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24 CONGRESSO & EXPOFENABRAVE
o

SUPERAÇÃO EM BUSCA DE

RESULTADOS!
Com o recorde de mais de 3,9 mil pessoas reunidas no Expo Unimed, em
Curitiba, o 24º Congresso & ExpoFenabrave mostrou a verdadeira união em
busca da SUPERAÇÃO de resultados. Com isso, o segundo maior evento da
distribuição automotiva no mundo consagrou-se como o principal encontro de Concessionários, lideranças e parceiros do setor na América Latina.

EXPOFENABRAVE
Foram mais de 70 empresas expondo
produtos e serviços destinados aos
Concessionários de todos os segmentos,
em mais de 10 mil m². O Banco Itaú
foi, pelo sétimo ano consecutivo, o
Patrocinador Máster do evento.
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Íntegra do discurso de saudação proferido na
Cerimônia de Abertura do 24o Congresso & ExpoFenabrave

Alarico Assumpção Júnior
Presidente Executivo da Fenabrave e Coordenador dos Eventos
Bom dia senhoras e senhores, membros já citados e que hoje
compõem o palco e a plateia desta solenidade.
A cidade de Curitiba recebe nosso evento pela terceira vez, e
muito temos a agradecer a seus representantes, sejam autoridades aqui presentes, como companheiros da Regional Fenabrave
Paraná, Concessionários locais ou mesmo as equipes que compõem o forte time de competências que somamos aqui, para que o
24º Congresso & ExpoFenabrave sejam perfeitos para todos vocês.
Como presidente executivo da Fenabrave e coordenador geral
deste evento, dou as boas-vindas a todos vocês, e estejam certos de
que a Fenabrave, sua equipe de colaboradores e assessores, assim
como os profissionais da Reed Exhibitions Alcântara Machado,
que divide conosco a responsabilidade desta organização, os
recebemos de coração e braços abertos!
Não por acaso, escolhemos, este ano, a SUPERAÇÃO como
tema central deste Congresso. O presidente Flavio falará melhor
sobre os desafios impostos ao nosso setor e país, da mesma forma
como abordará os caminhos que podemos e devemos percorrer
para alcançar a superação em momentos delicados como o que
vivemos no Brasil. Mas o que pretendo abordar, com todos vocês,
é outro tipo de superação.
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Como coordenador geral dos Congressos Fenabrave realizados nos últimos anos, venho acompanhando, de perto, todos os
esforços e a reunião de uma massa criativa de profissionais que se
dedicam, a cada ano, a se superar, a fazer, do próximo Congresso,
o melhor de todos os tempos.
Podemos dizer, com total honestidade, que temos, por
princípio, o tema da superação arraigado em nossos propósitos
a cada evento. E não por menos temos mantido nosso Congresso
como o maior de toda a América Latina em nosso setor, sendo,
também, o segundo maior do mundo.
Enfrentamos desafios para escolher o melhor local, a melhor
infraestrutura, o melhor conteúdo de palestras, promovidas pelos
melhores profissionais do mercado nacional e internacional.
Escolhemos e definimos, juntos, os melhores fornecedores e agregamos, certamente, os melhores parceiros em nossa
ExpoFenabrave, reunindo empresas que não apenas investem,
mas acreditam no desenvolvimento e no potencial de negócios
gerados pelo setor da distribuição automotiva no Brasil.
Esse é o caso do Banco Itaú, aqui representado pelo amigo
Staub, por meio do qual agradeço o Patrocínio Máster deste
evento, pelo sétimo ano consecutivo.

Estou certo de que essa é a verdadeira parceria, pois se
consolida em todos os momentos e não apenas em cenários
menos desafiadores.
Da mesma forma, teremos, em nossa feira, parceiros estreantes e outros já tradicionais que, por várias edições, têm investido
nesta que julgo ser a maior feira de relacionamento corporativo
do Brasil.
Aqui, nossos propósitos convergem para a consolidação de
relacionamentos importantes, que resultam em parcerias efetivas
e na realização de negócios pautados para que todos ganhem,
sejam empresas fornecedoras ou concessionárias.
Pois é por meio desta união de objetivos que todos poderão
se superar.
Assim, agradeço a todos os patrocinadores, apoiadores e expositores da ExpoFenabrave. Sem vocês, nosso evento não teria
a magnitude que tem hoje.
Graças a vocês, às equipes de profissionais comprometidos
neste evento e a este maravilhoso público de congressistas e
convidados, teremos dois dias intensos de relacionamento
e conteúdo.
Estou certo de que sairemos daqui encorajados e com novas
estratégias, ferramentas e processos a serem implantados e desenvolvidos em nossas empresas.

Sairemos daqui já vitoriosos por estarmos abertos a enfrentar,
juntos, o caminho da superação.
E assim sendo, estaremos preparados e melhor capacitados a
usufruir os benefícios e resultados de momentos mais positivos
que, certamente, o futuro nos trará.
Há alguns anos, propus à plateia do Congresso Fenabrave,
somar sua voz à minha, para que entoássemos, juntos, um mantra
a favor de nosso setor.
Por que a Fenabrave e as Associações de Marca aqui presentes,
compõem a voz da distribuição automotiva brasileira e, unidas,
ao lado de nossos pares, montadoras e parceiros de negócios,
podemos alcançar sons que ecoem favoravelmente para cada um
de nós e para o bem comum.
Assim meus amigos, vou me permitir adaptar aquele mantra
à nova realidade e ao tema deste evento, e me despeço de todos
neste momento, pedindo que repitam, com ênfase e com energia
de vencedores, as palavras que direi a seguir:
SUPERAÇÃO É AÇÃO! SUPERAÇÃO É UNIÃO!
SUPERAÇÃO É O CAMINHO DOS VITORIOSOS!
SUPERAÇÃO É A VOZ DA DISTRIBUIÇÃO!
Que assim seja!
Muito obrigado e um ótimo Congresso & ExpoFenabrave
a todos vocês!

Íntegra do discurso proferido na
Cerimônia de Abertura do 24o Congresso & ExpoFenabrave

Flavio Meneghetti
Presidente do Conselho Deliberativo e Diretivo da Fenabrave
Bom dia senhoras e senhores, personalidades já citadas e
que compõem este palco; meus agradecimentos aos presidentes
e representantes das Associações de Marca, Presidentes Regionais da Fenabrave e Sincodivs, ex-presidentes da Fenabrave,
representantes das montadoras, autoridades já nominadas,
entidades congêneres, imprensa, empresas parceiras aqui presentes, e nossos convidados das delegações internacionais, vindos
dos Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Chile, Colômbia,
Equador, México, Peru, Austrália e ALADDA, representando
toda a América Latina.
Sejam todos muito bem-vindos a esta belíssima cidade
de Curitiba.
A presença de todos vocês, neste repleto anfiteatro, nos confirma a importância que a Fenabrave e todo o setor da distribuição automotiva, têm para o Brasil, como um segmento gerador
de riquezas, empregos, impostos e também como formador de
capital humano.
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Um setor que movimenta 5,7% do PIB Nacional, e gera,
diretamente, mais de 400 mil empregos; nós, Concessionários
de veículos automotores, somos responsáveis não só pela distribuição e venda, mas pela manutenção dos veículos que fazem o
Brasil crescer e se desenvolver sobre rodas.
Somos, em síntese, o principal elo entre uma marca e
seus consumidores.
Há mais de 100 anos, a concessão comercial se constitui no
principal canal de distribuição e comercialização de veículos para
a indústria automotiva, em nível global.
E, até os dias atuais, não se criou outro modelo de negócio
que pudesse nos substituir. Somos, portanto, um elo vital da
cadeia automotiva e, como tal, temos que ser respeitados por
nossos parceiros das montadoras.
Somos empresários que acreditam e investem seu patrimônio por todo o território nacional, contribuindo, assim, também
para o progresso do Brasil.

SEGURANÇA PARA
O CONSUMIDOR
FINANCIAR
E AGILIDADE PARA O
EDUARDO COLHER
RESULTADOS.

Os produtos e serviços da Cetip agilizam a liberação de crédito
para as instituições financeiras. Com eficiência e segurança, o
financiamento de veículos fica mais acessível, beneficiando o
revendedor e o consumidor. A Cetip ajuda o Brasil a crescer para
que negócios como o do Eduardo cresçam junto.
Para conhecer esta e outras histórias, acesse o site:
www.cetip.com.br/financiamentos

Igualmente, trabalhamos para que nossas marcas prosperem, mas, da mesma forma, queremos também prosperar, nos realizando profissionalmente, e remunerando
nossos investimentos.
Há quase três anos, assumi a presidência da Fenabrave com
alguns desafios pela frente. Alguns deles, nossos velhos conhecidos, como as vendas diretas.
Este canal cresceu de forma desordenada e desproporcional,
resultando num tratamento não compatível e inaceitável para os
Concessionários que são, ou deveriam ser, os principais parceiros
das montadoras.
Este complexo tema tem sido objeto de discussão entre
nós há mais de uma década. Reconhecemos a importância
dos grandes frotistas, tanto para os fabricantes como para
nós, distribuidores.
Nossa luta, incansável, é para, porém, receber um tratamento igualitário nas relações comerciais. Neste sentido, temos tido
agenda permanente com a Anfavea. Mas cabe, também aqui,
importante papel das Associações de Marca.
É determinante que todas as Associações estabeleçam, com
suas montadoras, as regras e parâmetros para normatizar este
importante canal. Existe aqui um tremendo desequilíbrio comercial, que temos que procurar nivelar em termos aceitáveis
para todas as partes envolvidas. E ainda acreditamos que a mesa
de negociação seja o melhor ambiente para encontrarmos o
caminho do equilíbrio perdido.
No Congresso passado, em São Paulo, abordei, com ênfase
e objetividade, a necessidade das Redes se prepararem para trabalhar, com mais foco, em fontes alternativas de receitas, como
os departamentos de veículos seminovos, pós-vendas, peças e
F&I, buscando alcançar o máximo de absorção das despesas das
concessionárias com essas áreas que, ao longo dos anos, foram
relegadas a um segundo plano.
Isso porque, como já antevíamos, as margens de veículos
novos se projetavam cada dia mais estreitas, e deveríamos seguir
o exemplo dos Concessionários norte-americanos que, após a
crise de 2008, conseguiram superar e recuperar seus resultados
e voltaram a prosperar graças a essas outras atividades e ao ajuste
eficiente de suas estruturas.
Nas palestras internacionais que estão programadas, vocês
tomarão conhecimento desses exemplos de superação dados
pelos nossos colegas estadunidenses.
E não por acaso, o nosso Congresso tem, como tema principal, a SUPERAÇÃO!
Sim, superação passa a ser a palavra de ordem para qualquer
concessionária que queira sobreviver, se manter e prosperar nesse
concorrido mercado. Um mercado mais ofertado e que exigirá
mais eficiência e profissionalismo por parte de todos nós.
Tanto quanto para as concessionárias, a superação é imperativa, também, para o governo, para o sistema financeiro, para as
montadoras e para qualquer outra empresa ou ramo de atividade
10
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que pretenda continuar prosperando e investindo seu capital e
seus esforços em solo brasileiro.
Como consequência da baixa atividade econômica experimentamos, hoje, uma significativa perda de volumes de venda
de veículos novos no varejo que, historicamente, sempre foram
a principal fonte de receitas de uma concessionária.
A média de emplacamentos, no primeiro semestre deste
ano, nos indica que, em volume, retornamos aos patamares
de 2010. Assim, temos hoje mais marcas competindo por um
mercado menor.
Tendo em vista que os preços dos veículos, em valores deflacionados, diminuíram, estamos diante de um faturamento real
ainda menor do que o registrado naquela época. Neste mesmo

período, vimos reduzir, drasticamente, nossas receitas de F&I e
também nossas margens.
Agravando este quadro, nossos custos de estrutura aumentaram acima da inflação, criando impacto negativo no caixa
das concessionárias.
Assim meus companheiros de setor, para superar tais fatos,
que são inegáveis e cujas previsões se estendem, também, ao ano
de 2015, precisamos de mudanças de conceitos e estratégias que
implicam, principalmente, na revisão de processos e estruturas
operacionais para que possamos preservar a saúde financeira e a
continuidade de nossas concessionárias. Por isso, é preciso unir
esforços em prol da superação.
É necessário que todos se movimentem na mesma direção,
para que possamos ultrapassar os obstáculos e atingir objetivos
comuns de crescimento, fazendo, dos caminhos da superação,
uma oportunidade de desenvolvimento.
Nesse sentido, faço aqui algumas ponderações que também
vêm sendo objeto do esforço contínuo da Fenabrave.
Como parceiras natas e únicas fornecedoras dos produtos
que representamos, devemos contar com as montadoras, muitas
das quais estão aqui presentes, demonstrando a vontade de atuar
em conjunto com suas Redes.
E essa parceria não envolve apenas o desenvolvimento de
produtos de alta qualidade, a preços justos e condições favoráveis ao mercado. Essa parceria efetiva pressupõe um olhar
mais atento e consciente de que a Rede de Concessionárias é, e
sempre será, o principal ativo de uma montadora, e que deve ser
rentável, motivada e apaixonada por sua marca.
Um ponto importante refere-se aos estoques, talvez o
elemento que representa maior impacto no capital de giro
das concessionárias, pois não só afeta os volumes, mas reflete,
diretamente, no custo financeiro do que chamamos “carregar
estoques”, por prazos superiores às médias históricas.
Assim, torna-se imperioso um rápido ajuste da produção, e
a consequente adequação dos níveis de estoque à demanda real
de mercado.
Por isso, de nada adianta que cada marca queira crescer mais
e mais, contra a capacidade de absorção real do mercado.
Afinal, como já dissemos num passado recente, o mercado
fecha em 100% e não mais do que isso.
Junto ao governo, temos investido nossos esforços não
para apenas pleitear incentivos, mas para esclarecer aspectos
como, por exemplo, a defesa da Lei 6.729, a nossa Lei Ferrari,
que foi objeto de severos ataques que nos fizeram sair em sua
defesa, para que pudéssemos mantê-la como um de nossos
principais patrimônios.
Outros pontos de discussão com o governo envolvem o
objetivo de desonerar o setor, fomentar o mercado e, consequentemente, estimular o crescimento econômico do país.
Esse é o caso da necessária eliminação ou sensível redução
do IOF sobre as oscilações do uso dos limites do floor plan que,

da forma como está, onera o estoque de forma ilógica e extremamente prejudicial a qualquer concessionária.
Para se ter uma ideia, este custo, hoje, representa um total
de, aproximadamente, R$ 350 milhões de IOF pagos pelas
Redes de Concessionárias para carregar estoques.
Todos nós, Concessionários, também estamos conscientes
das dificuldades encontradas para obtermos crédito para os
nossos clientes.
A principal explicação para isso é o aumento da aversão a
assumir riscos que o sistema bancário passou a ter com a extrema
dificuldade de recuperar veículos de contratos inadimplentes,
que são a garantia dos financiamentos.
Assim, temos pleiteado, ao governo, que modernize a legislação na retomada das garantias de veículos financiados, voltando
a estimular o apetite dos bancos para a oferta de crédito.
Isso poderá representar, na prática, um décimo terceiro mês
de vendas, o que seria um substancial incremento no volume de
vendas atuais, e de que tanto necessitamos.
Outra importantíssima agenda que a Fenabrave se propôs
a resgatar foi a da Renovação da Frota, ou o que chamamos de
indústria desmontadora de veículos, como costuma dizer nosso
amigo e parceiro, o Ministro Guilherme Afif Domingos.
Nossa proposta era gerar vontade política para recolocar o
tema no radar do governo e das entidades envolvidas.
E... tivemos sucesso!
Com o apoio da Casa Civil, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do BNDES e mais um elenco
de Associações das Indústrias envolvidas no processo, já está
próximo de ser encaminhado um Projeto de Lei sobre o tema
para o poder executivo.
Esses, senhoras e senhores, são alguns dos focos que vêm
sendo, constantemente, trabalhados pela Fenabrave em prol do
Setor da Distribuição de Veículos.
Nosso país precisa crescer e será a partir de ações efetivas,
seja por parte do governo ou do setor privado, que atingiremos
a superação deste momento de desafios que estamos vivendo.
Devemos somar esforços, partindo, inicialmente, da superação individual, de cada um de nós, no sentido de nos aprimorar,
como seres humanos, como empresários, como profissionais,
enfim, como líderes, seja em nível governamental, associativo
ou empresarial.
Se cada um fizer a sua parte e estiver envolvido com o mesmo
propósito, alcançaremos a superação!
Superaremos as adversidades para depois superar resultados
e chegar a patamares sustentáveis de crescimento.
Esse será o legado deste Congresso, que aponta caminhos,
que cabe a cada um de nós seguir, juntos, na mesma direção!
Desejo a todos um excelente Congresso & ExpoFenabrave,
e que possamos sair daqui mais fortes e preparados para os
desafios do futuro!
Uma ótima tarde a todos!
Revista Dealer
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A ESQUINA MAIS MOVIMENTADA
DA EXPOFENABRAVE.
A presença da Indiana Seguros na 24ª ExpoFenabrave foi um sucesso.
Nos atualizamos sobre as novas tendências do mercado e, principalmente,
recebemos uma ilustre visita: a sua.
Obrigado pela presença nesse evento de extrema importância para todos os
profissionais na área e contamos com você nas próximas edições.

www.indiana.com.br
Liberty Seguros S.A. CNPJ 61.550.141/0001-72. A Liberty também disponibiliza um canal de Ouvidoria, com Ouvidor externo e independente, que poderá ser utilizado para revisão do processo, caso o Cliente não concorde com a decisão
da Seguradora. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, em que é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo e-mail: ouvidoria@libertyseguros.com.br, pelo
telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta para a rua Dr. Geraldo Campos Moreira, no 110 – 11o andar – São Paulo/SP - CEP 04571-020 – a/c Ouvidoria.

Durante dos dias 13 e 14 agosto, mais de 3,9
mil pessoas estabeleceram o recorde histórico
de público no 24º Congresso & ExpoFenabrave,
maior evento do Setor da Distribuição de
Veículos da América Latina e que já faz parte do
calendário internacional da Reed Exhibitions
Alcantara Machado – empresa organizadora.
Realizado no Expo Unimed Curitiba, na capital
paranaense, o evento reuniu as principais lideranças
do Setor, nacionais e internacionais, além de
representantes de montadoras, autoridades, imprensa
e os principais fornecedores de produtos e serviços

ligados às Redes de Concessionárias. “Neste ano,
mostramos a força do nosso setor, ao reunirmos
quase 4 mil pessoas interessadas em buscar e oferecer
caminhos e alternativas para superar os desafios
do setor”, afirmou Flavio Meneghetti, presidente do
Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave.
Sob o tema “SUPERAÇÃO”, o Congresso apresentou,
em sua programação temática, coordenada por
Valdner Papa, palestras voltadas a temas de interesse
geral, como economia, internet/redes sociais e
tendências do setor, outros específicos para cada
segmento automotivo, além de seminários especiais

REDES UNIDAS PARA
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voltados à atual realidade de gestão no setor, onde
especialistas puderam discutir ideias e iniciativas
para melhorar o Capital de Giro e ampliar a absorção
por meio da área de pós-vendas. As Associações
de Marca também puderam reunir suas Redes em
salas especialmente concedidas pelo evento.
Já a ExpoFenabrave confirmou o sucesso obtido
em edições anteriores e, neste ano, contou com
intervalos maiores para visitação às mais de 70
marcas expositoras. Pelo sétimo ano consecutivo,
o Patrocinador Máster do evento foi o Banco Itaú.

“Tivemos empresas de segmentos que não expunham
na ExpoFenabrave, como da área de lubrificantes.
Também as montadoras estiveram presentes em
maior número, com 10 fabricantes, o que nos deixa
confiantes para a edição de 2015”, comenta Alarico
Assumpção Júnior, presidente executivo da Fenabrave
e Coordenador do 24º Congresso & ExpoFenabrave.
O evento contou com a presença de delegações
estrangeiras, como Estados Unidos, Argentina, Costa
Rica, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, Austrália
e ALADDA, representando toda a América Latina.

SUPERAÇÃO!
Revista Dealer
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SUPERAÇÃO
E EMOÇÃO!
A apresentação de
Johnatha Bastos
emocionou a platéia na
Cerimônia de Abertura.
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Realizada no dia 13 de agosto, a Cerimônia Oficial de Abertura do 24º Congresso &
ExpoFenabrave reuniu congressistas, autoridades e convidados nacionais e internacionais,
que lotaram o Teatro Positivo. Em sua abertura, o público pôde conferir, por meio de
vídeo institucional elaborado pela Fenabrave, que o Brasil se movimenta sobre rodas,
representadas por todos os segmentos da distribuição automotiva – o principal elo entre
as montadoras e os consumidores. Em uma temática mais emotiva, o vídeo comparou o
contexto atual do setor à garra e perseverança de atletas, incluindo paralímpicos, para
atingirem seu estado máximo de performance, superando todas as dificuldades.

F

inalizado com o clipe de “Stand By Me”
(Fique junto a mim), executado pelo movimento “Playing For Change” (Tocando
por mudanças, em tradução literal), o VT
de Abertura da cerimônia emocionou os
participantes, principalmente pela entrada
de Johnatha Bastos, músico deficiente físico, que acompanhou
o clipe em um piano, no palco. Na sequência, Bastos tocou “My
Way”, de Frank Sinatra, que rendeu, ao final, uma grande salva
de palmas, em pé, por parte da plateia lotada. “Johnatha Bastos
é um jovem músico que desafia suas limitações, nos dando
uma grande lição de vida. Para ele, nada é impossível. É uma
questão de superação!”, disse o mestre de cerimônias do evento,
o jornalista Otávio Ceschi Jr., atrelando a figura do músico
ao mote do Congresso. “Quando se tem consciência de que,
apesar de todas as dificuldades, se tem o poder da superação,
as coisas acontecem. E todos nós temos esse poder, que deve
ser desenvolvido, exercitado, aprimorado, diante de qualquer
dificuldade”, completou o mestre de cerimônias.
A composição do palco solene contou com a presença do
Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave,
Flavio Meneghetti, do Presidente Executivo da entidade e
Coordenador do 24º Congresso & ExpoFenabrave, Alarico
Assumpção Jr., do Secretário de Infraestrutura e Logística
do Estado do Paraná, Nelson Melo (representando o Governador do Paraná, Beto Richa); do Prefeito de Curitiba,
Gustavo Fruet; do Governador do Estado de São Paulo
(de 1990 a 1994), Luiz Antonio Fleury Filho; do Diretor
do DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito,
Morvan Cotrim Duarte; do Diretor-Executivo do Banco Itaú
(Patrocinador Máster do 24º Congresso & ExpoFenabrave),
Luiz Fernando Staub; do Presidente da Anfavea – Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz
Moan; do Presidente da ANEF – Associação Nacional das
Empresas Financeiras das Montadoras, Décio Carbonari; do
Presidente da ANFIR – Associação Nacional dos Fabricantes
de Implementos Rodoviários, Alcides Braga; do Presidente
da ABRACICLO – Associação Brasileira dos Fabricantes
de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Marcos Zaven Fermanian e; do Presidente da Reed
Exhibitions Alcântara Machado, Juan Pablo de Vera.
Como extensão do palco, sentados às primeiras fileiras
do teatro, a cerimônia ainda contou com a presença dos
ex-presidentes da Fenabrave, Waldemar Verdi Jr., Assis Augusto

Pires e Sergio Reze, além do Secretário de Segurança Pública
do Estado de São Paulo, Fernando Grela; dos Deputados
Federais, Alex Canziani, Dirceu Sperafico, Eduardo Sciarra,
Fernando Franceschini, Luiz Carlos Hauly Takayama e Zeca
Dirceu; do Deputado Estadual, Teruo Kato; da representante
da Secretaria do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Margarete Maria Gandini; do representante do Banco Central do Brasil, Anselmo Pereira de Araújo
Neto e, representantes de entidades de classe, empresários
e imprensa.
Antes do início dos pronunciamentos da Cerimônia, a
emoção ficou ainda maior com a execução do Hino Nacional
Brasileiro, interpretado pela Camerata Antíqua de Curitiba,
que foi acompanhada por imagens projetadas no telão, que
representaram o povo brasileiro, sua diversidade cultural e
também o desenvolvimento do setor automotivo, por meio de
todos os seus segmentos.
Superação é a voz da distribuição! – Dando início aos pronunciamentos, o presidente executivo da Fenabrave e coordenador
do 24º Congresso & ExpoFenabrave, Alarico Assumpção
Jr, deu as boas-vindas a todos os presentes e reiterou o agradecimento pelo esforço de todas as equipes envolvidas na
organização do evento, que hoje é o maior do setor na América Latina e que conta com a participação de palestrantes
renomados e expositores interessados em se relacionar com
as Redes de Distribuição. Assumpção Jr. agradeceu, ainda, o
empenho dos companheiros da Regional Fenabrave Paraná,
dos Concessionários locais das Associações de Marca e demais
lideranças da Fenabrave que, conscientes da importância deste
evento para suas Redes, promoveram incentivos fundamentais
para que os Concessionários filiados estivessem presentes em
grande número.
Neste clima de parceria e união, o presidente executivo da
Fenabrave disse que o tema do evento condiz com os esforços da
equipe envolvida na organização que, a cada ano, busca se superar
para oferecer um Congresso cada ano melhor a seus participantes.
“Podemos dizer, com total honestidade, que temos, por princípio, o tema da superação arraigado em nossos propósitos a cada
evento. E não por menos temos mantido nosso congresso como o
maior de toda a América Latina em nosso setor, sendo, também,
o segundo maior do mundo”, completou.
O coordenador geral do 24º Congresso & ExpoFenabrave
também falou da importância das parcerias para a realização
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de um evento desta magnitude. Na sua opinião, não apenas as
parcerias necessárias para a construção do evento, mas também
daqueles que acreditam no potencial de negócio do setor e expõem seus produtos e serviços na ExpoFenabrave. “Teremos,
em nossa feira, parceiros estreantes e outros já tradicionais que,
por várias edições, têm investido nesta que julgo ser a maior
feira de relacionamento corporativo do Brasil. Aqui, nossos
propósitos convergem para a consolidação de relacionamentos
importantes, que resultam em parcerias efetivas e na realização
de negócios pautados para que todos ganhem, sejam empresas
fornecedoras ou concessionárias. Pois é por meio desta união
de objetivos que todos poderão se superar”, disse o executivo,
agradecendo, ainda, a longa parceria do Banco Itaú que, pelo
sétimo ano consecutivo, é Patrocinador Máster do evento.

“Estou certo de que essa é a verdadeira parceria, pois se consolida em todos os momentos e não apenas em cenários menos
desafiadores”, disse.
Por fim, como já é de praxe em seus pronunciamentos no
Congresso, o presidente executivo da Fenabrave convidou o
público a somar suas voz em um “mantra” a favor do setor.
“Por que a Fenabrave e as Associações de Marca aqui presentes
compõem a voz da distribuição automotiva brasileira e, unidas,
ao lado de nossos pares, montadoras e parceiros de negócios,
podemos alcançar sons que ecoem favoravelmente para cada um
de nós e para o bem comum”, disse Assumpção Jr., entoando as
frases finais para acompanhamento do público: “Superação é
ação! Superação é união! Superação é o caminho dos vitoriosos!
Superação é a voz da distribuição!”.

A composição do palco solene contou com a presença do Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave, Flavio Meneghetti, do Presidente Executivo
da entidade e Coordenador do 24º Congresso & ExpoFenabrave, Alarico Assumpção Jr., do Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná,
Nelson Melo (representando o Governador do Paraná, Beto Richa); do Prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet; do Governador do Estado de São Paulo (de 1990 a 1994),
Luiz Antonio Fleury Filho; do Diretor do DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, Morvan Cotrim Duarte; do Diretor-Executivo do Banco Itaú (Patrocinador
Máster do 24º Congresso & ExpoFenabrave), Luiz Fernando Staub; do Presidente da Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores,
Luiz Moan; do Presidente da ANEF – Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras, Décio Carbonari; do Presidente da ANFIR – Associação
Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, Alcides Braga; do Presidente da ABRACICLO – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Marcos Zaven Fermanian e; do Presidente da Reed Exhibitions Alcântara Machado, Juan Pablo de Vera.
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O Hino Nacional Brasileiro foi interpretado pela
Camerata Antíqua de Curitiba

Desafios com mobilidade – Em seu pronunciamento, o presidente
da Anfavea, Luiz Moan, parabenizou a Fenabrave pela escolha
do tema do Congresso, informando que o mercado automotivo
está passando por uma situação delicada, porém, pontual. “Temos que superar estas dificuldades pontuais. Caso contrário,
a indústria não estaria realizando investimentos de mais de
R$ 75 bi, entre 2012 e 2015”, enfatizou.
Moan disse que o Brasil ainda é um país que possui uma
das menores taxas de motorização no mundo. Segundo ele, ao
fazer uma comparação com a Argentina, ainda seria possível
colocar mais de 30 milhões de veículos, por ano, nas ruas, para
chegar ao mesmo índice da nação vizinha. “Sabemos que os
desafios para continuarmos crescendo são políticas de médio
e longo prazo. A Anfavea, a Fenabrave, e as demais entidades
ligadas na cadeia, têm de trabalhar na construção de um futuro
melhor”, disse.
E, para que isso possa ser possível, o presidente da Anfavea
lançou um desafio em público com o objetivo de mobilizar as
autoridades com as questões da mobilidade. “Temos de pensar
na mobilidade. Este é o futuro. Caso contrário, teremos os nossos produtos como vilões da história”, comentou, ressaltando
diversas conquistas da indústria em prol do desenvolvimento
tecnológico do setor, como o Inovar-Auto, mas ressaltou a
necessidade de reformas por parte do governo. “Precisamos
trabalhar para diminuir a grande carga tributária incidente em
nosso setor. Deve ser a união do setor privado para o desenvolvimento de mercado”, completou, dizendo que as empresas e
as entidades podem contar com a Anfavea para este projeto.
“Juntos, superaremos todas as dificuldades”, concluiu Moan.
Investimento em infraestrutura – Para o Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, Nelson Melo, que
esteve na Cerimônia de Abertura representando o Governador
do Paraná, Beto Richa, os investimentos em infraestrutura
realizados no Estado demonstram a preocupação e o interesse
dos governantes locais em desenvolver esta área. “Acabamos
com a fila no Porto de Paranaguá e investimos mais de R$ 850
milhões na conservação de rodovias”, enumerou Melo, dizendo
que estas atitudes são ações de superação.

Para o Prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, os investimentos
na infraestrutura também beneficiaram os cidadãos da capital
paranaense. “A Copa do Mundo foi um desafio que superamos
recentemente. Foram investidos mais de R$ 300 milhões em
obras de infraestrutura e mobilidade, o que contribuiu com o
trânsito e reduziu a perda que estávamos sofrendo dentro do
transporte coletivo”, disse, comentando que a cidade foi avaliada como uma das melhores sedes do evento mundial de futebol.
Fruet argumentou que os cidadãos não podem mais dedicar
horas dos seus dias presos em engarrafamentos. Na sua opinião,
é preciso tomar medidas práticas e sempre preocupadas com a
sustentabilidade, assim como foi feito em Curitiba. “Implantamos novas tecnologias nos semáforos, que reduziram, em 20%,
os acidentes causados por atropelamento. Sem contar o ganho
com gastos na saúde pública por conta desta queda”, completou. “Temos que tratar a harmonia da mobilidade, pensando
no futuro, para não entrarmos em colapso”, encerrou.
Trabalho e união em busca da SUPERAÇÃO – Em seu discurso
durante a Cerimônia de Abertura, o presidente da Fenabrave,
Flavio Meneghetti, destacou e agradeceu a presença de todos na
plateia, incluindo autoridades, representantes das Associações
de Marca, montadoras, de entidades congêneres e de seus pares vindos de outros países, como Estados Unidos, Austrália e
outros representantes de diversos pontos da América Latina. “A
presença de todos vocês, neste repleto anfiteatro, nos confirma
a importância que a Fenabrave, e todo o Setor da Distribuição
Automotiva, têm para o Brasil, como um segmento gerador
de riquezas, empregos, impostos e também como formador de
capital humano”.
Meneghetti reforçou a importância do setor para a economia do País e para a indústria. “Participamos com 5,7% do PIB
Nacional e geramos, diretamente, mais de 400 mil empregos,
sendo responsáveis não apenas pela distribuição e venda, mas
pela manutenção dos veículos que fazem o Brasil crescer e se
desenvolver sobre rodas. Somos, em síntese, o principal elo
entre uma marca e seus consumidores. Há mais de 100 anos, a
concessão comercial se constitui no principal canal de comercialização e distribuição de veículos para a indústria automotiva,
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em nível global. E, até os dias atuais, não se criou outro modelo
de negócio que pudesse nos substituir”, disse.
O presidente da Fenabrave relembrou sua trajetória à frente
da Fenabrave, período em que destacou alguns desafios que enfrentaria pela frente, como é o caso das vendas diretas, assunto
conhecido das Redes há muito tempo e que cresceu de forma
desordenada e desproporcional, resultando num tratamento
não compatível e inaceitável para os Concessionários que,
segundo ele, “são ou deveriam ser, os principais parceiros das
montadoras”, disse Meneghetti, comentando que este tema
tem sido objeto de discussão no setor há mais de uma década.
“Reconhecemos a importância dos grandes frotistas, tanto
para os fabricantes como para nós, distribuidores. Nossa luta,
incansável, é para, porém, receber um tratamento igualitário
nas relações comerciais”, completou.
Meneghetti prosseguiu comentando que mantém uma
agenda permanente com a Anfavea, porém, ressaltou o importante papel das Associações de Marca em suas relações com as
montadoras para a criação de regras e parâmetros para normatização deste importante canal. “Existe aqui um tremendo
desequilíbrio comercial, que temos que procurar nivelar em
termos aceitáveis para todas as partes envolvidas. E ainda acreditamos que a mesa de negociação seja o melhor ambiente para
encontrarmos o caminho do equilíbrio perdido”.
Relembrando pontos debatidos no Congresso passado,
Meneghetti reforçou a necessidade de as Redes trabalharem
com mais foco em fontes alternativas de receitas, como o departamento de veículos usados, pós-vendas, peças e F&I, com
o objetivo de buscar o máximo de absorção das despesas das
concessionárias com essas áreas que, ao longo dos anos, foram
relegadas a um segundo plano. “As margens das vendas de novos
vêm caindo e precisamos seguir o exemplo dos nossos colegas
dos Estados Unidos”, apontou, lembrando a necessidade de investir na divisão de serviços e em vendas de usados. “Superação
passa a ser a palavra de ordem para qualquer Concessionário
que queira sobreviver, se manter e prosperar nesse concorrido
mercado”, aconselhou.
Seguindo esta linha, o presidente da Fenabrave disse que
não é por acaso que o tema escolhido para o evento foi a
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SUPERAÇÃO que, segundo ele, passa a ser a palavra de ordem
para qualquer concessionária que opera em um mercado mais
ofertado e que exigirá mais eficiência e profissionalismo de
todos os empresários.
Meneghetti também falou sobre a perda de volumes, apresentada, recentemente, devido à baixa atividade econômica.
Segundo o presidente da Fenabrave, no primeiro semestre deste
ano, o volume alcançado representou o retorno a patamares de
vendas registrados em 2010. “Assim, temos hoje mais marcas
competindo por um mercado menor. Tendo em vista que os
preços dos veículos, em valores deflacionados, diminuíram,
estamos diante de um faturamento real ainda menor do que
o registrado naquela época. Neste mesmo período, vimos reduzir, drasticamente, nossas receitas de F&I e também nossas
margens. Agravando este quadro, nossos custos de estrutura
aumentaram acima da inflação, criando impacto negativo no
caixa das concessionárias”, pontuou.
Diante deste cenário, Meneghetti comentou que é necessário
um movimento geral seguindo a mesma direção, fazendo dos
caminhos da superação, uma oportunidade de desenvolvimento.
“Devemos contar com as montadoras, muitas das quais estão
aqui presentes, demonstrando a vontade de atuar em conjunto
com suas Redes. E essa parceria não envolve apenas o desenvolvimento de produtos de alta qualidade, a preços justos e condições
favoráveis ao mercado. Essa parceria efetiva pressupõe um olhar
mais atento e consciente de que a Rede de concessionárias é, e
sempre será, o principal ativo de uma montadora, e que deve ser
rentável, motivada e apaixonada por sua marca”, completou.
O presidente da Fenabrave destacou, também, os estoques
de veículos. De acordo com ele, este elemento representa maior
impacto no capital de giro das concessionárias, pois não só
afeta os volumes, mas reflete, diretamente, no custo financeiro
do que chamou “carregar estoques” por prazos superiores às
médias históricas. “Assim, torna-se imperioso um rápido ajuste
da produção, e a consequente adequação dos níveis de estoque
à demanda real de mercado. Por isso, de nada adianta que cada
marca queira crescer mais e mais, contra a capacidade de absorção real do mercado. Afinal, como já dissemos num passado
recente, o mercado fecha em 100% e não mais do que isso”.

Pedido atendido
Na semana seguinte ao discurso do presidente da
Fenabrave no 24º Congresso & ExpoFenabrave, o Banco
Central e o Ministério da Fazenda anunciaram duas importantes medidas para tentar alavancar o crédito para
veículos no País. Uma delas foi revelada pelo ministro da
Fazenda, Guido Mantega, e atende pleito da Fenabrave:
maior facilidade para retomada de automóveis, comerciais
leves, caminhões, ônibus, tratores e máquinas pelos bancos
em caso de inadimplência.
Segundo informações da Agência Brasil, a instituição financeira poderá recuperar diretamente o bem financiado em
caso de inadimplência, dispensando ações na Justiça como
ocorre atualmente, mediante autorização do consumidor
no ato da adesão ao financiamento.

O presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti, discursa durante a
Cerimônia de Abertura.

Esforço junto ao governo – Flavio Meneghetti apresentou, aos
participantes do 24º Congresso & ExpoFenabrave, o trabalho
realizado pela entidade junto ao governo, não apenas para
pleitear incentivos, mas para esclarecer aspectos como, por
exemplo, a defesa da Lei 6.729, conhecida como Lei Ferrari,
que foi objeto de severos ataques. “Saímos em sua defesa, para
que pudéssemos mantê-la como um de nossos principais patrimônios”, completou.
Outro ponto alertado por Meneghetti é o caso da necessária
eliminação ou sensível redução do IOF sobre as oscilações do
uso dos limites do Floor Plan que, de acordo com ele, “da forma
como está, onera e estoque de forma ilógica e extremamente
prejudicial a qualquer concessionária”. “Para se ter uma ideia,
este custo, hoje, representa um total de, aproximadamente,
R$ 350 milhões de IOF pagos pelas Redes de concessionárias
para carregar estoques”.
Meneghetti também falou da dificuldade para a concessão
de crédito no mercado. Segundo o dirigente da Fenabrave, a
principal explicação para isso é o aumento da aversão a assumir
riscos que o sistema bancário passou a ter com a extrema dificuldade de recuperar veículos de contratos inadimplentes, que
são a garantia de financiamentos. “Assim, temos pleiteado, ao
governo, que modernize a legislação na retomada das garantias
de veículos financiados, voltando a estimular o apetite dos bancos para a oferta de crédito. Isso poderá representar, na prática,
um 13º mês de vendas, o que seria um substancial incremento
no volume de vendas atuais, e de que tanto necessitamos”.
Por fim, o presidente da Fenabrave reforçou o pedido de
união de esforços para que o empresariado chegue à superação.
“Devemos somar esforços, partindo, inicialmente, da superação
individual, de cada um de nós, no sentido de nos aprimorar,
como seres humanos, como empresários, como profissionais,

Para Mantega, a medida permitirá que “os bons pagadores
consigam financiamentos com juros mais baixos”. Com isso,
o governo decidiu simplificar a cobrança das dívidas. Os
bancos não precisarão mais entrar na Justiça para cobrar
consumidores inadimplentes em operações de crédito sem
garantia de até R$ 100 mil e operações com garantia de até
R$ 50 mil. Acima desses valores, continua a necessidade
de cobrança judicial.
A Fenabrave negociava a mudança na legislação desde
março e acredita que a retração no ano, estimada em
8%, poderá ser menor a partir da vigência das novas
normas. De acordo com Flavio Meneghetti, tal mudança,
considerando-se a média mensal de vendas no acumulado
de janeiro a julho, haveria adicional de 280 mil unidades
ao longo de um ano. “Com essa decisão do governo
acreditamos, inclusive, que 2015 tenderá a crescimento e
não apenas estabilidade como vínhamos projetando até
agora”, completou.
Outra medida anunciada veio do Banco Central, que estipulou novas regras para estimular a concessão de crédito
para financiamento de veículos. Em nota o BC afirma que
alterou “normas relativas ao recolhimento de compulsórios
sobre recursos a prazo, com impacto adicional estimado
em R$ 10 bilhões, que se somam ao impacto de R$ 30
bilhões gerado em 24 de julho”.
Segundo as novas normas, para que os bancos tenham
direito a dedução de 60% do recolhimento compulsório,
precisarão aumentar em 20% o volume das operações
de crédito de veículos em relação à média do primeiro
semestre de 2014. Ou seja: se os bancos não liberarem
mais crédito para a compra de veículos não terão direito
à dedução mais vantajosa.

enfim, como líderes, seja em nível governamental, associativo
ou empresarial. Se cada um fizer a sua parte e estiver envolvido
com o mesmo propósito, alcançaremos a superação! Superaremos as adversidades para depois superar resultados e chegar a
patamares sustentáveis de crescimento”, estimulou Meneghetti,
dizendo que este será o legado do Congresso, que aponta caminhos para o setor seguir junto, na mesma direção.
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BURTI E RIZZIOLI SÃO HOMENAGEADOS
Em reconhecimento à importância e à contribuição que tiveram para o
desenvolvimento do setor automotivo brasileiro, a Fenabrave homenageou dois
grandes líderes setoriais, que se destacaram pelas incontáveis contribuições
para que o setor automotivo alcançasse a evolução atual, da mesma forma
que ensinaram como alcançar a superação de seus propósitos.

P

or meio de um vídeo, produzido pela Fenabrave
e coordenados pela MCE Comunicação, todos os
que estavam presentes na Cerimônia de Abertura
do 24º Congresso & ExpoFenabrave puderam
acompanhar a trajetória desses dois grandes líderes.
O primeiro homenageado foi Valentino Rizzioli, que iniciou seu trabalho na Fiat, quando foi idealizada a primeira fábrica brasileira da marca destinada a tratores, em Minas Gerais. O
italiano participou de cada detalhe do novo empreendimento,
desde a compra do terreno para a fábrica até o treinamento da
mão da obra. Esta foi a semente de um novo momento de nossa
indústria, ao estender sua ação para a fabricação de veículos,
em 1973.
O sucesso da Fiat criou um polo de desenvolvimento, que
envolveu mais e mais pessoas, deu novas e melhores opções para
o consumidor e reinventou a vocação econômica de toda uma
região. Hoje, a Fiat desponta como uma das maiores montadoras
de veículos no Brasil, que emprega milhares de pessoas e contribui consideravelmente com o a economia mineira e brasileira.
O desenvolvimento desta grande indústria teve a marca de
Rizzioli. Desta forma, a Fenabrave prestou a mais justa homenagem a este líder, que preza pela educação e desenvolvimento
profissional daqueles que trabalham ao seu lado. “Temos que
melhorar continuamente a educação. Esse para mim é o maior
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desafio do Brasil. Porque através de uma preparação de toda a
população, ampliando sempre mais a educação, com solidez,
vamos conseguir passar à frente de todos os outros desafios”,
comentou o homenageado no vídeo.
Outro grande líder setorial, tem o seu nome confundido com o setor da distribuição. Trata-se de Alencar Burti,
ex-presidente da Fenabrave e líder que contribuiu para o setor
com seu trabalho empreendedor, sua visão de negócios, além
da disposição e dedicação.
À frente de entidades de classe, Burti possui uma capacidade
inigualável de dialogar, de liderar pelo exemplo, de encontrar
pontos em comum com os interlocutores e, a partir deles, construir relações que se fortalecem permanentemente. “A diferença
entre ser um executivo e um voluntário é que quando você fala
com um colega de voluntariado você não pode impor nada.
Você ganha no argumento ou na pergunta, pergunte antes de
você por uma ideia qual é a ideia dele”, disse o homenageado.
E foi com por seu espírito gregário, amigo e conciliador,
sem deixar de ser forte e combativo quando era preciso, que
Alencar Burti se destacou tanto no setor da distribuição automotiva nacional. E conquistou mais do que o fortalecimento
desta categoria econômica. Conquistou, e ainda conquista, a
admiração dos pares deste setor que hoje, por intermédio da
Fenabrave, lhe prestam uma justa homenagem.

Consórcio

Oportunidade indispensável
a seus negócios

O Consórcio é responsável por uma parcela significativa da venda de veículos.
Esse Sistema oferece inúmeras vantagens para o consumidor: baixos custos,
parcelamento integral, diversidade de prazos e ainda poder de compra à vista.
Hoje, já são 5,2 milhões de consorciados ativos apenas nesse segmento, com
R$ 15 bilhões em créditos disponibilizados de janeiro a junho de 2014.
Com o Consórcio, sua concessionária garante a continuidade das vendas a
cada mês, aumenta a fidelidade dos clientes e ainda abre portas para novos
negócios, por meio da oferta de outros produtos e serviços. Também ganha 2X
mais: na venda da cota e na venda do veículo.

Aumente seus ganhos. Venda Consórcio!

Procure uma
administradora associada.
Acesse:
www.abac.org.br.

MARCAS MAIS DESEJADAS

C

omo parte da 19ª Pesquisa Fenabrave de
Relacionamento de Mercado, realizada entre
os meses e maio e junho, Concessionários de
diversas marcas e todos os segmentos elegeram,
em cinco categorias (Automóveis e Comerciais
Leves; Caminhões e Ônibus; Tratores e Máquinas Agrícolas;
Implementos Rodoviários; e Motocicletas), a Marca Mais
Desejada 2014. Em sua sexta edição, este tradicional prêmio,
também foi entregue durante a Cerimônia de Abertura do
24º Congresso & ExpoFenabrave.
O prêmio é decidido por voto secreto, via internet, e computado junto com a Pesquisa Fenabrave de Relacionamento

com o Mercado, coordenado pela Scheuer Consultoria – onde
cada Concessionário pôde votar no segmento que representa e
em todos os demais, escolhendo as marcas de sua preferência.
“Mais uma vez, a Pesquisa Fenabrave retrata a percepção dos
empresários do Setor da Distribuição em relação a cada marca
no mercado consumidor e, assim, destaca as Montadoras que
melhor trabalham na parceria com suas Redes”, avaliou o presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti.
Excepcionalmente, nesta edição, não houve premiação para
o segundo lugar na categoria Motocicletas, já que os votos não
atingiram o mínimo de 25% necessário para a formação do
ranking. Conheça os vencedores da premiação, por categoria:

AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES
1o lugar

2o lugar
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O presidente da Audi do Brasil,
Jörg Hofmann, recebe estatueta
como a Marca Mais Desejada,
junto do presidente da Assoaudi,
Roger Wolf Pedroso.

CAMINHÕES E ÔNIBUS
1o lugar

2o lugar

Roger Alm,
presidente da
Volvo do Brasil,
recebe o prêmio
junto com o
presidente da
ABRAVO, Paulo
Roberto Pizani.

TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
1o lugar

2o lugar

Celso Schwengber, diretor de
Vendas para América Latina
da John Deere e Luiz Piccinin,
presidente da ASSODEERE,
recebem prêmio da Marca
Mais Desejada.

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
1o lugar

2o lugar

O presidente da NOMA,
Marcos Noma e o presidente
da ABRANOMA, Claudio
José Rodrigues Montagna,
comemoram a conquista da
Marca Mais Desejada.

MOTOCICLETAS
1o lugar

Longino Morawski, presidente da HarleyDavidson Brasil, e o presidente da Assoharley,
Luis Fernando Machado e Silva, recebem o
prêmio das mãos dos presidentes da Fenabrave,
Flavio Meneghetti e Alarico Assumpção Jr.
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JD POWER PREMIA MARCAS COM
BASE NA SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Durante a Cerimônia de Abertura do evento, a JD Power, consultoria global de
pesquisas, entregou prêmios às empresas que se destacaram em sua pesquisa
anual. Seu principal objetivo é fazer com que as montadoras e concessionárias
entendam, profundamente, os anseios de seus clientes, transformando o resultado
da voz do consumidor em melhorias de qualidade em seus produtos e serviços.

E

ste ano, a JD Power do Brasil realizou dois estudos
sindicalizados de benchmarking – o primeiro,
chamado de Sales Satisfaction Index Study, ou
SSI Brasil, que foi publicado em maio, e refletiu a
satisfação com a experiência de compra do cliente. Na ocasião,
foram premiadas as marcas Hyundai – CAOA e Toyota.
A Hyundai-HMB foi eleita a empresa com maior índice de
satisfação entre os proprietários de veículos novos no Brasil, de
acordo com o estudo realizado pela JD Power do Brasil “VOSS
Brasil 2014 - Vehicle Ownership Satisfaction StudySM”, divulgado durante a Cerimônia de Abertura do 24º Congresso &
ExpoFenabrave. Ford, Hyundai, Renault e Volkswagen também
tiveram um modelo premiado cada.
Em sua quarta edição no Brasil, o estudo VOSS é realizado
anualmente, e avalia a experiência vivenciada por proprietários
de veículos novos (12 a 36 meses após a compra), em quatro
fatores de satisfação: Custo de propriedade do veículo, o que
inclui consumo de combustível, seguro e manutenção/conserto
(42%); Experiência pós-venda (23%); Design e desempenho
do veículo, o que inclui conforto e recursos (19%); além de
Qualidade/Confiabilidade do veículo (16%).

Ford
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Renault

Hyundai

Volkswagen

MAPFRE WARRANTY é líder mundial em Programas
de Riscos Especiais como Garantia Estendida e Mecânica,
e apresentamos ao mercado brasileiro o lançamento da
MAPFRE ASSISTANCE, líder em Programas de Assistência.

facebook.com
/mapfre.assistance.brazil
facebook.com
/mapfre.warranty.brazil

Soluções completas em assistência emergencial que irão rentabilizar
seus negócios, ampliar seu portfólio de produtos e fidelizar seus clientes.
Assistência 24hs

AUTO

Assistência 24hs

AUTO+CASA

Conheça mais sobre nossos produtos e soluções, solicite a visita de um de nossos
Consultores Especialistas através do email contato@mapfrewarranty.com.br.

Your life. Our world

Assistência 24hs

MOTOS
www.mapfrewarranty.com.br

Your life. Our world

PALESTRA MAGNA DE ABERTURA

EXECUTIVO DA BMW DESTACA AS
JANELAS DE OPORTUNIDADE
Arturo Piñeiro aposta no crescimento da classe C e no investimento nos
seminovos, importante porta de entrada para novos clientes, canal para a venda
de acessórios e peças, o mais rentável da operação da concessionária.

“
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M

ais do que automóveis somos um negócio que
vende conveniência. O Concessionário tem de
se preparar para prover mais conveniência do
cliente”. Essa foi a principal mensagem transmitida por Arturo Piñeiro, atual presidente da BMW Group
Brasil e que também acumula experiência na gestão de concessionárias, durante Palestra Magna realizada no 24º Congresso
& ExpoFenabrave, em Curitiba (PR).
Arturo apresentou um panorama econômico do setor automotivo nacional e indicou os desafios das concessionárias, em
uma análise baseada na experiência de 19 anos como executivo
da BMW Group em diferentes mercados, como Espanha,
Estados Unidos, América Latina e Brasil.
Entre os aspectos positivos do cenário nacional, Arturo
destacou a presença de reservas cambiais, de uma Classe C
emergente (cerca de 120 milhões de pessoas) com poder econômico e capacidade de consumo, numa economia que é a 6ª
maior do planeta.
“Temos capacidade industrial instalada, exportamos
commodities e temos o agronegócio em expansão”, destacou.
Contudo, o executivo chamou atenção para o excesso de protecionismo e burocracia, uma logística precária e deficiências em
infraestrutura. Destacou também a falta de acordos comerciais,
a existência de lacunas na educação e distribuição de renda,
incertezas no âmbito jurídico, um sistema fiscal complexo,
inquietação social e alto índice de criminalidade.
Ainda assim, na visão do executivo, existe um amplo espectro de oportunidades no Brasil. “Evolução das classes econômicas indica que a classe C cresce rapidamente. Eles serão os
potenciais consumidores de produtos premium em um futuro
próximo”, analisou.
A concentração da frota brasileira em cinco estados (São
Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do
Sul, onde estão 70% dos veículos) é vista como mais uma janela
de oportunidade. Segundo ele, “São Paulo tem 22% da frota,
Revista Dealer

Arturo Piñeiro, presidente da BMW Group Brasil

cerca de 7,6 milhões de veículos, o que representa uma média
de 1,47 pessoa por veículo, comparável ao índice dos Estados
Unidos”. No Nordeste, são 12,3 pessoas por veículo e, no Brasil
como um todo, esse indicador é 5,7. “No Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, há uma enorme oportunidade de crescimento”.
“As economias são cíclicas. Portanto, temos de estruturar os
negócios para que sejam rentáveis em momentos de expansão
ou retração econômica, por meio de gestão eficiente e otimização de cada uma das áreas produtivas do Concessionário”,
explicou o executivo da BMW. “A retenção de talentos e investimento em pessoal são fatores críticos para o sucesso da Rede”.
Esse olhar mais atento para dentro da concessionária e sua
gestão é chave para a virada do negócio. Segundo ele, reclamase muito do baixo lucro gerado pela venda de veículos novos.
No entanto, a venda de usados é muitas vezes uma fonte de
receitas até mais interessante, uma lição aprendida na recente
crise que os americanos viveram no setor automobilístico. Ele
também apontou a venda de peças, serviços e seguros, que
pode ser responsável por uma importante geração de caixa das
concessionárias que gozam de uma boa saúde financeira. “Os
seminovos são uma importante porta de entrada para novos

clientes, canal para a venda de acessórios e peças, o mais rentável
da operação da concessionária”.
A venda estratégica de produtos como seguro e financiamento também é necessária para a otimização do lucro,
alinhadas ao desenvolvimento da implementação contínua de
processos que tornem a operação mais eficiente.
Arturo destacou que o cliente é principal ativo da empresa.
“Ele é quem paga o nosso salário e as nossas contas: temos que
superar suas expectativas e ser respeitosos com seu tempo”. Para
isso é importante reconhecer que o perfil do cliente moderno
está mudando drasticamente. “Seu foco é na experiência, e não
mais no produto”. A chamada “Geração Y” compartilha suas
experiências (negativas ou positivas) por meio de redes sociais
e eles não são fiéis a nenhuma marca; seguem a recomendação
de amigos e redes sociais.
Por fim, Arturo chamou a atenção para o fato de que Concessionários e marcas estão no mesmo barco. “Um não funciona
sem o outro. Temos de buscar constante cooperação e diálogo
e o Concessionário tem de se preparar para prover mais conveniência do cliente”.

O presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti, e
Otávio Ceschi Jr, realizaram talk show com Arturo
Piñero, presidente da BMW Group Brasil.
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IMPRENSA NACIONAL
PARTICIPA DO EVENTO

P

rofissionais de imprensa, de diversas localidades
do Brasil, estiveram presentes no 24º Congresso &
ExpoFenabrave. Além de jornalistas especializados no
setor e de assessorias ligadas às Associações de Marca, Regionais
Fenabrave e das empresas participantes da ExpoFenabrave, profissionais de rádio, TV, internet, jornais e revistas prestigiaram
o evento, resultando em ampla cobertura da mídia nacional.
No segundo dia de evento, o Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave, Flavio Meneghetti, concedeu
entrevista coletiva aos jornalistas, comentando questões de
mercado, assim como avaliando temas abordados no evento.

São Paulo, 14/
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Eventos

Fenabrave volta à
carga contra vend
a direta

No congresso da entidade
, Meneghetti ataca
política das montado
ras
GIOVANNA RIATO,
AB | De Curitiba (PR)

Sucesso de avaliação!
Os resultados da pesquisa de satisfação, realizada com expositores e congressistas, apontou que o 24º Congresso &
ExpoFenabrave, que bateu o recorde de público este ano,
com mais de 3,9 mil participantes, foi um sucesso.

rentabilidade dos concessi
onários.

O dirigente destacou
a importância da distribuiç
o segment o movimen
ão automot iva para
ta 5,7% do PIB nacional
a economia. Segundo
ele,
“Nós somos responsá
eé
veis não só pela distribuiç responsável por 400 mil emprego s diretos.
que fazem o Brasil
ão e venda, mas pela
crescer e se desenvo
manutenção dos veículos
lver sobre rodas. Somos
e seus consumidores”,
o principal elo entre
determina.
a marca
Nesse tom Meneghe
tti cobrou das montado
ras a
mantenham financeira
mente saudáveis. “Trabalha oferta de condições para que as redes
se
mas, da mesma forma,
mos para que nossas
queremo s também
marcas prosperem,
prosperar nos realizand
remunerando nossos
o profissio nalmente
investimentos.”
e
Ele lembrou do problema
das vendas diretas
feitas pelas montado
prática que prejudica
ras aos grandes frotistas
a tão buscada rentabilid
,
ade
tratamento é inaceitáv
el para os concessionários dos distribuidores. Segundo ele, este
parceiros das montado
que “são ou deveriam
ras”.
ser os principais

Com público formado, em sua maioria, por sócios ou
diretores de concessionárias (no caso de congressistas),
o resultado mostrou que mais de 90% das pessoas que
avaliaram os conteúdos de palestras, as classificaram como
boas e excelentes.
A pesquisa mostrou que 65% dos expositores avaliaram
como muito satisfatória sua participação nesta edição da
ExpoFenabrave. Foi também possível identificar que 97% dos
expositores têm a intenção de participar da ExpoFenabrave
em 2015, sendo que 16% já têm certeza de sua participação.
“Ainda de acordo com a pesquisa, grande parte dos participantes recomendariam o evento para empresas ou profissionais. Isso se deve tanto pela alta qualidade do público
visitante e também da programação temática, como a feira
ser uma excelente vitrine de negócios para os tomadores
de decisão nas concessionárias”, comenta o coordenador
do 24º Congresso & ExpoFenabrave, Alarico Assumpção Jr.
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Com o tema “superaç
ão”, abriu as portas
na
quarta-feira, 13, o
24º Congresso e
ExpoFenabrave em
Curitiba (PR). O encontro
acontece até a quinta-fe
ira, 14, e pretende
atrair
3,5 mil visitantes. Na
abertura do evento
o
presidente da entidade
dos
veículos, Flávio Meneghe distribuidores de
tti, falou da necessid
ade
de os concessionários
renovarem suas
estratégias para encarar
a nova realidade: mais
marcas disputando
o mesmo mercado
que, ao
menos este ano, deve
encolher. Também
voltou
à carga contra um velho
conhecido expedien
te
das montado ras em
época de vendas magras:
aumento das vendas
o
diretas, que tiram

O presidente da Fenabrav
e conta que o problema
sem solução e disse
vem sendo discutido
que a entidade trabalha
há mais de uma década
com a Anfavea para
empenho das associaçõ
solucionar a situação
es de distribuidores
e pede
das marcas para achar
tremendo desequilíbrio
saídas. “Existe aqui
comercial que temos
um
que procurar nivelar
todas as partes envolvida
em termos aceitávei
s”, defende.
s para
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te da BMW para o Brasil,
ia. Segundo o executivo
Arturo Piñeiro, também
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concessionárias no
cobre, em média, 47%
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esse índice chega a
a
da BMW nos Estados
83%”, aponta. Segundo
Unidos
ele, garantir que grande
coberta pela venda
de usados fortalece
parte dos custos seja
a empresa em momento
que ela possa trabalhar
de crise e dá potencia
em melhorias.
l para
Meneghetti avalia que
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impacto
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entos no primeiro semestre
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JANTARES ESPECIAIS
N

os dias 12 e 13 de agosto, o presidente da Fenabrave,
Flavio Meneghetti, reuniu lideranças da entidade e as
delegações internacionais em jantares de confraternização especiais.
O primeiro, para dar as boas-vindas à diretoria da Fenabrave,
delegações estrangeiras e convidados, foi realizado no Restaurante
Madalosso, dia 12 de agosto, e contou com a presença dos

representantes da NADA- National Automobile Dealers
Association e das Associações de outros países, como Argentina,
Costa Rica, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, Austrália
e ALADDA, representando toda a América Latina.
Já no dia 13, a confraternização aconteceu no Restaurante
Ile de France, reunindo presidência da NADA, da AADA – Associação Australiana e ALADDA.

Tanto no restaurante
Ile de France (acima),
como no Madalosso, a
diretoria da Fenabrave
confraternizou com seus
convidados e líderes das
principais entidades
da distribuição de
diversos países.
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Com a presença dos representantes da NADA - National Automobile Dealers
Association e das Associações de outros países, como Argentina, Costa Rica, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru,
Austrália, além da ALADDA, a Fenabrave reuniu seus pares para comemorar a presença e o sucesso do evento.

Na noite de 13 de
agosto, também
os jornalistas
convidados de
outros estados
participaram
de jantar com
a assessoria de
comunicação
e imprensa da
Fenabrave, a MCE, e
da Reed Exhibitions
Alcântara Machado,
no Restaurante
Madalosso.
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PROJETO
A

R U S H M O R E.

LIBERDADE NUNCA
F O I T Ã O T E C N O L Ó G I C A.

TECNOLOGIA
Infotainment e navegação pela nova tela
touchscreen, por comando de mão,
de voz ou Bluetooth®.

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

PROJETADA POR TODOS NÓS,
PARA TODOS NÓS.
Nós pilotamos, todos os dias, com
motociclistas do mundo todo, projetando
o que virá a seguir. Foram incontáveis
quilômetros e uma contribuição sem
precedentes dos nossos clientes para
encontrar inovações revolucionárias que
realmente sofisticaram as nossas motocicletas.
A nova geração das motocicletas Touring
já nasceu na estrada.

DESIGN
Design pensado em todos os
detalhes, desde o farol de LED
DaymakerTM, passando pela
carenagem até os saddlebags.
PERFORMANCE
Mais torque e mais potência com
o novo motor Twin Cam 103TM Twin-Cooled High Output.

CONFORTO
Zona de conforto do passageiro
com mais espaço para as pernas.

SEGURANÇA
Freios Reflex® com ABS
conectados eletronicamente.
Pare com absoluta confiança.

Faça o download do aplicativo interativo
2014 da Harley-Davidson® para o seu iPad,
digitando Harley-Davidson Brasil.
PRODUZIDO
NA ZONA FRANCA
DE MANAUS

CONHEÇA O AMAZONAS

Imagens meramente ilustrativas. Motocicletas
com 2 anos de garantia, conforme condições
descritas no termo de garantia do proprietário.

harley-davidson.com.br
harleydavidsondobrasil
@harleydavidsondobrasil

GERAL

FOCO NA GESTÃO

Com temas e assuntos de interesse a todos os segmentos
automotivos, palestras e workshops abordaram formas de as
Redes ampliarem sua rentabilidade, fazer uso de novas práticas
de gestão, recursos humanos, internet, além de assuntos
relacionados à conjuntura nacional. Especialistas brasileiros
e internacionais trouxeram parte de suas experiências para os
mais de 3,9 mil inscritos no 24º Congresso & ExpoFenabrave.
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Novo consumidor, nova estratégia
Para a diretora do Google, vídeos online e sites compatíveis com tablets
e smartphones são essenciais para atrair e reter consumidores.

A

tualmente, 95% dos compradores de veículos usam a
internet para pesquisar informações sobre o modelo
pretendido em alguma etapa do processo de compra,
segundo a pesquisa Digital Drives Auto Shopping,
realizada pelo Google. O estudo, por sinal, serviu de base para
a palestra “O Consumidor Atual de Serviços e Peças Online”,
apresentada pela diretora global do segmento automotivo da
empresa, Kate Balingit. “A evolução digital transformou a
indústria automotiva”, resumiu ela, afirmando que os Concessionários devem apostar na produção e divulgação de vídeos
online e em sites amigáveis para tablets e smartphones nesse
novo mercado.
Isso porque, de acordo com a pesquisa, 80% dos compradores de automóveis utilizam tablets e smartphones no processo
de pesquisa. Além disso, metade deles gasta mais de 30 minutos apenas assistindo vídeos online sobre os produtos em que
estão interessados. Não à toa, os anúncios online em formato
de vídeo já são os líderes em relevância para os compradores de
automóveis, sendo mencionados como os mais importantes
por 37% dos consumidores, à frente dos anúncios para tablets,
com 36%, e-mail direto, 35%, e anúncios para celulares, 34%.
Mais interessante ainda é a atitude dos consumidores
após assistir vídeos, já que, segundo o estudo, 49% dos entrevistados resolvem visitar uma concessionária para conferir
pessoalmente as características do modelo. “O YouTube é
hoje a segunda maior ferramenta de pesquisa da internet
(atrás apenas do Google)”, avaliou Kate Balingit, lembrando que nem sempre é preciso investir pesado em produção
de conteúdo online para ter retorno. “Uma declaração do
consumidor sobre o produto assim que a compra é finalizada
é muito importante e pode ser filmada com um tablet ou
smartphone”, exemplificou.
Compradores informados – Essa abundância de informação, absorvida pelos compradores, por sinal, revela um consumidor extremamente bem informado sobre o veículo que pretende adquirir.
Além disso, o estudo mostra que o interessado em adquirir ou

Bruno Rolim Affonso,
Account Executive
da área Automotiva
do Google.

Kate Balingit

trocar um veículo tem a mente aberta para experimentar novas
marcas – só para ilustrar, 72% das pesquisas na internet são do
tipo cross-shopping, ou seja, nas quais o comprador compara
diferentes montadoras e modelos. “Fidelidade à marca não
existe mais. Os consumidores estão abertos a experimentar”,
afirmou Balingit.
Para a especialista, com tantas mudanças no processo de
pesquisa e compra do veículo, cabe ao Concessionário assumir
um papel de consultoria sobre o produto, focando na experiência de compra e aproveitando pontos que ainda não podem
ser substituídos digitalmente, como o test drive, questões de
financiamento e negociação com vendedores, para construir
uma relação duradoura por meio da excelência de atendimento,
apontada como o segundo fator mais importante a ser considerado na próxima compra de veículo, com 62%, atrás apenas do
consumo de combustível, com 66%.

José Carneiro
de Carvalho
Neto, Presidente
da Comissão
de Inovação
Tecnológica da
Fenabrave

Revista Dealer

37

Ouvir quem participa é sempre o melhor!
Concessionárias participantes do Grupo dos 20 têm resultados até 30% melhores.

O

sucesso do Grupo dos 20 chamou a atenção dos
congressistas que assistiram à palestra sobre o programa, no primeiro dia de evento. A mesa redonda
sobre o tema, moderada por Francisco Mendes,
coordenador do programa, na Fenabrave, Douglas Montefeltro,
Concessionário Jonh Deere, e Mauricio Queiroz, Concessionário Fiat, ajudou os participantes a entenderem a importância
do G20 para os negócios da Rede.
Chiquinho, como é conhecido, iniciou o debate explicando
o quanto acredita no G20, e de que forma o programa pode
beneficiar a gestão na Rede. De acordo com ele, “ainda somos
pequenos neste universo, mas o programa está crescendo e acreditamos nisso”, comentou. O coordenador do programa citou
que as estatísticas da NADA (National Automobile Dealers
Association) mostram que as concessionárias participantes do
G20 têm, em média, resultados 30% maiores do que os que
não participam de algum grupo. “Se o Concessionário não
tem nenhuma outra razão para participar do programa, mas
gosta de dinheiro, isso já é importante”, provocou o consultor.
O 20 Group NADA surgiu há mais de 40 anos e já atendeu
mais de 1.900 concessionárias nos EUA, Canadá e México. O
programa tem o objetivo de analisar a situação econômica e
financeira do Concessionário e o ajuda a colocar em prática
ações para alavancar melhores resultados.
Para falar da importância do programa, Chiquinho mencionou o exemplo do mercado americano que, após a crise
2008, apresentou queda nas vendas de veículos. O volume de
17 milhões de veículos novos (automóveis e comerciais leves)
comercializados por ano, caiu para 9 milhões, ou seja, o mercado caiu quase pela metade neste período turbulento. “Nesta
época, milhares de concessionárias fecharam as portas, porém,
dentre os participantes do G20, nenhum fechou sua empresa
por condições econômicas ou financeiras, mas sim por outros
motivos. Isso mostra que o programa traz soluções rápidas e
ajuda agir à frente do mercado”, argumentou o coordenador.
O modelo brasileiro existe há três anos e vem ganhando
adesões das concessionárias brasileiras. Totalmente customizado para a necessidade atual do mercado nacional, o programa
oferece estruturas específicas capazes de atender cada segmento
da distribuição e cada marca (automóveis, caminhões, motocicletas, máquinas agrícolas e implementos rodoviários). “Até
o momento, o G20 da Fenabrave conta com quatro grupos e
possui estrutura capaz de atender qualquer marca. Disponibilizamos toda a tecnologia necessária para atender a demanda
do segmento”, explicou Mendes.
A ABRACAF (Associação Brasileira dos Concessionários
de Automóveis Fiat) foi a primeira a utilizar a tecnologia e
a estrutura do Grupo dos 20 da Fenabrave. A entidade tem,
desde 1996, um trabalho parecido, mas realizado sem o auxílio
das métricas e tecnologias empregadas no G20. “Por conta de
algumas dificuldades de sistema de gestão, tivemos que parar
este programa. Já o G20 é uma ferramenta muito importante
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Francisco Mendes

e possui recursos que não tínhamos antes no programa da
ABRACAF. A Associação quer uma Rede maior e mais forte
e, para gerarmos cada vez mais resultados, o G20 está contribuindo substancialmente”, comentou Mauricio Queiroz, da
concessionária Tempo veículos.
O coordenador do G20 Fenabrave explicou aos Concessionários a seriedade do programa e como os dados das empresas
são protegidos, por meio de acordo de confidencialidade. “Nos
preocupamos em oferecer toda segurança aos participantes. Todos os dados das marcas são protegidos, ou seja, confidenciais,
por meio de código de usuário e senha individuais, onde todos
os relatórios são gerados sem o nome da empresa. O portal
do Grupo dos 20 é inteiramente em português e dá acesso às
dezenas de relatórios de análise existentes”, explica Mendes.
Durante as reuniões realizadas pelos integrantes dos grupos, vários pontos departamentais e totais são analisados pelo
programa, como a geração de caixa, gestão operacional, composição do modelo de negócio, indicadores de desempenho,
vendas, lucro bruto, despesas, desempenho do departamento,
funcionário, evolução, vendas do mês, capital de giro, entre
outros. “Não importa se o porte da Concessionária é grande ou
pequena, o importante é trabalhar a eficiência na gestão para
que a prática traga o melhor resultado. Costumo dizer que a
venda é um pouco ilusão, pois o tamanho da empresa não é

Maurício Queiroz

Douglas Montefeltro

o que ganha, mas sim o lucro gerado. Temos que analisar os
gastos e resultados e notar quanto no final é lucro, esse é o papel
do G20”, enfatiza Chiquinho.
“Essa troca de informação que o programa oferece beneficia
e gera mais resultados para às Redes. Passamos por um ajuste
de indicadores que nos dá a perspectiva de que o resultado
vai ajudar muito a todos que participam. Isso mostra que a
Associação de Marca é um verdadeiro canal de comunicação
com os Concessionários”, comenta Douglas Montefeltro, da
concessionária Colorado Máquinas, representante John Deere.

“Após a segunda reunião, notei a importância da sessão de
ideias que o programa oferece. Há cinco anos, aplicamos uma
ideia, que depois foi compartilhada para os demais membros do
grupo e nos trouxe excelentes resultados. Dividir boas práticas
é bom para todos”, comemora Montefeltro.
Para participar do G20 Fenabrave, cada grupo deve ter, no
mínimo, 12 participantes e máximo de 22. Atualmente, os grupos formados têm entre 15 e 18 participantes e são separados
por segmentos e marcas. Os encontros ocorrem duas vezes por
ano e participam titulares e gerentes gerais.

Fidelizar é vender de
novo para seu cliente
Lee Harkins, Presidente da M5 Management
Services, indica os passos no caminho de
construir uma relação duradoura com o
cliente, que garanta a repetição da compra,
seja de veículos novos, serviços ou peças.

Lee Harkins

O

segredo da retenção do cliente é ganhar a oportunidade de vender novamente para o mesmo cliente,
a partir do nível de serviço prestado durante a
visita atual. Esta é a mensagem que Lee Harkins,
Presidente da M5 Management Services, deixou durante o
workshop Retenção de Clientes – Fidelização, realizado no
24º Congresso & ExpoFenabrave. “Você precisa definir,
claramente, quais ações esperadas de sua equipe para atingir
esse objetivo e a importância de que isso seja feito”, indica o
palestrante, um dos mais importantes especialistas na criação
de processos e ferramentas que buscam consolidar um alto
índice de fidelização.
Essa lição foi aprendida pelo mercado automobilístico
norte-americano a partir recessão vivida naquele país em
2008. A crise de crédito desestabilizou a indústria, o consumidor passou a retardar a tomada de decisão de compra
e começou a exigir um nível maior de valor agregado. “A
concorrência passou a ser mais acirrada para conquistar os
clientes, e tínhamos menos clientes comprando”, analisou
Lee Harkins.
Na crise, os clientes estenderam seu período de manutenção e deixaram de estar tão presentes na concessionária. “O
valor de vendas por ordem de serviço declinou e hoje precisamos ao menos três clientes para compensar o valor despendido
por um cliente há cinco anos”, contou Lee Harkins.
Para indicar o caminho das pedras para os participantes
do Congresso, o palestrante listou ações que o gestor não deve
descuidar para atingir a lucratividade:
1 Contrate as pessoas certas: “Se eles não podem sorrir para
você durante uma entrevista de emprego, não vão sorrir
para seus clientes. Normalmente, contratamos pessoas
com experiência para a nossa conveniência, e não para
os clientes”.
2 Desenvolva o foco do seu departamento: “Como gerente, você deve entender que sua missão é a rentabilidade.
Estabeleça o foco de sua equipe, que deve ser orientada a
fidelizar o cliente”.
3 Torne sua operação adequada às condições de mercado:
“O mercado está em constante mudança e o que fizemos
há três anos é obsoleto hoje”.
4 Escreva seus processos e defina indicadores de perfomrance: “Só assim o empregado poderá saber o que precisa fazer
para atingir um bom trabalho”.
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5 Pessoas devem executar os processos: “Nós, como gestores,
devemos dar responsabilidades às pessoas. Eles devem
dedicar 100% do tempo, com perfeição, para 100%
dos clientes”.
6 Fidelize: “Este deve ser o nosso foco principal em cada
transação e em cada decisão que tomamos. Vemos nossos
clientes menos frequentemente hoje e, por isso, precisamos desenvolver uma mentalidade de acertar com ele
de primeira”.
“Por fim, você tem que considerar que a lucratividade é o
seu objetivo principal. Você deve gerar um lucro no mercado
de hoje com o cliente de hoje”, explicou Lee Harkins ao final
de sua apresentação.

Francisco Nunes

Dicas para fugir da alta rotatividade
A gestão ineficaz de pessoas é um dos motivos da constante troca de funcionários
nas concessionárias, que perdem cerca de R$ 100 milhões por ano com isso. Não
há uma única solução para este problema: há que se examinar caso a caso.

A

alta rotatividade de funcionários é um dos principais
problemas enfrentados pelas concessionárias. Em
um ano, as empresas perdem R$ 100 milhões com
turnover. O assunto foi amplamente abordado na
palestra “Como Reduzir o Turnover e Aumentar a Produtividade nas Concessionárias” , pelo consultor Francisco Nunes.
De acordo com ele, são várias as causas da alta rotatividade,
mas algumas merecem a atenção especial. Uma delas é a gestão
ineficaz das pessoas. “A gestão pode ser feita de maneira empírica ou intuitiva, mas existem técnicas para se tornar eficiente”,
sugere Nunes.
O baixo comprometimento do pessoal também faz com que
as pessoas saiam das empresas – assim como uma má contratação. “É preciso ter foco, saber das prioridades ao contratar.
Uma contratação mal feita é uma demissão certa”, afirmou. A
política de remuneração inadequada e a falta de perspectivas
futuras também fazem parte deste problema. “As empresas
perdem bons profissionais porque não são claras sobre o próprio futuro.”
Oferta e oportunidade em outros segmentos e o momento
de crise do mercado também influenciam na rotatividade,
o que causa perdas financeiras e queda nos resultados. Em
consequência, compromete investimentos e o crescimento da
empresa. “Uma gestão competente reduz o turnover, as despesas
e aumenta a produtividade, as receitas e o caixa da empresa”,
acredita. Nunes sugere que os profissionais sejam acompanhados trimestralmente pelos gestores. “O processo de feedback
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deve ser sistemático, imprescindível em qualquer gestão”. Ele
aconselha que o feedback deve ser positivo, em cima das competências. “O líder deve ser educador. O processo de feedback
aproxima as pessoas, transfere conhecimento”, disse.
Nunes acredita que os gestores devem pensar no desenvolvimento das pessoas. “É preciso arrumar tempo para formar,
para dar foco. Metas sem plano de ação são sonhos e não planejamento”. O consultor apresentou alguns cases de sucesso
de empresas que conseguiram diminuir consideravelmente o
turnover. “Não há solução mágica, é preciso analisar os motivos
de cada saída, mergulhar no problema. A solução sempre está
na origem”, completou.
Algumas dicas foram passadas pelo consultor para uma
gestão eficiente e, consequentemente, uma queda no turnover. Uma delas é que o período de experiência dado pelas
empresas para os funcionários não deve ser um teste, mas
sim deve ser acompanhado de perto. “É um momento muito
importante. Criar desenvolvimento de capacitação é uma
boa estratégia também. As universidades corporativas estão
crescendo”, disse.
Segundo Nunes, a política de meritocracia também merece
atenção. “A remuneração deve ser proporcional a produção”.
Os funcionários também devem ter uma cesta de incentivos e
não de benefícios. “É uma questão de mão dupla, você me dá
e eu te dou”, disse. Nunes acredita ser necessário também um
engajamento do líder nas tomadas de decisões. “Ouvir, desenvolver e implantar a solução em equipe”, conclui.

Inspirados
pela segurança,
movidos
pela inovação.

Volvo. Líder mundial em inovação, tecnologia e segurança.

Internet ajuda a vender
Especialista norte-americano ressalta a
importância crescente dos sites de venda
de automóveis e da comparação online
de veículos: “Se o Concessionário não
apostar na internet, está desperdiçando
tempo e dinheiro”, afirma.

A

internet ganha importância cada vez maior na
venda de automóveis, mas as concessionárias
acham difícil mensurar as ações dos usuários.
O especialista em e-commerce, Chris Deringer,
diretor de marketing da DealerOn, Inc esteve pela primeira
vez no Brasil durante o 24º Congresso & ExpoFenabrave,
para apresentar a palestra “Venda Mais Carros com o Google
Analytics” - que mostra uma alternativa de análise do que é
apresentado na internet.
Com a sala repleta de congressistas, Deringer falou sobre
a experiência de concessionárias americanas com o sistema.
“É uma ferramenta bem confiável e não custa nada”, disse,
ressaltando que muitas concessionárias usaram a ferramenta
para ultrapassar a crise americana, de 2007 a 2009. Naquela
época, cerca de 15% dos dealers fecharam as portas, passando
de 21 mil empresas para 17 mil. “Este sistema é utilizado há 6
anos nos Estados Unidos e tenho certeza que nos ajuda a vender
muitos veículos”.
Segundo Deringer, pesquisa realizada com os consumidores
americanos mostra que 50% dos clientes visitam a página da
concessionária antes de irem até a loja. “Se o Concessionário
não apostar na internet, está desperdiçando tempo e gasto”,

Chris Deringer

afirmou, ressaltando que os clientes costumam fazer a comparação de veículos online. “Acredito que o mercado brasileiro é
similar ao americano. Por isso, é preciso convencer o cliente
pela internet”, disse. Nos sites, destacou, é possível mostrar
todas as informações relevantes dos carros. “Defendemos que
se use o máximo de dados para levar mais confiabilidade ao
produto e segurança ao comprador”.
O palestrante disse que o Concessionário americano investe
a maior parte da verba de publicidade no mundo digital. “Mas é
preciso saber o quanto a ação digital impactou em vendas” – e é
aí que ele sugere o uso do Google Analytics como uma eficiente
avaliação para administrar o comércio eletrônico. “Meça seu
site, estabeleça metas, faça gols”. O americano acredita que
a direção e a gerência da concessionária também devem estar
comprometidas em usar o Google Analytics. “É possível acompanhar o marketing digital e assim ter acesso a informações
convenientes, que permitem tomar decisões mais precisas e que
têm um efeito real no resultado das empresas”.
Embora o Google Analytics seja uma ferramenta eficiente
para mensurar desempenhos, e de fácil manuseio, Deringer
ressalta a necessidade de contato imediato com o cliente. “Assim
fica mais fácil vender o carro”, finaliza.

Sucessão é um desafio a ser pensado agora
A adoção de um modelo de Governança Corporativa é uma saída para a falta de
liderança, assim como a pulverização do poder acionário e do patrimônio em meio a
crises familiares, situações características das mudanças de gerações nas empresas.

O

desafio da sucessão bate à porta da maioria das
Redes de Distribuição, compostas por empresas
predominantemente familiares. Pela importância
do tema, congressistas lotaram a palestra de Cecilia
Lodi, consultora especializada no em sucessão, durante o
24º Congresso e ExpoFenabrave. “A história nos mostra que o
processo sucessório deve ser planejado, de forma profissional e
obedecendo a técnicas e ferramentas que vêm se aprimorando
ao longo dos últimos anos”, diz.
A primeira geração, que carrega a força de quem fundou
o empreendimento, tem uma tendência à concentração das
decisões, vivenciando todos os sacrifícios representados pela
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construção do negócio e enfrentando os desafios de profissionalização, treinamento e formação dos filhos sucessores.
Na segunda geração, chamada de “Sociedade de Irmãos”,
é possível identificar sinais de crise de liderança entre os sucessores. “É a fase do auge da empresa, quando os sócios buscam a
manutenção do status quo e se confrontam com a necessidade
de profissionalizam da firma”, analisa a consultora. Apenas
30 % das empresas seguem do primeiro para o segundo estágio.
Chamada de “Sociedade de Primos”, a terceira geração é
atingida por apenas 5% dos empreendimentos familiares. “Já
distantes dos valores do fundador, nessa fase falta liderança, há
uma pulverização do poder acionário e do patrimônio em meio

a situações de crise familiar”, explica Cecília. É um momento
de decadência.
“A Governança Corporativa é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas e controladas”, conta Cecília. A proposta de
adoção desse modelo considera a criação de esferas de decisão.
O Conselho da Família visa a integração da família e a definição
do papel de cada junto à empresa. Define-se também o processo
de habilitação para a execução do papel escolhido para cada
pessoa da família. São conciliadas as situações que envolvem
família, trabalho e casamento.
Ao Conselho de Administração, cabe escolher a estrutura de
patrimônio para cada geração para garantir a sobrevivência do
negócio após os espólios, suportando a explosão demográfica
da família e apoiando as viúvas e as crianças.
Segundo a palestrante, o Comitê Executivo tem como missão garantir a continuidade do empreendimento com unidade
de comando. É responsável pelo processo de capitalização e pela
agilidade das decisões. “É formado por profissionais habilitados
com visão de longo prazo”, explica Cecília.
A consultora destaca os cuidados para que o modelo de Governança Corporativa tenha sucesso dentro das organizações.
Para ela, “é preciso criar um ambiente regulamentado, com
adesão de todos ao que foi acordado”. A estrutura organizacional deve ser validada e respeitada pelo conselho. Um Relatório
de Administração precisa ser elaborado, assim como um plano
de atuação para cada stakeholder (os públicos de interesse

Cecilia Lodi

relacionados ao desenvolvimento de um negócio). “Os sócios
também devem definir o modelo de conselho a ser adotado na
organização, de acordo com seu estágio de evolução: mais empreendedor, mais direcional e controlador, mais administrativo
ou mais fiscalizador”, indica Cecília.
Na opinião da especialista, os membros dos conselhos devem ser selecionados e desenvolvidos para a função, dentro de
uma estratégia de sucessão futura. Os papéis do gerente geral,
dos diretores, do presidente e dos membros do conselho também devem estar bem claros para evitar equívocos durante o
processo de gestão. “Os resultados esperados da adoção de um
modelo de Governança Corporativa é uma maior formalidade
das decisões, o desenvolvimento de um sistema de avaliação de
desempenho, com maior controle da operação, num espaço
para diálogo e reflexão”, completa Cecília.

MESA
REDONDA DE
ENCERRAMENTO

D

Concessionários mostram
como atingir a superação
Na mesa redonda especial de encerramento do
evento, casos de sucesso nas Redes mostram que
é possível atingir a superação nos negócios.

evido as circunstâncias do mercado brasileiro, a
palestra de encerramento do 24º Congresso &
ExpoFenabrave, que normalmente traz uma personalidade importante do mundo empresarial, teve seu
formato alterado e, nesta edição, a organização decidiu ouvir
pessoas que vivem de perto as dificuldades do mercado e trabalham com o objetivo de superar as dificuldades e obter sucesso
em seus negócios. “Nosso objetivo foi, considerando tudo o
que foi apresentado no evento, ouvir de que forma podemos
trabalhar melhor a gestão das Redes, por meio da opinião de
empresários bem sucedidos da distribuição automotiva, além
de discutirmos os pontos principais debatidos neste evento”,
explicou o moderador da mesa redonda e coordenador temático
do evento, Valdner Papa.
Além de Valdner Papa, participaram da discussão o presidente dos Conselhos Deliberativo e Diretor da Fenabrave,
Flavio Meneghetti, a sócia-diretora da Prada Consultoria,
Letícia Costa, além dos debatedores Hélcio Cardoso de Matos
Sobrinho, Concessionário Fiat, José Henrique Figueiredo, Concessionário GM, Marcelo Nogueira Ferreira, Concessionário
DAF, Massey Ferguson e Land Rover, Sérgio Maia, Concessionário multimarcas no segmento de automóveis, e Winston
Diamantino, Concessionário Honda Motos.
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Valdner Papa iniciou o debate comentando tudo o que
foi abordado durante o evento. Segundo o coordenador
temático do Congresso, fatores como a atividade econômica
entre 2014 e 2015, novos caminhos para o negócio da distribuição (pós-venda, gestão, usados, F&I, etc), a experiência
norte-americana, o uso da internet e as novas ferramentas de
gestão para o negócio, foram temas atuais para a melhoria da
administração das concessionárias brasileiras. “Sem contar
os dois Seminários especiais que abordaram os temas Capital
de Giro e Absorção Máxima no Pós-Venda, que trouxeram a
vocês novos rumos de gestão adequados aos tempos atuais”,
complementou Papa.
Letícia Costa fez algumas considerações sobre o mercado
automotivo brasileiro. De acordo com a sócia-diretora da Prada
Consultoria, o ano de 2014, provavelmente, encerrará com um
mercado andando de lado. Já para 2015, a especialista acredita
que o volume será menor e, para 2016, não quis arriscar uma
previsão de desempenho. “Tivemos dois ou três anos com crescimento acelerado, o que é insustentável. O empresário, hoje,
deve prestar atenção no que faz com a sua gestão”, recomendou.
“Hoje, a necessidade do pós-venda é mais profunda. Os custos
subiram muito com a menor produtividade. E estas mudanças
e melhorias não são de curto prazo”, completou.

Além de Valdner Papa, participaram da discussão o presidente dos Conselhos Deliberativo e Diretor da Fenabrave, Flavio Meneghetti,
a sócia-diretora da Prada Consultoria, Letícia Costa, além dos debatedores Hélcio Cardoso de Matos Sobrinho, Concessionário Fiat,
José Henrique Figueiredo, Concessionário GM, Marcelo Nogueira Ferreira, Concessionário DAF, Massey Ferguson e Land Rover,
Sérgio Maia, Concessionário multimarcas no segmento de automóveis, e Winston Diamantino, Concessionário Honda Motos.

Para Letícia, esta mudança no perfil de gestão ainda demora
um pouco para surtir efeito no caixa das concessionárias. Porém, pelo que recomenda, o empresário deverá, imediatamente,
focar na gestão da empresa. “Muita gente não controla seu
capital de giro. É uma questão cultural da Rede, pois assim que
o mercado mostra o primeiro sinal de melhora, o empresário
já volta a focar boa parte dos seus esforços na venda de veículos
novos, apenas. Um profissional exclusivo de gestão é importante para que isso não aconteça”, recomendou.
Além de olhar para dentro e aprimorar a gestão das empresas, Letícia Costa comenta que as Redes devem se aproximar
mais das montadoras que representam. “No caso das vendas
diretas e o ‘empurrar estoque’, por exemplo, devem ser negociados. As montadoras têm de dar contrapartida. É também um
bom momento para que as montadoras revisem o modelo de
distribuição, que não onere tanto a Rede”, aponta.
Hélcio Cardoso de Matos Sobrinho apresentou sua opinião com relação à gestão de concessionárias de pequeno
porte. De acordo com o Concessionário Fiat, a gestão deve
estar mais focada no negócio em si, olhando os mínimos detalhes. “Neste caso, o dono tem que estar à frente do negócio,
fazendo com que todos os departamentos sejam geradores de
receita”, argumentou.

O Concessionário ainda comentou que os custos que envolvem uma concessionária ainda são considerados altos. Em
sua opinião, é preciso uma revisão no volume de investimentos,
adequando-os às reais necessidades de mercado e, principalmente, ao tamanho da concessionária. “Para uma loja pequena,
o custo de uma estrutura mínima ainda é grande. As imposições
das montadoras são altas”, comentou.
Para ele, ter uma equipe bem motivada e comprometida,
por meio de uma remuneração adequada, o empresário conseguirá entregar ao cliente um bom atendimento e qualidade no
serviço prestado. “Assim é possível aumentar o ticket médio
do pós-venda. É preciso trabalhar bem o agendamento ativo
e priorizar a venda de peças na oficina, onde as margens são
maiores. Isso deve ocorrer ao mesmo passo que o empresário
controla o capital de giro”, ensina Hélcio, concordando com os
argumentos de Letícia Costa.
Na opinião de Winston Diamantino, o cenário do mercado de motos tem algo parecido com o de automóveis. O
Concessionário está se referindo às dificuldades de crédito
para financiamento e, além disso, também sobre a necessidade de trabalhar melhor o capital de giro das empresas.
“Em muitos casos, o pagamento à montadora deve ser feito
à vista”, comenta.
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Concurso cultural
leva Concessionário
à NADA Convention
Ao final da mesa redonda de encerramento do
24º Congresso & ExpoFenabrave, foi anunciado o nome
do grande vencedor do concurso cultural, que dá direito
à participação da NADA Convention de 2015, evento
que reunirá Concessionários norte-americanos e de
diversas partes do mundo, entre os dias 21 e 25 de
janeiro, em São Francisco, nos Estados Unidos.

Apesar de o modelo de negócio ser um pouco diferente em
comparação às concessionárias de automóveis, Diamantino
também observa que os empresários devem apostar ainda mais
no departamento de pós-venda. “Tem que ganhar dinheiro com
agregados. A preservação da margem é importante, assim como
o relacionamento com a montadora, que são imprescindíveis
para a sobrevivência do nosso mercado”, conclui.
O empresário também aponta que é possível encontrar
alternativas para a dificuldade na concessão de crédito. Segundo ele, o sistema de consórcio é um agregador de negócios
para as concessionárias de motos, principalmente nas regiões
Norte e Nordeste do país. “Na crise, a estratégia é vender mais
consórcio. Vendemos cerca de 800 cotas mensais e esperamos
chegar a mil nos próximos meses”, detalha, informando que a
população pertencente a base da pirâmide é a que mais consome
motocicletas no Brasil. “Temos de trazer oportunidades para
que estas pessoas se motorizem”, conclui.
“Diante do atual cenário de mercado, temos a oportunidade
de inovar. Agora surgirá um modelo de gestão mais eficiente”,
comenta o debatedor Marcelo Nogueira Ferreira. Assim como
os outros participantes do encontro, o Concessionário acredita
que o foco principal, neste primeiro momento, é a melhora na
gestão de custos. “A grande lição deste Congresso é a de que os
temas apresentados nos mostraram ferramentas importantes
para a gestão do negócio: planejamento, acompanhamento e
foco, gestão de resultados, evitar turnover, criar receita com
novos produtos, trabalhar diariamente a gestão da oficina,
conseguir o retorno sobre o capital investido, ter o controle
eficiente do giro de todos os departamentos, realizar um planejamento tributário e fiscal, ter o pós-venda como estratégia
de conquistar 100% de absorção e ter uma equipe focada nos
interesses da empresa”, pontua.
Em sua apresentação, Sérgio Maia comentou que sua empresa conseguiu bons resultados por meio de uma ferramenta
de BI – Business Inteligence, que permitiu atuar com o mesmo
time, porém com habilidades diferentes. Além disso, prestou
mais atenção nos chamados ‘leads’ gerados por meio de ações
em redes sociais. “Os empresários não dão muito valor a esses
leads, está perdendo negócios. Só com isso, é possível crescer
cerca de 15% ao mês”, comenta.
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Durante o período de realização do Congresso
Fenabrave, os participantes preenchiam um formulário,
onde deveriam responder “Como o 24º Congresso &
ExpoFenarbave ajudará você a superar os desafios da
Distribuição Automotiva?”.
Uma comissão julgadora analisou as respostas mais
criativas e concedeu o prêmio a Marco Antonio Brenner,
da Brenner Veículos, do Rio Grande do Sul. Com a
resposta: “Quando os melhores Concessionários do
Brasil se juntam com os melhores cases do País, os
caminhos para a superação se torna bem mais fáceis.
Viva o Congresso! Viva nós!”, Brenner foi contemplado à
viagem, com direito a um acompanhante, para assistir
a programação da NADA Convention 2015.

Outro ponto levantado por Maia diz respeito à revisão da
estrutura física. Segundo ele, hoje existe um excesso de lojas
no mercado e, por isso, as montadoras precisarão rever a atual
política. “Vai ser preciso fechar filiais. Alguns grupos de concessionárias atuam na mesma área física com duas bandeiras
diferentes, reduzindo o custo operacional”, exemplificou.
Trazer soluções de outros mercados foi a forma encontrada
por José Henrique Figueiredo para inovar em seu negócio. De
acordo com o Concessionário GM, com esta estratégia, foi
possível tropicalizar boas práticas e desenvolver uma forma
de contratação mais barata que a convencional. Além disso,
investiu na consultoria do Instituto Falconi, que instruiu o empresário em mudanças que trouxeram bons resultados. “Hoje
nós trabalhamos focados em EBITDA. Então montamos um
processo com as pessoas certas e um sistema eficiente para a
obtenção de resultados”, disse.
Além disso, Figueiredo comentou que a área de serviços
tem sido importante para a melhoria da rentabilidade. Na sua
avaliação, é fundamental aumentar a receita em outras áreas,
porém, sem esquecer da fidelização. “Apenas a marca e o veículo
não são capazes de fidelizar, mas sim o serviço. Por isso, a considero uma das mais importantes áreas na empresa”, conclui.

AUTOMÓVEIS E
COMERCIAIS
LEVES

É HORA DE
ARRUMAR A CASA!

Com temas específicos às concessionárias de
automóveis e comerciais leves, a grade de
palestras do 24º Congresso & ExpoFenabrave
trouxe, aos participantes, a mensagem de
que é preciso olhar para dentro e otimizar a
produtividade dos diversos departamentos.
Foco no consumidor, internet e gestão,
foram as bases indicadas para que as Redes
consigam atingir a superação nos negócios.
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O Brasil é maior que todas as crises!
Para Décio Carbonari, em 2014, a indústria automobilística deve crescer 0,5%, e os
financiamentos de veículos acompanham o ritmo, com incremento de 0,7%.

O

público presente no 24º Congresso & ExpoFenabrave
teve a oportunidade de assistir uma palestra
ministrada pelo presidente da Associação Nacional
das Empresas Financeiras das Montadoras – ANEF,
Décio Carbonari, que abordou as perspectivas de crédito para o
setor automotivo, e explicou, aos Concessionários, as dificuldades
passadas pelas instituições financeiras nos últimos anos.
Questionando o porquê de as vendas no setor automotivo
terem caído, Carbonari comentou que existem dois fatores
que explicam a retração: “o primeiro foi a demanda menor, e o
segundo aconteceu pelos ajustes das políticas de crédito”, disse.
De acordo com o presidente da ANEF, o processo de ajuste da
economia brasileira e a desaceleração já têm cerca de três anos
e, progressivamente, foi gerando uma queda na atividade econômica, o que afetou vários setores e, naturalmente, também
atingiu o setor automotivo. “O automóvel deixa de ser uma
prioridade para o consumidor e acaba ficando em um segundo
plano. Tudo isso por conta dos endividamentos”, esclareceu.
Até o ano 2011, os créditos que foram concedidos pelas
instituições financeiras tiveram um impacto substancial nas
perdas dos bancos. Segundo ele, é difícil mencionar valores,
mas foram centenas de milhões de reais de perdas geradas por
políticas de concessão de créditos. “Quando as instituições
financeiras perceberam a quantidade de endividamento dos
clientes, especialmente nas dívidas com carros, eletrodomésticos, imóveis, reformas da casa, entre outros, se deram conta do
tamanho do problema, o consumidor já tinha perdido o poder
de honrar sua dívida”, comentou.
Segundo Carbonari, este cenário fez com que as instituições
financeiras começassem a tomar algumas precauções. “Parte
da carteira de financiamentos que nós tínhamos, efetivamente
serviu de lição pra que clientes com potencial de perfil de risco
fossem evitados na liberação de financiamentos. Houve essa
política e surtiu efeito para os créditos novos, que entraram
para as instituições financeiras nos últimos dois anos e meio.
Atualmente, temos uma qualidade superior e isso está ajudando
no nosso portfólio”, explicou.
Segundo o Banco Central, o saldo da carteira de veículos,
como automóveis, motos e caminhões (novos e usados), financiados para pessoas físicas e jurídicas, por CDC e Leasing,
apresentou queda nos últimos anos, passando, de acordo com
o presidente da ANEF, de R$ 244,90 bilhões em 2011, para
R$ 217,10 bilhões, até junho deste ano, representando uma
queda 11,4%. “São vários os fatores, mas os efeitos também
ocorreram pelas mudanças da política de concessão de crédito
dos bancos nos últimos tempos”, comentou, destacando que
os financiamentos voltados à pessoa jurídica retraíram 21%
no período. “Cliente pessoa jurídica é um comprador racional.
Ele olha a perspectiva de crescimento e de negócio e antecipa
cortes de investimentos, então, isso explica a diminuição dos
financiamentos para este público”.

Décio Carbonari

Carbonari comentou que, em 2007, os bancos liberaram,
para financiamento de veículos, R$ 111,6 bilhões, com liquidação de R$ 101,2 bilhões. Em 2011, essa carteira quase dobrou,
atingindo R$ 212,4 bilhões, porém, a liquidação foi de, apenas,
R$ 86 bilhões. “Foram fornecidos, pelas instituições financeiras, em torno de R$ 30 bilhões a mais, por ano, do que estava
sendo liquidado. Com isso, o saldo foi crescendo e o ocorreu a
alta da inadimplência”, argumenta o executivo.
A partir de 2012, a inadimplência acima de 90 dias começou a diminuir. Com as novas políticas de concessão de crédito,
o índice, que chegou a 6,4%, foi caindo até o patamar de 4,9%,
registrado em junho de 2014. “As políticas foram alteradas
nas direções corretas. Seria insustentável para as instituições
financeiras continuarem perdendo o que foi perdido lá atrás”,
enfatiza Carbonari.
O presidente da ANEF comentou que as vendas por meio
do consórcio vêm crescendo ao longo dos anos. Segundo Carbonari, a modalidade, em breve, representará o equivalente a um
mês de vendas de carros. “Esta é uma modalidade importante
para o setor”, comentou.
Apesar do período ruim que a indústria automotiva está
atravessando, a mensagem deixada pelo executivo é otimista. “O
Brasil é o maior que tudo isso. Não é só o setor automotivo que
está sofrendo, todos os setores sofrem de alguma forma. Acredito
que passaremos desta fase. Passamos os últimos três anos com
tantos problemas e só agora, em 2014, chegamos a essa crise.
Apesar deste cenário, eu acredito em uma recuperação, pois o
brasileiro gosta de consumir, gastar e viver bem.”, finalizou.
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As lições da crise americana
de 2008 para o Brasil
A indústria automotiva norte-americana perdeu mais de cinco milhões de unidades entre
2003 e 2009, e voltou mais forte e mais lucrativa, pronta para enfrentar os desafios do futuro.

O

que as concessionárias norte-americanas fizeram
para enfrentar a crise de 2008-2009, tornando-se
mais fortes? As lições aprendidas foram apresentadas por Chris Sutton, Vice-presidente Varejo Automotivo JD Power, durante o 24º Congresso & ExpoFenabrave.
A indústria automotiva estadunidense perdeu mais de cinco
milhões de unidades entre 2003 e 2009 (de 14 para 8,6 milhões).
O inesperado colapso de 2008 pegou de surpresa a maioria das
indústrias de varejo. “Como a produção da indústria despencou,
os volumes individuais das concessionárias também caíram”,
conta Chris Sutton. Foi nesse ambiente de mudanças e desafios,
que as concessionárias buscaram restaurar a rentabilidade e
emergiram da crise mais fortes e preparadas para enfrentar as
mudanças tecnológicas presentes no mercado atual.
“O sucesso demandou, e ainda demanda, um compromisso
com o ciclo de vida completo do cliente, que considera as etapas
de interesse de compra, experiência pré-compra, experiência de
compra, experiência com serviço de garantia e experiência com
serviço pós-garantia”, explica o palestrante.
Para analisar essa trajetória, Chris Sutton explicou as várias
transformações vividas pelo segmento. A primeira questão era
compreender as novas tendências de compra e de propaganda.
A utilização da internet como parte do processo de compra
de veículos se aproximou de 80% no período de 2008-2009.
“Quase todos os compradores mais jovens estavam online antes
de efetuarem a compra”, contou. As concessionárias reajustaram sua estratégia de marketing e, rapidamente, mudaram os
investimentos para a internet ao invés de jornal.
Outro aspecto relevante foi a avaliação do desempenho
de veículos novos e usados. “Com a redução dos ganhos com
novos, as concessionárias americanas cobraram a responsabilidade do gerente e criaram um processo de medição contínua,
redução das equipes não geradoras de receita, destacaram o
foco na lucratividade e deram ênfase na retenção de clientes
atuais”, explica Chris.
As concessionárias reduziram o pessoal que não gerava
receita e mantiveram os investimentos em técnicos. De acordo
com o palestrante, “mesmo durante a turbulência do mercado,
a quantidade de técnicos permaneceu estável. Todos os outros
grupos de funcionários sofreram perdas e ainda não voltaram
aos níveis de 2005 e 2006”.
Para muitas concessionárias, em 2008 e 2009, os lucros
brutos em peças e serviços foram 100% da lucratividade do
Concessionário. Elas também aumentaram progressivamente
as horas de serviço ampliado ou no fim de semana, atendendo
a percepção de conveniência do cliente.
Estratégias agressivas de incentivo competitivo para serviços
foram adotadas, além ampliar a linha de serviços oferecidos.
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Chris Sutton

Melhores práticas na internet
• Cada vendedor de internet administra
cerca de 80 solicitações por mês.
• As concessionárias devem gerar
respostas personalizadas até uma hora
após receber a solicitação online.
• O objetivo da interação online com o cliente é
agendar um horário para sua visita ao showroom.
• Os Concessionários apresentam melhor
desempenho usando uma combinação de
telefone e internet para entrar em contato com
os clientes. Porém, as concessionárias devem
respeitar os pedidos dos clientes que desejam
manter contato apenas pela internet.
• As concessionárias precisam responder de forma
transparente às perguntas sobre preço e estoque. Os
clientes reagem de forma deficiente às tentativas de
marcar visita sem receber as informações solicitadas.
• As concessionárias devem garantir um
processo intenso de acompanhamento junto aos
compradores por um período de até seis meses.

“As concessionárias foram capazes de cortar gastos e crescer
em veículos usados, peças e serviços. Hoje, a indústria está se
recuperando e os lucros estão restaurados – e prosperando”.
Como o mercado melhorou e os gestores não esqueceram
as lições-chave aprendidas, a lucratividade aumentou, superior
aos valores pré-crise. Com a maior capitalização, eles agora podem fazer os investimentos essenciais em tecnologia em torno
de ferramentas de gestão, considerando o que Chris Sutton
chamou de três forças de mudança.

A força de transformação do consumidor envolve as compras baseadas na internet, o uso intenso de smarthphones e das
mídias sociais. O varejista está envolvido com o uso de tablets
por vendedores e técnicos, além dos agendamentos online. No
caso das montadoras, a questão envolve o uso de tecnologia
avançada no veículo com o processo de entrega ao cliente.
“Com tantos recursos tecnológicos, cresce em complexidade
o processo de entrega do carro e aumentam a frequência de
problemas por veículo”, informou Chris Sutton.

Para ter sucesso é necessário
planejar, inovar e ser criativo
Planejamento e foco no F&I são as receitas de palestrante norteamericano para superar as dificuldades atuais de mercado.

J

ay Ferriero, presidente da CAPITAL AUTOMOTIVE
apresentou, durante o 24º Congresso & ExpoFenabrave,
qual é a ‘Visão do Concessionário em 2025: O que
temos pela frente’. Durante sua palestra, o executivo
orientou os congressistas a darem o primeiro passo para obter
o sucesso no negócio: iniciar um planejamento de longo prazo,
por meio do estímulo à reflexão sobre o futuro do setor. “No
início de 2014, no evento da NADA (National Automobile
Dealers Association), fizemos uma apresentação semelhante
a esta que trouxemos para ajudar vocês, Concessionários
brasileiros, a se planejarem”. De acordo com ele, não existe
segredo, pois “a ideia é fornecer um guia prático para que sua
equipe de planejamento possa reconhecer seus pontos fortes e
capacidades. Ao mesmo tempo, é preciso identificar os desafios
e objetivos do futuro”, disse.
O palestrante destacou as diferenças entre os mercados
norte-americano e brasileiro. Segundo ele, algumas marcas ocupam posições diferentes no mercado, sem contar o percentual
de participação entre as vendas de novos e usados. “No Brasil,
há uma contribuição grande das vendas de novos no lucro bruto
da concessionária. Nos EUA, vendemos bastante veículos usados, peças e manutenção. Na minha opinião, o Brasil deveria
ter, como meta, aumentar a fatia de F&I, peças e manutenção
no resultado”, ensinou.
A grande queda sofrida no mercado norte-americano
chamou a atenção do público que assistia a palestra. Segundo
Ferriero, nos últimos dois anos, o setor automotivo apresentou queda de 30% no volume de vendas. “A vendas retraíram
neste período, mas nos empenhamos e conseguimos recuperar
e voltamos a crescer 49% em 2013. Tudo isso por conta de
nos planejarmos corretamente”, explicou, informando que os
Concessionários do seu país começaram a mudar o panorama
das suas empresas. “Desde o ano passado, passamos a aumentar
os pontos de venda, começamos a trabalhar com perspectivas
em curto prazo e notamos que há grupos de grandes concessionárias ganhando espaço. Esses grupos representam apenas 8%
da fatia total de mercado”, explicou o palestrante.

O presidente da CAPITAL AUTOMOTIVE apresentou
as oportunidades de sucesso para o Brasil, que já foram vividas
nos EUA, e a experiência mostrou que é possível dar a volta por
cima. Segundo o palestrante, produtos de F&I, como garantias
estendidas, produtos antirroubo, a eficiência em operações de
carros usados, leasing, leilões de carros usados, entre outras,
são oportunidades de ampliar a rentabilidade nos negócios
da distribuição. “Há espaço de crescimento para o F&I e esse
é um mercado bom para o Brasil. Se atentem na expansão de
serviços para o mercado automotivo brasileiro, como é o caso
da garantia estendida”, alertou.
O executivo complementou sua palestra fazendo um alerta
aos congressistas sobre a chegada de veículos chineses no país.
“Quando os coreanos chegaram aos EUA, a qualidade era ruim.
Eles levaram 20 anos para melhorar e conseguiram. Por isso,
acredito que, nos próximos 10 anos, os chineses terão uma
fatia significativa de mercado e, neste tempo irão se empenhar
para melhorar a qualidade, como fizeram os coreanos. Hoje,
podemos citar a Hyundai como exemplo de uma marca bem
representada”, finalizou.

Jay Ferriero
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Varejo: Comportamento do consumidor
e novas tendências tecnológicas em foco
Fatores como confiança do consumidor, tendências de consumo e
mudanças demográficas são elementos que devem ser observados e
considerados pelos Concessionários no momento de desenvolver os
conceitos de negócios, adaptando produtos, lojas e atendimento.

D

urante a sua apresentação no 24º Congresso &
ExpoFenabrave, no Workshop Visão do Varejo
2014 – 2015, o Professor da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Maurício Morgado, uma das maiores
autoridades em varejo no Brasil e, também, pesquisador de
novas tendências, ferramentas e comportamento no varejo,
abordou, com foco neste segmento, temas essenciais para os
profissionais das Redes de Concessionárias, como as novas
tecnologias disponíveis para atrair os consumidores, além das
mudanças comportamentais da população, que está cada vez
mais adepta às novas tecnologias e em busca de atendimento e
serviços personalizados.
“Emprego e renda explicam 94% do desempenho do varejo.
Fatores como confiança do consumidor, tendências de consumo, mudanças demográficas como, aumento da obesidade e
envelhecimento da população, são elementos que devem ser
observados e considerados pelos Concessionários no momento
de desenvolver os conceitos de negócios voltados para tais públicos, adaptando produtos, lojas e atendimento”, cita.
Para Morgado, assim como em outras áreas, os Concessionários devem buscar formas de conquistar e fidelizar os clientes,
sendo que a tecnologia pode ser muito útil na integração do
consumidor com o ponto de venda, por exemplo. “É preciso
arriscar um pouco, criar uma experiência diferente de compra
para o cliente com o envolvimento junto à marca. No caso específico do segmento automotivo, podemos citar, como exemplo,
ações que incluem visitas à fábrica, fazendo com que o cliente
se envolva no processo produtivo. É trazer o cliente para si”,
comenta Morgado.
O especialista em varejo reforça a necessidade de as empresas se adaptarem ao mercado, priorizando a inovação, visto
que, nos próximos anos, as organizações que almejam o sucesso
precisam desenvolver algo diferente. “As organizações devem
disponibilizar os seus produtos em todos os canais, com acesso,
além das suas lojas físicas, por meio do telefone e internet, já
que o comércio eletrônico cresce de 30% a 50% por ano. São
40 milhões de compradores, com 47% de penetração no Brasil.
Este segmento permite atender consumidores de diferentes
localidades, seja para realizar a venda por meio eletrônico ou
para trazer este cliente para a loja física”.
Outro ponto apontado por Morgado se refere à importância
das mídias sociais no Brasil. Segundo o especialista, apenas no
Facebook, são mais de 94 milhões de usuários e que, de acordo
com pesquisa da consultoria ComScore, realizada entre outubro
de 2012 e 2013, o número de usuários na faixa etária de 15 a
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24 anos, mais que dobrou, passando de 8,7 milhões para 18,1
milhões, no período. “As redes sociais e aplicativos em geral
devem e podem ser explorados, assim como as lojas virtuais
que podem apenas disponibilizar informações para atender um
consumidor, que está cada dia mais exigente, e muda de opinião
o tempo todo. A exibição dos produtos, principalmente nestes
canais, deve motivar a vontade da compra”.
Em linhas gerais, Morgado comenta que o sucesso está
atrelado em criar, pensando na necessidade do cliente, com a
personalização do produto, de acordo com as expectativas dos
consumidores, considerando que a experiência de compra deve
estar associada à diversão e ao prazer. “É vender o conceito e a
experiência que tal produto proporciona, pois, mais do que simplesmente uma vendedora de produtos, a empresa deve priorizar
qualidade, preço justo, variedade e conveniência. O momento é
de abrir a cabeça, fazer um pouco de tudo com foco no consumidor, ou seja, inovar”, completa.

Maurício Morgado

Danilo Nascimento Lopes da Silva, da Serasa Experian, Marcelo Froes, do Grupo Fox Veículos, Aurivalter Silva Jr., do Grupo Coelho,
Syivio de Barros, CEO do iCarros, Welliton Souza, do Grupo Jorlan e Ricardo Massami, da concessionária Costa Sul.

Internet, questão de sobrevivência
Rede de computadores já é a mídia em que o brasileiro gasta mais tempo por dia.
Concessionários começam a montar equipes de vendas apenas para atendimento virtual.

E

m 2013, pela primeira vez, a internet superou a televisão como principal destino de recursos publicitários
nos Estados Unidos, de acordo com dados do IAB (Interactive Advertising Bureau). No Brasil, ainda é a TV
quem abocanha a maior parte da receita de anúncios, mas essa
realidade também pode mudar em breve. “A internet já passou a
TV em uso”, afirmou Sylvio de Barros, CEO do iCarros, moderador do debate “Internet é a Chave para Aumentar as Vendas”,
que reuniu Concessionários que têm obtido bons resultados
com ações, como criação de equipes voltadas exclusivamente ao
atendimento online e investimento em ferramentas de análise
de tráfego e de dados.
“A internet hoje é parte essencial da estratégia da empresa.
Não é mais questão de acreditar ou não nessa mídia. É uma
necessidade”, disse Marcelo Froes (Grupo Fox Veículos), um
dos debatedores. Segundo ele, em sua empresa, cerca de 80%
das vendas de seminovos, por exemplo, são originadas ou têm
etapas em ambiente online. No setor de novos, Froes afirmou
que o número é um pouco mais difícil de ser apurado, já que,
muitas vezes, o consumidor pesquisa no site da concessionária
detalhes do veículo, mas não a informa no momento da visita.
“Há muitas vendas de pessoas que vieram pela internet, mas
não foram identificadas”.
Atingir boa penetração virtual, no entanto, exige dedicação. No Grupo Jorlan, por exemplo, existe até uma equipe
exclusiva para vendas não presenciais. Tudo para atender com
rapidez e-mails, mensagens e dúvidas via site e outros meios
eletrônicos de potenciais compradores. “Velocidade na resposta
é essencial”, disse Welliton Souza, representante da empresa,
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citando um argumento interessante para os Concessionários
que tenham dificuldade em convencer vendedores a integrar
uma equipe virtual. “Quando um cliente entra na loja, ele é
disputado por 15 vendedores. Quando vem pela internet, é
entregue para um só vendedor”, analisou.
A boa notícia é que, apesar do investimento em treinamento
ou até formação de uma nova equipe, é possível economizar na
divulgação. Isso porque a internet ainda tem um valor baixo
de anúncio quando comparada a TV, revistas e jornais. “Conseguimos reduzir em 35% o investimento em mídia desde que
passamos a focar na internet”, contou Ricardo Massami, da
Costa Sul, que destina 50% a 60% da verba de marketing para
a mídia online. O número, por sinal, fica um pouco abaixo da
média do Grupo Coelho, que destina mais de 60% do orçamento de mídia para a internet. “Este mês, gastamos mais do que
isso”, afirmou Aurivalter, representante do grupo, revelando
um comportamento inusitado do seu consumidor. “Recebemos
muitos e-mails aos domingos e nas madrugadas”.
100 milhões de internautas – De acordo com Danilo Nascimento
Lopes da Silva, da Serasa Experian, o Brasil já é líder em captação de anúncios online na América Latina. Segundo dados do
Hitwise, ferramenta de análise de tráfego na internet, o investimento em mídia digital previsto para este ano no Brasil é de
US$ 2,8 bilhões. “São mais de 100 milhões de pessoas na internet brasileira, metade da população do país”, disse, lembrando
que quase 20% dos anúncios automotivos são acessados por
plataformas mobile (tablets e smartphones) e que há picos de
buscas na internet nos meses de lançamento de novos modelos.

11

Medir desempenho
em peças
Segundo Mike Nicholes, especialista
em gestão, onde o desempenho é
medido, ele melhora, gerando medidas
eficazes para aumentar a eficiência
e rentabilidade da área de peças.

Mike Nicholes

O

segredo de sucesso para a gestão lucrativa de um
departamento de peças passa pela análise criteriosa
do seu desempenho. Mike Nicholes, presidente da
Capital Management, trouxe sua larga experiência
em processos e ferramentas de administração de estoques para
os participantes do o 24º Congresso & ExpoFenabrave.
A área de peças é, hoje, uma das mais estratégicas para
o Concessionário, pois sua contribuição para o resultado é
extremamente significativa. Em geral, seu potencial de crescimento é importante.
A administração do estoque, de acordo com o palestrante,
exige parametrizações claras, que devem ser perseguidas para
atingir os objetivos desejados. “Precisa primeiro medir os
resultados e os padrões atuais. Se você não gosta do que vê, é
preciso agir”, explica Mike Nicholes.
Comece com a definição de um princípio e adote um sistema de gestão. A formatação deve começar com a inclusão dos
‘inputs’. “A resposta do sistema depende da correta inclusão
dos dados”, analisa Mike. “Se a entrada for concluída, vá para
os parâmetros do programa do sistema e ao processo do dia a
dia do departamento de peças”. Segundo o palestrante, se os resultados não são os esperados ou aceitáveis, o gestor deve olhar
para a entrada de dados. “Se a entrada é incompleta no sistema
do computador; resolva este problema primeiro”, indica.
A etapa de construção de um sistema bem eficiente é
chave para a qualidade da gestão. Para o consultor, “onde o
desempenho é medido, desempenho melhora”.
Mike Nicholes apresentou uma cesta de indicadores a
serem observados: vendas totais, vendas perdidas, pedidos
de emergência e especiais dos clientes, excesso de estoque,
obsolescência, entre outros, são alguns dos parâmetros a
serem considerados.
O resultado esperado da análise qualitativa desse sistema
é a adoção de medidas eficazes para aumentar a eficiência e
rentabilidade da área de peças. “Nosso objetivo é aumentar
as vendas, diminuir a obsolescência e o excesso de estoque,
aumentar a eficiência de compra e ampliar a cobertura de
peças”, conta Mike.
Confira algumas dicas de sucesso para a gestão lucrativa
da área de peças:
1 Calcule a eficiência da compra.
2		Defina o giro real - qual a medida real dos estoques efetivos.
3 Quando o dado de inventário está correto? Em qualquer
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sistema, a diferença entre o valor do inventário do balanço
e o dado do inventário no sistema de computador deve ser
o mesmo, ou muito próximo. Se não, há problemas.
4 Analise o excesso de estoque, mas considere antes que
toda obsolescência é excesso, mas nem todo excesso é
obsolescência. Se tiver excesso, verifique obsolescência,
procedimentos de compra, política de pedidos especiais e
peças que retornaram.
5 São dois tipos de obsolescência. A técnica (peças na prateleira
sem demanda de vendas por mais de seis meses) deve ser
menos de 25% do inventário. A absoluta (peças na prateleira sem demanda de vendas por mais de 12 meses) deve
ser menos de 5% do inventário. “Aproximadamente 6%
do inventário será obsoleto. Isso não é um problema, é uma
realidade a ser tratados de forma adequada”, explica Mike.
6 Peças novas, sem histórico de vendas, são justificadas para
encomendas especiais e kits de carros novos. Cuidado com
a especulação.
7 Preenchimento da prateleira: quando devidamente calculado, esta é a medida mais importante da eficácia do
departamento de peças para atender as necessidades dos
técnicos e clientes.
8 Fique de olho na eficiência do serviço e na análise da
hora técnica.
9 Calcule a taxa de absorção.
Segundo o especialista, o gerente da área de peças e da área
comercial devem analisar, periodicamente, esses indicadores
para identificar pontos fortes e fracos. “Quando essas duas
áreas falam a mesma língua, o resultado é o sucesso”, comemora Mike. “Um departamento de peças eficiente, que satisfaça
os clientes e gera lucro faz com que os clientes voltem para
comprar um novo carro mais tarde”, completou.

Soluções para Gestão Visual

Soluções para Gestão Visual

Eduardo Gianetti da Fonseca

Turbulência à frente
Inflação em alta, preços represados e perspectiva de recessão são
mostras claras do péssimo momento da economia brasileira.

A

situação é crítica. Inflação alta, represamento de
preços e baixo crescimento, além dos já conhecidos
problemas de infraestrutura e outros conjunturais,
provocados por uma série de equívocos da equipe
econômica do governo federal na última década. Neste cenário,
o que o futuro nos reserva? Para o economista Eduardo Gianetti
da Fonseca, que apresentou a palestra “Economia Geral”, a
resposta começará a ser escrita em 2015, mas as alternativas não
são muitas: na primeira delas, inicia-se uma série de reformas
para que o País volte a crescer. Na segunda, mantém-se a atual
política econômica e o futuro do Brasil se torna incerto. “Apertem os cintos, porque, se isso acontecer, há uma possibilidade
concreta de caminharmos para uma crise financeira logo no
início de 2015”, analisou.
Apesar do alerta, o economista disse ainda acreditar que,
mesmo que o atual governo vença as eleições, a economia
pode ser corrigida. Gianetti, afirmou que, se reeleita, Dilma
Rousseff terá dois caminhos a seguir: o primeiro, o qual chamou
de “aposta redobrada”, seria a temida continuação da atual política econômica nacional. Já o segundo, chamado pelo palestrante
de “curva de aprendizado”, teria como foco reformas em macro
e microeconomia. “Nesta hipótese, o governo reconhece que
cometeu equívocos, aprende com os erros e passa a corrigi-los
no segundo mandato. Seria uma correção paulatina dos graves
equívocos de macro e microeconomia cometidos”, opinou.
Segundo ele, o país vive um clima de “reversão de expectativa”, já que saiu da crise mundial de 2008 com uma imagem
de país forte, que unia crescimento sustentado com inclusão
social. “O Brasil animava, mas perdemos aquele momento”,
lamentou. Para Gianetti, três fatores contribuíram para isso.
O primeiro é uma mudança de ambiente externo, que come-
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çou a pagar menos por commodities agrícolas e minerais em
relação aos produtos que o país importa. Os demais são a soma
de problemas estruturais de longa data e conjunturais dos dois
últimos mandatos presidenciais.
“O fato é que o Estado brasileiro não cabe no PIB do país”,
lembrando que o setor público drena praticamente 40% do PIB
nacional. “Em 1988, o Estado (União, Estados e Municípios)
tinha carga tributária de 24% do PIB. Hoje, ela é de 36,5%.
Mais espantoso ainda é o fato de, em 1988, o país investir cerca
de 3% em formação de capital fixo, que é basicamente infraestrutura. A média dos últimos quatro anos, com PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento) incluído, é de 2,4% do PIB”,
explicou. No aspecto conjuntural, Gianetti destacou a volta da
inflação, que, segundo ele, aconteceu porque o atual governo
permitiu que o teto da meta virasse centro. “O governo, então,
se assustou. Represou preços e interviu pesadamente no câmbio, deixando a moeda artificialmente elevada.”
Gianetti, que é um dos assessores de economia da candidatura de Marina Silva, ainda analisou uma possível vitória da
oposição nas eleições deste ano. “Vejo uma forte convergência
das duas principais forças de oposição do Brasil (PSDB e
PSB). Uma convergência de que equívocos foram cometidos
e que é preciso recuperar o bom momento da economia.
Se eleita a oposição, volta o tripé macroeconômico e estabelece-se uma agenda corajosa de reformas microeconômicas,
para melhorar o ambiente de negócios”, disse, lembrando que
o período inicial do próximo mandato consumirá parte do
capital político do candidato recém-eleito, seja Marina Silva
ou Aécio Neves. “Há, sim, um custo para fazer essas medidas
corretivas, mas o custo de não fazê-las é muito mais alto do
que o de não enfrentá-las”, finalizou.

Mesa Redonda Internacional debate os
desafios globais do Mercado Automotivo
Representantes das entidades do segmento automotivo fazem
um amplo retrato das tendências para 2015.

O

encontro dos líderes das principais entidades
internacionais é uma oportunidade rara para
conhecer um panorama mais amplo sobre como
evolui o segmento automotivo mundial. O
24º Congresso & ExpoFenabrave concretizou, mais uma vez, esse
tradicional encontro trazendo, para um mesmo painel, Guido
Vildozo, diretor América Latina da IHS Automotive, Flavio
Meneghetti, Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da
Fenabrave, Forrest McConnel, Presidente da NADA – National
Automobile Dealers Association, Patrick Tessier, Presidente
Executivo da AADA – Australian Automobile Dealers
Association, Eric Jorgenson, Presidente da ATD – American Truck
Dealers, e Edwin Derteano Dyer, Presidente da ALADDA –
Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores.
Como moderador, Guido Vildozo, especialista em mercado
automobilístico internacional, fez um amplo retrato das tendências para 2015. “O crescimento mundial vai melhorar em
2014 e 2015, mas a última década foi um período de expansão
(não normal) para os mercados emergentes”, disse Guido.
De acordo com seu estudo, a indústria automobilística desfruta de um momento positivo, impulsionado pela China e pelos
Estados Unidos. As fortes vendas na China continuam, mesmo
em face de um crescimento econômico mais lento, e na Europa,
busca-se um renascimento. A América do Sul deve ser dividida
em três grupos: mercados estáveis (Colômbia e Bolívia), fracos
(Brasil, Chile e Peru) e voláteis (Argentina e Venezuela).

Guido Vildozo
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Patrick Tessier destacou o crescimento lento do mercado
australiano e os riscos que representam a importação de carros
usados, que abaixa o preço do produto, aumenta a competitividade, mas reduz a produção local em 30%.
Forrest McConnel, presidente da norte-americana
NADA, destacou a experiência da crise de 2008. “Em 2009,
estávamos no chão, com uma grande recessão, duas mil
concessionárias fechadas”, conta. A lição que ele aprendeu
é que o segmento tem características diferentes e que os
tempos difíceis podem ser uma grande oportunidade. “Nunca deixe nenhuma pessoa dizer que você não consegue”,
completou Forrest.
Representante do segmento de carros médios e pesados,
Eric Jorgenson elogiou o tema Superação do congresso.
“Nos Estados Unidos, depois da crise, redesenhamos nosso
negócio e achamos novos caminhos”.
Edwin Derteano Dyer, representante de entidade para a
América Latina, chamou atenção dos participantes para os
aspectos ambientais do crescimento da indústria. “O combustível necessário para atender o crescimento da demanda vai
esquentar o país e o planeta via cobrar sua conta”, analisou.
“Precisamos avaliar o desenvolvimento de carros elétricos
híbridos mais eficientes”, sugeriu.
Encerrando o painel, Flavio Meneghetti, Presidente da
Fenabrave, agradeceu a presença de todos e destacou o crescimento da participação no congresso. Ele fez uma avaliação das

Forrest McConnel

Edwin Derteano Dyer, Patrick Tessiere, Flavio Meneghetti, Eric Jorgenson e Guido Vildozo.

dificuldades encontradas pelo setor no Brasil, que resultaram
na queda das vendas. O aumento do IPI, a incorporação de
itens tecnológicos que não estavam previstos, com impacto no
preço dos carros, e a seletividade dos bancos para a liberação de
crédito, em sua análise, reduziram as vendas.
Negociações em desenvolvimento com o Governo Federal
pretendem reaquecer o mercado com a disponibilização de mais

crédito. “Se as mudanças na legislação forem conquistadas,
esperamos crescer 6% em 2015. Caso contrário, o aumento
será de 1,5%”, indicou Meneghetti, que também reforçou a
importância das concessionárias seguirem o modelo norteamericano, com a reconstrução a caminho do lucro sustentável,
e a importância da exploração dos negócios de usados e dos
serviços pós-venda.

Depoimentos
“Estou achando o Congresso
muito importante, pois
tenho a oportunidade de
trocar informações e fazer
uma análise do mercado.
Fazer contato com outros
concessionários, de outras
regiões, saber o que estão
fazendo, como estão
resolvendo os problemas
e é muito válido. Desta
forma, pretendo chegar
no meu trabalho e aplicar,
dentro do meu cenário,
o que é possível”.
Luciana Guedes, da concessionária
Ville de France, representante
Citroën em Mato Grosso do Sul.

“A escolha do tema
SUPERAÇÃO foi
absolutamente condizente
com o que vivemos no Brasil.
O segmento precisa atuar,
também politicamente,
de maneira forte, pois
tem força econômica, e a
Fenabrave tem trabalhado
nesse sentido”.
Samir Bittar, da concessionária
Nisa Veículos, representante
Hyundai em Goiás.

“Está sendo uma fonte
de conhecimento muito
rica, creio que sairei daqui
com outra mentalidade.
Anotei muitas informações
que pretendo levar para
a concessionária em que
trabalho. Vai ser um trabalho
difícil, mas recompensador.
Gostei muito do tema
Superação e acho que coube
muito bem a este momento
que estamos vivendo”.
Márcio de Andrade, da concessionária
Toyoserra, representante
Toyota no Rio de Janeiro.

“O Congresso está sendo
bem produtivo. Além
das palestras, a troca
de experiências com
concessionários está sendo
boa. Pretendo aplicar o
que ouvi, acho que foi um
chacoalhão para que a gente
retome o nível de vendas
que tivemos há um tempo”.
Lino Zschoerper Neto, da
concessionária Bentauto,
representante Volkswagen
em Santa Catarina.
Revista Dealer
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CAMINHÕES,
ÔNIBUS E
IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS

ECONOMIA
BRASILEIRA
NA BOLEIA
Novas oportunidades e desafios para os setores de caminhões,
ônibus e implementos rodoviários foram apresentados nas palestras
voltadas a estes segmentos. O grande destaque é a proposta de
renovação de frota, apresentada pela cadeia automotiva, que pode
incrementar as vendas e reduzir o risco nas ruas e estradas brasileiras.
Além disso, os congressistas puderam conhecer o apetite de mercado
pelas novas marcas e as oportunidades vindas do agronegócio.
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Um panorama sobre o
agronegócio brasileiro

Roberto Rodrigues

Na opinião de Roberto Rodrigues, exministro da agricultura, o que falta para
o país crescer no agronegócio é a criação
de políticas públicas de qualidade.

O

ex-Ministro da Agricultura e coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas,
Roberto Rodrigues, abordou os principais problemas do agronegócio brasileiro, o seu potencial e de
que forma o País poderá atingir grandes níveis de produção.
No início da apresentação, Rodrigues comentou que a questão alimentar é uma discussão presente em todo o mundo. De
acordo com o especialista, é fundamental aumentar a produção
de alimentos, em até 70%, em todo o planeta. “Sem alimento
não há paz! Uma pessoa é capaz de matar por comida”, argumentou. Segundo o palestrante, este crescimento de produção
é barrado por alguns entraves, como o excesso de uso da água
para irrigação, defensivos químicos, alimentos transgênicos e
sem contar a emissão de poluentes por meio de máquinas agrícolas. “É preciso crescer, mas não podemos usar nada para que
isso aconteça. O ‘não pode’ atrapalha o processo”, completou,
informando que não há nenhum programa global ou nacional
para a elevação da produção.
De acordo com o coordenador da FGV, a OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fez um

estudo, no final de 2011, apontando uma estimativa de que, até
2020, a oferta de alimentos, no mundo, deveria crescer 20%
para atender a demanda. “O Brasil é o país que mais ampliará a
produção, com previsão de 40% no período”, diz, informando
que esta demanda virá de fora para dentro. “A renda per capta
crescerá mais nos países desenvolvidos, o que vai exigir maior
produção de nós, exportadores.
Para acompanhar este desenvolvimento, Roberto Rodrigues
acredita que serão necessárias cada vez mais novas tecnologias
aplicadas à agricultura. Segundo o palestrante, este movimento
já ocorre há alguns anos, garantindo mais produção em uma
área menor. “A área plantada cresceu 41% entre 1990 e 2014.
No mesmo período, a produção avançou 233%. Nós preservamos 69 milhões de hectares por causa da tecnologia. Nenhum
país no mundo fez a revolução tecnológica que o Brasil fez nos
últimos tempos”, explicou.
Outro ponto que pode ser favorável para o crescimento da
agricultura nacional, segundo Rodrigues, é a ajuda do governo
com boas políticas públicas para a área. “Temos um grande
potencial, mas faltam políticas públicas de qualidade”, defendeu, argumentando que menos de 9% do território nacional é
utilizado na agricultura. “Temos 83 milhões de hectares ‘agricultáveis’. E deste total, mais de 68 milhões de hectares não são
ocupados graças a nossa legislação”, declarou.
A defesa do agronegócio foi apresentada, em números, pelo
palestrante. Segundo o especialista, o saldo do agronegócio
brasileiro sustentou a balança comercial do País. “E também
tem salvo as reservas cambiais”, completou. De acordo com
Rodrigues, o Brasil possui potencial para chegar a 38% de
crescimento dentro do prazo mostrado pela OCDE. “Falta
estratégia para o agrobusiness brasileiro, mas estou otimista
com relação aos planos de melhoria na logística, que deve
ser boa mesmo em 15 anos. O governo está mexendo neste
processo”, completou.
“Com o avanço da tecnologia, da logística e infraestrutura
para escoamento de produção, aumento da demanda externa e
o interesse dos governantes em melhorar as políticas públicas,
vejo um bom futuro para o agronegócio brasileiro”, finalizou
Rodrigues, comentando que um plano de governo voltado ao
setor foi elaborado, sob sua coordenação, com os principais
representantes da cadeia, e entregue a todos os candidatos à
presidência da República. “É a primeira vez que isso acontece
na história. Fico feliz por esses candidatos terem, em mente,
um plano para o agronegócio”.
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Os desafios para renovar a frota
de caminhões do Brasil
Os custos dos acidentes em rodovias e centro urbanos
envolvendo caminhões somam R$5 bilhões ao ano.

D

esde o final de 2013, a cadeia automotiva está unida
em prol de um grande desafio: implantar um programa de renovação de frota. Criado, inicialmente,
para o segmento de caminhões, o plano deve retirar,
de circulação, veículos com mais de 30 anos, o que representa
mais de 270 mil unidades em todo o Brasil.
Este foi o assunto discutido em uma das mesas redondas
do 24º Congresso Fenabrave, que foi conduzido por Renato E.
Simenauer, conselheiro do SINDIPEÇAS (Sindicato Nacional
da Indústria de Componentes para Veículos Automotores), e
contou com a participação dos debatedores: Alarico Assumpção
Jr., presidente executivo da Fenabrave, Luiz Carlos Gomes
Moraes, vice-presidente da Anfavea (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores), Samy Kopit, assessor
da diretoria do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social), e Margarete Maria Gandini, coordenadora
geral de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias na Secretaria do
Desenvolvimento da Produção do MDIC.
“Este programa é fruto da união das entidades do setor
automotivo e é a primeira vez, na história deste País, que nos
unimos em prol de algo para o setor. Quando falamos em Renovação de Frota, falamos da ‘Renovação de Frotas de Veículos’,
e essa será a primeira de uma série, para todos os setores no
futuro. Começamos com caminhões e acreditamos que este
projeto tende a crescer, pois o programa só trará benefícios a
todos”, comentou Simenauer.
Ao todo, 10 entidades participaram da elaboração do projeto, dentre elas a Fenabrave. “O programa de Renovação da
Frota é, na realidade, uma necessidade para o Brasil, por vários
motivos mas, entre os principais, destacamos a retirada da frota
responsável pelo alto custo em acidentes, além contribuir com
a redução da poluição e baixa produtividade em toda a cadeia
de transporte de carga. É lamentável ver, em circulação, uma de
frota de caminhões tão velha, por isso, nos empenhamos para

Renato Simenauer

este programa dar certo”, explicou Alarico Assumpção Júnior,
presidente executivo da Fenabrave.
De acordo com pesquisas feitas para a elaboração do projeto
entregue ao governo, estes caminhões antigos correspondem a
quase 230 mil unidades em circulação pelas estradas brasileiras,
sendo mais de 200 mil em poder de motoristas autônomos e o
restante como propriedade de empresas transportadoras e cooperativas. “Geralmente, os donos destes veículos são motoristas
autônomos que não têm condições de trocar o caminhão, e o
programa é uma forma de atendê-los, pois esses caminhoneiros
terão acesso a veículos mais modernos e seguros”, enfatizou
Assumpção Jr.
Segundo dados do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, DPRF – Departamento de Polícia Rodoviária Federal e DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, os
custos com acidentes em rodovias e centro urbanos envolvendo
caminhões, atingiram R$ 4,9 bilhões em 2012. Para o assessor
da diretoria BNDES, Samy Kopit, assim como os programas de

Alarico Assumpção Jr., Renato Simenauer, Margarete Maria Gandini, Luiz Carlos Gomes Moraes e Samy Kopit.
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Renovação de Frota do Rio de Janeiro e Minas Gerais, a ideia
não é só melhorar a venda de caminhões, mas sim proporcionar
acesso à aquisição do bem utilizado como ferramenta de trabalho. “Este é o papel do BNDES: Levar melhores condições para
que o setor produtivo amplie as possibilidades de negócios”,
disse, informando que o programa prevê, na transação para a
compra do novo caminhão, que o carreteiro ou o empresário
terão direito a condições especiais de financiamento (com juros
baixos e prazos longos) do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social. Para ter acesso a esses benefícios, o motorista terá que apresentar, na concessionária, uma certificação,
comprovando que seu caminhão antigo foi destruído.
“O governo também ganha com esta ação e vai passar a ter
menos gastos com acidentes, que somam R$ 5 bilhões ao ano
(saúde e previdência social), além de os Concessionários venderem mais. Neste programa, todos ganham”, completou Kopit.
O uso do Cartão Frete é outro trunfo para facilitar essa transição do caminhão velho para o novo. “Nesse cartão, há taxas

diferenciadas, prazo de até 120 meses para pagar, com carência
de seis meses e muito mais vantagens”, ressaltou Simenauer.
No programa entregue ao governo, está prevista a destruição total do veículo, sem possibilidade de remanufatura
de peças, com emissão do certificado de sucateamento. Além
disso, será criada a figura da empresa encaminhadora, que
compra o veículo do proprietário original e o encaminha para
sucateamento, garantindo acesso ao crédito.
A coordenadora geral da Indústria Automotiva do MDIC,
Margarete Gandini, informou que todas as minutas dos atos
legais para aprovação do plano já estão prontas. “Por força da
legislação eleitoral, nada disso poderá ser aprovado antes das
eleições de outubro”, garantiu.
Inicialmente, o programa previa retirar de circulação uma
média de mil unidades em 2014, cinco mil no ano seguinte,
15 mil em 2016 e, a partir dali, reciclar 30 mil caminhões
anualmente. O programa deve ser lançado oficialmente após
as eleições.

DAF quer ampliar presença no país
Empresa investe mais de R$ 320 milhões em fábrica no estado do Paraná
e estima, no longo prazo, mercado de 10 mil unidades por ano.

M

udanças no comportamento de mercado, o
aumento da tecnologia embarcada em veículos,
somado a novos padrões de qualidade e nível
de exigência dos consumidores, fez com que o
presidente da DAF Caminhões, Marco Davila, estimasse um
mercado de mais de 10 mil unidades por ano no longo prazo.
De acordo com o presidente da DAF, mesmo com a expectativa de encerrar 2014 com queda entre 12% e 15% (passando
de 103,3 mil unidades em 2013 para 87,3 mil este ano), ainda
há uma confiança para que o mercado retorne aos níveis anteriores. Segundo Davila, o Brasil está entre os maiores mercados
do mundo. “Por isso, apostamos no país, com investimentos de
mais de R$ 320 milhões em uma unidade fabril na cidade de
Ponta Grossa- Paraná. Ali, fabricamos, por enquanto, um único
modelo, o XF 105, mas já temos planos de ampliar o mix com
a entrada da linha ZF, que chega às concessionárias em 2015”,
comentou, informando que a empresa pretende se posicionar
entre os 20 maiores players no país.
A DAF, de acordo com Marco Davila, pretende ampliar
ainda mais os investimentos no Brasil. “Atuamos com 15 grupos de Concessionárias, totalizando 60 pontos de venda. Nossa
ideia é chegar a 20 grupos e 100 concessionárias até o final de
2015”, disse, completando que estão recrutando investidores.
Posicionada entre as seis maiores fabricantes de caminhões
no mundo, a empresa possui 6,2% de participação de mercado na Europa. No Brasil, sua fatia ainda é pequena, pois atua
apenas no segmento de extrapesados e com um modelo, porém,
Davila acredita que o mercado tem grande potencial de cresci-

mento. “A partir deste semestre, começará a retomada. Espero
que permaneça nos próximos anos. Vejo uma perspectiva positiva, tanto que pretendemos atingir vendas entre 130 e 150
mil unidades nos próximos 10 anos”, afirmou.
Com conteúdo nacionalizado de acordo com as regras do
Finame, os veículos que serão fabricados pela DAF Caminhões
são comercializados, em quase sua totalidade, pela modalidade
de financiamento – chegando a mais de 90% do total. “Pretendemos fabricar produtos competitivos, com tecnologia e
acessível ao brasileiro. Estamos aqui para ficar, no mínimo,
100 anos”, completou.
Marco Davila
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Crédito: 100% no
PSI deve beneficiar
micro e pequenas
BNDES anunciou mudança durante o
Congresso Fenabrave. Banco também
garantiu atuais condições de financiamento
de máquinas agrícolas até meados de 2015.

P

rincipal responsável pelo crédito no segmento de caminhões, ônibus, implementos rodoviários, tratores e
máquinas agrícolas no país, o BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou,
na palestra “Perspectivas de Financiamento”, apresentada por
Claudio Bernardo Guimarães de Moraes, superintendente da
instituição, a possibilidade de financiamento integral de veículos
na modalidade PSI (Programa de Sustentação do Investimento).
A medida, oficializada na Circular 31/2014, deve beneficiar especialmente as MPME (Micro, Pequenas e Médias Empresas),
responsáveis por 69,4% dos desembolsos no período entre meados de 2013 e de 2014. Antes da circular, os veículos rodoviários
poderiam ter até 90% do seu valor financiado.
Outra informação que diz respeito aos Concessionários
é a garantia de manutenção das condições do BNDES em
financiamentos de máquinas agrícolas, ao menos até junho de
2015 – o banco dispõe atualmente de linhas de crédito com
taxas a partir de 4,5% ao ano, dependendo do produto financiado e da modalidade de crédito. “Vale lembrar, porém, que o
Moderfrota (Programa de Modernização da Frota de Tratores
Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras) é mais
restrito que o Finame Agrícola. Então, algumas máquinas e
equipamentos, que podem ser financiados no PSI, não farão
parte do Moderfrota”, ressaltou Moraes, lembrando, ainda,
que o banco deve ser conservador nos desembolsos no restante
do ano. “O segundo semestre será mais sensível por conta das
eleições”, concluiu.
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Claudio Bernardo
Guimarães de Moraes

Além da eleição, vale notar o fato de o BNDES não aceitar
novas operações do PSI nas últimas semanas do ano, para ter
tempo suficiente de processar os pedidos de financiamento
ainda em 2014, o que pode provocar maior movimentação nas
concessionárias nos meses de outubro e novembro. “As pessoas
sabem que o PSI vai terminar ou, ao menos, a sua continuidade
poderá ser em outro patamar. Normalmente, entram muitas
operações e precisamos de tempo para processar”, explicou
Paulo Sérgio Sodré Maciel Braga, da área de operações indiretas
do banco, que participou da sessão de perguntas da palestra.
Outro dado interessante é o crescimento da participação do
banco nos financiamentos de ônibus e caminhões, que saltou de
uma fatia de 51%, em 2007, para 77%, em 2013. “Houve uma
clara substituição de recursos de outras fontes para recursos do
BNDES”, explicou Moraes. O superintendente lembrou que
a modalidade que mais perdeu nessa mudança foi o leasing,
que caiu de uma participação de 29% para cerca de 1% no
período. As vendas à vista e as realizadas por meio de consórcio
permaneceram estáveis. “Temos que valorizar a estabilidade
do consórcio como alternativa de financiamento. Não é bom
ficar 100% dependente do BNDES”, disse o superintendente.

O mercado de implementos e
seus principais desafios
O presidente da NOMA falou sobre a importância dos implementos para o
escoamento de produtos, além de mostrar os principais desafios para o setor.

O

“

mercado de implementos tem conquistado
reconhecimento no mercado”. Foi assim
que Marcos Noma, presidente da NOMA,
fabricante de implementos rodoviários localizada no Paraná, abriu sua palestra no 24º Congresso &
ExpoFenabrave. Com tom otimista, o executivo comentou
o papel do segmento na economia brasileira e os principais
entraves para seu desenvolvimento.
Segundo Noma, a indústria de implementos se formou no
Brasil a partir da década de 50, originada, normalmente, por
empresas familiares que tinham oficinas de reparação para atender uma demanda regional. De forma totalmente informal, os
empresários possuíam conhecimento praticamente artesanal e
não tinham preocupação com questões mercadológicas. “Hoje,
a operação já é mais profissionalizada, porém, algumas empresas ainda concentram a gestão na família, que está na segunda
ou terceira geração”, explica, comentando que as empresas que
atuam no país são formadas em 100% de capital nacional. “É
uma indústria que movimenta mais de R$ 10 bilhões em faturamento líquido anual, o que é muito representativo”.
Outro ponto importante, apresentado pelo palestrante, é
a penetração do segmento no mercado. O fato de o modal de
transporte brasileiro ser em boa parte feito por rodovias, os
implementos rodoviários estão presentes em todos os setores
da economia. “Não tem como estar 100% ruim”, declarou.
Os números confirmam as declarações de Noma. Entre
2008 e 2013, o segmento de leves obteve crescimento anual
de 7%, passando de 76,7 mil unidades vendidas para 107 mil
em 2013, representando aumento de 40% no acumulado. Já
o segmento de pesados, entre 2004 e 2013, o crescimento no
acumulado atingiu 89%. “Mesmo com estes bons números
acumulados, quando o PIB cai, o segmento o acompanha.
Prevemos uma queda de 15% no mercado este ano”, aponta.
Além da estagnação na economia e também do setor
produtivo, Marcos Noma acredita que o baixo investimento
em infraestrutura também compromete o desempenho do
segmento de implementos rodoviários. “Em 1975, 1,84% do
PIB era destinado a investimentos na infraestrutura. Hoje,
este valor é de 0,29%, ou seja, a estrutura atual atrapalha o
mercado”, diz.
Segundo estimativas apontadas pelo palestrante, dos
mais de 1,7 milhão de quilômetros de rodovias existentes no
Brasil, 202 mil km são pavimentados e apenas 11 mil km são
duplicados. “De acordo com a consultoria Bain & Company, o
mínimo necessário para um bom escoamento de produção seria
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de 21 mil km de rodovias duplicadas. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, são mais de 75 mil km duplicados”,
comentou, explicando que essas dificuldades na infraestrutura
contribuem para o aumento do custo no transporte. “O custo
do transporte, no Brasil, é 25% maior devido as condições das
estradas”, conclui.
Apesar das dificuldades, Marcos Noma acredita em mais
vantagens para o mercado de implementos. Fazendo um comparativo com o transporte ferroviário, o presidente da NOMA
aposta num incremento do transporte feito por rodovias, já que
os investimentos em ferrovias não avançam no país. “Temos
apenas 28 mil km de ferrovias destinadas ao transporte de carga.
O desenvolvimento ocorreu até 2009, mas estagnou. E trem
não chega na Avenida Paulista!”, brincou.
“O modal rodoviário é o responsável, também, por capilarizar o transporte. Porém, acredito que todos os modais
devem ser integrados para um melhor escoamento. Quanto
mais produzir, maior será a necessidade de colaboração entre
os diversos meios de transporte, assim conseguimos garantir
competitividade internacional”, comentou, dizendo que o
modal rodoviário não deve combater o ferroviário. “Enquanto
não tivermos trens, vamos ter caminhões com grande capacidade de carga. O transporte é necessário e faz parte do preço
do produto”.
Com relação aos processos de produção, Noma aposta num
incremento de tecnologias agregadas ao produto e a utilização

de novos materiais em sua fabricação, o que garantirá aos
produtos maior produtividade com menor custo operacional.
“Muitas vezes o caminhão é escolhido depois da compra do
implemento. Devemos trabalhar para contribuir para a redução
de poluentes, ter maior flexibilidade no transporte (um único
implemento capaz de transportar diversos produtos), além de
oferecer cada vez mais segurança”, diz, comentando a implementação de freios ABS/EBS, dispositivos antitombamento,
suspensão pneumática, rastreamento, controle de peso e carga,
entre outras tecnologias.
Na conclusão de sua apresentação, o presidente da NOMA
comentou qual é o papel da Rede de Concessionárias neste
mercado. De acordo com o palestrante, os distribuidores têm
papel importantíssimo na manutenção do mercado, já que eles
são o principal elo entre o fabricante e o cliente, além de serem

os responsáveis diretos pela consolidação da imagem da marca
e dos produtos. “A Rede é que faz a Marca”, acrescenta, enumerando os pontos de importância, que são a venda do produto,
assistência ao cliente não apenas na decisão da compra, mas
também no suporte pós-venda.
Como oportunidade, Marcos Noma demonstrou, aos
Concessionários presentes, que o mercado tem muitas formas
de ampliar o sucesso. “O modal rodoviário ainda será grande,
o mercado crescerá com projeção futura de aumento de PIB,
sem contar que este é um segmento de alta abrangência nos
principais segmentos econômicos”, diz o executivo, passando
um último recado aos empresários. “Vocês se concentram muito em vender só produtos novos. Peças e acessórios no nosso
segmento ainda não representam quase nada no faturamento.
Ainda não exploramos 100% das oportunidades”, concluiu.

Depoimentos

É a primeira vez que venho e estou
achando muito interessante. As
palestras são ótimas, tenho ouvido
coisas que são boas para levar para
Vitória-ES. Estou aproveitando bem
as dicas de como fazer com que o
departamento de pós-vendas não seja
apenas agregado das vendas e sim uma
área de lucratividade para a empresa.”
Nathália Orlandi, concessionária Bonno,
representante Iveco no Espírito Santo.

“As palestras são bem distribuídas e
acredito que todos os segmentos do
setor automotivo sejam atendidos.
Quem participa fica inserido em um
contexto de informações importantes
para o nosso negócio. A apresentação
do BNDES (Perspectivas de
Financiamento), por exemplo, foi muito
importante para o segmento de tratores,
porque nós, fundamentalmente,
dependemos do crédito
governamental no nosso negócio.”
Marcos Rogério, concessionária Trator Case,
representante Case IH no Paraná.

“O Congresso reflete a realidade do
setor neste momento. As palestras
nos apresentam perspectivas de
curto, médio e longo prazos. A
apresentação do Roberto Rodrigues
(Economia Agrobusiness) foi muito
boa. Ele abordou o tema já sob uma
perspectiva política do pleito deste
ano. Os módulos de absorção do pósvenda também foram interessantes.”
Fernando Vinhal, concessionária Cerrado
Máquinas, representante Case IH em
Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.
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MOTOCICLETAS

A hora das motos
usadas
A queda crescente nas vendas de
motocicletas no país leva especialista
a sugerir aumento de espaço nas
concessionárias para a venda de
usados, que também dão mais espaço
para operações de pós-venda.

VIRADA
NOS
NEGÓCIOS
Ainda amargando quedas
sucessivas pela falta de crédito,
o segmento de duas rodas busca
alternativas para reverter a
situação, especialmente no
mercado de baixa cilindrada.
Trabalhar mais os veículos
usados e apostar no consórcio
são alternativas, dentre
outras, apontadas pelo
presidente da ABRACICLO
para a virada nos negócios.
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P

ara alavancar as vendas de motocicletas, Marcos
Fermanian, presidente da ABRACICLO (Associação
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), sugeriu a
ampliação de vendas de unidades usadas nas concessionárias
e a melhoria no pós-venda, durante a palestra “Ferramentas para a Virada nos Negócios com Motos”, ministrada no
24º Congresso & ExpoFenabrave. “As motos usadas podem ser
um diferencial para as concessionárias. Movimentam quase o
dobro do mercado de motos novas e as vendas cresceram mais
de 8% no primeiro semestre, ante queda de 4% nas novas”,
afirmou. “E há espaço para mais ações nas operações do pós-venda.” Uma retrospectiva sobre o mercado de motocicletas
no Brasil foi realizada por Fermanian, que propôs uma reflexão
sobre o setor nos últimos anos.
O mercado que teve bons números de 2008 até 2010,
apresentou queda a partir de 2011. Em 2012, o setor teve uma
diminuição de 20%, devido ao comprometimento de renda
do consumidor das classes D e E com despesas básicas. Estas
classes sociais representam metade do mercado de clientes de
motocicletas e, de acordo com o presidente da ABRACICLO, a
produção e vendas desses veículos permaneceram retraídas nos
sete primeiros meses deste ano, em comparação com mesmo
período de 2013.
Segundo Fermanian, os negócios recuaram 10% no atacado
e 5% no varejo. Para ele, o segmento contou com dois fatores
atípicos na metade deste ano, com impactos nos volumes de
produção e vendas: a realização da Copa do Mundo entre a
segunda quinzena de junho e a primeira metade de julho e a
antecipação para o mês de junho das férias coletivas nas fábricas
instaladas no Polo Industrial de Manaus – PIM, habitualmente
realizadas no mês de julho nos anos anteriores. O setor esperava
retomar o ritmo de vendas a partir da segunda quinzena de julho, mas isso não aconteceu. “O baixo volume diário de vendas
reflete a dificuldade na obtenção de crédito e, de certa forma,
o comportamento cauteloso do consumidor diante do cenário
econômico”, disse o presidente da ABRACICLO.
Para o especialista, o cenário para o setor de motos é de
manutenção da restrição ao crédito, principalmente de bancos privados, e ainda de readequação nos custos na cadeia de

Marcos Fermanian

motos. Fermanian afirmou que, mesmo com a liberação de até
R$ 45 bilhões pelo Banco Central em créditos, as dificuldades
continuarão. “Os bancos privados manterão a seletividade de
crédito mesmo com liberação do compulsório e com a queda
na inadimplência”, afirmou. Outra ação das montadoras de
motos, segundo ele, é a readequação dos custos pela cadeia de
motos, com fornecedores, fabricantes e concessionários. “E
não é só cortar mão-de-obra, é preciso avaliar e fazer mais com
menos recursos”, disse.
Mas o cenário também guarda boas notícias. O mercado
de motos de alta cilindrada, acima de 450 cc, e de scooters,
deve crescer, respectivamente, 18% e 21% neste ano. Segundo
estimativa da ABRACICLO, as vendas de motos acima de alta
cilindrada devem atingir 60 mil unidades e dominam os lançamentos em 2014, com 22 de um total de 28 de novos modelos
apresentados este ano. Já as vendas de scooters cresceram 30%
no primeiro semestre, e devem encerrar 2014 com 38 mil unidades, ante 31,37 mil veículos comercializados em 2013. “Esse
segmento cresce especialmente nos grandes centros, principalmente pela facilidade de enfrentar o trânsito”, disse Fermanian.
Violência e educação – Fermanian lembrou que o mercado enfrenta dois grandes gargalos: o número alto de acidentes com
motos e a imagem do meio de transporte. “Precisamos de mais
educação para o setor”, acredita. O Brasil é país signatário da
Década de Ação pelo Trânsito Seguro 2011-2020, definida pela
Organização das Nações Unidas (ONU), na qual os governos se
comprometem a tomar novas medidas para prevenir acidentes
no trânsito. “Temos de atingir a meta proposta”, disse.
Uma pesquisa sobre acidentes com motos, realizada pela
Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUP) e
a ABRACICLO, durante três meses no primeiro semestre
de 2013, mostra dados preocupantes. O comportamento
de risco do motociclista e a falta de respeito e visibilidade
foram os fatos que mais contribuíram para ocorrências dos
acidentes pesquisados.
A pesquisa foi feita com o objetivo de avaliar os acidentes de
trânsito envolvendo motos, com vítimas, na zona oeste da capital paulista. Em 42 plantões, foram registradas 326 vítimas de
acidentes com motos – 56% tiveram alta, 28% permaneceram
internados e 2% foram a óbito. Do total de acidentados, 92%
eram homens, sendo 58% apenas com ensino médio completo,
62% recebiam entre 1 a 3 salários mínimos mensais e 55% já
haviam sofrido acidentes anteriores. Um dado alarmante é que
57% das vítimas não tinham habilitação, e 67% aprenderam a
pilotar sozinhas. “A falta de conhecimento adequado, de como
conduzir com segurança, causa acidentes”, disse Femanian.
Outro dado que merece atenção especial, é que uma a cada
quatro vítimas usou álcool e/ou drogas de forma aguda ou crônica antes de pilotar. Em relação à culpabilidade dos acidentes,
metade era dos motociclistas e, a outra metade, dos motoristas.
“Isso mostra o despreparo dos condutores em geral”, disse Fermanian. A colisão mais comum foi a lateral, o que mostra que
o uso dos espaços por vários veículos de tamanho diferentes é
um fator importante.

A pesquisa apontou a necessidade de algumas soluções
rápidas e eficientes. “Precisamos de mais educação no setor”,
disse o presidente da ABRACICLO. Neste sentido, a entidade
faz desde 2008 a campanha Motocheck-up, evento que faz revisão gratuita de 21 itens de segurança das motocicletas, além
de orientar e conscientizar os participantes com uma palestra
audiovisual sobre a condução segura e técnicas de pilotagem
de suas motocicletas.

Depoimento

“Por ser um evento voltado ao nosso segmento, podemos
ter uma visão do varejo, conhecer tecnologias novas
e trocar informações. É um momento de interação
e integração. O tema ‘Superação’ é muito oportuno
pela fase difícil que o mercado está passando.”
Sergio Werner, da concessionária Promenac, representante
Honda motos e Volkswagen em Santa Catarina.
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SEMINÁRIOS

CAPITAL DE
GIRO E
PÓS-VENDAS
PARA MAIOR
RENTABILIDADE
Dar atenção especial na gestão do capital de giro e trabalhar
melhor o pós-venda são estratégias para ampliar a rentabilidade
das Redes e deixar a dependência exclusiva da venda de veículos
novos. Desta forma, dois seminários especiais foram pensados para
mostrar, aos Concessionários, de que forma podem diversificar suas
operações e superar todas as adversidades do mercado atual.
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Gestão de capital de giro é
fundamental em épocas de crise
Para palestrantes, Concessionários têm de estar atentos ao nível de
estoque e acompanhar diariamente a saúde financeira da empresa.

A

pós um ciclo de altas nas vendas e até registros
de recordes, a retração, ao menos neste ano, já é
realidade no setor automotivo. Com estoque em
alta e menos negócios realizados, cresce a pressão
sobre o caixa das concessionárias e, consequentemente, cria-se
a necessidade de uma gestão mais eficiente de capital de giro.
“A administração bem feita do seu capital de giro pode fazer
com que seu retorno de investimento se multiplique”, disse o
consultor Francisco Mendes, que apresentou, ao lado de Sérgio
Approbato Machado Júnior e Edson Araújo, a discussão sobre
Controles Financeiros e Capital de Giro.
Para Approbato, que é presidente do Sescon-SP (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no
Estado de São Paulo), é até natural que discussões sobre o
tema venham à tona em momentos de crise, uma vez que o
cenário pede excelência na gestão. “Toda operação financeira
tem de ser bem controlada”, explicou ele, lembrando que é
possível usar as próprias ferramentas contábeis da empresa
para acompanhamento diário de caixa, da movimentação
bancária e contas a pagar e receber, por exemplo. “O empresário tem de entender a contabilidade não apenas como
uma exigência da lei, mas como um meio de conseguir informação de qualidade”, disse.
Nessa linha, Approbato sugeriu usar sistemas de gestão
atrelados a dados de contabilidade como parâmetros das decisões financeiras. Com os números em mãos, o Concessionário
pode identificar, por exemplo, os períodos – e produtos – de
maior ou menor liquidez, se as metas estão sendo cumpridas
e a rentabilidade da operação, possibilitando ao gestor traçar
estratégias de investimentos de acordo com a realidade da empresa. “Não pode faltar dinheiro, mas também não é bom ter
recursos parados (sem rendimentos)”, analisou.
Francisco Mendes

Sérgio Approbato
Machado Jr.

A falta de planejamento de capital de giro é uma ameaça
real à sobrevivência do negócio, especialmente nos casos em que
o Concessionário tem de recorrer a bancos e financeiras para
bancar parte de sua operação. “Os recursos de mercado têm
um custo muito elevado”, afirmou o consultor Edson Araújo,
que acredita que a prática é um risco desnecessário e que pode
comprometer a saúde financeira da empresa no longo prazo.
“É preciso buscar equilíbrio na composição do capital de giro.
Empresas bem estruturadas têm mais sucesso em momentos
de crise”, completou.
Araújo, que é consultor de assuntos econômicos da
ASSOBRAV (Associação Brasileira de Distribuidores
Volkswagen), acredita que, além de evitar o endividamento
a qualquer custo, o Concessionário deve buscar formação de
reserva financeira e alocar parte dos recursos em aplicações de
mercado. A medida, segundo ele, é indicada mesmo quando
os rendimentos obtidos são inferiores ao resultado de fluxo de
capital da empresa por uma questão de prudência. Além disso,
Araújo defende o acompanhamento diário de indicadores de
eficiência em toda a operação. “Gerir estoque de peças, por
exemplo, é um fator que pode definir os rumos do negócio”.
Gestão financeira ou operacional? – E é justamente nesse ponto
que começa uma confusão comum nas empresas. Isso porque,
embora alterações de capital de giro sejam medidas em nível
financeiro, o problema tem, na realidade, origem na gestão
operacional. Ao menos essa é a opinião do coordenador do
programa Grupo dos 20, junto à Fenabrave, Francisco Mendes.
“Não é o gestor financeiro que controla o nível de estoque. É o
gerente de vendas. Então, na realidade, a ação operacional do
seu gerente afeta o seu caixa. Por isso, quando temos um problema de capital de giro ou de caixa, invariavelmente, a questão
é operacional”, explicou o consultor.
Edson Araújo
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Mendes lembrou que o Concessionário deve ficar atento
aos ciclos operacionais, em especial aos prazos de pagamento
e recebimento, já que o giro mais lento de estoque pode fazer
até mesmo com que uma operação lucrativa crie problemas de
liquidez na empresa. “Quanto maior o ciclo operacional, maior
a necessidade de capital de giro. E quanto maior a necessidade
de capital de giro, maior a pressão sobre o caixa”, analisou, lembrando que é importante analisar o giro de cada item vendido
na concessionária para impedir acúmulo de mercadorias sem
demanda – ou até falta de produtos que vendem muito.

Dessa maneira, para o consultor, é fundamental que
gestores, financeiro e operacional, estejam em sintonia na
operação. “Não estamos falando de coisas dissociadas”,
afirmou, lembrando que é comum os Concessionários
cobrarem metas de vendas e de faturamento de seus gerentes
sem levar em conta o aumento de estoque originado em
nível operacional. “Gestão financeira implica na manutenção
de controles e indicadores sobre a operação comercial,
envolvendo aspectos de compra, estocagem, vendas e perfil
de recebimento”, concluiu.

Vender é só o começo
Concessionárias falam da importância do pós-venda para fidelizar o cliente
à marca e à própria concessionária, e mostram que a implementação de
estudos desenvolvidos nesse sentido obteve bons resultados.

A

s dificuldades econômicas e a concorrência no Brasil
obrigam as concessionárias a se reinventarem. A
chave para bons resultados está em tirar o foco na
venda dos carros zero-quilômetro e direcionar esforços para outras áreas, como o pós-vendas, de forma a ampliar
o relacionamento e manter o cliente na marca – se possível, na
própria concessionária. Para discutir esta questão importante
para o setor, o 24º Congresso & ExpoFenabrave criou um seminário especial, dividido em três módulos, para o tema “Como
controlar o pós-vendas - o foco em 100% Absorção”, durante
o segundo dia de palestras.
No primeiro módulo, Marcos Roberto Cruz, presidente
do Grupo Canopus, ao lado de funcionários, falou sobre um
estudo que ajudou a aumentar a lucratividade do departamento
de pós-venda. O trabalho “Como Aumentar a Lucratividade
do Departamento de Pós-Vendas” foi realizado por seis funcionários – Giane Ribeiro de Souza, Junior Antônio Araújo de
Oliveira, Karla Maria Viana, Marcelo Dultra de Jesus, Marcelo
Lopes Ribeiro e Vanessa Figueiredo.
Dultra, gerente geral da concessionária Canopus Motos
Cuiabá, onde foi realizado o estudo, contou que a área de
pós-vendas precisava de um trabalho detalhado. Levantamentos realizados identificaram falhas e intervenções e o
trabalho foi direcionado para duas frentes: gestão de pessoas
e comercial. Segundo o gerente, eram necessárias ações que
resultassem em mais lucratividade, aperfeiçoando o atendimento, mas sem comprometer o resultado do departamento.
“A nossa solução foi fazer a manutenção dos clientes atuais,
com aumento do ticket médio”, conta. O estudo mostrou
ainda que o atendimento e recepção pós-vendas estavam
em desconformidade com a expectativa dos clientes. “Precisávamos melhorar a atenção ao cliente, cuidar melhor de
quem cuida da gente, pegar no colo mesmo”, brincou. Foi
desenvolvido um atendimento padrão de acordo com as ex-
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pectativas do cliente, com a implantação de melhorias. “Todos
eram envolvidos no processo”. Desta forma, o Departamento
de Pós-Vendas começou a ser visto como Departamento
Comercial. “Além de receber bem o cliente, ouvir com atenção
sobre os problemas, abrir corretamente a ordem de serviço,
começamos a aproveitar todas as oportunidades de venda que
aquele cliente nos proporcionava”, conta.
Giane, gerente de Recursos Humanos das empresas
Canopus, diz que a metodologia do trabalho feito se baseou em
passos, como o levantamento de dados e observação in loco da
área, pesquisas com clientes para avaliar atendimento, diagnóstico dos colaboradores envolvidos e, por fim, treinamentos
para capacitar melhor os funcionários. De acordo com Lopes,
gerente contábil das empresas Canopus, os resultados alcançados depois do estudo aplicado na concessionária foram muito
bons. “De 2012 a junho de 2014, tivemos um aumento de
57% no faturamento. O ticket médio subiu de R$ 109 de 2012
para R$ 150, em 2014 - ou seja, um crescimento de 36,8%.
De 2012 a 2014, o Departamento de Pós-Vendas aumentou a
lucratividade em 27,3%”. Ele acredita que a melhoria do clima
organizacional foi fundamental para alcançar os resultados.
“É importante provocar o estudo para alcançar o objetivo”. A
metodologia está sendo replicada nas outras concessionárias
duas rodas do Grupo Canopus, no Mato Grosso, Amazônia,
Rondônia e Distrito Federal. “E o melhor é que o crescimento
está sendo sustentado”, disse.
No segundo módulo do seminário, o consultor Sergio
Gomes apresentou um case de sucesso, da Suécia Veículos,
uma das concessionárias pioneiras da Volvo e a primeira do
Estado de Goiás. A empresa, diz ele, tem um conceito de
pós-venda moderno. “Isso é um diferencial importante, cria
preferência do cliente pelos produtos por meio do serviço
prestado”, revelou. Para Gomes, o setor de pós-venda pode
trazer um rendimento relevante e maior até do que a venda,

Ricardo Costin

já que atua em todo ciclo de vida do veículo. O conceito de
absorção é o resultado do pós-vendas dividido pelas despesas
administrativas. “Os serviços e produtos diferenciados auxiliam na absorção do pós-venda”, disse. Ele citou a campanha
Pit Stop da Volvo como exemplo de sucesso. “Depois de implementado, o equilíbrio veio em dois anos e, desde então, o
pós-vendas cresceu significativamente”.
Segundo Gomes, os resultados de absorção média são
sempre acima de 100% desde implementado. O Pit Stop é
uma central de lubrificação rápida do veículo. Trata-se de uma
área exclusiva destinada à troca de óleo e de filtros, e que faz
os serviços na metade do tempo – boxes de serviços dedicados
garantem o tempo de permanência do caminhão de, no máximo, uma hora. “O efeito da frota circulante nos negócios
está três vezes maior. Há mais possibilidades de aproveitar o
pós-venda”, comentou. De acordo com Gomes, o Grupo Suécia
faz 5.500 atendimentos no Pit Stop, por mês. “Com isso, o
Grupo vende um milhão de litros de óleo por ano”. Expectativas e tendências do pós-vendas também merecem atenção do
Concessionário. “Atendimento de qualidade é primordial”,
disse. “Uma pesquisa norte-americana mostra que 68% dos
clientes desistem de uma marca por causa das atitudes dos
colaboradores”, completou.
Já no terceiro módulo sobre o tema, o diretor presidente da
BLV Automotive, Ricardo Costin, apresentou a filosofia Lean,
implementada em duas concessionárias do Grupo, a Peugeot
Bordeaux e a Volvo Valborg. Lean Manufacturing é uma filosofia de gestão criada pela Toyota focada na redução de sete
grandes desperdícios nas empresas (superprodução, espera,

Sergio Gomes

transporte desnecessário, processamento excessivo, inventário,
movimento desnecessário e defeitos). O projeto conta com
novas ferramentas e métodos para serem utilizados durante o
processo de venda dos veículos, sempre buscando a satisfação do
cliente. “Um dos princípios da nossa metodologia é descobrir o
que o nosso consumidor valoriza e, a partir disso, traçamos um
plano”, explica Costin. Fatores como padronização de função,
qualidade no atendimento, melhoria e agilidade na prestação
dos serviços são a base do novo programa.
Com o compromisso de sempre buscar inovação na prestação dos serviços, a metodologia Lean auxilia a concessionária a
elevar a qualidade. “A satisfação dos nossos clientes é importante para avaliarmos o nosso mercado e traçarmos novos planos
e perspectivas”. Segundo o palestrante, melhorias aparecem
também no âmbito financeiro. “Evitando o desperdício de
tempo e de serviços, conseguimos aumentar o faturamento
da concessionária, crescendo 44% desde a implementação do
projeto de pós-vendas até os dias de hoje”, esclarece. “Estamos
buscando inovar no modo como trabalhamos, com processos
que evitam desperdícios e visam melhorar a qualidade do
atendimento e dos nossos serviços. Acreditamos que o novo
programa vai trazer ainda mais benefícios para nossa concessionária”, conclui Costin, explicando que os 5 princípios da
Lean são: identificar o que é valor para o cliente, criar uma
cadeia de valor das atividades, utilizar o fluxo puxado (uma
placa que mostra qual próximo carro a ser trabalhado, ou seja,
o mecânico vai sempre no próximo carro, com ciclo contínuo),
produzir somente quando solicitado (não antecipar trabalho,
o que atrapalha o fluxo) e melhoria contínua.

Marcos Roberto Cruz
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EXPOFENABRAVE

SUPERAÇÃO
NOS NEGÓCIOS

Em um espaço de mais de
10 mil m², cerca de 70 empresas ligadas
à distribuição automotiva, incluindo 10
montadoras, levaram à Rede produtos e
serviços ligados aos negócios dos
mais de 3,9 mil inscritos,
que lotaram os corredores do
24º Congresso & ExpoFenabrave.
Pelo sétimo ano consecutivo, o
Banco Itaú foi o patrocinador
Máster dos eventos e, com posição
de destaque na feira, apresentou
soluções de financiamentos,
consórcios e cartões de créditos.
Diversos segmentos foram
representados na exposição, como
empresas de informática, máquinas
e equipamentos, seguradoras,
consórcio, fabricantes de veículos,
empresas de lubrificantes, F&I, entre
outras de segmentos de interesse do
setor da distribuição automotiva.

Flavio Meneghetti e Alarico Assumpção
Jr., da Fenabrave, Rodnei de Souza, do
Banco Itaú e Juan Pablo de Vera, da Reed
Exhibitions Alcantara Machado, decerram
faixa na abertura da ExpoFenabrave.

O descerramento da faixa,
que oficializou a abertura da
ExpoFenabrave, realizada logo após o
fim da palestra magna de Arturo Piñero,
contou com a participação do presidente
do Conselho Diretor e Deliberativo
da Fenabrave, Flavio Meneghetti, do
presidente executivo e coordenador do
evento, Alarico Assumpção Jr., do diretor
comercial do Itaú, Rodnei de Souza
e do presidente da Reed Exhibitions
Alcantara Machado, Juan Pablo De Vera.
Confira, a seguir, como foi a
participação das empresas na
24ª edição da ExpoFenabrave.
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PATROCINADOR
MÁSTER

Itaú
Rodnei de Souza – Diretor Comercial do Itaú

“Consideramos o 24º Congresso &
ExpoFenabrave, um evento muito importante
para o Itaú. É uma honra poder participar
mais uma vez e ter a oportunidade de
encontrar com os Concessionários do
Brasil. Na ocasião, pudemos compartilhar
informações, discutir boas práticas do
mercado e tentar buscar soluções em conjunto
para as necessidades dos Concessionários.
Essa já é a nossa sétima participação
como Patrocinador Máster e, mais uma
vez, o evento demonstrou ser de extrema
importância para nós. Ficamos felizes de
participar e poder demonstrar as maneiras
como os nossos produtos e serviços podem
contribuir com o crescimento do setor.
Com este evento, estabelecemos muitos
contatos e conseguimos aprofundar
algumas conversas que já vínhamos
tendo com alguns Concessionários e, com
certeza, nos próximos dois ou três meses,
faremos com que essa feira gere bons
frutos para o Itaú, tanto no que se refere a
financiamentos como para o Icarros, consórcio
e, também, para os cartões de crédito.
A ExpoFenabrave é o maior evento do Setor
da Distribuição de Veículos do País. Portanto,
como o Banco Itaú quer ser líder nos segmentos
de financiamento de veículos e contribuir
para o crescimento do mercado automotivo
do Brasil, não poderíamos estar fora deste
evento. Sem contar que acreditamos na
organização, nos executivos que estão por
trás deste evento e na competência deles.
O objetivo do Itaú é estar próximo de quem é
competente e, por isso, queremos crescer neste
mercado juntamente com os Concessionários
do Brasil e também junto à Fenabrave”.
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PATROCINADORES
OURO

CETIP
Iroilton Medeiros – diretor comercial
e de produtos da Unidade de
Financiamentos da Cetip
“Essa foi a quinta participação da Cetip no
Congresso & ExpoFenabrave. Um espaço que
consideramos fundamental para a discussão
sobre o futuro do setor de financiamentos
de veículos no Brasil. Os debates ao longo
dos dois dias foram de grande importância,
não apenas pelo momento que o setor vive,
mas também por estimular o sentimento de
superação em todos e dar boas expectativas
em relação ao que podemos fazer juntos.
A ação do nosso estande, este ano, teve,
como objetivo, mostrar o papel da Cetip
em todo o ciclo de financiamentos. Os
participantes da ExpoFenabrave foram
convidados a conhecer nossas soluções,
que proporcionam agilidade e segurança
às operações de crédito.
A edição de 2014 superou nossas expectativas! Além de acompanhar todos os debates,
que consideramos relevantes, conseguimos
fazer muitos contatos importantes, que
devem consolidar parcerias duradouras.
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
isso, os congressos da Fenabrave têm sido
essenciais para esse processo.
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CNSeg
Ricardo Romeiro de Oliveira – superintendente da CNseg
A CNseg participa há mais de 10 anos dos eventos da Fenabrave. O 24º Congresso realizado em Curitiba demonstrou uma
evolução se comparado ao evento anterior, realizado em São
Paulo. O principal ponto de melhoria foi justamente o local. O
sucesso da escolha de um novo local para o evento, demonstrou
que o Congresso atingiu sua maturidade. A centralização dos
estandes em um mesmo local de visita representou uma evolução importante, em relação às edições anteriores. Destacamos,
ainda, a qualidade dos palestrantes convidados, em especial a
participação do professor Eduardo Gianetti da Fonseca que, em
sua palestra, apresentou dados importantes de mercado e que
permitiram conhecer melhor a situação econômica do Brasil.
O estande da CNseg/Cetip teve, como objetivo principal, apresentar ações de marketing institucional, com o objetivo de fortalecer a parceria existente entre as Instituições e seus clientes”.
Como nossa contribuição para os próximos eventos, apontamos
as condições adversas nos deslocamentos do pavilhão de exposições para o Teatro Positivo, para acesso aos locais das palestras.
O percurso a pé ficava sujeito às condições climáticas.

F&I BRASIL
Marcos Moreira – Sócio Diretor da F&I Brasil
“Há mais de seis anos, a F&I Brasil participa do Congresso & ExpoFenabrave
como expositora e, a cada participação, tem ajudado a fortalecer a imagem
institucional da empresa e a conquistar novos clientes.
Neste ano, a realização do Congresso em Curitiba nos surpreendeu positivamente. O tema “Superação”, não por acaso, foi um fator de forte atração dos Concessionários e conseguimos manter um relevante fluxo de prospects em nosso
estande, além de recebermos a visita de muitos amigos clientes e não clientes.
Foi possível notar em nosso estande a visita de um volume interessante de Concessionários da região Sul do país, nos dando oportunidade de nos relacionarmos mais intensivamente com futuros clientes desta importante região do país.
Em linha com o tema central, a F&I Brasil apresentou o tema “PLATAFORMA
SIMPLIFICADA DE F&I”, que consiste numa estrutura organizacional que aproveita todos os recursos existentes na concessionária e que proporciona ganhos
acima de R$ 1.000,00 para cada carro vendido.
É nossa expectativa participar do Congresso de 2015, com a certeza de que o
país e o setor estarão celebrando a superação dos atuais desafios.”
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PATROCINADORES
PRATA

DEALERNET
Claudio de Miranda Brito – Diretor de Operações da Dealernet
“A Dealernet participa da ExpoFenabrave há 12 anos e, nesta edição,
optamos por um estande amplo e com áreas reservadas de reunião
que foram bastante utilizadas por nossos clientes, além da localização
privilegiada na entrada das salas das palestras do Congresso.
Apresentamos nossos novos produtos (Dealernet Workflow e Dealernet
CD) e o evento superou nossas expectativas. Recebemos vários clientes: Concessionários, Associações e Montadoras, além de mantermos
diversos contatos com futuros clientes. A nossa visibilidade no evento
focado no segmento automotivo é fundamental para o nosso negócio.”

INDIANA SEGUROS
Paulo Cezar Russo – Diretor do Canal Concessionária
“O Grupo Liberty Seguros foi uma das empresas participantes do
24º Congresso & ExpoFenabrave, que aconteceu dos dias 13 a 14
de agosto, em Curitiba (PR). Desde 1997, a companhia participa
do evento, por meio da Indiana Seguros, marca especialista e
pioneira no Canal Concessionária, incorporada ao Grupo Liberty
Seguros em 2008.
A participação no evento é uma oportunidade da companhia
apresentar seus produtos e serviços, conhecer as novidades do
segmento, além de fortalecer ainda mais o relacionamento com
parceiros de negócios.
A Indiana Seguros atua, exclusivamente, no Canal Concessionária
e, por este motivo, é fundamental estar próximo do segmento,
assim podemos compreender de forma mais clara e objetiva as
necessidades de nossos parceiros.
Nesta edição da ExpoFenabrave, a Indiana Seguros apresentou
uma ação bastante diferenciada. O estande com ambientação
de boteco foi o ponto de encontro entre os parceiros da Indiana
Seguros com o pentacampeão Cafu, que participou do segundo
dia de evento. No espaço, os visitantes receberam brindes, todos
em linha com a campanha ‘Esse é o #meuexemplo’ e puderam
interagir com os executivos da companhia entre eles, Marcos
Machini, vice-presidente Comercial e eu, diretor do Canal Concessionárias”.
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PETRONAS LUBRIFICANTES
Luiz Sabatino – diretor de Estratégia e Marketing na América Latina
“A participação da PETRONAS Lubrificantes Brasil no 24º Congresso & ExpoFenabrave, em
Curitiba, possibilitou novos contatos com tomadores de decisão do segmento automotivo.
Durante o evento, apresentamos nossa linha de produtos das marcas Syntium, Urania, Tutela
e Selènia para um público que ultrapassou 3.900 pessoas. É estratégico para nosso negócio
o intercâmbio de ideias com esse público e ficamos satisfeitos com o resultado final.
Posicionado como o maior evento de Distribuição Automotiva da América Latina e segundo
maior do mundo, o encontro realizado pela Fenabrave, apresentou soluções com olhares
voltados para o crescimento nacional e internacional dos negócios. Expomos, em nosso
estande, os lubrificantes, fluidos e graxas, produzidos pela PETRONAS Lubrificantes Brasil,
em nossa planta em Contagem (MG).
O evento nos possibilitou abrir um canal direto para apresentarmos os nossos produtos,
tirarmos dúvidas e reforçamos junto aos participantes a tecnologia empregada em nossos
produtos e testados em um dos cenários mais exigentes para os motores, o circuito da
Formula 1. Lá temos forte presença na equipe Mercedes AMG Petronas”.

APOIO

GRUPO DISAL
Sergio Reze – presidente da
Assobrav/Grupo Disal
“Participar da ExpoFenabrave sempre foi, para
nós, um privilégio, pois é onde somos vistos e
procurados pelos colegas, inclusive de outras
marcas, e onde podemos nos atualizar sobre
as novidades ofertadas no mundo automotivo.
Esta última edição, particularmente realizada
com esmero pela Comissão Organizadora, no
Expo Unimed Curitiba, foi especial para o Grupo
Disal, braço comercial da Assobrav, justamente
porque mostramos nossos principais produtos,
independentemente da marca que distribuímos.
Produtos e serviços que atendem a todos os
Concessionários, de todas as marcas instaladas
no País. O espaço permitiu um excelente fluxo
de pessoas, trazendo ao nosso estande um
número sensivelmente maior que o verificado
no ano passado. Parabéns a todos os envolvidos
no evento”.

EXPOSITORES

INCGROUP
João Carlos Pecinini – diretor INCOIL – Soluções para Lubrificação

“Mais uma vez, a participação da INCGROUP foi positiva.
Estreitamos parcerias importantes e prospectamos
excelentes negócios. O ponto forte do evento é a presença
dos formadores de opinião e tomadores de decisão nesse
mercado, sem contar, a oportunidade de mostrarmos para
eles que nossa empresa tem os mais robustos equipamentos
para transferência de fluidos, além de soluções que geram
excelentes resultados operacionais e rentabilidade para
os seus negócios. Mostramos o sistema convencional para
lubrificação a granel, o sistema automatizado que se trata
de uma solução tecnológica sem igual no mercado nacional
para Gestão de Fluidos. Apresentamos também, o sistema
para o descarte correto de óleo usado e acessórios em geral
para Lubrificação. Certamente, estaremos juntos em 2015”.

Continental Pneus
Renato Sarzano, diretor-superintendente da Continental Pneus para o Mercosul

“Participamos, pela terceira vez, da ExpoFenabrave,
um evento que entendemos como mais um
canal para iniciar ou estreitar relacionamentos,
bem como, para apresentar o nosso modelo
de atuação no mercado de reposição, junto
a potenciais parceiros Concessionários,
interessados em incorporar nossa extensa
linha de pneus à sua oferta de produtos e
serviços oferecidos aos seus clientes”.
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Canopus
Marcos Cruz – Presidente do Consórcio Canopus e do Grupo Canopus

“É a terceira vez que participamos do evento e, como nas
edições anteriores, esta também foi um sucesso. Sem
dúvida, devemos participar da edição 2015, visto que o
evento é destinado ao nosso público-alvo, sendo uma
oportunidade ímpar para estreitar relacionamentos e
parcerias já firmadas, além da geração de novos negócios
com as Redes de Concessionárias participantes.
Aproveitamos a nossa presença na feira para apresentar
os produtos e serviços exclusivos que a empresa oferece
aos clientes e parceiros. Esta é uma oportunidade para
que possamos encontrar clientes e futuros parceiros das
Redes, reforçando as possibilidades de ganhos para os
Concessionários em momentos que exigem Superação, que
foi tema do Congresso, e também rentabilidade originada
de fontes alternativas de lucratividade. E o Consórcio é,
sem dúvida, um aliado dos Concessionários nesse sentido.
Por isso, acreditamos que, além dos resultados alcançados
durante o evento, devemos fechar mais negócios futuros
como consequência da nossa presença na ExpoFenabrave”.

ISOFLEX

LEONE EQUIPAMENTOS

Carolina W. Hartmann - Marketing – Isoflex

Rafael Galea – Gerente de Marketing e Produtos

“A edição de 2014 do Congresso Fenabrave foi fundamental
para criar vínculos com os excelentes contatos que
fizemos, além de desenvolver a percepção que o mercado
automobilístico tem pelo sistema progresso do trabalho
e suas necessidades. O foco da Isoflex na ExpoFenabrave,
foi mostrar ao público uma solução para gestão visual
de baixo custo, alta qualidade e grande versatilidade,
tornando evidentes os benefícios de seu uso. Obtivemos um
feedback positivo, elogios e sugestões, as quais usaremos
para aprimorar nossos produtos e oferecer ao mercado as
melhores soluções. No geral, a avaliação do evento fica com
nota 10. A ExpoFenabrave superou nossas expectativas
e pretendemos participar da próxima edição, tendo em
vista o sucesso das duas edições que a Isoflex fez parte”.

“A LEONE EQUIPAMENTOS, participa desde sempre da
ExpoFenabrave. Buscamos mostrar, em nosso estande,
lançamentos e tendências e, neste ano, não foi diferente.
Tivemos a oportunidade de apresentar na feira o gerador/
calibrador de nitrogênio, o elevador tesoura sobre piso,
as soluções de óleo a granel, entre outros produtos
que contribuem com a rentabilização da oficina e pósvendas. Dispomos também de soluções CHAVE NA MÃO,
aos empresários do setor. Parabenizamos a Fenabrave,
pela notável qualidade e crescimento do evento”.

LUPUS
Daniele Modanez, supervisora de marketing

LINX
Homero Giuseppe Legnaghi Filho – diretor do segmento de DMS da Linx

“Há quatro anos, a Linx participa da ExpoFenabrave e,
nesta edição, apresentamos no estande as evoluções dos
nossos sistemas DMS (Apollo e Sisdia) com grande ênfase
para a tecnologia mobile e web. Para a Linx o evento
atingiu as expectativas, recebemos em nosso estande
muitos clientes que puderam conhecer novidades e até
mesmo tratar de assuntos operacionais. Conversamos com
executivos de montadoras e Concessionários interessados
em nossos produtos. Nosso foco é continuar oferecendo
tecnologia de ponta para a gestão dos Concessionários”.

“A Lupus Equipamentos para Lubrificação e Abastecimento
LTDA, participa do Congresso e ExpoFenabrave há três
anos, pois o considera o principal evento do setor com a
melhor qualificação de público. Como em todas as outras
edições, o evento se mostra em constante evolução
e apresenta, cada vez mais, tendências e inovações
indispensáveis para o mercado automotivo. Na edição de
2014 – como em todas as anteriores -, a Lupus apresentou
as melhores soluções para lubrificação e abastecimento
do mercado nacional e alavancou, ainda mais, sua
participação no mercado por meio da demonstração de
equipamentos para Coleta e Transferência de Óleo usado,
Sistemas de Lubrificação a granel e Sistemas de Controle
e Gestão para Concessionários. Para a Lupus este evento
é uma porta de entrada para grandes negócios!”.
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NBS Informática
EXPOSITORES

PELÍCULAS LLUMAR
Rodrigo Andrade – Marketing Tecnhical Services Representative para
a área de Performance Films da Eastman Chemical Company

“É a primeira vez que a Eastman participa do ExpoFenabrave
mas, com certeza, os resultados dos contatos comerciais
já feitos gerarão novos negócios muito em breve. Este
sucesso em nossa participação resultará em nova
participação, seguramente, para 2015. A organização está
de parabéns, as palestras condizentes com o propósito
e o público-alvo foi muito bem selecionado, o que, para
nós, correspondeu ao esperado por nossa diretoria,
para a expansão dos negócios na América Latina”.

Antonio Orione, diretor comercial

“A NBS Informática participou pela quinta vez do Congresso
Fenabrave. Desta vez em Curitiba, achamos que o evento foi
um sucesso, pois estivemos em contato com grande número
de clientes e Concessionários com interesse em conhecer a
solução da NBS. A empresa já é amplamente conhecida no
mercado por ter um sistema estável, confiável e de fácil uso,
com o melhor Backoffice entre os DMS, além de um suporte
que atende as demandas e expectativas dos nossos clientes.
Juntamos a isto nosso frente de loja WEB, o “CRM-GOLD” e
soluções em mobilidade que agradou em cheio os clientes
que visitaram o nosso estande. A NBS, com certeza, estará
presente na próxima edição da ExpoFenabrave, mostrando
mais novidades na área de tecnologia e processos”.

TELECHEQUE
Elias Spomberg – gerente nacional de vendas

TOTVS S/A
André Veiga – diretor do segmento de varejo da TOTVS

“A TOTVS está presente na ExpoFenabrave há três anos, e
isso se deve por ser um evento de grande expressividade
para o setor. A edição de 2014 trouxe algumas melhorias,
como um melhor fluxo para a proximidade com as
pessoas. Estamos satisfeitos com a nossa participação,
pois atingimos os nossos objetivos, com novos
negócios fechados e contatos potenciais realizados”.
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“Participamos da ExpoFenabrave pelo quarto ano
consecutivo. Apresentamos, este ano, nossas principais
soluções de crédito para concessionárias, com
destaque para o serviço TeleCheque, uma solução que
auxilia os revendedores de veículos. Acredito que,
pelo momento difícil que o setor está passando, os
empresários estão bem abertos para novas soluções.
Avaliamos de forma positiva nossa participação esse
ano, ainda mais pelo fato de levantamos um número
de negócios superior à ExpoFenabrave de 2013.
Pretendemos participar das próximas edições levando
soluções de crédito para o mercado automotivo”.

REWEB
Thomaz Aguirre Divan – Chief Sales Officer da Reweb

“Participamos, pelo segundo ano consecutivo, do Congresso
& ExpoFenabrave. Como no ano anterior, foi um evento
extremamente qualificado, possibilitando a Reweb
encontrar seus mais de 500 clientes do segmento, além
de conhecer e aprofundar relacionamento com novos
e potenciais parceiros. A organização do evento está
mais uma vez de parabéns. Não existe nada parecido no
mercado em termos de qualificação e riqueza, tornando
o Congresso nota 10 e uma obrigação para quem tem
interesse em se relacionar com o setor. Como a Reweb
é especialista em fazer as concessionárias parceiras
venderem mais por meio de internet, nossa presença nos
próximos anos será uma realidade. Já fizemos muitos
negócios provenientes da feira, mas muitos outros ainda
estão por vir. Nossas soluções de geração e gerenciamento
de leads dão resultado rápido para os clientes, o que
possibilita a estes parceiros lucrar muito com o serviço”.

Até o fechamento desta edição especial de cobertura
do 24º Congresso & ExpoFenabrave, a MAPFRE
Seguros, (Patrocinador Prata), e os expositores
Concept Blindagens, Honda, MSXI, Sascar e MAN
Latin America, não enviaram os seus depoimentos
para publicação, porém, registramos nesta
edição a participação das empresas no evento.

VERHAW BUSINESS IT
Gustavo Arroyo - diretor geral

“Foi a primeira participação da Verhaw Business IT e
apostamos no segmento de concessionárias para expor
nosso produto, reduzindo, assim, o custo de TI (Tecnologia
da Informação) e Segurança (CFTV), em impostos e
serviços, além de garantir um bom funcionamento
no dia a dia. A ExpoFenabrave é uma feira bem
conceituada entre as concessionárias e criou expectativa
em nosso comercial em gerar leds de negócios”.
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CNH Insustrial
MONTADORAS

Corrado Mida – diretor de
desenvolvimento de Rede da CNH
Industrial para a América Latina
“A CNH Industrial participou do Congresso Fenabrave
2014, em Curitiba, com o objetivo de mostrar a sua
integração e sinergia entre as suas marcas comerciais.
Na América Latina, a CNH Industrial se traduz comercialmente pela presença das Redes de Concessionários
das marcas Case Construction; Case IH; Iveco; New
Holland Agriculture; New Holland Construction; e FPT
Industrial (motores). Essas marcas participaram do
Congresso Fenabrave pelo 14º ano consecutivo como
apoio das suas respectivas Associações de Concessionários (Abracase, Abraforte e Ancive) e conjuntamente
com todos os seus distribuidores do Brasil.
Para marcar a nossa presença na feira, realizamos
uma exposição que demonstrou a qualidade e a força
das nossas marcas, com um aperitivo do portfólio de
produtos da empresa. Tivemos um caminhão Iveco
exposto, tratores das marcas Case IH e New Holland,
e também máquinas de construção das duas marcas
da CNH. Do ponto de vista institucional, tivemos uma
boa representatividade e participação neste evento.

DAF
Marco Antonio Davila
– presidente da DAF
Caminhões Brasil
“A participação da DAF foi extremamente estratégica, uma vez que estamos expandindo a nossa Rede
de Concessionárias. Foi um evento
importante para a empresa e para
o setor automotivo, reunindo um
público qualificado de mais de 3,9 mil
pessoas e gerando oportunidades
de negócios.
Esse ano, exibimos o nosso modelo
extrapesado XF105, os diferenciais de
qualidade da marca e apresentamos a
evolução da nossa Rede. Outro ponto
forte do evento foram os workshops,
que discutiram as tendências, novas
tecnologias, o momento atual do
mercado e suas expectativas de crescimento. Certamente, a ExpoFenabrave
é um dos eventos mais importantes
do setor”.
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Apesar do Congresso representar sempre um ponto
de contato com grupos econômicos fortes e importantes de todo o País, a CNH Industrial este ano
não teve objetivos declarados de conquistar novos
representantes e parceiros comerciais, mas somente
manter relacionamentos com os seus parceiros atuais.
Para o futuro, desejamos ver a nossa parceria com a
Fenabrave, sempre se ampliar e gerar cada vez mais
frutos para os nossos mercados de atuação, que são
os de máquinas para o agronegócio, máquinas para
construções, caminhões, veículos comerciais, veículos
especiais de segurança e defesa, além dos motores a
diesel para a geração de energia.”

FOTON
AUMAK
Ricardo Mendonça de
Barros – diretor comercial
e desenvolvimento da
Rede de Concessionárias.

GEELY – KIA MOTORS
Ary Jorge Ribeiro – diretor de Vendas da Kia Motors do Brasil,
e Ivan Fonseca e Silva, presidente da Geely Motors do Brasil
“A participação da KIA e GEELY na ExpoFenabrave foi muito frutífera. Do lado da Kia,
tivemos a oportunidade de receber em nosso estande vários empresários do setor que
demonstraram grande carinho que possuem por nossa marca, e que lá estando, tiveram a oportunidade de conhecer o ‘NOVO KIA SOUL’. Todos os visitantes se mostraram
surpresos com o nível de sofisticação, acabamento, e elegância deste novo produto.
Em relação à Geely, o objetivo principal foi apresentar a marca e o produto EC7, e
atrair empresários a nos representar nas praças em que já atuam com outras marcas,
já que agora iniciamos o trabalho de prospecção de novos grupos, visando nomear
novos parceiros, no momento que, além do EC7, iniciamos a comercialização, também do GC2. Consideramos nossa participação na ExpoFenabrave um sucesso!!!”.

“A Foton Caminhões participou,
pela primeira vez, do Congresso &
ExpoFenabrave. Como já iniciamos
as obras da fábrica em Guaíba, RS,
e estamos focados no desenvolvimento da Rede de Concessionárias,
decidimos participar do evento, pois o
público presente está alinhado com a
nossa prioridade.
Dois veículos da gama de produtos
Foton foram expostos para clientes e
visitantes. O modelo de 10 toneladas,
um caminhão amplamente versátil,
estava exposto no estande C70 da
Foton, enquanto o de 3.5 toneladas,
que atende às restrições de circulação nos grandes centros urbanos,
pôde ser visto na parte externa do
pavilhão. Além disso, a empresa
apresentou as oportunidades de
negócios aos investidores interessados em fazer parte da nova Rede
de Concessionárias que se inicia no
Brasil, onde os investimentos ainda
são baixos em comparação ao porte
do empreendimento.
Tínhamos um foco de sair do evento
com aproximadamente 10 negócios
para dar sequência e tivemos 18,
isto nos faz crer que estaremos na
próxima edição do evento em 2015”.

Hyundai
Sergio Rodrigues – diretor
executivo de vendas e marketing
da Hyundai Motor Brasil
“Temos intensificado a participação no Congresso da Fenabrave desde 2012, ano que
inauguramos nossa fábrica no Brasil. Em 2013,
recebemos o prêmio “Marca Mais Desejada”
e, este ano, reunimos 120 Concessionários,
realizamos o jantar comemorativo de 20 anos
de nossa Associação, a ABRAHY e, ainda, pudemos celebrar o resultado da pesquisa VOSS,
da J.D. Power, que colocou a Hyundai e o
HB20 em primeiro lugar, como marca e Hatch
compacto com as maiores notas de satisfação
dos clientes. É sempre uma excelente oportunidade para estreitar relacionamento, mostrar
resultados e compartilhar projetos futuros”.
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NOMA
MONTADORAS

Rodrigo Ruy Fernandes – gerente de
marketing da NOMA do Brasil.
“A NOMA uma das líderes na fabricação carretas na América do Sul e estreou com pé direito em seu estande na
ExpoFenabrave. A empresa conquistou, pelo 2o ano consecutivo, a eleição de “Marca Mais Desejada”, na categoria
Implementos Rodoviários.
Embora esta tenha sido a primeira vez como expositora,
a empresa paranaense já vem marcando presença no
evento desde 2006, por meio da ABRANOMA (Associação
Brasileira dos Representantes NOMA).
No estande, criamos um ambiente aconchegante para
receber parceiros e apresentarmos a NOMA, seus produtos e serviços. A experiência foi nota 10. Um evento
muito bem organizado, com o tema “Superação” propício
para o atual cenário nacional e com palestrar extremamente relevantes.
Tivemos a oportunidade de consolidar a imagem institucional da empresa no mercado, além de realizarmos
contatos, trocar experiências e prospectar com empresários interessados sobre a distribuição da NOMA.
A mudança de São Paulo para Curitiba trouxe novos
ares ao evento. A área externa foi um diferencial para as
empresas expositoras. Cremos que a cada ano torna-se
mais completo e relevante para o setor. Participar de
eventos desta qualidade sempre está no planejamento
estratégico da Noma”.

RENAULT
Olivier Murguet – Presidente
da Renault do Brasil.
“O 24º Congresso & ExpoFenabrave
cumpriu seu importante papel de
buscar caminhos para a evolução
do setor automotivo, tornando-o
ainda mais preparado para o futuro, especialmente neste momento
desafiador do mercado brasileiro.
A Renault reconhece e valoriza o
trabalho dos Concessionários e trabalha para fortalecer esta parceria, a
exemplo do que temos feito através
de serviços inovadores como Renault Minuto e Pró+.
Marcamos nossa presença nesta
edição com a exposição dos modelos Zoe, hatch compacto 100%
elétrico, e Novo Sandero, nosso mais
recente lançamento. O sucesso de
mais essa edição da ExpoFenabrave
evidencia as conquistas e avanços
do setor”.
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Volkswagen
Ronaldo Znidarsis, Diretor de Desenvolvimento
de Rede e Veículos Comerciais Leves
“O evento é de extrema importância para a Volkswagen do Brasil, por proporcionar um debate atual sobre tendências e estratégias do setor, além de um contato
ainda mais próximo entre os Concessionários e a empresa. Nesse momento,
em que a Volkswagen amplia sua sinergia com a matriz para a utilização de
plataformas mundiais e novos motores do Grupo Volkswagen, apresentar os
diferenciais da marca e sua visão de futuro se torna ainda mais relevante. Essa
conexão tecnológica já gera os primeiros resultados como uma nova geração
de motores altamente eficientes e os inovadores up! e o Novo Golf”.

VOLVO
Daniel Homem de Mello
– gerente de marketing
de caminhões da Volvo
“Foi a primeira vez que participamos
da ExpoFenabrave como expositores.
Esta foi uma ótima oportunidade
de reforçar os valores de Volvo com
um público qualificado e formador
de opinião. Esteve em exposição no
evento um caminhão que participou
de um teste de colisão real, no Centro
de Segurança da Volvo na Suécia.
O ponto alto deste ano foram as palestras e painéis, que tiveram um alto
nível técnico e trouxeram temas atuais
que efetivamente contribuem para a
evolução do setor, com concessionárias mais produtivas e eficientes no
atendimento aos clientes”.
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ANFITRIÃ

A anfitriã do evento
O estande da Fenabrave, anfitriã do evento,
ofereceu, em um único ambiente, aconchegante
e acolhedor, a chamada ‘Casa do Concessionário’.
Foi com este espírito que, Concessionários,
representantes de Associações de Marca,
delegações estrangeiras, parceiros e amigos do
setor puderam estreitar relacionamentos, tirar
dúvidas e conhecer um pouco mais dos produtos
e serviços oferecidos pela entidade, por meio
da equipe especializada de colaboradores.
Em espaços especiais, os visitantes puderam
receber informações sobre o Grupo dos 20,
TV Fenabrave, Universidade Fenabrave, PAC
(Projeto de Administração Cooperada), Dados
de Mercado, Revista Dealer e Fenacodiv.
Além disso, o estande contou com um
estúdio exclusivo da TV Fenabrave para a
realização de entrevistas com personalidades,
palestrantes e líderes do setor automotivo.
Outro local de bastante circulação no estande
da entidade, foi a área Internacional Lounge,
que acolheu os palestrantes do evento e
as delegações estrangeiras que estiveram
no 24º Congresso & ExpoFenabrave.
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ENTIDADES
PARTICIPANTES

Todos os anos, entidades apoiam
o Congresso Fenabrave e se
juntam aos expositores. Em 2014,
o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social), a ABAC (Associação
Brasileira de Administradoras de
Consórcios) e a ANFIR (Associação
Nacional dos Fabricantes de
Implementos Rodoviários)
estiveram presentes na feira.

Regional Paraná
A cidade de Curitiba, foi escolhida
para sediar este grande evento
do segmento da Distribuição
Automotiva, e a Regional Paraná
fez as honras da casa e também
teve um espaço reservado na
ExpoFenabrave para receber
seus parceiros. O presidente da
Regional, Luiz Antonio Sebben,
deu as boas-vindas a recepcionou
a todos calorosamente.
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