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Publicação Bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores

A DETERMINAÇÃO
DE NOVOS CAMINHOS!
Nos dias 16 e 17 de agosto, mais de 3,5 mil pessoas circularam no
Pavilhão Verde do Expo Center Norte, em São Paulo, o consagrando
como o maior evento da Distribuição Automotiva da América
Latina. Como tema “DETERMINAÇÃO”, o evento foi considerado
um sucesso, superando as expectativas da Fenabrave.

ExpoFenabrave
Foram mais de 40 empresas expondo
produtos e serviços destinado aos
Concessionários de todos os segmentos,
em mais de 8 mil m². Banco Itaú
foi, pelo nono ano consecutivo, o
Patrocinador Máster dos eventos.

editorial

Com DETERMINAÇÃO,
chegamos ao sucesso!
Por Alarico Assumpção Júnior
Presidente da Fenabrave e ALADDA

E

sta edição especial da Revista Dealer, que retrata o resumo dos dois dias de intensa
programação do nosso 26º Congresso & ExpoFenabrave, ilustra, principalmente, a
DETERMINAÇÃO de quem investe e vive do Setor da Distribuição de Veículos no Brasil.
Acima de tudo, com muito orgulho, posso dizer que também demonstra a importância
e o reconhecimento que estamos conquistando junto ao governo e ao mercado que está
em nossa órbita. E não falo apenas do Brasil, mas também de outros países da América
Latina e Europa que estiveram presentes.
Num dos anos mais difíceis já vividos por nosso País e, notadamente,
por nosso setor, poder contar com 3,5 mil pessoas participando, diariamente, do nosso evento, foi sim uma nobre conquista, motivo de extremo
orgulho, gratidão e, acima de tudo, uma notória constatação: a constatação
de que estamos amadurecendo como empresários e cada vez mais conscientes de que precisamos nos atualizar e estar unidos para enfrentar quaisquer
cenários, sejam bons ou adversos.
Estamos assumindo as nossas responsabilidades e a condução dos
nossos negócios e, com isso, participamos dos eventos do nosso setor,
pois temos que tornar mais evidente a DETERMINAÇÃO que está em
nosso DNA de Concessionário, e que nos faz enfrentar obstáculos e abrir
nossas portas todos os dias, gerando empregos e riquezas para os nossos
colaboradores, clientes e para todo o País.
Durante o nosso evento, tive a honra de assumir, também, a presidência
da ALADDA - Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, entidade que representa as Associações Nacionais de Concessionários
da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador,
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Agora, também a importância do Brasil cresce dentro
do nosso setor, e poderemos estar ainda mais ativos na América Latina, para que todos os países
que nos cercam possam estar unidos e fortalecidos em seus mercados.
Também em nosso evento, pudemos divulgar novos produtos e serviços da Fenabrave para as
concessionárias, como é o caso da Universidade WEB e o novo portal DMP - Dados de Mercado
Personalizados, ambas ferramentas que podem e devem aprimorar os talentos das equipes de nossas
concessionárias e as nossas estratégias de negócios.
Como vemos, fizemos juntos um evento de extremo sucesso para o nosso setor, e estamos, de
fato, diante do fim de um ciclo difícil, mas que deve ser superado em nosso País.
Este mês, além do nosso evento, das Olimpíadas, também tivemos a tão esperada e necessária
definição política do País, que permitirá que a nossa economia possa voltar a crescer a partir de
bases governamentais mais estáveis. Assim esperamos.
Assim, como o nosso setor, também o nosso Brasil e cada um dos brasileiros precisam de muita
DETERMINAÇÃO para vencer as barreiras atuais e para que possamos, num futuro breve, chegarmos juntos ao sucesso para o qual todos trabalhamos. E, como vimos no nosso 26º Congresso
& ExpoFenabrave, com DETERMINAÇÃO chegamos ao sucesso!
Aproveite a leitura desta edição e mantenha sua DETERMINAÇÃO!
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CETIP

MAIS PRESENTE DO QUE VOCÊ IMAGINA

A Cetip cria soluções inovadoras e eficientes para todas as etapas do ciclo de
crédito veicular e imobiliário. Beneficia as instituições, administradoras de
consórcio, revendas e compradores. É ela quem opera o Sistema Nacional de
Gravames (SNG). As soluções da Cetip colaboram para tornar a concessão de
crédito ainda mais ágil e segura. www.cetip.com.br/financiamentos.
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do cliente e rentabilidade

A DETERMINAÇÃO DE
NOVOS CAMINHOS!

Durante os dias 16 e 17 de agosto, mais de 3,5 mil pessoas circularam pelo
Pavilhão Verde do Expo Center Norte, em São Paulo, para participar do
26º Congresso & ExpoFenabrave, consolidando o evento como o maior do
Setor da Distribuição de Veículos da América Latina e segundo maior do mundo.

Promovido pela Fenabrave e organizado pela Reed
Exhibitions Alcântara Machado, o evento teve, como
tema, “DETERMINAÇÃO” e foi considerado um sucesso,
superando as expectativas da Fenabrave. “Considerando
que estamos em um ano bastante desafiador, contar
com esse público comprova que as Associações de Marca,
Concessionários, executivos, montadoras, lideranças e
empresas ligadas ao Setor da Distribuição Automotiva
estão, de fato, comprometidos com o futuro e vêem, no
nosso evento, oportunidades importantes de aprimorar
seu conhecimento e os relacionamentos que envolvem
toda a cadeia automotiva”, comenta Alarico Assumpção
Júnior, presidente da Fenabrave que, durante o evento,
tomou posse como presidente da ALADDA – Asociación
Latinoamericana de Distribuidores de Automotores.
A Programação Temática do evento contou com 23
palestras que levaram conteúdo voltado para atender a
atual demanda de todos os segmentos da Distribuição
Automotiva, considerando a realidade econômica do
8

Revista Dealer

País. Além disso, em parceria com o SINCODIV-SP, foi
realizado, dentro da programação oficial, o Encontro
FENACODIV dos Vendedores de Concessionárias, que
reuniu centenas de pessoas em dois dias de programação
e conteúdo voltado a todos os segmentos.
Já a ExpoFenabrave, feira de negócios realizada paralelamente ao Congresso, reuniu cerca de 40 marcas, em uma
área de 8 mil m². “A feira também foi um sucesso e tivemos um aumento expressivo de circulação de visitantes
nos estandes, reforçando a importância da geração de
negócios para as Redes de Concessionárias e empresas ligadas ao setor. Grande parte das empresas participantes
manifestaram intenção de renovar sua participação na
próxima edição do evento”, comemora Fernando Fischer,
presidente da Reed Ehxibitions Alcântara Machado.
Pelo nono ano consecutivo, o Banco Itaú foi o Patrocinador
Máster do evento. Os patrocinadores Ouro foram CETIP e
General Motors e, como Apoiadora, a Ashtar Brindes.

Representatividade e união
marcam Cerimônia de Abertura
A Cerimônia de Abertura do
26º Congresso & ExpoFenabrave,
realizada na manhã do dia 16 de
agosto, contou com a presença de
mais de 2 mil pessoas no auditório
Cantareiras, do Pavilhão Verde do
Expo Center Norte, em São Paulo,
com destaque para as autoridades
federais e estaduais, além de
representantes de entidades de
classe, lideranças da Fenabrave,
Concessionários de veículos,
parceiros e imprensa convidada.

1
A Cerimônia foi presidida pelo Governador do Estado
de São Paulo, Geraldo Alckmin que, junto ao Presidente
da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior (1), recebeu
o Ministro Marcos Pereira, do Ministério da Indústria,
Comércio e Serviços (2), o ex-Governador do Estado
de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho (3), o Deputado
Federal e presidente da Frente Parlamentar Mista
em Defesa do Setor da Distribuição de Veículos e
da Mobilidade, Herculano Passos (4), o Presidente
da Anfavea – Associação Brasileira dos Fabricantes
de Veículos Automotores, Antonio Megale (5), o
Presidente da ABRACICLO – Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares, Marcos Zaven Fermanian (6),
o Presidente da ANFIR – Associação Nacional dos
Fabricantes de Implementos Rodoviários, Alcides
Braga (7), o Presidente da ALADDA – Asociación
Latinoamericana de Distribuidores de Automotores,
Edwin Derteano Dyer (8), o Diretor do Banco Itaú,
Rodnei Bernardino de Souza (9) e o Presidente da Reed
Exhibitions Alcantara Machado, Fernando Fischer (10).
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O Presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior,
discursa na abertura do 26o Congresso & ExpoFenabrave.

O

Presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção
Júnior abriu os pronunciamentos mostrando
a importância do Setor da Distribuição Automotiva para a geração de riquezas para o País,
sendo responsável pela geração de mais de 300
mil empregos diretos e por 4,5% do PIB Nacional. Assumpção
Júnior ressaltou que a crise política e econômica impactou, diretamente, nos negócios do setor automotivo, fazendo com que
mais de 1.300 concessionárias encerrassem suas atividades em
um ano, gerando o que chamou de “uma morte sem dignidade”. Para o Presidente da Fenabrave, “comprometer empregos é
comprometer a renda da população e, sem renda, não se adquire
nada”, alertou.
Ao prosseguir com o seu pronunciamento, Assumpção Júnior
detalhou as formas de atuação da Fenabrave, especialmente junto
aos seus pares, trabalho conjunto com entidades congêneres
e, também, em negociações com o Governo, na tentativa de
ampliar os negócios e o mercado, para que os empresários do
setor voltem a viver tempos de estabilidade e crescimento. “Com
transparência e em prol de objetivos comuns, já registramos
importantes conquistas, como a Lei de Retomada do Veículo
Inadimplente, que ainda demanda alguns ajustes para ser mais
efetiva, além do RENAVE - Registro Nacional de Veículos
Usados, que passará a ser realizado eletronicamente, e trará
importante economia, de tempo e recursos, para todo o nosso
setor”, completou, lembrando a todos os presentes, também, da
importância da constituição da Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Setor da Distribuição de Veículos e da Mobilidade, e
do acordo firmado, recentemente, com a Anfavea, que criou a
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Autorregulamentação sobre Vendas Diretas. Por fim, o Presidente
da Fenabrave ressaltou que outras conquistas estão no radar da
entidade, como o combate à falta de isonomia do setor. “Com
todo o respeito, transparência e humildade, venho aqui reforçar
que o Setor da Distribuição, formado por legítimos Concessionários de veículos automotores, não deve e não pode adquirir
produtos a valores superiores a preços praticados com a chamada
venda direta. Queremos e merecemos isonomia”, completou.
Na sequência, Antonio Megale, presidente da Anfavea,
comentou que é preciso unir esforços para encontrar soluções
conjuntas para o setor. Para ele, Fenabrave e Anfavea são entidades muito próximas e representam uma parte importante da
cadeia automotiva, incluindo a indústria de autopeças. “Queria
dizer ao Alarico que a escolha do tema DETERMINAÇÃO
foi excelente, pois precisamos reverter o atual momento que
enfrentamos de forte queda no mercado”, disse, explicando que
a indústria está com ociosidade de mais de 50% e, se considerar
apenas as fabricantes de caminhões, este índice chega a mais de
75%. “Temos manchas de liquidez que devemos trabalhar, como
as cotas de consórcio contempladas que podem se transformar
em vendas efetivas de veículos, além de termos a oportunidade
de melhorarmos as ofertas de financiamento para os consumidores”, completou.
Para o Deputado Federal Herculano Passos, que é presidente
da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor da Distribuição
de Veículos e da Mobilidade, o governo tem papel importante
para auxiliar no desenvolvimento do setor automotivo. Em seu
discurso, Passos ressaltou o trabalho da Frente Parlamentar no
Congresso e no Senado, na tentativa de barrar Projetos de Lei que

prejudiquem a atividade da Distribuição Automotiva, e elogiou
a atuação do Presidente da Fenabrave junto ao setor. “Estamos
atentos, defendendo os interesses do setor e, com determinação,
nos espelhamos no exemplo do presidente Alarico, que possui
argumentação política e empresarial em todos os lugares. Vocês
estão muito bem representados”, ressaltou o Deputado Federal.
Representando o Presidente da República em Exercício
Michel Temer, Marcos Pereira, Ministro da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços, explicou que a Fenabrave exerce um papel
importante em defesa dos Concessionários de veículos, e que tem
conversado constantemente com o presidente Alarico nos poucos
meses em que está à frente da pasta. “Durante essas conversas,
constatamos a triste notícia de que mais de 1.300 concessionárias deixaram de operar em 2015, resultando na perda direta de
milhares de empregos”, prosseguiu.
Segundo Pereira, o presidente Michel Temer o incumbiu,
pessoalmente de dar andamento ao Projeto de Sustentabilidade
Veicular, liderado pela Fenabrave em conjunto com outras 18
entidades, que visa a renovação de frota no Brasil. “Estou empenhado em dar andamento neste projeto, que contribuirá com a
volta do consumo de veículos e ampliará o mercado para vocês,
empresários. Pretendemos finalizar até o final deste ano para
que, em 2017, a gente consiga colocar o projeto em andamento.
A Renovação vai sair!”, determinou o Ministro, dizendo que o
melhor programa social é a geração de empregos.
O Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin
encerrou a sequência de pronunciamentos enaltecendo a vocação do Estado para o desenvolvimento da indústria automotiva,
comentando as recentes inaugurações de unidades fabris no
interior do estado. “Mesmo com todo este investimento, o nosso
maior problema é a geração de emprego e renda”, disse. Para ele, é

preciso retomar a atividade econômica para que os mais diversos
setores voltem a crescer, assim como a redução das taxas de juros
e o estabelecimento de um ajuste fiscal”, completou, acreditando que até o final deste mês, com a possível resolução da crise
política enfrentada pelo Brasil, o mercado possa dar sinais mais
robustos de recuperação.
Michel Temer grava depoimento – Com diversos compromissos já
agendados, que impossibilitaram sua presença na Cerimônia
Oficial de Abertura do 26º Congresso & ExpoFenabrave, o
Presidente da República em Exercício, Michel Temer, enviou
uma mensagem em vídeo, gravada especialmente para o evento.
Em seu pronunciamento, Temer comentou que tem ouvido
diversos líderes setoriais, especialmente do setor automotivo,
e tem observado que todos estão empenhados em desenvolver
seus negócios, com determinação, assim como o governo está
trabalhando para unir todas as forças para que o país saia da crise.
“Quero aproveitar este momento para reiterar que, ao receber os
dirigentes da Fenabrave, tenho notado essa mesma disposição. O
setor automotivo é um que emprega milhares de pessoas e, esses
empregos, precisam ser mantidos”, completou o Presidente da
República, reiterando que o governo está empenhado em reduzir
os gastos públicos, por meio de um teto fixado para os gastos
da união, com o objetivo de recuperar o País. “A esperança gera
confiança, e o momento da confiança está chegando”, finalizou.
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Marcas e Associações
recebem premiação

C

omo parte da 21º Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com as Marcas, durante a Cerimônia de
Abertura do 26º Congresso & ExpoFenabrave foram revelados os vencedores dos prêmios “Marca
do Ano” e “Associação de Marca do Ano”.
Em 2016, além da nova nomenclatura para a premiação,
e de consagrar as marcas que mais se destacaram na Pesquisa,
a Fenabrave inovou e acrescentou, no hall de contemplados,
as Associações de Marca que também foram melhor avaliadas
na pesquisa realizada pela entidade. “Montadoras e Redes de
concessionárias são parceiras de negócio. Por isso, consideramos
de extrema importância destacarmos as Associações que desempenham um bom trabalho junto a seus associados”, destacou o

presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, que entregou as estatuetas aos premiados.
A eleição teve, como critério, a participação mínima de
20% dos Concessionários de cada marca, como respondentes
da Pesquisa, sendo que a Marca e a Associação vencedoras, de
cada categoria, foram as que obtiveram a melhor média das
notas atribuídas às questões relacionadas à Parte Geral. “A
premiação é um reconhecimento importante, pois é validada
por todas as Redes de Concessionárias, de todas as marcas e
segmentos do País e, com isso, podemos destacar as que mais
se diferenciam no mercado, assim como avaliar o desempenho
das montadoras e suas redes de distribuição”, avalia Alarico
Assumpção Júnior.

MARCA DO ANO 2016
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ASSOCIAÇÃO DE MARCA DO ANO 2016
Automóveis e
Comerciais Leves

Motocicletas

Caminhões

Implementos
Rodoviários

Tratores e
Máquinas Agrícolas

ASSOAUDI
Associação Brasileira dos
Distribuidores Audi

ABRAT
Associação Brasileira dos
Concessionários Triumph

ASSODAF
Associação Brasileira dos
Distribuidores DAF

ABRADIGUE
Associação Brasileira dos
Distribuidores Guerra

ASSODEERE
Associação Brasileira de
Distribuidores John Deere

Palestra Magna de Abertura

Barry Engle
“veste os sapatos”
da Rede
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N

a palestra Magna de Abertura, os participantes
do 26º Congresso & ExpoFenabrave assistiram
a Barry Engle, Vice-Presidente Executivo da
GM e Presidente para a América do Sul. O executivo, responsável pelas operações da General
Motors no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Colômbia, Equador e Venezuela, possui larga experiência no setor
automotivo, incluindo a presidência da Ford Brasil e Mercosul,
de 2005 a 2006, e Diretor de Marketing, Vendas e Serviços para
a Ford Brasil entre 2001 e 2003.
Além de conhecer, profundamente, o mercado brasileiro, o
palestrante já foi Concessionário, entre 1997 e 2000, quando
representou as marcas Chrysler-Plymouth-Jeep, em Salt Lake
City, nos Estados Unidos. Com essa experiência, inclusive como
distribuidor autorizado, Engle levou aos congressistas o que
aprendeu “vestindo os sapatos” da Rede, termo que deu título à
sua apresentação.
Inicialmente, o palestrante comentou sobre os aspectos
econômicos e políticos nos últimos anos, que levaram o Brasil à
atual situação de mercado. Em sua análise, incluiu as mudanças
de perspectiva sobre o aspecto democrático no processo político,
fazendo com que o País se fortaleça, criando mais otimismo em
relação ao futuro. “Nunca seria possível ter uma solução econômica sem ter primeiro uma solução política. Depois de meses de
batalhas políticas acaloradas e muitas manchetes provocativas,
parece que estamos perto de uma solução política que será definitiva. Tenho muito orgulho do Brasil e o que está acontecendo
aqui! Por causa disso, no final, será um País mais forte, mais
seguro e mais estável, com instituições que duram! Entendo
as tribulações do presente e o passado recente, mas estou mais
otimista do que nunca pelo País e seu futuro!”, disse, ao mostrar
números que apresentam a melhora dos índices de confiança
dos investidores.
Engle observou que, desde o pico de 3,8 milhões de veículos
vendidos por ano, o mercado caiu, no ano de 2014, e em todos
os trimestres de 2015. A queda continuou no começo deste ano,
porém, durante os últimos meses, as vendas estabeleceram um
patamar constante entre 2 milhões de veículos por ano. “Com
uma resolução da crise política concluída em agosto, esperamos
uma melhora gradual nos dois últimos dois trimestres, chegando
a 2,3 milhões de veículos. Isso nos daria uma indústria de 2,15
milhões de veículos no ano inteiro. No ano que vem, projetamos
uma indústria de 2,4 milhões de veículos vendidos, que representaria um crescimento significativo de 12% sobre 2016”, previu.
Em seguida, o Presidente da GM para a América do Sul contou sua experiência como Concessionário, no estado de Utah,
nos Estados Unidos. “Aprendi muitas coisas na concessionária.
Hoje vou compartilhar com vocês as mais importantes lições,
junto com algumas ações práticas que podem ser aplicadas em
seus negócios neste momento desafiador”, pontuou.

Lições para a rede – A primeira lição apresentada por Engle foi relacionada à grande responsabilidade do empresário da Distribuição
Automotiva. Como as empresas, em sua maioria, são compostas

por uma estrutura familiar, ou como disse o palestrante, “leva
o seu nome”, muitas pessoas e famílias que dependem dos empresários. “Isso impacta em como vocês pensam e atuam. São
pragmáticos e práticos. Agem com urgência e propósito. São
vocês que fazem acontecer!”, comentou.
Em seguida, o palestrante afirmou que, como em qualquer
outro negócio, os Concessionários precisam ser rentáveis. Segundo Engle, na Rede Chevrolet, por exemplo, o número de
concessionárias com prejuízo cresceu, aproximadamente, três
vezes quando comparado ao número antes da crise. Ao mesmo
tempo, a rentabilidade média da Rede caiu, aproximadamente,
50%. “Para melhorar a rentabilidade, recomendo quatro ações
que, se bem-feitas, fazem a diferença. A primeira, depois de anos
de MBA, aprendi que devemos reduzir os custos e aumentar a
receita”, brincou, ao dar continuidade às recomendações: “Sugiro
reexaminar, criticamente, seu desempenho em financiamentos,
seguros, acessórios, peças e serviços. Geralmente, são áreas onde
focamos menos e talvez haja espaço para melhorar. Vale lembrar
que um negócio nunca fecha suas portas por estar com prejuízo.
Fecha porque fica sem caixa! Controle seu fluxo de caixa cuidadosamente. E, por último, assegure que você tenha o time
certo”, explicou.
Ao longo de sua apresentação, Barry Engle comentou da dificuldade e do grande trabalho que existe por trás da venda de um
veículo na Concessionária, incluindo aspectos de atendimento
e fidelização de clientes. “Para entregar essa boa experiência ao
cliente, você depende do seu time, composto de seres humanos.
E, como todos seres humanos, temos pontos fortes e fraquezas!
Seu trabalho, portanto, não é fácil!”.
Segundo o palestrante, o controle de estoque e seu custo é
o terceiro maior investimento do Concessionário, atrás apenas
da folha de pagamento e do capital investido no imóvel. Para
ele, com as altas taxas de juros, controlar o estoque é ainda mais
importante e, para isso, a tecnologia é de grande ajuda neste
processo. “Essas ferramentas nos ajudarão a conquistar mais
clientes, que estão cada vez mais conectados. Para se ter uma
ideia, 99% dos clientes da Chevrolet não só possuem um celular,
mas um smartphone. E vemos agora que mais brasileiros acessam
a internet móvel e não a partir de um computador tradicional”,
complementou, informando que 87% dos consumidores iniciam
o processo de compra por meio da internet.
Por fim, Barry Engle falou sobre a experiência do cliente
nas concessionárias, indicando que empresas que atingem altos
índices de satisfação são aquelas que têm maior participação de
mercado e rentabilidade. “O vendedor vende o primeiro veículo, mas o serviço vende o próximo. É verdade! Então, o serviço
também faz um papel bem importante para a diferenciação de
sua concessionária”, ensinou, apontando que além disso, ter um
produto competitivo é fundamental para este sucesso. “Podemos
ver o poder do produto no portfólio da Apple. Seus produtos têm
um design bonito, ótimas funcionalidades e os clientes se encantam com o produto. Parece que se vende sozinho! E quando nós
fazemos nosso trabalho direito, nossos produtos, os veículos, têm
o mesmo apelo”, completou.
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Encontro de Vendedores reúne equipes de SP

O

Encontro Fenacodiv dos Vendedores de ConProgramação – Na manhã do dia 16 de agosto, Silvana Vallochi,
cessionárias, que no mês de agosto foi realizado
consultora de Treinamentos com experiência no setor automotidurante o 26º Congresso & ExpoFenabrave, em
vo desde 1997, comandou a palestra “Como Vencer os Desafios
parceria com o SINCODIV-SP, reuniu cerca de
do Setor! Compreendendo a Mudança”, voltada à categoria de
300 vendedores em dois dias de programação e
automóveis e comerciais leves, destacando o papel do esforço
conteúdo voltado a todos os segmentos.
individual dos vendedores como meio para o
Cada participante realizou sua inscrição com
alcance de resultados no segmento de distribuia doação de 2kg de alimentos e outros itens, que
ção de veículos.
foram entregues à APAE - Associação de Pais
Já Ricardo Cavalcante, coach e trainer em
Amigos Excepcionais de Santo André e à Casa
Programação Neurolinguística, apresentou o
Ronald McDonald’s do ABC. No total, foram
tema “A Excelência na Comunicação com PNL
arrecadados mais de 220 quilos de doações,
- Programação Neurolinguística”, explicando o
entre alimentos e artigos de higiene, nos dois
que é essa ciência e como os profissionais podem
dias de evento.
melhorar suas performances compreendendo
Direcionadas a vendedores e consultores
os diferentes códigos de comunicação verbal e
técnicos, as palestras contaram com especialistas
corporal de si mesmos e dos consumidores.
que apresentaram conceitos de vendas e pós-venComo parte da programação do segundo
das, para todos os segmentos automotivos, além
dia de evento, as equipes de concessionárias pude técnicas de Programação Neurolinguística,
deram acompanhar as palestras ministradas por
Octávio Vallejo, superintendente
onde o participante pôde conhecer a estra- do SINCODIV-SP.
Rosi Santi, que comandou a palestra “Pós-Venda
tégia dos maiores vendedores e negociadores
- Venda mais e com qualidade”, além de Osmar
do mundo, e as mais modernas técnicas de vendas por meio
Hidalgo, que levou conteúdo voltado às equipes do segmento de
da comunicação.
caminhões, com “O sucesso nas vendas de veículos comerciais”.
“O aculturamento profissional dos vendedores, a cada dia, se
Durante suas apresentações, os dois consultores também
torna mais imperioso. As mídias sociais vieram para dar conhecifalaram sobre as oportunidades que surgem no atual período de
mento geral a uma nova forma de atuação, porém, o aprendizado
crise, principalmente quando se trata de fidelização de clientes.
direto, por meio de pessoas com elevado nível de conhecimento
Para a área de Pós-Venda, por exemplo, uma das possibilidades
e profissionalismo, como o que foi apresentado no Encontro
é o aumento na procura de serviços. Já na área de Veículos CoFenacodiv de Vendedores de Concessionárias, foi muito bem
merciais, as oportunidades também existem, porém, segundo
assimilado pelos participantes. Desejamos que esses profissionais
o palestrante, é preciso trabalhar a venda no longo prazo, prosfaçam bom uso do que foi mostrado e reverta o aprendizado em
pectando novos clientes, trabalhando em cima da fidelização e
mais vendas”, declarou Octávio Vallejo, superintendente do
acompanhar, diariamente, o relacionamento que as equipes têm
SINCODIV-SP.
com o cliente.

Rosi Santi, Osmar Rodrigues, Ricardo Cavalcante e Silvana Vallochi fizeram parte da programação do Encontro de Vendedores.
Ao final da palestra de Silvana Vallochi, Vanessa Bergamini, à direita, atendeu os Concessionários de motocicletas presentes,
respondendo perguntas, dando dicas e mostrando a importância do vendedor para o segmento.
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MERCADO E ECONOMIA

O olhar para um novo mercado
Dentro da grade de programação temática do 26º Congresso & ExpoFenabrave,
os congressistas puderam assistir uma nova visão para o mercado, por meio de
palestras que trouxeram conceitos econômicos e de projeção para o setor.

Fim da recessão está próximo

O

ciclo de palestras sobre economia, no 26º Congresso
& ExpoFenabrave, deixou sentimento de otimismo
aos empresários brasileiros. Com sinais claros de que a
recessão pode estar chegando ao fim, as estimativas são
de que o Brasil volte a crescer até 2% já em 2017. Na opinião de
José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, o número,
apesar de tímido, é um alento para um PIB que encolheu 3,8% em
2015, registrando o pior resultado dos últimos 25 anos, de acordo
com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
“Parar de cair, estabilizar e crescer 2% é uma excelente notícia”,
resumiu o economista, que apresentou a palestra “Recuperação da
Economia Brasileira 2016/2017”.
Além do fim da recessão, Barros se mostrou otimista com a
ruptura do modelo de governo que esteve à frente do País nos últimos anos. Segundo ele, o impeachment de Dilma Roussef não é
apenas uma troca de presidentes, mas o fim de um sistema político
e de modelo de crescimento que fracassaram. “O sistema de poder
que está saindo trabalhou o tempo todo, especialmente a partir de
2005, com um conceito de economia fechada e um Estado grande,
intervencionista. Esse modelo naufragou espetacularmente. Ficou
sem condições de continuar”, disse. “O Estado, ao tentar controlar
tudo, quebrou uma série de empresas públicas. Quem entrar só
pode gerar credibilidade com um modelo diferente, de um país mais
aberto e um Estado menor, que interfira menos na vida das pessoas”.
Para acelerar a volta do crescimento, Barros defendeu, ainda, que
Temer aposte em um novo ciclo de privatizações e concessões. “A
única forma de recuperar a economia rapidamente é ter investimento
associado a privatizações e concessões, seja em petróleo, energia
elétrica ou nas estradas, por exemplo”, afirmou, reforçando a necessidade de o governo federal criar regras claras para os investidores,
além de colaborar com o combate à corrupção. “Será um período
de recuperação da atividade econômica a partir de uma melhora
também da governança pública”.
As aguardadas reformas da previdência e das leis trabalhistas, no
entanto, devem ser mais superficiais que o esperado. Isso porque,
na opinião do economista, Temer não terá capital político nem
tempo para realizar alterações profundas em temas tão delicados
para a população. “O sucesso do governo Temer é colocar o País
na direção certa. Não podemos esperar que ele vá conseguir fazer
todas as reformas. Ele vai começar um processo que leve a mudanças
mais profundas, mas vai ter que priorizar alguns pontos”, disse. “O
crescimento sustentado é uma tarefa para o próximo governo (a ser
eleito em 2018)”, completou.
Crédito segue difícil – Embora as expectativas sejam promissoras, o fato
é que o Brasil ainda passa por um momento difícil. Tanto que Barros
acredita que o desemprego deve aumentar até o fim do ano e o con-
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José Roberto Mendonça de Barros e Marco Bonomi.

sumo vai demorar a recuperar o patamar dos anos pré-recessão. Para
piorar, o crédito deve continuar restrito e caro nos próximos meses
por conta dos altos juros impostos pelo Banco Central para manter
a inflação na meta. “A postura do Banco Central é muito dura em
relação à inflação. Eu acho um erro”, opinou. “O mercado tem de trabalhar com a ideia de que o mercado de crédito vai continuar difícil”.
E não são só os juros que têm complicado os financiamentos. Para
Marco Bonomi, executivo do Itaú Unibanco, que apresentou “Os
olhos do mercado financeiro no segmento automotivo”, é necessária
uma revisão na regulação do crédito no País. “Nosso processo de
retomada de bens, por exemplo, é muito atrasado. Além disso, não é
possível que, com a tecnologia disponibilizada hoje em dia, os carros
sumam. É necessário trabalhar com dispositivos de localização”, analisou, defendendo também a padronização no registro de contratos por
todo o país. “Não dá para lidar com preços e características diferentes
de acordo com o lugar. O custo de operar dessa maneira é proibitivo”.
Mais mobilidade, menos carros – O executivo do Itaú Unibanco
também abordou as recentes mudanças de comportamento do
consumidor por conta da revolução dos aplicativos de mobilidade,
como o Uber. “É impressionante: hoje em dia os jovens não querem
ter carteira de habilitação”, brincou Bonomi, alertando que, com o
sucesso das caronas compartilhadas e serviços privados de transporte,
a frota circulante tende a diminuir. Ou seja, menos carros vendidos.
“Hoje em dia há muitas alternativas de transporte que substituem
a posse do automóvel. Em essência, elas diminuem a quantidade
de automóveis em circulação e a necessidade de a pessoa ter um
carro só para ela”, afirmou, lembrando algo que já se tornou um
verdadeiro mantra entre os Concessionários: é importante buscar
novas fontes de receitas.
Segundo o palestrante, 96% das pessoas interessadas em comprar veículos realizam pesquisa na internet, sendo que, 81% deste
público ainda não decidiu qual carro comprar ao iniciar a pesquisa.
Neste cenário, Bonomi defendeu que os Concessionários invistam
na presença online e, principalmente, na profissionalização da gestão
dos canais digitais, já que muitos negócios são perdidos por falta
de ação ou de atenção com os leads recebidos. “No iCarros, por

Consórcio.
A potência do setor automotivo.

O Sistema de Consórcios vem demonstrando cada vez mais sua importância
para o setor automotivo. Com uma participação de 30% no total de créditos
concedidos para a aquisição de veículos, o consórcio disponibilizou R$ 16,5
bilhões ao mercado interno no primeiro semestre deste ano. A modalidade, que
conta com 6,2 milhões de participantes nesse segmento, permite formação de
carteira futura e fidelização de clientes, impulsionando os negócios do setor.

Conte com essa potência. Venda consórcio.

www.abac.org.br

exemplo, criamos o lead certificado, no qual entregamos o cliente
já com financiamento aprovado com interesse no veículo. E o que
acontece? Cerca de 56% dos leads não são aproveitados. Do total,
apenas 27% são convertidos em vendas; 73% são desperdiçados”,
disse, lembrando que, nos Estados Unidos, a compra 100% pela
internet já é uma realidade para quase 10% dos consumidores de
veículos. “A jornada digital é uma questão de sobrevivência”.
Bonomi citou como case as medidas adotadas no segmento de alta
renda do Itaú, o Personnalité, para ilustrar como melhorar a experiência
do cliente no mundo virtual. Com base em pesquisas de satisfação periódicas, foi lançado o Personnalité Digital, modalidade que respondia,
entre outros itens identificados na pesquisa, uma das principais críticas
dos correntistas: o horário de atendimento. “Hoje atendemos das 7h
às 24h. São 17h com suporte de gerente”, afirmou, lembrando que a

estratégia se encaixa perfeitamente com o negócio de distribuição de
veículos. “Se você analisar seus leads vai perceber que boa parte deles é
gerada quando a revenda está fechada, entre 19h e 24h”.
Outra ação do Personnalité Digital que pode ser replicada pelas
concessionárias é o prazo máximo para a equipe atender contatos de
canais digitais. “Tenha compromissos de resposta: 15 minutos para
e-mail, cinco minutos para mensagens, faça videoconferência com
o cliente”, disse. Para tanto, o executivo defendeu que seja montada
uma equipe exclusiva para atuar no mundo virtual. “O método de
trabalho é diferente. Busque profissionais com habilidades nesse
ambiente”, afirmou. Para finalizar, Bonomi sugeriu a criação de
um aplicativo de celular para agendamento e pagamento das revisões dos veículos. “É fundamental mudar a experiência oferecida
aos consumidores”.

Satisfação do cliente em primeiro lugar

S

obreviver ou liderar? Esta foi a pergunta feita por Fábio
Braga, Diretor de Operações da J.D. Power Brasil ao iniciar
sua palestra, a qual abordou os principais indicadores de
satisfação de clientes, ouvidos pela consultoria em 2016, e
que impactam, diretamente, no negócio das concessionárias.
Por meio de cenários apresentados, nas áreas de vendas e pósvendas, incluindo a atuação na internet, o palestrante apresentou
quais são os principais índices de satisfação dos clientes. “As
explicações do produto durante a experiência de compra, assim
como o processo de entrega do veículo, têm grande importância
para a satisfação do consumidor. O mesmo se aplica no pós-venda”,
determinou Braga, mostrando a ótica do consumidor.
Com relação às vendas, o Diretor da J.D. Power Brasil comentou
os resultados da pesquisa SSI Brasil 2016, feita com mais de 5 mil
clientes que compraram carros nos últimos 12 meses. Segundo Braga,
há um aumento da incidência do uso da internet na experiência de
compra, por parte da chamada Geração Z, formada por pessoas nascidas entre 1995 e 2004. De acordo com a pesquisa, 70% deste público
faz uso de meios digitais durante a sua compra. “Isso indica que, estar
preparado para atender melhor este público, é um fator que diferencia
uma equipe de vendas. Saber usar meios online e se comunicar corretamente com este público auxilia na satisfação e, consequentemente,
na fidelização. Vamos usar cada vez mais a internet!”, alertou.
Braga disse que a grande maioria das concessionárias fazem a
apresentação dos veículos pessoalmente, no showroom. Porém,
de acordo com a pesquisa, esta modalidade é a que tem menor
impacto na decisão de compra. “Quase 70% das empresas realizam
a apresentação desta forma, mas é a modalidade que tem o menor
impacto para o cliente. Já os meios eletrônicos, com o uso da internet
ou de tablets, são as menos utilizadas e que geram maior impacto
no cliente”, pontua.
Outro alerta feito pelo Diretor da J.D. Power Brasil foi em
relação ao test-drive. Na maioria dos casos feitos pelo vendedor,
seu impacto na decisão de compra é muito menor se comparado
aos testes efetuados por um especialista. “Os índices apontam uma
grande satisfação e influência na compra, quando o test-drive é
feito por um especialista, em um período de tempo médio de 30
minutos”, explicou, alertando também maior atenção ao processo
de entrega. “Ter especialistas e a participação do gerente de vendas
neste processo amplia a satisfação do cliente. E isso não é o que temos
visto no mercado”, completou.
Por fim, Braga ensinou que os meios eletrônicos facilitam os
processos no departamento de pós-venda, especialmente na questão
do agendamento. O tempo da realização do serviço também impacta

20

Revista Dealer

Fábio Braga e Sergio Sanches

na satisfação e na fidelização do cliente. “As pessoas querem estar
no controle e nem sempre isso acontece quando ele está no telefone
fazendo um agendamento. Com relação ao tempo de serviço, 30%
das pessoas pesquisadas desejam que o trabalho seja feito em até 2
horas. Além disso, querem esperar pelo serviço na concessionária,
enquanto utilizam um ponto de internet, item que tem a maior
relevância para o cliente”, completou.
Pesquisa – Na segunda parte da palestra da J.D. Power Brasil, Sérgio
Sanchez, Gerente de Práticas Automotivas, mostrou os resultados
obtidos na última pesquisa de satisfação em vendas e pós-vendas
realizada pela consultoria. “Os dados são obtidos com clientes de
14 marcas com o maior volume de vendas no mercado brasileiro,
representando cerca de 90% do share”, disse.
Dentre os pontos relevantes observados por Sanchez, estão a
pressão pelo rápido fechamento do negócio e a falta de contato
com o cliente após a compra. “Agradecer a compra, perguntar se há
alguma dúvida com o veículo e suas funcionalidades e dar atenção
ao cliente, além de ampliar o índice de satisfação, aumentam as possibilidades de indicação de novos clientes e novas vendas”, explica,
anunciando a Toyota como a vencedora do ranking de satisfação
com o processo de vendas, em 2016, com 839 pontos (numa escala
que vai até 1.000), seguida da Hyundai-CAOA, com 831 pontos e,
a Jeep, com 817 pontos.
O mesmo ocorreu com os índices obtidos na pesquisa CSI, que
mede a satisfação do cliente no serviço pós-venda, e que consagrou
a Toyota como a marca vencedora, com 829 pontos, seguida da
Hyundai-CAOA, com 803 pontos e, da Hyundai Motor Brasil,
com 800 pontos. “Essas marcas apresentam importantes diferenciais
que influenciaram na pesquisa, como pacotes de manutenção, boa
comunicação com o cliente, limpeza do veículo em sua entrega,
entre outros itens relevantes para esta decisão”, explicou Sanchez,
chamando ao palco Evandro Maggio, diretor de marketing da
Toyota, para receber o prêmio.

www.ktm.com.br

A KTM fabrica motocicletas há mais de 60 anos e as competições são parte importante dessa trajetória desde o início. Afinal, não há melhor
ambiente para o desenvolvimento de uma moto do que as mais severas condições que uma corrida pode proporcionar, seja na terra, seja
no asfalto.
Designers, engenheiros e pilotos estão todos ligados por um claro denominador comum: uma paixão incondicional por motocicletas. São
inúmeros títulos mundiais no offroad, um bicampeonato no Moto3 e outras brilhantes vitórias nas mais difíceis provas do mundo, entre elas
15 consecutivas no Rally Dakar, e todas essas conquistas falam por si. E ainda há mais por vir: em 2017 a KTM terá uma equipe de fábrica
no MotoGP, a principal categoria do mundial de motovelocidade.
Para a KTM, o “Ready to Race” é muito mais que um simples slogan. Essas três palavras são a filosofia da empresa, o conceito que move
a criação de produtos que saem direto da concessionária prontas para proporcionar diversão
e máximo desempenho em todas as superfícies, em todos os terrenos. Quer seja no circuito
de motocross buscando a volta perfeita, numa aventura solitária ao longo de uma trilha, por
uma estrada sinuosa ou sozinho no deserto.
E agora esse espírito “Ready to Race” está definitivamente de volta ao Brasil.

INTERNET E MÍDIAS SOCIAIS

Conectividade determinará
mais negócios
O papel da internet e das mídias sociais, dentro do negócio da Distribuição Automotiva está
cada vez mais presente e determinante para o relacionamento com clientes. Estar atento
às novidades e desenvolver mais este novo canal de contato serão fatores importantes
para o futuro do negócio. Segundo especialistas em internet, concessionárias devem
investir em estratégia online consistente para crescer e manter clientes satisfeitos.

Digitalizar é preciso

O

universo digital já é uma realidade e a concessionária
que não se adequar, em pouco tempo terá dificuldades
para se manter. O alerta foi feito por especialistas em
palestras e mesas redondas durante o 26o Congresso &
ExpoFenabrave.
O Brasil tem um dos maiores mercados de smartphones: somos
96 milhões de usuários – perdemos apenas para o Japão. Outro
número chama atenção: o brasileiro interage com o celular, em
média, 150 vezes por dia. “Nós vivemos online”, afirmou Adriano
Nasser, chefe do canal de vendas do Google. Segundo ele, as concessionárias representam um mercado importante, mas ainda com
baixa presença online.
Para Valdner Papa, diretor de relações com mercado da Fenabrave, este cenário é preocupante. “As concessionárias estão com prazo
curto para se digitalizarem. Em cinco anos, no máximo, o mercado
de vendas de carros vai se transformar e temos que nos preparar”,
alertou Papa, moderador da mesa redonda Incremente Seus Resultados com o Google. Para ele, o perfil do cliente mudou: “Eles não
buscam mais propriedade e sim, o uso”.
As concessionárias devem entrar nesta nova era e o vendedor
precisará ser um profundo conhecedor do comportamento do cliente. “Não basta vender, mas saber analisar o perfil do consumidor:
o que ele quer, o que o interessa”. José Carneiro de Carvalho Neto,

Adriano Nasser
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vice-presidente da Fenabrave, acredita que a estratégia para atrair
cliente do mundo virtual deve ser consistente. “Cada um deve usar
sua expertise do mundo real para o mundo digital”.
Para Daniel Wilke, executivo de contas regionais da área automotiva do Google, o cliente, quando pisa na loja, mostra que
já visitou o site. “Se já era um cliente em potencial, passa a ser um
supercliente”. Assim, quanto mais transparência o site passar, melhor. “O cliente quer saber se o carro está em estoque, como é dirigir
aquele carro, quanto vão pagar no usado dele. Aí, um vídeo no YouTube pode ser um diferencial, constrói a audiência com fidelidade”,
explica. Papa reforça a ideia, afirmando que a decisão de compra é
90% emocional. “A transparência é quase compulsória na internet. E
quando o cliente for à concessionária, é importante saber recebê-lo”.
Durante a palestra Aumente Suas Vendas com o Google, Nasser
empolgou os participantes ao afirmar que há 170 mil buscas mensais
de veículos. “A busca está cada vez mais refinada. O usuário não
procura, por exemplo, carro barato. Ele procura carro barato, preto,
com 4 portas”, afirmou. Ele também apresentou uma pesquisa sobre
o processo de amadurecimento de compra que dura de 40 a 60 dias
a partir da busca online. “89% das pessoas que compram, usam a
internet para o processo de decisão antes de ir à loja”. Se antes o
consumidor ia a 3 ou 4 concessionárias, agora visita no máximo
duas. “A decisão do negócio é de 60 a 80% online”, disse.

Mesa redonda Incremente Seus Resultados com o Google.

Mesa redonda iCarros e a Internet

Nasser explicou o funcionamento do Google AdWords: “É um
investimento estratégico: só paga quando o anúncio é clicado”. E
deu a dica: “O site deve prender a atenção do consumidor, tem que
ser claro, direto e usual”. O Google Trends também pode auxiliar a
entender o comportamento do usuário. “Ajuda o concessionário a
elaborar a estratégia para o amanhã”, completou.
Em outra mesa redonda, iCarros e a Internet, Sylvio de Barros,
sócio e fundador do iCarros, reafirmou que ser digital é uma questão de sobrevivência. “Apesar da queda de vendas, o consumidor
continua online. E o impressionante crescimento da audiência do
mobile impacta no mercado”, disse. Segundo Fábio Braga, diretor
de operações da J.D Power, pesquisas da empresa mostram que o
consumidor jovem tem mais satisfação quando usa a internet no
processo de compra. Por isso é fundamental manter o envolvimento do consumidor no pós-venda, como por exemplo, adequar
o agendamento de serviços via aplicativo. “O consumidor gosta
de estar no controle, a empresa que entender isso, vai ter clientes
mais satisfeitos”.
Nelson Füchter Filho, diretor do Grupo Le Monde, percebeu
no dia a dia a importância de estar no digital. “Quem não estiver
preparado, vai perder negócio”. Mênfis Augusto da Silva, diretor de
marketing digital do Grupo Saga, concorda. “O digital faz diferença:
30 a 40% das nossas intenções de compra vem da internet”. Para
ele, o tempo de resposta e frequência de contato com o cliente são
importantes para ter sucesso no lead. Victor Lau Netto Viana, sócio
proprietário da Amazonas Veículos, também acredita que os leads
devem ser aquecidos e instruiu a equipe a acompanhar o cliente após
15 minutos do primeiro contato. Para Leandro Bertoni, gerente
geral da Rumo Norte, o vendedor precisa ter perfil diferenciado.
Füchter Filho concorda e ressalta que o vendedor organizado em
velocidade de resposta, frequência, coerência a atenção se sobressai.
Na mesa redonda F&I e Internet – Alavancas de Lucros para o
Concessionário, sob o comando do diretor de negócios de Financiamento de Veículos do Itaú Unibanco, Rodnei Bernardino de
Souza, os palestrantes discutiram novas ideias e ferramentas para
incrementar resultados. Enquanto algumas empresas optam em
trabalhar com estes produtos dentro de loja, outras preferem uma
plataforma digital. “Não existe um modelo único, o melhor é aquele
que se adapta à realidade do local”, disse Alessandro Soldoi, diretor
comercial do Grupo Saga. Para Geraldo Simões, diretor de F&I do
Grupo Jorlan, o pós-venda pode manter as lojas em pé. “Tem que
ter determinação e saber aproveitar as oportunidades. Acredito que
é preciso oferecer tudo para todos, em todas ocasiões”, afirmou.

Redes sociais oferecem contato
direto com o cliente
Muitos Concessionários já usam o Facebook no lançamento
de novos produtos e em campanhas de vendas. Mas, a rede
social também pode ser uma ótima ferramenta de CRM
(Gestão de Relacionamento com o Cliente, da sigla em
inglês). É o que defende Paulo Cesar Itabaiana na palestra
Facebook – Alcançando Pessoas
com Precisão e Escala. “Em plataformas como essa, o ambiente
é perfeito para se comunicar
com as pessoas, seja para agradecer pela compra do carro, para
lembrar das revisões ou sugerir
que é hora da troca”, disse.
Segundo Itabaiana, o Facebook
conta, hoje, com 108 milhões de
brasileiros conectados, sendo
que 99 milhões acessam o site
por meio de celulares ou tablets.
Ele lembra que os usuários da
rede social acessam seus perfis
cerca de 15 vezes ao dia: “São 15
novas oportunidades de contato
ao longo do dia para fazer negócios e propor serviços”, afirmou.
A estratégia deve priorizar conteúdos relevantes, pouco
texto e preferência para imagens e vídeos. “Nosso cérebro
processa a imagem mais rápido que um texto”. E ressaltou
que, em média, 20% do tempo gasto pelos usuários é para
assistir vídeos. “A maioria deles é assistida sem som, então
use legendas ou mensagens impactantes para chamar a
atenção”.
Itabaiana citou, ainda, ferramentas úteis do Facebook,
como a segmentação de clientes por interesses, afinidade e
até por renda, graças a uma parceria com a Serasa Experian.
“Hoje, podemos anunciar só para quem tem renda superior
a R$ 20 mil, por exemplo”. Mas, para competir com o grande
volume de informação no Facebook, a empresa deve ser
assertiva. “Não tem certo ou errado, mas recomendo ações
mais concentradas. Se você as dilui demais não consegue
mensurar corretamente”, concluiu.

Mesa redonda F&I e Internet – Alavancas de Lucros para o Concessionário
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INTERNATIONAL ROUND TABLE

Alarico Assumpção Jr. assume
presidência da ALADDA
Durante a já tradicional International Round Table, que reuniu representantes da
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, México, Paraguai, Peru, Portugal, e
Uruguai, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, tomou posse como novo
presidente da ALADDA – Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores,
entidade que representa 19 associações nacionais de Distribuidores Automotivos.

O

novo presidente da ALADDA lembrou do início da sua
história no setor automotivo ao lado de seu pai, assim
como do seu amigo e parceiro, o engenheiro Fábio Pozzi,
a quem agradeceu pelo aprendizado de vida. “Desde os
14 anos de idade, meu pai me conduziu a um caminho de intensos
desafios, mas acima de tudo, de grandes ensinamentos. Talvez os
principais tenham sido viver com humildade e determinação, e assim
cresci, com a convicção de que jamais deveria me deixar vencer por
desafios, assim como, mesmo diante de grandes conquistas, jamais
deveria perder a humildade. Desejo que todo filho tenha o pai que
eu tive”, disse, emocionado, Assumpção Júnior.
Desempenho internacional – Ao longo da reunião, representantes de
alguns países apresentaram a situação atual de cada mercado e os
principais desafios enfrentados por suas lideranças para ampliar o
desenvolvimento dos negócios locais. Na Argentina, por exemplo,
após um grande período de crise que, segundo Alejandro Saubidet, vice-presidente da ACARA e secretário geral da ALADDA, a
população tem enfrentado, em função do antigo governo, inflação
que chega a 38%. “Além disso, a crise no mercado brasileiro afetou
os nossos negócios, já que grande parte da produção é destinada à
exportação”, explicou Saubidet, alertando que medidas recentes
do novo governo já têm melhorado a disposição para negócios e a
confiança do mercado.
Já o mercado chileno, que obteve retrocesso equivalente a 5 anos
em vendas de veículos, está otimista com os resultados de 2016, cuja
previsão é chegar a 300 mil unidades comercializadas até o fim do
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ano. Na opinião de Martin Bresciani, vice-presidente da CAVEM,
o país ainda atravessa um clima de desconfiança social e política,
marcada por uma série de irregularidades tanto em âmbito público,
como privado. “Mesmo com este cenário, o mercado avançará 1,7%,
pois acreditamos ter uma forte alta nas vendas de veículos de origem
sul-coreana”, disse.
Depois de passar por uma das piores crises de sua história, em
2008, o mercado norte-americano superou as dificuldades e poderá chegar a 17,7 milhões de unidades de automóveis e comerciais
leves, comercializadas em 2016. Este total, segundo o Chairman da
NADA, Jeff Carlson, é um número para se comemorar, mas também
para ficar atento. “Com esta alta, temos que ficar atentos com o
ajuste de mercado, já que chegamos a um grande volume de vendas,
em patamares registrados antes da crise. Hoje, há uma preocupação
com os níveis crescentes de estoques no setor”, alertou, informando
que até julho, já foram vendidas 10,1 milhões de unidades, com os
veículos crossovers dominando o mercado, com mais de 30% de
participação. “O combustível barato contribuiu para o aumento de
8,3% nas vendas durante o primeiro semestre”, completou.
Carlson alertou que, mesmo entre as altas e baixas de mercado, os
Concessionários devem se manter estáveis e atentos a todas as áreas do
negócio. “Devemos ser proativos em vendas e também em serviços,
áreas fundamentais para a manutenção do negócio, principalmente
em um mercado volátil, que sofre mudanças rapidamente”, completou, convidando todas as lideranças presentes a participar da 100ª
edição da NADA Convention, que será realizada entre os dias 26 e 29
de janeiro de 2017, em New Orleans, estado da Lousiana.

PALESTRA MAGNA DE ENCERRAMENTO

Identifique o perfil do
cliente e venda mais!
Para encerrar o 26º Congresso &
ExpoFenabrave, os participantes puderam
conhecer os conceitos apresentados por
Anthony Portigliatti, Presidente da Florida
Christian University, na Palestra Magna de
Encerramento, que abordou os “Perfis de
comunicação e personalidade para alcançar
a alta performance na gestão comercial”.

D

e acordo com o palestrante, é possível determinar os perfis
de cada pessoa com a qual se relaciona. Para isso, é necessário entender e fazer uma leitura da troca de informações
de cada indivíduo. “É preciso saber o que cada um tem a
ensinar, mas depende da perspectiva e do ponto de vista”, comentou
o palestrante ao exemplificar duas formas possíveis de se enxergar o
mercado: uma nebulosa e outra positiva.
Para Portigliatti, 90% do desenvolvimento de executivos é
feito por meio do conhecimento, o que também é visto no perfil
do Concessionário brasileiro. Porém, segundo estudos do MIT Massachusetts Institute of Technology, o desenvolvimento se dá por
85% de habilidades e atitudes e, 15% por meio do conhecimento.
“E este conhecimento está carregado de experiências emocionais do
passado. É preciso deixar de focar o problema para focar no futuro”,
ensinou o palestrante, ao emanar um mantra em conjunto com a
plateia: “Eu falo, penso e sinto, creio e ajo”.
Com relação aos perfis de personalidade, que auxiliarão o empresário a identificar, corretamente, as pessoas adequadas, não apenas
para suas funções dentro da concessionária, mas também para a
identificação de melhor abordagem com os clientes, o Presidente
da Florida Christian University comentou que é preciso entender a
individualidade e as características pessoais de cada um. “As pessoas
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Anthony Portigliatti

possuem características próprias de personalidade, principalmente,
quando falamos das diversas gerações que convivemos no nosso dia
a dia. A comunicação e a forma de relacionamento é diferente em
cada caso”, disse, ao mostrar o conceito do SOAR, técnica que traça
a personalidade de cada indivíduo com base em um questionário
desenvolvido especialmente para esta finalidade. “Com poucas
perguntas é possível identificar o perfil e a personalidade do seu
interlocutor ou, no nosso caso, o cliente”, complementou.
De acordo com o que foi apresentado, existem quatro perfis
distintos de personalidade: Dominante, Extrovertido, Paciente e
Analítico. “O Dominante precisa de poder e controle. Ele está direcionado para resultados, gosta de desafios e mudanças e gosta de
arriscar. Já o Extrovertido, é persuasivo e carismático. É aquela pessoa
que prefere liberdade a detalhes e controles, ao contrário do Paciente,
que é um bom ouvinte e gosta de eficiência e planejamento. Por fim,
o Analítico é um perfil organizado, perfeccionista, que quer saber
todos os detalhes ou fatos”, explicou Portigliatti, complementando
que, ao conseguir posicionar seu cliente em cada um desses perfis, as
equipes de venda poderão tratá-los da forma mais adequada, levando
a informação de acordo com cada personalidade. “Trate as pessoas
como elas gostariam de ser tratadas e não como você gostaria de ser
tratado”, finalizou.

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

EMPRESAS QUE FAZEM A
DIFERENÇA EM SEUS NEGÓCIOS!
Em um espaço de 8 mil m², cerca de 40
marcas ligadas à Distribuição Automotiva,
incluindo montadoras, apresentaram produtos
e serviços a mais de 3,5 mil pessoas que
circularam, diariamente, na ExpoFenabrave.
Pelo nono ano consecutivo, o Banco Itaú foi o
Patrocinador Máster do evento e, com posição de
destaque na feira, apresentou soluções financeiras
que auxiliam os negócios das Redes, por meio
de produtos e serviços pensados, especialmente,
às suas necessidades. O evento teve, como
Patrocinadores Ouro, a Cetip e General Motors,
além do apoio institucional da Ashtar Brindes.
Diversos segmentos foram representados
na exposição, como empresas de
informática, máquinas e equipamentos,
seguradoras, fabricantes de veículos, F&I,
entre outras de segmentos de interesse
do Setor da Distribuição Automotiva.
O descerramento da faixa, que oficializou a
abertura da ExpoFenabrave, foi realizado após
a Palestra Magna de Barry Engle, e contou com
a presença do presidente da Fenabrave, Alarico
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O descerramento da faixa, que oficializou a abertura da ExpoFenabrave,
realizada logo após o fim da palestra magna de Barry Engle, contou com
a participação do presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., do
diretor do Itaú Unibanco, Rodnei Bernardino de Souza, do ex-governador
do Estado de São Paulo e consultor da Fenabrave, Luiz Antônio Fleury
Filho, do Deputado Federal Herculano Passos, e do presidente da Reed
Exhibitions Alcantara Machado, Fernando Fischer.

Assumpção Júnior, do diretor do Itaú Unibanco,
Rodnei Bernardino de Souza, do ex-governador
do Estado de São Paulo e consultor da Fenabrave,
Luiz Antônio Fleury Filho, do Deputado Federal
Herculano Passos, e do presidente da Reed
Exhibitions Alcantara Machado, Fernando Fischer.
“Foi a DETERMINAÇÃO de vencer que motivou
a participação dessas empresas no evento e,
também será por meio delas que todos nós,
que investimos nosso capital financeiro e
humano em nossas empresas, vamos obter
o crescimento que merecemos e desejamos.
Certamente, os contatos realizados pelas empresas
expositoras durante o evento levarão frutos
positivos para todos”, comemorou o presidente
da Fenabrave em seu pronunciamento.
Confira, a seguir, a avaliação das empresas que
participaram da 26ª edição da ExpoFenabrave.

PATROCINADOR MÁSTER

“Em 2016, o Itaú Unibanco completou
nove anos consecutivos como Patrocinador
Máster do Congresso & ExpoFenabrave,
reconhecidamente, o maior evento de Distribuição Automotiva da América Latina.
Como todos sabemos, este é um momento
que pede bastante união do setor. É uma
oportunidade para que, juntos, possamos
encarar os desafios impostos pelo cenário
econômico atual e buscar alternativas
inovadoras que nos levem de volta ao rumo do crescimento.
O congresso deste ano, porém, já foi cercado de uma
atmosfera bem diferente da do ano passado. Está muito claro
que não há mais espaço para uma postura resistente. É hora
de agir! E, durante a feira, já foi possível notar a determinação
e o brilho nos olhos de cada um de nossos parceiros. Não
podemos nunca nos esquecer do nosso tamanho e da nossa
representatividade para a economia nacional. Somos todos
gigantes e tenho certeza que juntos vamos, novamente, conduzir o setor automotivo aos seus melhores dias.
Este ano, apresentamos, como principal novidade no nosso estande, o Troca Certa, uma modalidade de financiamento
para clientes que buscam estar sempre de carro novo. Trata-se
de um produto desenvolvido para atender uma grande parcela
de clientes e que teve inspiração em mercados mais maduros
do setor automotivo, como nos Estados Unidos. A iniciativa visa suprir uma demanda recorrente dos consumidores

brasileiros que buscam novas alternativas
para trocarem de carro sem perder muito
tempo.
Reforçamos, também, o conceito
implantado com o nosso sistema de precificação de clientes, instrumento desenvolvido para diferenciar taxas de juros de
acordo com o perfil de risco de crédito de
cada indivíduo. Outro destaque na feira
foi a nossa plataforma digital para concessionários, solução que abre um canal pessoal direto para
originação, revisão de propostas e pagamentos, trazendo assim
mais agilidade e autonomia aos parceiros durante o processo
de compra e venda de veículos.
De forma geral, estamos otimistas com o mercado e com
a recuperação do segmento, mas entendemos que esta é uma
evolução que deve ocorrer de forma gradual e sustentável. E
é com este pensamento que continuaremos trabalhando para
oferecer os melhores produtos e serviços, com valor agregado,
tanto para o cliente quanto para o concessionário.
Temos a confiança de que 2017 será um ano de início da
recuperação do setor automobilístico e que continuaremos
investindo no fortalecimento da distribuição de veículos no
país. Este é o nosso compromisso. Contem conosco!”
Rodnei Bernardino de Souza – Diretor de
Financiamento de Veículos do Itaú Unibanco
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PATROCINADOR OURO

CETIP
“Esta foi a sétima participação da Cetip no Congresso & ExpoFenabrave. Ficamos impressionados
com a profundidade das discussões trazidas ao evento. O tema “Determinação” traduziu muito bem
o momento do setor automotivo: em meio ao cenário atual, é fundamental ter um espaço para
debater estratégias para vencer os desafios e escolher os melhores caminhos a seguir. Acreditamos
que essa troca de experiências com as principais lideranças do setor e clientes é fundamental para
entender como a Cetip pode contribuir para o crescimento sustentável da cadeia automotiva. Faz
parte de nosso trabalho ouvi-los, antecipar tendências e necessidades do setor e criar serviços que
beneficiem a todos, incluindo concessionárias e o consumidor final. Por promover essa proximidade com os principais players do setor e pela qualidade da programação, esperamos participar da
próxima edição do Congresso”.
Iroilton Medeiros, diretor comercial e de produtos da
Unidade de Financiamentos da Cetip.

APOIADOR

ASHTAR BRINDES
“Participamos, pela primeira vez, da ExpoFenabrave e um dos grandes pontos fortes que
observamos foi a qualificação dos visitantes,
onde muitos tomadores de decisões e empresários estavam presentes no evento. Isso
é extremamente importante para o fechamento de negócios com mais objetividade
nas negociações. A ExpoFenabrave atingiu
nossas expectativas de estreitar os laços com
o segmento automotivo, ponto de partida
efetivo para alcançar novos patamares comerciais dentro do setor”.
Ricardo Botega - gerente de marketing.
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EXPOSITORES

ABAC

AUTO AVALIAR

“A ABAC tem participado dos Congressos da Fenabrave, na maioria das
vezes, com estande. Em função da crescente procura de informações
sobre o Sistema de Consórcios por concessionárias, fornecedores
e outros participantes da cadeia produtiva, concluímos que nossa
participação na edição 2016 foi bastante positiva. Considerando a
repercussão observada especialmente neste ano, a ABAC atribui nota
9 ao evento e aposta na parceria com a Fenabrave e na participação
em futuros eventos”.

“O Grupo MegaDealer participa da ExpoFenabrave desde 1999 e o
Auto Avaliar desde 2015. Esse ano, apesar da Expo ter sido menor,
achamos mais atrativa e selecionada. Nosso estande ficou cheio os dois
dias e fechamos muitos negócios. Neste ano, dobramos o tamanho do
estande e, no nosso projeto, incluímos 6 ilhas para a demonstração
da plataforma Auto Avaliar. O evento, de uma forma geral, superou
nossas expectativas esse ano, muitos negócios foram gerados e muitos ainda serão fechados. Com certeza, estaremos no evento de 2017,
onde o Auto Avaliar tem o objetivo de ter 50% de marketing Share. A
importância do evento e sua relevância no segmento automotivo, faz
com que qualquer empresa que queira estar presente nesse segmento
participe do evento”.

Paulo Roberto Rossi – Presidente Executivo da ABAC.

AUTODEAL

Autodeal

Daniel Nino, sócio e diretor comercial Auto Avaliar

CONS ULTORIA A UTOMO T I VA

“Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos
ajudaram a estarmos presentes no 26º Congresso & ExpoFenabrave.
Para nós, da Autodeal, foi muito importante participar como expositores. Houve bastante interesse do público em conhecer nossos produtos e conseguimos fazer uma boa divulgação de nossa marca. O ponto
forte do evento é o público do segmento automotivo e o que pode ser
melhorado para nós. Sugerimos estender os intervalos de tempo para
visitação da feira. Na minha opinião, esta foi uma das melhores edições
da ExpoFenabrave e, com certeza, estaremos presentes em 2017”.
Raul Vallejos - diretor

AXALTA
“Durante o 26º Congresso & ExpoFenabrave, a Axalta apresentou o
MPR® (Micro Paint Repair), seu sistema de pequenos reparos, que possibilita uma alta produtividade e aumento do faturamento da concessionária, por meio de reparos em pequenas áreas utilizando produtos
de alta tecnologia. Dentro do estande, a Axalta apresentou uma peça
em que o processo foi aplicado, além de um vídeo demonstrando o
passo a passo, evidenciando o curto tempo gasto em todo o reparo,
gerando bastante interesse do público presente”.
Marcus V. Lima, diretor de negócios de repintura

CARDIF
AUTOMOTIVE
“O 26º Congresso & ExpoFenabrave teve, como foco, a ‘Determinação’,
presente no DNA de toda a cadeia do setor, onde foram discutidas
questões que envolvem as mudanças que indicam novos rumos para
o setor da distribuição. O consumidor online e o mundo digital necessitam de transformações rápidas. No estande da Cardif Automotive, nós
apresentamos soluções inovadoras para incremento das receitas das
concessionárias, por meio da venda de produtos de F&I e agregados,
apoiadas naquilo que há de mais moderno em serviços e tecnologia
para o F&I. Ficamos satisfeitos com o nível de interesse dos visitantes,
com os contatos que fizemos com parceiros e futuros parceiros de negócios e temos planos de estarmos presentes no Congresso de 2017”.

DAF CAMINHÕES
“A DAF participa da ExpoFenabrave desde que iniciou suas operações
no Brasil, em 2012, com o objetivo de manter contato com grupos de
Concessionários, fornecedores e entidades representantes do setor da
Distribuição Automotiva. Alguns dos atuais Concessionários DAF iniciaram as negociações conosco a partir do contato iniciado em edições
anteriores da ExpoFenabrave. Neste ano, tivemos a satisfação de reunir
a nossa Rede de Concessionários e celebrarmos, juntos, os prêmios
‘Marca do Ano e Associação do Ano’ recebidos pela DAF e pela ASSODAF, o que nos motivou ainda mais estarmos presentes novamente”.
Adcley Souza, diretor de desenvolvimento de Rede

Adriano Comparoni, diretor comercial da Cardif Automotive

DEALERNET

Dealer net

Automotive Ecosystem

“Quando começamos a participar da ExpoFenabrave, não paramos
mais. Já são 14 edições ininterruptas das 26 realizadas, pois acreditamos na força e representatividade deste evento. Neste ano, apesar do
cenário econômico do País, a feira nos surpreendeu de forma positiva,
pois foram dois dias de importantes contatos e relacionamento com
clientes e potenciais clientes. Em 2017, estaremos presentes mais uma
vez, confiando e investindo no retorno do crescimento do País e do
mercado automotivo”.
Paulo Monteiro, diretor
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EASTMAN
“Para a Eastman Chemical Company, empresa global de especialidades
químicas e maior fabricante de películas de alta performance no mundo, a participação na ExpoFenabrave, pelo terceiro ano consecutivo, foi
uma excelente experiência. Acreditamos que o sucesso se dá pelo fato
de nossos produtos estarem alinhados às necessidades dos Concessionários: rentabilizar a operação, qualidade, tecnologia e inovação aplicada ao uso de nossas películas, sem falar nos aspectos sustentáveis
e de proteção apresentados pela linha de películas Llumar. O evento
atendeu as nossas expectativas, e pretendemos voltar em 2017”.
Grabriel Crosta, Commercial Manager South America

FAÇA PARTE DA REDE
DE CONCESSIONÁRIAS QUE
MAIS CRESCE NO BRASIL.

motocar

O TRICICLO BRASILEIRO

us/AM.

m Mana

e
Fábrica

Concessionária - TRILEGAL Araç

atuba/SP.

Amplo Arm

azém de

DISPENSA USO DE
CAPACETE

350kg

CAPACIDADE DE
CARGA TOTAL 350KG

Peças.

BAIXO CUSTO DE
MANUTENÇÃO

DE
1 ANO TI
A
GARAN

3 MODELOS, INFINITAS POSSIBILIDADES!
350kg

Seja um revendedor autorizado na sua cidade. Consulte condições.

www.triciclosmotocar.com.br

AT E N D I M E N T O 2 4 H

0800 092 3468

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

EMPRESA 100%

BRASILEIRA

EXPOSITORES

EZATTA

INCGROUP

“A Ezatta é a empresa Mineira, pioneira em Sistema para troca de
óleos com total controle via software do Brasil. Participamos pela
primeira vez da ExpoFenabrave, um evento que nos surpreendeu
pela qualidade e organização. Escolhemos a feira para reforçar a nossa
marca, criar novos contatos e fidelizar clientes. Fomos muito felizes na
realização do evento. Ano que vem pretendemos estar novamente
em parceria, trazendo inovação e qualidade em sistema para troca de
óleos e equipamentos”.

“Participamos há 5 anos do evento e, neste ano, tivemos queda nas
visitas, nos negócios e não observamos pontos fortes no evento.
Este ano estava até mais reduzido. Nossa nota é 5. Sugerimos que
tenha, por parte da organização, no sentido de reduzir custos e para
que haja mais expositor, divulgação para trazer mais clientes para o
evento. Lançamentos de produtos: Sistema de pintura para reparação
automotiva/ kit de descanso de filtros/ Sistema de elevação de pneus
para Box rápido. Não atingiu nossas expectativas, mas tivemos novos
contatos com possibilidades de novos negócios. Pretendo participar
em 2017, pois é a possibilidade de estar próximo dos clientes em uma
única oportunidade”.

Welligton Contarin, gerente de projetos

João Carlos Pecinini Junior – Diretor Comercial

ISOFLEX
“Acredito que o ponto forte desta edição foi o próprio estande da Fenabrave, que atraiu grandes diretores e presidentes, permitindo, assim,
a construção de um networking extraordinário. Como fabricantes de
quadros de gestão de pós-venda, não poderíamos estar mais satisfeitos por estarmos presentes na maior reunião de Concessionários do
País, em contato com nossos clientes e prospectando novos negócios”.
Carolina W. Hartmann, Diretora Comercial e Marketing

LUPUS
EQUIPAMENTOS
A Lupus participa há 5 edições consecutivas da ExpoFenabrave, e neste
ano de 2016, ficamos bastante felizes e agradecidos pelo sucesso que
foi atingido. Em um ano de grandes expectativas com relação à receptividade do mercado automotivo, vimos um público preocupado em
inovar, buscando qualidade e tecnologia, em um número que superou
a edição anterior. Para a Lupus, a ExpoFenabrave 2016 foi melhor do
que imaginávamos em número de pessoas, melhor em qualidade de
público e melhor em prospecção de novos contatos. Esperamos nos
ver em 2017 com mais novidades e com resultados ainda melhores. A
Lupus agradece a todos os seus clientes e amigos que fizeram parte
conosco de mais um vento de sucesso, até a próxima!
Fabiane Barela, analista de marketing

MAXI WEB AUTO
“Este foi o primeiro ano que a MAXI WEB AUTO participa como expositor e todas as expectativas foram superadas. Realizamos novos
contatos, fechamos negócios e fomos elogiados pelas empresas que
já são clientes e parceiros. Agradecemos a toda estrutura de apoio,
fornecedores e parceiros que nos auxiliaram a realizar este projeto.
A principal razão para estar na ExpoFenabrave foi apresentar nossas
soluções aos Concessionários para mercado de seminovos e usados
(em destaque as Ferramentas CARMAIX e PASSE CARROS), sendo estas
pioneiras em nosso País, além de poder contribuir com o crescimento
do mercado nacional que representa muito na economia do País. Estamos felizes com o sucesso do evento e, em 2017, estaremos expondo
novamente com novas soluções e atualizações”,
Ricardo Alexandre de Lima – sócio/diretor
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LINX
“A Linx, desde que entrou no mercado de DMS, tem participado da
ExpoFenabrave, trazendo, aos Concessionários, as expertises desse
mercado e, também, agregando o conhecimento de varejo que a
empresa possui. Nessa edição apresentamos tecnologias que auxiliam
os Concessionários a ter agilidade em seus processos, com ganho de
produtividade, como por exemplo, o dashboard, a gestão de compras,
a integração da geração de leads da concessionária em nosso CRM, e
as evoluções dos nossos sistemas Linx DMS, com grande ênfase para a
tecnologia móbile e web. Para a Linx, o evento atingiu as expectativas.
Recebemos, em nosso estande, muitos clientes que puderam conhecer
as novidades que apresentamos. Nosso foco é continuar oferecendo
tecnologia de ponta para a gestão das concessionárias”.
Adilson Rossi, gestor da área comercial do segmento de DMS da Linx

LUS FERRAMENTAS
“A Lus Ferramentas participou pela 3ª vez do Congresso Fenabrave.
Neste ano, o evento estava com menos expositores, e menos visitantes, porém, a concentração de titulares, supervisão, coordenação de
concessionárias, estava mais forte. Se tivesse que dar uma nota para o
evento, na minha nota seria 8, pois como a ExpoFenabrave é realizada
para Direção de Concessionárias e Montadoras, seria interessante para
os expositores ter a integração dos gerentes de pós-vendas, tanto
montadoras quanto concessionárias. Pretendemos participar novamente do Congresso em 2017, pois nosso foco são Montadoras e suas
Redes de Distribuição, e esses participam do Congresso”.
Salvador Benchimol Neto – Diretor Comercial

MAGIC BRAZIL
“Participando pelo segundo ano consecutivo, obtivemos a promoção
de nossa marca, que gerou novos parceiros comerciais e conhecimento
de nossos produtos, conforme o evento passado. Como ponto forte,
podemos ressaltar as palestras que atualizam e ajudam a organização a
traçar sua trajetória econômica no cenário atual e, também, no cenário
que virá em 2017. As relações criadas pelo evento, com certeza, nos
estimulam a participar da próxima edição, em 2017”.
Luiz Carlos Kruger – Diretor Comercial

EXPOSITORES

MEGUIARS

MICROWORK

“Essa foi a nossa primeira participação no evento. Achei o ambiente
muito bonito e climatizado, porém, com alimentação muito restrita e
valores elevados. Em nosso estande, entregamos amostras e fizemos
demonstrações dos nossos produtos. O evento em si foi muito bom
para aumentarmos nossos contatos. Ainda estamos montando o planejamento de 2017 mas, provavelmente, será uma opção. O evento
é uma referência para o setor automotivo e isso gerou interesse por
conta dos comentários positivos da feira”.

“Durante a realização da 26ª edição da ExpoFenabrave, a MicroWork
gerou novos negócios e firmou parcerias com clientes. Empresa líder
no segmento de sistema para concessionárias, a MicroWork também
apresentou e demonstrou, aos visitantes do evento, o MicroWork
Cloud – produto 100% web. Além de expor toda a tecnologia, foi possível mostrar, ao público, o quanto é possível economizar com a solução
MicroWork Cloud, já que ela dispensa investimentos em servidores e
estrutura de alto custo”.

Felipe Meirelles – gerente de marketing

QUEST
INTELIGÊNCIA

SEARCH OPTICS
BRASIL

“A Quest Inteligência esteve presente na ExpoFenabrave, que é o maior
evento do Setor da Distribuição no Brasil e um dos maiores do mundo.
Consideramos muito importante a participação neste Congresso,
além de termos a oportunidade de nos reunirmos com profissionais
de concessionárias e montadoras de diversas marcas e segmentos”.

“Em nossa segunda participação no evento, tivemos a oportunidade
de conhecer Concessionários de todo o País e apresentar nossas soluções de marketing digital integrado para a indústria automotiva. Os
visitantes tiveram a oportunidade de conhecer nosso grande lançamento, o ‘Repplica Leads’, um inovador sistema de gestão de leads que
chega para complementar nosso portfólio. Esperamos que o evento
possa manter seu alto padrão de participantes no próximo ano para
continuarmos fazendo ótimos negócios”.

Rafael Nascimento, Gerente de Projetos e Clientes

REACHLOCAL
“Este foi o 2º ano que a ReachLocal participou do evento e foi interessante observar um grande foco em tecnologia, softwares e ferramentas
de automação. Isto demonstra uma necessidade do mercado que
pede por produtividade, transparência, eficiência e foco em resultados
mensuráveis. E isso que a ReachLocal oferece para o segmento, uma
parceria em marketing digital com soluções que ajudam a gerar mais
clientes”.
José Geraldo de Barros Coscelli , CEO ReachLocal LATAM

SYONET
“Em 2016, foi a 6ª participação da Syonet na ExpoFenabrave e, apesar
da crise no segmento automotivo, a feira neste ano foi mais movimentada que o ano anterior. Isto mostra o papel fundamental da Fenabrave
no apoio ao segmento para a retomada do crescimento. Este ano, tivemos um público mais qualificado e decidido em buscar soluções junto
aos diversos expositores e por isso, avaliamos o evento com nota 10.”
Isac Alves de Campos, diretor nacional de projetos e novos negócios

USI BRASIL
“Foi o nosso primeiro ano na ExpoFenabrave e acreditamos que
o ponto forte do evento foram os visitantes, pois são pessoas que
decidem sobre seu negócio. Neste ano, trouxemos uma solução para
o aumento no faturamento do pós-vendas, o Box de Reparo Rápido.
Montamos, em parceria com a Axalta, Lus Ferramentas e Iwata, um
modelo real de Box Rápido de Pintura, da mesma forma que é montado na concessionária. Nas próximas edições do evento, pretendemos
apresentar mais novidades”.
Fabio Coghi, gerente comercial
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Eduardo Cortez- presidente da Search Optics para América Latina

VIANUVEM
“Foi a primeira vez que a Vianuvem participou da ExpoFenabrave.
Fizemos um estande moderno e com foco na mobilidade, onde apresentamos a captação de documentos por meio do nosso aplicativo,
e as assinaturas online que eliminam o trâmite de documento físico
dentro da concessionária. Com um conceito inovador, o pacote de
serviços da Vianuvem apresentou como acabar com o papel e padronizar os processos nas empresas. Nossa participação possibilitou o
fortalecimento da marca Vianuvem no mercado de concessionárias,
segmento que possui muito aderência com a nossa solução e, também,
perante nossos clientes”.
Fredy Evangelista - CEO da Vianuvem

WINGS
“O ano de 2016 foi nosso primeiro como expositor na ExpoFenabrave,
embora tenhamos participado como visitantes em duas edições anteriores a esta. Participamos do evento com o objetivo de expormos
a marca e ter a oportunidade para conquistar novos clientes. Como
fornecedor de acessórios automotivos, decidimos ir além da venda
dos nossos produtos (central multimídia, câmera de ré, sensor de
estacionamento) e desenvolvemos ferramentas para que os Concessionários pudessem vender mais aproveitando o espaço em suas lojas,
assim como incluindo a presença de tecnologia no processo de vendas. Recebemos visitas importantes em nosso estande e foi uma boa
oportunidade para expormos a marca em um ambiente direcionado.
Tivemos oportunidades para negociar com novos e antigos clientes,
assim como também clientes inativos.
João Marcelo Diniz de Barros – Sócio-Diretor Comercial

EXPOSITORES

A anfitriã do evento: Fenabrave
Tendo o Bambu como inspiração e com a chamada
“É preciso muita fibra para chegar às alturas e muita
flexibilidade para se curvar ao chão”, o estande da
Fenabrave se destacou pela originalidade.
Como anfitriã do evento, o estande da Fenabrave abordou
os principais ensinamentos do Bambu, fazendo analogia
ao Setor da Distribuição de Veículos. Nas 7 lições do Bambu,
ilustradas com imagens da planta, o estande destacou
esta planta que demora anos para despontar da terra,
enquanto fortalece suas fundações, mas cresce vigoroso,
com raízes fortes, sempre para o alto, em comunidade, sendo
flexível para sobreviver às intempéries, simples e versátil,
determinado a crescer. O espaço foi todo decorado com
Bambu e mensagens de otimismo sobre essa filosofia.

Neste ano, a entidade criou pontos de atendimento
de produtos e serviços oferecidos às Associações de
Marca e Concessionários filiados. O destaque foi o
lançamento da Universidade Web Fenabrave e do
DMP – Dados de Mercado Personalizados, que possui
plataforma exclusiva, desenvolvida pela própria
Fenabrave, e que leva, aos Concessionários, análises
de mercado detalhadas e sob medida. Esta nova
tecnologia, que estará disponível a partir da setembro,
gerou grande interesse por parte do público visitante.
Mais um ano, foi mantido no estande o espaço
International Lounge, que recebeu as delegações
estrangeiras que visitaram o evento.

O Patrocinador Ouro, General Motors, assim como os expositores ANEST IWATA, CILIA, DX FUEL, INDIANA/LIBERTY, JOHN
DEERE, NBS INFORMÁTICA, OFICINA BRASIL, REWEB, ROKIM e SNAP-ON, não encaminharam depoimentos sobre a feira
até o fechamento desta edição, porém, registramos as participações.
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Vender carros
é o seu negócio.
Ajudar você
a vender mais
é o nosso_
Itaú Veículos. Três soluções
inovadoras para você vender mais.

PRECIFICAÇÃO POR CLIENTE
Um modelo que diferencia
preços por perfil de cliente,
ajudando nossos parceiros
a venderem com mais
rentabilidade.

TROCA CERTA
Um novo jeito de financiar
veículos para que o seu
cliente escolha andar
sempre de carro novo.

PLATAFORMA DIGITAL
Um canal direto e pessoal
para discussão, revisão
de propostas e maior
agilidade no pagamento.

Nós queremos estar cada vez mais próximos de você, concessionário. Por isso, oferecemos
soluções eficientes e inovadoras para ajudar nossos parceiros a venderem com agilidade e rentabilidade.
Itaú. Patrocinador master do Congresso Fenabrave pelo 9º ano consecutivo.

itau.com.br/veiculos

Itaú. Feito para você.

Condições de financiamento sujeitas à análise de crédito. A garantia de recompra é feita pela concessionária, conforme estado de conservação do veículo e regras do contrato.

