada a queda nos licenciamentos tanto de maio para junho, como no acumulado. Segundo o presidente da Anfavea, o primeiro

Problemas com
crédito
semestre teve 119 dias úteis, contra 122 dias no
primeiro semestre do ano passado, o que contribui
com este resultado. Em junho, especificamente,
Moan enfatizou que tivemos apenas 18 dias úteis,
porém, a venda média diária em junho superou em
5% o mês de maio. “Não podemos esquecer que
houve alavancagem de vendas no ano passado por
conta dos benefícios do IPI”, relembrou.
Segundo o presidente da Anfavea, neste ano,
além do aumento do imposto, houve aumento do
preço dos veículos por causa da obrigatoriedade dos
Airbags e ABS. Moan comentou também sobre o
crédito, que se manteve bastante restrito no mercado interno. “Boa parte do resultado que tivemos
no primeiro semestre é em função da maior seletividade de crédito para o financiamento automotivo”,
completou Moan.
Projeções – Com o fim do primeiro semestre, a
Fenabrave pôde reavaliar as projeções apresentadas no início do ano e projetar um novo cenário
para o semestre seguinte. Segundo a entidade,
os emplacamentos de veículos devem crescer no
segundo semestre em relação ao primeiro e, no

Os segmentos de automóveis, comerciais leves e motocicletas, principalmente, estão vivendo um período de maior seletividade no crédito
para financiamento. No caso de carros, a inadimplência do setor está
em torno de 6%, segundo a Fenabrave. “Este cenário, de aumento de
juros, expectativa do aumento de desemprego e os alimentos consumindo boa parte da renda da população, faz com que os bancos
percam a confiança da capacidade de pagamento das pessoas”, explica
Flavio Meneghetti, presidente da Fenabrave.
Meneghetti comenta que a legislação brasileira com relação à retomada de bens de clientes inadimplentes tem contribuição significativa na
restrição cadastral no Brasil. “Os bancos demoram muito tempo para
reaver o bem em garantia por conta da burocracia”, diz.
Segundo o presidente da Fenabrave, quando as instituições apreendem o bem, com o auxílio da justiça, na maioria dos casos, ao
revender, o valor conseguido não cobre o saldo devedor do inadimplente. “Isso se resolveria com a desburocratização da retomada
desses bens”, defende.
Como exemplo, Meneghetti comenta como é feito nos Estados Unidos.
Naquele país, a velocidade de retomada é maior, o que garante índices
de inadimplência bem menores ante os registrados no Brasil. “O norte-americano não deixa de pagar o carro, pois sabe que ficará a pé”, diz
o presidente da Fenabrave, complementando que uma simplificação
inteligente da legislação, poderia contribuir com até 20% a mais no
volume de crédito concedido no financiamento automotivo. “E sem
desoneração para o governo”, completa.
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Luiz Moan, presidente da Anfavea – Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores.

caso de automóveis e comerciais leves, a média
mensal pode superar 5% de aumento no período.
“Com o fim do ‘efeito Copa’ e a possível renovação de frota de grandes frotistas e lançamento de
novos modelos, esperamos crescer no segundo
semestre, principalmente, nos meses de novembro e dezembro, quando teremos, certamente,
antecipação de compras em função da retomada
do IPI integral a partir de janeiro de 2015. Mesmo crescendo nos últimos seis meses do ano, o
resultado global de 2014 será negativo, pois o
segundo semestre do ano passado foi bastante
forte e a comparação fica difícil”, analisa o presidente da Fenabrave.
Para ele, a prorrogação do IPI reduzido até dezembro deste ano, “foi importante para que o setor
não sofra mais retrações expressivas”, concluiu. Na
opinião de Luiz Moan, da Anfavea, é importante
a manutenção do benefício do imposto reduzido,
já que isso contribui com as vendas e não reduz
a arrecadação de impostos do governo brasileiro.
“Durante o período de redução de IPI, foram comercializados mais veículos. Com isso, o governo
conseguiu arrecadar R$ 8,2 bilhões, a mais, em
tributos”, destacou Moan.
Segundo a Fenabrave, o setor deve encerrar este
ano com decréscimo de 6,48% para todos os setores
somados. Já a Anfavea estima redução de 5,4% para
autoveículos ante o ano de 2013. “Se não tivesse
a prorrogação do IPI reduzido, a queda poderia
chegar a 10%”, disse Moan.
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Os segmentos de automóveis e comerciais leves
devem apresentar queda de 7,75%, com 3.298.633
unidades comercializadas. Já o setor de caminhões
deverá contabilizar 132.332 unidades até o fim de
2014. Este resultado representará um decréscimo
de 15% na comparação com 2013. O mercado
de ônibus deve encerrar 2014 com baixa de 10%,
totalizando 32.065 unidades emplacadas.
O segmento de motocicletas ainda deve sofrer
os impactos causados pela falta de crédito para
modelos de baixa cilindrada, mesmo com a contribuição que o Sistema de Consórcio tem tido nas
vendas desses veículos. Segundo a Fenabrave, o
segmento deve encerrar 2014 com queda 2,50% e
1.477.812 unidades emplacadas.
Com relação à produção de veículos, a Anfavea
espera uma redução de 10% em 2014, chegando a
3,33 milhões de autoveículos. Os emplacamentos,
segundo a entidade que representa os fabricantes,
devem reduzir em 5,4%. Já as exportações devem
sofrer a maior queda, estimada em quase 30%,
segundo a Anfavea. “Em compensação, devemos
ter um segundo semestre melhor que o primeiro.
O número de dias úteis cresce em 7% (118 para
127 dias úteis), além da sazonalidade histórica do
período”, disse Moan.

Estratégias para momentos difíceis – De acordo com
o presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti, os
Concessionários deverão prestar mais atenção na
área de serviços em suas empresas. Fidelizar o cliente, ampliar giro de estoque de peças e realizar mais
serviços nas oficinas são pontos que contribuirão
para atenuar a perda de rentabilidade com a queda
nas vendas de veículos. “Estamos aprendendo com o
mercado norte-americano, que passou por situação
parecida e hoje já está retomando o crescimento com
excelentes resultados”, comentou dizendo que, nos
Estados Unidos, o mercado deve encerrar este 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.
Meneghetti diz que 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 no
pós-vendas. Lá, os concessionários atingem quase
100% de absorção de suas despesas por meio dos
serviços de pós-vendas e peças”, disse.

debate

Eficiência na
retomada do bem: uma
demanda de todos

Luís Fernando Staub

Governo e entidades se unem para analisar mudanças
na lei que pode beneficiar o setor automotivo.

O

Brasil está perto de dar um importante passo
para dinamizar e modernizar o mercado automotivo no país. Representantes do governo
federal e dos principais segmentos da cadeia
de negócios têm se reunido para debater mudanças na legislação que regulamenta parte do sistema de financiamento
de veículos.
O tema central da agenda que atrai, conjuntamente,
montadoras, concessionárias, instituições financeiras e
ministérios, é a recuperação dos bens em casos de inadimplência. Todos os participantes compartilham de um senso
de urgência quanto à necessidade de mudanças que vão
beneficiar o consumidor.
O debate ocorre em um período visto por muitos como
crítico, especialmente para o comércio de veículos que, além
de enfrentar os efeitos da economia desaquecida, acumula,
no primeiro semestre de 2014, uma queda no volume de
vendas de 7,6%, de acordo com a Fenabrave.
Não por acaso, o governo prorrogou, até o fim do ano,
os descontos no Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), medida cuja eficácia só poderá ser comprovada mais
à frente. Nesse contexto, torna-se mais do que oportuno
propor soluções que contribuam para a recuperação e o
crescimento sustentável do setor como um todo. Entre elas,
inclui-se, obrigatoriamente, a revisão de mecanismos que
dificultam a concessão de crédito.
Como se sabe, o financiamento é um dos principais
instrumentos do comércio automotivo no mundo todo.
No Brasil, cerca de 55% dos veículos novos são vendidos
por meio de financiamento. Nos Estados Unidos, essa
proporção chega a 90%, número que reflete um mercado

saudável e desburocratizado, onde a legislação incentiva
o bom comportamento do consumidor e o carro é uma
garantia real. Tudo isso se traduz em custos menores para
o sistema e taxa de inadimplência é de aproximadamente
apenas 0,5%, para atrasos a cima de 60 dias. Trata-se um
círculo virtuoso que beneficia todos os elos da cadeia.
No Brasil, nível de inadimplência é de 5% para atrasos
acima de 90 dias. Nosso grande entrave reside nas condições
favoráveis que se oferecem a essa parcela de consumidores
que deixam de honrar seus compromissos. Em razão delas,
as instituições financeiras demoram, em média, 260 dias
para retomar o bem – quando conseguem retomar. De cada
100 veículos, apenas 15 são recuperados, sempre com alto
índice de depreciação.
Retomar um automóvel significa enfrentar uma
maratona cheia de obstáculos que incluem cobrança, notificação, ajuizamento, busca e apreensão, e finalmente,
leilão. O custo dessa longa e penosa corrida é de R$ 5
mil por veículo, o que representa 25% do ticket médio
financiado. Ou seja, é preciso ter mais do que vontade
para participar dela.
Estudar as características de um mercado maduro como
o americano serve para revelar as nossas oportunidades e,
sobretudo, indicar soluções que poderiam ser adotadas
aqui. Reduzir a burocracia para a retomada do bem é a
principal delas.
O governo tem acolhido as propostas e se mostra
empenhado em apresentá-las para debate no Congresso
Nacional, por meio de um Projeto de Lei. Esperamos que o
caminho percorrido até agora produza as medidas que vão
trazer benefícios para toda a sociedade.

Luís Fernando Staub é diretor-executivo do Banco Itaú.
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RESPEITE A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.

FAÇA PARTE DA REDE DE
CONCESSIONÁRIAS NO
BRASIL, DA MARCA DE
CAMINHÕES LÍDER EM
VENDAS NO MAIOR
MERCADO AUTOMOTIVO
DO MUNDO.

Veículo vendido sem implemento e sem frete. Imagem meramente ilustrativa.

A Foton Caminhões marca presença no 24º Congresso da FENABRAVE e apresenta
seus produtos e modelo de negócio. Aos investidores interessados em ingressar
nesta promissora rede de concessionárias que se inicia no Brasil, este é o
momento certo. Entre em contato conosco e faça parte dessa história de sucesso.
Fone: (11) 4595.7160
concessionaria@fotonmotors.com.br
www.fotonmotors.com.br

®
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PATROCÍNIO À COPA DO MUNDO
VENDAS E IMAGEM DA HYUNDAI
No ranking do segmento de automóveis, a marca sulcoreana chegou à quinta colocação de vendas no primeiro
semestre de 2014. Os emplacamentos de automóveis
e comerciais leves tiveram alta de 9,67% no período,
enquanto o mercado em geral caiu 7,33% no semestre.
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ALAVANCA
NO BRASIL

A

Hyundai, por meio do patrocínio da
Copa do Mundo FIFA Brasil 2014™,
que contemplou diversas ações de
marketing durante o maior evento esportivo do mundo, realizado no Brasil,
alcançou exposição positiva da marca
marca (apenas com o pacote de mídia
para a TV Globo, a marca desembolsou
cerca de R$ 180 milhões), além de alavancagem nas
vendas. No primeiro semestre de 2014, a marca
sul-coreana comercializou, entre automóveis e
comerciais leves, segundo dados de emplacamentos
divulgados pela Fenabrave, 109.116 mil unidades,
contra 99.498 mil no mesmo período de 2013,
representando uma alta de 9,67%, mesmo em
um mercado que apresentou queda de 7,33% no
mesmo comparativo.
Apenas a família HB20, no acumulado, apresentou alta de 14,90% nas vendas, passando de
70.836 mil unidades, nos primeiros 6 meses 2013,
para 81.389 mil em igual período de 2014.
“Os benefícios para a marca Hyundai com o
patrocínio máster da Copa do Mundo são muito
claros. A gente vê pelos resultados, onde tivemos
um mês de julho espetacular, com sucesso absoluto
em todas as ações. A edição especial que lançamos
do modelo HB20, alusivo à Copa do Mundo,
por exemplo, foi um sucesso. Produzimos 8 mil
Revista Dealer
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Cassio Pagliarini,
diretor de
marketing da
Hyundai Motor
Brasil

unidades, sendo que, até o momento, restam
apenas 1.200 automóveis disponíveis para comercialização na Rede de Concessionárias, que deverão
ser vendidas nos próximos dias. No mês de junho,
a participação de mercado da família HB20 foi
de 5,7%”, comenta Cassio Pagliarini, diretor de
marketing da Hyundai Motor Brasil.
Segundo o executivo, o sucesso conquistado
pela Hyundai com o patrocínio da Copa do
Mundo 2014 faz parte de todo um trabalho de
alinhamento em relação ao evento. “O fato da
Hyundai ser o patrocinador máster do evento, de
o brasileiro adorar futebol e do Brasil ser o País
sede, resultaram no máximo proveito. Investimos
nas ações, por meio da compra do melhor pacote
de mídia, da campanha da Hexagarantia, sem contar diversas outras ações que, além dos resultados
em vendas, podem ser mensurados, também, por
meio das redes sociais. Alcançamos a segunda
posição no número de fãs no Facebook e a nossa
taxa de engajamento na mídia digital é a maior do
mercado automobilístico na internet, chegando a
10%, ou seja, é cinco vezes maior que o segundo
colocado”, comenta Pagliarini.
Segundo o diretor de marketing da Hyundai
Motor Brasil, em levantamento sobre a consideração
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de compra de veículos Hyundai, antes da Copa do
Mundo, a marca sul-coreana era lembrada em
38% das intenções. Com o evento, este índice
chegou a 44%. “O nosso patrocínio junto à
FIFA vai até 2022, e o futebol sempre será uma
grande prioridade para a marca. O nosso objetivo
é ser a marca mais amada do Brasil, com grandes
resultados e fidelização de clientes, por meio de
ações e campanhas, como a nossa campanha com
crianças sobre a fase final da Hexagarantia que diz:
o que era sonho, agora é Hyundai”, cita.
Para o presidente da ABRAHY- Associação
Brasileira dos Concessionários Hyundai, Daniel
Kelemen, o desempenho da marca Hyundai no
País que, atualmente, possui um total de 284
pontos de venda, a consolidação e fidelização do
cliente aos produtos e serviços Hyundai continuarão este ano, principalmente em função da

projeção alcançada durante a Copa do Mundo.
“Esse evento, que de um lado reduziu o número
de dias de venda nas concessionárias em geral, de
outro, favoreceu a marca Hyundai, presente em
todos os jogos do mundial de futebol, além das
diversas ações realizadas nas cidades que sediaram
o evento, responsáveis por grande movimento nas
concessionárias da marca”, comenta.
“A Rede e a Hyundai, que possuem estreita
parceria por meio da ABRAHY, sempre trabalham
de forma conjunta e, por isso, a Copa do Mundo
está sendo uma oportunidade importante para
a marca. A Rede sempre preza pela qualidade
do atendimento nas concessionárias, estratégia
que retém e fideliza o consumidor à Hyundai e,
sem dúvida, os investimentos feitos nessa Copa
do Mundo foram extremamente positivos”,
completa Kelemen.

Acima, registro
da cerimônia
de entrega dos
veículos Hyundai
à FIFA, que foram
usados ao longo
de toda a Copa do
Mundo realizada
no Brasil.
Ao lado, Daniel
Kelemen,
presidente da
ABRAHY
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A Hyundai preparou uma série de ativações e ações em
plataformas digitais que engajaram clientes e torcedores por meio
da distribuição de prêmios e ampla divulgação da marca, como:
Campanha
“Hexachances de Ganhar”

HB20 Copa do
Mundo FIFA™

Durante 68 dias, a Promoção Hyundai Hexachances de
Ganhar agitou a Rede HMB, por meio da realização de mais
de 15 mil test drives. Ao todo, foram realizadas mais de
64,6 mil inscrições no site promocional. Com a realização
do sorteio Série Hexa, em maio, a Hyundai criou uma
“Lista de convocados para a Copa do Mundo da FIFA 2014”,
contemplando participantes da ação e vendedores.

Uma série especial e limitada com itens
exclusivos, como roda diamantada e a cor
especialmente criada para a edição, Azul Sky.

Hexagarantia
A promoção ampliou de cinco para seis anos a
garantia de todos os carros da marca adquiridos
entre 1º de janeiro e 13 de julho de 2014.

Homenagem ao futebol
A Hyundai apostou nas artes plásticas em uma grande
intervenção urbana em um dos locais mais nobres de
São Paulo. A ação inovadora utiliza as sombras de carros
(shadow art) para produzir a imagem de um jogador de
futebol. Em uma parede de um prédio na Avenida Brigadeiro
Faria lima, no bairro do Itaim, mais de uma centena de
carros em escala reduzida foi parafusada, um a um, na
vertical, para que, durante a noite, uma luz fosse ligada
e as sombras de todos os carros juntas produzissem uma
única imagem de um jogador de futebol, de 15 metros
de altura, driblando uma bola em direção ao gol.

Meu HB20
na Copa
Dezenas de pares de ingressos para jogos na Copa
do Mundo foram sorteados entre donos de HB20
por meio de uma ação exclusiva com o aplicativo
para smartphones e tablets “Meu HB20 na Copa”.

Bola do Sonho Hyundai
100 mil bolas de futebol foram doadas a ONGs nas cidadessede da Copa do Mundo. A ação foi lançada em maio, em
Piracicaba, interior de SP, cidade onde está localizada a
fábrica da Hyundai no Brasil.
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Transporte terrestre
na Copa
A Hyundai entregou mais de mil veículos para
o transporte terrestre durante o maior evento
de futebol mundial, sendo que os 32 ônibus das
equipes foram decorados com as cores e bandeiras
de cada seleção, e cada veículo trazia o slogan
“Esteja lá com a Hyundai”. Além da entrega de
carros, a marca operou uma Equipe de Serviços
completa em todos os Estádios da Copa do Mundo
e instalações da FIFA, para garantir o melhor
suporte de serviço e assistência a motoristas
e à frota de carros durante todo o evento.

William Lee,
presidente da
Hyundai Motor
Brasil e o jogador
de futebol Kaká,
em evento de
divulgação do Fan
Park Social.

Promoção Fan Park Social
Com a campanha “Fan Park Social Hyundai”, a marca colocou seis instituições beneficentes na
disputa para participar da Copa do Mundo FIFA™. Com votos por meio do hotsite da campanha e
também pelo Facebook, os internautas escolheram o GRAACC – Grupo de Apoio ao Adolescente
e à Criança com Câncer, como a entidade vencedora de um HB20 Edição Copa do Mundo da
FIFA™ e quem fez a entrega do carro foi o jogador Kaká. Mais de 38 mil pessoas de todo o Brasil
participaram da votação que elegeu a instituição a ser beneficiada com o automóvel da marca.
Todos os votantes também concorreram a ingressos para o mundial de futebol e a uma versão do
HB20 alusivo ao evento. Todas as seis instituições participantes recdweberam uma Fan Park, espaço
para comemoração durante a exibição dos jogos do Brasil da primeira fase da Copa.

A Hyundai Motor abriu, recentemente, o microsite da
marca (http://worldcup.hyundai.com), onde os fãs de
futebol podem participar de programas da empresa, tais
como ‘Pin My Fan Park’, e o jogo ‘Shoot & Save’.
Revista Dealer
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Tempos difíceis
à frente

Letícia Costa

O ano de 2014 deve ser um ano difícil para a
indústria automotiva. O desafio só aumenta com
a perspectiva de 2015 também ser difícil.

O

ano de 2014 começou surpreendentemente
bem para a indústria automotiva no Brasil:
aumento de vendas de 4,6% no período
janeiro-fevereiro comparado ao mesmo período
do ano anterior. Já em março, porém, a indústria começou a
dar claros sinais de desaceleração com relação ao ano anterior:
queda de mais de 15% nas vendas no mês. Os resultados
até maio não só confirmam a desaceleração, mas apontam
também para uma retração não marginal do mercado
doméstico: queda de 15,5% na produção e de 5,5% nas
vendas no período de janeiro a maio de 2014 versus 2103.
A queda em vendas em 2014 é uma surpresa? Reflete
apenas o retorno, embora ainda parcial, do IPI? Em minha
opinião, esta queda não deveria ser uma surpresa. A surpresa,
de fato, foram os resultados alcançados nos anos de 2012 e
2013. Estes resultados foram sustentados de forma artificial
por medidas do governo (reduções de IPI, Inovar-Auto, que
conteve importações, programas de financiamento dos bancos governamentais, entre outras medidas) e também pelos
“feirões” das montadoras.
Os resultados de 2014 simplesmente refletem o estado
atual da economia brasileira, com vários desequilíbrios, tais
como inflação persistentemente alta, déficit da conta corrente, superávit nominal abaixo das expectativas, custos governamentais crescentes, etc. Além dos desequilíbrios, a economia
brasileira enfrenta incertezas, tais como o real crescimento do
PIB neste ano, assim como o resultado das eleições. Todos os
desequilíbrios e as incertezas acabam impactando o consumidor: o índice de confiança do consumidor se encontra em seu
nível mais baixo dos últimos cinco anos. Esta baixa confiança
não favorece o uso do crédito de mais longo prazo (como é o
caso de veículos), apesar do baixo nível de desemprego. Além
disso, o crédito para compra de veículos agora compete com

crédito habitacional, que tem prioridade do ponto de vista
do consumidor e que tem crescido mais rapidamente nos
últimos anos. Para completar, temos ainda o “efeito Copa
do Mundo”, que reduziu o número efetivo de dias úteis no
mês de junho.
Neste contexto, a perspectiva da indústria para o ano de
2014 é negativa. Estimativas da queda de vendas oscilam
entre 5% e 15%, refletindo as várias incertezas mencionadas
acima. A possibilidade de incentivos governamentais é muito
baixa. Mesmo que existisse, não acredito que estes pudessem
reverter o quadro.
Como sempre ocorre em momentos de desaceleração de
vendas, a cadeia automotiva demora a reagir. Demora porque
é uma cadeia longa e, portanto, os ajustes não são rápidos.
Demora, também, porque algumas montadoras não querem
ceder espaço e buscam evitar, até o último minuto, qualquer
tipo de ajuste nos volumes de produção. O resultado desta
demora em reagir é claro: aumento dos estoques e pressão em
margens. Esta pressão é, hoje, maior do que historicamente
pelo aumento da venda direta nos últimos anos, que hoje já
chega a 30% das vendas, podendo atingir patamares ainda
mais altos, dependendo da montadora. Consequentemente,
algumas Redes têm tido dificuldade em apresentar resultados
positivos. A dificuldade em manter a rentabilidade de uma
concessão só deve aumentar até o final do ano.
O ano de 2015 não promete ser melhor. Ao contrário,
deve ser um ano de ajustes econômicos e potencialmente recessivo. O impacto dos ajustes depende, em parte, dos resultados das eleições presidenciais deste ano, mas são inevitáveis.
O que fazer então neste quadro de queda de vendas,
pressão sobre margens e, para completar, custos crescentes, principalmente de mão-de-obra e aluguel para
os Concessionários?

Letícia Costa é sócia da Prada Assessoria.
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Este é o momento, em minha visão, para que os Concessionários se voltem à gestão de custos e tornem outros
negócios em concessões mais rentáveis: peças, serviços,
F&I e usados. As montadoras, por sua vez, deveriam
rever seus modelos de distribuição, buscando refletir
as muitas mudanças no mercado brasileiro nos últimos
anos. Há necessidade de não só reverem o número de
Concessionários, mas o próprio modelo de concessão.
Muitas das exigências feitas hoje pelas montadoras não
são mais pertinentes, em um mercado estagnado ou em
queda, com pressão de rentabilidade e potencial para
novos entrantes. O mercado mudou e a competição
tornou-se muito mais acirrada, mas vários players ainda
não se ajustaram a esta nova realidade.
A noção de que os Concessionários precisam reduzir a
sua dependência de veículos novos já é antiga, mas infelizmente, pouco progresso foi obtido até hoje. Os Concessionários ainda focam muito no curto prazo e esquecem-se

de gerir os outros negócios assim que o mercado dá sinais
de recuperação, dificultando melhorias de mais longo prazo. A necessidade de gestão de custos é uma necessidade
também clara, pois vários custos no Brasil vêm subindo
acima da inflação, principalmente mão-de-obra. É chegado o momento de agir nestas frentes. A ação demanda
atividades conjuntas entre Montadoras e Redes, mas
também demanda uma maior qualificação dos gestores
de concessão.
O cenário para a indústria automotiva no Brasil em
2014 e 2015 não é otimista. É um cenário de retração,
de aumento da competição e de pressão de margens. É o
momento de Montadoras e Redes “fazerem a lição de casa”,
viabilizando concessões com volumes e margens menores
em alguns negócios. Se nenhuma ação for tomada, certamente, veremos alguns Concessionários sofrerem ou não
sobreviverem até o próximo bom momento de vendas, que
pode ou não ocorrer em 2016.

F&I

MOTOCICLETAS:

CONCESSIONÁRIAS
GANHAM COM
BOUTIQUE

Marcas de motocicletas de luxo, como Harley-Davidson e Triumph,
investem na área de boutiques, que contemplam roupas e acessórios
de segurança dotados de tecnologia. Jaquetas, mochilas, calças,
relógios, bonés, entre outros, estão na lista de preferências do
consumidor e geram resultados para as concessionárias.

E

xplorar todas as possibilidades de rentabilidade de uma concessionária, independente do
segmento, passa a ser palavra de ordem em
tempos de retração de vendas como o atual.
E o mercado de motos de luxo ensina boas
lições de F&I e de lucratividade.
As cobiçadas Triumph e Harley-Davidson têm
obtido excelentes resultados com a venda de roupas
e acessórios nas concessionárias da marca e, além
de potencializar o faturamento (da Rede e Fábrica), fidelizam clientes a um estilo próprio de vida,
atrelado à imagem das respectivas grifes ou marcas.
Mesmo quem não tem um modelo das motos na
garagem pode ter acesso às chamadas Boutiques
existentes nas concessionárias, que atraem, não só
para a venda das roupas e acessórios, como fazem

brilhar os olhos dos futuros e potenciais consumidores das motos, estrategicamente expostas na
entrada do showroom.
O gerente de pós-vendas da Triumph Motorcycles Brazil, Claudio Peruche, afirma que
todas as 12 concessionárias da marca no Brasil
contam com espaço destinado à comercialização de roupas e acessórios, e são realizados dois
grandes lançamentos de coleções por ano, em
julho – outono/inverno, e em novembro, com
a coleção de verão. “Todos os itens de roupas e
acessórios comercializados vêm da Inglaterra.
No Brasil, mantemos um armazém nacional que
atende todas as nossas concessionárias. Temos um
estoque de produtos de cerca de 2,5 milhões de
itens e esse segmento representa, em volume de
Revista Dealer

51

F&I

Claudio Peruche, gerente de pós-vendas
da Triumph Motorcycles Brazil.

Com produtos bem
acabados, as boutiques
nas lojas Triumph
podem contribuir
com cerca de 15% da
rentabilidade da Rede.

negócios, cerca de 15% da rentabilidade da Rede.
O tíquete médio gasto por cliente é de cerca de R$
600”, cita Peruche.
Segundo o executivo da Triumph Motorcycles
Brazil, esse mercado é muito importante para a
marca e está em ascensão no Brasil. “Temos uma
demanda reprimida e grandes marcas vêm se estabelecendo no país. Com isso, o mercado em geral tem
melhorado. O trabalho das montadoras é adequar
os preços, de acordo com a competitividade. Por
exemplo, temos jaquetas onde o valor varia de R$
800 a R$ 2.700, possibilitando atender diversos
tipos de público, conforme a necessidade, na linha
masculina, feminina e infantil”, comenta.
Para Longino Morawski, diretor-superintendente comercial da Harley-Davidson do Brasil,
a área de roupas e acessórios serve como porta
de entrada, pois ao comprar um item da marca,

muitas vezes, o comprador vira um fã e, depois,
adquire uma motocicleta. “Nossas concessionárias
são pontos de encontro para clientes e membros
do H.O.G.® – Harley Owners Group – o clube
exclusivo de proprietários da marca. Lá, eles costumam se reunir, tomar café da manhã aos sábados
e saírem para passeios. Portanto, é muito comum
que aproveitem o momento para comprar alguma
roupa ou acessório, mas também existem muitas
pessoas que vão à concessionária somente para
comprar esse tipo de produto. Por isso, oferecemos
uma área específica com consultores especializados,
cita Morawski.
Segundo o executivo, com exceção das motocicletas, todos os demais produtos da marca são
chamados de General Merchandise, ou seja, roupas
(casuais ou para pilotagem), acessórios, objetos para
casa e de decoração, artigos infantis, entre outros.
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“Estamos trabalhando muito forte para estruturar,
cada vez mais, esta área. Um exemplo é o estabelecimento de nosso centro de distribuição na região
de Cajamar/SP, para aprimorar nossa logística de
abastecimento. Apenas essa área cresceu 20% no
primeiro semestre de 2014 em relação ao mesmo
período do ano passado. A empresa, especialmente
no Brasil, tem expectativa de um forte crescimento
nessa área”, comenta.
Morawski acredita que sempre há espaço para
melhorar e que o objetivo é de que as concessionárias ofereçam a melhor experiência de compra
do mercado a seus clientes. Para isso, desde o ano
passado, a marca vem realizando um plano de
treinamento que envolve todos os funcionários
da Rede, chamado Harley-Davidson Experience.
“Buscamos encorajar nossos colaboradores a criar
experiências únicas para os clientes, focando na
interação com a marca”, argumenta.
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Para Longino Morawski, diretorsuperintendente comercial da HarleyDavidson do Brasil, as boutiques são portas
de entrada de novos clientes da marca que,
posteriormente, compram motos.

A Harley-Davidson do Brasil planeja abrir mais
quatro concessionárias até o final de 2014 (em
Cuiabá, Natal, Manaus e Belém), totalizando 21
pontos de venda no Brasil.
A Triumph Motorcycles Brazil prevê a produção de 2 mil unidades na fábrica de Manaus,
entre junho e dezembro de 2014, e planeja atingir um volume de 4.000 unidades no ano (entre
nacionais e importadas). Este volume representa,
também, um acréscimo de quase 15% sobre as
previsões iniciais da marca, de atingir um volume
de 3.500 motocicletas comercializadas ao longo
de 2014.

case de sucesso
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GRUPO LE MONDE GANHA
NO MERCADO DE USADOS
Com a implantação de um sistema único nas oito
concessionárias Citröen, a Rede Le Monde conseguiu
que a comercialização dos veículos usados se
igualasse ao total de unidades novas vendidas.

F

undado em 2001, em Blumenau/SC, o
Grupo Le Monde, responsável por implantar e consolidar a marca Citroën no
Estado, conta com oito concessionárias,
350 colaboradores – 120 atuando na área
comercial –, e é uma das principais Redes
de Concessionárias Citroën do País. Os
administradores/fundadores da Le Monde
são a 3ª geração da família Füchter, com atuação
no setor automotivo há 55 anos.
Com a implantação de um sistema único em
todas as concessionárias da marca, o Lanet, desenvolvido pela empresa, e que tem como principal
objetivo avaliar corretamente o usado no momento
da compra, a Rede Le Monde conseguiu que a comercialização dos modelos usados fosse equivalente
ao volume de unidades novas vendidas. A empresa
comercializa, atualmente, cerca de mil unidades
mensalmente, sendo que 50% correspondem à
venda de veículos usados. Na comparação entre
o primeiro semestre de 2014, com igual período
de 2013, o Grupo teve um incremento de 15%
na rentabilidade.
O programa Lanet começou a ser empregado
na Rede em 2004, com foco no segmento de veículos novos e logística. Em 2009, em função da
crise econômica mundial, que refletiu na retração
das vendas de veículos, a Le Monde adaptou o
programa para atender, também, o mercado de
usados, objetivando minimizar perdas e ter maior
controle de compras. Segundo o diretor-geral da
Revista Dealer

57

case de sucesso

Le Monde, Nelson Füchter Filho, o programa
deu tão certo que a empresa passou a comercializá-lo para a concorrência e, atualmente, 80
concessionárias utilizam o sistema. “Nossa estratégia principal é a compra dos veículos, usando
metodologia, processo e organização, evitando a
utilização de processos diferentes para a aquisição
de modelos iguais, por exemplo. Desenvolvemos
um sistema interno, informatizado, que permite
que todas as concessionárias da Rede acessem
a mesma informação, evitando divergência de
dados. Assim, conseguimos manter um estoque
com produtos adquiridos a preços competitivos,
o que facilita a venda”, diz Füchter Filho.
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Na opinião do empresário, é preciso entender que o mercado de usados nunca funciona da mesma forma que o setor de veículos
novos, sendo que um dos grandes atrativos é
o preço. “Nos últimos meses, o usado vem se
mostrando bastante competitivo, visto que o
mercado de novos tem apresentado retração nas
vendas, o que reforça a grande oportunidade de
rentabilidade das empresas do setor”, comenta
Füchter Filho.
Para ele, o sistema informatizado, desenvolvido com exclusividade para a Le Monde, permite
que a empresa possa fazer uma mesa de avaliação
e, assim, repassar o preço que poderá ser pago

Nelson Füchter Filho, diretor-geral da Le Monde:
“Nossa estratégia principal é a compra dos veículos,
usando metodologia, processo e organização,
evitando a utilização de processos diferentes para a
aquisição de modelos iguais, por exemplo”.

em determinado veículo que está sendo avaliado
para compra, o que possibilita a maximização
dos resultados da concessionária. “Com esse
trabalho, eliminamos várias etapas do processo,
pois o vendedor não precisa de aprovação do
gerente e já faz a negociação diretamente com o
cliente. Além disso, todas as negociações ficam
registradas no sistema, o que possibilita que qualquer concessionária do grupo possa ter acesso às
informações. Assim, conseguimos medir o fluxo
das concessionárias e enxergamos, diariamente,
o desempenho de cada ponto de venda, o que
também nos permite mensurar o nível de atendimento”, cita o diretor-geral da Le Monde.

“O estoque correto e uniforme, de acordo
com a movimentação do mercado, é fundamental para o segmento de usados, pois se as vendas
estão aquecidas, conseguimos até pagar um
preço melhor pela unidade, pois teremos condições de comercializar o modelo mais rápido. O
bom gerenciamento do estoque serve para administrar melhor o negócio. Por isso que o sistema
que desenvolvemos é fundamental, pois cada
negociação concluída tem um custo de entrada,
precisando de preço justo e controle diário para
evitar prejuízos”, argumenta.
O empresário ressalta, ainda, que os veículos
usados, vendidos por meio do Programa Citroën
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Com investimentos
em sistemas e
treinamentos,
a equipe da Le
Monde conseguiu
com que a Rede
chegasse ao
patamar de
cerca de 500
veículos usados
comercializados
mensalmente.

Confiance, contam com garantia mecânica de 12
meses, controle de 93 itens, entre outros benefícios
que garantem mais segurança para o consumidor.
“Desenvolvemos uma proposta de trabalho diferenciada, com foco no consumidor, colaboradores
e imagem da marca. A nossa estratégia contempla,
também, ações de marketing”.
Treinamento da equipe de vendas – Na Le Monde,
as equipes de vendas, tanto de novos como de
usados, recebem a mesma carga de informações e
treinamento, e ambas conhecem a rotina e dados
de cada uma.
Outro diferencial se refere ao showroom de usados, que tem ambiente moderno e organizado, todo
planejado para atrair os clientes. “Todos os nossos
vendedores recebem a mesma formação comercial.
A nossa área, destinada à exposição dos veículos
usados, é nobre, planejada para que o nosso cliente
seja atraído de forma positiva. Com isso, aliado
aos demais diferenciais que ofertamos, o nosso
consumidor entende que terá acesso a um veículo

60

Revista Dealer

com garantia de qualidade, que foi adquirido por
meio de um processo rigoroso e, ainda, com preços
competitivos e excelente relação custo benefício”,
argumenta o diretor-geral da Le Monde.
Outro ponto importante, destacado por
Füchter Filho, é a parceria com os lojistas, fundamental na estratégia de repasse de usados que,
por exemplo, apresenta pouca saída na Rede de
Concessionárias. “O lojista que trabalha com a
nossa Rede é visto como um parceiro estratégico,
sendo fundamental para o sucesso do segmento,
onde procuramos desenvolver parcerias longas,
sempre focadas no ganho para ambos os lados.
O lojista precisa estar alinhado aos objetivos do
Concessionário e entender que, muitas vezes, algumas unidades precisam ser repassadas e outras
não”, conclui.
O grupo Le Monde conta com concessionárias
em Florianópolis, Blumenau, Joinville, Criciúma,
Lages, Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú e Tubarão, além de um centro de logística e distribuição,
na cidade de Palhoça.

mercado
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BOA GESTÃO DO ESTOQUE
DE PEÇAS EVITA PERDAS
FINANCEIRAS
Saber trabalhar bem o estoque garante pontualidade no serviço ao
cliente, além de evitar perdas financeiras com produtos obsoletos.

C

onsiderado um departamento fundamental nas operações de uma concessionária, a área de peças pode representar
grande potencial de ganhos para uma
distribuidora de veículos, porém, se sua
gestão for aquém do necessário, a área
pode se tornar uma grande dor de cabeça
para o empresário.
Na opinião do consultor Evaldo Ouriques,
da EBO Consultoria, o Concessionário brasileiro
ainda possui a cultura do “encantamento” com o
charme do showroom. Na sua opinião, a comercialização de peças, tanto no balcão, como na área
de serviços, deve ser bem trabalhada para que este
departamento participe com boa parte na cobertura de despesas da empresa. “Hoje, o que vemos,
são concessionárias que têm cerca de 20% de seu

faturamento feito por peças. O ideal é ter mais de
50% de participação no faturamento. O setor de
peças é visto como o ‘patinho feio’ do negócio”,
reforça o consultor, dizendo que o titular ou o
diretor da concessionária deve olhar mais para o
balcão de peças.
Em um período de margens cada vez mais
apertadas na venda do veículo novo, Ouriques
recomenda ao empresário da distribuição olhar
mais de perto para o departamento de peças e, principalmente, seu estoque, como a primeira medida
para ampliar a rentabilidade. “O mais importante
é vender peças com um bom resultado, além de
ter um controle eficaz do estoque, ou seja, fazê-lo
girar”, ensina.
Na opinião de Ouriques, o giro ideal de um estoque de peças é o chamado “Giro 6”, ou seja, fazer
Revista Dealer
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Luiz Reze: “Jogamos
a demanda sobre
a curva ABC. Neste
tipo de comércio, não
adianta ter estoque
sobressalente”.
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o estoque girar a cada dois meses, ou seis vezes por
ano. “Quem não atinge este índice deveria tê-lo ao
menos como meta”, explica. Segundo o consultor,
na média, as concessionárias brasileiras estão com
um índice Giro 3 ou 4. “Três meses de estoque
parado é muito tempo. O importante é comprar
bem e ter um bom fluxo de vendas com peças de
maior giro”, reforça.
Para que isso ocorra, Ouriques ensina que o
Concessionário deve excluir ou evitar cumprir os
objetivos de compra da montadora, principalmente
de peças de menor giro no estoque. “Para diminuir
os desperdícios, acredito que os gestores devem ser
remunerados pelo resultado, deduzindo o custo do
capital de giro que ele utiliza”, enfatiza o consultor.
Com o volume de peças ideal no estoque, o
consultor comenta que é preciso capacitar os colaboradores da concessionária para que se tornem
vendedores desses produtos. “Não basta ficar sentado atrás do balcão. O funcionário precisa buscar
aumento nas vendas”, diz Ouriques, afirmando que
é necessário que o colaborador seja um vendedor
e não um “empurrador” de produtos. Para isso,
recomenda que os empregados mostrem ao cliente
que determinado produto vai valorizar o veículo.
“Mostrar que determinada peça, além de valorizar,
vai deixar o carro do cliente mais seguro, é garantia
de uma boa venda”, completa.
Além de ter uma boa estratégia de vendas e uma
boa gestão do estoque, o Concessionário poderá
trabalhar, também, com parcerias, principalmente com concessionárias próximas, seguradoras e
revendedores independentes de peças. “Para isso,

o empresário deve fazer uma pesquisa na região
em que atua. Assim, ele consegue atrair e fidelizar
empresas que comprem peças de sua concessionária”, explica Evaldo Ouriques, que conclui:
“Existem concessionárias que fazem muito bem
isso e o resultado da área de peças já representa
70% do resultado da concessionária. Mesmo com
uma rentabilidade menor, o Concessionário ganha
giro estoque. Se trouxer o rendimento marginal, já
está valendo”.
Case de boa gestão – Nas Concessionárias Abrão
Reze, da região de Sorocaba/SP e representantes das
marcas Volkswagen e Hyundai, a gestão centralizada do estoque de peças garante mais agilidade no
processamento e unidade na tomada de decisões.
“Além disso, temos um gerente operacional responsável por cada marca, que conversa com o gestor
central”, detalha Luiz Reze, diretor das empresas.
O estoque de peças de cada concessionária é feito sob demanda, mas sempre de olho na competitividade do preço trabalhado. “Jogamos a demanda
sobre a curva ABC. Neste tipo de comércio, não
adianta ter estoque sobressalente”, enfatiza Reze.
Com base nessa teoria, a Abrão Reze possui
estoque médio de 55 dias, que é considerado
um tempo positivo, segundo especialistas. “Para
isso, também mantemos uma boa convivência
com os nossos ‘vizinhos’. Não deixamos peças
paradas no estoque”, completa Luiz Reze, dizendo que, mesmo com uma boa performance
na gestão (a área de pós-venda da Abrão Reze
cobre todas as despesas das concessionárias), é
preciso fazer, com mais frequência, um inventário do estoque, para identificar obsolescências.
“E isso é feito de uma forma rotativa, por amostragem”, complementa.

Carlos Bernardes, diretor de
pós-vendas da Grand Brasil

Falta de mão-de-obra
Com o objetivo de promover melhores práticas na gestão, a ABRARE – Associação Brasileira dos Concessionários
Renault, possui uma comissão de pós-vendas, que reúne
profissionais de diversas concessionárias e que trazem
conhecimento técnico para melhorar a performance dos
associados neste departamento. “O nosso objetivo é que
o Concessionário trabalhe por meio de ações fundamentadas, idealizadas por técnicos e especialistas no assunto”, comenta Carlos Bernardes, diretor de pós-vendas da
Grand Brasil e também integrante da comissão.
De acordo com o executivo, a Rede passa por um período
de grande volume no estoque de peças, o que pode comprometer o capital de giro, sem contar o grande risco de
obsolescência das peças estocadas. “O ideal é o giro de 1,5
mês. Na rede Renault, está praticamente o dobro”, alerta
o especialista.
Bernardes informa que a dificuldade de encontrar mão-de-obra capacitada para a gestão do estoque é um fator
importante para a atual realidade. “A gestão mal feita é
o principal ponto para a formação de estoque obsoleto”,
garante. Segundo ele, um gestor mal preparado pode solicitar itens que não têm giro, justamente pela falta de
experiência na função. “Um bom gestor tem de ter conhecimento profundo em estatística, em produto, matemática, dos sistemas envolvidos e, principalmente, sobre o
que tem acontecido no mercado. Conhecimento técnico
e a ciência do movimento de mercado são fundamentais
para a função”, diz.
“A gestão de peças tem de ser muito responsável”, acrescenta o diretor de pós-vendas da Grand Brasil. Segundo

o especialista, a comunicação entre a área comercial, a
de serviços e o gestor do estoque é importante para que
a operação seja lucrativa. “Assim, evitamos a formação de
estoque obsoleto”, garante.
Outro ponto observado por Bernardes, é a atenção do
gestor aos movimentos do mercado. “O preço da peça
não acompanha a desvalorização do veículo. Isso pode
trazer problemas para o concessionário, caso esta peça,
que agora representa grande porcentagem no preço do
carro, esteja parada no estoque”, complementa.
Além de ter um bom gestor, utilizar a área de serviços da
concessionária para o giro do estoque também é fundamental na operação. “A peça usada na área de serviços
rende duas vezes para o empresário: na venda da peça e
no valor da mão de obra. A venda de balcão é importante,
mas no serviço é mais rentável”, aconselha Bernardes, estimando que na Rede Renault, atualmente, 70% das vendas
de peças ocorrem na área de serviços e o restante no balcão, especialmente para os reparadores independentes,
lojas de autopeças, seguradoras e o próprio cliente final.
Para Bernardes, um sistema que integrasse todo o estoque da rede seria fundamental para as operações. “Desta
forma, conseguiríamos ter um bom giro e atender todos
os concessionários. A comissão trabalhará em uma proposta para esta integração”, finaliza.
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Integração do bônus
(prêmios ou gueltas) pago pelas
montadores aos vendedores de
concessionáras

Sérgio Schwartsman

Há possibilidade de o concessionário ter que pagar verbas trabalhistas sobre
bônus pagos por terceiros – montadoras ou financeiras – a seus vendedores.

É

importante os Concessionários distribuidores de veículos ficarem atentos a eventuais “bônus” (prêmios)
pagos diretamente pela montadora aos seus vendedores,
decorrentes de campanhas de incentivos de vendas, as
também chamadas “gueltas”, para que não venham a ter problemas
de ordem trabalhista com esses trabalhadores.
Isto porque, de acordo com o art. 457 da Consolidação das Leis
do Trabalho “compreendem-se na remuneração do empregado, para
efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber”.
Assim, pode-se entender que esse bônus pago pelas montadoras,
como incentivo às vendas de determinado(s) modelo(s), se equipara à
gorjeta e, consequentemente, se integra à remuneração do empregado
da concessionária para todos os efeitos, de tal sorte que, embora não
sendo o empregador (Concessionário) que pague o bônus, ele que
deverá pagar as integrações deste em férias, 13º salário, aviso prévio,
FGTS, etc.
Vejamos alguns exemplos da jurisprudência predominante
(existem algumas decisões em sentido contrário), que confirmam a
tese supra, inclusive quanto à semelhança entre “gueltas” e gorjetas:
“(... omissis ....) VENDEDOR. COMISSÕES EXTRARRECIBOS DE TERCEIROS. Devidamente comprovado nos autos o
pagamento de comissões extrarrecibos (gueltas), procede o pedido
de integração dos valores pagos a título de comissões de serviços de
despachante e da venda de seguros. O pagamento feito por terceiros
decorre da existência do contrato de trabalho, como ocorre no caso
das gorjetas, motivando o empregado nas vendas (artigo 457, da
CLT). (... omissis ....) “. Recurso ordinário do autor a que se dá
provimento parcial. TRT 2ª Região – Recurso Ordinário – Data
de Julgamento 12/03/2014, Relatora Juíza Maria Cristina Fisch – Revisor Juiz Rui Cesar Publio Borges Correa – Acórdão nº
20140188295 – Processo nº 00031924620125020031 – Ano
2013- 18ª Turma – Data de Publicação 17/03/2014”
“GUELTAS. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO. A parcela
disponibilizada por terceiros aos empregados da reclamada, como
forma de incentivar a venda de produtos e com a concordância desta,

é denominada guelta, possuindo natureza salarial, especialmente no
caso dos autos, em que restou comprovado que era recebida habitualmente pelo reclamante. Tem-se por irrelevante o fato de que a verba
era paga por terceiros, mormente porque isso ocorria por intermédio
da reclamada, que, inclusive, se beneficiava com as vendas decorrentes. Portanto, representando a guelta um plus aos ganhos do autor, a
exemplo do que ocorre com as gorjetas, integra sua remuneração para
fins de reflexos (Súmula 354 do C. TST). TRT 2ª Região – Recurso
Ordinário – Data de Julgamento 14/05/2013 – Relatora Juíza
Odette Silveira Moraes – Revisor Juiz Eduardo De Azevedo Silva –
Acórdão nº 20130495551 – Processo nº 20130027801 – ano 201
– 11ª Turma – Data de publicação 21/05/2013”
Também existem as gueltas pagas pelas financeiras e/ou bancos
para que o vendedor faça o financiamento da venda ao consumidor
por uma ou outra financeira/banco. Ou ainda aquelas pagas por
seguradoras, vendas de acessórios e outras. Também essas gueltas
podem integrar a remuneração do empregado e gerar despesas
ao empregador.
Dessa forma, o ideal é que não existam esses bônus pagos por terceiros, mas se houver, que esse pagamento seja realizado diretamente
pela montadora, sem passar pela concessionária, que assim poderá
alegar desconhecer o pagamento e tentar se eximir da obrigação de
integrá-lo à remuneração do trabalhador (vendedor).
Outra questão a ser analisada, diz respeito aos “bônus” concedidos pela Montadora aos Concessionários, em forma de descontos,
para a venda de determinados modelos.
Nesse caso, é preciso verificar como fica o preço final do produto
na Nota Fiscal, pois é sobre esse valor que deverá ser calculada e paga
a comissão do vendedor.
Assim, o melhor é que a Nota Fiscal seja emitida pelo valor efetivo da venda, para que a comissão seja calculada apenas sobre esse
valor, pois se for emitida a Nota por um valor e depois o “bônus” for
devolvido de outra forma, o vendedor deverá receber a comissão sobre
o valor da Nota, recebendo assim sobre uma base de cálculo superior
à efetivamente devida, o que aumentará indevidamente o valor da
comissão a ser paga.

Sérgio Schwartsman é advogado e sócio responsável pela área trabalhista da
Lopes da Silva & Associados – Sociedade de Advogados.
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