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O maior evento da Distribuição Automotiva da América Latina reúne mais 
de 3 mil pessoas por dia e comemora os 50 anos da Fenabrave.

UM EVENTO QUE FEZ A DIFERENÇA!

EXPOFENABRAVE Foram mais de 70 empresas expondo produtos e serviços aos Concessionários, em mais de 
15 mil m². O Banco Itaú foi, pelo oitavo ano consecutivo, Patrocinador Máster do evento.

25o CONGRESSO & EXPOFENABRAVE
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Juntos fizemos a diferença!

esta edição especial de cobertura do 25º Congresso & ExpoFenabrave, evento realizado 
entre os dias 15 e 16 de setembro, temos muito a comemorar e a agradecer.

Mesmo estando em um ano extremamente difícil para todas as concessionárias do país, 
de todos os segmentos, tivemos a presença de mais de 3 mil pessoas, diariamente, neste 
que se comprova o maior de nosso setor na América Latina e o segundo maior do mundo.

Essa participação expressiva, que fortalece a voz e a magnitude da distribuição de 
veículos em nosso país, assim como estreita os elos do setor junto às autoridades políticas, 

montadoras e demais entidades congêneres e empresas parceiras que participaram do evento, 
nos garante que estamos, todos, focados na superação dos momentos difíceis. Mais do que isso, 
estamos dispostos a nos unir e a nos preparar para fazer a diferença em nossos negócios, e inovar, 
pois somente assim venceremos esta travessia até a retomada de resultados.

Todos os anos, escolhemos o tema de nosso Congresso de acordo com 
as principais demandas e desafios do nosso setor, mas acredito que este 
foi o ano em que o slogan do evento falou mais profundamente a todos 
nós: “FAÇA A DIFERENÇA. INOVE PARA VENCER!” deixou clara a 
perspectiva de que somente nós, olhando para dentro de nossas empresas, 
de nossos processos, de nossas áreas e equipes é que seremos capazes de 
ultrapassar as barreiras e obstáculos provocados pela forte crise econômica, 
política e, acima de tudo, de confiança pela qual atravessa o nosso imenso 
e amado Brasil.

Durante o nosso evento, aprendemos muito com especialistas nacionais 
e internacionais, nos relacionamos, trocamos informações e, acima de tudo, 
nos fortalecemos diante dessa crise, que está sim nos abalando, mas que não 
irá dizimar o nosso setor, tampouco as empresas que souberem reconduzir a 
rota de sua gestão para os caminhos necessários à sobrevivência. O mundo 
não vai acabar. O Brasil não vai acabar. E, muito menos, nosso setor.

Por isso, mesmo que diante de toda a nossa realidade, que aponta 
para resultados preocupantes em 2015 e 2016, tivemos a oportunidade 
de também comemorar os 50 anos da Fenabrave e os 25 anos de nosso 
Congresso & ExpoFenabrave. 

Talvez este tenha sido o sinal de que precisávamos para continuar acreditando em nosso setor. 
Quem participou da Solenidade de Comemoração do cinquentenário da Fenabrave, durante o 
evento, pôde ver o vídeo que retratou cada década de nossa história e cada conquista que, deste-
midamente, efetivamos ao longo dos anos.

Nessa linha do tempo, pudemos perceber que já passamos por inúmeras outras crises e que, se 
aqui estamos, para contar essa história, é porque sobrevivemos e nos fortalecemos.

E assim será também agora!
Se você participou do nosso evento, muito obrigado e meus parabéns! Você ajudou a Fenabrave 

a fortalecer o Setor da Distribuição de Veículos Automotores no país e a sua concessionária a 
encontrar o melhor caminho de gestão.

Caso não tenha estado no evento, gostaria de pedir a sua atenção para que possa ler as matérias 
que retratam, ainda que resumidamente, o que aconteceu no 25º Congresso & ExpoFenabrave, 
e faço um convite para que esteja presente em 2016, unindo a sua voz à Voz da Distribuição de 
Veículos Automotores do Brasil.

Boa leitura!

editorial

N
Por Alarico Assumpção Júnior
Presidente da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
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Há quase 20 anos, a Cetip cria soluções inovadoras e eficientes para todas 
as etapas do ciclo de financiamento de veículos. Beneficia as instituições 
financeiras, revendas e compradores. É ela quem opera o  Sistema Nacional de 
Gravames (SNG). As soluções da Cetip colaboram para tornar a concessão de 
crédito ainda mais ágil e segura.  www.cetip.com.br/financiamentos

Milhões de veículos
são financiados por ano. 

E a Cetip tem tudo a ver com isso.
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Autorização para reprodução de textos
As matérias assinadas nesta revista são de responsabilidade do 
autor não representando, necessariamente, a opinião da Fenabrave. 
Autorizada a reprodução total ou parcial das matérias sem assinatura, 
desde que mencionada a fonte. A reprodução de matérias e artigos 
assinados devem contemplar autorização prévia e por escrito do autor.
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O consórcio permite formação de carteira, assegura a continuidade 
das vendas ao longo do tempo e viabiliza a programação da produção.

Só nos 8 primeiros meses de 2015, quase 890 mil contemplados 
puderam adquirir veículos.

DEALER_ABAC_205x275mm.indd   1 13/10/2015   11:11:54



SETOR REUNIDO 
PARA FAZER A

DIFERENÇA!
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Durante os dias 15 e 16 de setembro, mais de 3 mil 
pessoas circularam, diariamente, pelo Expo Center 
Norte, em São Paulo, para participar do 25º Congresso 
& ExpoFenabrave, consolidando o evento como o maior 
do Setor da Distribuição de Veículos da América Latina 
e segundo maior do mundo. 

Promovido pela Fenabrave e organizado pela Reed  
Exhibitions Alcântara Machado, o evento teve, como 
tema, “Faça a diferença. #Inove para vencer!” e foi con-
siderado um sucesso, superando as expectativas da  
Fenabrave. “Considerando que estamos em um ano bas-
tante desafiador, contar com esse público comprova que 
as Associações de Marca, Concessionários, executivos, 
montadoras, lideranças e empresas ligadas ao Setor da 
Distribuição Automotiva estão, de fato, comprometidos 
com o futuro e vêem, no nosso evento, oportunidades im-
portantes de aprimorar seu conhecimento e os relaciona-
mentos que envolvem toda a cadeia automotiva”, comen-
ta Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave.

A Programação Temática do evento contou com 30 pa-
lestras nacionais e internacionais, com conteúdo voltado 
para atender a atual demanda de todos os segmentos 
da Distribuição Automotiva, considerando a realidade 
econômica do País. “Temos certeza que todos os profis-

sionais e gestores das Redes de Concessionárias, que par-
ticiparam do nosso evento, voltaram para suas empresas 
com uma bagagem que fará toda a diferença na gestão 
das concessionárias”, comenta Valdner Papa, coordena-
dor temático do 25º Congresso & ExpoFenabrave.

Já a ExpoFenabrave feira de negócios realizada paralela-
mente ao 25º Congresso, reuniu cerca de 70 marcas, em 
uma área de 15 mil m². “A feira também foi um sucesso e 
tivemos um aumento expressivo de circulação de visitan-
tes nos estandes, reforçando a importância da geração 
de negócios para as Redes de Concessionárias e empresas 
ligadas ao setor. Grande parte das empresas participantes 
manifestaram intenção de renovar sua participação na 
próxima edição do evento, inclusive, com solicitação de 
reserva de espaço”, comemora João Paulo Picolo, diretor 
da Reed Ehxibitions Alcântara Machado. 

Pelo oitavo ano consecutivo, o Banco Itaú foi o Patroci-
nador Máster do evento. Os Patrocinadores Ouro foram 
CETIP, CNseg e F&I Brasil, e o Patrocinador Prata foi  
a Petronas.

O evento contou com a presença de delegações estran-
geiras, como Estados Unidos, China, Rússia, e países da 
América do Sul.

9Revista Dealer 



Realizada no dia 15 de setembro, a Cerimônia Oficial de Abertura do 
25º Congresso & ExpoFenabrave reuniu congressistas, autoridades, 
imprensa e convidados nacionais e internacionais, que lotaram 
a plenária reservada para o evento. No início da cerimônia, o 
público contou com a apresentação do chamado “vídeo mapeado”, 
executado por duas bailarinas da CiaK, que trouxeram, para o 
palco,coreografias encenadas de acordo com as projeções no telão.

A união de quem  
inova para vencer!

Por meio de animações preparadas especialmente 
para o evento, a apresentação levou ao público o 
conceito da quebra de barreiras, especialmente no 
cenário atual do mercado e que, com a união de 

toda a Categoria Econômica, poderá suplantar as dificuldades 
e restabelecer seus negócios. 

Na sequência, um novo vídeo foi projetado, apresentando 
o conceito da campanha de todo o evento. Inovação, superação 
de limites, produtividade, capacitação e criatividade foram os 
conceitos passados a todos os presentes, como uma forma de 
reflexão para que sigam um novo caminho para fazer a diferença 
em seus negócios. 

Para conduzir a Cerimônia, o jornalista e âncora da 
Rede Globo, Rodrigo Bocardi, foi o mestre de cerimônias e 
deu as boas-vindas às 2 mil pessoas que acompanhavam as 
apresentações, dando início à composição de palco, formada 
pelo Presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior; pelo 
Ministro-Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, 
Guilherme Afif Domingos; pelo Vice-Governador do Estado 
de São Paulo, Márcio França, representando o Governador 
Geraldo Alckmin; pelo Presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo, Fernando Capez, pelo Governador 
do Estado de São Paulo (de 1990 a 1994), Luiz Antonio 
Fleury Filho; pelo Deputado Federal, Herculano Passos, pelo 
Presidente da Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores, Luiz Moan; além do Presidente 
da Aladda – Asociación Latinoamericana de Distribuidores 
de Automotores, Edwin Derteano Dyer; do Presidente da 
ABEIFA - Associação Brasileira das Empresas Importadoras 
e Fabricantes de Veículos Automotores, Marcel Visconde; 
do diretor do Banco Itaú (Patrocinador Máster do 25º 
Congresso & ExpoFenabrave), Rodnei Bernardino de Souza e 
do Presidente da Reed Exhibitions Alcântara Machado, Juan 
Pablo de Vera.

Antes do início dos pronunciamentos da Cerimônia,  
Rodrigo Bocardi comentou que, tradicionalmente, a Fenabrave 
contrata cantores para interpretar o Hino Nacional Brasileiro. 
No entanto, neste, que será um dos anos mais desafiadores para 
o Brasil, e também para fortalecer a “voz da Distribuição Au-
tomotiva”, demonstrando a nossa crença no Brasil e que todos 
podem fazer a diferença, pediu que toda a plateia cantasse o 
Hino Nacional, a partir do vídeo transmitido nos telões.
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A verdadeira união das entidades do setor! – Dando início aos 
pronunciamentos, o presidente da ANFAVEA, Luiz Moan, co-
mentou que o slogan escolhido para o evento vem ao encontro 
da mensagem que ele gostaria de passar aos Concessionários 
presentes no evento. “Todos nós sabemos das mazelas que 
enfrentamos e não vim aqui falar disso. Sabemos do nosso pas-
sado para que a gente possa inovar para vencer”, se referindo à 
campanha do evento.

Moan continuou seu discurso dizendo que as montadoras 
têm a expertise da inovação de processos, assim como as conces-
sionárias sabem muito bem como inovar os seus negócios. “E a 
grande inovação foi a verdadeira união das entidades do Setor 
Automotivo, em ações de curto, médio e longo prazos”, disse 
o presidente da ANFAVEA, se referindo às recentes ações em 
conjunto com a Fenabrave e demais associações que compõem 
a cadeia automotiva, que resultou em um sistema simplificado 
de transferência de veículos usados. “Com isso, mudamos o 
conceito do negócio e reduzimos o risco do spread do sistema 
financeiro”, completou.

O presidente da ANFAVEA complementou seu pronuncia-
mento dizendo que ainda há muito trabalho pela frente, espe-
cialmente por não enxergar, em um futuro próximo, grandes 
mudanças de cenário, graças aos baixos índices de confiança. 
“Hoje estamos em outro patamar de competitividade. Devemos 
estar unidos para inovar e crescer juntos”, finalizou.

Frente Parlamentar Mista – Em seu pronunciamento, o Deputa-
do Federal, Herculano Passos, disse que tem acompanhado a 
Fenabrave no intenso trabalho nos ministérios, em Brasília, 
em defesa do setor automotivo. E, para contribuir ainda mais 
com os esforços da Federação junto ao Governo Federal, Passos 
explicou que conseguiu mais de 250 assinaturas, de deputados 
e senadores, para a formação da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Distribuição de Veículos e da Mobilidade, presidida 
por ele, e lançada no dia 30 de setembro, na Câmara Federal, 
que tem, por objetivo, defender os interesses da Distribuição 
Automotiva e da Mobilidade em Brasília. “Vamos acompanhar 
todos os projetos nas Comissões, na Câmara e do Senado para 
defender, dos frequentes ataques sofridos, os Concessioná-
rios”, completou, dizendo que montará uma diretoria que 
será a voz da distribuição, um setor que emprega muita gente, 
gera riquezas para o Brasil e que precisa de apoio do governo. 
“Podem contar com o nosso apoio”, finalizou o deputado, se 
dirigindo ao setor.

Eficiência na gestão – Em rápidas palavras, o Presidente da As-
sembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Fernando Capez, 
comentou que o Brasil precisa de simplicidade, eficiência e 
objetividade. “É preciso deixar de lado a retórica e os discursos 
para arregaçar as mangas, colocar as mãos na massa e começar 
a trabalhar”, disse, ao comentar que logo que assumiu a pre-
sidência da Assembleia, há 6 meses, formou um pacto com 
todos os deputados, independentemente do partido, para 
trabalhar e dar andamento a quase 900 projetos que estavam Para uma plateia formada por mais de 2 mil pessoas, Alarico 

Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, proferiu seu 
discurso dizendo que “cada um é a fração de um todo”.
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parados. “Estamos cortando despesas e implementando uma 
gestão transparente”, comentou, lembrando que a Assembleia 
necessitaria de suplementação orçamentária, que não vai mais 
ser solicitada, graças à eficiência da gestão empregada na casa. 
“Com isso, vamos ter que suspender a renovação da frota, o que 
vai ficar para o ano que vem”, brincou Capez. 

Por fim, o deputado comentou que o Brasil precisa trabalhar 
para que o Estado seja mais leve e que saia da atividade da explo-
ração econômica e foque mais no fomento das atividades. “Um 
estado mais leve gasta menos. Não precisa tomar empréstimos 
e pagar juros”, completou.

Na sequência, o Vice-Governador do Estado de São Paulo, 
Marcio França, representando o Governador Geraldo Alckmin 
na cerimônia, disse que o setor automotivo é muito importante 
para a geração de empregos e de riquezas para o Brasil. Desta 
forma, é preciso inovar, ter criatividade e seguir em frente para 
construir um caminho sólido e eliminar o ar pessimista vivido 

na atualidade. “A somatória de esforços será importante para 
suplantar as dificuldades e seguir em frente”, completou.

O caminho é a simplificação – Renovando sua presença na plenária 
do Congresso & ExpoFenabrave, Guilherme Afif Domingos, 
Ministro-Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, 
que acompanha o setor e participou de diversas crises e su-
cessos vividos pela cadeia automotiva, resumiu o potencial da 
Distribuição Automotiva diante da crise: “Nos aprofundamos, 
entendemos todos os processos e sabemos que, por mais crise 
que o setor ultrapasse, sempre cresce mais”.

Afif disse que agora o setor passa por um momento de pro-
funda reflexão e que, até então, foram discutidos problemas 
conjunturais, que deram lugar aos problemas estruturais. “E 
isso traz um fato fundamental: finalmente, caímos na real! 
Até porque todos os programas de incentivo ao setor auto-
motivo brasileiro foram sempre lastreados em incentivos às 

Integraram o palco na Cerimônia de Abertura o Ministro-Chefe da Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos; o Vice-Governador 
do Estado de São Paulo, Márcio França, representando o Governador Geraldo 
Alckmin;o Governador do Estado de São Paulo (de 1990 a 1994), Luiz Antonio 
Fleury Filho; o Presidente da Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores, Luiz Moan; o Presidente da ABEIFA - Associação 
Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, 
Marcel Visconde; o Presidente da Aladda – Asociación Latinoamericana de 
Distribuidores de Automotores, Edwin Derteano Dyer; o Deputado Federal, 
Herculano Passos; o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, Fernando Capez; o diretor do Banco Itaú (Patrocinador Máster 
do 25º Congresso & ExpoFenabrave), Rodnei Bernardino de Souza e o 
Presidente da Reed Exhibitions Alcântara Machado, Juan Pablo de Vera.
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compras de veículos zero quilômetro, 
desdenhando o mercado de veículos 
usados”, explicou.

O Ministro comentou que, com 
a suspensão dos benefícios fiscais, as 
vendas de novos caíram e as atenções 
voltaram para o usado. “Em todos os 
países do mundo, o verdadeiro carro 
popular é o usado”, explicou, acres-
centando que o sistema utilizado para 
compra e venda desses veículos ainda 
é um entrave para o desenvolvimento dos 
negócios. “É um sistema repleto de carim-
bos, certificados e com custos acima de R$ 
1,5 mil por veículo”, detalhou, informando 
que, no último ano, mais de 13 milhões 
de veículos usados foram comercializados 
no país. Deste total, 25% são de vendas 
efetuadas entre consumidores, 20% feitas 
por concessionárias com registro e, 55%, 
são transações feitas sem registro. “É o 
popular mercado por fora”, explicou  
o Ministro.

E, para incorporar, definitivamen-
te, o mercado de veículos usados nos 
negócios dos Concessionários, era 
preciso ser feita uma intervenção. “Quando 
recebi a visita dos representantes da Fenabrave, liderados 
pelo Presidente Alarico, além de demais integrantes da cadeia 
automotiva, fomos verificar onde estava o problema. E ele 
estava na lei, que exige registro em cartório na venda de qual-
quer veículo”, explicou Afif, mencionando sua interferência 
para que a Lei 13.154/2015 fosse aprovada, eliminando a 
necessidade deste registro físico em transações desta natu-
reza. “Com a nova Lei, o processo será feito por meio de  
sistemas eletrônicos”.

Todo o processo de mudança, apoiado pelo Ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab, Ministério da Fazenda e Confaz, 
fez com que o marco legal fosse feito e a regulamentação fosse 
alterada, restando, assim, apenas a conclusão da sistematiza-
ção, prevista para entrar no ar em março de 2016. “Somente 
esta medida traz uma economia de R$ 6,5 bilhões, por ano, ao 
setor”, explicou Guilherme Afif, acrescentando que a simplifi-
cação de processos é necessária para que o Brasil se desenvolva. 
“O Brasil precisa de um grande SIMPLES”, disse.

Por fim, o Ministro enalteceu a união de forças dos elos da 
cadeia automotiva, que juntos, formam uma forte corrente em 
prol do desenvolvimento de todo um setor. “Esta é a cruzada 
que nós temos que levantar, mas temos que fazer juntos. Fico 
feliz em saber da união da Fenabrave, ANFAVEA e outras 
entidades. Mais do que nunca é a fase da união. Porque juntos 
chegaremos lá!”, completou.

  

“Cada um de nós é uma fração de um todo” – Em seu 
discurso durante a Cerimônia de Abertura, o 
presidente da Fenabrave, Alarico Assump-
ção Júnior, 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.
Assumpção Júnior comentou que, neste 

ano de intensos desafios, não apenas para 
o setor, mas para a economia e política 
nacional, a Fenabrave comemora 50 anos 
e, nesta trajetória, pautou ações em prol da 
representatividade política e empresarial do 
setor da Distribuição de Veículos Automo-
tores no país.

Hoje, a Distribuição é composta por 
mais de 8 mil empresários, representados 
por 51 Associações de Marca filiadas à 

Fenabrave e que, juntas, empregam mais 
de 400 mil pessoas e respondem por 5,2% 
do PIB Nacional, além de bilhões de reais 
em arrecadação de impostos. “Como vemos, 
estamos muito longe de ser um elo fraco des-
ta engrenagem chamada setor automotivo”, 
ressaltou Assumpção Júnior.

O presidente da Fenabrave disse que a 
atual realidade impõe, aos empresários, importantes ajustes e 
a necessidade de reinvenção para continuar em frente, mesmo 
que, para isso, sejam necessários alguns sacrifícios. “Por isso, 
antes de mais nada, precisamos ter, muito claro, que estamos 
em crise sim, mas ela passará e nós permaneceremos”, afirmou, 
dizendo que o Brasil enfrenta uma das mais acirradas crises 
política e econômica, gerando o que considera ainda pior: a 
crise de confiança por parte dos consumidores e investidores, 
alertando para as sucessivas quedas nas vendas ao longo do 
primeiro semestre, impactadas diretamente pela recessão, um 
PIB negativo em mais de 2%, com inflação em alta, assim 
como os juros e as taxas de desemprego, em épocas de popu-
lação endividada e queda histórica na produção industrial. 
“Estimamos, para 2015, uma queda global de cerca de 20% 
sobre os resultados de 2014, que já foram negativos sobre o 
ano anterior”, complementou.

Assumpção Júnior destacou o encerramento de mais de 350 
concessionárias nos oito primeiros meses de 2015, “pertencen-
tes a empresários que empenharam seu capital e depositaram 
a sobrevivência de suas famílias em seus negócios”, disse. O 
presidente da Fenabrave comentou que esta queda representou 
mais de 17 mil empregos diretos, a menos, portanto, afetando 
outras famílias. “Não há dignidade nesta morte!”, enfatizou, 
acrescentando que é preciso dar uma dose amarga de remédio 
ao doente, “e assim encaramos os necessários ajustes que devem 
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ser feitos pelo governo para reconduzir o Brasil aos caminhos do 
desenvolvimento. “Como costumo dizer, o remédio é amargo, 
porém, necessário. Só devemos cuidar para que o remédio não 
mate o doente”.

Sobre o tema do evento: “Faça a diferença. Inove para ven-
cer!”, o presidente da Fenabrave comentou que este deve ser o 
fio condutor para balizar as atitudes dos empresários atualmen-
te. “Pois, como dizia Dalai Lama, só existem dois dias em que 
não se pode fazer absolutamente nada: o ontem e o amanhã”, 
dizendo que o hoje está sob o nosso domínio, portanto é possí-
vel fazer a diferença e garantir um futuro para as empresas e os 
negócios, seja em qual ambiente for. “Mas podemos e devemos 
lutar para que, ao menos, nenhuma carga adicional de impostos 
seja criada, o que poderia, como disse há pouco, se transformar 
em um remédio letal”.

Sobre a relação do setor com o governo, Assumpção Júnior 
explicou que a grande reivindicação deve ser a retomada da 
economia. Com ela, a Fenabrave espera que o setor cresça, ainda 
que de forma moderada, como esperado para o ano que vem. 
“Até lá, e para que possamos atravessar esta ponte chamada 
2015, a Fenabrave tem atuado em frentes importantes”, acres-
centou, se referindo ao aperfeiçoamento das Redes, para que 
possam estar melhor preparadas para alcançar bons resultados 
em outras áreas, como pós-vendas, F&I e seminovos. “Sabemos 
que, com o mercado de novos em queda, a retração no crédito 
por parte do setor financeiro e com as questões econômicas já 
apontadas, a solução para a rentabilidade das concessionárias 
deve passar, necessariamente, por outras áreas da empresa”.

Como destaque dessas ações, o presidente da Federação 
comentou as ações da Fenacodiv e dos Sincodiv’s, por meio 
do investimento em cursos destinados às equipes de vendas de 
todo o Brasil, nos chamados “Encontros de Vendedores” que, 
no próximo ano, abordarão além da área de veículos novos, 
também as de peças, usados e consórcios.

Assumpção Júnior também destacou as ações da 
Universidade Fenabrave, que se tornou mais interativa, com 
programação diária e em vários horários na TV Fenabrave, 
além da criação da Universidade Web, que oferece cursos 
online. “Com isso, temos capacitado milhares de colaboradores 
de todas as marcas e segmentos, sempre em sintonia com as 
Associações de Marca”, completou.

O presidente da Fenabrave disse que a entidade in-
tensificou sua comunicação, mantendo não apenas canais 
importantes de informação, como a Revista Dealer e as 
Newsletters eletrônicas, como também tem promovido re-
uniões e enviando comunicados periódicos para atualizar as 
lideranças sobre a realidade do setor, sobre as ações, políticas e 
empresariais, que a Fenabrave tem realizado em prol de todos  
os segmentos.

Além disso, a Fenabrave intensificará as parcerias com 
entidades congêneres, como é o caso da ANFAVEA e da 
ABAC, além de outras, como o SINDIPEÇAS, a ANFIR, 
a ABRACICLO, e demais correlatas ao setor, com quem 
desenvolveu projetos fundamentais para incentivar o consumo de 
veículos. “Este é o caso do Festival do Consorciado Contemplado, 
e que trouxe resultados positivos sobre a conversão de cotas 
contempladas em aquisição efetiva de veículos”.

Assumpção Júnior também destacou o Programa de 
Renovação da Frota, projeto comum de várias instituições 
ligadas ao setor, que se somaram aos objetivos da renovação de 
caminhões com mais de 30 anos de fabricação, e que provocam 
inúmeros acidentes e prejuízos ao país. “Tal programa foi 
apresentado ao governo e está em avaliação para que possa 
ser, efetivamente, implantado. Também cito os acordos com 
a Caixa Econômica Federal, Banco Pan e Banco do Brasil, que 
impulsionaram o crédito para financiamentos, e podemos dizer, 
claramente, que, não fossem essas ações, os resultados do setor 
teriam sido ainda mais baixos”.

Dentre outras ações comentadas em seu discurso, o pre-
sidente da Fenabrave citou conquistas importantes, especial-
mente para os segmentos de caminhões, ônibus, implementos 
rodoviários, tratores e máquinas agrícolas, como a renovação 
do PSI e o Moderfrota, pelo BNDES, além da lei que regula-
menta a retomada de veículos inadimplentes, que deve trazer 
resultados efetivos a partir de 2016. “Mas, entre essas e outras 
conquistas da Fenabrave, talvez a maior e mais importante 
tenha sido a recente Lei 13.154 que, aprovada e assinada pela 
Presidência da República, no último dia 31 de julho, trará 
desburocratização e substancial economia na transação de 
veículos usados pelas concessionárias e lojistas de todo o país”, 
comemorou Assumpção Júnior.



Com a atuação forte dos Ministros Guilherme Afif  
Domingos e Gilberto Kassab, um dos desdobramentos da 
Lei é a criação do Registro Nacional de Veículos em Estoque 
(RENAVE), módulo eletrônico que eliminará o livro físico de 
registro de veículos usados e viabilizará a escrituração eletrônica 
de entrada e saída nas concessionárias e em lojas de revenda de 
carros usados. “Esta medida beneficiará a todos os Concessio-
nários com resultados de nossos negócios neste que é, sem dú-
vida, um momento de intensos desafios e onde uma economia 
desse porte fará enorme diferença para todos, incluindo nossos 
consumidores”, disse o presidente da Fenabrave.

A criação Frente Parlamentar Mista, anunciada pelo De-
putado Federal Herculano Passos, na mesma cerimônia, tam-
bém foi uma conquista amplamente destacada pelo presidente 
da Fenabrave. “Esta ação contou com o apoio de mais de 250 

assinaturas. Com isso, estamos certos de que a nossa represen-
tatividade será ainda maior”, comemorou Assumpção Júnior.

Por fim, o presidente da Fenabrave disse que o setor está 
unido. E prova disso, além dos projetos citados, é a presença de 
todos no evento. “Para isso, organizamos esse 25º Congresso 
& ExpoFenabrave. Para que possamos aprender com aqueles 
que passaram pelo que estamos passando e superaram seus pro-
blemas, transformando suas operações em áreas mais rentáveis 
e produtivas”, explicou, completando que “tudo isso foi feito, 
organizado e detalhadamente programado, em mais de 10 me-
ses de intenso planejamento e trabalho, para que pudéssemos 
estar aqui nesse momento, juntos, unidos, na mesma direção. 
Porque cada um de nós é uma fração de um todo. E, como diz 
o provérbio africano, se você quer ir mais rápido, vá sozinho. 
Mas, se quiser ir mais longe, vá em grupo”.

Rodrigo Bocardi



Palestra Magna de Abertura

O 
diretor vice-presidente da Hyundai Motor 
Company, Won-Hong Cho, realizou a Pales-
tra Magna de Abertura do 25º Congresso & 
ExpoFenabrave. O executivo contou a história 
da montadora, que começou há quase 50 anos 

(em 1967); apresentou o novo paradigma do mercado global e 
local; e concluiu a palestra mostrando as estratégias com que a 
marca pretende responder a essas mudanças. 

 A Hyundai é a empresa automotiva de mais rápido cresci-
mento no mundo. Cho contou que, nos anos 60, apenas 0,1% 
de toda a população da Coreia do Sul tinha carro. Isso porque, 
na época, as pessoas viam os automóveis apenas como meios de 
transporte. A partir do século XXI, a necessidade dos clientes 
evoluiu e passou a exigir veículos confiáveis. Trabalhando para 
atender essa necessidade, “hoje, a Hyundai é reconhecida no 
mundo todo pela qualidade de seus carros. E essa fama deve-se 
ao ‘Hyundai Way’ (o jeito Hyundai), uma mistura de espírito 
proativo, forte determinação e capacidade de resolver proble-
mas”, disse Won-Hong Cho. 

No Brasil, a marca é a quinta maior fabricante de automó-
veis e teve suas vendas dobradas em apenas dois anos. “Nós 
atribuímos nossa boa reputação no mercado brasileiro a dois fa-
tores: começamos importando produtos de alta qualidade como 
o Tucson e o Azera – que permitiu que a Hyundai construísse 
uma imagem premium no Brasil; posteriormente, para oferecer 
um melhor serviço aos nossos clientes, decidimos estabelecer 
uma fábrica aqui, que tornou-se a prova não apenas do nosso 
compromisso com o País, mas também da qualidade de nossos 

Diretor vice-presidente da Hyundai 
apresenta tendências e estratégias  
para o futuro automobilístico

Won-Hong Cho afirma que os seres-humanos, 
seus carros e suas casas devem estar em 
perfeita harmonia e em constante conexão.

produtos”, afirmou. Não à toa, o HB20 recebeu tantos prêmios, 
como o Carro do Ano 2013 e o JD Power VOSS Award 2014. 

A Hyundai tem notado mudanças no mercado global e 
no brasileiro e, hoje, a confiabilidade já não é mais um fator 
diferencial: os consumidores querem interagir e experimentar, 
querem ser inspirados. “Muitas pessoas pensam que as melho-
res experiências de condução e os melhores recursos só podem 
ser encontrados nos segmentos premium com preço elevado. 
Na Hyundai, decidimos desafiar o mercado e disponibilizar 
essas experiências para todos. Acreditamos na democratização 
dos valores premium e garantimos que eles estejam em todos os 
nossos pontos de contato e em todos os nossos produtos, seja 
um HB20, um Azera ou um ix35”, disse.

A Hyundai já prevê como deve se adaptar para o futuro do 
mercado automobilístico. Para a marca, os automóveis se torna-
rão verdadeiros parceiros de vida das pessoas. “Se, no passado, 
construíamos apenas meios de transporte e, hoje, construímos 
experiências, no futuro, deveremos construir ambientes onde 
carros, tecnologia e casas estejam em perfeita harmonia”, 
afirmou Cho. Para o vice-presidente, o futuro será moldado 
pela internet e pelas tecnologias verdes, que proporcionarão 
manutenções inteligentes e controle das características dos 
carros. “Em um dia muito quente, por exemplo, poderemos 
programar o carro para que ele esfrie antes de entrarmos nele. 
Os carros também serão capazes de controlar os aparelhos de 
nossas casas e servirão como estações de serviço, especialmente 
aos relacionados à segurança e entretenimento. A comunicação 
e a troca de dados entre veículos serão uma realidade e, com 
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isso, a taxa de acidentes vai cair. Por fim, os produtos ‘eco- 
friendly’ não serão mais apenas uma tendência: a preocupação 
com o meio-ambiente já é um novo estilo de vida”, contou.

Won-Hong Cho também falou sobre a evolução das vendas 
com o uso da internet, que fornece informação ilimitada aos 
potenciais compradores. Como resultado, eles entram nas 
concessionárias bem mais informados e preparados e, por isso, 
o número médio de visitas caiu de cinco para um. Para Cho, os 
vendedores precisam responder a essa evolução, inovando em 
proporcionar experiências online e off-line. “O Brasil ocupa a 
5ª posição em termos de número total de usuários de Internet 
no mundo e mais da metade da população brasileira já está 
online. Além disso, 73% dos brasileiros esperam que as marcas 
construam um relacionamento significativo com eles. As mar-
cas precisam ser provocantes, precisam desenvolver interações 
emocionantes e surpreendentes”, afirmou. 

Apesar dos desafios econômicos que o Brasil tem enfren-
tado, e que têm afetado a indústria automotiva, a Hyundai 

acredita no crescimento em longo prazo do País. “Com base 
em experiências semelhantes que enfrentamos em outros países, 
estamos certos sobre o potencial do Brasil. A indústria deve se 
recuperar em 2016 e, em 2020, prevemos que o mercado che-
gue a três milhões de unidades vendidas”, afirmou.

Por fim, Won-Hong Cho apresentou o novo modelo de 
serviço da Hyundai, chamado “Customer Experience Journey”, 
e os protótipos dos espaços que a empresa pretende construir 
como estratégia de marca global. A Hyundai tem redesenhado 
suas concessionárias, com um design acolhedor e minima-
lista, tornando-as ambientes não apenas para vender carros, 
mas para estabelecer conexões emocionais com os clientes. 
Nesses espaços, chamados Hyundai AutoComplex e Hyundai  
Motorstudio, os consumidores “poderão descobrir quem somos 
e o que defendemos, experimentar, sentir e se conectar com a 
nossa marca. Temos de redefinir a visita do cliente à concessio-
nária: o ambiente precisa estar em conformidade com o espírito 
Hyundai, que envolve auto realização e liberdade”, concluiu. 

Delegações estrangeiras, de entidades associadas à ALADDA – 
Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, 
marcaram presença durante o 25º Congresso & ExpoFenabrave e 
aproveitaram a oportunidade para realizar uma reunião estraté-
gica para tratar assuntos pertinentes à região.

Com a participação de representantes da AAP (Peru), ACARA (Ar-
gentina), AMDA (México), CADAM (Paraguai), CAVEM (Chile), NADA 
(EUA) e Fenabrave, a reunião foi comandada pelo presidente da 
ALADDA, Edwin Derteano Dyer, que traçou um panorama geral da 
situação do mercado latino-americano e relembrou os principais 
pontos debatidos no último encontro, realizado no Paraguai.

Posteriormente, cada país mostrou seus números de mercado 
e descreveu a situação política e econômica de cada nação, que 
influencia diretamente no setor da Distribuição Automotiva. 
“Diante da nossa realidade, devemos trabalhar em conjunto para 
mostrar às autoridades a importância do nosso setor”, comentou 

Integrantes da ALADDA se reúnem no evento
o presidente da ALADDA, que também é presidente da associação 
peruana, que elaborou uma campanha de incentivo ao empresa-
riado local com o objetivo de mostrar a grandiosidade do setor 
automotivo para a economia do país.

Diante desta premissa, os integrantes da ALADDA estão estudando 
compartilhar os dados de vendas de veículos entre as entidades de 
cada país, para formatar um compilado único para a América Latina, 
que seria distribuído para a imprensa especializada.

Visita técnica – No dia 14 de setembro, o presidente executivo da 
AMDA – Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, 
Guillermo Prieto Treviño, acompanhado de dois diretores da 
entidade, realizaram uma visita ao Centro de Vistoria Técnica do 
DETRAN do Rio de Janeiro. A equipe mexicana, acompanhada do 
vice-presidente da Fenabrave, Ricardo de Oliveira Lima, conheceu 
as instalações do Centro e o trabalho realizado pelo DETRAN local, 
para levar esta experiência técnica ao México.

Entidades da América Latina 
se reuniram durante o 25º 
Congresso & ExpoFenabrave. 
O objetivo é unir esforços para 
a elaboração de um banco de 
dados único, com a expertise 
da Fenabrave.

Edwin Derteano Dyer
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Inovando para fazer a diferença na amplitude e abrangên-
cia do 25º Congresso & ExpoFenabrave junto às conces-
sionárias de todo o Brasil, este ano a imprensa de outros 

estados, convidada para participar do evento, esteve focada 
nos profissionais ligados às Associações de Marca e Regionais 
Fenabrave/ Sincodiv´s de diversas localidades do Brasil.

Formando um pool de parceria, em que informações e no-
tícias foram veiculadas, durante os meses que antecederam ao 
evento, em todos os canais de comunicação interna do setor, as 
assessorias de comunicação da Fenabrave e Reed Exhibitions 
Alcântara Machado convidaram os assessores de comunicação 
das Regionais Fenabrave, Sincodiv´s e Associações de Marca, 
ligados à Federação, para fortalecer, também, a cobertura jor-
nalística durante o evento. “Sempre fomos parceiros, mas, este 
ano, nosso planejamento definiu focar, mais concretamente, 
o relacionamento com as mídias que falam diretamente com 
os Concessionários, e os resultados foram absolutamente 
positivos, gerando não apenas matérias sobre o evento, 
mas uma relação de amizade entre o grupo”, declarou Rita  
Mazzuchini, assessora de comunicação institucional e imprensa 
da Fenabrave Nacional.

Além desses convidados, jornalistas especializados no setor, 
de diversos veículos de comunicação, incluindo profissionais de 
rádio, TV, internet, jornais e revistas, prestigiaram o evento, 
resultando em ampla cobertura da mídia nacional. 

No primeiro dia de evento, o presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção Júnior, se reuniu com a imprensa para um 
bate-papo e também para comentar questões de mercado, assim 
como avaliar temas abordados no evento.

IMPRENSA DA CASA

Associações de Marca e Regionais Fenabrave 
ampliam cobertura sobre o evento
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Marcas Mais Desejadas

Como parte  da 20ª 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 Rodo-
viários; e Motocicletas), A Marca Mais Desejada 2015. Em sua 
sétima edição, este tradicional prêmio também foi entregue 
durante a Cerimônia de Encerramento do 25º Congresso & 
ExpoFenabrave.

A eleição teve, como critério, a participação mínima de 
20% dos Concessionários de cada marca, como respondentes 
da Pesquisa, sendo que a marca vencedora em cada categoria 
obteve a melhor média das notas atribuídas às questões 1 a 25. 
“A premiação é um reconhecimento importante, pois é validado 
por todas as Redes de Concessionárias, de todas as marcas e 
segmentos do País e, com isso, podemos destacar as que mais se 
diferenciam no mercado, assim como avaliar o desempenho das 
montadoras e suas redes de distribuição”, avalia o Presidente da 
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES

CAMINHÕES E ÔNIBUS

TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

MOTOCICLETAS
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Fenabrave completa 50 anos  
e homenageia lideranças que 
construíram sua história
Como parte da Cerimônia de Encerramento do 25º Congresso & 
ExpoFenabrave, foi realizada uma Solenidade de Comemoração 
aos 50 anos da Fenabrave, contando com homenagem especial às 
lideranças que compuseram sua história e apoiam a entidade. 

Em um auditório com mais de 1,5 mil pessoas, um 
vídeo especial foi projetado, contando a história e 
a representatividade da Federação, marcada pela 
união de líderes que defenderam os interesses de 

toda uma categoria econômica, hoje responsável por milhares 
de empregos e pela geração de riquezas para o País.

Comandada pelo ator Odilon Wagner, a Solenidade con-
tou com a presença de ex-presidentes da entidade, além de 
presidentes das Associações de Marca de todos os segmentos 
representados pela Fenabrave. “O nosso objetivo é o de brindar 
as bodas de ouro, e os principais marcos deste cinquentenário, 
ao lado de cada um de vocês, reconhecendo e homenageando 
os personagens que deram voz ao setor e o tornaram forte e tão 
importante para o Brasil”, disse o mestre de cerimônias.

A história da Fenabrave foi construída por visionários que 
tinham a clara percepção da importância do setor da Distribui-

ção Automotiva para o País e que sabiam que, para que a voz 
do setor pudesse ser ouvida, seria necessária a organização e 
união de seus pares em torno de objetivos comuns. “Assim, ao 
longo dos últimos 50 anos, vários empreendedores lideraram 
a ABRAVE e, posteriormente, a Fenabrave, dedicando seu 
tempo e seus esforços para que esta Federação chegasse onde 
chegou, e sendo ouvida não somente no Brasil, mas tendo sua 
voz ecoando internacionalmente também”, comentou Odilon 
Wagner ao mostrar, no telão, um painel com as fotos de todos os 
presidentes da Federação ao longo dos 50 anos de sua história.

E em homenagem a esses líderes, a Fenabrave elaborou uma 
escultura especial para a ocasião, entregue aos ex-presidentes 
que compareceram ao evento, entre os quais: José Edgard 
Pereira Barreto, presidente da Fenabrave entre 1980 e 1984; 
Alencar Burti, que presidiu a entidade de 1988 a 1992; a Sergio 
Antonio Reze, que ocupou a presidência da entidade durante os 

O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, comanda a homenagem aos ex-presidentes  
Flavio Meneghetti (2012 a 2014), Sergio Antonio Reze (1992 a 1998 e 2005 a 2011), José Edgard Pereira Barreto (1980 a 1984), 

Alencar Burti (1988 a 1992) e Assis Augusto Pires (2003 a 2005). Aos ex-presidentes já falecidos foi realizada uma homenagem póstuma.
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anos de 1992 e 1998 e, posteriormente, entre os anos de 2005 e 
2011; a Assis Augusto Pires, que ocupou a presidência de 2003 
a 2005; e Flavio Meneghetti, que foi presidente da Fenabrave 
entre 2012 e 2014. Também uma homenagem póstuma foi rea-
lizada aos ex-presidentes já falecidos, que foram devidamente 
reverenciados na Solenidade.

Assim como os ex-presidentes da entidade, as 51 Associa-
ções de Marca filiadas também foram homenageadas por meio 
de seus atuais presidentes. Cada ação e projeto desenvolvido 
em benefício do Setor da Distribuição Automotiva se dá pela 
representatividade dos interesses políticos e empresariais de 
cada segmento, de cada marca instalada no país. “Sem o seu 
apoio, participação e união, a Fenabrave perde força e, com ela, 
todo o setor”, completou o Mestre de Cerimônias.

Como nem todos os presidentes de Associação puderam 
comparecer à solenidade, foi mostrado, nos telões, o quadro de 
fotos onde todos são destacados. E dando sequência ao evento, 
todos os representantes ali presentes foram chamados ao palco, 
um a um, divididos por segmentos (automóveis e comerciais 

leves, caminhões, ônibus e implementos rodoviários; motoci-
cletas; e tratores e máquinas agrícolas), para receber, das mãos 
do atual presidente da Federação, Alarico Assumpção Júnior, 
uma homenagem da Fenabrave para aqueles que contribuem 
com o desenvolvimento do setor automotivo.

Presidentes das 51 Associações de Marca filiadas à 
Fenabrave também foram homenageados.

Após entregar as estatuetas aos ex-presidentes da Fenabrave, 
o atual presidente da entidade, Alarico Assumpção Júnior, 
foi surpreendido por uma homenagem especial, recebendo 
a escultura (igual à oferecida aos ex-presidentes), das mãos 
de seu filho Leandro Assumpção. Vale lembrar que Alarico foi 
presidente executivo da Fenabrave nas últimas gestões de  
Sergio Reze e Flavio Meneghetti, assumindo, desde o início deste 
ano, a presidência da entidade. “Com muita emoção, faço aqui 
mais do que um simples pronunciamento. Faço meu relato e 
depoimento sobre a experiência de alguém que, como vocês, 
dedica boa parte de sua vida ao associativismo e em prol de todo 
o setor da Distribuição de Veículos no Brasil”, iniciou seu discurso, 
Alarico Assumpção Júnior, dizendo que a Fenabrave comemora 
seus 50 anos em 2015, e talvez não por acaso, a data aconteça 
justamente num dos anos mais desafiadores enfrentados ao lon-
go da história. “Mas, ao assistirmos o vídeo que relembra a nossa 
trajetória, pudemos notar que já enfrentamos outros momentos 
difíceis e os superamos. E não será diferente agora”, disse.

Alarico disse que juntos, unidos e pautados por objetivos co-
muns, é possível seguir, com sucesso, na mesma direção. “Não é 
por acaso que este é o slogan da Fenabrave: Unidos, na mesma 
direção. Porque não acreditamos em feitos individuais, mas em 
ações conjuntas lideradas por visionários”, complementou.

De acordo com o presidente da Fenabrave, com este espírito 
nasceu a Federação, criada e apoiada pelas Associações de Marca 
com o objetivo de ser a voz da Distribuição de Veículos junto ao 
setor, ao governo e à opinião pública. “À frente de cada ação, 
sempre com o apoio do Conselho Deliberativo, contamos com 
visionários e empreendedores destemidos, que se tornaram pre-
sidentes da Fenabrave, e não se abateram diante das dificuldades, 

Homenagem surpresa

mas, ao contrário, contaram com o apoio individual e com a força 
coletiva de nossos associados para buscar soluções”, detalhou.

Por fim, o atual presidente da Fenabrave agradeceu a cada 
ex-presidente presente no evento, e disse que aquele era um 
marco para a história da entidade, onde todos ali presentes de-
veriam se orgulhar por chegar até o ponto em que estão, com 
tamanha magnitude e importância para o setor. “Em mais de 20 
anos de vida associativa, tive a oportunidade de aprender muito 
com muitos de vocês. Com alguns, como é o caso dos amigos 
Sergio Reze e Flavio Meneghetti, tive a oportunidade de atuar 
em conjunto, em suas gestões na Fenabrave, como Presidente 
Executivo e, muito humildemente, posso afirmar a admiração e 
o grande aprendizado que me ofereceram durante os anos que 
compartilhamos na entidade. E, se hoje temos uma Lei como a 
6729, mais conhecida como Renato Ferrari; se temos o respeito e 
a audiência dos diversos interlocutores com os quais nos relacio-
namos, como governo, entidades congêneres e opinião pública, 
é porque representamos um setor unido e coeso, com objetivos 
comuns. E, acima de tudo, que tem uma história de evolução e 
luta, como deve ser. Aos últimos 50 anos da Fenabrave, a nossa 
gratidão! Aos próximos 50 anos da Fenabrave, desejo a nossa 
união!”, finalizou Alarico Assumpção Júnior.
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Nos dias 14 e 15 de setembro, o presidente 
da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, 

reuniu lideranças da entidade, como 
vice-presidentes, diretores e executivos 

regionais e as delegações internacionais em jantares de confraternização especiais. 
O primeiro encontro, para dar as boas-vindas à Diretoria Executiva, Vice-

Presidentes, Diretores e executivos de Regionais da Fenabrave, entre outros 
convidados, foi realizado, no Restaurante Sala Vip, no dia 14 de setembro. 

Já no dia 15, a confraternização aconteceu na residência de Luiz Antonio Fleury Filho, 
ex-Governador do Estado de São Paulo e consultor jurídico da Fenabrave, reunindo 

a delegação estrangeira, vice-presidentes e ex-presidentes da Fenabrave.

Jantares especiais

Na noite de 14 de setembro, também os 
jornalistas convidados das Associações 
de Marca, Diretorias Regionais e dos 
Sincodiv’s, de diversas localidades 
do Brasil, participaram de jantar 
com a assessoria de comunicação e 
imprensa da Fenabrave, a MCE, no 
Hotel Mercure São Paulo Nortel.
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Os convidados brindaram  
com o presidente da Fenabrave o sucesso do evento.
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Experiência internacional  
e a internet como aliada

Com temas e assuntos de interesse a todos os segmentos automotivos, palestras e workshops 
abordaram formas das 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 as 
mais de 3 mil pessoas que circularam, por dia, no 25º Congresso & ExpoFenabrave.

A crise passa. E devemos ficar mais fortes
Clientes, processos e redução de custos são vias de superação 
da crise, diz o consultor Arnaldo Brazil.

Os rumos e desafios do varejo automotivo nos próximos 
anos” foi o tema da palestra do consultor da Quest  
Inteligência Consultoria, Arnaldo Brazil, no primeiro 
dia do 25º Congresso & Expo Fenabrave. A crise, disse, 

embora esperada, afetou o mercado de automóveis. Mas alguns 
países, como os Estados Unidos, também enfrentaram crises e supe-
raram, como demonstram números que apresentou: antes da crise, 
a venda anual, por concessionária, nos EUA, era de 760 veículos; 
agora, está em torno de 1.000 veículos. “Isso mostra que aprenderam 
com a crise, ganharam eficiência e saíram melhores e mais fortes”.

 No Brasil, hoje, afirmou o consultor, há uma forte queda do 
poder aquisitivo e há despesas – alimento, água, luz, educação, infla-
ção – que competem com a prestação do carro. “Tudo compete no 
bolso do consumidor, que é um só”. A classe C, uma das alavancas 
do crescimento no passado, praticamente saiu de cena. Em 2016, 

espera-se um crescimento do PIB (Produto 
Interno Bruto), em relação a 2015, de ape-

nas 1%. Assim, as estimativas de venda 
de 3 milhões de carros no ano só devem 
se realizar em 2020, tomando-se como 

base o cenário atual. “Se o cenário 
político se modificar, pode ser que 
isso se altere”, ressalvou.

 Segundo o especialista, a oferta 
sofreu uma redução de 500 mil 
veículos em relação a 2014, por 

causa da acomodação da Rede 
com a redução de pontos de 

venda. A diminuição do nú-
mero de concessionárias 
preocupa mas, para Brazil, 
houve uma forte expansão 

de vendas em pequenos 
municípios, até 100 

mil habitantes. “Um deslocamento da riqueza do automóvel para o 
interior do Brasil. Com este aumento da capilaridade, veio o desafio 
de como ter a marca presente junto a este cliente, pensar como vai ser 
a assistência deles. Como cumprir a promessa de suporte e de garan-
tia? É preciso dar atenção a este consumidor”, alertou o consultor.

O cliente, garante Brazil, ainda valoriza a compra do carro na 
concessionária, mesmo com a oportunidade de comprar online. 
Estudos realizados em 2014 pela MacKinsey & Co, relatam que 
as concessionárias permanecerão importantes por três motivos: a 
experiência física do consumidor com o carro, informação detalhada 
sobre o veículo e a valorização do aspecto pessoal no processo de 
compra. “Os consumidores usam a internet para pesquisar. Se antes 
iam em seis concessionárias, hoje vão direto em uma. Porque, antes, 
já fizeram o trabalho maior na internet”.

O consultor acredita em 3 pilares para atravessar este momento 
de crise. O primeiro é oferecer aos clientes uma boa experiência, que 
contemple todos os cinco sentidos. “O teste-drive proporciona isso”. 
O vendedor, segundo pesquisa da Accenture, tem 40% de relevância 
no momento da compra. “Devemos fazer com que o cliente saia da 
concessionária com bom sentimento”.

O segundo pilar é melhorar os processos de negócios. Para 
Brazil, a prática interna é o maior componente de lucro. Por isso, o 
consultor acredita que a eficiência no processo de vendas pode ser 
melhorada. Ele citou entraves: Rede pouco reativa, pouca inteli-
gência de mercado e gerenciamento de contas, vendedor resistente 
a utilizar ferramentas de gestão de carteira e a retornar os leads 
recebidos (de acordo com o consultor, menos de 50% do segmento 
o faz), o processo de venda não considera que o cliente já navegou 
na internet (o treinamento de vendas deve ser diferenciado), baixa 
taxa de conversão e pouca preocupação com website como fator de 
experiência do cliente. 

O consultor alertou, ainda, sobre uma ferramenta do Google, 
o ZMOT (Zero Moment of Truth), que é o momento inicial para 
conquista do cliente, quando ele vai tomar a decisão de compra. “É 
preciso pensar no momento antes do pedido, quando o consumidor 
busca a informação no site da montadora, pelo telefone na conces-
sionária, por redes sociais, por sites de avaliação ou programas e 
revistas que fazem a comparação dos carros”.

Arnaldo Brazil

“
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O pós-venda é outro fator preocupante na opinião de Brazil, 
já que as concessionárias perdem muitos clientes para oficinas 
independentes. “Clientes do interior viajam para comprar o 
carro, mas não para fazer o serviço”. Por isso, o consultor suge-
re que as concessionárias entrem em contato com oficinas no 
interior para, ao menos, oferecer peças originais. 

Brazil aconselha acompanhamento dos compradores re-
gulares e rapidez dos serviços; inovar no padrão, nos serviços 
expressos, no agendamento do mecânico, na programação 
eletrônica, no cardápio de serviços para o cliente e no acom-

Consórcio amplia 
participação em 
crédito de veículos
Dados da ABAC mostram que cerca 
de R$ 20 bilhões em créditos foram 
disponibilizados entre janeiro e 
julho para aquisição de veículos.

De janeiro a julho deste ano, segundo informações da 
ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de 
Consórcios), cerca de 780 mil pessoas foram contem-
pladas em algum consórcio do segmento de automoto-

res. Isso significa uma disponibilização de crédito de quase R$ 20 
bilhões. “Esses consumidores têm dinheiro na mão, poder de quem 
compra à vista. Temos que estimular essas pessoas a adquirirem 
os seus bens”, afirmou Paulo Rossi, representante da ABAC e um 
dos participantes do talk show “O consórcio como ferramenta de 
aumento de vendas”, que teve moderação do jornalista Cláudio 
Licciardi, além das participações de Carlos Eduardo Paulino da Silva 
(Unimassey), Rui Denardin (Grupo Mônaco), Eugênio Ricardo 
Araújo Costa (WLM Indústria e Comércio) e Ailson Lino (Sanave).

Ainda de acordo com dados da ABAC, o consórcio tem crescido 
de maneira consistente e vem ampliando sua participação nos crédi-
tos para compra de veículos. Em 2012, por exemplo, a modalidade 
detinha 18,7% dos financiamentos, já em 2015, a participação 
saltou para 26,4%. Além disso, apenas o segmento de veículos 
automotores registra mais de 6,3 milhões de participantes ativos – 
sendo que, apenas de janeiro a julho deste ano, 1,2 milhão de novas 
cotas foram comercializadas, crescimento de 2,5% em comparação 
ao mesmo período de 2014. “São números bastante significativos, 
ainda mais em um ano de retração da economia”, disse Rossi.

Por se tratar de uma compra programada – e de um crédito mais 
barato que os financiamentos tradicionais –, Lino acredita que o 
consórcio pode servir como um meio de proteger as concessioná-
rias em períodos de volatilidade do PIB. “As concessionárias que 
construírem equipes de venda dedicadas a consórcio garantem o 
seu futuro, independentemente das condições econômicas do país”, 
afirmou ele, dizendo que sua empresa comercializa cerca de 1,5 mil 
novas cotas por mês e que a modalidade chega a responder por 40% 
do faturamento de veículos novos na Sanave.

No Grupo Mônaco, os números também são expressivos. 
Segundo Denardin, das 40 mil motos entregues em 2014, 16 mil 
foram adquiridas por consórcio. Ele contou que a empresa começou 
um trabalho intenso para a comercialização de cotas há cerca de 20 
anos e que é importante que os Concessionários realizem ações de 
fidelização e de esclarecimentos sobre o funcionamento do sistema 
para os cotistas. “Nós fazemos muitas assembleias presenciais, cria-
mos bônus de indicação. Nosso cliente é nosso maior vendedor”, 
disse, citando a dificuldade de crédito dos consumidores de motos 
como um catalisador de vendas no segmento. “Muitas vezes, ele 
está adquirindo seu primeiro veículo e o consórcio acaba sendo um 
meio de inclusão”.

Marketing – Oriundo de um segmento com características bastante 
peculiares, Costa, da WLM, lembrou que o consórcio de caminhões 
e ônibus sofre forte concorrência de linhas de créditos subsidiadas 
pelo governo e que, para garantir o sucesso da modalidade, a empresa 
participa de eventos e realiza diversas promoções, como distribuição 
de ingressos para shows e até viagens internacionais. “Em nosso seg-
mento, muitas vezes, o cliente tem condição financeira para viajar, 
mas não o faz”, disse ele, afirmando que a iniciativa virou um case 
de sucesso. “Toda vez que é lançada a campanha, a própria família 
incentiva o cliente a comprar uma cota”.

Para Silva, da Unimassey, como os clientes do segmento de 
tratores e máquinas agrícolas costumam manter um relacionamento 
bastante próximo com as concessionárias, é importante realizar um 
trabalho de consultoria sobre o funcionamento do consórcio. “É 
importante que a gente consiga manter nosso cliente bem esclarecido 
e estimulado, para que consiga dar o lance em um momento em que 
possa associar com uma janela plantio ou de colheita, por exemplo”, 
disse. “No nosso segmento, a dinâmica da venda de consórcios é algo 
muito mais racional”.

panhamento do reparo pela internet. “É a transparência que 
gera confiança”.

 O terceiro passo é a redução de custos. “Deve ser feita de 
forma inteligente para não comprometer o futuro a médio e longo 
prazo”, disse. Ele aconselhou reunir a equipe e perguntar o que se 
deve fazer mais e menos, para agregar valor, para reduzir custo e 
melhorar a experiência do cliente. “O truque é perguntar: como?”, 
revelou. “A crise passa, não podemos estar capengas e, sim, mais 
enxutos”. No encerramento, citou o publicitário Nizan Guanaes: 
“na crise, cresce quem tem saídas e não só queixas”.
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Gustavo Franco

Pensar fora da 
caixa para diminuir 
dívidas públicas
O ex-presidente do Banco Central, 
Gustavo Franco, fez uma análise 
sobre as perspectivas para 
economia nos próximos anos.

O governo brasileiro não conseguiu, nos últimos anos, 
implementar as reformas e posturas fundamentais no 
que se refere à dívida pública e finanças, acredita o sócio 
fundador da Rio Bravo Investimentos e ex-presidente 

do Banco Central (1997 -1999), Gustavo Franco, no primeiro 
dia de palestras do 25º Congresso & Expo Fenabrave, com o tema 
“Perspectivas Econômicas para 2015 e adiante”. 

“Estamos vivendo um momento delicado na economia brasi-
leira, principalmente para os que tomam decisões diárias”, afirmou, 
“e é preciso cautela e embasamento para as tomadas de decisões. É 
necessário, num momento confuso como o que estamos vivendo, 
separar o que são sintomas e o que são problemas mais profundos, 
que precisam de longo prazo para se resolver”, advertiu Franco. 

O ex-presidente do Banco Central fez uma análise histórica da 
economia do País, observando a taxa de juros – “Os juros represen-
tam o presente e o futuro, a distância entre o hoje e o amanhã. Como 
já disse Eduardo Gianetti, o juro é o preço do amanhã”. A queda na 
taxa de juros, disse Franco, “foi a transformação mais importante 
que se operou na economia, depois do Plano Real”. Durante esta 
trajetória, o Brasil enriqueceu extraordinariamente. “Tudo que dura 
algum tempo passa a valer mais se a taxa de juros cai. Sempre nos 
pareceu, ao fazer o Plano Real, que este seria o capítulo mais interes-
sante da aterrissagem do Brasil na condição de país desenvolvido”.

Entretanto, a trajetória foi interrompida: “Em algum momento, 
desandamos a mistura e o que estamos vivendo hoje é um reflexo 
deste problema”. Para ele, uma das coisas que funcionou mal foi o 
que chamou de “congelamento branco de tarifas públicas”, deter-
minado pelo Governo. Os preços administrados foram congelados 

por um tempo, defasados em relação ao IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo). “Congelamento não é uma boa 
prática. Em algum momento tiveram de consertar, descongelar, e 
os preços administrados deram um pulo, desarrumando a inflação. 
E isso aconteceu no começo deste ano”.

A boa notícia é que as expectativas para 2016 ainda não foram 
afetadas pela elevada inflação, segundo pesquisa do Banco Central. 
“A má notícia”, ressalta Franco, “é que o PIB (Produto Interno Bru-
to) pode cair para em torno de 3%, segundo projeções de especialis-
tas. É um desempenho horroroso” que, segundo o ex-presidente do 
Banco Central, vai piorar e indica recessão mais duradoura. 

O economista falou, ainda, sobre a crise fiscal e “pedaladas”. 
Segundo ele, não se deve medir a gravidade do endividamento em 
relação apenas ao faturamento; é preciso observar o patrimônio, a 
capacidade de pagar dos países. “É diferente uma dívida de quando 
se é pobre ou rico”. Citando o economista francês Tomas Piketty 
(autor do livro “O capital no século 21”), Franco disse que o PIB 
é uma espécie de “faturamento”. Como nas empresas, os países 
também têm riquezas, o capital acumulado. Piketty define o capital 
(riqueza) dos países ricos em torno de cinco vezes o PIB; nos países 
emergentes, como o Brasil, a riqueza fica em uma vez o PIB. “Um 
país como o Brasil tem riqueza igual a um PIB e o governo deve 65% 
do PIB. Ou seja, dois terços da riqueza deste país estão investidos 
em títulos públicos”.

Franco mostrou, por meio de gráficos, que o superávit primá-
rio do Governo Central caiu de 3%, em 2012, para -0,7% do PIB 
em 2015. “Ficamos 10 anos mantendo geração de caixa positivo e 
começamos este ano com déficit. E só descobrimos a íntegra desta 
situação quando a eleição já estava resolvida”, comentou. A despesa 
primária do Governo Central, em 2014, foi de 20% do PIB: “Vem 
crescendo linearmente, parece que tem uma coisa no nosso DNA, 
onde a despesa vai crescendo sem limites”. 

  Para Franco, pior do que o crescimento da despesa, foi o que 
ele chamou de “pedalada”, o empréstimo do Tesouro para bancos 
públicos. “O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social) pega este recurso e empresta subsidiado, criando 
uma despesa ‘destroço’, porque a dívida pública paga Selic (Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia) e quem toma o empréstimo 
paga menos do que a Selic, o que gera um prejuízo recorrente nas 
contas públicas”. O total dos valores, de 2007 a 2014, demonstrou 
o economista, fica em torno de R$ 500 bilhões.

A diminuição da desigualdade social brasileira – nos últimos 
anos, o País melhorou seus índices no Coeficiente de Gini (parâ-
metro internacional para medir a desigualdade de distribuição de 
renda entre os países) e no IDHM (Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal) – não se deve, diz Franco, ao “bom coração” 
dos governos: “O que aconteceu foi uma mudança demográfica. Nos 
anos de 1960, 85% das pessoas não trabalhavam, porque a maior 
parte da população era de crianças”. Exemplificando, “uma família 
com quatro filhos no final da década de 80 tinha dois trabalhadores 
para sustentar seis pessoas. Mas no início dos anos 2000, as crianças 
cresceram e entraram no mercado de trabalho. Isso significa seis 
pessoas economicamente ativas na casa. O aumento da classe C está 
totalmente relacionado com a questão demográfica brasileira e não 
com políticas sociais”.

O desafio agora, analisa Franco, é “pensar fora da caixa” para 
reduzir a dívida pública, que já se tornou uma espécie de “imposto 
sobre a herança para o futuro”. “Os nossos filhos já estão obrigados 
a pagar esta conta”, afirmou. “É um longo trabalho, que imagino 
que seja para um novo governo”.
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Silvana Vallochi, executiva e sócia da EGA (Escola de 
Gestão Automotiva), moderou a mesa redonda ‘Pesquisa 
de Satisfação: Saiba como economizar e otimizar resulta-
dos’, que aconteceu no primeiro dia do 25º Congresso & 

ExpoFenabrave. Participaram do debate Aldemar Pinto e Rodrigo 
Ignácio Campos, da Amaro Automotive Contact Center, José Artur 
Barbosa, diretor-geral do Grupo Canopus, Wilson Cavenaghi, da 
concessionária Honda Forte, e Rogério Gonzaga, diretor responsável 
pela pós-venda do grupo CAOA Hyundai.

A pesquisa de satisfação é uma exigência das montadoras às 
concessionárias – e sua execução deve gerar retenção de clientes e 
aumento no retorno sobre investimento (ROI) não só para o setor 
automotivo como também para qualquer segmento do mercado. 
Porém, essa execução possui diversos desafios. Para Aldemar Pinto 
e Rodrigo Ignácio Campos, que iniciaram o debate apresentando 
esses desafios e as vantagens de se terceirizar esse serviço, “por meio 
da pesquisa, é possível avaliar, de maneira profunda, quem são os 
clientes promotores e quem são os clientes ‘recompradores’. Assim, 
pode-se criar uma carteira segura de clientes e, com ela, passar ileso 
por momentos como este em que o País está vivendo, de crise e, 
consequentemente, menos venda”. 

Dentre os desafios da pesquisa de satisfação apresentados por  
Aldemar, diretor comercial da Amaro, estão: a necessidade de execução 
permanente e de continuidade dessas pesquisas, cumprindo prazos; a 
gestão de call center, incluindo supervisão, motivação de pessoal, gestão 
de pessoas, de substituições e de ausências; o gerenciamento das verbali-
zações captadas e a resolução dessas revelações; o controle na qualidade 
do atendimento, garantindo que a pessoa que entra em contato com o 
cliente represente a empresa de maneira correta; e, como desafio mais 
importante, a imparcialidade. “Muitas vezes, a questão de custos pressio-
na a concessionária a fazer a pesquisa de forma interna e isso proporciona 
uma imparcialidade questionável”, afirma Aldemar. “O vínculo entre 
as pessoas pode gerar filtros por parte do pesquisador. Se o gerente que 
está sendo objeto de reclamação do cliente for o chefe da pessoa que está 
pesquisando, pode ser que essa pessoa omita algumas informações para 
não ser prejudicada. Isso, é claro, prejudica os resultados da pesquisa”, 
acrescenta Wilson Cavenaghi, da Honda Forte. 

A satisfação do 
cliente gera economia 
ao negócio
Pesquisa de Satisfação é a oportunidade 
de fidelizar o cliente em tempos de crise.

A imparcialidade da pesquisa é a principal vantagem da terceiri-
zação do serviço. Aldemar ainda aponta, como benefício, a redução 
de custos: a maioria das empresas que terceirizam a pesquisa de satis-
fação consegue reduzir seus custos internos em 15%. A terceirização 
também pode garantir uma melhor nota junto ao fabricante, por 
meio de relatórios mais complexos, originados das pesquisas. “Algu-
mas empresas que já possuem bons resultados junto às montadoras, 
que possuem uma boa estrutura interna e que fazem a tratativa 
dos resultados de forma correta, nos procuram porque pretendem 
melhorar ainda mais a execução das pesquisas”, conta Aldemar. O 
diretor comercial da Amaro afirma que a terceirização apresenta 
melhor resultado que um call center interno “porque temos uma 
maior equipe, uma estrutura de RH voltada exclusivamente para 
o segmento – contratamos pessoal tendo a pesquisa de satisfação 
automotiva como função fim – temos hardwares, softwares, manu-
tenção, licenças, estrutura física, cursos sob demanda, folha salarial 
baseada na NR17 (norma regulamentadora do setor de call center) 
etc. Todos esses recursos possibilitam que as concessionárias reduzam 
seus custos de pesquisa. Além disso, temos o know-how de merca-
do, já que estamos há 16 anos trabalhando com concessionárias de 
diversos portes”.

Para José Artur Barbosa, diretor-geral do Grupo Canopus, a 
pesquisa de satisfação tem como objetivo agregar valor ao negócio. 
“Nós precisamos ouvir o que o cliente tem a falar e a pesquisa de 
satisfação é a voz do cliente. Não temos outro meio, seja por  equipes 
próprias ou terceirizadas, de saber o que o cliente pensa sobre nós. 
O grande desafio é fazer a reclamação chegar ao gestor e tratá-la de 
maneira efetiva. O sucesso da pesquisa é dar uma resposta ao cliente 
e transformar isso em fidelização”, diz.

E de que forma os Concessionários podem entender que a satis-
fação dos clientes gera grandes resultados financeiros? Para Rogério 
Gonzaga, do grupo CAOA Hyundai, “os altos índices de satisfação 
de clientes geram margens variáveis, descontos em peças e bonifica-
ções excedentes de mão de obra e garantia por parte da montadora. 
Tudo isso é muito interessante do ponto de vista financeiro, mas o 
que importa mesmo, para a sustentabilidade do negócio, é a fide-
lização. Sabemos que construir relacionamentos gera clientes para 
toda a vida. E só sobrará nesse mercado quem, efetivamente, prover 
satisfação e retenção de clientes”. 

Em tempos de crise, algumas empresas optam por cortar 
o marketing ou cortar a pesquisa de satisfação. Para Wilson  
Cavenaghi, “as empresas que não escutam o cliente e que não tratam 
do que o cliente está falando acabam gastando muito mais com as 
altas despesas legais e jurídicas, que poderiam ser evitadas com a 
pesquisa de satisfação. Essas ações podem ser extremamente pre-
judiciais do ponto de vista econômico. É uma temeridade falar em 
cortar ações de relacionamento com o cliente justamente quando 
precisamos cada vez mais fidelizá-lo”, conclui Aldemar.

Rodrigo Ignácio Campos, Aldemar Pinto, Silvana Vallochi, José Artur Barbosa, Rogério Gonzaga. 
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É tempo de persistência e preparação
Steve Chernysh já enfrentou crises econômicas sérias, na Europa e Estados Unidos.  
Ainda assim, nunca desistiu de manter concessionárias de carros novos e usados na 
Rússia, pois acredita que, até 2020, o país será o maior mercado automotivo da Europa.

O Brasil e a Rússia têm muita coisa em comum, embora 
a economia russa esteja muito pior e em posição mais 
frágil que a brasileira, segundo Steve Chernysh. No wor-
kshop “Como Enfrentar a Crise – Exemplo da Rússia”, 

Chernysh traçou paralelos entre a crise que se abateu no mercado dos 
parceiros de BRICS e foi enfático ao afirmar: “Estamos numa situação 
complicada, mas aqui está muito melhor do que na Rússia. Estou no 
mercado da distribuição desde 1971 e já vi muitas crises”, disse. “Antes 
da crise de 1998, minhas concessionárias vendiam 300 veículos novos 
por mês. Depois da crise, esse número caiu para 25, 32 carros”. 

Segundo ele, o mais importante é estar preparado para sobreviver 
até o fim da estagnação, porque a crise passa, mas muitos ficam pelo 
caminho. Antes de abordar estratégias para contornar a turbulência 
econômica, Chernysh falou um pouco sobre as particularidades do 
mercado russo.

A economia russa está fortemente ancorada ao preço do petróleo 
e gás natural. Grandes exportadores de combustíveis fósseis, quando 
o preço do barril está em alta, tudo vai bem. Em 2000, o preço do 
petróleo disparou e, com a alta do óleo, a venda de carros cresceu em 
ritmo veloz. Recentemente, em razão dos conflitos políticos com a 

Novos em queda, 
foco em usados
Melhorar a estratégia de comercialização 
de carros usados pode ser uma das 
saídas para manter a receita em alta.

A palavra crise passa bem longe do setor de venda de usados. 
Tanto que, em dezembro de 2014, a cada carro novo 
vendido, 2,8 usados eram comercializados. Já em agosto 
deste ano a proporção pulou para 4,2 usados para cada 

novo. “Os usados e seminovos estão ocupando um espaço que antes 
eram dos novos”, destacou Sylvio de Barros, do portal iCarros e que 
foi o mediador da mesa redonda “Classificados online: o caminho 
mais rápido para o sucesso na compra e venda de usados”. Além de 
Barros, participaram os Concessionários Leopoldo Nascimento, do 
Grupo Amazonas, Menfis Augusto Silva, do Grupo Saga, Jaceguay 
Barbosa Cunha, do Grupo Roma, Albino Betiolo Neto, do Grupo 
Betiolo, e Jaime Filho, do Grupo Venture.

Barros afirmou que a ferramenta de avaliação de usados do 
iCarros registra cerca de 600 mil acessos por mês, sendo que, deste 
total, apenas 10 mil a 15 mil proprietários formalizam o anúncio. 
O detalhe é que o portal exige que o dono do veículo cadastre um 
e-mail para ter acesso à avaliação e os dados de contato ficam dis-
poníveis para os parceiros de negócio do iCarros. “Hoje é possível, 
por meio dessa ferramenta, o Concessionário escolher os carros que 
fazem sentido para o estoque dele, seja para atender um cliente que 
está na loja, seja para recompor estoque, o que é uma dificuldade 
no mercado de hoje: está mais difícil comprar usados”, disse Barros.

Outro ponto interessante da ferramenta, segundo Nascimento, 
é o fato de o Concessionário poder utilizá-la como uma forma de 
atrair o consumidor para a concessionária e oferecer veículos novos. 
“Você compra o carro certo, na hora em que precisa, e acaba também 
trazendo negociação para a concessionária. Isso porque você pode 
ligar para fazer uma oferta de compra e aproveitar para oferecer ne-

gócios, verificar a possibilidade de receber o carro dele como entrada 
na compra de um novo”, falou o representante do Grupo Amazonas.

Pro-atividade digital – Os participantes falaram, ainda, sobre como 
vêm trabalhando o marketing e o atendimento digital em suas 
concessionárias. Jaceguay, do Grupo Roma, relatou que, há quatro 
anos, eliminou os anúncios em jornais e focou sua publicidade ex-
clusivamente nas mídias digitais. “Em 2011, nós cortamos o jornal. 
Desde que a gente fez isso, nosso share passou de 5,5% para 10%. 
Hoje meu CRM (do inglês, Customer Relationship Management 
ou gestão de relacionamento com o cliente) é o coração da empresa, 
minha supervisora de CRM tem status de gerente”, disse.

E nem é preciso muito investimento para agradar esse perfil con-
sumidor conectado. Jaime Filho, do Grupo Venture, lembrou que 
ferramentas gratuitas como o aplicativo de mensagens WhatsApp 
são extremamente eficazes, não só em negociações, mas na oferta de 
serviços de pós-venda. “Com WhatsApp, você pode vender, além de 
veículos, revisões, peças e até consórcios”, afirmou.

Betiolo, por sua vez, ressaltou que o foco em bom atendimento 
não deve se restringir apenas nos contatos telefônico e presencial, mas 
deve, sim, se estender ao ambiente digital, principalmente quanto ao 
tempo de resposta de e-mails e formulários de contato. “Muitas vezes, 
ficamos preocupados se o cliente presencial ficou insatisfeito porque 
esperou dois minutos pelo atendimento da recepcionista ou se não 
foi atendido no terceiro toque do telefone, mas demoramos dois dias 
para retornar um lead”, analisou.

Para acertar a estratégia de comunicação das novas mídias, Silva 
contou que a diretoria do Grupo Saga é exigente quanto ao aten-
dimento de sua equipe. “Os vendedores precisam se adaptar a essa 
realidade e isso vai muito da forma como a empresa conduz. Em 
nossa empresa, o profissional que não dá o atendimento adequado 
por telefone ou não dá a tratativa correta por e-mail, é pontuado, 
penalizado e, se for preciso, substituído”.
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Ucrânia além da queda vertiginosa do petróleo, o país está em crise.
Estimativas contabilizam queda de quase 80% na venda de carros 

novos. Em 2012, a Rússia era o 2º maior mercado automotivo da 
Europa. Este ano, caiu para a 5º posição. Efeito direto da crise, muitos 
fabricantes estão deixando o país. General Motors, Opel, Chevrolet 
e Honda já anunciaram o encerramento das atividades. “Em 2005, a 
projeção era que, em 2015, a Rússia venderia 5 milhões de veículos. 
Este ano, teremos sorte se conseguirmos chegar a 1,5 milhão de 
unidades vendidas”.

Abrir uma concessionária na Rússia leva tempo. Entre o acerto 
com a montadora e o início da obra são cerca de 3 a 4 anos, boa parte 
desperdiçados em burocracia e negociações complexas. “Conheço uma 
empresa que começou a construir uma concessionária Audi em 2000, 
em Moscou, mas só abril no final de 2013. Obviamente, todo esse 
tempo não foi gasto na construção do prédio. A maior parte do tempo 
foi gasta para conseguir autorizações e em negociações para chegar a 
uma taxa plausível para pagar à cidade. Na Rússia, é possível construir 
qualquer coisa desde que se pague um alto imposto à cidade. O pro-
blema é que quando muda administração, a porcentagem também 
muda”, explicou. “A concessionária Audi deveria pagar uma taxa de 
25% sobre o valor do negócio. Pouco depois, subiu para 55%. Depois 
de 5 anos de negociação, chegaram a uma taxa de 40%. Como podem 
ver, a Rússia é um lugar interessante para fazer negócios”, brincou.

Chernysh atribui parte dos problemas enfrentados pelos Conces-
sionários às montadoras que exigem showrooms imensos e luxuosos. A 
maioria também demanda exclusividade, não admite dividir o espaço 
com outra marca.

Filosofia Kaizen – Para atravessar momentos difíceis é preciso buscar 
alternativas. Oferecer um acessório ao invés de um desconto em di-
nheiro, costuma ser mais vantajoso para o Concessionário. “Minha 
sugestão é: dediquem atenção aos serviços e pós-venda. As pessoas 
não vão trocar o carro pelo ônibus ou metrô. Elas vão continuar 
com o carro e terão que consertá-lo”. O mercado de carros usados 
não deve ser esquecido, pois costuma crescer em momentos de  
insegurança econômica. 

“Acredito na filosofia Kaizen [di-
fundida pela Toyota, que prega o me-
lhoramento contínuo], segundo a qual 
uma pessoa nunca sabe o suficiente, 
sempre é possível aprender mais. Todos 
os dias, nas nossas concessionárias fa-
zemos uma reunião de aprimoramento 
de 30 minutos. Falamos sobre formas 
de entrar em contato com os clientes, 
treinamos habilidades”.

Sair da crise exige per-
sistência e preparação. “A 
única certeza é que as coi-
sas não ficarão ruins por 
muito tempo”, concluiu.

A rede de concessionárias da Foton Caminhões 
está em plena expansão. Cerca de 50 empresários 
já aderiram ou estão em processo de adesão 
à marca Foton, que deve se tornar nos próximos anos 
uma das principais montadoras de caminhões do Brasil. 
Seus veículos contam com excelente custo x benefício, 
alto padrão de qualidade e componentes de renome 
internacional.

SER PARCEIRO DA MAIOR 
MONTADORA DE CAMINHÕES 
DO MUNDO. ISSO SIM É TER 
VISÃO DE FUTURO.

VENHA FAZER PARTE DESSA HISTÓRIA DE SUCESSO!
Entre em contato: 0800 770 4361 / concessionaria@fotonmotors.com.br
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Mesa Redonda 
Internacional aborda 
conectividade e 
foco em serviços
De acordo com consultor da Frost 
& Sullivan, modelo de negócio 
das concessionárias passará por 
transformações nos próximos anos.

Os Concessionários brasileiros terão de repensar seus 
modelos de negócio nos próximos anos. E não só por 
conta da crise que se instalou no país recentemente. 
A tendência é mundial e inclui lojas localizadas em 

regiões centrais das cidades, com espaço físico 20% menor em 
comparação às concessionárias atuais, e com um estoque reduzido 
a três ou quatro modelos. Essa é a visão do ano de 2020 de Yeswant  
Abhimanyu, representante da consultoria Frost & Sullivan  
Automotive & Transportation, que apresentou a palestra “Impacto 
de Grandes Tendências no Futuro da Indústria Automotiva Glo-
bal” durante a Mesa Redonda Internacional do 25º Congresso & 
ExpoFenabrave.

“Os Concessionários terão de criar lojas digitalmente conecta-
das, o que inclui assistência online, tutoriais em vídeo e ativas nas 
redes sociais, permitindo que o consumidor possa avaliar e dar opi-
niões sobre os produtos”, afirmou. Segundo Abhimanyu, esse novo 
modelo de negócio é parte da tendência mundial de crescimento 
da população urbana e do aumento do número de megalópoles ao 
redor do globo. “Isso significa que as cidades, e não os países, ditarão 
os ritmos de crescimento da economia. Assim, as cidades precisarão 
de soluções customizadas de infraestrutura”.

 Nesse sentido, ele destacou que crescerá a busca por soluções 
de mobilidade, estimando que cerca de 50% da população desses 
grandes municípios usará transporte público no dia a dia. Para 
Abhimanyu, devem aumentar, também, as ofertas de bicicletas e 

veículos emprestados ou compartilhados, além da proliferação dos 
carros autônomos, de táxis com baixa emissão de poluentes e dos 
aplicativos de mobilidade – como os que localizam o táxi mais pró-
ximo ou os que organizam caronas, já existentes em diversos países.

Com uma plataforma multimodal, em que os consumidores 
farão uso de diversos tipos de transporte (bicicletas, carros, veículo 
sobre trilhos e ônibus) para chegar aos seus destinos, os Conces-
sionários terão de investir em soluções de transporte e oferecer alta 
possibilidade de customização aos compradores. “Não haverá limites 
na personalização de produtos. Além disso, as lojas não funcionarão 
apenas para a venda de carros, mas para lançamentos de produtos e 
soluções de mobilidade”, disse, citando a popularização das Pop Up 
Stores – lojas temporárias em áreas de grande circulação de pessoas.

Oportunidade no pós-venda – O futuro, segundo o palestrante, pode 
reservar oportunidades, especialmente para o setor de pós-venda 
das concessionárias. Isso porque, com carros cada vez mais evoluí-
dos tecnologicamente e a possibilidade de se realizar diagnósticos 
de manutenção à distância, os Concessionários poderão aumentar 
a geração de receita com a venda de peças e serviços. “Existe uma 
tendência de crescimento rápido no mercado de autopeças online 
no mundo e, de acordo com um estudo que fizemos no Brasil re-
centemente, em 2020, o mercado nacional de peças online terá um 
potencial de US$ 800 milhões”.

Crise e foco no consumidor
Ao final da apresentação de Yeswant Abhimanyu, da consul-
toria Frost & Sullivan Automotive & Transportation, represen-
tantes de alguns dos maiores mercados de veículos do mundo 
falaram sobre os momentos vividos em seus países e quais as 
perspectivas de futuro. Participaram Alarico Assumpção Júnior, 
presidente da Fenabrave, Edwin Derteano Dyer, presidente 
da Aladda (Associação Latinoamericana de Distribuidores de 
Veículos), Wang Hong Chang, presidente da Cada (Câmara de 
Mercado de Autos da China), Michael Regan, vice-presidente 
de relações com a indústria da entidade norte-americana 
NADA (National Automobile Dealers Association), e Steve Cher-
nysh, vice-presidente da Road (Associação de Concessionárias 
de Automóveis da Rússia).

Os debatedores falaram sobre a volatilidade do mercado russo, 
da crise no Brasil e das expectativas dos chineses, que aguar-
dam um segundo semestre com vendas mais fortes do que as 
dos seis primeiros meses do ano, além de sustentabilidade e 
foco no consumidor. “Os Concessionários sabem que têm que 
continuar evoluindo. Isso é uma exigência do consumidor, que 
está cada vez mais preparado e usando toda a informação 
disponível antes de comprar um veículo”, resumiu Regan.

Yeswant Abhimanyu





Tecnologia no setor exige 
integração e novas ideias
A tecnologia transformou os negócios e pede melhores ajustes entre conteúdo 
online e equipes internas, para captar e fidelizar o novo perfil de consumidor.

Jorge Velloso, CEO e fundador da agência Reweb, Eduardo 
Cortez, presidente da América Latina da Search Optics, e 
Marcos Xavier, diretor e sócio fundador da White Samurai, 
compuseram a mesa redonda de “Mídia Digital – Me-

lhores Práticas”, moderada pela consultora Silvana Vallochi, no  
25º Congresso & ExpoFenabrave.

Velloso deu início ao debate afirmando que as concessionárias 
devem conquistar os clientes antes que eles entrem nas lojas, já que 
suas buscas por um veículo começam na Internet. O executivo 
apresentou as diversas ferramentas que estão disponíveis para que 
o dealer encontre o consumidor e estabeleça contato com ele: mí-
dias (Adwords – a busca paga do Google, SEO – a busca orgânica, 
SMS, redes sociais, e-mail marketing, etc.), ferramentas de captação 
(sites, landing pages, lead phone), ou meios de contato (telefone, 
whatsapp, e-mail, SMS). 

Para o especialista, não basta ter todas essas ferramentas em 
mãos e não saber usá-las. “É preciso ter um site bom, com uma força 
efetiva de conversão, para conseguir atrair o cliente e captá-lo. Caso 
contrário, se gasta mídias, se gasta investimento e não se converte. 
É preciso estar presente, de forma agressiva no marketing digital e 
promover experiências completas para o consumidor. Depois de 
atraí-lo, os Concessionários farão o que sempre souberam fazer: 
vender carros”, afirma. 

Eduardo Cortez, da Search Optics, falou da importância da 
internet móvel para as concessionárias de veículos. O processo de 
compra do consumidor brasileiro mudou: agora, segundo Eduar-
do, esse consumidor começa sua pesquisa no computador, depois 
migra para o smartphone e, em determinado momento, mostra os 
elementos descobertos à sua família por meio de um tablet. “Por 
isso, a maneira com que as empresas comunicam suas mensagens 
deve ser a mesma em todos os dispositivos. A experiência deve ser 
a mesma”, diz. 

Eduardo também afirma que os consumidores desejam três 
recursos quando entram em um site: simplicidade, funcionalidade e 
confiabilidade. “Pesquisas mostram que 50% das pessoas que não en-

contram esses três elementos em um site, não retornam a ele”, afirma. 
“Antes de começar a criar um site, tenha a certeza de que ele 

está sendo feito com uma tecnologia chamada Mobile First, que é a 
evolução do Mobile Friendly. Até pouco tempo atrás, os bons sites 
tinham uma tecnologia amigável a celulares, agora não se fala mais 
nisso. Ao longo do desenvolvimento, é importante verificar se o site 
está sendo construído de forma acessível (não importa se será aberto 
em Android ou iPhone, se será acessado por 3G ou Wi-Fi, ele deve 
ser igual em todos os dispositivos), se ele promove uma experiência 
simples (sem formulários longos, por exemplo), se há uma análise 
de informação essenciais do dispositivo e se o site está cativante 
(com técnicas de chamada de ação e com um caminho lógico para 
ser seguido)”, sugeriu o presidente da Search Optics. 

Depois que o site estiver pronto, Eduardo Cortez afirma que 
a plataforma deve ser continuamente alimentada com conteúdo 
relevante, para que o usuário encontre todas as informações de que 
precisa. O site deve gerar engajamento e aquecer o consumidor para 
que ele se interesse em visitar a concessionária. 

Marcos Xavier, da White Samurai, disse que não dá mais para 
classificar as empresas como online ou off-line. “Pessoas e empresas 
são ‘on-off’. A dicotomia acabou. Tudo deve acontecer de forma 
interligada, integrada. Não dá para pensar em captar clientes ou 
fidelizá-los apenas no off-line, como também não dá para fazer a 
mesma coisa só com um site”, afirma. Para o profissional, o cliente 
de hoje não busca uma verdade: ele quer várias opiniões e quer 
encontrá-la em todos os lugares – ele chega a uma loja apenas para 
confirmar o que ele já encontrou.  

Marcos afirma que as empresas não morrem por fazer coisas 
erradas, mas por fazer a coisa certa por tempo demais. “Muitos em-
presários pensam: ‘estou agindo certo por muito tempo, não preciso 
mudar. Eu nunca precisei de aplicativo, por que vou precisar agora?’, 
e é aí que as empresas simplesmente desaparecem do mercado. Não é 
incompetência, é falta de inovação”, diz. Para Marcos, na era digital, 
a efemeridade, a sincronicidade e a mutualidade serão a chave para a 
sobrevivência dos negócios.

Eduardo Cortez,  
Marcos Xavier,  
Jorge Velloso e  

Silvana Vallochi.
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Já é consenso que o cenário econômico brasileiro exige uma 
reformulação nos negócios da distribuição de veículos. Mas as 
mudanças só serão eficazes a partir de um reposicionamento 
emocional dos Concessionários. Essa é a visão de Anthony 

Portigliatti, da Florida Christian University, que apresentou a palestra 
Reframing – Repensando o negócio para vencer na crise. “A falta de 
ânimo é o pior inimigo da empresa”, disse ele, que defendeu também 
inovação e estratégia como recursos imprescindíveis para superar a crise.

Para o palestrante, uma mentalidade positiva permite que os 
empresários consigam enxergar diferentes perspectivas das situações, 
aumentando a chance de encontrar oportunidades de melhoria nos 
negócios e evitando a ativação de mecanismos de autossabotagem. Por-
tigliatti ressaltou, no entanto, que o reframing não se trata de distorcer 
a realidade, mas de desenvolver a habilidade de entender, de maneira 
racional, quais seriam as soluções viáveis para os problemas enfrentados.

Além da mudança de mentalidade, Portigliatti disse que é 
fundamental que os Concessionários invistam na melhoria dos rela-
cionamentos interpessoais da empresa, seja com os clientes ou entre 

Repense seu negócio 
de forma positiva
Mentalidade positiva traz 
oportunidades mesmo na crise.

Anthony Portigliatti

colegas de trabalho, e que tentem entender o tipo de personalidade e 
as motivações de cada um. Ele citou dados do mercado de trabalho 
norte-americano, que apontam que 65% dos problemas de desempe-
nho e falhas dos empregados dos Estados Unidos estão relacionados 
com relacionamentos interpessoais tensos. Além disso, é comum os 
gerentes gastarem até 20% do tempo no trabalho resolvendo conflitos.

Nesse sentido, ele apresentou o SOAR, metodologia que, 
basicamente, divide as pessoas em quatro tipos de personalidade: 
dominante, extrovertido, paciente e analítico. A ferramenta, de 
acordo com Portigliatti, pode ajudar a entender as motivações de 
cada indivíduo. “O dominante, por exemplo, é alimentado por po-
der, controle e pelos resultados alcançados”, afirmou. “Já o paciente 
detesta se envolver em um ambiente de conflito”.

Para o palestrante, ao entender a personalidade e 
as motivações de sua equipe, o Concessionário tem a 
possibilidade de extrair o potencial máximo de cada 
membro, aumentando a produtividade, diminuindo 
os conflitos e melhorando a qualidade das ações. 
Além disso, até a relação com consumidores pode 
ser beneficiada ao treinar os vendedores a identificar 
a personalidade dos compradores e adotar a melhor 
estratégia de venda. “Um vendedor 
dominante e agressivo pode 
não funcionar com um cliente 
paciente”, exemplificou.



As redes sociais a 
serviço das vendas
Diretor de vendas do Facebook mostra 
que é possível obter informações e realizar 
grandes negócios por meio da internet.

Que os dispositivos móveis estão mudando a vida e o há-
bito das pessoas não há dúvidas. E, por isso, o mercado 
deve prestar atenção e usar, de forma inteligente, a tecno-
logia para fazer mais negócios. Em sua apresentação no 

25º Congresso & Expo Fenabrave, sobre “Tecnologia e Mobilidade 
a serviço da Indústria Automobilística”, o diretor de vendas do  
Facebook, Marcelo Pacheco, mostrou como usar a internet na busca 
de compradores certos. O Facebook, diz, é uma ferramenta única de 
negócio onde se alcança pessoas reais com precisão. “O Facebook é 
uma plataforma de descoberta, onde as pessoas vão descobrir coisas, 
para se conectar com amigos. Já o Instagram é onde as pessoas se 
inspiram”, disse. Para Pacheco, o Facebook pode ser uma ferramenta 
ideal para fazer a pessoa comprar um carro no momento certo, já 
que o brasileiro é apaixonado por carros. 

Embora os números na internet se alterem rapidamente,  
Pacheco assegurou que o Facebook tem, atualmente, 96 milhões de 
pessoas, das quais 84 milhões acessam via celular (70% da audiên-
cia). Tal volume de acessos mostra que as mídias tradicionais estão 
sendo ultrapassadas. “Nenhum veículo conseguia unir estas duas 
condições: enorme potencial de escala e segmentação de inúmeras 
formas”.  E mostrou ser possível filtrar todas informações que se 
precisa para atingir o público-alvo. “Podemos ser muito assertivos. 
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
existem, no Brasil, 147 milhões de pessoas acima de 18 anos de 
idade. No Facebook, são 89 milhões de pessoas com este perfil. 
Eu consigo saber que, destas, 54 milhões estão interessadas em 
comprar carros. E posso ir além: quantas pessoas estão interessadas 
em comprar carros só no Sul no Brasil? Vejo que são 3 milhões só 
no Rio Grande do Sul. Destas, 1,6 milhão querem um SUV. E as 
informações podem ser refinadas ainda mais. Nós sabemos o que 
as pessoas querem”, disse. “Cruzamos a nossa base com a indústria 
automobilística e conseguimos perceber em qual carro o sujeito 
está interessado, qual carro tem condições de pagar e em qual 
momento podemos oferecer, como por exemplo, quando a família 
dele aumentar”.  

Pacheco mostrou que o celular conseguiu um fenômeno que 
nenhum outro veículo conseguiu: atingiu 50 milhões de pessoas 
em 2 anos de existência. “Muitos de vocês não viram televisão e 
nem abriram o jornal hoje mas, com certeza, olharam o celular. O 
celular é tão poderoso que as pessoas esquecem a carteira em casa, 
mas não esquecem o celular. Porque precisam do aparelho para 
informações sobre o trânsito, para saber notícias, para se comunicar 
com o mundo”.

O celular, assegura Pacheco, virou hábito. Pesquisa realizada 
pela consultoria eMarketer mostra que as pessoas acessam o celular 
100 vezes por dia, em média. “E, ao menos de 10 a 15 vezes por dia, 
acessam o Facebook e isso o transforma numa poderosa ferramenta 

para marcar a mensagem que você quer passar para seu consumidor”. 
A dinâmica de anúncios do Facebook faz com que a empresa saiba 
quem está atingindo e de que forma, sem incomodar o consumidor. 
“Conseguimos provar quantas pessoas viram o anúncio e temos 
condições de otimizar a divulgação”.  O Facebook, garante, cabe 
no bolso de qualquer empresa, considerando que hoje o desafio da 
mídia é fazer mais com menos. 

Ele demonstrou quatro formas de alcançar os consumidores 
que se quer pelo Facebook: nativos, audiência customizada, “look 
a like” (alcançar pessoas parecidas) e com parcerias (como Serasa, 
por exemplo, para determinar se o consumidor tem crédito para 
comprar o carro). 

No target nativo, é possível selecionar um determinado pú-
blico-alvo. “Você quer atingir homens de 30 a 35 anos, que vão 
ser pais, que moram em São Paulo, torcem para o Palmeiras e que 
têm iPhone 6? Isso é possível”, diz. Na audiência customizada, a 
empresa pode cruzar as informações que já tem do cliente com as 
do Facebook. “Assim, é possível, por exemplo, avisar o cliente que 
é preciso trocar o óleo”.

“No “look a like”, identificamos pessoas parecidas com perfil de 
alguém que procurou um carro na internet. Além disso, consegui-
mos saber se alguém comprou o carro e oferecê-lo para pessoas com 
perfil parecido”. E as parcerias vão garantir às empresas atingir o 
consumidor com crédito no mercado. “O Facebook quer participar 
de toda jornada do consumidor”, afirmou.  

O “Local Awareness”, relatou, pode ajudar as concessionárias a 
alcançar potenciais clientes que estão fisicamente próximos da loja. 
“Você pode considerar uma distância da sua loja e conseguimos 
informar quantas pessoas dentro desta área estão interessadas em 
comprar carros. Ou podemos geolocalizar as pessoas interessas e, 
toda vez que ela entrar na distância  determinada, vamos mandar 
uma comunicação para ela”.

A internet possibilita que as pessoas “brinquem” com anúncios e 
“montem” seus carros. Para Pacheco, as empresas devem aproveitar 
isso: “Hoje 350 mil empresas estão vendendo no Facebook. É uma 
plataforma aberta, onde qualquer um pode investir desde poucos 
reais até milhões”.

Marcelo Pacheco
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O consumidor mudou.  
É preciso estar onde ele está
Adriano Nasser, líder da área de parcerias estratégicas para negócios locais do Google, 
ministra workshop recheado de números e estratégias para o consumidor de hoje.

Atualmente, mais de 117 milhões de brasileiros estão 
conectados à internet. “E, se o consumidor está online, 
por que não divulgar a sua marca e o seu serviço onde 
ele está?”, questionou Adriano Nasser, profissional com 

mais de 20 anos de experiência em Marketing Digital e Vendas, aos 
participantes de seu workshop “Acelere Suas Vendas com o Google”, 
no segundo dia do 25º Congresso & ExpoFenabrave.

Adriano apresentou o novo perfil do consumidor, que tem 
buscado por informações cada vez mais completas, por meio de di-
ferentes plataformas (blogs, sites, vídeos, aplicativos), em diferentes 
aparelhos (computador, celular, tablet). De janeiro a julho de 2015, 
por exemplo, foram consumidas mais de 79 milhões de horas de 
vídeos com conteúdo referente a automóveis. “Hoje, o comprador 
de carro assiste a tutoriais e vídeos de comparações antes de adquirir 
um carro novo. Ele quer saber quais são as avaliações e experiências 
de quem já existem esse automóvel”, afirma Nasser.

Isso porque o consumidor não está decidido sobre o carro que 
deseja comprar: pesquisas indicam que 82% dos consumidores ini-
ciam o processo de compra sem saber que marca ou modelo adquirir. 
Apenas 18% sabem exatamente o carro que pretendem comprar 
desde o primeiro momento de sua pesquisa. A maioria inicia a busca 
por determinado carro e acaba comprando outro, “ou seja, ele pode 
começar uma jornada de compra na sua loja e terminar em uma 
concorrente”, acrescenta.

“O primeiro passo do novo consumidor é acessar um site de 
busca – e o Google representa mais de 90% da parcela de busca do 
Brasil. 77% dos compradores de carros novos usam o Google em 
sua pesquisa, como principal fonte de informação”, enfatiza Nas-
ser. Para o especialista do Google, esses compradores buscam por 
especificações técnicas, por lojas que disponibilizam os modelos que 
eles procuram, por comparações de preços, etc. Depois de ter essas 
informações, os compradores assistem a vídeos sobre os carros. Só 

então, pedem opiniões de familiares e amigos, entram em contato 
com vendedores, acessam os sites das montadoras e, por fim, visitam 
as concessionárias. “A visita é o último passo do comprador. Por isso, 
o vendedor deve estar pronto para fechar o negócio”. 

Nasser conta que, mesmo com a crise que o país tem enfrenta-
do – e que afeta diretamente o setor, a busca por carros novos no 
Google teve um aumento de 10% no primeiro semestre de 2015, 
comparado ao mesmo período de 2014. Além disso, o tempo médio 
de visita aos sites de automóveis aumentou 7% e há 5% mais visitan-
tes únicos. “Essa tendência de busca tem uma relação muito direta 
com a quantidade de emplacamentos. Nós rodamos uma estatística 
de correlação com 60 marcas e modelos, e todas apresentaram uma 
correlação fortíssima entre a quantidade de buscas e a quantidade 
de emplacamentos. A busca acontece e, depois de 30 ou 40 dias, 
acontece o emplacamento”. Isso mostra que o consumidor está 
buscando mais antes de comprar. 

Para Nasser, “o difícil é convencer o consumidor de que agora 
é a hora de ele comprar um carro zero, mas, feito isso, ele está 
comprando muito mais rápido”.  No ano passado, 41% dos consu-
midores compravam em até 30 dias, já este ano, a pesquisa apontou 
que 56% compraram em até 30 dias. “Se o consumidor sempre foi 
influenciado por propagandas na televisão, nos jornais, no rádio e 
nas revistas, fica claro que a influência deve ser feita também online. 
Assim, se a sua marca ou a sua loja aparece como primeiro resultado 
da pesquisa feita pelo consumidor, a chance de você influenciá-lo é 
altíssima”, afirma. 

Adriano Nasser sugeriu, por fim, que os Concessionários 
contratem serviços de publicidade online e Google AdWords, que 
são links patrocinados, que aparecem de acordo com os termos de 
pesquisa (palavras-chave). Esse tipo de propaganda cabe em qual-
quer orçamento, já que quem define o valor a ser gasto é o próprio 
contratante do serviço.

Adriano Nasser
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Você sabe liderar?
O consultor Paulo Campos ensina 
práticas possíveis para atingir 
uma liderança de sucesso.

Os Desafios da Liderança” foi o tema e o nome do livro 
(de Kouzes e Posner) no qual o mestre em psicologia 
e consultor Paulo Campos baseou sua palestra no 25o 
Congresso e ExpoFenabrave, onde apresentou cinco 

práticas possíveis para uma liderança de sucesso. Motivador, 
Campos promoveu interação entre as pessoas da plateia em vários 
momentos, formando pequenos grupos para troca de experiência.

A falta de talentos, disse, “vai colocar um freio no crescimento 
econômico em todo mundo”. Questionou: “de quem é a respon-
sabilidade de formar novos líderes?”.  E respondeu: “dos próprios 
líderes”. Pediu que cada um definisse o que é ser líder e, em segui-
da, fizessem uma autoavaliação, com base na própria definição. 
“Quis trazer um conceito para que vocês se avaliassem sobre 
isso”, justificou. Citando o pai da administração moderna, Peter 
Drucker, deu 4 definições para líder: aquele que tem seguidores 
voluntários (pela moral e não pela patente), aquele que consegue 
resultados (traz números, bate metas), quem é exemplo (esta é a 
essência da liderança) e responsabilidade de quem toma decisões 
(solitárias e solidárias). 

Para incentivar uma reflexão sobre o tema, perguntou quem 
já teve um líder inspirador e um tirano – e em qual destes papéis 
os líderes ali presentes se encaixavam. “Na liderança, você deve 
ser visto como uma pessoa que fez diferença na vida dos outros e 
uma inspiração pelo que fez”. Ao citar uma definição de Kouzes 
e Posner – “A liderança é a arte de mobilizar pessoas para que 
queiram lutar por aspirações compartilhadas” – ressaltou que 
“isso significa agregar pessoas para que se disponham a lutar por 
uma meta comum”.

Paulo Campos detalhou as cinco práticas que podem ser ele-
mentos-chave para uma liderança de sucesso. A primeira, “Modele 
o Estilo”, está ligada à credibilidade e valores. “Como você inspira 
e como convoca as pessoas. Esclareça seus valores, encontrando a 
própria voz”, explicou. 

Pesquisas realizadas em empresas apontam como atributos 
de um líder: ser honesto, ser visionário (vou seguir alguém que 
pensa em tendências), ter competência (saber fazer e avaliar), e  
ser inspirador. 

Para ele, a gestão de um líder tem três ferramentas principais: 
ser bom em feedback (receber e dar), saber delegar e avaliar pessoas 
(em seleção, retenção e saber quem não está com boa performan-
ce). “Faça suas ações corresponderem aos seus valores. Se a pessoa 
tem como valor a saúde, espera-se que na agenda dele apareça um 
momento para cuidar de si próprio, como ir à academia, fazer 
check up, qualidade na vida pessoal”.

A segunda prática abordada por Campos foi “Visão Comum”, 
um item ligado ao propósito. “Para que serve a área em que você 
trabalha?”, perguntou. A resposta foi baseada em um livro do Si-
mon Sinek: “Comece pelo porquê. A grande maioria das pessoas 
responde a pergunta explicando o que fazem, talvez falem como 
fazem, mas o número de pessoas que diz porque fazem é muito 

pequeno”. Nas pesquisas de Sinek, os líderes inspiradores pensam 
primeiro no porque, depois no como e, por fim, no o que. 

A terceira prática, “Desafie o Processo” é a busca de novas opor-
tunidades para melhoria e soluções inovadores. “Aqui a questão 
é qual sua tolerância ao erro. Se você quer desafiar processos, é 
provável que cometa erros. E se você pune quem erra, está punin-
do também a criatividade e inovação. O erro deve ser permitido  
para experimentar”. 

A quarta prática, “Capacitar outros para ação” vai no sentido 
de estimular a colaboração e desenvolvimento de novas competên-
cias. Explicitando o conceito, Campos falou sobre o aprendizado 
de um adulto. “O adulto aprende 10% na teoria, 20% com fee-
dback e 70% na prática”. Ele citou a teoria do “flow”, do psicólogo 
Mihaly Csikszentmihalyi como um exemplo efetivo, onde deve 
haver equilíbrio entre as habilidades do profissional e o nível 
que lhe é exigido. “A teoria mostra que quando a competência é 
maior que o desafio, causa tédio. E quando o desafio é maior que 
a competência, causa stress”. E sugeriu que as pessoas que querem 
se desenvolver pensem em seus pontos fortes e não apenas em 
melhorar os fracos. “Você foi contratado por ser bom em algo e 
não porque é ruim. Um conceito de Drucker já dizia: invista no 
seu ponto forte a ponto de deixar o fraco irrelevante”.

 A quinta prática, “Anime os Corações”, significa reconhecer 
as contribuições. “Demonstre apreço pela excelência individual, 
celebre valores e vitórias criando um senso de comunidade”. Para 
o consultor, as pessoas querem saber se estão indo bem e devem 
ser valorizadas por isso. E pediu para que todos presentes refle-
tissem sobre o que foi dito. “Saber fazer e não fazer é ainda não 
saber fazer”.

“

Paulo Campos
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A internet a favor do seu negócio!
Amplie sua visibilidade e prepare suas equipes para lidar com o cliente 
na internet. Aproveitar bem os leads e atrair cada vez consumidores 
do mundo digital poderá ampliar os seus negócios.

Nos últimos anos, a internet vem mudando a vida das 
pessoas. Ela é a principal ferramenta de consulta na 
hora comprar um carro, seja ele novo ou usado. E para 
tratar deste assunto com os congressistas presentes no  

25º Congresso & ExpoFenabrave, a sócia-diretora da Digitalents, 
consultora e palestrante sobre Marketing Digital e E-commerce, 
Sandra Turchi, realizou workshop sob o tema ‘A internet acelerando 
os negócios dos Concessionários’.

Com a concorrência cada vez maior, buscar novas alternativas 
para localizar seus consumidores e atendê-los de forma diferenciada, 
visando a concretização de mais negócios, é a receita certa para o 
sucesso, de acordo com a especialista. “Por isso, a internet é uma 
ferramenta tão importante para o Concessionário”, disse Turchi.

“A web está mudando os negócios e essa revolução não é só no 
setor automotivo. Estamos vivendo um momento de excesso de 
informação e mal conseguimos filtrar o que queremos ter acesso, 
pois, a todo instante, tem alguém produzindo conteúdo, inclusive 
as empresas. O conteúdo hoje é a nova forma de fazer marketing e 
neste setor não é diferente, pois as marcas têm que se destacar neste 
novo universo”, explicou a especialista.

De acordo com a consultora, a web mudou a forma dos consu-
midores verem o mundo. A nova dinâmica de mercado permite que 
o consumidor seja cada vez mais exigente e, por isso, está menos fiel e 
tende a trocar mais de produtos e marcas. “Com todas essas mudan-
ças tecnológicas, as crianças já nascem conectadas. E essa geração de 
nativos digitais, que serão nossos clientes no futuro, está mudando 
tudo! Este novo consumidor é imediatista, quer tudo para ontem e 
de forma de interativa. Daí podemos entender porque o comércio 
online tem crescido tanto nos últimos anos”, explicou Turchi.

O Brasil já alcançou mais 200 milhões de habitantes e é o 3º 
país com maior número de internautas. Segundo os dados apre-
sentados pela palestrante, já existem 40 milhões de consumidores 
com multi-telas (TV + PC + Smartphone), e 98% possui acesso às 
redes sociais. O celular é a segunda tela mais usada, com 67%, pois 
em primeiro lugar ainda é a televisão. “No Brasil, a internet já é o 
segundo canal de investimento publicitário, com previsão de R$ 9,5 
bilhões de investimentos em mídia até o final do ano. Em 2014, o 
investimento na mídia online foi entre R$ 300 e R$ 400 milhões no 
setor automotivo. Isso significa que 80% das vendas de carros novos 
começou na internet, ou seja, os brasileiros estão cada vez mais à 
procura de veículos pela internet”, declarou a consultora.

Este novo cenário exige que os Concessionários estejam atentos 
ao mundo digital, especialmente na forma de tratamento com os 
clientes conectados, que passam horas pesquisando informações 
sobre produtos e serviços oferecidos pela Rede. “O consumidor 
chega à concessionária com mais informações que o vendedor já 
sabendo o que realmente quer. Eles acessam o site da montadora para 
pesquisar sobre os produtos. Já o site da concessionária é acessado 
para informações de serviços, preços e modelos que o agradam. Uma 
pesquisa americana apontou que o consumidor faz 24 pontos de 
contatos antes de comprar o carro. Com isso, diminuiu em 0,4% a 
visitação nas concessionárias do País”, ressalta Sandra.

A consultora reforça que um site bem construído e dinâmico é 
o pontapé inicial para a finalização da compra já na concessionária. 
“Os consumidores estão engajados em comprar via internet e o 
processo de pesquisa pode impactar na compra de um veículo. Não 
é só expor os produtos no site, mas também ter canais digitais ativos, 
informações completas e uma equipe de vendedores preparados on-
line e, também, para receber o cliente na concessionária e finalizar a 
venda. Lembre-se de que o cliente não quer perder tempo”, explica 
a consultora.

Outro meio muito utilizado como marketing digital é o  
Mobilesite - um site feito para abrir adequadamente no celular. “Isso 
hoje não é mais uma alternativa e sim uma obrigação. Caso o site da 
concessionária não abra corretamente no celular, o Google deixa de 
rastrear este site no mapeamento. Estar presente nos buscadores é 
uma das principais estratégias do marketing digital. Sem contar que, 
muitas pesquisas, são feitas pelo celular”, comentou.

O gerenciamento de Leads nas empresas vem sendo muito bem 
aproveitado e tem apresentando resultados satisfatórios. Uma gestão 
de Leads bem-feita, segundo a palestrante, tem o poder de ampli-
ficar, significativamente, os resultados de negócio com Marketing 
Digital. “Para ter sucesso nesta ação é necessário ter uma equipe 
mais desenvolvida, voltada para o gerenciamento de Leads. Essas 
pessoas devem ter familiaridade com o mundo digital e entender a 
mentalidade do cliente que chega à concessionária por meio desta 
tecnologia. É importante fazer o filtro de cada caso, analisar o tempo 
que levou ao processo de compra, de onde veio o lead, de que canal 
ele veio, entre outros fatores”, finalizou.

Sandra Turchi
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Educação para o desenvolvimento
A falta de capacitação profissional tem emperrado o pleno desenvolvimento 
da indústria brasileira. A reboque da falta de mão-de-obra especializada, o 
País perde competitividade e produtividade. A demanda por profissionais 
qualificados, só neste ano, contabiliza um déficit de mais de 7 milhões.

A dificuldade crescente das concessionárias de Santa Ca-
tarina em encontrar profissionais bem preparados levou 
a Regional Fenabrave-SC a buscar uma parceria com o 
Senai local. A ideia era aproveitar a vocação do Senai para 

a educação e criar um programa específico para atender as necessida-
des das concessionárias e seus produtivos. Assim nasceu o Programa 
Profissionais de Qualidade, conhecido como PPQ, apresentado du-
rante a mesa redonda “Como Aumentar seu Resultado em Serviços 
com o Treinamento Adequado dos Produtivos”, apresentada por 
Ademir Antônio Saorin, diretor geral regional da Fenabrave-SC, 
André Vargas Andreazza, diretor regional da Fenabrave-SC e Marcos 
Hollerweger, diretor do Senai-SC.

O programa chega em boa hora e tem como bandeira a educação 
como ferramenta transformadora da indústria e comércio brasileiros. 
Há muito para avançar: apenas 58% dos trabalhadores brasileiros 
têm educação básica completa. Jovens com 25 anos ou mais têm, 
em média, a metade dos anos de estudo de um jovem trabalhador 
americano: nos Estados Unidos a média estudada é de 13,3 anos. 
Por aqui é de apenas 7,2 anos. A educação influencia o rendimento, 
receita e resultado de um negócio. 

“E por que o trabalhador americano ganha mais que o brasilei-
ro?”, questiona Hollerweger. A resposta vem a seguir: “Porque, por 
lá, a profissão é mais valorizada. O americano está melhor preparado 
para o trabalho e gera mais riqueza para o país”. Em 2013, a cada 
hora trabalhada um americano produzia US$ 67, enquanto um 
brasileiro produziu apenas US$ 10,78 pela mesma hora trabalhada. 
“É preciso evoluir na educação como solução de nossos problemas 
produtivos, de qualidade e competitividade. Não há outra saída”, 
diz Hollerweger.

PPQ – O PPQ nasceu de uma demanda da Rede de Concessionárias 
que enfrentava grande carência de profissionais na área de mecânica 

automotiva. A falta de qualificação básica dos mecânicos mostrou-se 
ainda mais problemática durante especializações em montadoras. 
“Se o profissional não tem qualificação básica, ele não vai aproveitar 
o treinamento e trazer novos conhecimentos porque não consegue 
acompanhar a capacitação”, diz Andreazza.

O trabalho não-especializado, além dos prejuízos que acarreta, 
também traz danos à imagem da concessionária quando o reparo 
precisa ser refeito.

 Desde que o PPQ foi implementado em Santa Catarina, mais 
de 100 concessionárias já utilizam o programa, totalmente online, 
baseado nos pilares capacitação, avaliação, qualificação e certificação. 
A captação tem ajudado Concessionários a prospectar novos colabo-
radores com a ajuda do Senai. Em Santa Catarina, basta entrar em 
contato com o Senai mais próximo e a instituição irá indicar alunos 
ao Concessionário. A segunda fase do programa é a avaliação e tem 
dois públicos alvos: o produtivo e o candidato a uma vaga. Essa fase 
foi desenvolvida para ajudar na avaliação do conhecimento dos pro-
fissionais. Em parceria com uma comissão de gerentes de pós-vendas 
de várias concessionárias, o Senai desenvolveu um teste com mais 
de 400 questões e três níveis de dificuldade: básico, profissional e 
avançado. O teste está disponível online e a cada prova, são sorteadas 
cerca de 48 questões.

Além de avaliar o nível de conhecimento, o teste também é útil 
para direcionar o profissional a um dos 22 cursos oferecidos pela fase 
de Qualificação focados em Mecânica, Eletroeletrônica, Funilaria e 
Pintura. Quem passa pelo curso recebe um certificado de participa-
ção. A ideia é que o profissional retorne ao Senai em alguns meses 
para fazer o processo de certificação que inclui exames. 

“Nosso objetivo com o PPQ é homogeneizar o conhecimen-
to. Com a expansão do PPQ para todo o país, a ideia é que um 
mecânico do Maranhão, por exemplo, tenha o mesmo nível de 
conhecimento que um mecânico em Santa Catarina”, diz Andreazza.

André Vargas Andreazza, Ademir Antônio Saorin e Marcos Hollerweger.
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O professor da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da Universidade de 
São Paulo (USP), José Pastore, participou do Fórum Especial Sincodiv-SP, durante o  
25º Congresso & ExpoFenabrave para falar sobre as “Relações do Trabalho no Ajuste 
Fiscal”, onde mostrou flexibilidades legais para enfrentar a crise.

A crise causou um grande impacto na vida trabalhista, afirmou Pastore, que mostrou 
números do cenário atual, onde 400 concessionárias foram fechadas, gerando 17.500 
desempregos. “A previsão é de longa crise, onde as vendas podem reagir apenas em 
2024. Só em 2019, as vendas podem alcançar o que foram em 2012”. O mercado, relata, 
encolheu 19,7% em relação a 2014 e a maior preocupação é no setor de caminhões, onde 
a queda foi de 50%. “O cenário pede otimismo e consciência”.

Montadoras e o setor de autopeças também sentem os efeitos da crise, disse Pastore. 
“Muitos fornecedores fecharam ou quebraram. Com o dólar alto, não dá para importar. A 
crise já chegou na siderúrgica. Não se vislumbra nenhuma solução a curto prazo, porque 
o Brasil já esgotou as medidas tópicas. A saída da crise será demorada, vai demandar 
mudanças traumáticas e duras. E vai mexer nos direitos”.

Mas existem ações legais que podem ajudar a sustentar os empregos.  Alternativas como 
o banco de horas, férias antecipadas e licença remunerada podem ser interessantes, mas, 
segundo Pastore, têm “vida curta”. Outra maneira é reduzir a jornada de trabalho para 25 
horas por semana e ajustar a remuneração a estas horas.

Pastore explicou que quando as empresas já utilizaram essas medidas e não alcançaram 
o resultado desejado, passam a usar o “lay off”, previsto na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), no qual os funcionários recebem licença sem remuneração, de 5 meses, 
período em que passam a receber o seguro desemprego. “Muitos brasileiros já estão neste 
regime de lay off e a indústria automobilística tem usado muito esta prática”.

É preciso aumentar a confiança 
entre empresa e trabalhador
Para se ajustar aos tempos de crise, as empresas 
podem usar ferramentas legais, afirma José Pastore.

A redução da jornada e do salário até 25% pode ser 
praticada por 6 meses. Medida mais recente, aprovada 
neste ano, é o Programa de Proteção ao Emprego (PPE), 
que buscar evitar demissões ao permitir que a empresa 
reduza jornada e salário em 30%. Os empregados, com 
jornada reduzida, vão ter uma parte da perda salarial 
complementada por um recurso do Governo, o Fundo 
de Amparo ao Trabalhador. Em vez de receberem 100% 
o valor do salário, receberão 85%, dos quais 70% pagos 
pela empresa e 15% pelo Governo.

“É um programa já usado em muitos países avançados, 
onde a empresa consegue reter o funcionário. E para o 
trabalhador, é interessante, já que continua empregado 
e com os mesmos benefícios”. Mas a medida não tem 
boa aceitação por vários motivos e um deles é que as 
empresas têm de garantir estabilidade não apenas no 
período do programa, como também 1/3 a mais depois 
que o trabalhador voltar ao regime normal. Isso significa 
que, se o empregado ficou no PPE por 6 meses, a empresa 
terá de garantir o emprego dele por mais 2 meses, o que 
resulta em 8 meses de estabilidade. “Em uma crise que 
se antecipa curta, isso pode ser tolerável, mas numa crise 
que prenuncia ser longa, como atual, a empresa pensa 
suas vezes em aderir ao programa”.

Outro entrave é a obrigatoriedade de a empresa apre-
sentar o cálculo de Índice de Emprego. “A empresa tem 
de comparar quantos empregados admitiu e quantos 
demitiu; depois, dividir pelo número de empregados 
que tem naquele momento. Se o índice for menor que 
1, ela pode aderir ao programa. A empresa que demitiu 
muito nos últimos 12 meses tem mais chance de aderir ao 
programa do que aquelas que não”, afirmou o professor. 
Para os trabalhadores, o PPE não tem interessado porque 
a negociação deve ser realizada com o Sindicato que, na 
maioria das vezes, se nega ou tem resistência em fazer 
acordos para diminuir trabalho e salário. Mas Pastore 
mostrou que estes problemas podem ser sanados pela 
Medida Provisória 680, em tramitação no Congresso 
Nacional, onde existem muitas emendas para solucionar 
estas questões. 

A terceirização, disse Pastore, é uma realidade atual – 
“Nenhuma empresa consegue tudo sozinha” –, mas é 
praticada com problemas. “Algumas empresas tercei-
rizadas não são suficientemente idôneas e deixam os 
trabalhadores na mão. E pelo lado da contratante, existe 
uma insegurança jurídica pela falta de uma lei clara”. Para 
ele, são necessárias mudanças para simplificar a CLT. “É 
preciso dar racionalidade para CLT. Tem coisas que são 
até difíceis de explicar, como a hora noturna, que não 
é de 60 minutos, é de 52 minutos e alguns segundos”. 
Por fim, ele sugeriu que a negociação entre empresa e 
trabalhador devem ser de fato valorizadas. “Devemos 
aumentar o clima de confiança entre as partes”.

Fórum de RH - Especial Sincodiv-SP

José Pastore



Na segunda parte do Fórum Especial Sincodiv-SP, o convidado foi Hélio Zylberstajn, da 
Associação Instituto Brasileiro de Relações de Emprego e Trabalho (IBRET) e professor da 
FEA-USP (Faculdade de Administração e Economia da Universidade de São Paulo), que 
abordou o tema “Porque é tão difícil reter talentos – desempenho e remuneração”, sobre 
os desafios da área de recursos humanos com relação entre desempenho e remuneração.

“Antes de mais nada”, explicou, “é preciso diferenciar gestão conhecimento geral e es-
pecífico. Conhecimento geral é aquele que você pode usar em qualquer organização, 
mas pode ser ligado também a habilidades comportamentais, como ética no trabalho 
e comprometimento. O conhecimento específico é aquele relacionado a uma empresa, 
pode ser um jeito único da empresa, um programa, tecnologia ou equipamento usado 
apenas ali”. Para ele, isso tem a ver com o tempo de duração do emprego. “Se a empresa 
tem um conhecimento predominantemente específico, é importante manter a pessoa por 
mais tempo, para aprender e transmitir o conhecimento. A gestão de recursos humanos, 
neste caso, deve ser diferenciada”.

Para Zylberstajn, remunerar as pessoas por desempenho é de curto prazo. “A estratégia é 
direcionar o incentivo para o comportamento desejado. Mas isso não é simples, porque 
avaliar desempenho é difícil. Se a empresa é avaliada por produção, pode até ser mais 
simples, mas tem de pensar também na qualidade”. Da mesma forma, é difícil medir 
desempenho individual ou coletivo. “No coletivo, tem o problema do carona, que é o 
cara que encosta o corpo e se mantém pelo esforço do outro. Então é necessário manter 
um ambiente colaborativo para dar certo”. Neste sentido, o professor deu um exemplo 
paradigmático por avaliação de desempenho de uma empresa que colocava para-brisa 
em automóveis. Se houvesse reclamação depois de o para-brisa ser colocado, quem iria 
refazer o trabalho seria um colega, que não receberia por isso. “Isso gerou uma cobrança 
interna no grupo para um melhor desempenho de todos”. O crescimento da produtividade 
foi de 36%, onde se percebeu que 20% foi pelo programa e 16% pela seleção. “Os mais 
acomodados foram saindo, foi uma seleção natural das pessoas”.

O professor explicou uma fórmula para remunerar por desempenho e mostrou um 
gráfico para ilustrar. Ele mostrou a Taxa por Recompensa, que atrela lucro produzido 
pelo trabalhador à remuneração. Na taxa de recompensa maior que 100%, o trabalhador 
gerou lucro de R$ 1 vai receber R$ 1,50 – neste caso a empresa quebra. Existe a taxa de 
recompensa menor do que 100%, onde o trabalhador que gera R$ 1, recebe R$ 0,50. Na 
taxa de recompensa igual a 100%, o trabalhador que gerou um lucro de R$1, recebe R$ 
1. “A mais frequente é a segunda opção, mas o melhor é a terceira”. Ele explicou que o 
táxi de frota trabalha assim. “Quando ele pega o táxi, já está devendo o aluguel. Então, 
tem de trabalhar para pagar o aluguel e, depois que atingir este valor, o que lucrar é dele”. 

Zylberstajn acredita que este é um sistema eficiente, que garante à empresa que o traba-
lhador vai se esforçar o que pode.  Mas alerta: “se você não consegue medir desempenho, 
melhor não trabalhar com esta fórmula”. E é interessante introduzir critérios subjetivos, 
que só valerão se a confiança for grande e mútua. “A remuneração por desempenho 
tem dois perigos: a manipulação e distorção. Tem de ter muito foco na definição do que 
é desempenho”.

Outro método, a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), é muito comum no Brasil. 
“O Brasil tem 50 mil negociações por ano, 10 mil, 20% falam de PLR. Melhor negociar 
nos acordos”. Ele alertou sobre critérios – o mais comum é o absenteísmo. “Mas é uma 
maneira primitiva e rudimentar de medir resultado”, acredita. Para ele, o PLR é subutilizado 
no Brasil e ainda tem muito a avançar.

Desempenho e remuneração 
para reter talentos
Medir desempenho é uma das maiores dificuldades dos 
gestores de recursos humanos, afirma Hélio Zylberstajn.

Trabalhador quer confiança e respeito – O ponto de 
vista dos trabalhadores foi apresentado no Fórum 
Sincodiv-SP pelo presidente da União Geral dos 
Trabalhadores, Ricardo Patha. Sobre a palestra 
do professor José Pastore, 
“As Relações do Trabalho 
no Ajuste Fiscal”, Patha 
ressaltou a crise de confiança 
que existe no mundo do 
trabalho. “Ninguém acredita 
mais em ninguém”. No caso 
do PPE, disse ser difícil para 
um sindicalista assinar um 
acordo onde se reduzam 
trabalho e salário, mas que é 
preciso pensar em flexibilizar 
para ter a estabilidade. “É preciso valorizar a 
confiança, ter equilíbrio e não ter abusos”. 

Com relação à terceirização, ele acredita que é 
preciso dar mais segurança para trabalhadores e 
empresas. “Uma das coisas que me preocupa é 
que todos trabalhadores podem ser terceirizados. 
Até o dono pode ser terceirizado, se ele quiser”.

Na palestra de Hélio Zylberstajn, sobre “Porque 
é tão difícil reter talentos – desempenho e 
remuneração”, Patha citou o Trabalho Decente, 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
ponto de convergência de 4 objetivos estratégicos 
da organização: respeito aos direitos no trabalho, 
eliminação de todas formas de trabalho forçado, 
abolição efetiva do trabalho infantil e de todas 
as formas de discriminação em matéria de 
emprego e ocupação, além da promoção do 
emprego produtivo e de qualidade. “Não temos 
ambiente de trabalho adequado no Brasil”. Ele 
lamentou que no comércio não se consiga adotar 
o PLR (Participação nos Lucros e Resultados). “É 
preciso inovar e acho que é um dos elementos 
mais importantes para incentivar o trabalhador”. 
O sindicalista disse que “todos, trabalhadores 
e empresários, buscam uma alternativa para 
crescer. E este crescimento deve ser sinérgico, 
conjunto. Para isso, nada melhor do que expor 
as condições de forma clara e transparente”. 

Hélio Zylberstajn
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Para encerrar o 25º Congresso & ExpoFenabrave, quase 2 
mil pessoas acompanharam uma mesa redonda especial, 
que contou com a presença de Zeina Latif, economista da 
XP Investimentos, Alarico Assumpção Júnior, presidente da 

Fenabrave, e do Professor Antony Portigliatti, da Florida Christian 
University. Sob o tema “O futuro da distribuição de veículos”, os 
participantes contaram com a moderação do âncora da Rede Globo, 
William Waack.

Na abertura do debate, William Waack comentou que sua expe-
riência como repórter deu a oportunidade de vivenciar momentos 
muito difíceis em diversos pontos do mundo, por meio da cobertura 
de guerras e grandes catástrofes que fizeram parte da história con-
temporânea. “E essas coberturas dramáticas me deixam à vontade em 
debater o atual momento da economia no Brasil. Esta experiência nos 
fortalece para enfrentarmos as dificuldades de frente”, disse.

Ao iniciar sua apresentação, Zeina apontou que o cenário inter-
nacional não vive um momento de crise como o Brasil, mas é um 
cenário pior do que os especialistas enxergavam no ano passado. 
“Este movimento é cíclico e influencia muito na economia mundial”, 
apontou. De acordo com a especialista, hoje temos um cenário mais 
modesto de desaceleração do mercado mundial. “Lá fora não é crise, 
mas desaceleração”, pontuou.

Com relação ao Brasil, a economista disse que os empresários 
precisam se esforçar mais para garantir a confiança do consumidor. 
“Dentro deste contexto, o consumidor enxerga um mundo que cres-
ce 3,5% e nós, em recessão, com queda na economia. Um cenário 
mundial mais desafiador contagia o Brasil”, explicou, afirmando que 
é preciso o quanto antes a aprovação dos ajustes fiscais.

“O que enxergamos num passado recente foi um aumento da 
demanda e do consumo das famílias. Hoje, a indústria sofre quedas 
na produção. O que era para ser transitório, se tornou definitivo”, 
continuou Zeina se referindo às políticas de incentivo ao consumo 
adotadas no início desta década. “O governo exagerou na dose. Com 
isso, a oferta precisou crescer ao mesmo tempo que a demanda foi 
embora”, explicou. Com relação à macroeconomia, Zeina foi cate-
górica ao dizer que o Brasil “ainda não bateu no fundo do poço. Tem 
mais coisas a acontecer e que afetarão as famílias endividadas”, disse, 
informando que enquanto não for ajustada a economia, a indústria 
não voltará a crescer.

“Ainda não 
batemos no 
fundo do poço”
Zeina Latif diz que a economia brasileira 
ainda sofrerá por mais tempo os impactos 
da crise, ampliando a falta de confiança.

O gráfico apresentado pela economista da XP Investimentos, 
em que mostra o aumento da demanda e a queda na produção in-
dustrial, assustou o professor Antony Portigliatti. “A ‘boca de jacaré’ 
me deixou preocupado. Como o Concessionário conseguirá fechar 
esta boca?”, questionou.

Portigliatti comentou que, nos Estados Unidos, realizou uma 
pesquisa em concessionárias, associações ligadas ao setor e em mon-
tadoras, e identificou que, a partir da crise de 2008, muitas empresas 
encerraram as suas atividades, devido a um cenário muito parecido 
como o vivido no Brasil atualmente. “Empresários disseram que con-
tavam tostões para pagar contas. E, por meio desta dificuldade, eles 
enxergaram possibilidades de grandes mudanças no setor”, explicou 
questionando. “Vamos sobreviver ou morrer?”.

O especialista disse que, nos EUA, as mudanças ocorreram com 
a abertura de pontos de vendas de usados, independentemente do 
showroom de novos. Além disso, o investimento em treinamento de 
equipes aumentou, focando os esforços dos vendedores na adequação 
do perfil do atual consumidor. “Um deserto foi feito para atravessar, 
não para ficar. Americano não perde negócio na sua concessionária. 
Eles possuem cerca de 52% de conversão”, disse Portigliatti.

Na opinião de Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabra-
ve, a política de incentivos ao setor automotivo, concedida há alguns 
anos, não deveria ter sido temporária, mas sim mantida de forma 
definitiva. “Não considero um benefício. Benefício você dá e não 
tira. O setor da Distribuição é muito maior do que isso”, comentou. 
“Algumas delas colocaram o País em dificuldade. Tem que ter uma 
renovação de frota! Não podemos ficar parados diante das transfor-
mações do mercado”, completou, defendendo a redução da carga 
tributária e a volta do crescimento econômico. “O que nós precisamos 
é de PIB”, finalizou.

Sobre o atual cenário de mercado, o presidente da Fenabrave 
comentou que as vendas estão retrocedendo quase uma década em 
volume e 20 anos em resultados operacionais.

 MESA REDONDA DE 
ENCERRAMENTO

Zeina Latif, Alarico Assumpção Jr, Antony Portigliatti e William Waack.
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Há quase 20 anos, a Cetip cria soluções inovadoras e efcientes para todas 

as etapas do ciclo de fnanciamento de veículos. Benefcia as instituições 

fnanceiras, revendas e compradores. É ela quem opera o Sistema Nacional de 

Gravames (SNG). As soluções da Cetip colaboram para tornar a concessão de 

crédito ainda mais ágil e segura. www.cetip.com.br/fnanciamentos
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A Cetip traz ainda mais

agilidade e segurança para

todo o ciclo de fnanciamento, 

por meio de soluções

inovadoras e efcientes.

Para quem
quer comprar
veículos:
liberação mais
rápida de crédito  
pelas instituições
fnanceiras.

Para as instituições
financeiras:
soluções que 
proporcionam
operações 
eficientes  
e seguras.

Para quem vende:
instrumentos 
para concessão 
mais ágil e segura 
do crédito,
garantindo maior 
giro no estoque.
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A CRIAÇÃO DA 
FEDERAÇÃO Em comemoração aos 50 anos da Fenabrave, 

a Revista Dealer vem preparando matérias 
especiais que contam um pouco desta história 

que terá capítulos importantes 
da trajetória da Federação, 

apresentados em todas as 
edições até o final de 2015.

Na quinta parte do especial, 
contaremos o período vivido 

na década de 1990, período 
da abertura de mercado 

e também da criação das 
chamadas Câmaras Setoriais.

50 anos unidos na mesma direção!

As duas primeiras sedes da Fenabrave, na 
década de 1990, inauguradas pelo então 
presidente Alencar Burti.
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Se as décadas de 1960 e 1970, apesar das crises eventuais no Brasil 
e no mundo, permitiram índices formidáveis de crescimento à indústria 
automobilística brasileira, o mesmo não se pode dizer dos anos de 1980. A 
participação do setor no PIB Brasileiro, que chegou a ser de 15% em 1975, 
em 1990 era de apenas 8,1%. Em número de unidades, a produção encontra-
va-se estacionada em 1 milhão. Além disso, as matrizes das fábricas instaladas 
no Brasil também passaram por dificuldades, sendo atropeladas pelo avanço 
da indústria japonesa nos maiores mercados mundiais (EUA e Europa). 

Em meio a este cenário, incluindo o econômico, preocupante, em março 
de 1990, tomava posse o presidente Fernando Collor, que mexeria com o 
Brasil por meio de um novo e radical programa de modernização econômica. 
Medidas Provisórias foram editadas, que decretavam o fim da reserva de 
mercado e inauguravam um novo modelo de desenvolvimento no país, que 
pregava a diminuição do papel do Estado na atividade econômica como 
única forma de equilibrar as finanças.

Tais medidas, no entanto, faziam parte de uma nova filosofia de gover-
no, que não seria capaz de eliminar, imediatamente, o principal problema 
econômico do ponto de vista do cidadão: a inflação. Contra ela, o remédio 
imediato foi um confisco da liquidez de mercado, que atingiu todas as apli-
cações financeiras e, também, as cadernetas de poupança.

A abertura de mercado, somada às medidas batizadas de Plano Collor 
I ou Plano Brasil Novo, tinha reflexos diretos no setor automotivo. Desta 
vez, porém, o automóvel se transformaria numa espécie de símbolo do novo 
momento da economia nacional. Afinal, como o próprio presidente levan-
tava para a opinião pública, os automóveis brasileiros eram considerados 
“carroças”. Esta era uma forma agressiva de demonstrar o esgotamento do 
modelo protecionista, a falta de preparo e a consequente baixa produtividade 
do setor, e a inadequação dos produtos oferecidos ao público.

De imediato, o Plano Collor I provocou uma interrupção das vendas, 
até que a população compusesse suas poupanças. Ocorreu uma retração 
generalizada da produção e uma queda nas exportações. Houve, ainda, 
muitas demissões nas empresas automobilísticas e, consequentemente, o 
acirramento nas relações entre os sindicatos de trabalhadores e os fabricantes. 
Gradativamente, porém, as vendas foram se recompondo, voltando aos pa-
tamares normais, e terminaram o ano de 1991 na faixa de 960 mil unidades.

A nova realidade para o mercado – A transformação da ABRAVE em Fenabrave, 
e o fortalecimento econômico que se seguiu foram circunstâncias salvadoras 
para que a entidade conseguisse atravessar o momento difícil do País. Em 
1990, como forma de utilizar o dinheiro retido pelo Plano Collor e, simul-
taneamente, de servir os interesses dos distribuidores, a Fenabrave adquiriu 
uma sede em Brasília, além da sede em São Paulo, na Rua Itápolis.

Apesar das novas conquistas, um mal-entendido com o governo amea-
çava a categoria. Na ânsia de eliminar privilégios protecionistas de todos os 
segmentos da economia nacional, a equipe econômica da presidência enten-
dia que o conteúdo da Lei Ferrari era cartorial, uma vez que determinava, 
por exemplo, a delimitação territorial para a atuação das Redes. Por conta 
dessas interpretações, por três vezes a lei esteve para ser revogada. Sem ela, 
porém, a Fenabrave e o Setor da Distribuição Automotiva retrocederiam 11 
anos em sua história.

Imediatamente, a entidade tratou de demonstrar ao governo a vital 
importância da Lei, o que exigiu intensa mobilização política. Ao final dos 
entendimentos, dos 33 artigos da lei, sete foram modificados e apenas um 
revogado. De qualquer forma, a reedição da Lei foi uma importante vitória. 
A lei do setor automobilístico, a de número 8.132, preservava os ideais de 
equilíbrio contratual.

A Fenabrave, sempre atenta às tendências, iniciava, nesta época, um 
movimento interno de modernização de diversas áreas. Uma das mais im-
portantes foi a busca da criação da Fenacodiv, uma federação que reuniria 
os sindicatos estaduais da categoria dos distribuidores, que existiam desde 
os anos de 1980, e atuavam paralelamente à ABRAVE/Fenabrave, especial-
mente nas questões trabalhistas e sindicais.

Câmaras Setoriais – A participação da Fenabrave na elaboração de uma po-
lítica para o setor seria evidenciada na sua atuação nas Câmaras Setoriais. 
Instauradas ainda na década anterior, as Câmaras foram convocadas pelo 
governo junto a alguns setores econômicos de maior relevância, entre eles 
o automobilístico. Naquele primeiro momento, porém, as Câmaras eram 
meros instrumentos de controle de preços, sendo compostas pelo governo e 
representantes da indústria.

A Câmara do Setor Automotivo ganhou novos integrantes: represen-
tantes da indústria, do setor de autopeças, dos trabalhadores e, também, 
da Fenabrave. Todos os segmentos deveriam sentar-se juntos à mesa para 
discutir, propor e indicar caminhos de conciliação. A primeira reunião foi 
realizada em dezembro de 1991 e, nos dois anos seguintes, este debate iria 
demonstrar sua importância para a definição das novas políticas industriais.

Como parte dessas discussões, no Seminário de Reestruturação e Mo-
dernização do Setor Automotivo Brasileiro, ficou definido que os preços ao 
consumidor de automóveis e comerciais leves fossem reduzidos em 22%. 
Cada parte aceitou diminuir um pouco sua margem, sendo que a dos Con-
cessionários baixou 2,5%. O governo, por sua vez, permitiu o crescimento 
dos consórcios, aumentando o crédito ao consumidor e diminuindo a carga 
tributária para incentivar a produção dos chamados “carros populares”. O 
acordo visava proteger salários e empregos, tendo em vista a forte venda de 
importados que ameaçava desestabilizar a produção nacional. Ao todo, na-
quele ano, foram vendidos 1.073.761 veículos automotores, tendo especial 
receptividade os populares.

Modernização Interna – Já instalada em nova sede, na Rua Almirante Pereira 
Guimarães, no bairro do Pacaembu, em São Paulo, a Fenabrave deu posse 
a uma nova diretoria, da qual Sergio Antonio Reze foi eleito presidente.

Nos períodos anteriores, a entidade tinha se fortalecido politicamente, 
transformando-se em Federação e era chegado o momento de acelerar ainda 
mais sua modernização. Naqueles primeiros anos de 1990, também ampliou 
sua estrutura interna. Procurou se manter com uma estrutura enxuta, otimi-
zando e profissionalizando os serviços oferecidos aos filiados sem, com isso, 
aumentar o número de funcionários. O número de assessorias específicas 
aumentou, bem como o de Comissões de Trabalho, referentes aos mais 
diversos assuntos de interesse da categoria.

Mas a grande guinada na atuação da Fenabrave foi o desenvolvimento 
de uma nova forma de atuação e uma nova amplitude de reflexão quanto 
aos destinos da categoria e do País. A Fenabrave tinha tudo para participar 
dos debates sobre as grandes questões nacionais. Não apenas para analisar, 
apoiar ou enfrentar as propostas alheias, mas inclusive para formular suas 
próprias sugestões. Cabia a ela, como categoria econômica de destaque, 
ajudar a formular um novo Brasil.

Com isso em mente, foi elaborada a primeira versão do “Projeto Solução”, 
que apresentava propostas do setor para colaborar no desenvolvimento social 
do País, principalmente pela capacitação profissional, em vários níveis. O pro-
jeto foi enviado ao então Presidente da República, Itamar Franco, mas não foi 
colocado em prática, apesar dos esforços da Fenabrave. Mesmo assim, o projeto 
não foi esquecido e era um claro exemplo do novo estilo de ação da entidade.

Um novo Brasil
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Bom atendimento + (muita) 
informação = cliente satisfeito
Para JD Power, Concessionários devem ter a satisfação do cliente como foco principal do 
negócio. Equipe bem informada sobre os produtos pode fazer toda diferença nesse processo.

Uma pesquisa com base em informações de 2014 da J.D. 
Power do Canadá apontou que, naquele país, 61% dos 
consumidores entram nas concessionárias já sabendo qual 
modelo desejam adquirir. Mais interessante ainda é que, 

desse total, 91% finalizam a compra sem alterar sua primeira opção. 
Ou seja, eles entram nas autorizadas com a decisão praticamente 
tomada, o que implica, ao menos para Darren Slind, diretor e líder 
de mercado regional de Canadá e América Latina da J.D. Power, 
uma mudança no perfil da área comercial das concessionárias. “O 
vendedor deve agir mais como um consultor do produto do que tentar 
simplesmente vender o carro”, disse Slind, que apresentou a palestra 
“Tecnologia, transparência e a transformação do varejo automotivo”.

Para o diretor da J.D. Power, tal mudança vem se fazendo neces-
sária por conta da revolução tecnológica das últimas décadas. “Hoje 
o consumidor está em vantagem em relação ao Concessionário”, 
disse, em referência à possibilidade de consultar preços, versões 
de veículos e pontos de venda mais próximos com pouco mais de 
um par de cliques. Uma curiosidade – e prova de que ferramentas 
tecnológicas fazem diferença para o consumidor – é que, nos Esta-
dos Unidos, as concessionárias que disponibilizam tablets aos seus 
vendedores registram lucro bruto 9% maior do que aquelas que 
não contam com tablets. “Esses são indicadores iniciais, mas que 
apontam que, de fato, vale a pena para o Concessionário investir 
em ferramentas eletrônicas”.

Fator relevante também é o tempo gasto na entrega dos veícu-
los. Isso porque, com consumidores sedentos por conectividade 
e modelos cada vez mais equipados com recursos eletrônicos, 
liberar carros novos em menos de 30 minutos aos compradores 
pode refletir na satisfação do consumidor em relação ao processo 
de compra. Não por acaso, mais da metade das reclamações após a 
compra dos veículos é relacionada aos sistemas de áudio, navegação 
e entretenimento e controles e displays do veículo. “E, na maioria 
das vezes, não são problemas de funcionamento. São, na verdade, 
dificuldades do consumidor ao usar as funções do carro. Isso tudo 
podemos evitar se fizermos um trabalho bem feito na entrega do 

veículo”, disse o palestrante lembrando que, quanto mais satisfeito 
estiver o consumidor, maior a probabilidade de ele recomendar a 
concessionária a amigos e parentes.

Outro estudo, dessa vez realizado pela J.D. Power Brasil, corro-
bora a teoria de que informação sobre o produto é um dos pilares da 
satisfação do consumidor. De acordo com o Customer Satisfaction 
Index (CSI) Brasil 2015, 60% dos compradores de veículos novos 
querem explicações detalhadas na entrega do produto adquirido. 
Outros 32% se contentam com apresentações moderadas e apenas 
8% gostariam de uma explanação mais breve.

Destaque ainda para o tempo e a forma como os Concessioná-
rios realizam o teste-drive com seus potenciais clientes. Para a J.D. 
Power, os consumidores buscam dirigir o veículo por, no mínimo, 
25 minutos e com um especialista sobre o carro ao lado antes de 
concretizar a compra. “Verificamos na pesquisa que a satisfação do 
consumidor é maior quando o teste-drive é feito com um especialista 
do produto no lugar do vendedor. O consumidor precisa saber que 
aquela pessoa que está do lado dele realmente entende do carro”, 
afirmou Sergio Sanchez, gerente de pesquisa da J.D. Power do Brasil. 
“O vendedor pode ficar na concessionária adiantando o processo de 
venda”, sugeriu.

Sergio SanchezDarren Slind
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Inovar no mix  
para crescer!

Com temas específicos às concessionárias de automóveis e comerciais leves, a 
grade de palestras do 25º 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 inovar a operação e crescer nos negócios.

AUTOMÓVEIS E
COMERCIAIS  LEVES



Temos uma segunda área de vendas nas concessionárias. E 
essa área é a de serviços!”. Foi assim que o americano Nathan 
Michael Ebert, Gestor Global de Mercado da BG Products, 
Inc, iniciou a palestra com o tema ‘Os números da oficina – 

7 melhores práticas de sucesso’, no 25º Congresso & ExpoFenabrave.
Esta área, que tem sido cada vez mais explorada pelos Concessio-

nários, deixou de ser, simplesmente, uma fonte de receita complemen-
tar para os negócios da Rede. Atualmente, como forma de ampliar, 
também, as vendas de veículos, o pós-venda é utilizado como forma 
de fidelização. “Temos que trazer a parte de trás da concessionária 
para frente e, assim, começar a vender serviços e lucrar com ele. Não 
podemos mudar sem melhorar, mas podemos melhorar para mudar. 
A mudança depende da nossa iniciativa, então, trabalhe as melhores 
práticas e obtenha sucesso nesta área”, comentou Ebert.

O americano explicou que, nos EUA, já existem concessionárias 
que trabalham o tempo de vida do veículo, acompanhando por 
cinco anos os modelos comercializados. Neste período, a empresa 
acompanha o ciclo de vida do produto, alertando o cliente os mo-
mentos certos de se realizar uma revisão periódica.  “O veículo é 
vendido uma vez, mas a manutenção é constante e, ao menos duas 
vezes por ano, o cliente precisa fazer a revisão necessária. Nas grandes 
cidades, principalmente como São Paulo, onde tem grande trânsito e 
muitos carros, há muito serviço de oficina a ser feito. O consumidor 
sempre procura por manutenção e é aí que o Concessionário deve 
explorar”, orientou.

Durante a palestra, Ebert definiu sete indicadores essenciais para 
o crescimento e desempenho da área de serviços das concessionárias 
brasileiras. Ensinamentos como vender a manutenção necessária 
ao cliente, não omitir a verdade ao cliente, separar os serviços por 
garantia, serviços pagos e serviços internos, calcular semanalmente 
que tipos de serviços estão sendo realizados e o tempo de cada um, 
qualificar os colaboradores, treinar e se necessário, reciclar, analisar 
a taxa de trabalho efetivo, foram algumas das práticas apresentadas. 
“O tempo do empresário é valioso, então, temos que gastar energia 
com aquilo que vai nos trazer retorno. Muitas vezes em uma simples 
troca de óleo conseguimos educar o cliente e, assim, fidelizá-lo para 
praticar a manutenção efetiva. Não podemos só nos preocupar em 
vender carros, temos que nos preocupar também com o pós-ven-
das, uma área importante a ser trabalha neste momento de crise”, 
ressaltou Ebert.

De acordo com o especialista, toda a equipe da concessionária 
deve ser treinada para oferecer o melhor serviço ao cliente. Segundo 
ele, estar bem preparado é fundamental para obter o retorno 
desejado. “Os dealers devem fazer reuniões de vendas de 
serviço na oficina semanalmente, assim como ocorre, 
tradicionalmente, nas áreas de serviços em concessioná-
rias nos EUA. A concessionária deve ter um ‘cardápio’ 
para oferecer aos clientes, fazer o trabalho de agendamento 
para lembrar o cliente das trocas de óleo, revisões e etc. Este 
trabalho é importante, já que o cliente, em seu dia a dia agitado, 
muitas vezes se esquece de realizar as manutenções nos veículos”, 
orientou Ebert.

Fidelize seus clientes por meio da oficina
Trabalhar de forma estratégica a área de serviços e o pós-venda 
fidelizará seus clientes e garantirá futuras vendas.

O Gestor Global de Mercado da BG Products reforçou que o 
profissional bem treinado realizará um atendimento diferenciado. “O 
mecânico deve andar em volta do carro e indicar ao cliente sobre o 
estado dos pneus, lataria, entre outros fatores que devem ser trocados, 
até por questão de segurança. Dizer a verdade é fundamental. É im-
portante informar tudo ao cliente e orientá-lo para que, no futuro, ele 
não tenha um problema, mesmo que ele opte em não realizar todo o 
serviço naquele momento. Caso isso aconteça, tente já deixar agenda-
das as próximas visitas para revisão. Mostre que você se preocupa com 
a segurança dele e a sua atenção será fundamental para ele retornar à 
oficina”, explicou Ebert.

Segundo pesquisas realizadas por Ebert, no Brasil, apenas 5 mil 
concessionárias têm oficinas próprias, ao mesmo tempo que existem 
75 mil oficinas independentes, concorrentes no mercado. “Costumo 
dizer que a troca de óleo é um serviço comum e que todos os clientes 
fazem. Então, a partir deste serviço, outros devem ser explorados 
e oferecidos. É muito mais fácil manter um cliente antigo do que 
conquistar um novo. Portanto, faça o melhor em seu atendimento, 
esteja conectado, prepare os seus funcionários e aumente o seu 
caixa”, comentou.

Ebert encerrou sua apresentação com uma boa dica aos Con-
cessionários neste momento de crise: “Para o crescimento do seu 
departamento de serviços, busque frotas de veículos empresariais 
para realizar a manutenção periódica. Aproveite o momento de 
crise e crie oportunidades. Faça contratos com frotas de veículos e 
terá garantia de serviço por bastante tempo. Lembre-se que a crise 
também gera oportunidades de negócios”, encerrou.

“

Nathan Michael Ebert



Amplie a rentabilidade
com os usados
Pensar nos veículos usados como um 
business à parte do restante da operação 
é uma forma de ampliar a rentabilidade 
e depender menos das vendas de novos 
para absorver custos da concessionária.

Uma pesquisa realizada pela Fenabrave, com mais de 40 
concessionárias que possuem uma boa operação na 
área de veículos usados, apontou quais são os principais 
pontos que os levam ao sucesso no negócio. “Um ponto 

em comum em todas elas é o fato de trabalharem esta área com 
extremo profissionalismo, controle e processos”, disse Valdner 
Papa, coordenador temático do 25º Congresso & ExpoFenabrave 
e que participou, ao lado de José Wilson Silva, do Grupo Canopus, 
Luiz Reze, da Abrão Reze, Sylvio de Barros, CEO do iCarros e Luiz 
Romero, vice-presidente da Fenabrave, de uma mesa redonda que 
mostrou de que forma os Concessionários poderão ampliar seus 
negócios por meio do veículo usado.

“O primeiro passo é identificar o usado como business”, acon-
selhou José Wilson que, no Grupo Canopus, transformou sua visão 
para este negócio e conseguiu ampliar a participação da área de 
usados na rentabilidade das concessionárias. 

Segundo Valdner Papa, alguns fatores importantes, obtidos por 
meio da pesquisa, são fundamentais para reinventar o negócio de 
usados. O primeiro deles é a captação adequada do usado em rela-
ção ao novo, que deve representar, no mínimo, 50%. Além disso, é 
preciso captar este veículo nos pontos comerciais, focar o estoque no 
perfil de procura do seu consumidor, possuir uma venda de repasse 
lucrativa e exigir margem de contribuição de cerca de 10%. “Os 
que têm foco fazem compra de acordo com o perfil de procura do 
cliente (ano, valor, etc). Isso significa mais rentabilidade, com maior 
margem e giro rápido do estoque”, ensinou Papa.

Controlar e manter os gastos e a garantia, por veículo, também 
são fatores importantes na hora de captar um usado no mercado. 
“A pesquisa mostra que o gasto adequado, por veículo, é de até  
R$ 450, adotado como revisão padrão”, disse Papa.

A internet também tem papel fundamental na operação. Ela 
contribui não apenas na apresentação massificada dos produtos 
como, também, pode ser um balizador de preços praticados no 
mercado. “É possível fazer uma média por meio da tabela Fipe e 
também em pesquisa nos sites de vendas”, explicou Sylvio de Bar-
ros, do iCarros, dizendo que a internet ajuda a controlar melhor 
o estoque. “É a forma encontrada por revendedores de apresentar 
melhor o veículo para o comprador. Identificamos que, no Brasil, 
tem mais usuários procurando carros na internet que nos Estados 
Unidos”, completou.

Uma inovação do iCarros é o fato de poder fazer avaliações de 
usados de forma online. Com o crescimento de 70% na tabela de 
avaliação do site, Sylvio de Barros identificou uma nova oportu-
nidade para o Dealer, transformando a busca em novos negócios.

Outros pontos destacados pelos participantes estão na ampliação 
do F&I para esses veículos (despachante, seguro prestamista, seguro 
de casco, assistência 24h e acessórios), além de ter um maior controle 
na operação, com profissionais dedicados especialmente para este 
negócio. “O controle deve ser rígido e deve ser feito todos os dias. 
Com isso será mais fácil realizar a contagem do estoque, do giro, do 
repasse e dos gastos empreendidos em cada usado”, ensinou Papa, 
explicando que o mercado de usados ainda tem potencial para cres-
cer até 19% (veículos de até 4 anos) mas, para isso, o Concessionário 
precisa ser profissional, ter capital de giro para o estoque e controle 
e processos rígidos na operação.

“Um dos ensinamentos da crise é o de conhecer melhor o 
próprio negócio”, disse José Wilson, do Grupo Canopus, que 
realizou benchmark em diversas localidades e identificou pontos 
fortes e fracos nas operações. Com o que viu no mercado, passou a 
enxergar o usado como um novo negócio, e implantou mudanças 
nas operações, ampliando sua participação na rentabilidade das 
concessionárias. “Tiramos da concessionária a operação de usados e 
ampliamos a base de lojistas parceiros. Hoje, mais de 60% dos nossos 
usados são destinados ao repasse a lojistas”, comentou, explicando 
que, com a mudança, a margem passou de 0,5% para mais de 12%. 
“O que era deficitário ficou rentável”, completou.

Luiz Reze disse que o fator humano é fundamental na operação de 
usados. “Não adianta subirmos gradualmente a captação de veículos. 
A solução está nas equipes”, comentou. Na opinião de Reze, se o fun-
cionário encerra seu expediente com a roupa limpa, provavelmente ele 
não está fazendo um bom trabalho. “No negócio de usados você suja as 
mãos de graxa e a roupa com a poeira do carro. Faço essa analogia para 
dizer que é preciso medir sempre, não apenas o estoque e os produtos, 
mas também a eficiência de suas equipes com o negócio”.

Luiz RezeSylvio de Barros José Wilson
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A venda de F&I (Finance and Insurance) tornou-se essen-
cial para aumentar a rentabilidade dos negócios, desde 
que as margens de lucro de veículos novos começaram a 
diminuir e a competitividade, a aumentar. A venda dos 

financiamentos e seguros representa parte fundamental do caixa 
das concessionárias. 

Marcos Moreira, sócio-diretor da F&I Brasil, deu início ao 
workshop “F&I: Cenário e Perspectivas”, no 25º Congresso & 
ExpoFenabrave, apresentando o cenário do F&I atual e mostrando 
os motivos pelos quais o F&I não se desenvolveu como deveria 
no mercado brasileiro, apesar de todos os fatores que favoreceram  
seu crescimento.

Para Moreira, a prática dos retornos em níveis civilizados, a 
criação da categoria de profissionais de F&I e a criação da indústria 
do F&I foram imprescindíveis para o estabelecimento do F&I 
no Brasil. Porém, alguns fatores atrapalharam o desenvolvimento  
do mercado. 

Dentre os fatores que não podem ser controlados pelas con-
cessionárias estão as taxas de juros. “Os juros elevados preenchem 
o orçamento do consumidor e isso dificulta agregar produtos. Da 
mesma maneira, as taxas de juros promocionais ou a taxa zero, que 
deveriam facilitar a venda de produtos agregados, limitam o valor 
financiado, para não aumentar o custo da campanha, ou seja, é pos-
sível financiar 40% ou 50% do valor do carro na taxa zero, mas não 
é possível financiar agregados. Com um F&I ‘maduro’, mesmo que 
o financiamento gere uma rentabilidade menor, compensaríamos 
vendendo mais benefícios e produtos agregados ao cliente”, afirma 
Moreira. As taxas diferenciadas por níveis de entrada também são 
impeditivas: “Se fizermos qualquer alteração na entrada, ainda que 
o crédito comporte, a taxa de juros é alterada”. 

Outro aspecto que atrapalha o desenvolvimento do F&I é a 
baixa concorrência na oferta de crédito. As concessionárias não 
conseguem agir sobre esses fatores – elas dependem do mercado e 
da evolução dos bancos. Porém, para Marcos Moreira, as conces-
sionárias poderiam ter modificado o modelo tradicional de opera-
ções, o processo de vendas, a qualidade da mão-de-obra, o plano 
de remuneração e a gestão da atividade. Porém, as concessionárias 
que conseguiram organizar a atividade de F&I apresentaram lucros 
comprovados pelos dados apresentados por Marcos.

Essas concessionárias maximizaram a taxa de aprovação de 
crédito, aumentaram a velocidade dessa aprovação, protegeram a 
rentabilidade do F, passaram a controlar melhor o processo para 
garantir a oferta dos produtos e conseguiram gerenciar as perfor-
mances de vendas e dos resultados. “Os vendedores não conseguem 

O F&I organizado é 
lucro garantido para 
concessionárias
Sócio-diretor da F&I Brasil, Marcos Moreira, 
apresentou dados sobre as vantagens 
da administração do serviço dentro das 
lojas e mostrou o que as concessionárias 
podem esperar do mercado.

aprovação de crédito com a mesma eficiência que o F&I. Um dado 
errado ou ausente na ficha é suficiente para o banco recusar a pro-
posta de crédito. Além disso, os vendedores têm outras coisas para 
fazer e, um telefonema que precisam atender pode atrasar uma ficha 
de crédito, que já teria sido enviada pelo F&I especializado – com 
direcionamento por critérios técnicos”, afirma.

Para exemplificar, Marcos Moreira apresentou as diferenças de 
números entre concessionárias que têm um F&I organizado e con-
cessionárias que não possuem esses profissionais dedicados à área. 
Uma concessionária com F&I aprova 75,27% das fichas, enquanto 
a concessionária sem, aprova 58%, em média. Sobre o ganho com F 
(eliminando as operações com taxa promocional), uma concessionária 
com F&I consegue 3,36%, enquanto uma concessionária sem F&I 
apresenta 1,86% de lucro. Se incluir as taxas promocionais, o ganho 
com financiamento vai para 2,5% para o primeiro caso e 1,38% para 
o segundo. “Se transformarmos esses dados em perdas, uma conces-
sionária que vende 100 veículos teria deixado de vender 17 carros 
por conta do crédito e deixado de ganhar R$ 20 mil de comissão de 
financiamento”, conclui.

Sobre as perspectivas do F&I, Marcos Moreira apontou que 
a tendência é que as financeiras sigam pelo mesmo caminho das 
seguradoras, que criaram perfis pessoais para a venda do seguro 
auto, ou seja, as taxas de juros serão diferentes para cada perfil de 
cliente. Hoje, as taxas de juros são as mesmas para todos, sendo 
que cada um oferece um risco diferente para o banco. “Isso será 
muito bom para as concessionárias, já que os bancos vão conse-
guir se expor mais ao risco do crédito, porque essa fórmula possui 
mais cobertura. As taxas de juros diferenciadas viabilizam maior 
expansão do crédito”, diz. 

 Marcos Moreira
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Chad Sanschagrin

Acreditar para vender
Em pouco mais de uma hora de workshop, ficou 
claro porque Chad Sanschagrin foi eleito o vendedor 
número 1 dos EUA por seis anos consecutivos.

Em qualquer parte do mundo, os melhores vendedores rezam 
por tempos como esses. Eles amam as incertezas da econo-
mia. Sabem por quê? Porque a maior parte dos vendedores 
se rendem às circunstâncias”, afirmou Chad Sanschagrin, es-

pecialista em treinamento de vendas do Forrest Perfomance Group. 
O workshop “Cinco Estratégias para Construir um Time de 

Vendas Vencedor”, contou com o carisma e personalidade do 
palestrante que dividiu com a plateia um pouco de sua história e  
visão profissional. 

“Quantas vezes vocês já ouviram de algum vendedor, só esse ano, 
que não estão vendendo carros porque a economia está ruim?”, ou 
ainda a seguinte explicação: “Não posso vender porque ninguém está 
comprando?”, provocou ele. Segundo Sanschagrin, são desculpas. 
Muitas empresas desistem e se rendem às dificuldades, mas, enquan-
to isso, há algum vendedor negociando carros sem competição. O 
que mais atrapalha na hora da venda é o que ele chama de “sistema 
de crença”. Se o vendedor acredita que a economia vai mal e ele não 
vai conseguir fechar uma venda, provavelmente é o que vai acon-
tecer. “Acredito que seu sucesso na vida tem mais a ver com o que 
você acredita do que com suas habilidades. Se acredito que posso 
ser bem-sucedido, serei bem-sucedido”, diz. 

Para transformar uma situação ruim em uma oportunidade 
de negócios, é preciso mudar a situação, é preciso sair da zona de 
conforto e mudar. Esse “sistema de crença” passa por etapas em que 
é preciso reprogramar a forma de pensar, consolidando crenças e 
emoções, até atingir o resultado para chegar ao dinheiro.

O primeiro passo para mudar a dinâmica de uma empresa pas-
sa pela contratação. Nesta fase é preciso descobrir se a pessoa tem 
verdadeira aptidão para o trabalho, se é do tipo que não desistirá 
facilmente de uma venda. Sanschagrin propõe uma forma nova 
de reconhecer os candidatos mais bem preparados, usando sua  
própria experiência.

Quando resolveu se tornar vendedor, ele não sabia quase nada 
sobre o trabalho. Por 18 anos, havia gerenciado hotéis. Resolveu que 
deveria fazer algo diferente e foi ser corretor de imóveis. “Não conhe-
cia nada sobre esse mercado, mas sabia que as pessoas compram casa 
por uma razão: melhorar de vida. A mesma coisa vale para o carro. 
Pessoas compram carros para que suas vidas melhorem”.

Ao se tornar vendedor, ele tinha em mente a convicção de que 
estava ajudando a melhorar a vida das pessoas. Acredita essa crença, 
foi o que o tornou bem-sucedido a ponto de ser eleito, por seis anos 
consecutivos, o melhor vendedor dos Estados Unidos. 

Ao olhar para sua experiência, ele explica porque contratar 
alguém com base apenas em um currículo e entrevista é um grande 
erro. “Quantas pessoas aqui já receberam um currículo e no papel 
a pessoa parecia perfeita, mas, na prática, não conseguia vender 
nada?”, perguntou. De acordo com o palestrante, isso acontece 
com uma frequência assustadora, por uma simples razão: as pessoas 
mentem para arrumar um emprego. É o que ele chama de “a arma-
dilha de experiência”.

A saída seria conhecer melhor o candidato, descobrir o quanto 
ele está interessado na vaga, além de treiná-lo com regularidade. 
“Vendedores são como atletas corporativos. Também precisam  
de treinamento”.

“O papel do vendedor é criar interesse no desinteressado. 
Convencer o cliente “só estou olhando” a comprar. Esse é o grande 
desafio. Depois disso, todo o resto fica mais fácil”, diz. A persuasão 
é importante, especialmente nos Estados Unidos, onde um estudo 
mostrou que 80% dos consumidores que não compram, não retor-
nam à mesma loja.

Quanto mais tempo o vendedor passa com o cliente, maior é a 
probabilidade que ele compre algo. “A ideia não é ser agressivo ou 
insistente. Mas acreditar, e fazer o cliente acreditar, que hoje é o 
melhor momento para melhorar de vida”.

“

“Primeira vez 
que eu venho 
ao Congresso e 
estou achando 
este debate 
no atual cenário 
macroeconômico. Sairei daqui 
com uma nova visão. Um dos 
aprendizados é voltar para 
dentro da concessionária, usar 
a criatividade e inovar, valorizar 
pessoas, rever processos e olhar 
os detalhes. Está sendo muito 
proveitoso trocar informações 
com outros Concessionários”.

Andréa Diniz, Gerente da 
concessionária Dafonte, 
representante Chevrolet em 
Caruaru, Pernambuco.

“O que mais me 
chamou a atenção 
nesta edição do 
Congresso foram 
as alternativas 
propostas para 
enfrentarmos a crise pela qual 
o Brasil está passando. São 
oportunidades de revermos 
nossos processos internos, de 
olharmos profundamente para os 
nossos negócios e de enxugarmos 
o que é desnecessário”.

Leonardo Sampaio, gerente 
de operação da Blumare 
Jeep, em Maceió, Alagoas.

“Os temas do 
Congresso 
são muito 
atuais. Percebi 
as palestras 
muito voltadas 
para mídias sociais, internet e 
tecnologia, que são o futuro. Além 
disso, esses temas são uma boa 
forma de evoluirmos durante 
a crise que o País enfrenta. Os 
debates foram muito satisfatórios, 
com profissionais que dominam 
os assuntos. Achei tudo muito 
interessante, como sempre”.

Alexandre Martins, diretor 
da Sansul, que possui 
concessionárias Nissan no interior 
de São Paulo e no Paraná.

“Participo do 
Congresso há mais 
de 10 edições e, 
como sempre, 
está tudo muito 
bem organizado. As 
palestras foram brilhantes, com 
temas pertinentes, tanto sobre 
a área técnica quanto sobre a 
econômica. A vinda para este 
Congresso é um investimento e 
não uma despesa, pois agrega 
valor e norteia os concessionários 
para que voltem às suas bases e 
implementem o que captaram aqui.”

Sergio Mota, diretor e gerente da 
região nordeste da Associação 
Brasileira dos Distribuidores 
Volkswagen (ASSOBRAV)

Depoimentos
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Agilidade no pós-venda é essencial 
Com janelas de plantio reduzidas, produtores rurais ressaltam a importância 
da agilidade nos serviços de assistência técnica das concessionárias.

No workshop “O que é valor para o cliente no setor de 
tratores e máquinas agrícolas?”, mediado pelo vice-pre-
sidente da Fenabrave, Marcelo Nogueira Ferreira, e que 
teve como participantes os produtores rurais Flávio Faedo 

e Ricardo Teixeira Gonçalves da Silva, além de Mauro de Stefani, 
presidente da Assodeere (Associação Brasileira dos Distribuidores 
John Deere), e Ernani Leonel Oliveira, representante da Massey 
Ferguson Agro, os debatedores apontaram a agilidade nos serviços 
de assistência técnica, a disponibilidade de peças e treinamentos de 
operação das máquinas como fatores fundamentais para a satisfação 
de clientes do segmento.

 “Nosso grande problema é que trabalhamos com janelas de 
plantio. Por exemplo, a janela do arroz dura do começo de setembro 
até meados de outubro. O plantio da soja acontece entre outubro 
e novembro. Assim, não podemos ter máquina parada. Isso é um 
prejuízo muito grande”, afirmou o produtor rural Gonçalves, que 
montou uma equipe de mecânicos em sua fazenda para cuidar dos 
reparos e da manutenção das máquinas fora do período de garantia. 
“Tivemos que fazer isso por agilidade”, disse ele, criticando a demora 
no atendimento da assistência técnica das concessionárias. 

 Apesar da reclamação, Gonçalves, que é proprietário de má-
quinas Massey Ferguson, revelou que mantém uma relação bem 
próxima com a concessionária Cimma, de Pelotas (RS). A parceria 
inclui, além da compra e venda de veículos, testes de equipamentos 

e até encontros com o fabricante. “Todos os anos, nos reunimos com 
a diretoria da fábrica e conseguimos apresentar os problemas e as 
dificuldades que enfrentamos, além de dar sugestões para a melhoria 
dos equipamentos.”

 Também produtor rural, Faedo destacou a importância de outro 
aspecto do pós-venda: o treinamento acerca do funcionamento da 
máquina. “Nós precisamos que o Concessionário dê treinamento aos 
nossos funcionários. As máquinas atuais são equipadas com muita 
tecnologia, então, se o treinamento não for feito da maneira correta, 
podemos causar problemas aos veículos”, analisou. “Não adianta 
ter um trator de alta tecnologia e não conseguir usar”, concordou 
Oliveira, da Massey Ferguson.

Nesse ponto, Oliveira defendeu que os Concessionários se 
mantenham em treinamento constante junto às montadoras. “Anti-
gamente, os produtos eram vendidos por décadas. Hoje é diferente, 
em três ou quatro anos, temos novos lançamentos”, disse. “Por isso, 
o distribuidor tem de estar alinhado com a fábrica e em constante 
treinamento”, opinou. 

O representante da Massey Ferguson ressaltou, ainda, a im-
portância de buscar proximidade com o cliente, dando atenção às 
demandas dos produtores. “Os Concessionários têm de ter a hu-
mildade e a capacidade de ouvir sempre, de receber e dar feedback”, 
afirmou. “Quando o cliente vai à nossa loja, ele tem que se sentir 
valorizado”, finalizou.

Ricardo Teixeira Gonçalves da Silva, Flávio Faedo,  
Marcelo Nogueira, Mauro de Stefani, e Ernani Leonel Oliveira.

Setores que  
dependem do PIB

Nas palestras voltadas para estes segmentos ficou evidente a necessidade de 
maior ritmo econômico para as vendas nos setores. Sem PIB, menos carga será 
transportada e não haverá motivos para investimentos em novos equipamentos. 
Trabalhar o pós-venda e a manutenção do parque circulante poderá ser a 
alternativa encontrada pelos empresários que atuam nestes mercados.

CAMINHÕES,  
ÔNIBUS, IMPLEMENTOS  

RODOVIÁRIOS, TRATORES E 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS



A nova matriz de financiamento
As expressões “sem caminhão o Brasil pára” ou “se está na mão, veio de caminhão” são 
muito conhecidas. Em um país em que mais de 60% de toda produção é transportada 
pelo modal rodoviário, tais afirmações não são apenas frases de efeito.

Durante o 25º Congresso & ExpoFenabrave, a mesa re-
donda “Financiamento para Reduzir Impactos da Crise 
nos Negócios” reuniu Alcides Braga, presidente da Anfir 
– Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos 

Rodoviários; Wilson Ferri, diretor comercial das Empresas Randon; 
Kimio Mori, diretor de marketing da Noma e Adroaldo Pereira de 
Oliveira, coordenador de engenharia da Guerra. 

A indústria de Implementos Rodoviários gera mais de 71 mil 
empregos diretos e indiretos, tem capacidade de produzir 215 mil 
unidades e movimenta cerca de R$ 8 bilhões por ano. Mas, apesar de 
sua importância para o desenvolvimento do País, o setor tem sentido 
a alta da taxa de juros e diminuição do crédito de financiamento 
disponibilizado por bancos públicos. 

Segundo Braga, a Anfir tem atuado junto aos entes governamen-
tais em algumas questões críticas. Entre as bandeiras defendidas pela 
instituição está o fim da guerra tributária entre estados e a redução 
dos impostos que recaem sobre o setor.

Este ano, a indústria aponta para uma queda de quase 50% nas 
vendas em relação ao ano passado. Para tentar mitigar os efeitos da 
crise, a Anfir trabalha para fazer avançar o programa de renovação 
de frota. “O programa custa pouco ao governo e pode ajudar na 
reversão desse cenário. Ainda que não venha em volume expressivo, 
seria um sinal de um plano perene para trocar ao menos 30 mil ca-
minhões, ao ano, e que teria um reflexo muito positivo no mercado 
dos implementos”, explicou Braga.

Além disso, o recente enquadramento dos produtos da Anfir 
no Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Pronaf – 
Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e 
do Mais Alimentos, abre uma linha de crédito barata e importante 
para o pequeno agricultor que deseja adquirir implementos.

“Como o próprio tema do Congresso propõe, nós temos que 
buscar inovação diante de uma situação que não é muito favorá-
vel, lembrando que sempre há espaço para buscarmos alternativas 

novas. Diante dessa necessidade, fomos, com a Anfir, atrás do 
Finame agrícola para caminhões (financiado por instituições 
credenciados pelo BNDES), para que todos os implementadores 
pudessem se enquadrar nesse programa. Conseguimos, e com 
uma taxa de juros de 5% ao ano para equipamentos acima de R$ 
30 mil, percentual bastante convidativo para o mercado atual”, 
diz Mori.

Para ter acesso a essas linhas de crédito, os fabricantes precisam 
se cadastrar por meio da Anfir.

Autofinanciamento – Até o ano passado, cerca de 80% dos produtos 
da Random eram vendidos via financiamento do BNDES. Com as 
mudanças nas regras para financiamento, hoje menos de 50% dos 
produtos da empresa têm financiamento governamental. A saída, 
foi criar novas oportunidades e começar a financiar o mercado. “Já 
tínhamos o Consórcio Random, que contava com uma participação 
pequena. Agora, com o aumento da taxa de juros e diminuição do 
crédito via BNDES, o consórcio vem se mostrando uma ferramen-
ta muito eficiente”, diz Ferri. “Além disso, nós, como fabricantes, 
temos tido que financiar nosso cliente. Hoje, financiamos mais de 
50% com nossos recursos, seja via banco ou consórcio. A matriz de 
financiamento mudou e a gente acredita que, para o futuro, ela deve 
se manter cada vez menor”, conclui.

Temas técnicos – Além da busca por novas formas de financiamento, 
a mesa também tratou de assuntos técnicos como a adoção da sus-
pensão pneumática e o engate rápido. Adroaldo Pereira de Oliveira 
apresentou as vantagens da suspensão pneumática como maior pro-
teção para cargas frágeis, controle da distribuição do peso de maneira 
uniforme, redução de danos às rodovias, aumento de vida útil dos 
pneus, maior dirigibilidade, entre outros. Sobre o engate rápido, 
discutiu-se a necessidade de aprovar a normatização da fabricação 
para favorecer a intercambialidade das peças.

Kimio Mori, Alcides Braga, Wilson Ferri e Adroaldo Pereira de Oliveira
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Para mostrar qual o trabalho do BNDES – Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social na concessão de 
crédito para a compra de caminhões, ônibus, máquinas 
e equipamentos agrícolas, Juliana dos Santos, e Paulo 

Sodré, superintendente e gerente da área de operações indiretas 
do Banco, respectivamente, realizaram workshop para apresentar, 
aos Concessionários, quais as formas de apoio do BNDES ao setor.

Com a participação de Sérgio Dante Zonta, vice-presidente 
da Fenabrave, e Marcelo Franciulli, diretor executivo da entida-
de, foi apresentado qual é o fluxo operacional para a liberação de 
crédito, os produtos disponíveis e de que forma o Banco realiza a 
fomentação dos setores. “Apesar da queda nas vendas de caminhões 
e ônibus, acreditamos em um futuro melhor, e o BNDES é um 
grande parceiro para os nossos negócios”, comentou Zonta.

O BNDES disponibiliza créditos para micro, pequenas, 
médias e grandes empresas, por meio de diversas linhas, como o 
FINAME, o Cartão BNDES e programas especiais, como o PSI, 
que inclui o Pró-Caminhoneiro e o Finame. “Disponibilizamos, 
no último ano, mais de R$ 2,4 milhões para microempresas e R$ 
300 milhões para as grandes”, detalhou Juliana.

De acordo com a superintendente do Banco, a operação tradi-
cional é realizada por intermédio de um agente financeiro, que tem 
a responsabilidade de recolher os dados do tomador do crédito, 
analisar e encaminhar ao BNDES para a contratação da operação. 
“Depois de liberados os recursos, o agente repassa ao cliente. Este 
fluxo demora, normalmente, 60 dias”, explicou Juliana.

Há, ainda, uma forma simplificada para a aquisição do finan-
ciamento. O analista já contrata, autoriza, vistoria o equipamento 
fruto do financiamento, preenche a proposta e envia online para o 
BNDES. “Nós simplesmente homologamos a proposta e liberamos 
o recurso ao agente. Este processo é mais rápido, pois uma parte do 
trabalho que nós fazemos já foi realizado pelo agente autorizado”, 
completou a superintendente do banco.

Com crédito pré-aprovado, o Cartão BNDES também é uma 
alternativa simples para a tomada de financiamento. “Com ele, é 
possível, também, financiar caminhões, implementos rodoviários, 
tratores e equipamentos agrícolas”, alertou Juliana. Segundo a su-
perintendente, em apenas 20 dias, o cartão é emitido ao interessa-
do, que já poderá utilizá-lo na compra de seu veículo. “Como ele já 
tem um limite de até R$ 1 milhão pré-aprovado, que pode ser pago 
em até 48 meses fixos, os juros do cartão são um pouco maiores 
que os juros dos demais produtos”, disse, complementando que já 
foram emitidos 704 mil cartões, com R$ 57 bilhões em limite de  
crédito pré-aprovado.

O Cartão BNDES é utilizado, apenas, para a compra de pro-
dutos, peças e pneus nas concessionárias autorizadas. Para Marcelo 
Franciulli, diretor executivo da Fenabrave, este produto poderia 
ter sua abrangência ampliada para, também, poder ser utilizado 
para pagar mão de obra. “Esta solicitação faz sentido. Vamos levar 
esta questão internamente para viabilizarmos a abrangência do 
Cartão”, comentou a superintendente do BNDES.

BNDES contribui para a fomentação do setor
Ao oferecer crédito para micros, pequenas, médias e grandes empresas, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é um grande parceiro no fomento 
das vendas de caminhões, ônibus, máquinas e equipamentos agrícolas.

Juliana comentou que o BNDES, devido ao atual momento 
econômico do País, está com restrição orçamentária. Para este 
ano, o Banco prevê apenas R$ 2 bilhões, por mês, em orçamento. 
“Já chegamos a R$ 7 bi”, disse. Entre janeiro e agosto deste ano, 
já foram desembolsados, por meio do FINAME, mais de R$ 6 
bilhões para a compra de caminhões e ônibus e mais de R$ 3,4 
bilhões para tratores e colheitadeiras. “Estes valores estão abaixo 
do mesmo período de 2014, quando desembolsamos R$ 19 bi e 
R$ 4,3 bi, respectivamente”.

Sobre esta queda no mercado, Juliana acredita que o Programa 
de Renovação de Frota, já elaborado e entregue ao governo pelo 
Grupo de Coalizão, formado pela Fenabrave e demais entidades 
do setor, possa ser a única saída para a retomada dos negócios. 
“Esta iniciativa, além de proporcionar ganhos com as reduções 
de acidentes e ambientais, contribuirá para a compra de novos 
produtos”, explicou.

Segundo Juliana dos Santos, o BNDES poderá atuar em três 
frentes para contribuir com o Programa: no financiamento de 
capital de giro para aquisição de caminhões a serem sucateados, 
na encaminhadora; no financiamento para aquisição de caminhões 
até 10 anos, por meio do FINAME e, também, no financiamento 
de um veículo zero quilômetro, também por meio do FINAME. 
“O FINAME é um programa perene. Não vai parar de financiar 
o setor”, completou.

Paulo Sodré Juliana dos Santos
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Há 15 anos, o superávit do agronegócio era de US$ 20 
milhões, hoje está na faixa dos US$ 80 milhões. Nos 
últimos sete anos, a área plantada do País cresceu 23%. 
Só para a soja, são 33 milhões de hectares destinados 

ao cultivo. Milho e soja somam quase metade de toda a renda da 
agricultura brasileira. Com o aumento no consumo da carne suína, 
a mais consumida no mundo, e do frango, a demanda por soja deve 
crescer ainda mais.

A força do agronegócio se mostra ainda mais impressionante 
quando se sabe que o superávit da balança comercial do agronegócio 
equivale à soma do déficit de outros setores da economia brasileira 
como o automobilístico, metalúrgico, têxtil e construção civil. “Não 
é exagero não, o agronegócio está sustentando o País. Espaço para 
crescer, tem”, disse Carlos Cogo, consultor e especialista em Análise 
de Mercado, no workshop “Agronegócios: Tendências dos mercados 
para 2015/2016 e o setor de máquinas agrícolas”.

Mas, a despeito de recessão técnica e estrutural que o Brasil 
atravessa, dentro das fazendas as coisas vão bem, com crescimento 
assombroso e o País batendo recorde atrás de recorde em produ-
tividade. “O PIB da agropecuária deve acabar o ano com alta de 
2,5%, enquanto o PIB do agronegócio, que envolve toda a cadeia 
produtiva, insumos, máquinas, adubos, deve ter uma pequena 
elevação de 0,2%, puxado para baixo por máquinas e implementos 
agrícolas”, explicou Cogo. 

A recessão, aliada à desaceleração da China, não deve ter influên-
cia muito negativa para o agronegócio brasileiro. “A China tem um 
déficit anual de 80 milhões de toneladas de soja. Pode diminuir, 
mas será muito pouco o percentual de consumo”, diz. Além disso, o 
país conta com o maior parque de esmagamento de soja do mundo.

O orçamento do Programa de Sustentação do Investimento 
(PSI) não sofreu grandes cortes no orçamento de R$ 6,35 bilhões. 
Com juro mais atrativo, o programa financia até 90% do bem, mas 
vai apenas até o final de dezembro deste ano. Já as financiadoras das 
montadoras estão cada vez mais atuantes.

Ainda assim, Cogo, tem de responder uma questão recorrente 
às multinacionais para quem presta consultoria, como Massey Fer-
guson e John Deere: Por que, apesar do sucesso do agronegócio, as 
vendas de máquinas caíram de 20 a 25%? A resposta é simples: “Em 
ambiente de insegurança econômica, o produtor não toma decisão, 
não compra”, diz.  

Segundo o especialista, o Programa de Modernização da Frota 
de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras, 
Moderfrota, não conseguiu atingir seu objetivo. “O Brasil tem 485 
mil tratores sucateados, teoricamente, teria que repor 10% dessa 
fatia”. No último ano, a venda de novas máquinas girou em torno de 
45 mil unidades. “O esperado, e necessário, seria vender ao menos 
65 mil tratores”. 

Agronegócio é o motor do Brasil
O agronegócio brasileiro cresce em ritmo vigoroso e tem espaço para crescer 
ainda mais. A previsão é que, em 10 anos, o País seja o maior exportador de 
alimentos do mundo. Mas, para cumprir essa vocação, será preciso melhorar 
a infraestrutura fora e dentro da fazenda. Atualmente, o Brasil conta com 
uma frota de tratores e colheitadeiras insuficiente e sucateada.

O déficit de maquinário no país é imenso quando se compara 
com os Estados Unidos, nosso principal competidor. No Brasil, a 
proporção é 1 trator para cada 110 hectares. Os norte-americanos 
largam na frente, com 1 trator para cada 36 hectares.

No caso das colheitadeiras, a situação é ainda mais dramática: 
48% da frota tem mais de 20 anos. “Impressiona a velocidade que o 
agronegócio tem crescido com player global, apesar da infraestrutura 
do País não acompanhar o vigor do setor”.

Um problema grave, distante de ser resolvido no curto prazo, 
é o da armazenagem dos grãos. O déficit de armazenagem é de 60 
milhões de toneladas. “O Brasil tem capacidade para armazenar 25 
milhões de tonelada na fazenda. Os Estados Unidos têm capacida-
de de 353 milhões de toneladas. É uma diferença importante, de 
competitividade. O problema é que, daqui a 10 anos, estaremos na 
mesma situação de hoje”, diz.

Mas, apesar dos problemas de infraestrutura, o agronegócio 
brasileiro tem um futuro brilhante e precisará, cada vez mais, de 
máquinas e implementos agrícolas.

Carlos Cogo
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Parcerias geram satisfação para todos
Seguradoras participantes de projeto da Mercedes-Benz garantem diminuição nos índices de 
reclamação. Concessionárias parceiras passam a atrair 70% dos sinistros para suas oficinas.

A mesa redonda “Formação de Parcerias com Segurado-
ras”, que aconteceu no segundo dia do 25º Congresso 
& ExpoFenabrave, com moderação de João Batista 
Saadi (ASSOBENS), teve a participação de Ricardo 

Bellandi, head of insurance do Banco Mercedes-Benz, de Fabrício 
Pereira (Sulamérica Seguros), Márcio Henrique Jordão dos Santos 
(Bradesco Seguros), Anderson Silva (MAPFRE Seguros) e Marcelo 
Prieto (Zurich Seguros).

Ricardo Bellandi deu início ao debate com uma breve apresenta-
ção sobre o mercado de seguros e concessionárias, afirmando que o 
que mais preocupa as seguradoras são os altos índices de reclamações, 
“não porque as seguradoras sejam ruins no atendimento – de modo 
algum! – mas porque, muitas vezes, o processo de regulação de sinis-
tro junto às oficinas não flui muito bem”, e que o valor dos seguros 
é um diferencial na decisão de compra – o que afeta, diretamente, 
a venda dos veículos. 

A fim de solucionar esses problemas, a Mercedes-Benz criou 
um programa chamado Gerenciamento de Acidentes, que garante 
benefícios a todos os envolvidos. “Para que um projeto como este dê 
certo, a marca precisa criar uma forte parceria com as seguradoras, 
as concessionárias precisam ter uma boa estrutura de reparação 
e o contato com a fábrica precisa estar em perfeito alinhamento. 
Portanto, é preciso considerar três pilares – a Montadora, a Rede de 
Concessionárias e as Seguradoras – como fundamentais”, afirmou 
Bellandi, complementando que o projeto fortalece o relacionamento 
entre esses elementos e gera rentabilidade para todos.

Com o Gerenciamento de Acidentes, os parceiros conseguiram 
reduzir o custo do seguro dos veículos da marca e obter uma sinis-
tralidade mais adequada. “Quando um caminhão é sinistrado, o 
cliente precisa que o veículo seja reparado o mais rápido possível e, 
claro, que os serviços prestados tenham uma boa qualidade. Com 
o projeto, o veículo é reparado dentro de uma concessionária e o 
cliente tem todas as garantias que a marca pode oferecer. Com o 
cliente satisfeito, as seguradoras diminuem os índices de insatisfa-
ção”, conta Ricardo Bellandi, para quem a qualidade na regulação e 
a adequação do custo de reparação são vantajosas para a seguradora 
e, consequentemente, para o mercado, já que o valor do seguro cai 
e a venda de veículos aumenta. “Conseguimos reduzir o custo dos 
seguros acompanhando a sinistralidade de cada modelo por meio da 
seguradora. Se um modelo começa a ter uma sinistralidade grande, 

precisamos agir imediatamente junto à seguradora, à fábrica e à rede 
para entender os motivos”, diz.

O projeto da Mercedes-Benz conquistou a adesão de 172 con-
cessionárias da marca, que representam mais de 90% da Rede, e das 
11 principais seguradoras do mercado. Com isso, a marca aumentou 
o índice de reparação dentro da própria Rede, de 20% para 70%. 
“Ou seja, de todos os veículos Mercedes que estão na carteira dessas 
seguradoras, 70% deles são reparados dentro das concessionárias. 
Isso faz com que a montadora venda mais peças, fomente o giro de 
oficina da concessionária e, no final, a seguradora paga menos pela 
reparação desses veículos. Não tem mágica: são preços de mão-de-o-
bra e descontos de peças pré-definidos, negociados diretamente entre 
as seguradoras, a fábrica e a Rede, sem precisar mais da negociação 
individual entre cada seguradora e cada oficina”. 

Fabrício Pereira, da Sulamérica Seguros, comentou que o principal 
resultado da adesão ao Gerenciamento de Acidentes foi o equilíbrio 
conquistado. “Mais de 50% das reclamações sempre foram relaciona-
das a prazo ou à má qualidade nos serviços. Com o programa, saber 
que temos um parceiro de qualidade dentro da concessionária, uma 
oficina bem estruturada, uma oficina que conhecemos e sabemos que 
entregará o serviço, é muito importante para nós”, diz.

Para Márcio Henrique Jordão, da Bradesco Seguros, a grande 
vantagem do programa é a eficiência. “Antes do Gerenciamento de 
Acidentes, nós tínhamos muita perda no meio do caminho. Agora 
ganhamos eficiência em todo o processo. Um ponto muito impor-
tante é que este não é um programa de uma seguradora específica: 
é um programa de todos nós. E a vantagem disso é podemos todos 
nos sentar, conversar e identificar, assim, onde está o problema, para 
solucioná-lo e para todo mundo sair ganhando”, conta.

Anderson Silva contou que a adesão ao programa foi muito 
importante para a MAPFRE Seguros: “para se ter uma ideia, no 
ano passado, quando ainda não fazíamos parte do Gerenciamento 
de Acidentes, operamos R$ 10 milhões o ano inteiro dentro das 
concessionárias. Apenas no primeiro semestre deste ano de 2015, 
nós já movimentamos R$ 16 milhões”.

Marcelo Prieto, da Zurich Seguros, finalizou a apresentação 
ressaltando o envolvimento da seguradora com a fábrica que é gerado 
por meio do programa. “Para nós, que participamos do processo, que 
fazemos as indenizações, ter alguém dentro da fábrica que nos ouve e 
nos ajuda a resolver problemas é de extrema importância”, conclui.

Ricardo Bellandi, Marcelo Prieto, Anderson Oliveira Silva, Marcio Henrique Jordão do Santos e Fabrício Pereira.

58 Revista Dealer 



Um Grupo de Coalizão, liderado pela Fenabrave, que inclui 
outras entidades do setor, como a Anfavea, o Sindipeças, 
a Confederação Nacional do Transporte, a NTC&Logís-
tica, o Instituto do Aço, o Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC, entre outras, estruturou um Projeto de Renovação de Frota, 
que visa retirar de circulação, de forma progressiva, caminhões com 
mais de 30 anos de uso e que circulam pelo País, ampliando os riscos 
de acidente e, principalmente, os gastos do governo na manutenção 
de rodovias e com o SUS. “Este grupo representa 10% do total do 
PIB brasileiro e 4,5 milhões de postos de trabalho”, disse Roberto 
Simenauer, do Sindipeças que, ao lado de Margarete Gandini, do 
MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
Fausto Augusto Júnior, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e 
de Sérgio Dante Zonta, vice-presidente da Fenabrave, participou de 
uma mesa redonda especial sobre o tema.

Renato Simenauer explicou que a frota de caminhões, no Brasil, 
cresceu muito entre 2010 e 2014, chegando às vendas de 152 mil 
unidades por ano. Este valor, segundo o especialista, foi 81% maior 
que as vendas registradas ao longo de uma década inteira, entre 
2000 e 2009. “E o total dos veículos em circulação estão, em sua 
maioria (85%), em propriedade de caminhoneiros autônomos. Este 
crescimento, a partir de 2010, se deu pelos programas de incentivo 
do governo, como o PSI e o Finame a juros deflacionados”, explicou.

Mesmo com o alto crescimento nas vendas, a partir de 2010, 
Simenauer pontuou as perspectivas para 
este ano. Segundo ele, 2015 deve encerrar 
com a comercialização de 70 mil unidades, 
o que significa queda de quase 50% ante o 
ano anterior. “A Renovação de Frota pode 
ser a única saída para ampliarmos as vendas. 
Segundo o Projeto, serão mais de 250 mil 
caminhões, acima de 30 anos, que deixarão 
de circular dando lugar a novos veículos”.

Renovação de Frota é a saída para 
o mercado de caminhões
O Projeto, entregue ao governo pelo Grupo de Coalizão, liderado pela Fenabrave, 
estima retirar de circulação mais de 250 mil caminhões acima de 30 anos de uso.

Segundo Simenauer, a meta é transformar o Programa em um 
projeto perene de renovação, com a possibilidade de ir diminuindo, 
gradualmente, a idade-alvo. “Este projeto trabalhará de forma gra-
dativa. Estamos dependendo apenas da aprovação do governo para 
que ele entre em operação”, explicou. 

Dentre os benefícios apontados pelo especialista, além do au-
mento nas vendas, está a queda de gastos com acidentes (atualmente, 
são despendidos pelo governo quase R$ 5 bilhões, por ano) e a 
redução de 10% nas emissões de poluentes. “O que falta é funding 
para viabilizar o início do projeto”, explicou Margarete Gandini, do 
MDIC. De acordo com ela, o crédito tributário conquistado por 
meio da reciclagem do caminhão antigo, previsto no projeto, em 
um cenário de ajuste fiscal, não se aplica.

Na opinião de Fausto Augusto Júnior, coordenador do Dieese 
da subseção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a renovação de 
frota de caminhões poderá contribuir com o aumento de empregos 
na indústria de caminhões. “O projeto vai gerar a venda de mais 
caminhões e, consequentemente, a garantia de emprego de milhares 
de trabalhadores da indústria”, comentou.

Para o especialista, esta “reativação” da indústria de caminhões 
só tem a contribuir em diversas esferas da sociedade. “Não temos 
como quantificar os benefícios com relação ao emprego mas, cer-
tamente, o Programa de Renovação da Frota só traz benefícios para 
a sociedade”, complementou.

“Essa é a segunda vez que 
participo do Congresso e 
ExpoFenabrave e tenho 
aproveitado bastante. 
Gostei muito da abertura, 
porque mostra que a 
Fenabrave está focada para 
contornar a crise. Para o próximo ano, 
gostaria de ver mais temas ligados ao 
agronegócio. O agronegócio está ajudando 
muito o País. Tenho uma concessionária em 
Tocantins e não vimos queda nas vendas”.

Everaldo Tenório, fundador do Grupo Raízes, 
concessionário da Case IH, de máquinas e 
implementos agrícolas em Maceió, Alagoas.

Depoimentos
“Minha maior expectativa 
era com a palestra sobre o 
Finame, mas gostei muito da 
exposição do Carlos Cogo. 
Ele trouxe uma visão macro 
da agricultura mundial e do 
mercado. Esse ano, ele estava inspirado! Acho 
que o Congresso tinha que ter mais palestras 
voltadas para o agronegócio brasileiro. A gente 
era patinho feio, mas agora não é mais”.

Marcos Camargo, diretor geral da 
G.R.A., concessionária Massey Ferguson 
em Araraquara, São Paulo.

“Achei que a grade deste 
ano estava mais voltada 
para nosso dia a dia, 
com uma aplicabilidade 
prática maior. A gente 
ouve muito de crise, mas 
aqui a perspectiva é diferente: 
Como sair dessa? Achei interessante, 
também, a importância dada à área de 
recursos humanos e à questão de liderança 
de pessoas. O conteúdo deste ano estava 
bem alinhado com nossa realidade”

Maria Miriam Batista, da concessionária Vale 
Caminhões, representante Ford Caminhões 
em São José dos Campos, São Paulo.

Fausto Augusto Júnior, Sérgio Dante Zonta, Margarete Gandini e Renato Simenauer.
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Motocicleta é o caminho para a mobilidade
A motocicleta está ocupando cada vez mais espaço como uma alternativa 
rápida e de baixo custo para avançar na mobilidade.

As metrópoles brasileiras têm enfrentado, nos últimos 
anos, problemas de mobilidade. A falta de políticas pú-
blicas e investimento em infraestrutura, tem dificultado, 
cada vez mais, os deslocamentos. E como alternativa de 

transporte rápido, barato e eficiente, a motocicleta tem ganhado 
cada vez mais espaço na preferência do consumidor. Este foi o tema 
abordado pelo presidente da Abraciclo – Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e 
Similares, Marcos Zaven Fermanian, em sua palestra que debateu a 
‘Demanda por mobilidade abre caminho para evolução do mercado 
de motocicletas’.

Dados apresentados pela Abraciclo mostram que, nos últimos 
18 anos (1998 a 2015), a frota circulante de motocicletas cresceu 
8,5 vezes. Das cinco regiões do País, entre os anos de 2006 e 2015, 
o Nordeste cresceu três vezes mais que as demais. “Os motivos para 
o aumento do uso da motocicleta em todo o País, nos últimos anos, 
são os reflexos de um veículo de baixo custo de aquisição e manu-
tenção, transporte ágil com alcance a qualquer localidade, economia 
de combustível, além de permitir geração de renda e prestação de 
serviços à sociedade”, argumenta Fermanian.

O presidente da Abraciclo mostrou que diversos órgãos públicos 
utilizam motocicletas para se locomover e atender, prontamente, a 
sociedade. A Polícia Militar utiliza, no Estado de SP, 2.600 motos, 
a Polícia Civil, 266, já o SAMU atende a sociedade com 400 mo-
tocicletas e os Correios com 15.821. “Nos últimos anos, houve um 
movimento mais intenso de motocicletas como meio de transporte. 
E grandes empresas, como AMBEV, Nestlé, entre outras, aderiram à 
frota de motos. A motocicleta está enraizada na sociedade brasileira, 
seja individual ou por meio de frota”, explicou.

Segundo dados da entidade, no Brasil, há nove habitantes por 
motocicletas. O estado brasileiro que mais tem habitantes por este 
tipo de veículo é o Rio de Janeiro, com 17. Já Rondônia é o estado 
que possui apenas quatro habitantes por motocicletas. 

O presidente da Abraciclo apresentou, também, os dados da 
Pesquisa Nacional de Domicílios - PNAD, mostrando que, no país, 
há 65,1 milhões de domicílios permanentes, onde apenas 13,3 mi-
lhões (20%), possuem motocicletas. “De 2009 a 2013, o número de 
domicílios com motocicleta cresceu 40%, só ficando atrás de micro-

computadores (55%), telefones celulares (44%) e máquinas de lavar 
roupa (42%). O mercado brasileiro tem potencial para o crescimento 
de motos de todas as cilindradas, pois este é um meio de transporte 
muito importante e com baixo custo”, comentou Fermanian.

Apesar do momento delicado que este setor vem atravessando, 
Fermanian, destacou alguns pontos que precisam ser mudados 
para que a motocicleta avance como opção de mobilidade. Ele cita 
ações como ampliar as faixas de retenção para motos nos semáfo-
ros, em todo território nacional, a exemplo do que está sendo feito 
em São Paulo, o apoio à legislação que regulamenta os guardrails 
adequados, campanhas intensificadas de manutenção preventiva, 
educar o consumidor para fazer manutenção da motocicleta, entre 
outros. “Este setor merece toda atenção, por isso, para avançar na 
mobilidade, deve haver um planejamento para adequar as cidades 
considerando a motocicleta como uma das melhores alternativas 
para mobilidade”, mencionou.

Para ele, fabricantes e Concessionários devem investir e agir na 
melhoria da imagem da motocicleta. “O compromisso é de todos, 
e algumas marcas já fazem a sua parte e oferecem para clientes e 
funcionários cursos de pilotagens, treina-
mentos e campanhas de segurança. 
Temos que nos unir e melhorara 
imagem deste veículo tão útil para 
sociedade”, ressaltou Fermanian.

Para o presidente da Abraci-
clo, “mobilidade é conseguir se 
locomover com facilidade de casa 
para o trabalho, do traba-
lho para o lazer e para 
qualquer outro lugar 
onde o cidadão tenha 
vontade ou necessida-
de de estar, indepen-
dentemente do meio 
utilizado”, finalizou.

Marcos Zaven Fermanian
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Reinventar o negócio  
é o caminho

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 pelos especialistas durante o 25º Congresso & ExpoFenabrave.

MOTOCICLETAS



Depoimentos
“Acredito que o conteúdo das palestras está 
sendo bem significativo para o momento que 
estamos vivendo hoje. O setor de duas rodas 
está passando por dificuldades há algum tempo, infelizmente, não 
temos boas perspectivas para este e próximo ano. Mas algumas 
atitudes e dicas que estou vendo de palestrantes e outras pessoas 
presentes aqui podem nos ajudar a enfrentar esta situação”.

Amanda Benetton, diretora administrativa da Moto Snob, 
Concessionária HONDA de Americana – Interior de SP.

O lucro é consequência 
de um bom trabalho
Melhorar o aproveitamento do fluxo 
de clientes, explorar a carteira de 
consórcios, implantar o CRM, treinar e 
reter talentos, são alguns dos pontos 
a serem revistos para obter mais lucro 
nas concessionárias de motocicletas.

O segmento de duas rodas vem acumulando quedas nas 
vendas desde a crise de 2008 e, dentre os principais 
fatores para as sucessivas retrações está a falta de crédito 
para a aquisição de novos veículos. Como não existe 

uma fórmula mágica, buscar novas alternativas e se reorganizar 
foram as sugestões do consultor automotivo, Otílio Rodrigues 
Neto, que ministrou palestra com o tema “Buscando maior lucro 
em motos”.

“Todos querem uma forma mágica para superar as dificul-
dades, mas eu vou na contramão do momento. Estamos atra-
vessando um período delicado e a prioridade para mercado é a 
contenção de despesas, se planejar e reorganizar. Porém, é válido 
lembrar que não é só no momento de crise que devemos reter 
gastos. Essa talvez seja a saída para se manter firme em períodos 
árduos”, comentou Neto.

O crescimento de uma empresa nem sempre acontece no mo-
mento desejado e o planejamento e adequação de alguns fatores são 
primordiais para o crescimento. Uma das dicas dadas aos congres-
sistas do setor de duas rodas, é a criação de uma agenda de trabalho 
com 10 prioridades para serem realizadas nos próximos dois anos.

Segundo o consultor, dentre as ações que devem ser prioriza-
das na criação da agenda são o aproveitamento do fluxo natural 
de clientes, o trabalho ativo a base de dados da concessionária, a 
implantação de um programa de CRM, a expansão da carteira de 
consórcio, a otimização do financiamento CDC, a ampliação das 
vendas externas, o aumento das receitas diversas (F&I), a dedicação 
maior nas vendas de acessórios, a redução da ociosidade da oficina 
e a diminuição das despesas administráveis.

De acordo com o palestrante, vários fatores devem ser obser-
vados dentro da concessionária pelo Dealer, e ações bem simples 
podem fazer toda a diferença no resultado. “Frequentei, nos últimos 
dois anos, muitas concessionárias e pude notar que o grande desper-
dício já começa no não aproveitamento de clientes. Notei, ainda, 
que muitas concessionárias não trabalham a base de dados correta-
mente. Outra questão importante é a implantação do CRM (gestão 
de relacionamento com o cliente). Essa tecnologia, que tanto nos 
ajuda, é muito mais que o software. Além disso, é preciso ampliar a 
penetração do consórcio, uma ferramenta importante para o setor 
de duas rodas e que, também, está ajudando muito neste momento 
de crise outros segmentos”, orientou Neto.

Com vasta experiência no setor de motocicletas, o palestrante 
explicou que o desafio em aumentar a produtividade e se tornar uma 
concessionária de alta performance está em dividir as receitas pelas 
despesas e, assim, obter o resultado do índice de produtividade. 
“Lucro é consequência e a sua causa é a produtividade. A produti-

vidade depende de processos e pessoas, e se desejamos aumentar a 
produtividade para ter mais lucro, devemos igualar as pessoas e os 
processos, ou seja, realizar um bom trabalho”, explicou.

Durante sua apresentação, o consultor esclareceu o porquê de a 
produtividade do trabalhador das concessionárias brasileiras ser tão 
baixa. Segundo ele, fatores como problemas de gestão, treinamento 
insuficiente, péssima administração do tempo de trabalho, alta 
rotatividade das equipes de vendas, entre outros, contribui para 
este resultado. “Temos problemas na área de motos no momento de 
selecionar, desenvolver e reter profissionais. Devemos, assim como os 
atletas, nos empenhar e treinar as nossas habilidades. Se queremos ter 
uma concessionária de alta performance, temos que simular treinos 
semanalmente com a equipe e, a cada semana, melhorar e apresentar 
novos resultados”, ressalta.

O desejo das empresas neste atual cenário é que a crise seja 
passageira e todos os setores voltem a caminhar com as próprias 
pernas. Buscar ter lucro no setor de duas rodas, criar planos de 
trabalhos e ações obrigatórias pode ser o caminho. “Melhorar o 
aproveitamento do fluxo natural de clientes que entram em con-
tato com a concessionária, por meio de uma visita ao showroom, 
por ligação telefônica ou por contato via internet é um caminho. 
Outras ações como fazer o follow-up dos clientes que não compra-
ram e quantificar as causas da venda perdida, podem ser soluções 
que mudarão o resultado”, aconselha o especialista que completou: 
“Melhorias requerem motivação, determinação, força de vontade 
e disciplina. Esses são os ingredientes para obter o crescimento e 
sucesso nas vendas em qualquer setor”.

Otílio Rodrigues Neto
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EMPRESAS QUE 
FAZEM A DIFERENÇA 
EM SEUS NEGÓCIOS!
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Em um espaço de 15 mil m², cerca 
de 70 marcas ligadas à distribuição 

automotiva, incluindo 10 montadoras, 
apresentaram produtos e serviços a 

mais de 3 mil pessoas que circularam, 
diariamente, na ExpoFenabrave. 

Pelo oitavo ano consecutivo, o Banco 
Itaú foi o patrocinador Máster dos 

eventos e, com posição de destaque na 
feira, apresentou soluções financeiras 

que auxiliam os negócios das Redes, por 
meio de produtos e serviços pensados, 
especialmente, às suas necessidades. 

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.

O descerramento da faixa, 
que oficializou a abertura da 

ExpoFenabrave, realizada logo após 
o fim da palestra magna de Won-

Hong Cho, contou com a participação 
do presidente da Fenabrave, Alarico 

Assumpção Jr., do diretor do Itaú, 
Rodnei Bernardino de Souza, do 

Superintendente Comercial do Itaú, 
Vilmar Lima Carreiro, e do presidente 

da Reed Exhibitions Alcantara 
Machado, Juan Pablo De Vera.

Confira, a seguir, como foi a 
participação das empresas na 
25ª edição da ExpoFenabrave.

O descerramento da faixa, que oficializou a 
abertura da ExpoFenabrave, realizada logo 
após o fim da palestra magna de Won-Hong 

Cho, contou com a participação do presidente 
da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., do 

Superintendente Comercial do Itaú, Vilmar Lima 
Carreiro, do diretor do Itaú, Rodnei Bernardino 

de Souza e do presidente da Reed Exhibitions 
Alcantara Machado, Juan Pablo De Vera.
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“Nós, do Itaú Unibanco, acreditamos no setor automotivo 
e, como sempre fizemos desde que entramos no segmento, 
estamos próximos aos Concessionários, criando alternativas 
para enfrentarmos, juntos, o atual cenário econômico. É por 
isso que oferecemos soluções eficientes e inovadoras para que 
nossos parceiros possam vender mais e trabalhar com maior 
agilidade e rentabilidade. 

Durante o 25º Congresso & ExpoFenabrave, apresentamos três 
soluções que oferecem mais conveniência aos Concessionários 
e consumidores.

A primeira novidade apresentada foi o Giro iCarros, uma ferra-
menta de compra de carros seminovos para os Concessionários. 
Por meio desta plataforma, as lojas cadastram quais perfis ou 
modelos de veículos procuram e a ferramenta traz as ofertas 
de pessoas físicas que ainda não colocaram seus carros à ven-
da, mas indicaram que estão dispostos a receber ofertas de 
revendedores. Por meio deste processo, os parceiros do iCarros 
conseguem repor os seus estoques com mais agilidade e podem 
trabalhar com preços que permitam maior margem de negocia-
ção, além de gerar mais fluxo em seus pontos de vendas.

Itaú e iCarros anunciam 
novas ferramentas

Fernando Chacon – diretor executivo do Itaú Unibanco

A segunda foi a Plataforma Digital. Esta ferramenta abre um 
canal direto para originação, discussão e revisão de propostas 
remotamente. A operação confere mais autonomia aos lojistas 
e agilidade ao processo, pois o pagamento é efetuado em até 
uma hora após o envio da documentação. A plataforma atende 
de segunda à sexta das 9h às 19h e, aos sábados, das 9h às 18h. 

E a terceira foi a Precificação por Cliente, modelo que diferen-
cia preços por nível de risco dos clientes e possibilita a oferta 
de outros produtos gerando ainda mais rentabilidade para o 
ponto de venda.

Além destas novas ferramentas, apresentamos, também, as 
soluções de Gerenciamento de caixa para melhorar a eficiência 
das concessionárias e o Consórcio como opção para a fideliza-
ção dos clientes.

E é por acreditar que este Congresso possibilita grandes oportu-
nidades de negócios e que a inovação é fundamental, que o Itaú é 
Patrocinador Máster da ExpoFenabrave há 8 anos consecutivos”.
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CNSeg
Marco Antônio da Silva Barros 
- Superintendente Geral 
da Central de Serviços

“A Fenaseg participa da ExpoFenabrave 
há muitos anos. Este ano, presenciamos 
várias discussões importantes a respeito 
do tema, fazendo com que os participan-
tes pudessem refletir sobre o momento 
atual e possam elaborar estratégias  para 
enfrentar os desafios ora apresentados”.

CETIP
Marcus Lavorato, gerente de relações institucionais da Cetip 

“Esta foi a sexta participação da Cetip no Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave 
e nos surpreendemos com a grandiosidade do evento e o alto nível dos debates 
sobre o setor. Para nós, esta foi mais uma vez uma ótima oportunidade de estar 
com nossos parceiros e com as principais lideranças do setor. 

Em um momento em que o setor está sendo fortemente impactado pela eco-
nomia, consideramos fundamental ter um espaço como este para discussão 
sobre o futuro do mercado automotivo. É importante trocar experiências e 
entender como podemos ajudar o setor com nossos produtos e serviços.  Assim, 
por ter uma base consolidada de dados, englobando 100% das operações de 
financiamentos em todo o País, acreditamos que a Cetip tem muito a contribuir 
para o avanço do setor.

Os dois dias do evento foram de muito aprendizado e, sem dúvida, pretendemos 
participar dos próximos congressos, reforçando o nosso compromisso apoio ao 
mercado automotivo como um todo”. 
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CARDIF AUTOMOTIVE / F&I Brasil 
Marcos Moreira - Sócio Diretor

“Há seis anos participamos da ExpoFenabrave. Esse ano, em especial, no lugar do tradicional estande da F&I 
Brasil foi apresentada a Cardif Automotive, uma plataforma com soluções completas de produtos e serviços em 
F&I, administrada pela Cardif, maior seguradora de produtos de F&I do País. Essa solução foi criada para apoiar 
os seus parceiros de negócios e o desenvolvimento da atividade de F&I nas concessionárias. A Cardif possui 
a gama mais completa de produtos de F&I, destacadamente as várias versões de SPF - Seguro de Proteção 
Financeira e Seguro do GAP. 

Diferentemente de anos anteriores, notamos uma visitação menor, porém, de maior qualidade, com clientes 
mais focados em buscar soluções para as suas empresas. 

Com um estande temático, representando uma plataforma de lançamento, apresentamos aos nossos clientes 
o quanto se pode atingir de ganho com a venda dos produtos de F&I, principalmente neste momento de 
necessidade de busca de receita complementar, e também o que fazer para se obter resultados de alta perfor-
mance com todos os produtos do Departamento de F&I e atingir nosso principal compromisso, fazer o F&I da 
concessionária decolar!

Parabéns aos organizadores do Congresso e esperamos estar juntos em 2016 para mais um evento de sucesso”.
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PETRONAS
Luiz Sabatino - diretor de Marketing e Estratégia Latam da PETRONAS

“Especializada na produção de fluidos, lubrificantes e graxas, a PETRONAS Brasil, subsidiária da estatal malaia Petroliam Nasional 
Berhad, mais uma vez marcou presença no tradicional Congresso & ExpoFenabrave. Já em sua segunda participação no maior 
evento do setor de Distribuição Automotiva da América Latina, a PETRONAS conseguiu estreitar seu relacionamento com os clientes 
e reforçou seu posicionamento institucional.

Estar em um evento como esse representa uma oportunidade estratégica de aproximação com o nosso público-alvo, além de 
abrir espaço para divulgação do trabalho inovador realizado pela empresa. Acreditamos no Brasil e investimentos em tecnologia 
e desenvolvimento de produtos. Foi essa mensagem que deixamos para todos os visitantes que estiveram em nosso espaço.

Os produtos da linha PETRONAS Syntium, composta por lubrificantes sintéticos e semissintéticos de alta tecnologia testados e 
aprovados pela equipe MERCEDES AMG PETRONAS Formula One Team, que tem como embaixador global da marca o piloto Lewis 
Hamilton, ficaram em evidência.   Também foram expostos os lubrificantes da linha PETRONAS Selènia, recomendado mundialmente 
pela FIAT, além dos produtos da linha PETRONAS Mach 5, composta por lubrificantes minerais.

Já para os veículos comerciais, a empresa expôs a linha PETRONAS Urania, desenvolvida para atender as exigências dos motores 
a diesel. Esta linha tem como benefício gerar economia aos usuários e redução do tempo de parada. Completaram a vitrine os 
fluidos de arrefecimento da linha PETRONAS Coolant e os fluidos funcionais PETRONAS Tutela. 

Enfatizamos a escolha primorosa das nossas matérias-primas, pesquisas e desenvolvimento, além de testes rigorosos para obter 
qualidade na produção final. O evento foi fundamental, até porque, nos deu a possibilidade de ouvir opiniões. Buscamos transfor-
mar essa troca de opiniões em excelência na linha de produção”.
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A Volvo é eleita, pela terceira vez seguida,  
a marca mais desejada de ônibus e caminhões.  
Obrigado aos nossos clientes e concessionários.
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A Volvo é a marca  
mais desejada.
E quem está dizendo  
não é a propaganda.
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ABRAHY
Daniel Kelemen – Presidente da ABRAHY

“Pela primeira vez, uma Associação de Marca participou da 
ExpoFenabrave em parceria com a montadora. Este foi o caso 
da ABRAHY que, junto com a Hyundai, ocupou um grande e 
confortável espaço na feira, onde teve a oportunidade de apre-
sentar produtos e serviços da ABRAHY Comercial, que auxiliam 
os Concessionários da marca a ampliarem a rentabilidade e os 
seus negócios.

Além disso, durante o evento, tivemos a oportunidade de realizar 
o nosso 3º Encontro Nacional Rede Hyundai, o qual contamos 
com a participação maciça dos Concessionários e diretores da 
HMB e da Hyundai CAOA.

Destaco, ainda, a Palestra Magna de Abertura, realizada pelo Vi-
ce-Presidente Executivo de Marketing da Hyundai Motor Group, 
Won-Hong Cho, que mostrou a visão da nossa marca para o 
futuro do setor.

Parabenizo a Fenabrave pelos 50 anos de história e aproveito 
para agradecer a homenagem prestada aos presidentes de As-
sociações de Marca nas comemorações desta importante data”. 

ABAC
Paulo Roberto Rossi - Presidente Executivo da ABAC

“Nossa participação no 25º Congresso & ExpoFenabrave foi nova-
mente importante para a divulgação do Sistema de Consórcios 
junto ao público participante da exposição e do congresso. 
Nessa última edição, pudemos, em forma de talk show, explorar 
e divulgar mais as características e vantagens desse mecanismo 
de autofinanciamento consagrado no país há mais de 50 anos. Ao 
contar com a participação de representantes de concessionárias 
de veículos leves, pesados e motocicletas, que vivenciam no seu 
dia a dia o Sistema de Consórcios, registramos o grande interesse 
dos congressistas, que foi confirmado pela presença maciça de 
profissionais no auditório, bem como pela quantidade de ques-
tões levantadas sobre o produto.

Ao acreditar que o tema “FAÇA A DIFERENÇA. #INOVE PARA VEN-
CER.” foi importante para o atual momento do mercado automo-
tivo, a ABAC espera ter contribuído para o sucesso de ambos os 
eventos promovidos pela Fenabrave, no ano em que completa 
50 anos de história”.

ABEIFA
Marcel Visconde - Presidente da ABEIFA 

“Eventos para a indústria e o varejo são cruciais em momentos 
de crise, pois promovem o realinhamento das condutas. O Con-
gresso criou um ambiente para a criação coletiva. Profissionais de 
vários mercados lançaram ideias, que podem ser implementadas 
quando julgarmos conveniente. Além da crise, temos de nos pre-
parar para o futuro, cada vez mais competitivo. Inovar na gestão e 
na oferta de produtos e serviços é uma exigência do consumidor 
e um caminho sem volta. Parabéns FENABRAVE! Em um ano tão 
difícil, reuniu um grupo expressivo de participantes, pois criou 
uma agenda extremamente rica”. 

BNDES
Rafael Mazzeo, administrador do BNDES

“O BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social participou pelo quinto ano consecutivo da ExpoFenabrave. 
Acreditamos que, neste ano, a participação foi melhor, contribuin-
do para a realização de contatos dentro do que era esperado pelo 
Banco. Por meio do convite da Fenabrave, pretendemos participar 
da feira em 2016.”
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AUTO AVALIAR
Daniel Nino - Diretor Comercial

“O Congresso foi um sucesso! Uma oportunidade única para en-
contrar com os clientes e parceiros e discutir o futuro da indústria. 
Excelente oportunidade para apresentar as soluções do Auto 
Avaliar para o segmento de usados aos novos clientes e parceiros”.

AMARO – AUTOMOTIVE 
CONTACT CENTER
Aldemar Pinto - Diretor Comercial

“Decidimos participar da ExpoFenabrave e do Congresso  
Fenabrave, em 2015, devido à grande visibilidade proporciona-
da pelo evento. Não tivemos o prazer de participar do evento 
do ano passado, porém, acompanhamos por meio das mídias 
direcionadas ao setor, as grandes palestras realizadas na ocasião. 
Não diferente do evento deste ano, onde tivemos excelentes 
debates e palestras.

Os discursos na abertura do Congresso foram excelentes, focadas 
nas expectativas de ações do governo e da economia para 2016, 
muito otimismo, sem deixar de ser realista. Destaque para o dis-
curso do presidente da Fenabrave.

Por ser a única empresa de Call Center especializada para o setor 
automotivo com soluções completas de Contact Center, nos 
destacamos no evento. Todas as expectativas com o evento foram 
superadas, tivemos a oportunidade de rever clientes de todo Bra-
sil e fizemos contatos diretos com decisores de concessionárias, 
onde iniciamos negociações”. 

ANFIR
Alcides Braga - Presidente da ANFIR

“A ANFIR participou do 25º Congresso & ExpoFenabrave porque 
entende se tratar de um dos mais importantes eventos para dis-
cussão e reflexão a respeito dos negócios automotivos. Este ano, 
tivemos a oportunidade de, mais uma vez, trocar ideias com lide-
ranças de outros segmentos da indústria automobilística e passar 
informações relevantes em nosso workshop. No próximo ano, 
certamente, a ANFIR estará presente bem como os demais repre-
sentantes da indústria produtora de implementos rodoviários”.

CCM TECNOLOGIA
Laís Santos de Paula – Marketing

“A CCM Tecnologia participou da ExpoFenabrave pela primeira 
vez, em 2015, buscando encontrar clientes e parceiros, além 
de conquistar novas oportunidades de negócio. O evento pos-
sibilitou o encontro com os ‘decisores’ deste mercado. Vários 
Concessionários circulam pelo pavilhão, de uma forma muito 
mais acessível que no dia a dia nas empresas. A este público, a 
CCM ofereceu um estudo personalizado comparando os custos 
de infraestrutura de TI local das concessionárias com os custos na 
Nuvem, que permite mais de 25% de economia. O evento supe-
rou as nossas expectativas! Em 2016, participaremos novamente!”.

71Revista Dealer 



DISAFE
Fabiano Pires Morais - diretor

“A decisão de participar da ExpoFenabrave foi decorrente do 
público alvo principal de nossos produtos, que são as conces-
sionárias de veículos. Participamos pela segunda vez do evento 
e, nesta edição, levamos o ‘Sistema de controle de chaves Keyvi-
gilant’. Os visitantes ficaram encantados com a funcionalidade 
do sistema, tendo sido efetivada a comercialização de vendas 
durante o evento, inclusive”. 

DISAL CONSÓRCIO E 
DISAL SEGUROS
Luciana Precaro, Diretora de Vendas e Marketing da Disal Consórcio

“A Disal Consórcio e a Disal Seguros oferecem novas oportunida-
des à Rede, e a ExpoFenabrave é referência no setor para divulgar 
as marcas, angariar parcerias e estreitar relacionamentos. Foi o 
primeiro ano que participamos com dois estandes exclusivos. A 
Consórcio participou com um espaço moderno, com tema “O Bra-
sil compra Disal”, poltronas de descanso e finger food. O espaço 
da Seguros seguiu o conceito de bar, com comidas de boteco e 
chope. Os espaços tiveram grande procura, com resultado muito 
satisfatório, superando nossas expectativas”.

DEALERNET
Claudio de Miranda Brito – Diretor de Operações – Dealernet

“A Dealernet participa do evento ExpoFenabrave há 13 anos. Em 
2015, optamos por um stand amplo e com áreas reservadas de 
reunião que foram bastante utilizadas por nossos clientes, além 
da localização privilegiada. Apresentamos nossos novos produtos 
(Dealernet Workflow e ConnectLead). O evento superou nossas 
expectativas. Recebemos vários clientes: Concessionários, As-
sociações 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”. A 
Infraestrutura de tecnologia (internet) deixou a desejar frente a 
organização geral do evento”. 
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JATO DYNAMICS
Vitor Klizas - presidente da JATO Dynamics

“Em sua primeira participação no Congresso & ExpoFenabrave, 
a JATO Dynamics objetivou estreitar o relacionamento com o 
setor de Distribuição Automotiva por meio de seus principais 
produtos: plataformas digitais JATO eGuides, JATO Carspecs, JATO 
Incentives e JATO Custo Total de Propriedade.

Ao receber em seu estande Concessionários e profissionais do 
setor automotivo, o evento superou as expectativas da JATO. Foi 
muito produtiva a participação de nossa consultoria na exposi-
ção. Tivemos a oportunidade de mostrar nossos produtos, solu-
ções integradas e digitais que vão de encontro às necessidades 
mercadológicas das concessionárias autorizadas”.

INCGROUP
João Carlos Pecinini - Diretor Comercial

“A INCGROUP é o principal fornecedor e parceiro dos Conces-
sionários para projetos de transferência de fluídos, sistema de 
coleta de óleo usado e gerenciamento de sistemas de lubrifica-
ção. Participamos da exposição há três anos seguidos, sendo que 
neste ano, por ter sido em São Paulo, tivemos um público maior 
e um contato direto com os tomadores de decisão, diretores e 
titulares de concessionárias. Este ano, aproveitamos a oportuni-
dade e fizemos uma gravação do programa “Feiras & Negócios”, 
vídeo com mídia televisiva dos equipamentos e exposição dos 
nossos principais produtos. O momento que estamos passando 
fez com que o evento ficasse além de nossas expectativas. Bom, 
pensamento positivo e esperamos que ano que vem seja melhor”.

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

“A Linx, desde que entrou no mercado de DMS, tem participado 
da ExpoFenabrave, trazendo aos Concessionários as expertises 
desse mercado e também agregando o conhecimento de varejo 
que a empresa possui. Nessa edição, apresentamos tecnologias 
que auxiliam os Concessionários a ter agilidade em seus proces-
sos, com ganho de produtividade como, por exemplo, o totem 
de autoatendimento para concessionárias, dashboard, gestão de 
compras e 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 nos-
so estande muitos clientes que puderam conhecer novidades. 
Conversamos com executivos de montadoras e Concessionários 
interessados em nossos produtos. Nosso foco é continuar ofere-
cendo tecnologia de ponta para a gestão das concessionárias”.

LUPUS
Fabiane Barela - Analista de Marketing da Lupus Equipa-
mentos para Lubrificação e Abastecimento

“O principal intuito da nossa empresa, em participar da  
ExpoFenabrave, foi por se tratar de um evento de renome e de 
muito sucesso em suas edições anteriores, visto que a Lupus já o 
acompanha há 4 anos consecutivos. Para 2015, esperávamos um 
volume de negócios acima do que alcançamos em edição ante-
rior, porém encontramos um mercado receoso, tendo em vista 
um ano “atípico” que enfrentamos, entretanto, continua sendo 
um evento de grande prospecção. Esperamos poder participar 
ativamente em uma próxima oportunidade e conseguir ótimos 
frutos provenientes de um evento de tamanha importância, assim 
como é a ExpoFenabrave”.
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LUS FERRAMENTAS
David Cesar Carinhas Monteiro – Gerente comercial

“A Lus Ferramentas é especialista em padronização, formatação 
de livros técnicos e ferramentas especiais para Concessionários, 
dentro dos parâmetros e exigências das montadoras. No segundo 
ano de participação na ExpoFenabrave, podemos observar novas 
oportunidades de negócios com marcas que estão chegando no 
Brasil, como Foton e Royal Enfield. A prospecção de novos negó-
cios sempre é o principal ponto da ExpoFenabrave, portanto, em 
nosso estande, procuramos colocar os carros com ferramentas 
homologadas pelas montadoras. Nesse ano, expusemos os carros 
de ferramentas da Toyota, JLR, Hyundai, BMW, Renault e Jeep. A 
Lus Ferramentas participará na próxima edição de São Paulo da 
ExpoFenabrave para estar atualizada com as oportunidades de 
negócios, bem como estar junto como parceiro da Fenabrave 
buscando soluções automotivas para os Concessionários”.

MSX INTERNACIONAL
Denise Bueno da Silva – Marketing

“O principal interesse da MSXI em participar do evento foi de pros-
pectar novos clientes, trocar de experiência entre clientes e con-
correntes, leitura e acompanhamentos das tendências do setor.

Este foi o segundo ano que participamos da feira, e a nossa avalia-
ção com relação ao ano passado, foi que houve uma participação, 
pelo menos aparente, menor do que a do ano anterior, em função, 
é claro da atual situação econômica. As próprias montadoras 
enviaram menos representantes para participarem do evento.

Soluções e respostas, todos estão em busca de soluções para 
melhoria do desempenho operacional e financeiro, o que foi 
bem respondido no Congresso. O evento não atingiu as nossas 
expectativas, o número de concessionárias buscando alternativas 
de serviços foi bem menor que do ano passado, muito embora, 
alguns bons contatos foram realizados”.

REWEB
Thomaz Aguirre Divan, Chief Sales Officer - Reweb

”A qualidade e organização do Congresso Fenabrave fazem deste 
evento parada obrigatória para todos que querem se relacionar 
com o setor automotivo no Brasil. Já faz três anos que partici-
pamos como expositores e cada vez nos surpreendemos mais. 
Este ano fomos com algumas estratégias de guerrilha, além de 
levarmos quatro novos produtos para serem lançados na feira. O 
resultado colhido, em termos de relacionamento, é impagável. 
Contudo, conseguimos extrapolar em mais de 60% nossa meta 
de negócios fechados nos dois dias do evento, surpreendendo 
a todos. 

Sem dúvida alguma estaremos presentes por muitos anos, sem-
pre procurando levar inovações e aprofundando nosso relacio-
namento com o setor”. 

MAGIC BRAZIL
Luiz Carlos Kruger – Presidente

“A participação na ExpoFenabrave deste ano teve o objetivo de 
mostrar nossa linha de produtos a novos clientes para todo o 
Brasil, onde tivemos sucesso em nosso primeiro ano. Recebemos, 
em nosso estande, presidentes, diretores e gerentes de várias 
empresas em nível de Brasil e conseguindo vários contatos para 
futuros negócios. Para 2016, muito provavelmente estaremos 
presentes no evento, devido à nossa satisfação plena”.
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PELÍCULAS LLUMAR 
Rodrigo Andrade - Performance Films – MTS Team Lead

“Pelo segundo ano consecutivo, a Eastman Chemical Company, 
indústria de especialidades químicas, participou do Congresso 
e ExpoFenabrave e, desta vez, trouxe para o mercado a película 
LATI, da linha LLumar®. 

Com o lançamento, a companhia aumentou sua participação no 
setor e inovou com uma versão mais econômica e sustentável. 
Entre os diferenciais estão a rejeição ao infravermelho e a dimi-
nuição de 40 até 60% do calor, o que pode reduzir o consumo de 
ar condicionado”.

SEARCH OPTICS BRASIL
Eduardo Cortez, Presidente da Search Optics América Latina

“A Search Optics é uma empresa de marketing digital especia-
lizada no segmento automotivo e que abriu sua operação no 
Brasil em janeiro de 2015. Ela escolheu a ExpoFenabrave como 
a plataforma de lançamento ideal para a empresa. Foi o evento 
perfeito para dialogar com diretores e gerentes das melhores 
concessionárias do país sobre suas necessidades de websites e 
campanhas de marketing digital de altíssima qualidade. 

Foram diversas conversas a respeito de como conseguimos ajudar 
revendas a vender mais com ajuda da internet. A Search Optics 
também participou do Congresso Fenabrave em uma mesa 
redonda a respeito de mídia digital. Abordamos a importância 
da internet móvel no mercado automotivo e apresentamos di-
versos pontos críticos, como estratégias mobile-first, que geram 
mais vendas, visando consumidores que usam seus dispositivos 
móveis no processo de compra de carros”.

SYONET 
Isac Alves de Campos - Projetos e Novos Negócios - Regional São Paulo

“Este ano duplicamos o tamanho do nosso stand por acreditar 
na força do evento. Com quase 1.000 clientes em todo o Brasil 
e 12 anos de mercado, a Syonet é líder no segmento de CRM e 
Gestão de Clientes para concessionárias de veículos, caminhões, 
motos e máquinas agrícolas. Na ocasião, a Syonet apresentou a 
sua solução de CRM e Gestão de Clientes que traz novidades. Uma 
das principais inovações é o aplicativo Syonet para smartfones. 
cuja função é de aumentar as vendas e fidelizar clientes.

A Syonet, sempre que possível, participa da ExpoFenabrave 
porque a feira tem foco no segmento e isto ajuda a empresa a 
fomentar novos negócios e, também, é uma ótima oportunidade 
para rever os amigos, parceiros e fornecedores. Já participamos 
de seis edições como expositores na ExpoFenabrave.

SIGMA SOLUÇÕES
Consuelo Amorim - Diretora  

“A Sigma soluções optou por participar da 25ª ExpoFenabrave 
pela primeira vez, pois conta com uma novidade fundamental 
para o empresário que está acuado e sem perspectivas para reagir 
contra a diminuição das vendas de veículos. De olhos atentos, 
percebemos que podemos ajudar nossos clientes durante e após 
esse período, e elaboramos um produto inédito no mercado, 
com foco no desenvolvimento de pessoas, processos e modelos 
de gestão. Com base nas recentes constatações da empresa, 
que na contramão da crise, aumentou suas vendas de cotas de 
consórcio em 26% em comparação com o ano passado, criamos 
o Mentoring Solutions Consórcio. Esse novo método faz com que 
a experiência de pessoas com longa vivência no segmento de 
consórcios alavanque o caixa de empresas que estão dispostas 
a se posicionar de forma diferente no atual cenário econômico, 
colocando mais foco no consórcio como forma de venda de seus 
veículos e como fonte adicional de receitas em F&I. Gostaríamos 
de aproveitar a oportunidade para agradecer a organização da 
25ª ExpoFenabrave e dizer que estaremos presentes à 26ª edição”.
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VIN MARK DO BRASIL
Eduardo Kattah – CEO da Vin Mark do Brasil

“Em nossa primeira participação, tivemos a confirmação da força 
e representatividade da Fenabrave no mercado nacional de 
distribuidores de veículos.  No evento, aconteceu o lançamento 
do sistema antifurto VIN MARK (Marcação Invisível), no mercado 
Brasileiro e Latino Americano. Os contatos com toda cadeia de 
Concessionários presentes, assim como dirigentes de entidades 
coligadas, expositores, congressistas e visitantes, foram excelen-
tes. Nosso inovador sistema VIN MARK de marcação invisível per-
manente, irá revolucionar o combate ao roubo para desmanche 
ou clonagem de automóveis, motocicletas e caminhões no Brasil. 
Concluímos negócios durante o evento, assim como, logo após, 
pudemos contatar executivos presentes ao evento e potenciais 
futuros parceiros, que nos agraciaram com suas visitas ao estan-
de. Estaremos, com certeza, presentes na ExpoFenabrave 2016”.

TELECHEQUE
Newton Severo - Diretor Nacional de Vendas

“Participamos da ExpoFenabrave pelo quinto 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 empre-
sários estão bem abertos para novas soluções. 

Avaliamos, de forma positiva, nossa participação esse ano. Le-
vantamos um número de negócios superior à edição de 2014. 
Pretendemos participar das próximas edições levando soluções 
de crédito para o mercado automotivo”. 

SNG DO BRASIL
Paulo Silveira - CEO da SNG do Brasil

“Foi um sucesso nossa participação na ExpoFenabrave 2015. 
Conseguimos o objetivo de tornar a SNG conhecida em todo o 
Brasil como uma empresa do ramo de Garantia Mecânica, nos 
utilizando da abrangência do Congresso.

Um dos principais fatores para o saldo positivo foram as palestras 
e o network com os demais congressistas, além da interação com 
expositores e visitantes. Dessa forma, conseguimos realizar im-
portantes contatos e já temos potenciais negócios em andamen-
to, o que nos motiva a participar novamente do evento em 2016”.

TOTVS  
André Veiga - diretor do segmento de Varejo

Participamos há quatro anos consecutivos da ExpoFenabrave, 
por considerarmos o maior evento do setor na América Latina. 
Mesmo em um cenário econômico desafiador, a convenção 
mostrou-se uma boa oportunidade para realizarmos negócios e 
entrarmos em contato com outros players do mercado. 

É o momento em que dedicamos parte da nossa equipe para 
demonstrar os diferenciais competitivos proporcionados pelas 
nossas ofertas especializadas, como a solução DMS para veículos 
4 rodas, motos, caminhões, pesados, máquinas agrícolas e trato-
res, autopeças, car centers e oficinas e afins”.

76 Revista Dealer 

EXPOSITORES



A MSXI anualmente faz mais de 25.000 visitas a concessionárias em todo 
mundo – automóveis, caminhões, tratores, motonáutica e autopeças. 
Consultores altamente especializados e experientes para oferecer soluções em:

  Redução de custos de garantia;
  Aumento de lucratividade em serviços;
  Aumento de venda e lucratividade em peças;
  Ativação de clientes na área de vendas;
  Análise da concessionária: oportunidades operacionais, administrativas e financeiras;
  Implantação de padrões em processos e instalações;
  Auditoria, coaching e treinamento para melhoria em processos de garantia;
  Operação de novos concessionários;
  Diagnósticos e planos de ação precisos a partir de análises estatísticas multivariadas;
  Treinamentos para qualquer atividade de concessionárias.

MSX International: 
Ciência no Varejo Automotivo

Contato: (11) 98316-0058
E-mail: rkronenbuerger@msxi.com

             br-contato@msxi.com
www.msxi.comFueled by Challenge. Powered by Success.
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VOLVO
Daniel Homem de Mello - gerente de marketing de caminhões da Volvo

“Este é o segundo ano consecutivo que participamos da ExpoFenabrave. A feira reúne 
profissionais qualificados para discutir o setor automotivo e por isso é uma ótima opor-
tunidade de mostrarmos os diferenciais e as vantagens dos caminhões Volvo.  É uma 
oportunidade para reforçar, com a nossa Rede, as mensagens da marca, especialmente 
neste ano, que apresentamos a nova linha de caminhões que leva o transporte de carga 
para um novo patamar, o do transporte conectado”. 

HYUNDAI 
Sergio Rodrigues – Diretor Executivo de Marketing e Vendas Hyundai Motor Brasil

“Para a Hyundai Motor Brasil, participar do 25º Congresso & ExpoFenabrave é sempre um momento 
extremamente importante. Em 2015, em especial, os 50 anos da Fenabrave e o 25º aniversário do evento 
já seriam razões suficientes para uma grande comemoração. Agora, fazer parte de tudo isso, realizando 
a palestra magna por meio do Vice-Presidente Executivo de Marketing da Hyundai Motor Group, Won-
-Hong Cho, mostrando aos presentes a visão moderna da companhia sobre seus produtos e o mercado 
automotivo no país e no mundo, foi motivo de grande satisfação para nós, da Hyundai no Brasil.  Estamos 
certos de termos colaborado para a discussão de ideias para o desenvolvimento do nosso setor”.

AGCO
Alfredo Jobke, Diretor de Marketing 
AGCO América do Sul

“A AGCO busca sempre estar presente em eventos como 
este, que promovem debates profissionais e discussões 
de como extrair os melhores resultados do segmento 
agrícola. É uma excelente oportunidade para os Con-
cessionários conhecerem nossos produtos e soluções 
agrícolas que são referência em qualidade e tecnologia”.
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JAC MOTORS
Leonor Zha - sales specialist

“Essa foi a  primeira vez que JAC parti-
cipou do Congresso & ExpoFenabrave. 
Depois de participar nesta Expo, como 
montadora de veículos da China, nós 
não só aprendemos mais sobre a cultura 
brasileira, mas também conhecemos 
muitos especialistas do setor de indústria 
automotiva, onde recebemos diversos 
comentários e sugestões valiosas.

O principal objetivo da nossa partici-
pação nesta exposição foi o de encon-
trar parceiros do setor da distribuição. 
Estamos muito satisfeitos que alguns 
Concessionários ficaram muito interes-
sados nos caminhões JAC e gostaram 
de conhecer os nossos produtos. Vamos 
manter os contatos e discutir mais sobre 
a nossa cooperação no futuro”.

MAN Latin 
America
Ricardo Alouche, vice-presidente 
de Vendas, Marketing e Pós-
Vendas da MAN Latin America

“Este ano, a ExpoFenabrave teve um significa-
do especial para a MAN Latin America. Apro-
veitamos a força do evento para reunir nossos 
Concessionários e apresentar as novidades 
de nossa linha de caminhões e ônibus para 
2016, com cerca de 20 novos veículos que 
comprovam todo o nosso compromisso em 
atender às demandas dos clientes de forma 
sob medida. Recebidos com muito entusias-
mo, os lançamentos em produto, junto com 
uma nova oferta de leasing operacional para 
clientes corporativos, fazem parte de nosso 
pacote de resposta à crise econômica no país, 
com soluções alinhadas às expectativas de 
rentabilidade dos Concessionários e também 
dos transportadores”.

LIFAN
Caio Viegas - Gerente de Desenvolvimento de Rede

“A Lifan Motors do Brasil é uma montadora chinesa baseada em Salto/SP e sua base produtiva está no 
Uruguai. Com menos de 3 anos de operações no Brasil, a Lifan destaca-se pelo sucesso do SUV X60, 
que teve excelente aceitação pelo consumidor brasileiro, com mais de 8400 unidades já emplacadas.

Tivemos o apoio da ABEIFA para expor nosso carro chefe, o SUV X60, e atraímos a atenção de muitos 
grupos empresariais e também de profissionais que, apesar do momento difícil do setor e da nossa 
economia, acreditam na diversificação de negócios e demonstraram grande interesse nos nossos 
planos de expansão. O público do evento foi muito participativo e verificamos que praticamente 
todos os melhores grupos do Brasil estiveram presentes. Nosso principal objetivo foi plenamente 
atingido e conseguimos uma abrangência geográfica muito grande nos contatos. Foi a melhor 
oportunidade que encontramos para cumprir nossos objetivos de expansão, pois é neste evento 
que se encontram os melhores profissionais e grupos do segmento da distribuição de veículos no 
Brasil. Com certeza, o resultado alcançado propiciará uma nova participação no próximo evento”.
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TRIUMPH
Fernando Filie - gerente de Marketing e 
Comunicação da Triumph Motorcycles Brazil

“A Triumph participou pela primeira vez do ‘Congresso & 
ExpoFenabrave’ para mostrar sua marca e produtos aos 
empresários do setor, um público qualificado que parti-
cipou diretamente do evento. Ficamos satisfeitos com a 
organização e a infraestrutura do Congresso. Em nosso 
estande, mostramos as motos da linha Tiger, que represen-
ta 70% dos nossos negócios no País. O objetivo era ‘encher 
os olhos’ dos empresários e do público com um produto 
com tecnologia de ponta. Estamos satisfeitos com a par-
ticipação e pretendemos participar da próxima edição”.

YAMAHA
Marcio Hegenberg Jr. – Diretor Comercial Yamaha Motor do Brasil

“A Yamaha busca ampliar e fortalecer ainda mais a sua Rede de concessionárias no 
país. O evento promoveu a oportunidade de estreitar e conhecer novos parceiros 
de negócios. A Yamaha mostrou importantes lançamentos, como a icônica muscle 
bike, V-Max. Além disso, a ExpoFenabrave foi ideal para que a marca mostrasse o 
ritmo acelerado que tem apresentado seus lançamentos e novidades no país. Real-
mente é importante, mesmo num momento tão desafiador, ter oportunidades para 
se reunir com parceiros para trocar informações, ideias e gerar novas oportunidades  
de negócios”. 

FOTON CAMINHÕES
Ricardo Mendonça de Barros, Diretor de Desenvolvimento 
e Gestão da Rede e Novos Negócios. 

“A Foton Caminhões decidiu participar pela segunda vez do Congresso & ExpoFenabrave pois, na edição an-
terior, fomos muito procurados por empreendedores interessados em representar nossa marca e nomeamos, 
desde então, novos Concessionários Foton. Já contamos com 26 concessionárias e o objetivo é atingir 50 até 
o final de 2017. Em nosso estande, apresentamos ao público o caminhão de 10t, que será o primeiro a ser 
produzido no País em 2016, ao lado do modelo de 3,5t, que atende à legislação que restringe a circulação em 
grandes centros urbanos. Ambos terão mais de 65% de conteúdo nacionalizado, atendendo aos requisitos 
do FINAME. Nossos veículos são montados com componentes de renomadas empresas como transmissão 
ZF, motor Cummins, chassi desenhado pela Lotus e sistema Bosch Common Rail de alimentação eletrônica. 
Contam, também, com um pacote completo de equipamentos de série que na concorrência são opcionais”.
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Realizadora e anfitriã do evento, a Fenabrave contou com o 
seu tradicional espaço na ExpoFenabrave que, neste ano, foi 
dedicado às comemorações do cinquentenário da entidade 
que representa a Distribuição Automotiva no Brasil. 

Como uma forma de homenagear as lideranças que fizeram parte da 
história da Federação, o cardápio de quitutes oferecidos no estande 
foi batizado com os nomes de ex-presidentes. Além disso, o menu de 
bebidas também recebeu nomes especiais, como F&I, pós-vendas, 
peças, entre outras áreas importantes das concessionárias.

Sob a temática geral do evento: “Faça a Diferença. Inove Para 
Vencer!”, o conceito do stand foi inovador, utilizando, nas paredes, 
as mesmas ilustrações que foram desenvolvidas para o Livro para 
Colorir denominado “CONCESSIONARTE”. Em três pontos de apoio, as 
pessoas que passaram pelo espaço puderam se distrair nos painéis 

A anfitriã do  
evento: Fenabrave

de pintura, compostos por desenhos 
especialmente criados, alusivos ao setor. Por 
fim, os livros para colorir foram distribuídos 
aos participantes da ação, como brinde.

A Fenabrave apresentou, em pontos de 
atendimento, os produtos e serviços oferecidos 
às Associações de Marca e Concessionários 
filiados, como a Universidade Fenabrave, 
Inteligência de Mercado, Revista Dealer e PAC, 
além de contar com um espaço FENACODIV 
de Sustentabilidade, por meio do qual foram 
oferecidas orientações sobre como adequar 
uma concessionária às leis ambientais.

Além desses espaços, o stand abrigou o 
International Lounge, destinado a receber as 
delegações estrangeiras que visitaram o evento.

Em painéis 
estrategicamente 
posicionados no 
estande, os visitantes 
puderam colorir os 
desenhos disponíveis. 
Na oportunidade, o livro 
“Concessionarte” foi 
distribuído como brinde.
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