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ENTREVISTA
Marcos Zaven Fermanian, da 
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Fenacodiv amplia atuação 
nos Encontros de Vendedores 
de Concessionárias.
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MAIS PRESENTE DO
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A Cetip traz ainda mais
agilidade e segurança para
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por meio de soluções
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Por Alarico Assumpção Júnior

Foco na recuperação!

ivemos um ano de 2015 que trouxe inúmeros aprendizados que podem, e devem, nos 
guiar para que novas perdas sejam evitadas em 2016. Amargamos queda de mais de 
21% no mercado, com alguns setores apresentando retração superior a 40% e, como 
consequência, tivemos o encerramento de mais de 1.047 concessionárias até o final do 
ano passado. Mas, a despeito da vasta lista de justificativas para este resultado, cabe a 
nós, empresários que vivem do mercado interno, internalizar, de fato, nossas fontes de 
rentabilidade a partir de nossas próprias estruturas.

Quanto menos dependermos do mercado de veículos novos ou de aspectos externos aos nossos 
negócios, tanto melhor para a nossa sobrevivência.

Quando, no início do ano passado, disse que seria preciso rever nossas estruturas para atraves-
sarmos a ponte de 2015, não estava equivocado. E quem agiu assim, investindo no treinamento e 
capacitação de seus talentos, enxugando custos e priorizando áreas como pós-venda, peças, usados 
e F&I pode agora contabilizar algumas perdas, porém, sem amargar o encerramento de suas ativi-
dades. Em alguns casos, e em algumas áreas, houve até crescimento, como 
demonstramos na matéria DEBATE desta edição.

Mais do que isso, quem fez a lição de casa nesta travessia poderá ex-
perimentar, tanto este ano quanto nos que virão, impactos mais amenos 
diante de qualquer crise e resultados muito melhores em épocas mais 
alvissareiras. O exemplo norte-americano é prova inconteste disso.

Para este ano, será preciso enfrentar os desafios da recuperação, diante 
de um mercado que já não nos surpreende e cujas lições já foram aprendi-
das ou estão bem encaminhadas. Quem conseguiu se manter no mercado 
na maior turbulência, capitalizado, com excelência em gestão, foco nos 
processos, nos centros de custos e de rentabilidade, poderá encerrar 2016 
com otimismo e traçar uma rota de voo mais seguro para o futuro.

Estima-se que haverá uma leve recuperação no último trimestre deste 
ano, com alusão a um 2017 mais tranquilo. Seja como for, precisaremos 
estar fortes e preparados, agora para sobreviver, e depois para voltar a crescer.

Reveja sua estrutura, seus processos, sua gestão e, acima de tudo, seus centros de custo e de 
rentabilidade. Invista nas áreas que podem custear suas operações. Preserve e fortaleça seus talentos 
para que possam produzir mais e melhor.

Esperar que as soluções venham de fora é um erro. Dependemos, efetivamente, das boas práticas 
aplicadas em nossa própria gestão.

Boa sorte e mantenha o foco na recuperação!
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NOVIDADE: TV Fenabrave 
também na Web!

A Universidade Fenabrave já começou o ano com novidades. 
A partir de fevereiro, os alunos da TV Fenabrave terão todos os 
cursos disponibilizados na TV, também em uma versão na internet.

Todos os meses, novos cursos serão apresentados na platafor-
ma, garantindo mais comodidade e praticidade nos treinamentos, 
capacitação e informações de extrema relevância aos negócios dos 
Concessionários e suas equipes.

As inovações desta nova plataforma Web irão contar com 
inúmeras vantagens, dentre elas, mais flexibilidade de horá-

rios, disponibilidade em múltiplas plataformas, um conteúdo  
dinâmico e atual, além de um baixo investimento, de apenas  
R$ 495,00 mensais.

Vale ressaltar que os alunos matriculados, ou as novas adesões, 
poderão escolher se querem apenas a antena para receber o sinal 
via satélite da TV, apenas o acesso web ou ambas as plataformas.

Para mais informações, entre em contato com a equipe da  TV 
Fenabrave, por meio do telefone (11) 5582-0030, ou pelo e-mail:  
amanda.universidade@fenabrave.org.br.

O maior evento do Setor 
da Distribuição Automotiva da 
América Latina será realizado 
entre os dias 16 e 17 de agosto, 
no Pavilhão Verde do Expo 
Center Norte, em São Paulo/SP. O site do evento estará disponível 
para as Redes de Concessionárias efetuarem suas inscrições no 
início de março.

 “A capital paulista foi escolhida, mais uma vez, para sediar o 
nosso Congresso & ExpoFenabrave por oferecer toda a infraestru-
tura necessária, além de atender a demanda dos próprios Con-
cessionários que participaram da última edição e responderam a 
Pesquisa de Avaliação. Estamos certos de que, assim como acon-
teceu na edição 2015, que superou as nossas expectativas e foi 
avaliado positivamente por mais de 90% do público participante, 
este também será um grande evento”, comenta o Presidente da 
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior. 

Segundo o coordenador temático do evento, Valdner Papa, a 
Programação Temática será voltada para a retomada da rentabili-
dade por parte das concessionárias e serão destacadas palestras 
para cada segmento automotivo, além das focadas em economia, 
ferramentas de gestão e internacionais.

26º Congresso & ExpoFenabrave 
acontece entre 16 e 17 de agosto, em SP

ExpoFenabrave

A ExpoFenabrave, feira de negócios realizada paralela-
mente ao 26º Congresso, será abrigada em uma área de 
8 mil m2 do Pavilhão Verde do Expo Center Norte. “Grande 
parte das empresas participantes da edição 2015 mani-
festou intenção de renovar participação este ano, e já 
temos vários contratos fechados e outros pedidos de re-
serva de espaço. Nossa expectativa é muito positiva, pois 
as empresas que quiserem se destacar neste competitivo 
mercado, devem procurar maior exposição junto ao pú-
blico-alvo e, no caso do setor da distribuição automotiva, 
não há feira melhor do que a ExpoFenabrave para falar, 
diretamente, com quem decide nas concessionárias. Pelo 
lado dos Concessionários, esta feira também é perfeita 
para negociar, com os maiores fornecedores do mercado, 
novos e mais produtos e serviços que possam agregar 
rentabilidade aos seus negócios”, comenta João Paulo 
Picolo, diretor da Reed Ehxibitions Alcântara Machado, 
empresa organizadora do evento.
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Confraternizações 2015

Agenda

DEZEMBRO

• A Associação Nacional dos DETRANS organizou seu 
congresso anual, que aconteceu no dia 2 de dezembro, 
em Foz do Iguaçu, no Paraná. Com o tema “O Jovem e a 
Transformação no Trânsito”, o evento abordou os desafios 
do trânsito brasileiro e as transformações necessárias para 
tornar as ruas e estradas mais seguras no Brasil. Luiz Antonio 
Sebben, vice-presidente da Fenabrave, esteve na solenidade 
de abertura representando a entidade.

• A Associação Brasileira dos Concessionários Agritech – 
ASSOMAR realizou assembleia, no dia 3 de dezembro, em São 
Paulo. Na ocasião, Valdner Papa, diretor de relações com o 
mercado da Fenabrave, representou a entidade e ministrou 
palestra sobre o atual cenário e as perspectivas para o setor 
automotivo. Marcelo Franciulli, diretor executivo, também 
participou do encontro e ministrou palestra sobre dados de 
mercado. A ASSOMAR é umas das 13 Associações de Marca 
atendidas no Programa de Administração Cooperada – PAC, 
da Fenabrave.

• No dia 8 de dezembro, representantes das entidades 
participantes do Programa de Sustentabilidade Veicular, 
dentre elas, a Fenabrave, realizaram reunião no Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC,  
em Brasília.

• Os assessores do Ministro chefe da Casa Civil, Jaques Wagner, 
receberam, no dia 9 de dezembro, em Brasília, o presidente 
da Fenabrave e sua diretoria para audiência.

• Representantes da Fenabrave participaram, em conjunto 
com a Anfavea e a Abraciclo, de Audiência com o Governador 
do Estado de Pernambuco, no dia 14 de dezembro. Na 
oportunidade, foi tratada a possibilidade de elevação da 
alíquota do ICMS no Estado. 

• No dia 15 de dezembro, representantes da Fenabrave e de 
entidades congêneres, estiveram presentes em audiência 
realizada na Secretaria da Fazenda do Amazonas, também 
para tratar do aumento da alíquota do ICMS.

Encuentro Automotor AAP Peru

• Nos dias 16 e 17 de dezembro aconteceu, no Peru, o 
Encuentro Automotor “Proyectando el 2016’, realizado 
pela Asociación Automotriz Del Perú - AAP (entidade que 
representa o setor da distribuição no país). Na ocasião, 
também foi comemorado o aniversário de 89 anos da 
AAP, além da realização da assembleia da ALADDA. 
Representantes da Fenabrave estiveram presentes ao evento.

O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do 
Espírito Santo – Sincodiv/ES realizou, no dia 3 de dezembro, em 
Vitória, a festa de Confraternização do Setor Automotivo de 2015. 
Durante a comemoração, aconteceu a entrega do prêmio desta-
ques do ano e, na categoria “Área Empresarial de 2015”, o presiden-
te da Fenabrave nacional, Alarico Assumpção Jr, foi homenageado 
pelos empresários do setor automotivo capixaba.

Assumpção Júnior também participou da confraternização da 
Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai – Abrahy, no 
dia 9 de dezembro, no Hilton Hotel, em São Paulo.

Daniel Kelemen, presidente da Associação Brasileira dos  
Concessionários Hyundai – ABRAHY, recepcionou o presidente da 
Fenabrave, Alarico Assumpção Jr, em almoço realizado no dia 11 
de dezembro, na nova sede da entidade em São Paulo.

A Fenabrave, representada por Alarico Assumpção Jr, prestigiou, 
no dia 4 de dezembro, em Goiânia, o evento confraternização do 
Sincodiv/Fenabrave - GO (Sindicato dos Concessionários e Distri-
buidores de Veículos de Goiás).

O vice-presidente da Fenabrave, Antônio Figueiredo Netto 
representou a entidade no almoço de confraternização do  
Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio 
de Janeiro – Sincodiv/RJ, no dia 3 de dezembro.

No mesmo dia, a Associação Brasileira dos Concessionários de 
Automóveis Fiat – ABRACAF  realizou  seu tradicional jantar de 
confraternização, no espaço Villa Bisutti, em São Paulo, e contou 
com a presença do presidente da Fenabrave.
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Associações de Marca 
elegem novas diretorias

• Luis Eduardo de Barros Cruz e 
Guião foi eleito, em dezembro, o 
novo presidente da ASSOBRAV – 
Associação Brasileira de Distribuidores 
Volkswagen, para a gestão 2016-2017.

• A ASSOKAWA – Associação Brasileira 
dos Concessionários Kawasaki elegeu, 
em dezembro, a nova diretoria para a 
gestão 2015-2017. O novo presidente será 
Alexandre Berica Reis de Campos Prado. 

• Em novembro, Genildo do 
Nascimento Andrade passou a 
ocupar o cargo de presidente da 
ASSUZUKI – Associação Brasileira 
dos Concessionários de Motocicletas 
Suzuki, para o biênio 2015-2016. 

• A Associação Nacional dos Distribuidores 
Massey Ferguson – UNIMASSEY elegeu, em 
dezembro, Paulo Finger, como presidente 
da entidade para o biênio 2015 - 2017.

• A Associação Brasileira dos Concessionários 
Triumph – ABRAT reelegeu, em dezembro, 
Saulo Colino de Carvalho, presidente 
da entidade para a gestão 2016-2017. 

• Marcus Alexandre Pineze foi reeleito 
presidente da ASSOVOLARE – Associação 
Brasileira dos Concessionários Marcopolo-
Volare, para a gestão 2015-2017.

• Em fevereiro, Edgar Rodrigues de 
Paula passou a ocupar a presidência 
da ASSOCHERY – Associação 
Brasileira dos Distribuidores Chery, 
para o biênio 2015-2016.

JANEIRO

• O Conselho Jurídico da Fenabrave esteve reunido no dia 20 de janeiro, na sede da 
entidade, para analisar os impactos da Emenda Constitucional 87/2015 na venda 
interestadual de peças e veículos. 

• O diretor executivo da Fenabrave, Marcelo Franciulli e Edson Zanetti, da área 
econômica, recepcionaram, no dia 28 de janeiro, na sede da entidade, em São Paulo, 
Bo-Sung Lee, diretor global de pesquisa de grupo da Hyundai, Park Jaewoo, da área 
de marketing global e pesquisa de grupo, Juliana Silva, da área de marketing, Roberto 
Faberge, diretor financeiro da Abrahy e, Camila Amin, gerente executiva da Abrahy. 
Na oportunidade, os participantes conversaram sobre a situação econômica e política 
brasileira, e os principais aspectos que afetam a Indústria Automotiva, além das 
perspectivas para o mercado automotivo (foto abaixo). 

No dia 10 de dezembro, o presidente da Fenabrave e a Diretoria Executiva 
recepcionaram, no Espaço Gourmet da entidade, os executivos das 
Associações de Marca, para um descontraído almoço de confraternização 
de encerramento do ano de 2015.
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entrevista

Enfrentando dificuldades no 
mercado desde a crise de 2008 
e após registrar queda de 11% 
em 2015, o setor de motocicletas 
pode voltar a se recuperar a 
partir de 2016.  Esta é a previsão 
apontada pelo presidente 
da ABRACICLO - Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Similares, 
Marcos Zaven Fermanian.

Ainda com dificuldades na 
obtenção de crédito, o consumidor 
de motocicletas de baixa 
cilindrada, geralmente inseridos 
nas classes C, D e E, também 
inclui o fator desconfiança na sua 
decisão, devido às instabilidades 
política e econômica do Brasil. 
Com uma taxa de aprovação 
em torno de 20% no crédito, os 
Concessionários do segmento 
têm apostado no consórcio, que 
representou, em 2015, um terço 
do total das vendas de motos.

Para comentar as principais 
tendências deste setor, incluindo 
as previsões de vendas e de 
que forma o mercado deverá 
se comportar, a Revista Dealer 
entrevistou o presidente 
da ABRACICLO, que trouxe 
previsões otimistas, depois de 
um período de ajustes, tanto nas 
montadoras como nas Redes.

Enfim,  
a esperada  
estabilidade
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Revista Dealer – O mercado de motocicletas passa 
por momentos difíceis na comercialização de 
produtos desde 2008. Em 2015, por exemplo, 
o segmento caiu quase 11%, mesmo depois de 
sucessivas quedas ao longo dos últimos anos. De 
que forma os fabricantes estão trabalhando para 
adequar os estoques à atual realidade de mercado?
Marcos Zaven Fermanian – A retração de 11% nas 
vendas de motocicletas no varejo em 2015, em 
comparação com o ano anterior, retrata as dificul-
dades mercadológicas – como a dificuldade para 
obtenção de crédito pelo consumidor – e macroeco-
nômicas, decorrentes da necessidade de ajuste fiscal, 
aumento da inflação e riscos à empregabilidade no 
País. Em função disso, a produção de motocicletas 
acabou recuando 16,8% e ficou em 1.262.708 uni-
dades no ano passado, ante 1.517.662 unidades em 
2014. As vendas no atacado, ou seja, das fabricantes 
para as concessionárias, também tiveram retração 
de 16,8%, caindo de 1.430.393 unidades em 2014 
para 1.189.933 unidades no ano passado. A gestão 
dos estoques é um aspecto importante nesse con-
texto, porém, as estratégias adotadas variam entre as 
fabricantes e suas Redes de concessionárias.

Revista Dealer – De que forma as Redes se 
adequaram ao atual cenário?
Marcos Zaven Fermanian – As adequações estabeleci-
das entre as fabricantes e suas Redes de concessio-
nárias variam conforme os objetivos e as estratégicas 
de cada marca. Por certo, tanto fabricantes como 
concessionárias tiveram que adotar medidas e pro-
cedimentos condizentes com as exigências do atual 
contexto econômico brasileiro.

Revista Dealer – Dados de vendas mostram que 
motos de baixa cilindrada são as mais afetadas em 
comparação aos modelos de alta cilindrada. Isso se 
deve apenas à escassez de financiamento?
Marcos Zaven Fermanian – As vendas de motocicletas 
de baixa cilindrada, ou seja, até 160 cm³, repre-
sentam mais de 80% dos negócios anuais do setor. 

“O consórcio é um dos mais importantes instrumentos de vendas no segmento de motocicletas. Em 2015, esta 
modalidade viabilizou um terço dos negócios totais do setor, envolvendo mais de 410 mil motocicletas.”

Estes veículos encontram alta demanda entre os 
consumidores das classes socioeconômicas C, D 
e E que, como se sabe, frequentemente realizam 
suas compras por meio de pagamentos parcelados 
e, nos últimos três anos, têm enfrentado, seguida-
mente, maiores dificuldades para a comprovação 
de renda e obtenção de crédito junto às instituições 
financeiras. Além da elevada seletividade na oferta 
de crédito, a realização do desejo de compra desses 
consumidores também é impactada pela situação 
macroeconômica do País.

Revista Dealer – Qual é a atual taxa de aceitação de 
propostas? Os fabricantes trabalham em alguma 
frente para reverter este quadro?
Marcos Zaven Fermanian – O volume de propostas 
aprovadas para o financiamento de motocicletas 
encontra-se abaixo de 20% do total de pedidos. 
A Abraciclo, juntamente com outras entidades 
importantes, como a Fenabrave, tem discutido essa 
questão e estudam a possibilidade de novas iniciati-
vas junto às instituições financeiras, sobretudo do 
setor público.

Revista Dealer – Qual o papel do consórcio no 
desenvolvimento do mercado de duas rodas?
Marcos Zaven Fermanian – O consórcio é um dos 
mais importantes instrumentos de vendas no 
segmento de motocicletas. Em 2015, esta moda-
lidade viabilizou um terço dos negócios totais do 
setor, envolvendo mais de 410 mil motocicletas. 
Num período de redução da oferta de crédito aos 
consumidores, que na grande maioria pertencem 
às classes socioeconômicas C, D e E, o sistema de 
consórcio é uma ótima alternativa para a compra 
da motocicleta de forma parcelada e, além disso, 
os consorciados sofrem menos com o impacto da 
elevação das taxas de juros.

Revista Dealer – Você acredita que o Concessionário 
deve investir mais nesta modalidade de aquisição 
de bens?

entrevista
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Marcos Zaven Fermanian – Diante do atual contexto 
macroeconômico e da situação do mercado, todos 
os esforços em busca do incremento dos negócios 
são bem-vindos. Deve ser observado, ainda, que a 
modalidade consórcio tem apresentado evolução 
constante ante ao aumento da inflação e maior 
seletividade na oferta de crédito.

Revista Dealer – Além do consórcio, quais outras 
ações que julga importantes?
Marcos Zaven Fermanian – É preciso analisar as pos-
sibilidades de venda de veículos novos que podem 
surgir a partir da implementação de um plano es-
tratégico para negócios com seminovos, bem como 
o aprimoramento das ações de pós-venda.

Revista Dealer – O que a ABRACICLO espera do 
mercado para 2016?
Marcos Zaven Fermanian – O setor espera alcançar 
a estabilidade nos negócios em 2016, depois de 
anos de seguidas retrações. Pelas nossas projeções 
iniciais, as vendas no varejo deverão totalizar 
mais de 1,2 milhão de unidades. No ano passado, 
foram produzidas 1.262.708 motocicletas, com 
1.189.933 unidades vendidas no atacado – para 
as concessionárias – e 1.273.047 comercializadas 
no varejo, conforme dados de emplacamentos 
do Registro Nacional de Veículos Automotores 
(Renavam), além de 69.123 exportadas. Os 
dados de emplacamentos de motocicletas, no 
entanto, devem ser analisados com cuidado, pois, 
desde agosto passado, têm sido afetados pelos 
licenciamentos de ciclomotores fabricados em  
anos anteriores.

Revista Dealer – Quais serão as grandes tendências, 
neste ano, para o mercado?
Marcos Zaven Fermanian – Mesmo com a queda 
de negócios do segmento de motocicletas, as 
fabricantes instaladas no Brasil mantiveram 
seus investimentos em novos produtos, com 
inovações tecnológicas, elevado desempenho, 
mais segurança e adequados às determinações 
do Promot IV, o programa de redução da 
emissão de poluentes alinhado com os padrões 

europeus. Além disso, desde o início deste ano, 
as motocicletas passam a ser equipadas com sis-
temas de freios ABS (antitravamento de rodas) 
e CBS (combinação da frenagem entre as duas 
rodas), o que resulta em mais segurança para  
os motociclistas.

Revista Dealer – Recentemente, em uma 
palestra, o senhor disse que a motocicleta é a 
chave para a questão da mobilidade no Brasil. 
O que ainda precisa ser feito, na sua opinião, 
para que este meio de transporte avance?
Marcos Zaven Fermanian – Hoje em dia, além de 
servir como meio de transporte para milhares 
de pessoas, as motocicletas são reconhecidas 
como veículos que garantem maior agilidade no 
deslocamento de maneira geral e estão entre as 
principais ferramentas de inclusão social, já que 
geram emprego e renda para seus usuários. Em 
um trânsito de alta intensidade, como o da capital 
paulista, por exemplo, a motocicleta se consolidou 
como veículo eficiente para os serviços públicos de 
emergência, tais como os realizados pelos agentes 
do SAMU, Polícia e Bombeiros. Para completar, 
não podemos esquecer que a motocicleta é in-
tensamente utilizada para as entregas de compras 
feitas pela internet e serviços do modelo ‘delivery’. 
Acreditamos que a melhor forma de promovê-la é 
por meio da implementação de políticas direcio-
nadas à ampliação da infraestrutura dedicada à 
circulação eficiente e segura das motocicletas nas 
médias e grandes cidades.

Revista Dealer – Neste momento de recessão,  
qual é o melhor investimento que deverá ser feito 
pela Rede?
Marcos Zaven Fermanian – Conforme foi mencio-
nado anteriormente, as oportunidades de negócio 
podem surgir de ajustes e melhorias em relação 
aos serviços já realizados pelos Concessionários. O 
desenvolvimento da comercialização de seminovos 
e a expansão e divulgação dos serviços de pós-venda 
são investimentos eficazes para a atração e fideliza-
ção de clientes, o que pode resultar, na sequência, 
em bons negócios com veículos novos. 

“O setor espera alcançar a estabilidade nos negócios em 2016, depois de anos de seguidas retrações. 
Pelas nossas projeções iniciais, as vendas no varejo deverão totalizar mais de 1,2 milhão de unidades.”

“O consórcio é um dos mais importantes instrumentos de vendas no segmento de motocicletas. Em 2015, esta 
modalidade viabilizou um terço dos negócios totais do setor, envolvendo mais de 410 mil motocicletas.”
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2016 
E O DESAFIO 

DA RECUPERAÇÃO
Depois de amargar forte queda nos últimos três anos,  

o mercado automotivo ainda enfrentará muitos  
desafios ao longo de 2016. Para suplantá-los,  

será necessária muita criatividade, além  
de reinventar o negócio.
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da incerteza dos rumos do País”, comentou o pre-
sidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

Com mais de 2,47 milhões de carros vendidos, 
em 2015, o setor registrou queda de 25,6%, ou 850 
mil veículos que deixaram de ser vendidos. Esse é 
o terceiro ano de queda nas vendas, o que implica 
em uma retração acumulada de 47% entre 2012 e 
2015 – queda de 1,16 milhão de carros entre os dois 
anos. “Perdemos praticamente um México”, disse o 
presidente da Fenabrave.

O mercado norte-americano, muito parecido 
com o brasileiro, viveu uma história parecida a 
partir de 2008, com a crise econômica mundial, 
fazendo com que as vendas retraíssem de mais de 17 
milhões de unidades para 10 milhões. “Os Conces-
sionários norte-americanos tiveram de reinventar 
o negócio para sobreviver. Hoje, posso dizer que 
eles já recuperaram o mercado que perderam, mas 
continuam as operações de uma forma diferente”, 
acrescenta Klizas, da Jato.

Além de focar esforços no pós-venda e no F&I 
para absorver as despesas da operação, os Conces-
sionários estadunidenses também trabalharam a 
transparência com o consumidor, fator que, na 

O 
mercado automotivo brasileiro é mar-
cado por muitos ciclos de vendas. Essas 
verdadeiras ondas com grandes picos de 
crescimento, seguidas de fortes quedas 
no mercado, são parte da vida dos em-
presários desde o final do século passado. 
As influências externas, somadas à ati-
vidade política e econômica brasileira, 

fizeram com que o mercado vivenciasse períodos de 
grande bonança, mas, também, épocas de grande 
aperto. “A economia é cíclica e o mercado automo-
tivo acompanha este desenvolvimento”, explica o 
presidente da Jato Dynamics Brasil, Vitor Klizas.

O ano de 2015 transcorreu com sucessivas 
quedas nas vendas. A justificativa, segundo es-
pecialistas, foi o cenário político e econômico 
do Brasil, que refletiu, diretamente, na queda da 
confiança de consumidores e investidores. “A alta 
da inflação, do desemprego, e do PIB brasileiro, 
somado ao crescimento do desemprego, dos juros 
e da baixa atividade industrial, fizeram com que o 
consumidor pensasse muito mais antes de adquirir 
um carro novo. Além disso, os bancos restringiram 
o crédito para financiamentos, tudo isso por conta 
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Vitor Klizas, presidente 
da Jato Dynamics 

Brasil, Hilton Silveira,  
vice-presidente da 

ABRAHY Comercial, e 
Luiz Romero C. Farias, 

vice-presidente  
da Fenabrave.

opinião de Klizas, foi importantíssimo para a reto-
mada da confiança. “A confiança só é retomada por 
meio de informações seguras, idôneas e que geram 
total confiança por parte do consumidor. Foi assim 
que os americanos trabalharam e reconquistaram o 
mercado, além de outros ajustes na operação”, disse.

O presidente da JATO explicou que o consu-
midor, normalmente, tem apenas a informação 
de quanto vai pagar mensalmente na parcela do 
carro. Porém, há outros valores envolvidos no 
chamado “custo de propriedade”, que engloba 
seguro, manutenção preventiva, impostos, consu-
mo, entre outros. “Em alguns veículos, este custo 
representa 70% do valor mensal da parcela, em 
financiamentos de 36 meses”, explica, acrescen-
tando que este tipo de informação deve ser passada 
para o cliente. Assim ele consegue se programar e 
sabe exatamente qual será seu desencaixe mensal 
para o veículo. 

Como exemplo, Klizas comenta que, nos 
Estados Unidos, com o programa de etiquetagem 
veicular, parecido com o brasileiro, que traz as infor-
mações de consumo, autonomia e poluição, o consu-
midor tem acesso a um site, feito pelo governo e pelas 
montadoras, onde o cliente pode comparar modelos 
do mesmo segmento, em diversos aspectos. “Inclusi-
ve os custos de propriedade. Basta ele acrescentar o 
quanto roda por mês e quanto tempo pretende ficar 
com o veículo. O sistema traz um comparativo, em 
valores estimados, de todos os custos envolvidos. 
Por meio desta transparência, os clientes conseguem 
tomar sua decisão”, detalha, acrescentando que estas 
informações também deveriam fazer parte do pro-
cesso de vendas nas concessionárias.

“Munidos de todas as informações necessárias 
do veículo, o que inclui seu custo de propriedade, 

o consumidor tenderá a realizar as manutenções 
periódicas e os serviços nas concessionárias”, diz o 
presidente da Jato. Pacotes de manutenção a preço 
fixo, somado a um bom atendimento e a disponi-
bilidade de peças para ampliar o giro nas oficinas, 
são fatores muito importantes para a ampliação 
da rentabilidade. “A atração e a reconquista da 
confiança são processos de médio prazo que devem 
começar o quanto antes”, completa.

Desafio conjunto – Ações pontuais e regionais, tanto 
por parte da indústria, como por parte da Rede, 
também estiveram presentes na história recente do 
mercado automotivo. Porém, na visão de especia-
listas, é preciso criar uma unidade e desenvolver o 
mercado para que ele siga de forma uniforme e sus-
tentável. “Hoje, o mercado não pode mais trabalhar 
por meio de incentivos ou políticas emergenciais. 
É preciso criar uma unidade e seguir um rumo 
perene”, diz o presidente da Jato.

Na sua opinião, ações isoladas não têm mais 
tanto impacto no mercado, por isso, é preciso 
a união de todos os esforços para reinventar o 
negócio no Brasil. “E isso deve incluir as monta-
doras, a Fenabrave, as Associações de Marca e os 
Concessionários como um todo. Os resultados 
pontuais aparecem apenas em um final de semana, 
por exemplo, quando ocorre promoção. É preciso 
construir um mercado estável e fortalecido”.

Um exemplo de ação conjunta é o que vem 
ocorrendo com a Rede Hyundai. Por meio da 
ABRAHY, os Concessionários ampliaram a re-
presentatividade em negociações junto à monta-
dora e estão modificando os negócios por meio 
de produtos e serviços disponibilizados pela  
ABRAHY Comercial. 
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Contando com 10 empresas parceiras em seu 
portfólio, os Concessionários podem oferecer 
produtos e serviços exclusivos, com a chancela da 
Associação de Marca, que amplia a sua rentabilidade 
e também contribui para a fidelização de clientes, 
que podem comprar desde acessórios (rastreadores, 
acessórios para o veículo), despachantes (que inclui 
especialista em PNE - Portadores de Necessidades 
Especiais), até seguros (Seguros ABRAHY) 
e consórcio (Consórcio dos Concessionários 
Hyundai). “Estamos ampliando as nossas parcerias 
para que a Rede tenha cada vez mais opções em seu 
mix de negócios. Entendemos que, além de oferecer 
um produto de qualidade e competitivo, devemos 

nos diferenciar com o atendimento no pós-venda  
e produtos agregados, que compõem o portfólio  
da ABRAHY Comercial”, explica Hilton Silveira,  
vice-presidente da ABRAHY Comercial.

Um mercado de novos patamares – Com a queda de 
25,6% nas vendas de automóveis e comerciais leves 
em 2015 – terceiro ano consecutivo de baixa nas 
vendas –, os Concessionários passaram a adequar 
suas estruturas à atual demanda de mercado, que 
está em baixa, em função, principalmente, do medo 
do consumidor com relação à perda de emprego. 
“A inflação corrói a renda do trabalhador, fazendo 
com que o dinheiro que seria usado na compra de 
um automóvel seja transferido para outras necessi-
dades”, apontou Luiz Romero C. Farias, vice-pre-
sidente da Fenabrave, dizendo que o mercado de 
automóveis e comerciais leves, este ano, deve retrair 
cerca de 5,9%, chegando a pouco mais de 2 milhões 
de unidades emplacadas.

Na opinião de Farias, os Concessionários e as 
Fábricas vivem hoje um mercado menor, porém, 
com grande capacidade e estrutura, tanto de 
produção, como de atendimento. Dessa forma, 
segundo ele, o que tem sido observado no mercado 
é a readequação das estruturas nas Redes para que 
os custos fixos sejam menores em relação às baixas 
nas vendas. “Este é um movimento importante. É 
preciso ampliar a produtividade individual de cada 
funcionário e centralizar a gestão. Um gerente de 
peças, por exemplo, que era responsável por uma 
determinada marca, passará a ser o responsável 
por todas as marcas daquele grupo”, exemplificou, 

Os vice-presidentes  
da Fenabrave  
Sérgio Dante Zonta,  
Antonio Figueiredo 
Netto e Marcelo 
Nogueira Ferreira.

Readequação de 
estruturas para reduzir 
custos fixos. Desta 
forma, Concessionários 
de automóveis e 
comerciais leves 
driblam a baixa nas 
vendas.
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dizendo que as adequações na estrutura da Rede 
continuarão em 2016.

“Vejo, como tendência, os grandes grupos ad-
quirindo concessionárias menores, pois já possuem 
gestão centralizada e profissional. Assim, eles con-
seguem ampliar produtividade sem mexer muito 
nos custos”, disse.

Outro ponto considerado de extrema im-
portância pelo vice-presidente da Fenabrave é a 
negociação das Redes com suas montadoras. Para 
ele, a Associação de Marca deverá realizar um tra-
balho conjunto com a Fenabrave, no sentido de 
renegociar os parâmetros comerciais para adequar 
as políticas à realidade de mercado. “O bolo não 
deve crescer este ano, mas as fatias estarão mais 
divididas. É preciso muita conversa para mexer nos 
parâmetros atuais. Devemos buscar unidade no 
mercado para evitarmos qualquer tipo de estresse 
na relação”, completou.

Caminhões: foco no pós-venda – A frase já é comum no 
segmento: “sem PIB não se vende caminhão”. E esta 
afirmação é comprovada com a queda de 45,5% nas 
vendas de caminhões e ônibus em 2015, enquanto 
o PIB seguiu ladeira abaixo, encerrando o ano com 
retração de mais de 3%. “O mercado acima de 3,5 
toneladas deve se repetir em 2016, com mais de 71 
mil unidades vendidas. Porém, é preciso trabalhar 
outras áreas do negócio para poder rentabilizar”, 
explica o vice-presidente da Fenabrave para o seg-
mento, Sérgio Dante Zonta.

Com relação ao mercado de implementos 
rodoviários, Zonta comenta que este segmento 
acompanha o desempenho dos caminhões mas, 
segundo ele, com o mercado cada vez mais con-
corrido, é preciso ficar sempre atento à rentabi-
lidade, que diminui na mesma proporção que se 
aumenta a oferta. “Nos Estados Unidos, o mer-
cado se comportou da mesma forma, com a crise 
de 2008. Eles sobreviveram por anos, enquanto 
não voltaram a crescer, por meio do pós-venda. É 
preciso focar na venda de peças e serviços, onde 
conseguiremos fidelizar cada vez mais os clientes”, 
completou, informando que um bom atendi-
mento fará toda a diferença no cenário atual. 
“Mais uma oportunidade para fechar contratos 
de manutenção”, alertou.

Uma visão positiva, apontada por Zonta, está 
relacionada ao crédito. Com o fim do PSI com taxas 
subsidiadas, desde janeiro, só é possível comprar 
caminhões por meio do FINAME, na modalidade 
TJLP, onde os bancos costumam cobrar cerca de 
4% de spread. Na opinião do vice-presidente da 
Fenabrave, aqueles clientes que tiverem um bom 
cadastro terão a chance de negociar com os bancos e 
reduzir este spread. “Esta é uma oportunidade para 
negociar. Acredito que as instituições financeiras 
estão abertas a isso”, disse.

A safra de 210 milhões de toneladas previstas 
para este ano também deve aquecer as vendas de 
caminhões e implementos este ano, porém, a atual 
situação econômica e política ainda faz com que o 

Para o setor de 
caminhões, 2016 

será o ano de focar 
as atividades nas 

áreas de pós-venda, 
peças e serviços.
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investidor espere um pouco mais antes de comprar. 
“Nesses casos, o consórcio funciona muito bem, 
pois é possível convencer o cliente a não deixar 
seu capital parado, se preparando para o futuro”, 
completou, dizendo que a tempestade ainda vai 
durar um pouco mais, porém, o Concessionário 
que acreditar no negócio e souber se reinventar, ul-
trapassará este período mais fortalecido e preparado 
para a retomada.

Crédito ainda afeta mercado de motos – Depois de 
amargar sucessivas quedas nas vendas, desde 2008, 
o mercado de duas rodas começou a apresentar 
sinais de retomada no fim de 2015. Depois de 
atingir quase 2 milhões de unidades emplacadas, 
os Concessionários do segmento encerraram o ano 
passado com pouco mais de 1,4 milhão de motos 
comercializadas. “Apesar da queda acumulada, de 
um ano para o outro, entre novembro e dezembro 
crescemos 24,5%. Estão acontecendo mudanças 
no mercado, o que nos leva a crer que encerraremos 
2016 com o mesmo resultado do ano passado”, 
explicou o vice-presidente da Fenabrave para o seg-
mento de motocicletas, Antonio Figueiredo Netto. 

As mudanças às quais se refere Netto estão 
ligadas à migração de clientes nas camadas sociais. 
Segundo ele, as pessoas que saíram das classes 
D e E para a C, devido à instabilidade política e 

econômica, estão retornando. “E este é o principal 
público comprador de motocicletas”, explicou.

Segundo o vice-presidente da Fenabrave, os 
custos para se manter um automóvel aumentaram, 
favorecendo a aquisição de motos. Somado a isso, 
a alta dos juros e a falta de perspectiva com relação 
ao futuro econômico e do emprego no Brasil levam 
os consumidores para as concessionárias de moto-
cicletas. “É um veículo mais em conta e com um 
custo menor de manutenção. Pessoas interessadas 
nós temos, mas esbarramos, ainda, na questão do 
financiamento”, diz.

De acordo com Figueiredo Netto, as taxas de 
aprovação de crédito ainda continuam muito bai-
xas. Dessa forma, aconselha os Concessionários a 
investirem cada vez mais no consórcio, que é uma 
forma de garantir a carteira futura de clientes e 
ainda oferecer uma alternativa para aquisição ante 
o financiamento. 

Na contramão está o mercado de maior cilin-
drada. “Este segmento de maior cilindrada, que 
não depende exclusivamente de financiamento, 
está indo muito bem e ficando cada vez mais com-
petitivo”, disse Netto.

Com relação à gestão do negócio, o vice-presi-
dente da Fenabrave observa que os Concessionários 
terão, como principal desafio para 2016, a gestão 
adequada dos custos de suas empresas.  Muitas 

A baixa taxa de 
aprovação de 
crédito, destinado 
à maior parcela 
de consumidores 
de motos, ainda é 
baixa e dificulta o 
desenvolvimento do 
segmento.
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empresas, que conseguiram se manter no mercado, 
alinharam suas estruturas à realidade do mercado, e 
estão conseguindo sobreviver. “Isso deve ser olhado 
todos os dias”, observa, aconselhando a Rede a 
evitar o endividamento bancário, especialmente, 
os que financiam os estoques, que estão com juros 
muito altos. “Estes juros corroem a margem do 
empresário”, alerta Netto.

Além de ficarem atentos ao caixa das conces-
sionárias, os empresários do segmento deverão, 
segundo Figueiredo Netto, usar a criatividade para 
atrair cada vez mais clientes, seja por meio de par-
cerias, como por meio de ações efetivas em locais 
fora das concessionárias. “Por que não expor sua 
marca e produto em algum shopping ou faculdade, 
por exemplo? Está na hora de não ficarmos mais 
esperando o cliente vir”, pontuou, reforçando o 
investimento no consórcio. “Devemos ser muito 
agressivos neste ponto”, concluiu.

Tratores e Máquinas Agrícolas: Moderfrota é funda-
mental – De acordo com os dados apurados junto 
ao mercado, as vendas de tratores e máquinas 
agrícolas, em 2015, totalizaram cerca de 37,2 mil 
unidades, representando uma retração de 33% 
na comparação com 2014. Já para o segmento 
de colheitadeiras, os dados apontam que foram 
comercializadas quase 4 mil unidades no ano 
passado, atingindo queda de 38% na comparação 
com 2014. 

O vice-presidente do segmento de Tratores 
e Máquinas Agrícolas pela Fenabrave, Marcelo 

Nogueira Ferreira, comenta que, se em 2016 o 
cenário continuar com restrição ao crédito, com 
indicação de aumento das taxas de juros, o setor 
deverá encerrar 2016 com queda entre 5% e 7%, 
na comparação com 2015, considerando os fatores 
climáticos que poderão gerar problemas localiza-
dos. “Aliado a tudo isso, ainda temos o aumento dos 
custos de produção. Por isso, a liberação dos recur-
sos de crédito com taxas de juros diferenciadas por 
parte do BNDES, como o Programa de Moderni-
zação da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras – Moderfrota, que en-
cerra em março, é fundamental para a recuperação 
do nível de contratação de investimentos no setor. 
Vamos continuar o trabalho no sentido de buscar 
alternativas junto ao BNDES, que beneficiem o 
segmento”, cita. 

Ferreira destaca, também, as ações da Federação 
em parceria com as Associações de Marcas, junto 
às montadoras, no sentido de buscar alternativas 
para amenizar a queda nas vendas no setor de 
Tratores e Máquinas Agrícolas. “Nesse trabalho, 
temos procurado intensificar novas modalidades 
de crédito para o produtor, como o consórcio e as 
operações barter, que consistem no pagamento da 
máquina por meio de grãos. No entanto, é impor-
tante reforçar, junto às Redes de Concessionárias, 
a necessidade do ajuste neste cenário de crise, com 
o objetivo de melhorar a eficiência e redução de 
custos. No geral, as expectativas, considerando a 
SAFRA 2015/2016, com 210 milhões de toneladas, 
são boas”, conclui. 

Para que o mercado 
de tratores e 

máquinas agrícolas, 
programas como 
o Moderfrota são 

essenciais.
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PESQUISAS DE SATISFAÇÃO 
BENEFICIAM REDES E CLIENTES
Trabalhar corretamente os 
indicadores apresentados 
nas pesquisas de satisfação 
pode melhorar a imagem 
da concessionária, gerar 
fidelidade junto aos clientes 
e ampliar a rentabilidade.

N
a disputa pela preferência do consumidor, 
saber como se diferenciar e investir em 
outras áreas da concessionária, que não 
as ligadas à venda de veículos novos, será 
um fator decisivo para as empresas que 
se destacarão frente à forte concorrência. 

Trabalhar a base de clientes, por meio da pesquisa 
de atendimento, será uma das alternativas para a 
geração de novos negócios, além de fidelizar boa 
parte dos consumidores, ao detectar pontos fortes 
e fracos na atuação da empresa.

A pesquisa de atendimento, realizada pelas 
concessionárias, deve ser utilizada não apenas 
para atender à demanda das montadoras, mas ser 
vista como um termômetro das principais áreas da 
empresa. “É a oportunidade que o concessionário 
tem de ter uma segunda chance com o consumidor, 
caso tenha acontecido algo errado. Se isso for bem 
trabalhado, sua classificação no índice de satisfação 
será consequência”, explica o diretor comercial da 
Amaro Contact Center, empresa especializada na 
realização de pesquisa de atendimento em mais de 
70 grupos de concessionárias, Aldemar Pinto.

Na opinião do executivo, a pesquisa pode ser 
realizada de forma abrangente, gerando indicadores 
de desempenho em todos os departamentos e até 
em colaboradores, individualmente. “É possível 
analisar a satisfação em cada filial, consultor ou 

Aldemar Pinto, 
diretor comercial 
da Amaro Contact 
Center, empresa 
especializada na 
realização de pesquisa 
de atendimento em 
mais de 70 grupos de 
concessionárias.

área da concessionária. As notas geradas na pesqui-
sa podem ser acompanhadas semanalmente pelo 
Concessionário. Dessa forma, é possível analisar o 
desempenho de cada colaborador”, detalha, afir-
mando que a Amaro realiza, mensalmente, mais de 
60 mil pesquisas, sendo de 10 a 13 mil para a área 
de vendas e, as demais, para pós-vendas.

A cada venda ou serviço realizado na conces-
sionária, a Amaro, por meio dos 150 pontos de 
atendimento que disponibiliza aos clientes, realiza 
uma entrevista por meio de um questionário muito 
parecido com os que são aplicados pelas monta-
doras. “Desta forma, o Concessionário também 
pode ter uma noção de como anda sua pontuação 
na fábrica. Com isso, ele consegue melhorar o de-
sempenho e se destacar frente aos concorrentes”, 
comenta Aldemar. 

Caso algum cliente esteja insatisfeito e efetue 
uma reclamação, no mesmo dia, a Amaro enca-
minha ao gestor e à pessoa que o atendeu, um 
e-mail relatando o caso, dando a oportunidade de 
se reparar o erro ou o equívoco. Depois de enviada 
a notificação, a empresa entra em contato com o 
cliente novamente para saber se o caso foi resolvido 
e se está satisfeito com a solução. “Quando o cliente 
ainda se mantém insatisfeito, a segunda notifica-
ção é reenviada, mas, desta vez, copiando todos 
os níveis gerenciais da concessionária”, explica 
Aldemar, completando que o mais importante é o 
colaborador resolver o caso na primeira notificação. 
“A equipe tem de estar focada nisso. O gerente tem 
muitas atribuições. Não pode ser o único respon-
sável por este atendimento”, disse.

Aldemar cita exemplos de concessionárias que 
criaram departamentos específicos para este tipo 
de atendimento. Assim, com pessoas dedicadas 
ao assunto, os índices de satisfação melhoraram. 
“Normalmente, isso acontece em grandes grupos, 
que possuem equipes focadas apenas na satisfação 
do cliente”.

Dentre os principais indicadores conside-
rados pelo especialista, está o chamado “Índice 
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de Pesquisa”, que trata do universo pesquisado 
(o recomendado é entrevistar mais de 80% dos 
clientes). Além disso, a equipe de atendimento 
deve conscientizar o cliente sobre a importância da 
sua opinião quando for feito o contato, tanto para 
comentários positivos, como negativos. “Com isso, 
é possível analisar os casos e efetuar melhorias”, 
explica Aldemar. Por fim, o Concessionário deverá 
ficar atento à nota da pesquisa, para checar se está 
enquadrado nos padrões de qualidade das monta-
doras e à satisfação do cliente após a geração de uma 
reclamação. “É preciso acompanhar o processo até 
o fim”, completa o diretor da Amaro, explicando 
que o prazo médio para este processo deverá ser de 
até três dias.

Por meio da pesquisa de satisfação, é possível 
fidelizar os clientes e ampliar as vendas, de acordo 
com Aldemar, que não tem como mensurar a taxa 
de retorno desses clientes à concessionária após o 
processo, porém, garante que focar os esforços na 
resolução de problemas já é meio caminho andado 
para que o cliente volte a realizar algum serviço ou 
compra de um novo veículo. “Utilizar esta base para 
novos contatos ajuda bastante”, diz.

Retenção acima de 90% – Este é o número alcançado 
pela HPoint, representante Honda, com três con-
cessionárias na cidade de São Paulo. Por meio do 
trabalho intensivo de atendimento às necessidades 
do cliente, identificadas pela pesquisa de satisfação, 

o grupo tem conseguido sucesso no retorno desses 
clientes à concessionária. “Trabalhamos de forma 
intensa neste sentido. O que antes víamos como 
um problema, hoje enxergamos como uma for-
ma de ampliar os negócios”, explica o gerente de  
pós-vendas da HPoint, Anderson Leite.

De acordo com ele, todas as demandas vindas 
da pesquisa são analisadas por um grupo de su-
pervisores, que pesquisam o histórico do cliente e 
direcionam, às equipes, a melhor forma de sanar 
qualquer dúvida ou problema ocorrido. “Atende-
mos quase que simultaneamente a ocorrência. Isso 
gera maior credibilidade”, comenta Leite.

Um dos pontos importantes apontados pelo 
gestor está relacionado à transparência no trato com 
os colaboradores. Segundo ele, todas as equipes são 
orientadas a mostrar, em detalhes, de que forma 
que o dinheiro do cliente está sendo empregado. 
“Mostramos onde ele está investindo seu dinheiro, 
trazendo mais confiança e, consequentemente, 
fidelidade”, argumenta.

Por meio dessas ações, em um ano, as passagens 
nas oficinas das três unidades passaram de 2,3 mil 
para mais de 3 mil no ano passado. “A Honda já nos 
enxerga como referência neste quesito, tanto é que 
atingimos índices de satisfação de 99% na monta-
dora. Acredito que, quando ouvimos corretamente 
o cliente, temos a oportunidade de conquistar sua 
confiança e, consequentemente, gerar mais negó-
cios”, conclui. 

Empresas 
especializadas 

em pesquisa de 
satisfação contribuem 

para a resolução 
de problemas 

com clientes e, 
consequentemente, 

com o aumento da 
fidelização.
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SEMINOVO É OPÇÃO PARA 
AMPLIAR A RENTABILIDADE
Enquanto o mercado de veículos novos está 
em retração, o segmento de usados apresenta 
performance de crescimento, sendo mais 
uma opção para as Redes de Concessionárias 
incrementarem os negócios em mais um 
ano de previsão de crise econômica.

Moacir Werner Filho, da 
Promenac Camvel.
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P
esquisa 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 levam essas empresas ao sucesso no 
negócio. E um ponto em comum é o fato 

de trabalharem esta área com extremo profissiona-
lismo, controle e processos. A captação adequada 
do usado em relação ao novo, que deve representar, 
no mínimo, 50% do volume, também foi apontado 
na pesquisa, como grande diferencial para reinven-
tar o negócio de usados. Além disso, é preciso captar 
este veículo nas concessionárias, focar o estoque no 
perfil de procura do seu consumidor, possuir uma 
venda lucrativa de repasse, obtendo margem de 
comercialização de cerca de 10%. 

Em 2015, de acordo com dados apurados pela 
Fenabrave, foram transacionadas, entre automóveis 
e comerciais leves, 9.987.711 unidades de semino-
vos, contra 10.051.310 em 2014, fechando com 
leve retração de 0,63% (o segmento de usados é 
2,8 vezes maior que o de novos). Já o mercado de 
novos, no mesmo comparativo, apresentou queda 
de 25,59%. Na comparação entre 2014 e 2013, o 
aumento nas vendas de seminovos foi de 6,54%, 
enquanto o mercado de novos fechou com retração 
6,91%. Os números também são resultados do 
movimento de migração dos consumidores, que 
passam a optar por seminovos mais completos, 
com valor menor quando comparados com veí-
culos novos. “Muitos consumidores têm optado 
por veículos mais completos, de até três anos, que 
possuem preços comparáveis a modelos novos não 
tão equipados”, explica o diretor de relações com o 
mercado da Fenabrave, Valdner Papa, informando 
que o mercado de usados reflete o de novos, defa-
sado em quatro anos.

Luiz Reze, diretor do Grupo Abrão Reze, e a loja de usados em Sorocaba.

De acordo com Papa, no atual cenário do mer-
cado, o Concessionário deverá se atentar para ne-
cessidade de trabalhar com o veículo usado, tornan-
do essa operação um negócio lucrativo. “Muito já 
foi feito e há uma evolução nítida na Rede, porém, 
muitos ainda não trabalham de forma adequada. 
Agora é uma questão de necessidade”, completou. 

Casos de sucesso – Segundo Luiz Reze, diretor do 
Grupo Abrão Reze, a gestão é fator fundamental 
para quem atua no segmento de usados. “A gestão 
na operação do negócio de usados tem fundamental 
importância, onde todo o processo depende, exclu-
sivamente, do Concessionário, ou seja, dominamos 
o processo do começo ao fim, não tendo qualquer 
relação com a montadora. Não tem segredo, exige 
apenas o básico, que seja feita uma previsão da ges-
tão e observados os indicadores. Trabalhar com este 
segmento sempre é uma ótima opção, em função 
dos valores envolvidos”, cita. 

O diretor do Grupo Abrão Reze comenta que a 
tendência é o setor de usados continuar crescendo. 
“Este segmento está atrelado à segurança, à compra 
com garantia e a tendência é continuar crescendo, 
mas isso dependerá da renda do brasileiro. É im-
portante reforçar que temos duas oportunidades 
ótimas nas concessionárias e que devem ser bem 
trabalhadas, que são as áreas de pós-vendas e 
seminovos”. 

Outro ponto destacado pelo empresário se 
refere ao giro dos estoques, que merece atenção 
especial e que, segundo ele, deve ter um giro e meio 
por mês. “Não tem como deixar o usado parado 
no estoque. Quem não está girando está perdendo 
dinheiro, pois os juros estão altos, e estoque parado 
é capital congelado. Sabendo comprar bem, você 
consegue vender bem”, finalizou Reze.

23Revista Dealer 



Moacir Werner Filho, Diretor Comercial e 
Financeiro do Grupo Promenac Camvel, cita que 
a operação com usados passou a se intensificar 
no Grupo há cerca de 8 anos, quando passaram 
a atuar com uma concessionária especifica para 
o segmento, além das quatro unidades que co-
mercializam novos e seminovos. “Passamos a 
atuar mais forte nesse nicho, pois sabemos que a 
sobrevivência da concessionária passa pelo usado. 
Antes desse trabalho voltado para o segmento, os 
resultados com seminovos eram muito baixos e 
chegávamos até a perder dinheiro na operação. 
Hoje,  nossa margem fica entre 10% e 12%. 
Nas Concessionárias Promenac Itajaí e Camvel 
Balneário Camboriú, por exemplo, a operação 
com seminovos absorve de 40% a 50% dos custos 
totais das unidades”, cita. 

O diretor afirma que o processo de compra 
de veículos, a contratação dos colaboradores para 
atuar no segmento e o acompanhamento diário 
da operação são fatores fundamentais para atin-
gir bons resultados. “O processo de compra tem 
importância ímpar neste segmento e, em função 
disso, diversificamos e adquirimos veículos dos 
clientes na concessionária, de locadoras, além de 
comprarmos, também, em outras regiões, como 
Florianópolis e Curitiba, garantindo um estoque 
diversificado. Outro ponto que merece atenção se 
refere ao perfil dos vendedores que irão atuar com 
usados. Neste sentido, remunerar bem e manter 
os profissionais antigos faz toda a diferença, da 
mesma forma que é acompanhar todo o processo 
e controlar o estoque diariamente”. 

Werner Filho também comenta sobre a im-
portância das instalações do setor de usados, que 
devem chamar a atenção do cliente positivamente. 
“O showroom precisa estar sempre organizado, 
com o vendedor próximo ao veículo, pois os de-
talhes também são importantes neste segmento. 
Sem o departamento de usados, não resistiríamos 
a essa crise. Esse departamento precisa ser dinâ-
mico, pois é um local onde são comercializados 
veículos únicos e que, no atual momento, diante 
da dificuldade na venda de novos, possibilitam 
ao cliente a aquisição de veículos com mais op-
cionais e preços menores ou próximos de um zero  
km”, conclui. 

Oferta de Crédito – A ameaça do aumento do de-
semprego tem afetado o crédito no Brasil mas, ao 
contrário do que se pensa, não há falta de oferta de 
crédito, mas sim, de tomador. Em recente pesquisa 
realizada pela ACREFI, 72% dos entrevistados 
disseram estar endividados e, dos 18% restantes, 
82% afirmaram não ter intenção de realizar novos 
empréstimos ou financiamentos este ano. A Boa 
notícia é que, no saldo entre os que não têm dívi-
das e que pretendem adquirir novos créditos, 33% 
estariam destinando esses recursos para a aquisição 
de veículos.

O Presidente da Acrefi, Érico Ferreira, comenta 
que o País enfrenta uma crise que atinge todos os 
mercados. “Não existe pagador sem emprego e não 

A concessionária Abrão 
Reze, de Sorocaba.

O pátio de usados 
da Promenac.
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O RENAVE e a 
simplificação da 
transferência de 
veículos
Em breve, as concessionárias de todo o Brasil terão mais um 
aliado para a operação de veículos usados. O Registro Nacional 
de Veículos em Estoque (RENAVE), um módulo eletrônico que 
eliminará o livro físico de registro de veículos usados, viabilizará 
a escrituração eletrônica de entrada e saída nas concessionárias 
e em lojas de revenda de carros usados. A medida tem, como 
principais objetivos, a desburocratização, formalização e aumen-
to da segurança do processo. “A medida é um desdobramento 
da Lei Nº 13.154/2015, uma importante conquista da Fenabrave 
junto a outras entidades do setor e que beneficiará as Redes de 
Concessionárias de todo o País, resultando em uma economia 
média de R$ 980,00 por veículo negociado, impactando, favora-
velmente, nos resultados das Redes, em um momento de intensos 
desafios para todos os setores da economia e que fará grande 
diferença nos negócios das concessionárias”, afirma o Presidente 
da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

Com a medida, a empresa que comercializa veículos usados 
poderá fazer o registro de entrada e saída em estoque de forma 
eletrônica, diretamente no órgão de trânsito responsável pelo 
licenciamento. Desta forma, quando um consumidor negociar seu 
veículo usado em uma concessionária ou entregá-lo como parte 
da entrada para adquirir um novo, o simples registro eletrônico 
feito pela concessionária passará a comprovar a transferência de 
domínio desse veículo.

tem como prever quem irá ficar desempregado. 
A inadimplência subiu, vai aumentar mais ainda 
e, sem dúvida, toda essa insegurança reflete no 
mercado de crédito. Existe oferta de crédito, o que 
acontece é que os bancos ficaram mais criteriosos 
e não estão tendo demanda, pois o consumidor 
está arisco”. 

Rodnei Bernardino de Souza, diretor do Itaú 
Unibanco, cita que o mercado de seminovos tem 
sido um foco importantíssimo na operação do ban-
co. “Atuamos nesse mercado em todo o Brasil e em 
diferentes segmentos de lojistas – concessionárias 
e lojas multimarcas. As principais novidades que 
trouxemos para o mercado, em 2015, valem tanto 
para 0 km quanto para veículos seminovos. Os 
principais destaques são a precificação por nível de 
risco do cliente e a nossa plataforma digital, uma 
ferramenta que dá muito mais autonomia e como-
didade ao concessionário. Ambas são inovações no 
mercado brasileiro”, afirma.

O executivo cita que este mercado possui 
extrema importância para o Banco. “Os números 
mostram que o mercado de seminovos caiu bem 
menos do que o mercado de 0km. Além das lojas 
multimarcas, as concessionárias estão olhando para 
ele com mais atenção e dedicação do que faziam no 
passado recente. Estamos sempre atentos a estes 
movimentos e tendências para melhorar ainda mais 
a nossa maneira de trabalhar um mercado tão rele-
vante para a nossa operação”, argumenta o diretor 
do Itaú Unibanco.

Sobre as expectativas do mercado para este 
ano, Souza acredita que os números devem seguir 
a tendência de 2015. “O mercado deste segmento 
teve, em 2015, uma ligeira queda, enquanto o de 
0km teve uma queda bem expressiva. A expectativa 
é que, em 2016, esta tendência continue, ou seja, 
que ocorra uma retração inferior à que vem ocor-
rendo no mercado de 0km”, finaliza o diretor do 
Itaú Unibanco. 

Érico Ferreira, 
presidente da Acrefi, 
e Rodnei Bernardino 
de Souza, diretor do 
Itaú Unibanco. 
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MERCADO FREELANCER 
CRESCE NO PAÍS 
Segundo a ABRH- Brasil - Associação Brasileira de 
Recursos Humanos, o mercado freelancer, considerado 
uma tendência mundial e irreversível para empresas 
e profissionais, vai continuar crescendo no Brasil.
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D
e acordo com dados divulgados em 
seu Informe Anual, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
aponta que o aumento do desempre-
go no Brasil pode chegar a 7,7% em 
2016, atingindo 700 mil brasileiros, 
em função da forte crise econômica. 
O País será responsável por um a cada 

três novos desempregados em 2016 no mundo. No 
total, serão destruídos, no mundo, 2,3 milhões de 
postos de trabalho. Em comparação a 2014, serão 
1,2 milhão de novos desempregados no Brasil. A 
taxa de desemprego deverá passar, em números 
absolutos, de 7,7 milhões de desempregados, 
em 2015, para 8,4 milhões de pessoas até o final  
de 2016.

Luiz Edmundo Rosa, diretor de estudos e ca-
pacitação da ABRH-Brasil, Associação Brasileira 
de Recursos Humanos, afirma que independente 
da crise econômica, o trabalho de freelancer é 
uma tendência mundial, fazendo parte de um 
processo de modernização do mercado de traba-
lho. “Desde o final dos anos 90, o trabalho nos 
moldes tradicionais vem diminuindo, perdendo 
força. E isso faz parte de dois fenômenos que 
acontecem simultaneamente. Um está ligado à 
urbanização dos grandes centros que demandam 
por mais serviços e que, neste contexto, surgem 
os profissionais preocupados com a qualidade de 
vida, com o domínio sobre o seu tempo, além 
daqueles casos em que os empregos formais são 
reduzidos ou deixam de existir, fazendo com que 
estes profissionais busquem oportunidades como 
freelancers. O outro movimento está ligado à 
mudança da sociedade na área do conhecimento, 
graças aos recursos oferecidos na internet, em 
grande parte sem custo, que permitem, ao indiví-
duo que nunca trabalhou, por exemplo, alcançar 
a profissionalização para oferecer os seus serviços 
posteriormente”, cita.

Rosa comenta os dados do IBGE - Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, que apontam 
que o Brasil possui cerca de 205 milhões de ha-
bitantes, para falar do quanto este mercado vem 
crescendo. “Desse total de habitantes, conforme 
o IBGE, apenas cerca de 60 milhões são de em-
pregados, sendo que 12 milhões estão no setor 
público e 48 milhões de pessoas desempenhando 
atividades com carteira assinada em empresas 
privadas formais. Temos, ainda, referente à popu-
lação economicamente ativa, cerca de 45 milhões 
de pessoas que estão na economia informal ou 

trabalhando como freelancer. Não temos um nú-
mero exato, mas sabemos que é um mercado com 
oportunidades para empresas e profissionais, com 
alcance não apenas nacional, mais internacional, 
visto que muitas das empresas que oferecem os 
serviços de intermediação para o setor, atuam 
mundialmente. Sem dúvida, é um mercado em 
expansão e que deve crescer ainda mais a partir 
de 2020”, cita. 

O diretor de estudos e capacitação da ABRH-
-Brasil cita que o processo é irreversível e que a 
Legislação Trabalhista Brasileira precisa se adequar, 
chamando a atenção para as empresas que depen-
dem de profissionais para trabalhar em processo 
contínuo, que vão precisar oferecer atrativos para 
conseguir pessoas para tal atividade com o passar 
dos anos. “Neste cenário, temos pontos importan-
tes que precisam de atenção, como a adequação da 
arcaica Legislação Trabalhista que não estimula em 
nada o emprego. É uma nova forma de atuação das 
empresas tendo, como diferencial, principalmen-
te em época de crise, a oportunidade de ofertar 
serviços sem a necessidade de custos fixos ou de Luiz Edmundo Rosa, 

diretor de estudos e 
capacitação da  

ABRH-Brasil
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Perfil dos freelancers 
brasileiros

Uma pesquisa brasileira do mercado de serviços, realizada, em 
outubro de 2015, pela Prolancer, que contou com a participação de 
mais de 2,6 mil freelancers brasileiros, indicou que a possibilidade 
de administrar o próprio tempo é a principal vantagem para 94% 
dos entrevistados que atuam desta maneira. Em segundo lugar, a 
possibilidade de fazer o que gostam (78%), seguido pela opção de 
independência que se adquire ao ser seu próprio chefe (70%). Não 
ter gastos com transporte aparece em quarto lugar (32%) e, por 
último, conseguir ganhar mais, com 25%.

No Brasil, 28% dos profissionais ouvidos passaram a trabalhar como 
freelancers nos últimos três anos. Aproximadamente, 31% afirma-
ram trabalhar há mais de três anos de maneira autônoma. Em torno 
de 39% dos profissionais atuam há menos de um ano como freelan-
cer. A mesma porcentagem de 31% foi encontrada entre brasileiros 
que se dedicam à atividade há ao menos três anos. A crise econômica 
enfrentada nos últimos anos por diversos países e a busca por mais 
liberdade justificam o recente aumento de profissionais no setor.

Quando perguntados como melhor descreveriam a sua relação com 
o sistema Freelancer, 33% afirmaram se dedicar em tempo integral à 
atividade. Entretanto, 13,55% disseram trabalhar meio período em 
alguma empresa e meio período como Freelancer. Em torno de 53% 
dos profissionais afirmaram trabalhar em tempo integral em alguma 
companhia e fazer horas extras como talento digital.

Sobre as especialidades de cada profissional, a maioria, 35%, se 
classificou como Designer Gráfico, 29% são Programadores Web, 
16% são criadores de conteúdo escrito e 5% atuam com Digital 
Marketing (SEO, SEM e Social Media). 

aumentar estrutura física com a contração de pro-
fissionais para determinada atividade, por exemplo. 
Estes profissionais oferecem atrativos para empresas 
e pessoas físicas”.  

O aumento deste setor está diretamente ligado à 
qualidade de vida, à flexibilidade e à tecnologia. “O 
freelancer é um profissional que não será impactado 
diretamente por problemas como mobilidade ur-
bana, por exemplo. Neste mercado, estão os setores 
mais modernos da nossa economia, como as empre-
sas que lidam com informação. No entanto, o setor 
de serviços vem crescendo muito. É importante 
reforçar que todos os setores têm muito a aprender 
com os freelancers, no sentido de modernização, 
autonomia, ou seja, agir com o espírito empreen-
dedor destes profissionais, refletindo na mudança 
de comportamento na realização das atividades”, 
conclui Luiz Edmundo Rosa. 

De acordo com dados da Prolancer, platafor-
ma de ofertas de vagas freelancers do Brasil, que 
conta com mais de 100 mil talentos digitais e 10 
mil empresas cadastradas, houve aumento no nú-
mero de companhias que passaram a investir na 
contratação de profissionais freelancers. Entre ja-
neiro e outubro de 2014, 1.187 empresas cadastra-
ram projetos na plataforma; no mesmo período de 
2015, foram contabilizadas 3.577 companhias em 
busca de profissionais freelancers, um crescimento 
de aproximadamente 67%. “Estamos observando 
uma revolução no setor de recrutamento e gestão 
de talentos em todo mundo. O Trabalho 3.0 está 
em busca de uma melhoria econômica e social, 
que promete elevar a área de recursos humanos 
global a um novo patamar nas próximas déca-
das. A contratação de talentos digitais ajuda na 
redução de até 40% dos gastos. Além disso, gera 
uma quantidade enorme de benefícios em termos 
de competitividade, produtividade e eficiência, 
fatores que impactam diretamente no negócio 
do empresário”, afirmou Sergio M. Baiges, CEO  
da Prolancer.

A Prolancer registrou um aumento nos cadas-
tros de profissionais, em 2015, de cerca de 28%, 
na comparação com 2014, com cerca de 40.000 
novos freelancers cadastrados na plataforma no 
período, demonstrando a forte tendência do setor 
por capacitação profissional e proteção dos direitos 
na relação Freelancer e empresas. 

Sergio M. Baiges,  
CEO da Prolancer.
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apoio jurídico

Na busca pelo equilíbrio da repartição do ICMS entre os Estados nas operações 
interestaduais, foi promulgada a Emenda Constitucional Nº 87/2015.

A previsão original constitucional determinava que o 
ICMS incidente nas operações interestaduais com 
consumidor final fosse destinado, integralmente, ao 
Estado de origem da mercadoria.

Essas operações interestaduais se intensificaram nos últimos 
anos com o advento do comércio eletrônico que, além de facilitar 
o acesso aos consumidores, passou a abranger quase a totalidade 
dos tipos de mercadorias.

Como consequência desse aumento, veio o desequilíbrio na 
partilha do ICMS, que passou a concentrar-se nos poucos Estados 
em que as grandes lojas virtuais estão sediadas.

Objetivando solucionar a desarmonia posta, a Constituição 
Federal foi alterada para estabelecer a repartição do ICMS em todas 
as vendas interestaduais destinadas aos consumidores finais, seja 
realizada pelo comércio eletrônico ou não.

Pela nova regra, deve-se calcular o ICMS pela alíquota inte-
restadual e recolher para o Estado de origem, em seguida, calcular 
o ICMS apurado entre a diferença da alíquota interestadual e a 
alíquota interna do Estado de destino e recolher para o mesmo.

Em princípio a repartição do imposto não trouxe aumento no 

Emenda Constitucional 
Nº 87/2015 – Partilha 
do ICMS nas operações 
interestaduais.

ônus fiscal da operação, apenas modificou a destinação da arrecada-
ção, contudo, as obrigações acessórias atribuídas aos contribuintes 
acabaram por aumentar seu trabalho e seus encargos, sendo neces-
sário não só efetuar novos cadastros, como levantar as alíquotas 
internas de todos os Estados de destino, preencher e realizar dois 
recolhimentos distintos. 

O aumento das obrigações e encargos poderá ser ainda maior 
caso as autoridades fazendárias entendam ser devida a partilha 
nas operações realizadas com mercadorias recebidas com subs-
tituição tributária, neste caso o contribuinte deverá recolher o 
ICMS com a partilha prevista na EC n.º 87/2015, para depois 
realizar o ressarcimento do imposto retido quando da entrada por 
substituição tributária.

A saída encontrada para sepultar o desequilíbrio na partilha 
do ICMS, causada pelo aumento do comércio eletrônico, acabou 
por abranger todas as operações interestaduais, mesmo aquelas 
que não contribuíram para desigualdade na partilha, resultando 
em aumento de obrigações e encargos para todos os contribuintes, 
agravando ainda mais a situação do comércio no País que atravessa 
período de grande dificuldade. 

Roberto Chikusa

Roberto Chikusa é advogado da Lopes da Silva & Associados, sociedade de advogados.

Pela nova regra, deve-se calcular o ICMS pela alíquota interestadual 
e recolher para o Estado de origem, em seguida, calcular o ICMS 
apurado entre a diferença da alíquota interestadual e a alíquota 

interna do Estado de destino e recolher para o mesmo.
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VENDER MAIS E MELHOR  
EM TODAS AS ÁREAS! 

30 Revista Dealer

ENCONTRO DE VENDEDORES DE CONCESSIONÁRIAS 
FENACODIV AMPLIA ATUAÇÃO

Diante de perspectivas desafiadoras para 
2016, cresce a necessidade de as Redes de 
Concessionárias capacitarem suas equipes 
de vendas, em todas as áreas de atuação. 
Nesse cenário, a Fenacodiv tem 
atuado por meio dos Encontros de 
Vendedores de Concessionárias, 
promovidos em parcerias com 
os SINCODIV’s e conduzidos 
pela Escola de Gestão 
Automotiva – EGA. 
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O
s 10 eventos realizados em 2015 contaram 
com mais de 2 mil vendedores e gestores e, 
em 2016, os 13 eventos previstos passam a 
oferecer formato mais abrangente contem-
plando, além da venda de veículos novos, 
também as áreas de usados, peças e serviços.

Lançados no início de 2015, os Encontros de 
Vendedores de Concessionárias Fenacodiv devem 
atrair e preparar, em 2016, ainda mais profissio-
nais de vendas ligados às redes de distribuição 
em todo o Brasil. A necessidade de ampliar a 
produtividade das equipes, em todas as áreas, fez 
com que os eventos adquirissem uma roupagem 
mais abrangente este ano, contemplando as áreas 
de usados, peças e serviços, além de serem soma-
das, ao conteúdo, ferramentas comportamentais 
de Programação Neurolinguística e Coaching, e 
novos palestrantes. 

Para Valdner Papa, Coordenador Geral da Fe-
nacodiv e do Projeto, com a economia e a política 
do País passando por dificuldades, foi necessário 
buscar alternativas para superar os desafios atuais 
e preparar as equipes para atender as demandas 
futuras. “Em 2015, os objetivos do Encontro fo-
ram alcançados, com cerca de 2 mil participantes 
nos 10 eventos realizados em diferentes regiões 
do Brasil, número recorde, onde atingimos a base 
operacional das Redes participantes com esta 
iniciativa pioneira. Estas equipes vêm promo-
vendo o debate em torno das melhores práticas 
de processos e gestão e, assim, ampliando o nível 
de capacitação profissional. Estamos sempre 
buscando a qualificação das vendas no varejo e, 
como consequência, garantindo as boas margens 
das concessionárias”, avalia Papa. 

Segundo ele, por meio das pesquisas realiza-
das nos eventos, ficou claro que, mesmo com o 

mercado ruim, se as Redes utilizassem ações de 
fidelização dos clientes, os reflexos da crise seriam 
menores no setor. “Os resultados nos mostraram 
que podemos obter conquistas muitos melhores, 
independente da crise. Ao entrevistar os vende-
dores, por exemplo, perguntando qual percen-
tual de fechamento de negócios seria positivo, e 
questionando sobre a média de fechamento em 
cada área, constatamos, ao final, que o potencial 
de fechamento seria muito maior do que o índice 
almejado e muito acima do efetivamente realiza-
do”, observa Valdner Papa. 

Para obter melhores resultados nas abordagens 
de vendas, as equipes que participarem dos En-
contros de Vendedores terão, como ferramenta, a 

Acima, participantes 
do 6º Encontro de 

Vendedores MT. 
Abaixo, Valdner 

Papa, coordenador 
geral da Fenacodiv 

e do Encontro de 
Vendedores.



mercado

Programação Neurolinguística e Coaching. “Por 
meio dessas ferramentas de capacitação, as equipes 
terão muito mais segurança para se relacionar com 
os seus clientes, aprenderão a detectar qual o perfil 
do consumidor e poderão oferecer o produto mais 
adequado, resultando em uma possível evolução 
nas vendas”, afirma Silvana Chmelyk Vallochi, exe-
cutiva da Escola de Gestão Automotiva e também 
palestrante dos Encontros.

Segundo ela, foi durante a realização dos even-
tos de 2015 que a EGA pôde identificar algumas 
necessidades nas equipes de vendas, resultando 
na ampliação do projeto. “Outros pontos funda-
mentais a serem trabalhados pelas áreas de vendas 

são o fluxo de loja, os contatos telefônicos ativos 
e receptivos, além dos leads, pois, se trabalhados 
assiduamente, mesmo no atual cenário de crise, os 
resultados serão conquistados. O cliente não sumiu 
das concessionárias, o que houve foi uma diminui-
ção do fluxo e, dessa forma, esse consumidor mais 
cauteloso precisa ser bem mais trabalhado, ter mais 
vantagem”, pondera Vallochi. 

Com o novo formato, a avaliação realizada 
junto aos participantes dos Encontros, que traça o 
perfil do vendedor, será encaminhada às Redes de 
Concessionárias, permitindo que os gestores pos-
sam trabalhar, individualmente, o aprimoramento 
de cada profissional. 

Mais participação em 2016 – O primeiro ano de 
realização dos Encontros de Vendedores de 
Concessionárias foi considerado um sucesso pelo 
Coordenador Geral da Fenacodiv, Valdner Papa, 
que atribui o alto índice de adesão (quase 2 mil 
participantes em 2015) também ao empenho 
e parceria dos Sincodiv´s de cada uma das 10 
regiões em que o evento foi realizado. “Estamos 
certos de que, com a ampliação do conteúdo, que 
agora prevê dois dias de evento para abranger mais 
áreas e todos os segmentos, deveremos alcançar 
ainda mais participantes e, nesse sentido, a par-
ceria com os Sincodiv´s será muito importante”, 
declara Papa.

Segundo pesquisas realizadas durantes os En-
contros, em 2015, 99% dos participantes aprovam 
a iniciativa de participar de um evento exclusivo 
para vendedores, 93% apontaram que irão apro-
veitar de 75 a 100% do conteúdo apresentado 
durante o curso em seu dia a dia sendo que, 7% 
dos participantes afirmaram que aproveitarão até 
50% do conteúdo. 

Ricardo Pessoa, Consultor de Vendas dos 
segmentos de Tratores e Máquinas Industriais do 
Grupo Entreposto de Fortaleza/CE, que partici-
pou da 7ª edição do evento, aprovou o programa 
e diz poderia ser realizado mais vezes, pois reflete 
no dia a dia da concessionária. “Na correria diária, 
esquecemos de aplicar algumas ferramentas e, com 
o curso, despertamos para a importância e para o 
interesse em utilizar essas ferramentas, como o pla-
nejamento estratégico de visitas junto aos clientes, 
trabalhar melhor a nossa base, otimizar o tempo, 
entre outros itens que resultarão no aumento dos 
resultados. Sem dúvida, é uma mudança de pos-
tura em relação à forma de trabalhar, de abordar o 
cliente”, comenta. 
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Participantes e 
contribuições do 8o 
Encontro, realizado 
em Fortaleza, CE.



Participante da 10ª edição do Encontro, o 
vendedor do segmento de Automóveis da Distac 
Veículos/RJ, Francisco Correa, afirma que o curso 
foi muito proveitoso e que o considera atual para 
o momento do mercado. “O evento foi muito 
interessante, apresentando exatamente a realidade 
do vendedor, além de mostrar caminhos, dentro 
do atual cenário, para atingirmos um desempenho 
melhor. Com certeza, participaria novamente e a 
iniciativa deveria se estender a mais vendedores”. 

O local de cada evento é definido em parceria 
com os Sincodiv´s locais e, para participar, cada 
inscrito deve doar 1 kg de alimento não perecível. 
Os alimentos arrecadados são doados a instituições 
escolhidas pelas Regionais.  

1º Encontro de 2016 
acontece em Brasília  
O 11º Encontro de Vendedores de Concessionárias 
Fenacodiv foi realizado em parceria com o SINCODIV-DF, 
em Brasília/DF, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2016. 

A Programação contou com as seguintes palestras:

• Palestra Automóveis

Como vencer os desafios do setor
Ministrada por Silvana Chmelyk Vallochi, Diretora 
Executiva da Momentum Consultoria e Escola de Gestão 
Automotiva – EGA e Professora da TV FENABRAVE

• Palestra Motocicletas

Seu motor de vendas funciona?
Ministrada por Vanessa Bergamini, Coordenadora 
de Negócios, Consultora no Setor de Motocicletas e 
Professora da TV Fenabrave

• Palestra Caminhões, Ônibus, Implementos Rodoviários,  
Tratores e Máquinas Agrícolas

O sucesso nas vendas de veículos comerciais
Ministrada por Osmar Rodrigues Hidalgo,  
Consultor de Negócios, Estratégia e Gestão de 
operações automotivas

• Palestra Pós-Venda

Pós-venda - venda mais e com qualidade!
Ministrada por Rose Santi, Consultora em áreas de 
Pós-Venda, Vendas e Processos Internos, Psicóloga e 
Instrutora da TV Fenabrave

• Conteúdo e Atividade Complementar

O poder da persuasão. Como fazer o  
cliente dizer sim
Apresentado pelo Prof. Ricardo Cavalcante – 
Profissional de Coaching com experiência em Gestão 
Comercial B2B, Gestão de Pessoas e proprietário da 
VACC Treinamentos

Próximos eventos

SINCODIV-AL
SINCODIV-BA
SINCODIV-RN
SINCODIV-PA
Regional Amapá
SINCODIV-PE

Estão previstos mais 12 eventos  
para este ano:

SINCODIV-SP
SINCODIV-SE
SINCODIV-RO
SINCODIV-AM
SINCODIV-PR
SINCOVAVE-PR

Ricardo Pessoa, consultor de vendas dos 
segmentos de tratores e máquinas do Grupo 
Entreposto, e Francisco Correa, vendedor do 
segmento de automóveis da Distac Veículos.
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Antônio Jorge Martins  
e Carlos Murilo Moreno

economia

Neste evento, será difícil deixar de ver o envolvimento e os efeitos 
na indústria automobilística. Responsáveis por 6% de todo o 
PIB do Brasil, as montadoras sabem de seu papel na economia e 
a importância de acontecimentos esportivos desta natureza.

Este ano, receberemos as Olimpíadas e as Pa-
ralimpíadas, pela primeira vez, na América 
do Sul. Apesar das críticas, deve acontecer 

o mesmo que na Copa de 2014, quando a população 
se esforçou para gerar uma vitrine de visibilidade para 
o nosso país.

Neste evento, será difícil deixar de ver o envolvi-
mento e os efeitos na indústria automobilística. Res-
ponsáveis por 6% de todo o PIB do Brasil, as monta-
doras sabem de seu papel na economia e a importância 
de acontecimentos esportivos desta natureza. Três já 
garantiram sua participação: Nissan, Fiat e Hyundai.

A Nissan ganhou a concorrência realizada e re-
cebeu o direito de se divulgar como patrocinadora 
da Rio 2016. Para uma estreante, ligar seu nome aos 
jogos é a chance de mostrar o compromisso com o 
país, nacionalizando uma marca que, para a maioria 
dos brasileiros, ou é desconhecida ou é importada. 
Desde 2012, a empresa vem fazendo ações para ligar 
seu nome às provas.

Já a Fiat, por meio do patrocínio das transmissões 
da Rede Globo, invadiu a festa. Mesmo não sendo 
a patrocinadora oficial, sua presença naquele meio 
de comunicação deve fazer com que os brasileiros 
confundam quem é o patrocinador oficial. Ainda 

O reflexo das 
Olimpíadas 2016 no 
setor automotivo

mais que nos locais dos eventos não se exibe marca 
dos patrocinadores. Para a líder, que vem perdendo 
mercado na crise atual, reforçar seu apoio ao Brasil 
só trará benefícios.

Agindo de uma forma diferenciada, a Hyundai fe-
chou o patrocínio do Cristo Redentor e será vista por 
todos os que venham conhecer o ponto turístico mais 
visitado do Brasil. Com esta estratégia inteligente, a 
montadora coreana investiu um valor relativamente 
baixo, comparado aos da Nissan e da Fiat, para ligar 
seu nome ao monumento e impactar brasileiros e 
estrangeiros, presentes ou não no evento.

Em termos de imagem, só há o que comemorar. 
A Nissan saiu na frente e, depois das séries especiais, 
aproveitará a Rio 2016 para mostrar sua nova SUV, já 
divulgada como o “carro das olimpíadas”. Tal lança-
mento poderá aumentar sua participação nas vendas 
em um período econômico difícil. 

E as demais? Oficialmente, não podendo se ligar 
ao evento, pouco espaço deverá sobrar. Mas, como 
criatividade não falta ao mercado automotivo brasi-
leiro, não faltarão ofertas no período. Após a queda de 
vendas nos últimos tempos, a Rio 2016 pode ser uma 
boa oportunidade para o mercado voltar a pensar em 
dias melhores. 

ANTÔNIO JORGE MARTINS é coordenador na FGV-Fundação Getúlio Vargas do MBA em Gestão Estratégica de Empresas da Cadeia 
Automotiva e professor do curso de pós BMBA em Inteligência Empresarial. CARLOS MURILO MORENO é professor de Marketing 

de Varejo Automotivo na FGV e foi gerente de publicidade da Fiat e diretor de marketing da Nissan.

Soluções para Gestão Visual

Pós venda!

As grandes marcas confiam na Isoflex:

Aumente lucro seu  em até 30% 
com os quadros de gestão de oficina!

A PARTIR DE:
R$ 6.990,90

Kit completo com:
 
Quadro agendamento do dia +
Quadro agendamento da semana +
Quadro preparação de agendamento +
Quadro progresso do trabalho +
Ímãs + Tags
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- os melhores preços;
- a melhor qualidade;
- patente requerida sobre o sistema de escaninhos dos quadros.
- presença em toda a América Latina!
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FAÇA PARTE DA REDE 
DE CONCESSIONÁRIAS QUE 
MAIS CRESCE NO BRASIL.

BAIXO CUSTO DE 
MANUTENÇÃO

350kg

DISPENSA USO DE 
CAPACETE

motocar

CAPACIDADE DE
CARGA TOTAL 350KG350kg

EMPRESA 100%
BRASILEIRA

Todos juntos fazem um trânsito melhor.
Veículo homologado pelo DENATRAN e IBAMA podendo circular em qualquer via pública brasileira. A Motocar, 
reserva-se o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia notificação. Garantia de 1 ano 
sem limite de quilometragem válida na Rede de Concessionárias Motocar. Fotos ilustrativas.

www.triciclosmotocar.com.br
Seja um revendedor autorizado na sua cidade. Consulte condições.

0 8 0 0  0 9 2  3 4 6 8
A T E N D I M E N T O  2 4 H

3 MODELOS, INFINITAS POSSIBILIDADES!

1 ANO DE
GARANTIA

O  T R I C I C L O  B R A S I L E I R O

Amplo Armazém de Peças.

Fábrica em Manaus/AM.

Concessionária - TRILEGAL Araçatuba/SP.
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