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Com a proposta de conectar os negócios das Redes, o maior evento
do setor, no mundo, reuniu mais de 25 mil pessoas em Las Vegas.

ENTREVISTA

26O CONGRESSO & EXPOFENABRAVE

MERCADO

O Ex-Ministro das Cidades, Gilberto
Kassab, comenta os avanços trazidos
pelo Código Brasileiro de Trânsito nas
cidades brasileiras.

Sob o tema DETERMINAÇÃO,
estão abertas as inscrições para o
maior evento do setor na
América Latina.

Apesar da queda no mercado
total de veículos, marcas
premium registram crescimento
nas vendas.

CETIP

MAIS PRESENTE
DO QUE VOCÊ IMAGINA

A Cetip traz ainda mais
agilidade e segurança para
todo o ciclo de financiamento,
por meio de soluções
inovadoras e eficientes.

Para quem
quer comprar
um veículo:
liberação mais
rápida de crédito
pelas instituições
financeiras.

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.

editorial

Vamos diversificar nossa
gestão, com determinação!
Por Alarico Assumpção Júnior

A

tualmente, vivemos em nosso setor um período de incertezas e, especialmente, um
momento de reflexão sobre nossas atividades. O modelo de negócio tradicional,
o qual trabalhamos ao longo dos últimos anos, não pode mais seguir adiante.
Este foi o principal ensinamento que tivemos na última convenção da NADA,
realizada entre os dias 31 de março e 3 de abril, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Dentre os principais temas abordados nas palestras apresentadas, ficou evidente que o investimento em outras áreas das nossas empresas, como usados,
F&I, peças e serviços, será um fator determinante para o futuro do negócio. Para se ter uma
ideia, em algumas empresas, estes departamentos são responsáveis por mais de 100% da
absorção dos custos da concessionária. Isso significa que, os Concessionários norte-americanos aprenderam com a crise que viveram e reduziram
intensamente a dependência da venda de carros novos.
Esses conceitos os senhores poderão acompanhar na matéria de capa
desta edição, que conta com a cobertura completa do maior evento voltado ao nosso setor, no mundo. Em Las Vegas, pudemos observar como os
empresários estadunidenses superaram a crise e retomaram o crescimento,
encerrando 2015 com mais de 17,5 milhões de unidades comercializadas.
Ambientes de aprendizado, como o que vivemos na última NADA
Convention, serão apresentados, também, no 26º Congresso &
ExpoFenabrave, que será realizado, em São Paulo, nos dias 16 e 17 de
agosto. Este evento, que pretende reunir mais de 3 mil pessoas, está com
as inscrições abertas e trará como tema a DETERMINAÇÃO.
Determinação esta que faz de nós, empresários, a sair todos os dias de
nossas casas para seguirmos em frente, de cabeça erguida, enfrentando todas as adversidades
que o mercado nos impõe. Tenham certeza de que, assim como no modelo norte-americano,
seguiremos em frente, com determinação, para vislumbrarmos no futuro, a retomada do
nosso mercado.
Ampliem o conhecimento! Juntos, e com determinação, seguiremos rumo a um vitorioso caminho.
Um abraço e boa leitura.
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Alarico Assumpção Júnior é presidente da Fenabrave –
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
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Novidades: Universidade e
TV Fenabrave
Há dois meses, a Universidade Fenabrave apresentou uma
importante inovação para os alunos da TV Fenabrave. Todos os
cursos disponibilizados por meio da TV, também estão disponíveis
na internet.
Com o objetivo educacional de oferecer oportunidades para
ampliar o conhecimento das equipes das concessionárias no Setor
da Distribuição Automotiva, mensalmente, cursos com diversos
temas, dentre eles: como vender em tempos de crise; motivação - A arte de inspirar; organização e processo em pós-vendas;
qualidade no trabalho e produtividade serão, apresentados nesta
nova plataforma.
Vale ressaltar que, além das concessionárias, as Associações
de Marca também podem realizar parcerias com a Universidade
Fenabrave, utilizando a TV Interativa Fenabrave para abordar
temas de interesse junto a suas Redes.

Curta, comente e
compartilhe no Facebook!
A Universidade Fenabrave ampliou a comunicação com
seus alunos e criou mais um canal de interação por meio
de uma fanpage no Facebook. A ideia é interagir e informar sobre todos os cursos, mesas redondas e projetos
educacionais a todos os interessados que utilizam a
Universidade e TV Fenabrave.
Curta a página e fique por dentro de todas as novidades:
www.facebook.com/universidadefenabrave.

Inscrições abertas para o 26º Congresso & ExpoFenabrave
Os Concessionários e suas equipes de todos os segmentos
automotivos já podem efetuar as suas inscrições para o 26º
Congresso & ExpoFenabrave, que será realizado nos dias 16 e
17 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo. “Neste ano
mantivemos os mesmos valores de 2015 para inscrição. Esta é
mais uma vantagem que os Concessionários, de todo o Brasil, terão
em nosso evento”, comentou o presidente da Fenabrave, Alarico
Assumpção Júnior.
Com o tema DETERMINAÇÃO, o segundo maior evento do setor, no mundo, pretende reunir mais de 3 mil pessoas e oferecerá,
às Redes inscritas, palestras voltadas ao negócio da Distribuição,
como usados, F&I, internet, RH, entre outros temas de interesse
para a gestão da concessionária. “Neste ano, pretendemos mostrar
que a determinação será um fator importante para atravessarmos a ponte em que se encontra o nosso mercado. Afinal, o que
determina nossas ações para continuarmos adiante?”, explica o
presidente da Fenabrave.
Além das palestras, acontecerá a ExpoFenabrave, feira de negócios dedicada ao setor e que reunirá mais de 70 empresas em
6
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8 mil m² de área de exposição. Esta é uma oportunidade para que
as Redes de Distribuição tenham contato direto com as principais
empresas fornecedoras do segmento, além de montadoras e
outros empresários.
Já nos workshops programados, estão em destaque as palestras internacionais, que contarão com a presença de profissionais
da NADA – National Automobile Dealers Association e, também,
de professores da Flórida Christian University, que ministrarão
palestras sobre as principais tendências de gestão do mercado
automotivo mundial.
Para obter mais informações e realizar a inscrição, basta acessar
o site do evento: www.congresso-fenabrave.com.br.

Agenda

Fortaleza recebe Reunião
Itinerante Fenacodiv
Retomando a realização de reuniões itinerantes, o
primeiro evento regional da Fenacodiv aconteceu na
cidade de Fortaleza-CE, no dia 26 de fevereiro, reunindo
cerca de 100 pessoas na sala de Convenções do Seara
Praia Hotel, na Avenida Beiramar, na praia de Meireles.
Participaram da reunião, além do Presidente da Fenabrave
e Fenacodiv, Alarico Assumpção Júnior, a Diretoria
Executiva, executivos e assessores da entidade, além
de Concessionários locais. O grupo foi recepcionado
pelo Presidente da Regional e do Sincodiv-CE, Fernando
Pontes, que deu as boas vindas, dizendo estar honrado
por estar recebendo a todos em sua cidade.
Ao abrir a reunião, o presidente da Fenabrave e Fenacodiv,
Alarico Assumpção Júnior, reiterou a proposta das entidades em
buscar soluções conjuntas para que o setor possa sair da crise,
e alertou para a necessidade de união de toda a categoria para
que todos sofram menos e possam atravessar por 2016 com
menos perdas do que as registradas no ano passado. “Devemos
estar de mãos dadas para atravessar essa ponte chamada 2016,
mas chegaremos ao futuro mais fortes, certamente”, ponderou.
Como parte da programação do dia, Luiz Antonio Fleury
Filho, ex-governador de São Paulo e atual consultor da
Fenabrave, falou sobre o “Momento Político” vivido
pelo Brasil, que traz instabilidade sobre o futuro.
“A ética na comunicação política” foi o tema abordado
pela coaching Clarissa Medeiros, que retratou a crise como
oportunidade de superação, e destacou outros assuntos, a
necessidade de os empresários migrarem o foco dos processos
para os relacionamentos e para o desenvolvimento de pessoas.
O diretor de Assuntos com o Mercado e Coordenador Geral
da Fenacodiv, Valdner Papa, comentou sobre a “Visão de
Mercado” e os benefícios que os estudos realizados pela
Fenabrave proporcionam. Entre um dos pontos destacados
em sua apresentação, Papa afirmou que houve migração da
maior faixa de consumo de automóveis, que passaram de
carros de até R$50 mil para uma entre R$60 mil a R$70 mil.
Na sequência, os Encontros de Vendedores Fenacodiv foram
abordados pela consultora Silvana Vallochi, da Escola de
Gestão Automotiva –EGA, que demonstrou dados e opiniões
dos participantes das edições realizadas em 2015. Entre os
argumentos sobre a necessidade crescente de capacitação
das equipes de vendas das concessionárias, Vallochi mostrou
índices de conversão de vendas potenciais, identificados na
pesquisa realizada em cada Encontro, junto aos participantes,
e que apontaram que a conversão concretizada está bem
abaixo do real potencial de vendas de cada profissional.
Também “Os desafios da comunicação” foram abordados na
Reunião Itinerante. A assessora de comunicação institucional
e imprensa da Fenabrave, Rita Mazzuchini, falou sobre
os objetivos da área de comunicação da entidade e os

Fernando Pontes, presidente da Regional e do Sincodiv-CE, e
Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave e Fenacodiv.

diversos canais existentes, voltados aos públicos interno
e externo, e que têm ampliado seu espaço e credibilidade
também junto ao Governo e entidades congêneres.
Na sequência do evento, o ex-concessionário Fiat, Humberto
Pereira Carneiro, atual sócio da Policard, apresentou
proposta de Cartão Corporativo para os participantes
da reunião, garantindo lucratividade, atendimento e
representatividade por parte da Policard em todo o País.
Antes da palestra de encerramento, o evento recebeu Mauro
Benevides Filho, Secretário da Fazenda do Estado do Ceará e
professor, que abordou a “Conjuntura Econômica no Estado
do Ceará e suas Repercussões no Cenário Nacional”. Em sua
apresentação, considerada um dos destaques da Reunião,
o Secretário falou sobre os projetos que desenvolveu no
sentido de desonerar setores, reduzindo cargas tributárias
e, ao mesmo tempo, elevar a arrecadação e a capacidade
de investimento do Ceará, por meio de incentivos.
“Fizemos ajustes em todos os segmentos. Nos 8 anos em que
estive na liderança do Confaz, enquanto o IPCA do período
chegava a 55%, aumentamos a receita em mais de 160% com
esses ajustes. O retorno acontece de 4 a 9 meses do início do
ajuste”, relembra o Secretário: ”Ajuste fiscal não é um fim.
Ajuste fiscal é você dotar o Estado de capacidade de investir”.
A reunião foi encerrada com a palestra motivacional
“Como tirar leite de pedra no país das maravilhas”,
ministrada pelo consultor Ernani Lopes Buchman.

Brasília e Natal sediam ‘Encontro de
Vendedores de Concessionárias’
Em fevereiro, a capital do País recebeu a 11ª edição do
Encontro de Vendedores de Concessionárias Fenacodiv
2016. Em função do sucesso que reuniu mais de 400
participantes em 2015, o Sincodiv – DF realizou no mês de
março, mais uma edição (12ª) na cidade. Em abril, foi a vez
dos vendedores e gerentes das concessionárias de Natal, no
Rio Grande do Norte, a receber a 13ª edição do evento.
Revista Dealer
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Agenda
FENACODIV realiza 1º Encontro em São Paulo
Dando início à agenda de encontros previstos para este ano,
a FENACODIV promoveu, no dia 18 de fevereiro, reunião
com os executivos dos Sincodiv´s de todos os estados.
O presidente da Fenacodiv e da Fenabrave, Alarico
Assumpção Júnior abriu a reunião agradecendo a presença
de todos e reforçando a necessidade de união para que
o setor possa enfrentar mais um ano de dificuldades,
previstas para 2016. “Este ano será igualmente difícil, mas
passaremos por ele de mãos dadas, com união e extrema
boa vontade para atravessar essa ponte de forma menos
dolorosa para todos”, enfatizou, reforçando a importância
dos Encontros de Vendedores de Concessionárias, que já
contou com mais de 2 mil participantes nas edições realizadas
em 2015 e que, este ano, deverão agregar mais adesões
com a inclusão de temas voltados a peças e serviços.
O Coordenador Geral da Fenacodiv, Valdner Papa, conduziu a
reunião de forma democrática e ouviu a opinião de todos sobre
os itens da pauta do dia. Como resultado, foram formados 4
núcleos de trabalho, compostos por executivos dos Sincodiv´s,
que tratarão de temas relevantes a todos os estados: Núcleo de
Negociações Coletivas, Núcleo Legal, Núcleo de Treinamentos
e Núcleo Estratégico, que prevê a disseminação e divulgação
das melhores práticas de alguns estados a todos os demais.
Além disso, ficou acordado que os próximos encontros de
executivos com a Fenacodiv acontecerão em datas e locais
coincidentes com os estabelecidos na agenda dos Encontros
de Vendedores de Concessionárias, e serão definidos de
acordo com o melhor custo-benefício, disponibilidade e
infraestrutura aérea e hoteleira das cidades escolhidas.

Assembléia
Ordinária
A Diretoria Executiva da
Fenabrave e o Conselho
Deliberativo da entidade se
reuniram no dia 16 de março,
em São Paulo, para reunião/
assembleia ordinária. Na
oportunidade, o economista
Ricardo Amorin ministrou
palestra sobre o atual
cenário econômico do País.
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Aprimoramento e
produtividade em vendas
Os Encontros de Vendedores de Concessionárias Fenacodiv
são destinados aos profissionais de vendas ligados às Redes de
Concessionárias de todo o País. Este ano, os eventos adquiriram
nova roupagem e passaram a contemplar, também, as áreas
de usados, peças e serviços, além de serem somadas, ao
conteúdo, ferramentas comportamentais de Programação
Neurolinguística e Coaching, e novos palestrantes.
“Os eventos em Brasília e Natal já contemplam o novo
formato, que foi desenvolvido para ampliar a produtividade
das equipes, considerando as dificuldades econômicas e que
interferem, de forma crucial, nos negócios do segmento.
Temos certeza de que, assim como ocorreu em 2015, ano
em que levamos aprimoramento profissional para cerca de
2 mil vendedores e gestores, teremos sucesso com o novo
formato e atingiremos mais de 3 mil profissionais este ano.
Para tanto, contamos com o apoio das Regionais/SINCODIV´s,
que têm sido fundamentais em todo o processo”, comenta
Valdner Papa, Coordenador Geral da Fenacodiv e do projeto.
Para participar dos eventos, cada inscrito deverá doar 1 kg
de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão
doados a entidades escolhidas pelas Regionais/SINCODIV´s.

Sentimento de tranquilidade:
Saber que você tem

a indiana
SEGUROS.
A Indiana Seguros oferece produtos exclusivos em parceria
com as principais montadoras do mundo. São coberturas
exclusivas com serviços ágeis e conectados à internet para
que você tenha sempre o melhor para o seu carro.
Agilidade na entrega da apólice.

Reposição de veículo zero km

O seu carro já está segurado

em caso de sinistro.

a partir da transmissão da proposta

Reparo de vidros: garante

e do agendamento da vistoria.

a realização de reparos

Pagamento em até 10 vezes.

ou substituição dos vidros

Você conta com uma rede de

do veículo segurado em caso

concessionárias com serviços

de trinca ou quebra.

especializados, ágil e com garantia
de qualidade para reparos.

www.indiana.com.br
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Associações de Marca
elegem novas diretorias

Agenda

• A ANCIVE - Associação Nacional dos Concessionários Iveco elegeu, em dezembro, a nova diretoria
para a gestão 2015-2017. O novo presidente eleito
foi Helio Cangueiro.
• Paulo Simões Filho foi eleito, em fevereiro, o
novo presidente da ASSOHARLEY – Associação
Brasileira dos Concessionários Harley Davidson,
para a gestão 2016-2018.

FEVEREIRO
• Representantes da Fenabrave participaram, no dia 2 de fevereiro, em Brasília, de
reunião do GT 34 Veículos, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ,
para tratarem das alterações referentes ao ICMS.
• No dia 3 de fevereiro, em São Paulo, representantes da Fenabrave participaram,
de reunião, em conjunto com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores – ANFAVEA.
• Luiz Carlos da Silva Albuquerque, presidente da Associação Brasileira dos
Distribuidores Ford – ABRADIF e os conselheiros da entidade receberam, na sede
da entidade, pela primeira vez, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção
Júnior, no dia 16 de fevereiro, na capital paulista, para uma reunião.
• Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, foi recepcionado por Altair
Antônio de Souza, Alfredo Dassan Junior e Júlio Carlos de Azevedo Blandy,
diretores do Bradesco Financiamentos, para um almoço de relacionamento. O
encontro aconteceu no dia 17 de fevereiro, na sede do banco, em São Paulo.

• A diretoria da Fenabrave recepcionou, no dia 18 de
fevereiro, em sua sede, em São Paulo, Darren Slin,
diretor sênior, e Fábio Braga, diretor de operações
no Brasil da J.D. Power. O objetivo do encontro
foi estreitar o relacionamento, além de tratar de
assuntos referentes à participação da empresa no
26º Congresso & ExpoFenabrave.
• A Fenabrave, em parceria com a ANFAVEA Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores e a ABIMAQ- Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos realizaram,
no dia 19 de fevereiro, o ‘Workshop PRONAMP –
Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor
Rural’, que teve como objetivo, intensificar a
utilização deste financiamento para alavancar
vendas nas redes de concessionárias ligadas
ao segmento de tratores, máquinas agrícolas
e implementos. A Fenabrave também apoiou
institucionalmente o evento.
• Aconteceu, no dia 22 de fevereiro, na sede da
Fenabrave, em São Paulo, a reunião Extraordinária
da Diretoria Executiva, Conselho de Ex-Presidentes e
representantes das Associações de Marca de autos e
comercias leves.

• Na noite do mesmo dia (17), o presidente da Fenabrave participou de evento de
boas vindas ao CEO mundial da General Motors, o norte-americano Dan Ammann,
na sede da ABRAC - Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet. Na
ocasião, Jorge Khalil, presidente do conselho de administração da ABRAC, reuniu
diversos lideres do segmento automotivo para o descontraído churrasco.
• Representantes da Fenabrave participaram, em Brasília, no dia 17 de fevereiro, de
reunião no ‘Fórum de Debates sobre Políticas de Trabalho, Emprego e Renda e de
Previdência Social’ no Ministério do Trabalho e Previdência Social.
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• No dia 23 de fevereiro, o presidente da Fenabrave,
Alarico Assumpção Júnior, participou da
assembleia da ABRACIT - Associação Brasileira dos
Concessionários Citroën, na sede da entidade em
São Paulo. Na oportunidade, o presidente ministrou
palestra sobre as ações institucionais, projetos
realizados e as principais conquistas da entidade.
• Presidentes de entidades congêneres do setor
automotivo reuniram-se, no dia 29 de fevereiro,
em São Paulo, para discutir sobre o andamento do
Programa de Sustentabilidade Veicular.

Reunião dos Segmentos

MARÇO

• Alarico Assumpção Júnior e presidentes de
Associação de Marca participaram, no dia 11 de
março, em São Paulo, de audiência com o ministro
da Fazenda, Nelson Barbosa. O motivo do encontro
foi para a Fenabrave retratar o atual cenário das
vendas de veículos.
• Representantes da Fenabrave foram recebidos,
no dia 15 de março, em Brasília, pelos técnicos do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, para tratarem sobre o
Cadastro Técnico Federal - CTF.
• O Presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção
Júnior, recebeu, no dia 21 de março, na sede da
entidade, Douglas Périco e Roberto Pedrosa, ambos,
da área de desenvolvimento de Rede da
CAOA – Hyundai.
• A Fenabrave realizou, no dia 22 de março, em sua
sede, em São Paulo, uma reunião de apresentação
do 26º Congresso & ExpoFenabrave, que acontecerá
dias 16 e 17 de agosto, no Pavilhão Verde do
Expo Center Norte, na capital paulista. O evento
foi apresentado aos Executivos e Assessores de
Comunicação das Associações de Marca, e o objetivo
da reunião foi apresentar as diretrizes traçadas e os
diferenciais inicialmente planejados para que, todos
unidos, possam otimizar e intensificar a participação
das Redes de Concessionárias no maior evento do
setor em toda a América Latina e o segundo maior
do mundo.
• Representantes da Fenabrave prestigiaram, o
lançamento do “Anuário Brasileiro do Setor de
Locação de Veículos – 2016”, que aconteceu no dia
23 de março, em São Paulo. A publicação é obra da
ABLA - Associação Brasileira das Locadoras
de Automóveis.

• No dia 15 de março, na sede da Fenabrave, aconteceu a reunião do segmento
de tratores e máquinas agrícolas, para análise e discussão do mercado dos
segmentos. Participaram da reunião representantes das Associações de
Marca de tratores e máquinas agrícolas, além de Paulo Martins, gerente do
DEMAQ e Valéria da Costa Martins, gerente da área de operações indiretas –
BNDES, que apresentou ações sobre linhas de crédito. A reunião foi encerrada
pelo consultor Amílcar Silva Centeno, que fez palestra com o tema ”Análise do
Mercado de Máquinas Agrícolas - Cenário atual e projeções ciclos agrícolas”.

• Representantes da Fenabrave participaram da Convenção promovida pela
NADA – National Automobile Dealers Association e ATD-American Truck
Dealers, entre os dias 31 de março e 4 de abril, em Las Vegas, Estados Unidos.
Com o tema CONNECT, o evento reuniu mais de 25 mil participantes ligados aos
segmentos de automóveis e comerciais leves, além de caminhões. O presidente
da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, apresentou o desempenho do setor da
Distribuição de Veículos no Brasil, durante a tradicional International Round Table,
além de participar, também, de reunião com membros da ALADDA, entidade
que representa o setor na América Latina e que passará a ser comandada por
Assumpção Júnior a partir do mês de maio. Veja Matéria de Capa especial NADA
nesta edição. Entre as Associações de Marca, a ABRAHY- Associação Brasileira
de Concessionários Hyundai, promoveu programação especial para mais de 35
Concessionários da marca em Las Vegas, durante e após a Convenção NADA.

O Anuário 2015 da
Fenabrave já está no ar!
Para ter acesso, entre no portal Fenabrave
(www.fenabrave.org.br) e faça o
download do arquivo que possui dados de
emplacamentos de veículos novos e usados
em todo o Brasil, e também dados regionais,
frota circulante, dados de concessionárias
por estado, e diversas informações sobre
o setor automotivo. Além do Anuário
2015 estar disponível para download
de todos, as lideranças da Fenabrave
receberão, oportunamente, um exemplar.

O desempenho

Brasil
automotiva no
da distribuição

AVE 2015

• No dia 2 de março, representantes da Fenabrave
participaram, em Brasília, de reunião do Fórum
de Competitividade do Varejo, organizada pela
Secretaria de Comércio e Serviços – MDIC.

• Reunidos na sede da Fenabrave, no dia 24 de fevereiro, em São Paulo, as
lideranças dos segmentos de caminhões, ônibus e implementos rodoviários
discutiram a situação atual do mercado e apresentaram um panorama para o
BNDES – Banco de Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, representado por Juliana Santos e Valéria da Costa Martins, da área de operações
indiretas da entidade.

ANUÁRIO FENABR

• O diretor do Itaú Unibanco, Rodnei Bernardinho
de Souza, o superintendente comercial do Itaú
Unibanco, Vilmar Carreiro e o superintendente
de marketing, Alexandre Ayres, recepcionaram,
no dia 1º de março, em São Paulo, a diretoria da
Fenabrave para um almoço especial. Na ocasião, o
banco confirmou que será, pelo 9º ano consecutivo,
Patrocinador Máster do 26º Congresso Fenabrave
& ExpoFenabrave.

16/03/16 11:30
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Mercado
17ª Expodireto
Aconteceu, entre os dias 7 e 11 de março,
na cidade de Não-Me-Toque, no Rio
Grande do Sul, a 17ª Expodireto, uma feira
voltada para o agronegócio brasileiro. Na
oportunidade, Marcelo Nogueira Ferreira,
vice-presidente da Fenabrave e responsável
pelo segmento de Tratores e Máquinas
Agrícolas, representou a entidade no evento.
A feira apresentou um leque de oportunidade
aos visitantes para os seus negócios que contou
ainda, com a exposição de muitas inovações
tecnológicas. “Apesar de um início de ano
difícil, a nova Safra agrícola já sinaliza um
cenário promissor em relação à produtividade
e, também, na rentabilidade do produtor
rural. A nossa indústria de tratores e máquinas
agrícolas no Brasil tem desenvolvido um
trabalho extraordinário, com foco na tecnologia,
identificando e interpretando o comportamento

26º Encontro Regional
Fenabrave-SC
A Regional Fenabrave/Sincodiv Santa
Catarina realizou, nos dias 17 e 18 de
março, no Estado, o 26º Encontro Regional
Fenabrave-SC. Durante o encontro,
foram realizadas as Assembleias Geral
Ordinária e Extraordinária do Sincodiv-SC.
Na sequência, o Procon-SC apresentou o
Programa CONSUMIDOR.GOV.BR, que é um
serviço público para solução alternativa
de conflitos de consumo via internet,
tendo a Fenabrave/SC como apoiadora.
Entre os palestrantes do evento, a
economista Tereza Maria Fernandez,
sócia diretora da Mendonça de Barros e
Associados, e consultora da Fenabrave,
ministrou palestra sobre o tema - "Como
retomar o mercado após a crise".
Para o presidente da Fenabrave-SC, Ademir
Saorin, “o País em geral e o segmento
automotivo, em particular, passam por
momentos difíceis em consequência da
crise política, econômica e de confiança.
Isto faz com que tenhamos que nos
atualizar e, em conjunto, buscar caminhos
para a recuperação”, ponderou.
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do segmento e construindo tendências. Este evento é considerado o berço
da agricultura de precisão, uma verdadeira referência na agregação do
conhecimento e na difusão da inovação tecnológica para o setor. Foi uma
grande satisfação e alegria participar e gostaria de, em nome da Fenabrave,
parabenizar os organizadores da Expodireto e o povo gaúcho, que tem
contribuído para a geração de riqueza em prol do desenvolvimento do
agronegócio em nosso Pais”, comentou o vice-presidente da Fenabrave.

ABEIFA tem novo presidente
Pelo quinto mandato, José Luiz Gandini assumiu, em 15 de abril, a presidência
da Associação Brasileira de Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos
Automotores – ABEIFA. Gandini é empresário e comanda as operações da
Kia no Brasil, e presidirá a entidade no biênio 2016/2018. A nova diretoria
terá como a vice-presidente, Luis Rezende, executivo que preside a Volvo
Cars do Brasil. Desde abril de 2014, a cadeira da presidência era ocupada por
Marcel Visconde, que acumula função diretiva na entidade desde 2012.

mercado

NÃO HÁ CRISE PARA O
SEGMENTO PREMIUM
Automóveis acima de R$ 100 mil caminham na contramão
do setor e registram crescimentos consecutivos.

A

s vendas de automóveis e comerciais
leves, no Brasil, sofreram retração de
25,6% entre os anos de 2014 e 2015.
De acordo com a Fenabrave, a queda
foi acentuada em função das crises econômica e política que o Brasil atravessa
e que vêm comprometendo a oferta de
crédito, níveis de emprego e renda e,
fundamentalmente, os índices de confiança por
parte dos investidores e consumidores. “Tivemos
uma recuperação notável em dezembro, fruto de
inúmeras promoções realizadas pelas marcas instaladas no país. No entanto, nem mesmo as ações
promocionais conseguiram atenuar os impactos
negativos da crise, que afeta empregos e, principalmente, a confiança de quem vive, investe e consome
no país. Assim, os reflexos sobre o setor automotivo
são coerentes com esta situação”, avalia o presidente
da entidade, Alarico Assumpção Junior.
Na contramão, há um segmento de mercado
em que a crise passou longe. Trata-se do segmento
premium, onde se enquadram automóveis que

custam acima de R$ 100 mil. Segundo a Fenabrave,
nos três últimos anos, as cinco marcas que mais
emplacaram nesta categoria cresceram 45% no
acumulado. Apenas em 2015, foram mais de 63,5
mil unidades vendidas, demonstrando que este
mercado se manteve forte e aquecido em detrimento dos demais segmentos.
Investimentos – Representando menos de 5% do
mercado total de automóveis, as marcas analisadas
realizaram investimentos no país, dentro das normas do programa Inovar-Auto, além de ampliarem
a capilaridade de suas Redes, levando cada vez
mais consumidores a adquirirem seus produtos.
“A crise não atingiu o mercado premium devido à
estratégia das montadoras. Mesmo com o aumento
do dólar, as empresas reduziram suas margens e
praticaram o câmbio abaixo do oficial”, explica
Leo Castanho, gerente de vendas de automóveis
da Mercedes-Benz.
A montadora alemã cresceu mais de 47%
no ano passado, com mais de 17,5 mil unidades
Revista Dealer
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emplacadas. Se feito o comparativo com 2013,
quando vendeu 9,4 mil unidades, a Mercedes-Benz
ampliou em 86% as suas vendas no Brasil. “Este
volume fez com que conquistássemos 34% de
share em 2015. É um resultado excelente e que nos
motiva a investir no Brasil”, detalha Castanho, que
não revela estimativas para 2016, mas garante que
a marca vai trabalhar para manter sua participação
este ano.
O gerente de vendas de automóveis da Mercedes explica que o sucesso da marca nos últimos
anos se deve à renovação de portfólio (novos Classe
C e GLA), que gerou uma certa antecipação de
compras, especialmente em 2015. Além disso, a
marca ampliou a Rede nos últimos anos, chegando
ao final do ano passado com 52 pontos de venda no
Brasil, e com expectativa de abrir mais seus pontos
este ano. “Por meio da nossa Rede, trabalhamos o
que chamamos de ‘clientes aspiracionais’, que são
aqueles que querem fazer upgrade em seus veículos.
Para isso, buscamos produtos financeiros eficientes,
onde o consumidor oferta uma entrada menor, com

parcelas que se encaixam no orçamento, sobrando
um residual para o final do plano. É parecido com
a dinâmica do leasing operacional e que tem dado
muito certo”, comentou Castanho.
Alemães fora da curva – Além de “descolarem” das
marcas de maior volume, as 3 grandes alemãs Audi, Mercedes e BMW - comemoraram vendas
recordes no Brasil em 2015. Mais do que isso, as
duas primeiras registraram crescimento de mais de
40% em relação a 2014.
Com a produção nacional mais consolidada, a
BMW já vinha de um volume maior e não entrou
muito na briga de preços. A consequência foi um
avanço bem menor, de 5,3%, caindo da liderança,
que ocupou em 2014, para a 3ª posição do mercado
brasileiro de carros premium. “Não nos preocupamos apenas com o volume de vendas, mas também
com a qualidade da venda”, explica o diretor de
vendas da BMW do Brasil, Martin Fristches.
De acordo com o executivo, a BMW ampliou
as vendas para empresas (veículos destinados como

Leo Castanho,
gerente de vendas
de automóveis da
Mercedes-Benz, e
Martin Fristches,
diretor de vendas da
BMW do Brasil.

Evolução das marcas premium
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benefícios a executivos), chegando a mais de 1 mil
unidades emplacadas no ano passado. Além disso,
com a alta do dólar, que foi repassado para o preço
final de seus modelos, conseguiu ampliar o ticket
médio, que está em aproximadamente R$ 200 mil.
“Estamos muito competitivos, já que os nossos
produtos são iguais aos comercializados na Europa e
Estados Unidos. O cliente premium entende os nossos
diferenciais e, mesmo com a alta, compra”, completa.
Para este ano, Fristches não arrisca previsão em
volume, já que o cenário político e econômico, segundo ele, não permite fazer uma estimativa. Porém,
acredita que a marca manterá a participação de 20%
no segmento premium. “Se atingirmos o mesmo
volume de 2015 está ótimo. Teremos novos modelos
neste ano, o que movimentará o mercado”, explicou.
Ao registrar 17,5 mil unidades emplacadas
em 2015, a Audi tomou a maior fatia do mercado
premium de carros de passeio da BMW. O salto
ocorreu depois de investimentos de mais de R$ 700
milhões no país, sendo R$ 500 milhões na linha de
produção em parceria com a Volkswagen no Paraná, inaugurada em outubro passado. Outros R$
200 milhões foram colocados na ampliação da Rede
de Concessionários, que passou de 27 em 2013 para
49 em 2015. A parte de pós-vendas recebeu aporte
de R$ 12 milhões.

Assim como nos segmentos nos demais segmentos, os SUVs também foram responsáveis por
alavancar as vendas. A Mercedes-Benz quase triplicou o número de emplacamentos de utilitários das
famílias G, GL e ML, de 2.053 para 5.856 unidades
no ano passado, e a Audi aposta na produção nacional do Q3 para manter o ritmo em 2016.
A produção local também colocou o Brasil
entre os mercados mais importantes para as metas
mundiais das marcas premium. A Audi quer chegar
a 30 mil unidades emplacadas em 2020, mesmo
ano em que a Mercedes-Benz pretende se tornar
líder global do segmento. “Acreditamos que 2016
não será tão forte quanto foi 2015, por isso acreditamos que o mercado de veículos acima de R$ 100
mil ficará no mesmo patamar do ano passado”,
concluiu Castanho.
Além de todas essas estratégias de produtos e
novas plantas de fabricação, as marcas que atuam no
segmento continuarão a investir fortemente não apenas na Rede, mas também no atendimento pós-venda, seminovos e em produtos e serviços financeiros.
“Em época de crise, esse trabalho é importante para
o negócio da distribuição. Temos os Concessionários
como nossos parceiros e trabalhamos juntos para
crescermos neste mercado altamente competitivo”,
finalizou Fristches, da BMW.
Revista Dealer
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Gilberto Kassab
Ex-Ministro das Cidades

Educação é o caminho
para um trânsito melhor
16
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O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) completou sua maioridade no
início deste ano e, nesse período, o Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran) procurou reduzir o número de acidentes e vítimas nas ruas
e estradas do país com mais educação, fiscalização e infraestrutura
viária. O órgão, que é vinculado ao Ministério das Cidades, nesses
18 anos criou leis e normas que aprimoraram permanentemente
a formação dos condutores, ampliaram o uso obrigatório de itens
de segurança, melhoraram a sinalização e, consequentemente,
aumentaram a segurança de motoristas e pedestres.
Para o Ex-Ministro das Cidades, Gilberto Kassab, “o Código de
Trânsito Brasileiro foi fundamental para criar a consciência da
responsabilidade e tornar o trânsito mais seguro em todo o Brasil.
Avançamos bastante na formação, na segurança veicular, nas
regras mais rígidas, na infraestrutura e na fiscalização, mas o
número de mortes no trânsito é alarmante e precisamos aprimorar
constantemente os processos de formação, as normas, novas
tecnologias e equipamentos para evitar acidentes”, disse Kassab.
Dados do Denatran mostram que, desde que o CTB entrou em vigor
até hoje, a frota de automóveis em circulação no país cresceu 275%,
enquanto as mortes decorrentes de acidentes de trânsito aumentaram
40%. Embora o número seja alarmante e o Governo Federal esteja
empenhado num esforço global para reduzir o número de acidentes
no trânsito, sem a vigência do CTB a tendência, segundo os técnicos
do Denatran, seria ter um total de vítimas ainda maior levando-se em
consideração o crescimento do total de veículos em circulação. “O CTB
foi um grande avanço, mas é fundamental prosseguir atualizando
regras e normas, sobretudo aprimorando permanentemente
a formação dos condutores”, disse o Ex-Ministro Kassab.
Um dos efeitos do crescimento da frota é o aumento do número
de infrações, o que coloca em risco a segurança nas ruas e
estradas em todo o país. Somente em 2015, foram registradas
mais de 13 milhões de infrações no território brasileiro. Em 2014,
o número ultrapassou pouco mais de 8 milhões. O excesso de
velocidade é a principal infração cometida pelos condutores.
Para falar um pouco mais dos avanços na legislação do
trânsito e também a importância do CTB para a redução
de acidentes, a Revista Dealer entrevistou Gilberto Kassab,
que comentou as principais conquistas para motoristas e
pedestres e de que forma o Ministério trabalha para que haja
harmonia no trânsito de todas as cidades brasileiras.

Revista Dealer
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Revista Dealer – O Código de Trânsito Brasileiro
completou 18 anos. Quais foram os benefícios
conquistados ao longo deste período?
Gilberto Kassab – A criação do CTB acelerou a mudança de comportamento do motorista brasileiro
tanto na condução quanto nas reações no trânsito.
É inegável que, hoje, a maioria das pessoas estão
mais responsáveis, pois sabem das responsabilidades que têm ao assumir a condução de um
veículo. E acredito que o Código foi fundamental
para essa mudança. É evidente que há exceções,
ainda temos problemas o número de acidentes e
vítimas ainda é alarmante. E é justamente por isso
que o Denatran e o Contran discutem, avaliam e
atualizam normas, regras e tecnologias de forma
permanente com um único objetivo: aumentar
a segurança e reduzir o número de colisões. Mas
é inegável que, depois da vigência do CTB e da
modernização do processo de habilitação, um
jovem está mais consciente dos riscos e das suas
responsabilidades do que as pessoas jovens na
década de 90, por exemplo.
Revista Dealer – Quais foram as principais
mudanças ocorridas desde a sua criação?
Gilberto Kassab – Podemos citar muitas mudanças,
mas destaco a responsabilização dos municípios
sobre o trânsito. A partir de então, os prefeitos
foram obrigados a municipalizar o gerenciamento
do trânsito e, assim, aumentar a fiscalização e a
punição dos infratores se tornou mais efetiva. A
quantidade de sinalizações também aumentou,
ficaram mais modernas e o número de agentes
também cresceu. Como disse na resposta anterior,
avançamos bastante na formação dos condutores,
na segurança veicular, em regras mais rígidas, punições mais severas, na qualidade da infraestrutura
e na fiscalização mais intensa e eficiente. Apesar de
serem grandes os avanços, é fundamental prosseguir
atualizando regras e normas, sobretudo aprimorando permanentemente a formação dos condutores.
Ou seja, ênfase na educação.

Revista Dealer – Há algum item no CTB que ainda
deve ser aprimorado?
Gilberto Kassab – Há cada nova década, temos de
rever e atualizar as normas por causa do avanço da
tecnologia dos veículos, dos sistemas de fiscalização,
do processo de habilitação, dos sistemas de construção de vias, sempre com o objetivo de reduzir o
número de acidentes. Um outro item que precisamos melhorar continuamente é a educação para o
trânsito. É fundamental inserir na grade curricular
das escolas uma disciplina específica: educação para
o trânsito. Dessa forma, todos os brasileiros, desde a
infância, serão educados a respeitar a sinalização e a
legislação de trânsito, como condutor ou pedestre.
Revista Dealer – Os acidentes no Brasil
diminuíram nos últimos anos?
Gilberto Kassab – Cresceram, mas numa proporção
bem inferior ao da frota. Desde 1998, quando
o CTB entrou em vigor, o número de acidentes
cresceu 40%. Esse porcentual é alarmante, como
já afirmei, mas ficou bem abaixo do aumento da
frota de veículos, que foi de 275%. Se comparar
com o das motos, 780%, a diferença é abissal. E
vejam que o número de condutores habilitados
cresceu praticamente 200%. Não estou justificando
os acidentes, que, repito mais uma vez, são ainda
alarmantes e inaceitáveis, mas é inegável que o CTB
contribuiu positivamente. E é justamente pelo fato
de os acidentes serem ainda muito elevados que o
governo federal está empenhado, num esforço global, em reduzir as mortes nas ruas e estradas de todo
o país. Certamente, não fosse o CTB e as mudanças
determinadas pelo Denatran e o Contran o número
de vítimas seria ainda maior.
Revista Dealer –Com o avanço da tecnologia nos
automóveis, que estão cada vez mais seguros, os
acidentes ainda possuem índices consideráveis no
Brasil. Quais são os principais motivos de acidentes?
Gilberto Kassab – São diversos motivos, mas basicamente podemos citar a imprudência, desobediência

“É inegável que, depois da vigência do CTB e da modernização do processo de habilitação, um jovem está mais
consciente dos riscos e das suas responsabilidades do que as pessoas jovens na década de 90, por exemplo.”
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“Desde que o CTB entrou em vigor até hoje, a frota de automóveis em circulação no país cresceu
275%, enquanto as mortes decorrentes de acidentes de trânsito aumentaram 40%.”

às regras, uso de álcool antes de dirigir, uso de
celular ao volante, falta de manutenção preventiva. Enfim, respeitando as leis e fazendo o dever de
casa, já teríamos uma grande redução, não tenho
dúvida disso.
Revista Dealer – Quais são as regiões que registram
mais acidentes de trânsito?
Gilberto Kassab – Por possuir a maior frota de veículos do Brasil, a região Sudeste é a que registra a
maior quantidade de acidentes automobilísticos.
Já a região Nordeste se destaca por ter um número
muito grande de acidentes que envolvem motos.
Revista Dealer – Qual é o tamanho do investimento
destinado à educação no trânsito?
Gilberto Kassab – O valor investido é grande e
contínuo, mesmo porque os municípios e Estados
também são responsáveis pela educação no trânsito
e fazem investimentos na área. O Denatran está
trabalhando num sistema que reunirá todos os
indicadores do setor. Ainda não há previsão para o
início do sistema.
Revista Dealer – Quais são os principais programas
desenvolvidos pelo Ministério das Cidades e quais
são os resultados?
Gilberto Kassab – O Ministério das Cidades, por
meio do Denatran, faz constantes campanhas
educativas para crianças e adultos visando uma eficiente educação no trânsito. Além disso, todo ano é
promovido um concurso “Premio Denatran” com a
intenção de contribuir com as ações para segurança
no trânsito e na diminuição dos números alarmantes de pessoas que perdem a vida em acidentes no
volante. Também procura incentivar a produção de
trabalhos voltados ao tema trânsito, estimulando
crianças, jovens, educadores, profissionais de trânsito, e profissionais da comunicação a refletir sobre o
trânsito no contexto da cidade, da sua relação com
o meio ambiente e na qualidade de vida, de modo
a contribuir para a adoção de comportamentos e sedimentação de hábitos que tornem o trânsito mais
seguro, civilizado e humano, resultando na redução
do número de acidentes, de feridos e de mortos.
Despertar nos alunos dos cursos de engenharia do
Brasil o interesse pelo desenvolvimento de estudos e
de pesquisas em projetos de sistemas e ou de dispositivos que visem à circulação de veículos automo-

tores que ofereçam maior segurança aos usuários.
O Denatran mostra que o trânsito é uma questão
de cidadania e que faz parte do dia a dia de todas
as pessoas. Assim, convoca a sociedade para refletir
sobre a importância de um comportamento mais
responsável e para mudar sua atitude no trânsito.
Revista Dealer – De que forma que os
Concessionários podem contribuir com
esses programas?
Gilberto Kassab – Os Concessionários podem e
devem contribuir na conscientização das pessoas,
não só os motoristas, de fazer do trânsito um espaço de paz e harmonia e de respeito ao Código de
Trânsito Brasileiro com seus produtos e campanhas
publicitárias na mídia.
Revista Dealer – Muitas vezes, o automóvel é
considerado o vilão no trânsito das grandes
cidades, especialmente com relação à mobilidade.
De que forma que o setor automotivo pode
contribuir para a mobilidade no país?
Gilberto Kassab – Da mesma forma que os Concessionários, o setor automotivo tem muito a contribuir com um trânsito mais seguro, montando
veículos com equipamentos mais modernos e
eficientes de segurança. E também ser o formador
de uma consciência coletiva por meio de materiais
informativos e de inclusão de mensagens educativas
em sua publicidade.
Revista Dealer – Qual é o trabalho do Ministério
para a melhoria da mobilidade no Brasil?
Gilberto Kassab – O Ministério das Cidades apoia
projetos de mobilidade como a construção de
corredores de ônibus, incentiva o uso do transporte público, executa ações de mobilidade urbana
sustentável, contribuindo para transformar o
transporte público nos centros urbanos e regiões
metropolitanas do país. Além disso, promove a
integração entre os modos de transporte, reduzindo
os custos tarifários e o tempo de deslocamento nas
principais capitais. Os investimentos em modais de
alta capacidade de transporte, como metrôs e trens
urbanos, e de média capacidade, como Veículos
Leves sobre Trilhos (VLT), Monotrilhos, Bus Rapid
Transit (BRT) e corredores de ônibus, têm aumentado a atratividade do transporte público e reduzido
a emissão de poluentes e da poluição sonora.
Revista Dealer
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CONECTADOS PARA CO
Por Rita Mazzuchini e Igor Francisco

Com uma visão bem mais distante
da crise de 2008, que abalou
os negócios automotivos nos
Estados Unidos, mais de 25 mil
pessoas, entre Concessionários
e executivos de automóveis e
caminhões, participaram da
Convenção promovida pela
NADA - National Automobile
Dealers Association, em Las
Vegas-Nevada, entre os dias
31 de março a 3 de abril.
Motivados pelo tema do evento,
“CONNECT”, cuja referência
é a de que os distribuidores
devem estar cada vez mais
conectados com seus clientes,
montadoras e entre si para
enfrentar os desafios do setor
e continuar batendo recordes
de venda e lucratividade, os
participantes também puderam
fazer contato com os 612
expositores presentes à Expo,
realizada paralelamente, no
Centro de Convenções Las Vegas.
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Delegações estrangeiras, de mais
de 30 países, participaram do
evento interessadas em aprender
os melhores passos para sair de
uma crise e alcançar o conforto do
crescimento estável. Do Brasil, a
Fenabrave esteve representada
por uma comitiva, e também a
ABRAHY - Associação Brasileira
dos Concessionários Hyundai
levou um grupo de mais de 35
Concessionários da marca,
além de outros dealers que se
integraram à programação.

ONTINUAR CRESCENDO!

N

ão é à toa que os Estados Unidos são conhecidos por ser uma potência mundial. Em
2015, as vendas de automóveis registraram
recorde histórico ao chegar às 17,5 milhões
de unidades comercializadas no país, num
crescimento de 2,3% sobre 2014, e com
previsão de superar a marca em 2016, quando
devem ser vendidos 17,7 milhões de automóveis,
num aumento de cerca de 2%, e cerca de 315 mil
caminhões, sendo 200 mil pesados.
Com os resultados, de dar inveja a qualquer
Concessionário instalado no Brasil, os norte-americanos deixaram para trás o pesadelo da crise de
2008, quando as vendas caíram para menos de 10
milhões de unidades, e comemoram crescimento
contínuo, com planos de expansão, em todos
os setores.
Mas, mesmo diante de resultados invejáveis, o setor da distribuição norte-americana enfrenta desafios

importantes que podem refrear a expansão desejada.
E, no ano que antecede o centenário da NADA, em
2017, o exercício agora é estar comprometido com
o futuro, diante da possibilidade de mudanças em
qualquer tempo.
It´s a brand new day! – Numa impactante cerimônia de abertura, o vídeo temático da NADA
Convention deixou claro que a entidade está
comprometida, conectada com o futuro, fazendo
parte das transformações trazidas com o tempo,
pela tecnologia. Ao comentar o título, “É um novo
dia”, o chairman da NADA em 2015, Bill Fox,
disse que a entidade, que hoje representa 16,5 mil
Concessionários de automóveis, ou 90% do total
das Redes, reconhece as mudanças que ocorreram
desde sua criação, há 99 anos, e está disposta a fazer
adaptações. “Mudanças estão em qualquer lugar,
desde a forma como amamos, como vivemos ou

Revista Dealer

21

matéria de capa

Bill Fox, chairman da
NADA em 2015.
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fazemos negócios. E isso também inclui concessionárias e a indústria. Temos que viver num mundo
digital e, se não fizermos parte da mudança, alguém
fará em nosso lugar e sofreremos as consequências”,
afirmou Fox, para quem conduzir uma entidade
como a NADA foi o mesmo que pilotar um carro
de corrida em alta velocidade: “Você sai da zona de
conforto, enfrenta desafios todos os dias e, quando
termina, pensa: Nossa! Que experiência!”.
Em seu discurso, Bill Fox reforçou a ideia de os
Concessionários permanecerem unidos, conectados. “Podemos fazer mudanças juntos ou sozinhos.
Mas, vamos pensar? Você venderia, sozinho, 17,5
milhões de automóveis em um ano? Geraria, sozinho, 1,3 milhões de empregos? Atenderia 64 milhões de recalls em 2015? Todos os que estão aqui,
nesta convenção, sabem que é preciso estarmos
unidos, reconhecer as mudanças e nos adaptarmos
a ela. Por isso, uma salva de palmas a todos nós,
Concessionários, que fazemos parte disso”, concluiu, desejando, a todos, “um novo dia, a cada dia”.

Economia e Negócios – A economia norte-americana
cresceu pouco mais de 2% em 2015 e, para este
ano, a projeção de expansão não deve passar de
2,5%. Segundo o economista-chefe da NADA,
Steven Szakaly, com a alta regulamentação e a aprovação de leis que, por exemplo, restringem capitais e
ampliam o número de agências que supervisionam
os bancos – desde a crise de 2008 –, o crescimento
econômico vem sendo mais tímido.
E a proximidade das Eleições Presidenciais, a
serem realizadas em novembro, não deve ajudar
a economia norte-americana. Entre Hillary ou
Trump, o economista-chefe da NADA não declara
preferências, mas afirma que o período eleitoral
traz incertezas que acabam por comprometer o
crescimento da economia do país.
Um dos problemas enfrentados em 2014 permaneceu em 2015, que foi o desafio de aumentar
a população economicamente ativa do país. Com a
crise, as pessoas que estavam perto da aposentadoria, simplesmente deixaram de procurar empregos
e, como o crescimento salarial não foi atrativo, a
oferta continua sendo maior do que a demanda
por empregos.
No setor da distribuição de veículos, que
gera US$ 13 bilhões em impostos, a renda média
anual de um colaborador de concessionária passou de US$53 mil em 2014, para US$56 mil em
2015, sendo considerada a mais alta remuneração
entre os setores produtivos do país, acima até
das montadoras.
Setor vai bem, obrigado – Embora a economia estadunidense não avance a passos largos, o setor da
distribuição não tem muito a reclamar. Com 16,5
mil Concessionários de automóveis, o lucro médio
das distribuidoras bateu novo recorde em 2015,
passando a US$1,17 milhões contra US$1,09 milhão em 2014. No entanto, as margens permaneceram estáveis, em 2,2% sobre o total de vendas. No

ano passado, o total de receitas das concessionárias
chegou a US$862 bilhões, num aumento de 6,9%
sobre 2014.
Segundo Szakaly, a explicação para o aperto das
margens fica em dois fatores. “Os consumidores
estão conseguindo fazer boas negociações de taxas
de financiamento junto aos bancos, e temos, também, a alta competição dos Concessionários por
funcionários. As concessionárias estão contratando
mais pessoas e o número de empregos aumentou
4,3% no ano passado, passando da média de 65
para 67 funcionários por ponto”, afirma o economista-chefe da NADA.
O volume médio de vendas, por concessionária, chegou a US$52,14 milhões em 2015, contra
US$48,83 milhões no ano anterior, e o preço
médio de transação, por veículo, foi de US$34 mil.
Com o aprendizado da crise, os Concessionários norte-americanos souberam extrair mais
lucratividade das áreas de peças, serviços e usados e
agora assistem à retomada do crescimento exponencial das vendas de novos, com a ajuda da internet.
Desafios para 2016 – Em seu primeiro discurso
como presidente da National Automobile Dealers
Association em 2016, Jeff Carlson se comprometeu a aproveitar o impulso da NADA, criado em
2015, e liderar a organização em seus próximos
100 anos de defesa bem-sucedida em nome das
concessionárias de automóveis e comerciais leves
dos Estados Unidos.
Carlson destacou as prioridades da entidade,
entre elas, o maior dimensionamento da NADA
tendo, como missão, a defesa dos Concessionários,
promovendo o valor das Redes de distribuição para
os consumidores, no sentido do acesso à mobilidade.
“Temos consciência do tamanho da nossa
Associação e estamos prontos para entrar no
próximo século. Um século em que vamos defender
todos os Concessionários, o tempo todo, em

Steven Szakaly ,
economista-chefe
da NADA.

Jeff Carlson,
presidente da National
Automobile Dealers
Association em 2016, e
Alarico Assumpção Jr.,
presidente da Fenabrave.
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todos os lugares, assim como fizemos nos últimos
99 anos”, disse Carlson, presidente da Ford
Glenwood Springs e Glenwood Springs Subaru,
em Glenwood Springs, Colo., e sócio da Cúpula
Ford, em Silverthorne, Colorado. “Vamos fazer isso
nas arenas legislativas e regulamentares. Faremos
isso com nossos fabricantes”.
Carlson, que representa os Concessionários de
carros novos do Colorado no conselho de administração da NADA, acrescentou que a entidade
vai manter esforços em questões-chave, como a
preservação da capacidade dos Concessionários
para descontar crédito e tornar o crédito acessível e
disponível, e na defesa dos Concessionários e seus
consumidores em questões de política de governo
e junto aos fabricantes.
Em entrevista exclusiva à Revista Dealer, Jeff
Carlson disse que a NADA tem, claramente definidos, os principais desafios para 2016. Entre eles:
• Reduzir as taxas e o número de agências federais controladoras, que provocam o pagamento
de US$ 173 mil/ano por concessionária;
• Aprovação da Lei 1.737, que garante o modelo de negócio em que o consumidor pode ter taxa
variável de financiamento, conforme seu histórico
de crédito. Segundo Carlson, este problema, vivido desde o ano passado, quando o Governo quis
alterar o modelo de negócio, pré-fixando as taxas,
influencia na competitividade dos Concessionários,
que podem oferecer condições mais vantajosas de
negócios a seus clientes.
“O CFPB (Consumer Financial Protection
Bureau) está querendo afetar nosso modelo de
negócio, o que reduzirá o acesso do consumidor
ao mercado de crédito mais competitivo do planeta”, disse Carlson. “Não é nenhum segredo que o
sistema de franquia comerciante foi atacado injustamente e implacavelmente. Mas, a melhor defesa
é um bom ataque. Temos a certeza de conseguir
identificar aqueles, em Washington, que possam
entender e respeitar o nosso negócio”, deflagrou;
• Maior eficiência nos recalls – O crescente
volume de recalls preocupa a NADA, que pretende
interferir tanto junto ao governo quanto junto aos
Concessionários. De um lado, a entidade pretende
demonstrar que nem todos os recalls refletem no
sistema de segurança do veículo e que, nestes casos, o mesmo pode continuar circulando até que o
agendamento seja feito o que, nos Estados Unidos,
pode demorar até 60 dias. De outro lado, a NADA
quer que 100% dos Concessionários executem
100% dos recalls, com total eficiência. Carlson
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acrescentou que a entidade está trabalhando para se
certificar que Washington (Governo) entende que
os Concessionários também querem que o público
se sinta seguro na condução do veículo. “Precisamos
de 100% dos Concessionários para executar 100%
dos recalls, 100% do tempo”, disse ele. “É a coisa
certa a fazer.”;
• Mobilidade – Em função da alta urbanização,
as discussões que envolvem mobilidade estão em
alta na NADA. Segundo Jeff Carlson, as pessoas
estão migrando para as cidades e a tecnologia pode
ajudar na mobilidade. “Nosso objetivo é educar o
nosso associado sobre o impacto das ações de marketing dos veículos junto aos consumidores, diante
de uma frota heterogênea. Também criamos um
Guia do Carro Elétrico para mostrar as vantagens
desse tipo de veículo, e como forma de embasar os
Concessionários na hora da venda”, explica o novo
presidente da NADA.
Carlson disse que a indústria automotiva está
evoluindo em um ritmo rápido, mas os valores
centrais mantiveram-se inalterados. “Tudo o que
fazemos é com paixão, comprometimento e amor.
Um estilo de vida onde os negociantes podem fazer
a diferença na vida dos outros “, disse o novo chairman da NADA, acrescentando: “Há um núcleo
comum no melhor de nós, e não é como somos
bons em vender carros. É confiança, honra, amizade e amor. Acima de tudo, estamos conectados
em uma indústria - e com um produto - que gera
emoção e equivale à liberdade. Essa é a forma como
a indústria automobilística e o sonho americano se
alinharam para atender milhões de americanos nos
nossos últimos 99 anos.”
Quando questionado sobre o Brasil, Carlson
deixou uma mensagem aos Concessionários brasileiros, que enfrentam uma das maiores crises
política e econômica do País: “Lembrem-se de
que Concessionários são os melhores empresários,
estejam onde estiverem. Nós evoluímos, nos adaptamos, somos resistentes e, acima de tudo, teremos
sempre sucesso”.

Jeff Carlson,
presidente da NADA,
em entrevista exclusiva
para a revista Dealer.

PALESTRAS MOSTRAM CAMINHOS
Durante a Convenção promovida pela NADA em Las Vegas, centenas de palestras e workshops ofereceram conteúdo
para as redes ampliarem seus resultados. Confira, a seguir, o resumo de algumas das principais palestras.

Marketing voltado
ao mobile
Durante a NADA de 2016, ficou
evidente a necessidade de estratégias
assertivas para as tecnologias móveis,
especialmente para smartphones e tablets. Este conceito foi apresentado por
Ali Amirrezvani, CEO da DealerOn,
empresa especializada em marketing
digital voltado para concessionárias.
Em sua apresentação, Amirrezvani comentou que os Concessionários devem trabalhar com agilidade nas
plataformas digitais: carregamento ágil das páginas em desktops,
além de preparar uma plataforma móvel com estratégias simples de
comunicação e que fazem a diferença para o consumidor. “Vídeos
abaixo de 3 segundos em sites convencionais são parte de uma
estratégia ágil para engajar o usuário. No caso de plataformas para
celulares e tablets, as formas de apresentação de informações devem
ser reordenadas”, comentou o especialista.
Para isso, o palestrante sugere, por exemplo, que o número de
telefone da concessionária, antes representado por um ícone, seja
alterado para o número propriamente dito. “Apenas esta mudança,
em pesquisas que realizamos, ampliou em 30% os resultados em
contatos gerados”, acrescentou, informando que a substituição de
ícones por informações mais claras também deve ser feita com as direções de como chegar à concessionária e nas diversas outras formas
de contato. “O cliente pode estar dirigindo. A palavra de ordem é
a simplificação. Não podemos ter um número grande de telas para
navegação até ele encontrar a informação que precisa”, acrescentou.
Amirrezvani também sugeriu a queda dos formulários de cadastro em sites móveis. Ao invés de se inserir um passo-a-passo, é
importante manter tudo em uma única página. “O design deve ser
direcionado às conversões. Recriar conceitos agrega valor em seu
site e gera mais negócios”, disse, recomendando a criação de versões
responsivas, que podem aumentar em mais de 100% as visitas no
site móvel. Para ele, a criação de cupons de desconto para serviços,
focados especialmente para o site móvel também são relevantes na
captura de clientes.
Por fim, o especialista da DealerOn recomendou o investimento
na compra de posições em buscas efetuadas no Google. Na opinião
dele, além de colocar a concessionária em uma posição de destaque
nos resultados, é possível direcionar links para outras áreas, como
serviços, diretamente no resultado do buscador. “Eu colocaria,
ainda, como palavra-chave de busca, além da marca que represento,
o nome dos meus concorrentes diretos. Quando alguém fizer uma
busca mais genérica, você aparecerá em destaque da mesma forma”,
concluiu, acrescentando que esta estratégia demanda investimento
médio de US$ 15 por lead gerado.

Use a internet para
preencher a agenda
de serviços
Na grande maioria dos sites de
concessionárias de veículos, o foco
principal está na apresentação de novos
modelos, promoções ou mesmo o
institucional da empresa. De acordo
com pesquisa apresentada por Jeff
Clark, da DealerOn, em palestra na
NADA 2016, mais de 97% do conteúdo
está voltado para veículos e, 3% para serviços
e peças. “É preciso prestar atenção no equilíbrio das informações”,
comentou ao recomendar aos participantes do evento, maior atenção
ao departamento de serviços nos sites.
O palestrante apresentou comparações com sites de empresas
exclusivas de serviços (que não são concessionárias), e que possuem
estratégias agressivas para atração de clientes. Cupons de desconto,
promoções e parcerias fazem parte do conteúdo principal, onde as
informações institucionais ficam em segundo plano. “Acredito que as
concessionárias possam ter uma área em seus sites destinadas a serviços.
Chamadas nas páginas principais e depois um verdadeiro site para
serviços, poderá ampliar o número de agendamentos”, argumenta.
Além disso, Clark recomenda que os Concessionários ampliem o
engajamento com informações importantes aos clientes. Por meio de
vídeos educativos ou tutoriais, é possível apresentar funcionalidades
do carro, as diversas formas de manutenção preventiva, entre outras
informações vitais para os usuários. “O pós-venda é o coração da
concessionária. Devemos prestar um serviço não apenas nas oficinas,
mas, também, na divulgação de conteúdo. Use a sua equipe, amplie
sua credibilidade e fidelize seu cliente”, pontuou.
Outro ponto importante é a integração do DMS da concessionária com o site de serviços. Dessa forma, é possível mostrar ao cliente,
online, o estoque de peças, dispensando ligações desnecessárias para
a loja, além de já realizar agendamento de serviços por meio do site.
“Mais de 70% dos consumidores obtém, desta forma, os serviços que
eles precisam em até 24 horas”, disse o palestrante, acrescentando
que dar incentivos para que o consumidor já feche negócio online, é
uma forma eficiente de ampliar os gastos no ciclo de vida do veículo.
“Mais de 20% das pessoas que se fidelizaram desta forma, realizaram
recompra de carros na concessionária”, explicou.
Por fim, o palestrante reforçou o uso de cupons de desconto para
clientes online, a formação de parcerias com financeiras para parcelar
os serviços realizados, além de promoções exclusivas para clientes
que agendarem serviços por meio do site. “Comecem com pequenos
passos e vão ampliando o espaço com o tempo. Trabalhar melhor a
internet, especialmente as plataformas móveis, poderão ampliar e
muito o departamento de serviços da sua concessionária”, concluiu.
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Conquiste e fidelize
mais clientes
Jeff Cowan, especialista em captação
e fidelização de clientes, mostrou, aos
Concessionários presentes na NADA
2016, de que forma podem ampliar o
desempenho das concessionárias por
meio da ampliação da imagem institucional, gerando mais valor à empresa.
Segundo o palestrante, as pessoas estão
completamente dependentes dos carros. Além
de um meio de transporte, os automóveis podem ter símbolo de
status e de conforto. “Partindo desta premissa, quando o carro não
funciona ou quebra, o mundo para”, pontuou.
De acordo com pesquisas realizadas por Cowan, as pessoas investem cada vez mais em veículos do que em qualquer outro bem.
Isso se deve à cultura a qual a sociedade atual foi criada, onde a
dependência do carro se tornou relevante na vida das pessoas. “Esta
dependência é oportunidade para o departamento de serviços, por
exemplo”, disse. Segundo o palestrante, a dependência é tão grande
que, nos Estados Unidos, as pessoas deixam de pagar a prestação de
sua casa para manter em dia a parcela do veículo. “Perdem a casa, mas
continuam a pagar o carro. Se não têm mais condições, negociam
até o fim”, comentou.
Com base nesta realidade, cuidar do patrimônio mais valioso
para os norte-americanos é uma forma de atrair mais clientes e
garantir maior fidelização. Para isso, os Concessionários precisam
criar melhor reputação, longevidade na relação, somado a preço
competitivo e qualidade nos serviços prestados. “É preciso deixar
claro ao consumidor quem você é e qual a sua relevância na vida
dele”, ensinou.
Clark disse que, quando o cliente está fidelizado à sua empresa,
não importará mais o quanto cobrará pelo serviço, pois terá a certeza
de que ali encontrará profissionais capacitados, em uma empresa
respeitada e que oferece grande qualidade no serviço. “Em uma rede
famosa de restaurantes, aqui nos Estados Unidos, as pessoas gastam
mais de US$ 160 em um jantar. Não há nada demais no restaurante, mas eles conseguiram criar uma boa reputação. O mesmo deve
acontecer na oficina de vocês”, recomendou.
Para melhorar a abordagem, o consultor recomenda a troca de
alguns termos normalmente utilizados por outros mais sofisticados,
que possuem o mesmo significado, porém, transmitem a mensagem
de forma diferente, de acordo com a percepção do cliente. “‘Contratos’ podem ser substituídos por ‘formulários’, assim como ‘preço’,
que soará melhor aos ouvidos do cliente quando falar ‘investimento’,
‘problema’ por ‘desafio’ e assim por diante”, exemplificou.
Diante dessas pequenas mudanças na forma de se relacionar com
os clientes, o palestrante acredita que o índice de retenção será maior
do que o observado atualmente, levando ao Concessionário maior
rentabilidade e ganho por passagem.
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Principais
tendências
para o mercado
de usados
As vendas de veículos usados, nos Estados Unidos, representaram mais de 4 milhões de unidades em 2015. Segundo Tom Webb,
economista chefe da Cox Automotive, o número ainda é considerado
baixo, mas foi um bom resultado apresentado. “As vendas de usados
cresceram entre 2% e 4% na última década, com maior penetração
nas marcas de luxo”, afirmou.
Para ele, há um grande universo a ser explorado pelas concessionárias e, por isso, é preciso ter alguns cuidados para incrementar esta
operação. O especialista sugere que os empresários fiquem atentos
ao ciclo de vida dos produtos e forneçam informações relevantes
aos consumidores durante o processo de escolha. “O consumidor
gasta mais tempo procurando veículos na internet. No caso dos
usados, em torno de 15 horas até a compra. Quase 60% pesquisam
online”, informa Webb, acrescentando que é preciso investir em
um estoque online, com informações relevantes e, especialmente,
boa apresentação.
A influência da internet na decisão de compra é muito grande se
comparada com outras formas de abordagem do cliente. De acordo
com o palestrante, mais de 70% dos compradores não sabiam o
que queriam quando começaram a procurar. “Foram influenciados
pela internet: encontraram estoque variado, bom preço e passaram
por uma boa experiência na compra. A internet é a nova linha de
frente”, comentou.
Para isso, Webb acredita que o investimento em novas tecnologias poderá ajudar os Concessionários na maior eficiência online.
A utilização de ferramentas de estoque, que identificam veículos
sob demanda, auxiliará o empresário na melhor escolha a fazer.
“Além disso, utilize a internet para realizar pesquisas de tendências
no mercado de usados. Acompanhe leilões e defina boas estratégias
para a compra”, pontuou.
Agilidade nos reparos de veículos adquiridos também faz a diferença para o maior giro dos estoques. Segundo o palestrante, o ideal
é que o veículo fique entre 7 e 10 dias para reparos. Se ultrapassar
este período, o empresário poderá estar perdendo dinheiro. “Depois
disso, é preciso preparar o carro para o anúncio na internet. Em até
quatro dias deverá estar tudo no ar, com boas fotos e informações
relevantes para o consumidor”, ensinou, finalizando que a agilidade,
a melhoria dos processos e a rapidez na informação farão com que as
vendas de usados decolem. “É muito mais fácil melhorar os processos
em épocas de boas vendas. Não percam tempo!”.

Sinergia em
grupos reduz
custos

Os “ases” do
departamento
de usados

Centralizar operações de um mesmo
grupo de concessionárias é uma das estratégias
apresentadas por Michael Waterman, em sua palestra durante a
NADA 2016. Para ele, a sinergia entre áreas comuns fará a diferença
nos resultados, gerando mais economia e organização nas empresas.
Um exemplo apresentado por Waterman está relacionado ao
estoque de veículos usados. Segundo ele, o que pode estar parado
em uma das concessionárias, poderá ser vendido em outra loja do
grupo. “Quando você tem estoques acima de 30 dias, já é preocupante. Compartilhar as informações e disponibilizar o veículo para
outra localidade poderá ampliar o giro”, disse.
Para esta estratégia, o estoque poderá ser integrado ao DMS da
concessionária e, com base em informações fornecidas nas diversas
localidades, as lojas poderão comprar com mais qualidade ou a
preços diferenciados em outros locais. “É preciso usar o grupo a seu
favor”, completou, recomendando a centralização do processo de
avaliação de usados.
Waterman apresentou o caso de um grupo com 25 lojas que, em
2015, vendeu mais de 3 mil unidades no departamento de usados
depois de implantar este sistema. Com isso, o grupo conseguiu
faturar mais de US$ 10 milhões apenas com essa operação. “Depois
de 20 dias no estoque, os veículos que não são vendidos vão para
outra loja, que possui maior rotatividade de determinado modelo.
Isso fez com que não precisassem abaixar o preço dos veículos”,
explicou, dizendo que a taxa de ganho, neste sistema, ampliou de
34% para 40%.
Outro ponto importante destacado pelo palestrante é que, com
este sistema unificado do departamento de usados, há o alerta para
determinado veículo faltando no estoque. Segundo o especialista,
carros nas oficinas podem ser avaliados pelos técnicos e, caso tenha
uma demanda, poderá ser comprado. “Avalie e pague um bônus para
a troca do carro. As empresas que estão trabalhando desta forma
estão ampliando as operações de usados”, completou.

Fazendo uma analogia com um jogo de
cartas, Tommy Gibbs apresentou quais são os
“ases” importantes para ampliar a rentabilidade no departamento de
usados. Segundo o palestrante, esta é uma área importante dentro
da operação e que responde por 65% dos negócios da concessionária. “Quanto mais usados forem utilizados nas negociações, mais
veículos novos são vendidos”, disse Gibbs, acrescentando que as
concessionárias respondem pelas vendas de 35% dos veículos usados
nos Estados Unidos.
Para se ter sucesso nesta operação, o palestrante lista quais são os
“ases” a serem usados no dia-a-dia do Concessionário: preço, giro,
retorno, planos de ação e internet. “Em toda operação é preciso
ter processos. Planilhe tudo, desde o custo de investimento, o seu
estoque e o ROI”, determinou, ao apresentar exemplos de planilhas
que ensinam como calcular o retorno sobre cada veículo em estoque.
Para ampliar o giro e maximizar os resultados, Gibbs ensinou
que é preciso traçar objetivos para os veículos estocados. Identificar
a data de compra e o “prazo de validade” de determinado modelo na
concessionária, ajudará ao gestor a ter maior controle das passagens.
“Mas antes, é preciso saber comprar o veículo certo, de acordo com
as tendências de mercado. O ideal é girar o estoque 12 vezes por
ano”, completou.
A preparação dos carros também deve constar nas planilhas
de controle. Segundo Gibbs, quanto mais rápida esta preparação,
maiores são as chances de venda. “É preciso investir, também, em
fotos de qualidade para a apresentação”, pontuou.
Para ele, um dos pontos mais importantes nesta operação é a
utilização da internet para a venda de veículos. Segundo Gibbs, mais
de 80% das pessoas que possuem smartphones pesquisam veículos
usados na internet. Além da apresentação, informações relevantes
e de fácil acesso são importantes para a decisão de compra. “Crie
oportunidades, ofereça desconto para quem fechar negócio online.
Você tem as cartas boas em mãos, basta apenas jogá-las”, conclui.
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Comitiva da Fenabrave para a Mesa Redonda com Kyle Treadway.

Especial Caminhões

Mesa Redonda Caminhões –
Especial Kyle Treadway

N

a tarde do dia 31 de março, a Fenabrave realizou programação
especial durante a Convenção NADA. Contando com a mediação do consultor Francisco Trivellato, lideranças da entidade
brasileira, ligadas ao setor de caminhões, puderam realizar uma mesa
redonda com o ex-presidente da ATD – American Truck Dealer,
Kyle Treadway.
Durante o encontro, Treadway, que hoje detém 21 concessionárias, localizadas em sete estados norte-americanos e que juntas
empregam 750 pessoas, falou sobre a realidade do negócio de
caminhões nos Estados Unidos, como funciona a gestão em um
ambiente altamente cíclico e forneceu algumas dicas aos Concessionários brasileiros.
Segundo ele, o comércio de caminhões, nos Estados Unidos,
oscila de tempos em tempos. Por isso, para Treadway, a saída é estar
preparado e basear sua gestão em dois pilares: a Produtividade – que
mede o grupo, e a Eficiência – que avalia pessoas.
Estar capitalizado para os tempos de retração é um fator básico
para o empresário, que disse que o enxugamento de custos, em
momentos de baixa, pode passar por redução de pessoas de apoio,
mas jamais de vendas. “Não devemos centralizar as vendas, mesmo
em grandes grupos. Usamos as relações pessoais com o cliente. A
vantagem dos grandes grupos é ter economia de escala mas, ainda
assim, “é preciso conseguir consistência nisso, saber lidar com as
dificuldades”, esclarece Treadway.
Atualmente, segundo o empresário, está havendo um movimento de consolidação de concessionárias nos Estados Unidos. “Seja
porque o Concessionário está em dificuldade ou por estar em idade
de aposentadoria, está havendo muita consolidação”, alerta.
Um dos maiores destaques do bate papo com Treadway foi a
revelação de que ele almeja alcançar 118% de índice de absorção em
suas concessionárias. “Atualmente, temos 100% de absorção de despesas em peças, serviços e usados, muito por conta dos contratos de
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manutenção, mas pretendemos chegar a 118%”, concluiu, avaliando
que crescer é muito bom, mas não a qualquer custo. “Se for bom para
o Concessionário crescer, ótimo, mas que não cresça por demanda da
montadora, pois isso será prejudicial no futuro”, finalizou.
Acelere o departamento de pós-vendas – Em uma palestra voltada especificamente para Concessionários de caminhões e ônibus, Robert
Atwood, especialista membro da NADA University, mostrou de que
forma a redução de tempo nos serviços de oficina podem rentabilizar
as operações das concessionárias.
Segundo o especialista, por meio de processos bem elaborados,
todos os colaboradores podem contribuir com a rapidez nos serviços, que aumentam o giro nas oficinas, contribuindo para maior
fidelização de clientes e, consequentemente, mais negócios. “Uma
das formas mais fáceis de melhorar os fluxos de capital é fechar
pedidos de reparos mais rapidamente, além de diversos outros
benefícios”, comentou.
Um dos primeiros benefícios apresentados pela agilidade é a
satisfação do consumidor. De acordo com Atwood, especificamente
no mercado de caminhões, veículo parado na oficina representa
mais de US$ 100 de custo, por hora, ao cliente. “O caminhão é um
bem operacional. Estar parado representa prejuízo. Aumentar esta
eficiência é importante para atrair mais clientes”, explicou.
Para a oficina, o palestrante comentou que a maior eficiência
nos reparos poderá representar maior fluxo de caixa, melhoria nos
processos e muito mais passagens de veículos no departamento de
serviços. “Para melhorar a performance é importante estar atento ao
tempo do ciclo do reparo, desde o contato até a entrega. O dealer tem
de determinar o tempo do serviço e aplicar metas à equipe, incluindo
incentivos para maior agilidade. Este trabalho deve ser feito com total
transparência para o cliente, por isso, a triagem e a montagem do
orçamento são fundamentais no processo. Não podemos surpreender

Alarico Assumpção
presidirá a ALADDA
Kyle Treadway , ex-presidente da
ATD – American Truck Dealer.

nossos clientes com o veículo parado por mais dias”, completou, informando que todos os serviços devem transcorrer como numa linha
de produção, assim as chances de erros são reduzidas, contribuindo
para a eficiência.
Aumente o giro e transforme o departamento de usados – O departamento de usados tem se tornado uma importante área na contribuição financeira das concessionárias, especialmente nos Estados
Unidos. Ampliar sua eficiência e fazer com que o estoque gire
mais rapidamente, foi uma das estratégias apresentadas por John
Whitnell e Keith Ely, da NADA University, voltado aos Concessionários de caminhões.
De acordo com os palestrantes, o objetivo da apresentação foi o
de mostrar que o departamento de usados tem importante papel na
absorção de custos da concessionária. Ter um estoque de qualidade
e trabalhar efetivamente para seu maior giro, garantirá uma boa participação no lucro bruto do empresário. “Os usados não recebem a
atenção que deveriam. É preciso melhorar o plano de negócios e ampliar a rentabilidade do estoque”, disse Ely ao complementar que o
lucro bruto neste departamento caiu cerca de 2% entre 2014 e 2015,
nos Estados Unidos. “Este resultado foi gerado pelos Concessionários
tentando vender estoque antigo a qualquer preço”, comentou.
Para isso, segundo os especialistas, é preciso identificar sua
posição no mercado, observar suas tendências e fazer um levantamento no estoque para saber se o que você tem vai ao encontro das
necessidades do consumidor. “Além disso, tem que ter prazo para
vender esses veículos e as informações sobre as tendências de mercado
norteiam o empresário para comprar melhor”, explicou Whitnell,
informando que os leilões de usados podem ajudar nesta identificação de tendências e também de preços.
Os palestrantes informaram que um estoque de 100 unidades,
por exemplo, deve girar três vezes ao ano. Para alcançar esta eficiência, além de realizar boas compras, é preciso ter métricas e processos
para equilíbrio de estoque, de acordo com o mercado potencial.
“O lucro começa a cair com veículos de 45 ou 60 dias no estoque”,
sentenciou Ely.
“Disciplina é a palavra. Como o mercado é muito cíclico, a
demanda é instável. Quanto mais informações você tiver sobre as
tendências, mais eficiência você vai ter na gestão do seu estoque”,
completou Ely.

O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., vice-presidentes e diretores da entidade se reuniram com presidentes
de diversas entidades representantes da distribuição, na
América Latina, para discutir assuntos de interesse da Rede
representada pela ALADDA – Asociación Latinoamericana
de Distribuidores de Automotores.
Um dos principais assuntos abordados foi a troca de informações entre as entidades locais para mostrar, aos governos
locais, a importância do setor da distribuição para a economia do bloco. Além disso, foi feita uma troca de experiências
e um resumo de mercado de cada país presente na reunião.
Por fim, foi anunciado, no encontro, a escolha de Alarico
Assumpção Jr como o próximo presidente da ALADDA,
cargo que assumirá em agosto, durante o 26º Congresso
& ExpoFenabrave.

Presidente da Fenabrave
é recebido por diretoria
da NADA
Na noite do dia 2 de abril, Bill Fox, presidente da NADA em
2015, junto com Jeff Carlson, presidente da entidade para
este ano e demais ex-presidentes da NADA, receberam o
presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Junior, em um
evento realizado na cobertura do Hotel Encore, em Las Vegas.
Todos fizeram questão de posar para foto com o presidente
da Fenabrave.
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Em sua
apresentação,
Alarico Assumpção
Júnior, presidente
da Fenabrave,
acompanhado
de Ricardo Lima,
vice-presidente da
entidade, mostrou
quais são os
principais desafios
enfrentados pelos
Concessionários
brasileiros em
meio à crise.
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Brasil participa da
International Round Table

A

já tradicional International Round Table, ou
Mesa Redonda Internacional, teve o Brasil
como um dos destaques da programação, ao
lado de outros países como China, Rússia, Estados
Unidos e integrantes da União Europeia.
Na manhã do dia 3 de abril, último dia da Convenção, o encontro acolheu cerca de 100 pessoas
ligadas às delegações estrangeiras, que lá estiveram
para apresentar e assistir os resultados do setor da
distribuição automotiva nos países mencionados.
Na abertura do encontro, o presidente da
National Automobile Dealers Association em
2016, Jeff Carlson, reforçou a importância do
evento não apenas para os Concessionários norte-americanos, mas também para os representantes
de mais de 30 países presentes no encontro. “Neste
ano recebemos mais de 2,8 mil participantes internacionais. Os Estados Unidos se tornou a base do
setor automotivo mundial que, em 2015, registrou
venda de quase 17,5 milhões de unidades. Fazemos
parte da história”, comentou.

Na sequência, Joseph Vitale Junior, líder global automotivo da consultoria Deloitte, fez uma
apresentação a qual mostrou as tendências para o
mercado automotivo nos próximos anos, especialmente no que se refere à mobilidade.
Em sua apresentação, o especialista mostrou
quais os impactos da tecnologia neste sentido,
principalmente na experiência do consumidor com
a compra de veículos. “Para a geração Y, a experiência de compra é três vezes mais importante que o
design do carro, por exemplo. Este público gasta
muito mais dinheiro para ter melhor experiência
no momento da compra”, disse.
Além das tendências para o mercado consumidor, o especialista da Deloitte reforçou as mudanças das preferências com o futuro da mobilidade.
Segundo estudos da consultoria, a maior tendência
é a de compartilhamento de veículos, que poderá
influenciar diretamente no poder de decisão do
consumidor. “As pessoas tenderão a ter acesso ao
veículo, não a propriedade”, concluiu.

A apresentação da Fenabrave foi conduzida
pelo presidente da entidade, Alarico Assumpção
Júnior, que mostrou a estrutura da entidade e sua
representatividade no setor e na economia brasileira. Além disso, Alarico comentou sobre as quedas
nas vendas nos últimos anos, especialmente em
2015, como consequência da forte crise política e
econômica vivida no Brasil atualmente. “O mercado automotivo brasileiro sofreu uma grande queda
nos últimos tempos, acarretando no fechamento
de muitas empresas e, principalmente, na perda de
milhares de empregos, especialmente na distribuição de veículos, que emprega três vezes mais que a
indústria”, completou.
Europa, México, Rússia e China: diferentes realidades – A
apresentação da CECRA – European Council for
Motor Trade and Repairs, que reúne mais de 46
mil concessionárias, em 28 países, mostrou que o
mercado europeu cresceu em 2015, registrando mais
de 14,3 milhões de unidades comercializadas. Uma
das dificuldades apresentadas pela vice-presidente da
entidade, a alemã Antje Woltermann, está na relação
entre Rede e montadoras, que têm tentado passar por
cima dos Concessionários ao fazer contato direto
com o consumidor. “Neste ponto, nos questionamos
e tentamos mostrar qual é o verdadeiro papel do
Concessionário nesta relação, especialmente para o
futuro do mercado”, completou, informando que o
livre comércio entre os países do bloco contribui para
os bons resultados apresentados.
Bons resultados também foram apresentados
pelo representante mexicano, ao mostrar que, em
2015, foram gerados mais de US$ 52,5 bilhões em
vendas de veículos naquele país – um crescimento
de 5,7% no comparativo com 2014, representando
mais de 3,1% do PIB local.
Com produção de 3,39 milhões de unidades
em 2015, as fábricas instaladas no México produziram 5,6% mais ante 2014. Segundo a AMDA
– Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, 8% do total produzido é exportado.
“O setor automotivo mexicano representa 23,2%
do total de exportações do país”, acrescentou. Já
com relação às vendas internas, o representante
da AMDA comemorou o crescimento de 19%
das vendas no varejo. “Enquanto outros países
da América Latina registraram queda, nós conseguimos atingir um patamar surpreendente de
crescimento”, apontou.
A situação na Rússia, ao contrário do México,
não é das melhores, segundo a apresentação de

Alexander Ivanov, vice-presidente da Russian Automobile Dealers Association, que anunciou queda de
36,1% nas vendas em 2015 – a maior no mundo.
“A renda caiu, os custos aumentaram e os preços
também. Estamos vivendo um período de grande
instabilidade econômica”, pontuou o palestrante
da entidade que representa 4.159 concessionárias
naquele país.
Por fim, os chineses apresentaram o panorama
das vendas naquele país. Mesmo com a queda
da atividade econômica, registrada em 2015, os
chineses ampliaram em 4,7% as suas vendas, chegando a 24,6 milhões de unidades comercializadas.
Segundo os representantes da entidade Chinesa, o
resultado foi obtido graças a uma redução de taxas
promovida pelo governo, que atingiu consumidores
de veículos pequenos.
Mesmo com o crescimento, os Concessionários
chineses estão regulamentando, junto ao governo,
a operação de veículos usados. Tanto é que, nas
últimas edições do Congresso & ExpoFenabrave,
uma delegação de empresários locais participou do
evento em busca de mais informações para implementar a venda de usados em suas concessionárias,
porém, “ainda são necessárias algumas regulações
para que esta operação seja realizada”, complementou o representante da CADA.

Jeff Carlson,
presidente da
National
Automobile Dealers
Association em
2016, abriu as
apresentações na
International
Round Table.
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PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS
FIDELIZAM CLIENTES
Por meio de parcerias com empresas de
produtos e serviços, as marcas passam a
oferecer, aos consumidores, vantagens
exclusivas agregadas aos veículos, como
descontos na compra de pacotes de viagens,
diárias em hotéis e eletroeletrônicos. Com
isso, aumenta a satisfação dos clientes e, como
consequência, a rentabilidade das marcas.

M
Cassio Pagliarini,
diretor de marketing
da Hyundai Motor
Brasil, e Henrique
Canto, gerente de
projetos da BMW
do Brasil.
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arcas como Hyundai, Fiat e BMW
estão apostando em uma estratégia de
marketing diferenciada e investindo
em parcerias com empresas de diversos
segmentos, com o objetivo de oferecer
mais benefícios aos seus clientes. As
montadoras contam com programas de fidelidade
que oferecem vantagens aos participantes, que
vão além da compra do veículo, e passam a ter um
relacionamento mais próximo com a marca e com
a Rede. Entre a gama de benefícios destinados ao
consumidor, estão descontos em cinemas, pacotes
de viagens, hotéis, restaurantes, aluguel de carros,
floriculturas, tratamentos estéticos, lojas de vestuário, assinaturas de revistas, entre outros.
Lançado em outubro de 2015, o programa Hyundai Sempre, clube de vantagens para
proprietários de veículos de todas as versões do
modelo HB20, conta, no momento, com 27 mil
participantes e 15 empresas parceiras. “Quando
chegamos na marca de 500 mil unidades vendidas
do HB20, concluímos que poderíamos, além das
comunicações rotineiras enviadas a este banco de
dados, como alertas sobre revisões e demais ações,
acompanhar o nosso cliente em todas as etapas da
sua vida e oferecer algo diferenciado para que ele
se sentisse ainda mais especial. Com isso, lançamos
o programa Hyundai Sempre, sucesso já na fase

inicial, onde atingimos seis mil adesões. Ainda
nesse semestre, o programa contará com 20 parceiros, proporcionando a oferta de mais benefícios
aos participantes”, cita Cassio Pagliarini, diretor de
marketing da Hyundai Motor Brasil.
Pagliarini destaca que as ações de marketing de
relacionamento e lealdade têm importância ímpar
para a marca no Brasil e que todas as estratégias do
programa Hyundai Sempre estão ligadas às concessionárias Hyundai, por meio de uma ferramenta
especial, que permite à Rede o acompanhamento
de todos os contatos realizados junto aos clientes.
“Iniciamos as operações no Brasil em busca de um
posicionamento diferenciado e estamos entre as
marcas que mais vendem veículos. O nosso objetivo
é manter o nosso cliente satisfeito com a marca e o
produto, permitindo que a experiência dele seja a
melhor possível, por isso, o nosso padrão de atendimento é muito importante”, explica.
O diretor de marketing da Hyundai Motor
Brasil comenta que o programa de fidelidade da
montadora contempla os clientes, por exemplo,
com descontos em viagens de até 60% junto à
MSC Cruzeiros, 30% na FastShop, além de descontos em assinaturas de revistas, atividades de
lazer, loja de vestuário, floricultura, tratamentos
estéticos, entre outros ligados ao automóvel. “Os
participantes do Hyundai Sempre também têm
vantagens ao adquirir acessórios Hyundai para o
seu veículo, Consórcio Nacional Hyundai e Seguro
Auto Hyundai, entre outros descontos relacionados ao veículo junto aos parceiros credenciados”,
conclui Pagliarini.
Na Fiat, de acordo com Patrícia Pessoa, gerente
de Comunicação de Marca da montadora, a iniciativa existe desde 2008, com o lançamento do Clube
L´Unico, criado para recompensar os clientes
do modelo Linea e que depois incluiu os demais
veículos premium da marca. “A evolução dessa
plataforma foi o Fiat Club, que contempla todos
os consumidores Fiat. O objetivo do programa é
aproximar os consumidores da marca, por meio

de uma plataforma de relacionamento, garantindo
índices satisfatórios de fidelidade”, cita.
A gerente de Comunicação de Marca da Fiat
afirma que o programa, desde o lançamento, teve
altos índices de cadastros, engajamento e aumento
de recompra por parte dos clientes em vendas e
pós-vendas. “Em média, 25% da nossa base de
clientes está cadastrada no programa. As parcerias
junto às empresas, hoje 37, são pensadas para facilitar a vida do consumidor com o carro, por isso
temos benefícios, também, no pós-venda, como
desconto em revisão. É importante destacar que os
índices de recompra em vendas e pós-vendas, no
Fiat Club, são maiores que a média do mercado”,
argumenta a executiva.
Os parceiros Fiat Club vão desde hoteis, pousadas e resorts, até locação de carro, por meio de
uma parceria com a Localiza. “Temos parceiros
dos segmentos de cinema, música, viagens, empresas de e-commerce, entre outros que oferecem
descontos aos participantes do Fiat Club”, finaliza
Patrícia Pessoa.
Henrique Canto, gerente de projetos da BMW
do Brasil, comenta que o programa Pure Impulse,
lançado em maio de 2015, destinado aos clientes
do BMW i8, tem sido muito bem avaliado pelos
proprietários do modelo em todo o mundo. “Desde
a implantação do programa Pure Impulse, fechamos grandes parcerias, proporcionando atividades
exclusivas aos nossos clientes ao redor do mundo.
No Brasil, alguns dos benefícios são oferecidos aos
clientes do programa por meio de parcerias com a
rede de hoteis Fasano, nos estados de São Paulo e
Rio de Janeiro, e com o hotel Unique, na capital

paulista. Temos, como objetivo, ampliar o leque de
benefícios até o final deste ano com a entrada de
mais parceiros. Nossos clientes valorizam este tipo
de iniciativa, que proporciona experiências únicas,
formatadas especialmente para eles, além dos benefícios e descontos em hotéis boutique, nos destinos
mais cobiçados por este público”, comenta.
Canto afirma que o objetivo do programa é
elevar o nível de relacionamento entre a marca e
o consumidor e também com os estabelecimentos
parceiros. “Durante três anos, o cliente entra para
um círculo exclusivo com inúmeras vantagens,
experiências e privilégios. Este é um programa de
benefícios único e disponível em diversas cidades
do mundo, que proporciona experiências especiais
ao cliente BMW i8, comercializado no Brasil,
exclusivamente, na versão Pure Impulse, compatíveis com o seu estilo de vida, em que a marca
se posiciona, baseada em pilares como qualidade
e sustentabilidade”.
No programa Pure Impulse, a cada trimestre, o
cliente escolhe as atividades que deseja participar,
de acordo com os cinco temas oferecidos: inovação,
design, cultura, viagem e gourmet. “Ao redor do
mundo, há diversos benefícios e parcerias para os
proprietários do BMW i8, tais como o Cruzeiro
Sunset Dolphin, no Six Senses Laamu, nas Ilhas
Maldivas, jantar exclusivo no Restaurante Rocks
no Six Senses Samui, entre outros. No último ano,
por exemplo, os clientes puderam participar da
premiação anual da música inglesa, o Brit Awards
e, no Grammy 2015, tiveram acesso ao evento do
Jay-Z Rock Nation Label”, conclui o gerente de
projetos da BMW do Brasil.

Oferecer mais
benefícios aos
clientes, com o
objetivo de engajálos e fidelizá-los
ainda mais às suas
marcas, montadoras
instaladas no Brasil
desenvolveram clubes
de vantagens.
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apoio jurídico

Recuperação judicial de
empresas: um possível caminho
para enfrentar a crise

Fabio Forti e
Ana Cecilia Lencioni

A recuperação judicial tem crescido no país em crise, e vem sendo utilizada por
empresas que têm o objetivo de superar seu estado de crise econômico-financeira

A

crise econômica brasileira deixou de ser novidade, a insegurança política aliada à instabilidade econômica, ocasionaram a queda abrupta de inúmeros setores comerciais
e, dentre eles, encontra-se o setor de concessionárias. Os
números do segmento, relativo ao ano de 2015, com relevantes perdas
em relação às vendas realizadas no ano de 2014, chamam a atenção.
Baseado em dados públicos, tem-se que, no ano de 2015, depreende-se que a retração da economia e do segmento acarretou o
fechamento de centenas de concessionárias e a perda de milhares de
postos de trabalho formais.
A vulnerabilidade da situação político-econômica nacional ainda
não possibilita projeções positivas para o presente ano e, tampouco,
consegue-se afirmar, com segurança, quando será o final da crise, possibilitando o prognóstico que aponta para o possível encerramento de
mais outras centenas de negócios no setor.
É um drama fortíssimo para os empresários que empenharam sua
energia, capital e trabalho para, ao longo da vida, construírem algum
patrimônio, que se vê agora ameaçado pela maior crise já enfrentada
pelo setor automobilístico.
Diante de um ambiente de negócios tão conturbado, é natural que
os empresários se voltem para as áreas que permitem alguma sustentação econômica no negócio e foquem no atendimento e no pós-venda.
Não se pode, entretanto, perder a oportunidade de enxergar, neste
momento, a oportunidade para, querendo continuar no setor e se
consolidar no mercado, reorganizar, econômica e financeiramente,
as concessionárias e os respectivos grupos empresariais. Nestes casos,
medidas urgentes devem ser tomadas para as empresas que enfrentam,
com mais dificuldade, o cenário adverso, visando a adequação das
mesmas a esta realidade.
A crise pode ser mitigada por diversas estratégias e instrumentos
jurídicos financeiros. Entre eles, encontra-se a Recuperação Judicial,
que vem ganhando destaque, inclusive no setor, por sua eficácia.
A Recuperação Judicial tem o objetivo de superar o estado de crise
econômico-financeira da empresa, possibilitando um suspiro econômico, além de servir de ferramenta de gestão importante para reestruturar
o grupo empresarial e as fragilidades dos próprios sócios.
O albergue legal, propiciado pelo deferimento do pedido de Recuperação Judicial, implica numa real proteção para a sociedade empresária impedindo que esta seja cobrada ou pague as suas dívidas pelo
prazo inicial de 180 dias, estendendo-se, geralmente, até a aprovação
do plano apresentado pela empresa aos credores no ato assemblear.
O referido plano é, verdadeiramente, um plano de ação de reorganização e reestruturação do negócio, confeccionado pelo próprio devedor,

com base em suas projeções e viabilidade econômica, contendo, além de
condições reais de pagamento da dívida, possibilidades de cisão, incorporação, mudança de objeto social, alienação parcial de patrimônio, dentre
outras medidas não exaustivas, dispostas na própria Lei. Neste ínterim,
a empresa em Recuperação Judicial mantém suas atividades normais,
visando o restabelecimento e honrar o plano aprovado.
A busca por uma solução desta natureza deve ser precedida por
estudos e avaliações de viabilidade da efetiva recuperação, de forma que
eventuais obstáculos previamente analisados e medidos.
No segmento da concessão comercial, por exemplo, percebe-se que
o Poder Judiciário vem afastando a eficácia da cláusula contratual prevista no contrato de concessão que estabelece que o pedido de recuperação é causa de rompimento do contrato por culpa do concessionário.
Nesses casos, quando o Poder Judiciário convence-se da viabilidade
do plano de recuperação, a tendência é que entenda que a rescisão contratual acaba por prejudicar ou até mesmo aniquilar a possibilidade de
continuidade da empresa, assim, com base no princípio da preservação
da atividade empresarial, fonte produtora de empregos e impostos os
Juízes tendem por bem manter o contrato das concessionárias com
as montadoras, mesmo quando neste exista cláusula de rescisão por
ingresso da Recuperação Judicial.
Tal entendimento é compreensível, pois ainda que a Lei 6.729/79
(Lei Ferrari) tenha buscado regrar a relação entre concedentes e concessionários, é fato notório e por ninguém negado que a disparidade e
a desigualdade econômica entre as concessionárias e montadoras é um
forte agravante da situação vivida pelos distribuidores.
Lembre-se, afinal, que a capacidade de fixar preços e volumes dos
produtos a serem distribuídos, além da possibilidade de procurar no
câmbio, nos mercados externos e nos investimentos de suas acionistas
matrizes algum socorro ou equilíbrio para enfrentarem as adversidades,
faz com que as concedentes que são grandes empresas transnacionais,
transitem com mais facilidade em períodos de crise. Já as concessionárias, em sua grande maioria, empresas de capital nacional e familiar,
acabam restritas e submetidas aquele poderio econômico, sem ter
instrumentos dos quais se socorrer. Daí porque é razoável e justo que o
Poder Judiciário aja com prudência e coerência na tentativa de equilibrar esta relação e afaste cláusulas contratuais abusivas.
Conclui-se, portanto, que, em meio ao cenário atual, as concessionárias que se encontram em situação de estresse econômico ou
visualizem este cenário como provável, devem buscar, o quanto antes,
meios para prevenir ou estancar a crise financeira, adotando medidas
estratégicas, financeiras e jurídicas, dentre elas a recuperação judicial,
para sobreviver no mercado e perpetrar seus negócios.

Fabio Forti é advogado, consultor do escritório Lopes da Silva & Associados, membro da LEXNET como especialista em gestão
de crise e recuperação judicial. Ana Cecilia Lencioni é advogada, sócia de Lopes da Silva & Associados e membro da LEXNET.
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VOCÊ TEM ESCOLHA!

*Condições válidas até 15/05/16

CONCESSIONÁRIO,

MELHOR

MAIS BONITO

MAIS FUNCIONAL
Vendemos quadros de gestão de pós-venda para toda a América Latina!

Conjunto de quadros
de oficina* A partir de
R$7.990,90

www.isoflex.com.br

41 3677.4700

Soluções para Gestão Visual

Sujeito à análise de crédito.

Financiamento
de Veículos Itaú.
Feito para acelerar
as suas vendas_

Com a Plataforma Digital do Itaú,
você ganha mais autonomia e agilidade
para gerenciar o seu negócio e facilitar
o financiamento do seu cliente, que conta
com a inovação do pagamento digital.
Você também tem à disposição especialistas
dedicados à sua revenda, com horário
estendido de atendimento:
segunda a sexta: 9h às 19h;
sábado: 9h às 18h.
Para saber mais,
ligue para 3003.1032 (São Paulo e região metropolitana),
ou 0800.7201032 (demais regiões) e digite a opção 2,
em seguida, o código de sua revenda.

Itaú. Feito para você.

